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ொறுகள் அனுமதிக்கப்பட்டரவகய ஆகும்.23 ............................................................. 1918 

பாடம் : 10 பால் அருந்தலாம் ............................................................................................. 1922 

பாடம் : 14 நின்றுதகாண்டு நீர் அருந்துவது தவறுக்கத் தக்கதாகும்.36 ......... 1931 

பாடம் : 15 ஸம்ஸம் தண்ணரீை நின்றுதகாண்டு அருந்துவது ........................ 1932 

பாடம் : 27 மதீனா கபரீச்ெம் பழங்களின் ெிைப்பு ...................................................... 1951 

பாடம் : 28 ெரமயல் காளானின் ெிைப்பும் அரதக் தகாண்டு கண்ணுக்கு 
மருந்திடு வதும்.53..................................................................................................................... 1951 

25

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பபாருளடக்கம்



 
 
 

பாடம் : 29 "அல்கபாஸ்' எனும் (மிஸ்வாக்) மைத்தின் கறுப்பு நிை 
பழத்துரடய ெிைப்பு.55 ............................................................................................................. 1953 
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பாடம் : 43 அன்ொரிகளின் ெிைப்புகள்185 ......................................................................... 2312 

பாடம் : 49 குரைைிப் தபண்களின் ெிைப்புகள்209 ...................................................... 2322 

பாடம் : 53 "இன்று பூமியில் இருப்பவர்களில் எவரும் .......................................... 2329 

பாடம் : 54 நபித்கதாழர்கரள ஏசுவது தரட தெய்யப்பட்டதாகும்.226 ............. 2331 

பாடம் : 56 எகிப்துவாெிகளின் நலரனக் காக்கு மாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைிய அைி வுரை.231 .............................................................................................................. 2334 

31

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பபாருளடக்கம்



 
 
 

பாடம் : 59 பாைெீகர்களின் ெிைப்பு238 .................................................................................. 2337 

அத்தியாயம் - 45 : தபற்கைாருக்கு நன்ரம தெய்வதும் உைரவப் கபணிவாழ்வதும் 

நற்பண்புகளும்1 ............................................................................................................................... 2338 

ஹதீஸ் 4979 - 5144 ................................................................................................................... 2338 

பாடம் : 1 தபற்கைாருக்கு நன்ரம தெய்வதும் அவர்ககள அதற்கு முன்னுரிரம 

தபற்ைவர்கள் என்பதும்.2 ......................................................................................................... 2338 

பாடம்: 4 தாய், தந்ரத உள்ளிட்ட தநருங்கிய உைவினரின் நண்பர்களுடன் நல் 

லுைவு பாைாட்டுவதன் ெிைப்பு. ................................................................................................ 2345 

பாடம்: 5 நன்ரம (அல்பிர்ரு), தீரம (அல்இஸ்மு) ஆகியவற்ைின் விளக்கம்10 2346 

பாடம்: 8 மார்க்க ரீதியான எந்தக் காைணமு மின்ைி (ஒருவரிடம்) மூன்று நாட்க 
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பாடம் : 7 தொர்க்கம் மற்றும் தொர்க்கவாெிகள் பற்ைிய வர்ணரனயும் ....... 2579 
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ஸஹஹீ் முஸ்லிம் நபிதமாழித் ததாகுப்புகளில் இைண்டாவது இடத்தில் ரவத்து 
மதிக்கப்படும் ஸஹஹீ் முஸ்லிம் நூரல தமிழக மக்கள் பயன்படுவதற்காக 
தவளியிடுகிகைாம்.  

முஸ்லிம் முன்னுரை 
 

எல்லாப் புகழும் அரனத்துலகங்கரளயும் பரடத்துப் பரிபாலிக்கின்ை அல்லாஹ்வுக்கக 
உரியது .இரையச்ெமுரடயவர்களுக்கக இறுதி முடிவு )ொதகமாய்(  அரமயும்  .இறுதி 

இரைத் தூதர் முஹம்மத் )ஸல் (அவர்களுக்கும் இதை  (இரைத்தூதர்களான  (நபிமார்கள் , 

ைசூல்மார்கள் அரனவருக்கும் அல்லாஹ் அருள்புரிவானாக!  

இரை வாழ்த்துக்குப் பின்! அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள்புரிவானாக! அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமி ருந்து வழிவழியாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுவரும் மார்க்க 
வழிமுரைகள், ெட்ட திட்டங்கள், அவற்ைிலுள்ள(படி தெயல்படுவதால் கிரடக்கப் 
தபறும்) நற்பலன்கள், (ரகவிடுவதால் ஏற்படும்) தண்டரனகள், ஆர்வமூட்டுகின்ைரவ, 
எச்ெரிக்கின்ைரவ ஆகிய பலதைப்பட்ட நபிதமாழிகரள, அந்தத் துரை அைிஞர்கள் 
ரகயாண்டுவரும் அைிவிப்பாளர்ததாடர்களுடன் அைிந்துதகாள்வதற்கு வெதியாக ஆய்வு 

தெய்ய கவண்டுதமன -இரை நாட்டப்படி- நீங்கள் விரும்பினரீ்கள்.1  

அல்லாஹ் உங்களுக்கு நல்வழி காட்டுவானாக! அவற்ைில் எதுவும் விடுபடாமல் 
அரனத்தும் ஒகை ததாகுப்பாய்த் திைட்டப்பட கவண்டும் என்றும் நீங்கள் 
விரும்பினரீ்கள். அத்ததாகுப்பில் இடம்தபறும் நபிதமாழிகரள, அதிகமாகத் திரும்பக் 
கூைாமல் நான் விளக்கிட கவண்டும் எனவும் என்னிடம் ககாரினரீ்கள். அவ்வாறு, 
கூைியரதத் திரும்பக் கூறுவது,  

நபிதமாழிகளிலிருந்து எரத விளங்கிக்தகாள்ளவும் கணிக்கவும் நீங்கள் 
எண்ணுகிைரீ்ககளா அதிலிருந்து உங்கள் கவனத்ரதத் திரெ திருப்பிவிடும் என்றும் 
கூைினரீ்கள். அல்லாஹ் உங்கரளக் கண்ணியப்படுத்துவானாக! நீங்கள் 
ககட்டுக்தகாண்டதற்கிணங்க, இப்பணி குைித்தும் அதன் பின்விரளவுகள் குைித்தும் 
ஆழமாக கயாெித்துப்பார்த்கதன். அல்லாஹ் நாடினால், இதன் மூலம் இம்ரமப் 
பயனும் மறுரமப் பரிசும் கிரடக்கும் (என்ை முடிவுக்கு வந்கதன்). இந்தக் கடினமான 
பணிரய ஏற்குமாறு என்னிடம் நீங்கள் ககாரியகபாது நான் எண்ணிப் பார்த்கதன்: 
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ஒருகால் இப்பணிரய கமற்தகாள்ளும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிரடத்து, அரத நான் 
நிரைவு தெய்கவன் என விதியில் எழுதப் தபற்ைிருந்தால், மற்ை யாரையும்விட 
அதனால் பயனரடயும் முதல் ஆள் நானாககவ இருப்கபன்.  

இதற்குப் பல காைணங்கள் உள்ளன. விரிரவ அஞ்ெிச் சுருக்கமாகக் கூறுகிகைன்: அதிக 
எண்ணிக்ரகயிலான ஹதீஸ்கரள எடுத்தாள்வரதவிடக் குரைந்த ஹதீஸ்கரள 
மனனமிடுவதும் பாதுகாப்பதும்தான் மக்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும். அதிலும் 
குைிப்பாக, பகுப்பாற்ைல் இல்லாத, பிைர் உணர்த்தினால் தவிைப் பாகுபடுத்திப் பார்க்க 
இயலாத பாமைர் களுக்கு இதுகவ உகந்ததாகும். இதுதான் இந்தத் துரையின் 
யதார்த்தம் என்ைாகிவிட்ட பின், ஆதாைமற்ைரத அதிகமாகக் கூறுவரத விடுத்துக் 
குரைகவ ஆனாலும் ெரியானரதக் கூறுவகத மக்களுக்கு ஏற்ைதாகும்.  

இந்த வரக ஹதீஸ்கரள அதிகமாக அைிவிப்பதாலும், கூைியரதகய திரும்பக் 
கூறுவதாலும் மக்களில் ெிலருக்கு கவண்டுமானால் ஒரு ெில நன்ரமகள் பயக்கலாம். 
ஹதீஸ் கரலயில் ஓைளவு ஞானமும் காைண காரியங்கள் பற்ைிய அைிவும் உள்ள 
அவர்கள் கவண்டுமானால் அதிகமான நபிதமாழிகரளத் திைட்டுவதனால் கிரடக்கும் 
பலரன -அல்லாஹ் நாடினால்- அரடந்துதகாள்ளக்கூடும். அகத கநைத்தில், இதற்கு 
மாற்ைமான நிரலயில் உள்ள ொமானிய மக்கள் அதிக எண்ணிக்ரகயில் 
நபிதமாழிகரளத் கதடித் ததரிந்துதகாள்ள கவண்டும் என எதிர்பார்ப்பது 
அர்த்தமற்ைதாகும். அவர்களால் குரைந்த அளரவ அைிவகத இயலாத காரியமல்லவா? 
இனி -அல்லாஹ் நாடினால்- நீங்கள் ககட்டுக்தகாண்டபடி நபிதமாழிகரளப் பதிவு 
தெய்து ததாகுத்து வழங்கப்கபாகிகைாம்.  

ஆனால், ஒரு நிபந்தரன. அதாவது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
அைிவிக்கப்பட்டுள்ள தெய்திகரள மூன்று வரககளாகவும், அவற்ைின் 

அைிவிப்பாளர்கரள மூன்று தைத்தினைாகவும் பிரித்திருக்கிகைாம்.2 அவெியம் 

ஏற்பட்டால் தவிை திரும்பக் கூைரலத் தவிர்த்துள்களாம். எந்த இடத்தில் ஒரு 
ஹதீரஸத் திரும்பக் கூறுவதால் மட்டுகம கூடுதல் தபாருள் கிரடக்குகமா, அல்லது 
ஓர் அைிவிப்பாளர்ததாடரை ஒட்டி மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடரையும் கெர்த்துக் 
கூறுவதால் கூடுதல் பலம் கிட்டுகமா அந்த இடத்தில் மட்டும் திரும்பக் 
கூைியுள்களாம். 

 ஏதனனில், ஒரு ஹதீஸில் கிரடக்கின்ை அவெியமான கூடுதல் தபாருள், ஒரு 
தனியான ஹதீஸின் அந்தஸ்ரதப் தபறும். ஆககவ, அந்தக் கூடுதல் அம்ெத்திற்காக 
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அந்த ஹதீரஸகய திரும்பக் கூைகவண்டிய கட்டாயம் கநருகிைது. அல்லது 
ொத்தியப்படுமானால், முழு ஹதீஸிலிருந்து கதரவயான பகுதிரய மட்டும் பிரித்துச் 
சுருக்கி வழங்கியுள்களாம். இருப்பினும், அவ்வாறு பிரிப்பது ெில இடங்களில் கடினம். 
அப்கபாது முழு ஹதீரஸ அப்படிகய திருப்பிக் கூறுவதுதான் தபாருத்தமாயிருக்கும். 
ஆக, அவெியமில்லாமல் திரும்பக் கூறுகின்ை கவரலரய நாம் தெய்யமாட்கடாம்,  

இன்ைா அல்லாஹ். முதல் வரக: (அைிவிப்பாளர்ததாடரில்) குரைபாடுகள் 
ஏதுமில்லாத, ெந்கதகத்திற்கப்பாற்பட்ட ஹதீஸ்களுக்கு முதலிடம் அளிக்க 
முரனந்துள்களாம். அதன் அைிவிப்பாளர்கள் ஹதீஸ் துரையில் புலரமயும் 
நிரனவாற்ைலும் மிக்கவர்களாவர். தபரும்பாலான நபிதமாழி இயலாரின் 
அைிவிப்புகளில் தவளிப்பரடயாகக் காணப்படுவரதப் கபான்று, இவர்களின் 
அைிவிப்புகளில் பலத்த கவறுபாகடா, கமாெமான கலப்கபா இைாது. (இைண்டாம் வரக:) 
இந்த முதல் வரக ஹதீஸ்கரள முழுரமயாக நாம் இடம்தபைச் தெய்த பின் 
(இைண்டாம் வரகரயச் கெர்ந்த) ெில ஹதீஸ்கரள அடுத்து இடம்தபைச் தெய்கவாம். 
இந்த ஹதீஸ்களின் அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் ெிலர் இடம்தபற்ைிருப்பார்கள். அவர்கள் 
முதல் வரக அைிவிப்பாளர்கரளப் கபான்று நிரனவாற்ைலும் பாண்டித்தியமும் 
உள்ளவர்களாக இருக்கமாட்டார்கள். தைத்தில் அவர்கரளவிட இவர்கள் 
குரைந்தவர்களாக இருப்பினும், நாணயத்திற்தகதிைான எந்தக் குரையும்  

இவர்களிடம் தவளிப்பரடயாகக் காணப்படவில்ரல. கமலும் உண்ரம, கல்வியாற்ைல் 

ஆகிய தகுதிகள் இவர்களிடமும் உண்டு. அதாஉ பின் அஸ்ஸாயிப் (ைஹ்),3 யஸீத் 

பின் அபஸீியாத் (ைஹ்),4 ரலஸ் பின் அபசீுரலம் (ைஹ்)5 கபான்ை அைிவிப்பாளர்கரள 

இைண்டாம் வரகயினருக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகக் கூைலாம். இவர்கள் கல்வி, 
குரையின்ரம ஆகிய தகுதிகளில் அைிஞர்களிரடகய அைியப்பட்டவர் களாய் 
இருந்தார்கள் என்பது உண்ரமகய. ஆனாலும், ெம காலத்தவர்களில் நிரனவாற் 
ைலிலும் புலரமயிலும் இவர்கரளவிட முதல் வரகயினகை தைத்தில் 
உயர்ந்தவர்களாக விளங்கினர். ஏதனனில், நிரனவாற்ைலும் புலரமயும்தான் 
கல்வியாளர்களிடம் உயர்ந்த இடத்ரதப் தபறுகின்ைன. (இதில் ஏற்ைத்தாழ்வுக்கு 
இடமுண்டு.)  

கமகல குைிப்பிட்ட மூவகைாடு மற்ை மூவரை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தாகல கபாதும்; 
உண்ரம புரியும். அதாஉ, யஸீத், ரலஸ் (ைஹ்) ஆகிய அந்த மூவரையும் மன்ஸூர் 

பின் அல்முஃதமிர் (ைஹ்),6 சுரலமான் அல்அஃமஷ் (ைஹ்),7 இஸ்மாயலீ் பின் 
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அபகீாலித் (ைஹ்)8 ஆகிகயாருடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், ஹதீரஸ உறுதியுடன் 

மனனமிட்டு அைிவிப்பதில் இரு குழுவினரிரடகய கவறுபாடு இருப்பரதக் காணலாம். 
இந்த விையத்தில் இவர்கரள அவர்கள் தநருங்ககவ முடியாது. இதில் நபிதமாழி 
இயல் கமரதகளிரடகய எந்த ஐயமும் கிரடயாது. ஏதனனில், மன்ஸூர் (ைஹ்), 
அஃமஷ் (ைஹ்), இஸ்மாயலீ் பின் அப ீகாலித் (ைஹ்) ஆகிகயாரின் ெீைான நிரனவாற் 
ைலும் அவர்களுரடய அைிவிப்புகளில் அவர் களுக்கிருந்த உறுதிப்பாடும் நபிதமாழி 
இயல் அைிஞர்களிரடகய பிைெித்திதபற்ைரவயாகும். ஆனால், இரதப் கபான்ை 
நிரலரய அதாஉ (ைஹ்), யஸீத் (ைஹ்), ரலஸ் (ைஹ்) ஆகிகயாரிடம் அவர்கள் 

காணவில்ரல. இகத நிரலதான் இப்னு அவ்ன் (ைஹ்),9 அய்யூப் அஸ்ஸக்தியான ீ

(ைஹ்)10 ஆகிகயாரை, அவர் களுரடய ெம காலத்தவர்களான அவ்ஃப் பின் அபஜீமீலா 

(ைஹ்),11 அஷ்அஸ் அல்ஹும்ைான ீ(ைஹ்)12 ஆகிகயாருடன் ஒப்பிடும்கபாதும் 

காணப்படுகிைது.  

இவர்கள் அரனவரும் ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்),13 இப்னு ெீரீன் (ைஹ்)14 
ஆகிகயாருரடய மாணவர்கள் தாம். இருப்பினும், ெிைப்பிலும் ெீைான அைிவிப்பிலும் 
அவர்களிரடகய இரடதவளி உண்டு. இத்தரனக்கும் அவ்ஃப் பின் அபஜீமீலா (ைஹ்) 
அவர்களும் அஷ்அஸ் (ைஹ்) அவர்களும் கல்வியாளர் மத்தியில் உண்ரம மற்றும் 
நம்பகத் தன்ரம ஆகியவற்ைில் தட்டிக் கழிக்கப்பட்ட வர்கள் அல்லர். ஆயினும், 
ஏற்தகனகவ நாம் குைிப்பிட்டரதப் கபான்று நிரனவாற்ைல் தான் கல்வியாளர்களிடம் 
ெிைப்புக்கு அளவு ககாலாகும். எடுத்துக்காட்டாக இவர்களுரடய தபயர் கரள நாம் 
குைிப்பிட்டதற்குக் காைணம், நபிதமாழி அைிவிப்பாளர்கரள வரிரெப் படுத்தும்கபாது 
கல்வியாளர்கள் எந்த வழிரயக் ரகயாள்கிைார்கள் என்று அைியாத ெிலருக்கு இது ஓர் 
அரடயாளமாக இருக்கட்டும் என்பகத யாகும்.  

ஆக, இந்தத் துரையில் உயர் இடத்ரத வகிக்கும் ஒருவர் அவைது தகுதியிலிருந்து 
இைக்கப்பட்டுவிடவும் கூடாது; கீழ்நிரலயிலுள்ள ஒருவர் அவைது தகுதிக்கு கமகல 
உயர்த்தப் பட்டுவிடவும் கூடாது. ஒவ்தவாருவருக்கும் அவைது தகுதியும் மரியாரதயும் 
அளிக்கப்பட கவண்டும். (இதுதான் நமது கநாக்கமாகும்.) ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாக அைிவிக்கப்படுகிைது: நாங்கள் மக்களுக்கு அவைவைது அந்தஸ்ரத அளித்திட 
கவண்டும் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குக் 
கட்டரளயிட்டார்கள். குர்ஆனும் இரதகய கூறுகிைது: கல்வியைிவுரடய 
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ஒவ்தவாருவருக்கும் கமகல (அவர்கரளவிட) அைிந்தவன் ஒருவன் இருக்கின்ைான் 

(12:76).  

ஆக, கமகல நாம் குைிப்பிட்ட முரைப்படி நீங்கள் ககட்டுக்தகாண்ட ஹதீஸ்கரள 
(இந்நூலில்) ததாகுத்து வழங்க உள்களாம். (மூன்ைாம் வரக:) நபிதமாழி இயலார் 
அரனவைால், அல்லது அகநகைால் ெந்கதகத்திற்குரியவர் களாகக் கருதப்படுகவார் 
அைிவித்துள்ள ஹதீஸ்கள் மூன்ைாம் வரகயாகும். இத்தரககயாரின் ஹதீஸ்கரள 
இங்கு நாம் பதிவு தெய்யப்கபாவதில்ரல.  

இந்த வரகயினருக்கு அப்துல்லாஹ் பின் மிஸ்வர் அபஜீஅஃபர் அல்மதாயின,ீ அம்ர் 
பின் காலித், அப்துல் குத்தூஸ் அஷ்ைாமீ, முஹம்மத் பின் ெயதீ் அல்மஸ்லூப், 
ஃகியாஸ் பின் இப்ைாஹமீ், சுரலமான் பின் அம்ர் அபதீாவூத் அந்நகஈ கபான்கைாரை 
எடுத்துக்காட்டுகளாகக் குைிப்பிட லாம். இவர்கள் அரனவரும் ஹதீஸ்கரளப் 
புரனந்து இட்டுக்கட்டிக் கூறுபவர்களாய் இருந்தனர். (எனகவ, இத்தரககயார் வழியாக 
அைிவிக்கப்தபற்ை ஹதீஸ்கரள நாம் இந்நூலில் இடம்தபைச் தெய்யமாட்கடாம்.) 
அவ்வாகை, யார் அைிவிக்கும் ஹதீஸில் தபரும்பாலும் தவகைா மறுப்கபா இருக்குகமா 
அவர்களின் ஹதீஸ் கரளயும் நாம் ததாடமாட்கடாம். ஒருவைது ஹதீஸ் 
மறுக்கப்பட்டது என்பதற்கு அரடயாளம் என்னதவன்ைால், அவைது அைிவிப்ரப நல்ல 
நிரனவாற்ைலும் நற் தபயருமுரடய மற்ைவர்களின் அைிவிப்கபாடு ஒத்துப்பார்த்தால், 
அவர்களது அைிவிப்புக்கு இவருரடய அைிவிப்பு முைண்படும்;  

அல்லது அதனுடன் இது அகநகமாக ஒத்துப்கபாகாது. (ெிைிதளகவ ஒத்திருக்கும்.) 
ஒருவர் அைிவிக்கும் ஹதீஸில் தபரும்பாலானது இந்நிரலயில் இருந்தால், அவைது 
ஹதீஸ் ஏற்கப்படாது; எடுத்தாளப்படாது; மாைாக, அது ரகவிடப்படும். அப்துல்லாஹ் 
பின் முஹர்ைர், யஹ்யா பின் அபஉீரனொ, ஜர்ைாஹ் பின் அல்மின்ஹால் அபுல் 
அத்தூஃப், அப்பாத் பின் கஸீர், ஹுரென் பின் அப்தில்லாஹ் பின் ளுரமைா, உமர் 
பின் சுஹ்பான் கபான்கைார் மறுக்கப்பட்ட இவ்வரக அைிவிப்பாளர்களில் அடங்குவர்.  

எனகவ, இத்தரககயாரின் அைிவிப்புகரளயும் இவர்கரளப் கபான்ை மறுக்கப்பட்ட 
(முன்கர்) ஹதீஸ்கரள அைிவிப்பவர்களின் ஹதீஸ்கரளயும் நாம் 
தபாருட்படுத்தமாட்கடாம்; அவற்ைில் கவனம் தெலுத்தமாட்கடாம். ஏதனனில், தனிநபர் 
ஒருவர் அைிவிக்கும் ஹதீஸ் ஏற்கப்பட கவண்டுமாயின் கல்வியைிவும் 
நிரனவாற்ைலும் மிக்க நம்பத் தகுந்த அைிவிப்பாளர்களின் அைிவிப்புக்கு அவருரடய 
அைிவிப்பு ஒரு ெில விையங்களிகலா அல்லது முழுவதுமாககவா ஒத்துப்கபாக 
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கவண்டும். இவ்வாறு அவைது அைிவிப்பு முைண்படாத பட்ெத்தில் அவர் தம் ெக 
அைிவிப்பாளர்கரளவிட அதிகப்படியாக ஏகதனும் அைிவித்தால் அதுவும் ஏற்கப்படும். 

இமாம் இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்),15 ஹிைாம் பின் உர்வா (ைஹ்)16 
கபான்கைார் (இத்துரையில்) மதிப்புக்குரியவர்கள் ஆவர்.  

அதிக எண்ணிக்ரகயிலான அவர் களுரடய மாணவர்கள் நல்ல நிரனவாற்ைல் 
மிக்கவர்களாகவும், அவர்கள் அைிவிக்கும் ஹதீஸ்கரளயும் மற்ைவர்கள் அைிவிக்கும் 
ஹதீஸ்கரளயும் உறுதிப்பட அைிவிப்பவர் களாகவும் இருந்தனர். அவர்களுரடய 
ஹதீஸ்கள் கல்வியாளரிரடகய பைவலாகவும் விரிவாகவும் கபெப்படுகின்ைன. 
அவர்களிடமி ருந்து அவர்களுரடய மாணவர்கள் அைிவிக் கும் ஹதீஸ்கள் 
தபரும்பாலும் ஒத்திருக்கின்ைன; முைண்படுவதில்ரல. இந்நிரலயில், அவ்விரு 
வரிடமிருந்கதா, அல்லது ஒருவரிடமிருந்கதா ெில ஹதீஸ்கரள ஒருவர் 
அைிவிக்கிைார். அரவ அவர்களுரடய மாணவர்களில் எவருக்கும் ததரியவுமில்ரல; 
அவர்களிடமுள்ள ெரியான ஹதீஸ்களுக்கு உடன்படவுமில்ரல என்ைால், இந்த வரக 
ஹதீஸ்கரள ஏற்கக் கூடாது. இதுவரை நாம் நபிதமாழி இயல் தகாள்ரக கள் 
ெிலவற்ரை விவரித்கதாம்.  

இத்துரை அைிஞர்கள் வழியில் நடக்க விரும்புகவாருக்கு இந்த விளக்கம் கபாதும். 
இனி அல்லாஹ் நாடினால், ெம்பந்தப்பட்ட ஹதீஸ்கள் இடம்தபறும் இடங்களில் 
கதரவயான விளக்கங்கரள ஆங்காங்கக அளிப்கபாம். அடுத்து -அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு அருள் புரிவானாக!- தம்ரம ஹதீஸ் அைிவிப்பாளர் என்று 
காட்டிக்தகாள்கவாரில் பலர் ஒரு விையத்ரத நன்கைிந்து வாக்குமூலம் 
அளித்துள்ளனர்.  

அதாவது அவர்கள் அப்பாவி மக்களுக்கு அைிவிக்கும் ஹதீஸ்களில் 
தபரும்பாலானரவ நிைாகரிப்பட்டரவயும் திருப்தியற்கைாரிடமிருந்து 

அைிவிக்கப்படுபரவயும் ஆகும். மாலிக் பின் அனஸ் (ைஹ்),17 ைுஅபா பின் 

அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ைஹ்),18 சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்),19 யஹ்யா பின் ெயதீ் 

அல்கத்தான் (ைஹ்),20 அப்துர் ைஹ்மான் பின் மஹ்தீ (ைஹ்)21 கபான்ை நபிதமாழி 

வல்லுநர்கள் யாரிடமிருந்து அைிவிப்பரத வன்ரமயாகக் கண்டித்துள்ளார்ககளா அவர் 
களிடமிருந்கத தாங்கள் ஹதீஸ்கரள அைிவிப்பதாக இவர்கள் ஒப்புக்தகாள்கிைார்கள். 
பலவனீமான ஹதீஸ்கரளயும் மறுக்கப்பட்ட அைிவிப்புகரளயும் ரகவிட்டு, உண்ரம, 
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நாணயம் ஆகியவற்ைில் தபயர் தபற்ை நம்பத் தகுந்கதார் அைிவித்துள்ள பிைபலமான 
ெரியான தகவல்கரள மட்டுகம அைிவிப்பது  

இவர்களின் கடரமயாயிருக்க, அதில் முரை தவைி நடந்துதகாள்கிைார்கள். 
இந்நிரலரய நாம் கண்டதால்தான் நீங்கள் ககாரியபடி ஹதீஸ்கரளத் தைம் பிரித்துக் 
காட்டிச் ெரியானவற்ரைச் கெகரிக்கும் பணியில் ஈடுபட கவண்டியதாயிற்று. 
பலவனீமானதும் அைியப்படாததுமான அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வரும் மறுக்கப்பட்ட 
தெய்திகரள, அவற்ைின் குரைகரளக் கண்டைிய முடியா மக்களிடம் அவர்கள் 
பைப்பிவருவதால்தான் உங்கள் ககாரிக்ரகரய ஏற்பது நமக்கு எளிதாயிற்று. 
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அத்தியாயம்_1 ஹதஸீ் கரல.(பாடம் 1 லிருந்து பாடம் 6 வரை) 
 

 
பாடம் : 1  
நம்பத் தகுந்த அைிவிப்பாளர்களிடமிருந்கத ஹதீஸ்கரள அைிவிப்பதும் 
தபாய்யர்களின் அைிவிப்புகரளக் ரகவிடுவதும் கட்டாயமாகும் என்பது 
பற்ைியும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மீது (அவர்கள் தொல்லாத 
ஒன்ரைச் தொன்னதாகப்) தபாய்யுரைப்பது ததாடர்பாக வந்துள்ள 
எச்ெரிக்ரகயும். அல்லாஹ் உங்களுக்கு நல்லருள் பாலிப்பானாக! 
ஆதாைபூர்வமான அைிவிப்புகள் எரவ, பலவனீமான அைிவிப்புகள் எரவ, 
நம்பத் தகுந்த அைிவிப்பாளர் யார், ெந்கதகத்திற்குள் ளான அைிவிப்பாளர் யார் 
எனப் பகுத்தைியும் திைன் யாருக்கு இருக்கிைகதா அவர் தாம் அைிந்த தைமான 
மற்றும் கநர்ரமயான அைிவிப்பாளர் அைிவித்துள்ள ஹதீஸ்கரள மட்டுகம 
அைிவிப்பது அவெியமாகும். ெந்கதகத் திற்கு உள்ளானவர்கள், புதிய 
வழக்கங்களில் பிடிவாதமாக இருப்பவர்கள் ஆகிகயாைால் அைிவிக்கப்தபற்ை 
ஹதீஸ்கரளத் தவிர்ப்பதும் அவெியமாகும். நாம் கூைிய இக்கருத்கத 
ெரியானதாகும் என்பதற்குப் பின்வரும் இரைவெனங்கள் ொன்றுகளாகும்: 
அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்: நம்பிக்ரகயாளர்ககள! தீயவன் எவனும் உங்களிடம் 
ஒரு தெய்திரயக் தகாண்டுவந்தால், அரதத் தீர்க்கமாக 
விொரித்துக்தகாள்ளுங்கள்; (இல்ரலகயல்) அைியாரமயினால் (குற்ைமற்ை) 
ஒரு ெமூகத்தாருக்கு நீங்கள் தீங்கு தெய்துவிடலாம்;  
 
பின்னர் நீங்கள் தெய்தரவ பற்ைி நீங்ககள கவரலப்படுபவர்களாக ஆவரீ்கள் 
(49:6). அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்: நீங்கள் விரும்புகின்ை ொட்ெிகளில் ஓர் 
ஆணும் இரு தபண்களும் ொட்ெியம் அளிக்க கவண்டும் (2:282). உங்களில் இரு 
கநர்ரமயாளர்கரளச் ொட்ெிகளாக ரவத்துக்தகாள்ளுங்கள் (65:2). 
இவ்வெனங்களிலிருந்து தீயவனின் தெய்தியும் கநர்ரமயில்லாதவனின் 
ொட்ெியமும் ஏற்கத் தக்கரவ அல்ல என்று ததரிகிைது. தகவல் அைிவித்தல், 
ொட்ெியம் அளித்தல் ஆகிய இவ்விைண்டின் தபாருளும் ெில ககாணங்களில் 
கவறுபட்டிருந்தாலும் தபரும்பாலான விையங்களில் அவ்விைண்டும் 
ஒன்றுபட்கட இருக்கின்ைன.  
கல்வியாளர்களிடம் தீயவனின் ொட்ெியம் ஏற்கப்படாதரதப் கபான்கை, 
தீயவனின் தகவலும் அவர்கள் அரனவைாலும் நிைாகரிப்பட்டுள்ளது. தீயவன் 
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கூறும் தெய்திக்கு இடமில்ரல எனக் குர்ஆன் சுட்டிக் காட்டியிருப்பரதப் 
கபான்கை, மறுக்கப்பட்ட அைிவிப்பாளரின் ஹதீஸிற்கும் இடமில்ரல என 
நபிதமாழி சுட்டிக் காட்டுகிைது. இது குைித்து பிைபலமான நபிதமாழி ஒன்று 
வந்துள்ளது. (1) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தபாய் 
எனக் கருதப்படும் ஒரு தெய்திரய என்ரனப் பற்ைி யார் அைிவிக்கிைாகைா 
அவரும் தபாய்யர்களில் ஒருவைாவார். இந்த ஹதீஸ் முஃகீைா பின் ைுஅபா 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்தும் ெமுைா பின் ஜுன்தப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்தும் 
அைிவிக்கப்படுகிைது.  
 
பாடம் : 2 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்மீது தபாய்யுரைப்பது 
ததாடர்பாக வந்துள்ள கண்டனம். (2) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: என்ரனப் பற்ைி (நான் தொல்லாத ஒன்ரைச் தொன்னதாக)ப் 
தபாய்யுரைக்காதீர்கள். ஏதனனில், என்ரனக் குைித்து யார் தபாய் கூறுகிைாகைா 
அவர் நைகம்தான் தெல்வார். இந்த ஹதீரஸ அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) 
அவர்கள் தமது தொற்தபாழிவில் அைிவித் தார்கள்.22 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. (3) அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்ரனப் 
பற்ைி (நான் தொல்லாத ஒன்ரைச் தொன்னதாக) யார் கவண்டுதமன்கை 
தபாய்யுரைக்கிைாகைா அவர் தமது இருப்பிடத்ரத நைகத்தில் அரமத்துக் 
தகாள்ளட்டும்'' என்று கூைியிருப்பதுதான் உங்களுக்கு நான் அதிக 
எண்ணிக்ரகயில் ஹதீஸ்கரள அைிவிக்கவிடாமல் தடுக்கிைது. (4)  
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என்ரனப் பற்ைி (நான் 
தொல்லாத ஒன்ரைச் தொன்னதாக) யார் கவண்டுதமன்கை தபாய்யுரைக்கி 
ைாகைா அவர் தமது இருப்பிடத்ரத நைகத்தில் அரமத்துக்தகாள்ளட்டும். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.23 (5) அலீ பின் ைபஆீ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் கூஃபா நகரின் 
ஆளுநைாய் இருந்தகபாது நான் (மஸ்ஜிது கூஃபா) பள்ளிவாெலுக்குச் 
தென்கைன். அப்கபாது முஃகீைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(நீங்கள்) என்மீது கூறும் தபாய் மற்ைவர்மீது நீங்கள் 
கூறும் தபாய்ரயப் கபான்ைதன்று. யார் என்மீது கவண்டுதமன்கை 
தபாய்யுரைக் கிைாகைா அவர் தமது இருப்பிடத்ரத நைகத்தில் 
அரமத்துக்தகாள்ளட்டும்'' என்று கூறுவரத நான் ககட்டுள்களன்.24 –  
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கமற்கண்ட ஹதீஸ் முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "(நீங்கள்) 
என்மீது கூறும் தபாய் மற்ைவர்மீது நீங்கள் கூறும் தபாய்ரயப் கபான்ைதன்று'' 
எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  
 
பாடம் : 3 ககள்விப்பட்டரததயல்லாம் அைிவிப்பது கூடாது. (6) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர் தாம் 
ககள்விப்பட்டரததயல்லாம் (பிைருக்கு) அைிவிப்பகத அவர் தபாய்யர் 
என்பதற்குப் கபாது(மான ொன்ைாகு)ம்.25 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. (7) உமர் பின் அல்கத்தாப் 
(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒருவர் தாம் ககள்விப்பட்டரததயல்லாம் 
(பிைருக்கு) அைிவிப்பகத அவர் தபாய்யர் என்பதற்குப் கபாது(மான ொன்ைாகு)ம். 
இரத அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (8)  
 
அப்துல்லாஹ் பின் வஹ்ப் பின் முஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
என்னிடம் மாலிக் பின் அனஸ் (ைஹ்) அவர்கள், ததரிந்துதகாள்! 
ககள்விப்பட்டரத தயல்லாம் அைிவிக்கும் ஒரு மனிதர் (தபாய்யிலிருந்து) 
தப்பமாட்டார்; ககள்விப்பட்டரத தயல்லாம் அைிவிக்கும் ஒருவர் ஒருகபாதும் 
(வழிகாட்டும்) தரலவைாக இருக்கமாட்டார்'' என்று கூைினார்கள். (9) 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒருவர் தாம் 
ககள்விப்பட்டரததயல்லாம் அைிவிப்பகத அவர் தபாய்யர் என்பதற்குப் 
கபாது(மான ொன்ைாகு)ம்.  
 
இரத அபுல்அஹ்வஸ் அவ்ஃப் பின் மாலிக் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
(10) அப்துர் ைஹ்மான் பின் மஹ்தீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒருவர் 
தாம் ககள்விப்பட்டவற்ைில் (ெந்கதகத்திற்குரிய) ெிலவற்ரையாவது 
(பிைருக்குத்) ததரிவிப்பதிலிருந்து வாய்மூடாதவரை அவர் பின்பற்ைப்படும் 
தரலவைாக ஆக முடியாது. இரத முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (11) சுஃப்யான் பின் ஹுரென் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: என்னிடம் இயாஸ் பின் முஆவியா (ைஹ்) அவர்கள்,குர்ஆரனக் 
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கற்பதில் உங்களுக்கிருக்கும் ஈடுபாட்ரட நான் அைிகவன். எனகவ, 
குர்ஆனிலுள்ள ஓர் அத்தியாயத்ரத எனக்கு ஓதிக்காட்டி விளக்கமளிப்பைீாக! 
நீங்கள் கற்ைரத நான் (ெரி) பார்க்க கவண்டும்'' என்று கூைினார்கள். நான் 
அவ்வாகை தெய்கதன்.  
 
அப்கபாது அவர்கள் என்னிடம்,நான் உங்களுக்கு ஒரு விையத்ரதச் 
தொல்கிகைன். அரத நீங்கள் நிரனவில் ரவத்துக் தகாள்ளுங்கள்: நிைாகரிக் 
கப்பட்ட தெய்திகரளக் கூை கவண்டாதமன உங்கரள நான் எச்ெரிக்கிகைன். 
ஏதனனில், அச்தெய்திகரளக் கூைித் திரிகின்ைவர் இழிவரடயாமலும் 
தபாய்யர் என இனங் காணப்படாமலும் இருத்தல் அரிது'' என்ைார்கள். (12) 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நீங்கள் ஒரு 
ெமூகத்தாரிடம் அவர்களது அைிவுக்கு எட்டாத ஒரு விையத்ரத 
அைிவிப்பதானது, அவர்களில் ெிலரைகயனும் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தாமல் 
விடுவதில்ரல. இரத உரபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.. இந்தத் தகவல் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 4 பலவனீமான அைிவிப்பாளர்களிடமிருந்து நபிதமாழிகரள 
அைிவிப்பதற்கு வந்துள்ள தரடயும், அவற்ரை அைிவிப்பதிலிருந்து 
விலகிக்தகாள்வதும்.26 (13) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: எனது ெமுதாயத்தில் இறுதிக் காலத்தவரி ரடகய ெிலர் 
கதான்றுவார்கள். நீங்ககளா உங்கள் மூதாரதயகைா ககள்விப்பட்டிைாத 
(புதுப்புது) ஹதீஸ்கரளதயல்லாம் உங்களிடம் அவர்கள் தொல்வார்கள். 
ஆககவ, அவர்கள் குைித்து உங்கரள நான் எச்ெரிக்கிகைன்.  
 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. (14) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: இறுதிக் காலத்தில் தபரும் தபாய்யர்களான 
"தஜ்ஜால்கள்' கதான்றுவார்கள். நீங்ககளா உங்கள் மூதாரதயகைா 
ககள்விப்பட்டிைாத ஹதீஸ்கரள உங்களிடம் அவர்கள் தொல்வார்கள். ஆககவ, 
அவர்கரளக் குைித்து உங்கரள நான் எச்ெரிக் கிகைன். அவர்கள் உங்கரள 
வழிதகடுத்து விடகவா குழப்பத்தில் ஆழ்த்திவிடகவா (நீங்கள் 
இடமளித்துவிட) கவண்டாம்.  
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இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (15) அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நிச்ெயமாக ரைத்தான் மனித 
உருவில் மக்களிரடகய வந்து தபாய்யான ஹதீஸ்கரள எடுத்துரைப்பான். 
அதன் பிைகு மக்கள் கரலந்து தெல்வார்கள். அப்கபாது அவர்களில் ஒருவர், 
"யாகைா ஒரு மனிதர் (வந்து) ஒரு ஹதீஸ் தொல்வரத நான் ககட்கடன். 
அவைது முகம் எனக்குத் ததரியும்;  
 
ஆனால், அவருரடய தபயர் என்னதவன்று எனக்குத் ததரியாது''என்று 
கூறுவார். இரத ஆமிர் பின் அபதா (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (16) 
அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
கடலுக்குள் ெில ரைத்தான்கள் ெிரைரவக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கரள 
(இரைத்தூதர்) சுரலமான் (அரல) அவர்கள் கட்டிரவத்தார்கள். அந்த 
ரைத்தான்கள் தவகுவிரைவில் தவளிகயைி வந்து மக்களுக்கு முன் 
குர்ஆரன(ப் கபான்ை ஒன்ரை) ஓதிக் காட்டுவார்கள்.27  
 
இரத தாவூஸ் பின் ரகொன் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (17) தாவூஸ் 
பின் ரகொன் அல்யமான ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இகதா இவர் -
புரைர் பின் கஅப் (ைஹ்) அவர்கள்- இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம் வந்து 
நபிதமாழிகரள அைிவிக்கலானார். அப்கபாது இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், 
"இன்ன இன்ன நபிதமாழிகரள மீண்டும் அைிவியுங்கள்''என்ைார்கள். 
அவ்வாகை புரைர் அவர்களும் மீண்டும் அைிவித்துவிட்டுத் ததாடர்ந்து 
நபிதமாழிகரள அைிவிக்கலானார். இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் "இன்ன 
இன்ன ஹதீஸ்கரள மீண்டும் அைிவியுங்கள்'' என்ைார்கள்.  
 
அவ்வாகை புரைர் அவர்கள் மீண்டும் அைிவித்துவிட்டு, "(நான் ததரியாமல் 
தான் ககட்கிகைன்:) நான் அைிவித்த எல்லா நபிதமாழிகரளயும் 
ஏற்றுக்தகாண்டுவிட்டு, (குைிப்பிட்ட) இந்த நபிதமாழிரய மட்டும் 
மறுக்கிைரீ்களா? அல்லது நான் அைிவித்த எல்லா ஹதீஸ்கரளயும் 
மறுத்துவிட்டு, (குைிப்பிட்ட) இந்த நபிதமாழிரய மட்டும் ஏற்கிைரீ்களா? என்று 
எனக்குத் ததரியவில்ரல'' என்ைார்.  
 
அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "நாங்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமி ருந்து ஹதீஸ்கரள அைிவித்துக்தகாண்டுதானிருந்கதாம். 
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அப்கபாததல்லாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்மீது 
தபாய்யுரைக்கப்பட்டதில்ரல. பின்னர் மக்கள் பிடிவாதம் பிடிக்கும் 
ஒட்டகங்களிலும் கட்டுப்படும் ஒட்டகங்களிலும் பயணம் தெய்து 
(வித்தியாெகம இல்லாமல் எல்லா வழிகளிலும்) தெல்லத் ததாடங்கியகபாது 
நபிதமாழிகரள அைிவிப்பரதகய நாங்கள் நிறுத்திவிட்கடாம்'' என்று 
கூைினார்கள்.28  
 
இரத ஹிைாம் பின் ஹுரஜர் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது. (18) இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (நபி (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில்) ஹதீஸ்கரள மனனமிட்டுவந்கதாம். ஹதீஸ்கள் அன்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ககட்கட 
மனனமிடப்பட்டுவந்தன. (ஆனால், இன்று) நீங்கள் பிடிவாதம் பிடிக்கும் 
ஒட்டகங் களிலும் கட்டுப்படும் ஒட்டகங்களிலும் பயணம் தெய்து 
(வித்தியாெகம இல்லாமல் எல்லா வழிகளிலும்) தெல்லத் ததாடங்கியவுடன் 
எல்லாம் பாைதூைமான விையமாகிவிட்டது.  
 
இரத அப்துல்லாஹ் பின் தாவூஸ் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (19) 
முஜாஹித் பின் ஜப்ர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: புரைர் பின் கஅப் 
அல்அதவ ீ(ைஹ்) அவர்கள், இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம் வந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்; அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்' என்று கூைியவாறு நபிதமாழிகரள 
அைிவிக்கலானார். இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்ககளா அவைது அைிவிப்ரபச் 
தெவிதகாடுத்துக் ககட்ககவா அவரை ஏதைடுத்துப் பார்க்ககவா தரலப்பட 
வில்ரல.  
 
உடகன புரைர் அல் அதவ,ீ "இப்னு அப்பாஸ் அவர்ககள! நீங்கள் எனது 
ஹதீரஸச் தெவிதகாடுத்துக் ககட்பதாகத் ததரியவில்ரலகய! நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக உங்களிடம் அைிவித்துக் 
தகாண்டிருக்க, நீங்ககளா காது தகாடுக்காமல் இருக்கின்ைரீ்ககள!'' என்று 
ககட்டார். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) 
பதிலுரைத்தார்கள்: ஒரு காலம் இருந்தது. அக்காலத்தில் யாகைனும் ஒருவர் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்' என்று தொல்வரத 
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நாங்கள் ககட்டுவிட்டால் உடகன அவரை கநாக்கி எங்கள் பார்ரவ தெல்லும்; 
அவர் கூறுவரதக் ககட்க எங்கள் காதுகரளத் தாழ்த்துகவாம்.  
பிைகு மக்கள் பிடிவாதம் பிடிக்கும் ஒட்டகங்களிலும் கட்டுப்படும் 
ஒட்டகங்களிலும் பயணம் தெய்து (வித்தியாெகம இல்லாமல் எல்லா 
வழிகளிலும்) தெல்ல ஆைம்பித்தவுடன் நாங்கள் (நபியவர்களிடமிருந்து) 
அைிந்துள்ள (ெரியான)வற்ரை மட்டுகம மக்களிடமிருந்து ஏற்றுக்தகாண்கடாம். 
இரதக் ரகஸ் பின் ெஅத் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (20) 
அப்துல்லாஹ் பின் உரபதில்லாஹ் பின் அபமீுரலக்கா (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நான் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம், எனக்கு ஒரு மடல் 
வரையுமாறும், (அதில் குழப்பவாதி களான ைியாக்களின் கருத்துகள்) எதுவும் 
இடம்தபைாமல் பார்த்துக்தகாள்ளுமாறும் கவண்டிக் கடிதம் எழுதிகனன்.  
 
(கடிதம் கண்ட) இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் "அவர் நல்ல பிள்ரள; 
அவருக்காக நான் ெில விையங்கரள நன்கு கதர்ந்ததடுத்து, தொல்லக் 
கூடாதவற்ரைத் தவிர்த்துவிடப் கபாகிகைன்'' என்று கூைிவிட்டு, அலீ (ைலி) 
அவர்கள் அளித்த தீர்ப்புகரளக் தகாண்டுவரும்படி கூைினார்கள். அவற்ைில் 
ெிலவற்ரை எழுதத் ததாடங்கினார்கள். ஒரு (குைிப்பிட்ட) விையம் வந்தகபாது 
"இப்படிதயல்லாம் அலீ (ைலி) அவர்கள் தீர்ப்பளித்திருக்க முடியாது; 
வழிதவைியவன்தான் இப்படித் தீர்ப்பளிப்பான்'' என்று கூைினார்கள்.  
 
இரத நாஃபிஉ பின் உமர் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (21) தாவூஸ் 
பின் ரகொன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அலீ (ைலி) அவர்கள் அளித்த 
தீர்ப்புகள் அடங்கிய (நீண்ட சுருள்) ஏடு ஒன்று இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம் தகாண்டுவைப்பட்டது. அதில் ஒரு (முழம்) அளவிற்கு மட்டும் 
ரவத்துக்தகாண்டு மற்ைரத அழித்துவிட்டார்கள். (இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான) சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) அவர்கள் இரத 
அைிவிக்கும்கபாது தமது முழங்ரகயால் ("இந்த அளவு' என்று) ரெரக 
தெய்தார்கள்.  
 
இரத ஹிைாம் பின் ஹுரஜர் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (22) 
அபூஇஸ்ஹாக் அம்ர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அலீ 
(ைலி) அவர்களுக்குப் பின் (அன்னாரின் தீவிை ஆதைவாளர்களான ைியா பிரிவு) 
மக்கள் பல்கவறு புதிய ககாட்பாடுகரள உருவாக்கியகபாது, அலீ (ைலி) 
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அவர்களின் நண்பர்களில் ஒருவர் "அல்லாஹ் இம்மக்கரள (தனது 
அருளிலிருந்து) அப்புைப்படுத்துவானாக! எத்தரகய ஞானத்ரத அவர்கள் 
ெீைழித்துவிட்டார்கள் (ததரியுமா!)'' என்று (கடிந்து) கூைினார்.  
இரத சுரலமான் பின் மிஹ்ைான் அல்அஃமஷ் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். (23) முஃகீைா பின் மிக்ெம் அள்ளப்ப ீ(ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அலீ (ைலி) அவர்கள் குைித்த அைிவிப்பாளர்களில் அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களுரடய மாணவர்கள் மட்டுகம உண்ரம 
உரைப்பவர்களாய் இருந்தனர்.29 இரத அபூபக்ர் பின் அய்யாஷ் (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
பாடம் : 5 அைிவிப்பாளர்ததாடர்கரள எடுத்துரைப் பது மார்க்கத்தின் ஓர் 
அம்ெமாகும்; நம்பத் தகுந்த அைிவிப்பாளர்களிடமிருந்து வரும் அைிவிப்புகள் 
மட்டுகம ஏற்கப்படும்; அைிவிப்பாளர்களிடம் காணப்படும் குரைகரள 
எடுத்துரைப்பது அனுமதிக் கப்பட்டது என்பது மட்டுமன்ைி, அது ஒரு 
கடரமயும்கூட. அது தரட தெய்யப் பட்டுள்ள புைங்கூைல் ஆகாது;  
 
மாைாக,புனித மார்க்கத்ரதக் காக்கும் (அைப்) பணியாகும். (24) முஹம்மத் பின் 
ெீரீன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நிச்ெயமாக இந்த (நபிதமாழி)க் கல்வியும் 
மார்க்கம்தான். எனகவ, உங்களுரடய மார்க்க (ஞான)த்ரத எவரிடமிருந்து 
தபறுகிைரீ்ககளா அவரை உற்றுக் கவனியுங்கள். இரத ஹிைாம் பின் 
ஹஸ்ஸான் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்தத் தகவல் இரு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது. (25)  
 
முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்கள் (ஆைம்பக் 
காலங்களில் ஹதீஸ்கள் அைிவிக்கப்படும்கபாது அவற்ைின்) அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்கள் குைித்துக் ககட்டதில்ரல. ஆனால், (பிற்காலத்தில்) குழப்பங்கள் 
கதான்ைியகபாது உங்களுக்கு இந்த ஹதீரஸ அைிவித்த அைிவிப்பாளர்களின் 
தபயர்கரளயும் எங்களுக்கு அைிவியுங்கள்'' என்று கூைலாயினர்.  
 
ஆககவ, அந்த அைிவிப்பாளர்கள் நபிவழிக்காைர்களா என்று கவனித்து, 
அவ்வாைிருந்தால் அவர்கள் அைிவிக்கும் ஹதீஸ்கள் மட்டும் ஏற்கப்படும். 
அவர்கள் (நபிவழியில் இல்லாதவற்ரைக் கூறும்) புதுரமவாதிகளாய் 
இருந்தால் அவர்கள் அைிவிக்கும் ஹதீஸ்கள் ஏற்கப்படா.  
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இரத ஆஸிம் அல்அஹ்வல் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (26) 
சுரலமான் பின் மூொ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் தாவூஸ் பின் 
ரகொன் (ைஹ்) அவர்கரளச் ெந்தித்து, இன்னார் எனக்கு இன்னின்னவாறு 
அைிவித்தார்'' என்று கூைிகனன்.  
 
அதற்கு தாவூஸ் (ைஹ்) அவர்கள்,இரத உமக்கு அைிவித்தவர் நம்பத் 
தகுந்தவைாய் இருந்தால் ஏற்றுக்தகாள்க'' என்று கூைினார்கள். இரத அபூஅம்ர் 
அப்துர் ைஹ்மான் பின் அம்ர் அல்அவ்ஸாய ீ(ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். (27) சுரலமான் பின் மூொ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் தாவூஸ் பின் ரகொன் (ைஹ்) அவர்களிடம், இன்னார் எனக்கு 
இன்னின்னவாறு அைிவித்தார்'' என்று கூைிகனன்.  
 
அதற்கு தாவூஸ் (ைஹ்) அவர்கள்,உமக்கு இரத அைிவித்தவர் நம்பத் 
தகுந்தவைாய் இருந்தால் ஏற்றுக்தகாள்க'' என்று கூைினார்கள். இரத ெயதீ் பின் 
அப்தில் அஸீஸ் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (28) அபுஸ்ஸினாத் 
அப்துல்லாஹ் பின் தக்வான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் மதீனாவில் 
நம்பிக்ரகக்குரிய நூறு கபரைச் ெந்தித்திருக்கிகைன்.  
 
ஆனால், அவர் களிடமிருந்து அைிவிக்கப்படும் ஹதீஸ்கள் 
எடுத்துக்தகாள்ளப்படுவதில்ரல. இவர்கள் அதற்குத் தகுதியானவர்கள் அல்லர்'' 
என்று தொல்லப்பட்டது. இரத அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபிஸ் ஸினாத் (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (29) ெஅத் பின் இப்ைாஹமீ் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமி ருந்து நம்பத் 
தகுந்தவர்கள் மட்டுகம ஹதீஸ்கரள அைிவிக்க கவண்டும்.  
 
இரத மிஸ்அர் பின் கிதாம் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்தத் தகவல் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. (30) அப்துல்லாஹ் பின் 
அல்முபாைக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அைிவிப்பாளர்ததாடரும் 
மார்க்கத்தின் ஓர் அங்ககம. அைிவிப்பாளர்ததாடர் (இஸ்னாத்) மட்டும் 
இருந்திருக்காவிட்டால் (மார்க்கத்தில்) நிரனத்தவர்கள் நிரனத்தரததயல்லாம் 
தொல்லியிருப்பார்கள். அப்பாஸ் பின் அபரீிஸ்மா (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது:  
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அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாைக் (ைஹ்) அவர்கள், நமக்கும் 
மக்களுக்குமிரடகய அைிவிப்பாளர் ததாடர் என்ை கால்கள் உள்ளன 
(அவற்ரைக் தகாண்கட ஹதீஸ்கள் நிற்கும்)'' என்று கூறுவரத நான் 
ககட்டுள்களன். அபூஇஸ்ஹாக் இப்ைாஹமீ் பின் ஈொ அத்தாலகான ீ(ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாைக் (ைஹ்) 
அவர்களிடம்,நீ உனக்காக ததாழுவதுடன் உன் தபற்கைாருக்காகத் 
ததாழுவதும்,  
 
உனக்காக கநான்பு கநாற்பதுடன் உன் தபற்கைாருக்காக கநான்பு கநாற்பதும் 
நன்ரமக்கு கமல் நன்ரம தரும் தெயலாகும்'' என்று ஒரு நபிதமாழி 
வந்துள்ளது என்கைன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாைக் (ைஹ்) 
அவர்கள், அபூஇஸ்ஹாக்! இரத உங்களுக்கு அைிவித்தவர் யார்?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான், இது, ைிஹாப் பின் கிைாஷ் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவித்த 
ஹதீஸ்'' என்கைன்.  
 
அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாைக் (ைஹ்) அவர்கள், அன்னார் நம்பத் 
தகுந்த அைிவிப்பாளர்தாம்'' என்று கூைிவிட்டு, அன்னாருக்கு இரத 
அைிவித்தவர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். நான்,ஹஜ்ஜாஜ் பின் தீனார்'' 
என்கைன். அன்னாரும் நம்பத் தகுந்த அைிவிப்பாளர்தாம்'' என்று கூைிவிட்டு, 
அன்னாருக்கு இரத அைிவித்தவர் யார்?'' என்று அப்துல்லாஹ் ககட்டார்கள். 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்'' என்கைன்.  
 
அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாைக் (ைஹ்),அபூஇஸ்ஹாக்! ஹஜ்ஜாஜ் பின் தீனார் 
அவர்களுக்கும் நபி (ஸல்) அவர்களுக்குமிரடகய பயண ஒட்டகங்களின் 
கழுத்துகள் முைிந்துவிடும் அளவுக்கு நீண்ட (கால) இரடதவளி உள்ளது. 
(இரத எப்படி அவர் நபியவர்களிடம் ககட்டிருக்க முடியும்?.)30 எனினும் 
(ஒருவர் தம் தபற்கைாருக்காக) தான தர்மம் தெய்வது (நன்ரமகய என்பது) 
ததாடர்பாக எந்தக் கருத்து கவறுபாடுமில்ரல'' என்று தொன்னார்கள்.  
 
அலீ பின் ைகீக் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: அப்துல்லாஹ் பின் 
அல்முபாைக் (ைஹ்) அவர்கள் மக்கள் மத்தியில் அம்ர் பின் ஸாபித்திடமிருந்து 
அைிவிப்பரத விட்டுவிடுங்கள். ஏதனனில், அவர் முன்கனாரைப் பழிப்பவைாய் 
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இருந்தார்'' என்று கூறுவரத நான் தெவிகயற்கைன். (31) அபூஅக்கீல் யஹ்யா 
பின் அல்முத்தவக்கில் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது:  
 
நான் அபூமுஹம்மத் காெிம் பின் உரபதில்லாஹ் (ைஹ்) மற்றும் யஹ்யா 
பின் ெயதீ் (ைஹ்) ஆகிகயார் அருகில் அமர்ந்திருந்கதன். அப்கபாது யஹ்யா 
(ைஹ்) அவர்கள் காெிம் (ைஹ்) அவர்களிடம், அபூமுஹம்மகத! மார்க்க 
விவகாைத்தில் ஏகதனும் ஒன்ரைப் பற்ைி உங்களிடம் வினவப்பட்டு, 
அதற்குரிய விரடகயா தீர்கவா உங்களிடம் இல்லாதிருப்பது உங்கரளப் 
கபான்ைவர்களுக்குப் தபருங் குரையாயிற்கை!'' என்று கூைினார்கள்.  
 
அதற்குக் காெிம் (ைஹ்) அவர்கள், ஏன் அவ்வாறு கூறுகின்ைரீ்கள்?'' என்று 
ககட்டார்கள்.அதற்கு யஹ்யா (ைஹ்) அவர்கள்,நீங்கள் கநர்வழித் 
தரலவர்களான அபூபக்ர் (ைலி), உமர் (ைலி) ஆகிகயாரின் வழித் 
கதான்ைலாயிற்கை!'' என்று தொன்னார்கள். அதற்குக் காெிம் (ைஹ்) அவர்கள், 
நான் (தக்க) அைிவின்ைிப் கபசுவகதா, நம்பத் தகாதவர்களிடமிருந்து ஒன்ரை 
அைிவிப்பகதா தான் அல்லாஹ்ரவப் பற்ைி அைிந்தவர்களிடம் இரதவிட 
கமாெமானதாகும்'' என்று கூைினார்கள்.  
 
(இரதக் ககட்ட) யஹ்யா (ைஹ்) அவர்கள் பதிகலதும் தொல்லாமல் 
அரமதியாகிவிட்டார்கள். இரத அபுந்நள்ர் ஹாைிம் பின் அல்காெிம் (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (32) அபூஅக்கீல் யஹ்யா பின் அல்முத்த வக்கில் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர் 
களுரடய (புதல்வரின்) புதல்வரிடத்தில் (-காெிம் பின் உரபதில்லாஹ் 
அவர்களிடம்) மக்கள் ஒரு விையம் குைித்து வினவினர்.  
 
ஆனால், அன்னாருக்கு அதற்கான விரட ததரிந்திருக்க வில்ரல. அப்கபாது 
காெிம் (ைஹ்) அவர்களிடம் யஹ்யா பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள் நீங்கள் 
கநர்வழித் தரலவர்களின் -அதாவது உமர் (ைலி), இப்னு உமர் (ைலி) 
ஆகிகயாரின்- வழித்கதான்ைல் ஆவரீ்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
உங்கரளப் கபான்ைவர்களிடம் ஒரு விையம் குைித்து வினவப்பட்டு, 
அதற்கான விளக்கம் உங்களிடம் இல்லாமலிருப்பரதப் தபருங் குரையாககவ 
நான் கருதுகிகைன்'' என்று தொன்னார்கள்.  
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அதற்குக் காெிம் (ைஹ்) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் (தக்க) 
அைிவின்ைிப் கபசுவகதா, நம்பத் தகாதவர்களிடமிருந்து ஒன்ரை 
அைிவிப்பகதாதான் அல்லாஹ் விடமும், அவரனப் பற்ைி 
அைிந்தவர்களிடமும் அரதவிடப் தபருங் குரையாகும்'' என பதிலளித்தார்கள். 
அவ்விருவரும் இவ்வாறு உரையாடிக்தகாண்டிருந்தகபாது அங்கு நானும் 
இருந்கதன். இரத சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். (33)  
 
யஹ்யா பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் சுஃப்யான் பின் ெயதீ் 
அஸ்ஸவ்ரீ (ைஹ்), ைுஅபா பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ைஹ்), மாலிக் பின் அனஸ் 
(ைஹ்),சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) ஆகிகயாரிடம், என்னிடம் ஒருவர் வந்து 
நபிதமாழித் துரையில் நம்பத் தகாத ஒருவரைப் பற்ைி வினவினால் (நான் 
அவைது குரைரய எடுத்துரைக்கலாமா?)'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் 
அரனவரும்,அவர் நம்பத் தகுந்தவர் அல்லர் என்று (மரைக்காமல்) 
எடுத்துரைத்துவிடுங்கள். (அது புைம் கபெல் ஆகாது)'' என்று பதிலளித்தனர்.  
 
இரத அம்ர் பின் அலீ (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (34) நள்ர் பின் 
ைுரமல் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் அவ்ன் பின் 
அர்திபான் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்களிடம் ைஹ்ர் பின் ஹவ்ைப் என்பாரின் 
அைிவிப்புக் குைித்து வினவப்பட்டது. அப்கபாது வடீ்டின் நிரலப்படி கமல் 
நின்றுதகாண்டிருந்த இப்னு அவ்ன் (ைஹ்) அவர்கள் ைஹ்ர்மீது மக்கள் 
ஈட்டிரயப் பாய்ச்ெியுள்ளனர்; ைஹ்ர்மீது மக்கள் ஈட்டிரயப் பாய்ச்ெியுள்ளனர்'' 
என்று (இரு முரை) கூைினார்கள்.  
 
அதாவது அவைது அைிவிப்புக் குைித்து மக்கள் குரை கூைியுள்ளனர். இரத 
உரபதுல்லாஹ் பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (35) ைுஅபா 
பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ைஹ்ர் பின் 
ஹவ்ைப் என்பாரைச் ெந்தித்திருக்கிகைன்; ஆனால், அவரை நான் 
தபாருட்படுத்தியதில்ரல. இரத ைபாபா பின் ெவார் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். (36) அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாைக் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நான் சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ (ைஹ்) அவர் களிடம், அப்பாத் பின் 
கஸீர் என்பாரின் நிரல உங்களுக்குத் ததரிந்தகத. அவர் ஹதீரஸ 
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அைிவித்தால் விபரீதமான விையங்கரள (-நிைாகரிக்கப்பட்ட ஹதீஸ்கரள)கய 
கூறுகிைார்.  
 
ஆககவ,அவரிடமிருந்து ஹதீஸ்கரள ஏற்க கவண்டாதமன மக்களிடம் நான் 
கூைி விடுவரதப் பற்ைி நீங்கள் என்ன கருதுகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு சுஃப்யான் (ைஹ்) அவர்கள், ஆம் (அவ்வாகை கூைிவிடுங்கள்)'' 
என்ைார்கள். அதற்குப் பிைகு ஏகதனும் ஓர் அரவயில் நானிருக்கும்கபாது 
அப்பாத் பின் கஸீரைப் பற்ைிப் கபச்சு வந்தால், அவைது மார்க்க ஈடுபாடு 
குைித்து நான் தமச்ெிப் கபசுகவன். ஆனால், அவர் அைிவிக்கும் அைிவிப்புகரள 
ஏற்றுக்தகாள்ளாதீர் கள் என்று (மக்களிடம்) கூைிவிடுகவன். அப்துல்லாஹ் 
பின் அல்முபாைக் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்:  
 
நான் ைுஅபா (ைஹ்) அவர்களிடம் தென்ைிருந்கதன். அப்கபாது அவர்கள் 
இகதா இந்த அப்பாத் பின் கஸீர் விையத்தில் எச்ெரிக்ரகயாக 
இருந்துதகாள்ளுங்கள் (அவருரடய அைிவிப்புகரளத் 
தவிர்த்துக்தகாள்ளுங்கள்)'' என்று கூைினார்கள். (37) ஃபள்ல் பின் ெஹ்ல் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: நான் முஅல்லா பின் மன்ஸூர் அர்ைாஸீ (ைஹ்) 
அவர்களிடம், அப்பாத் பின் கஸீருக்கு ஹதீஸ்கரள அைிவிப்பவைான 
முஹம்மத் பின் ெயதீ் என்பாரைப் பற்ைிக் ககட்கடன். அதற்கு முஅல்லா 
அர்ைாஸீ (ைஹ்) அவர்கள் ஈொ பின் யூனுஸ் (ைஹ்) அவர்கள் தம்மிடம் 
(பின்வருமாறு) கூைியதாகத் ததரிவித்தார்கள்: நான் முஹம்மத் பின் ெயதீின் 
வடீ்டுவாெலில் நின்றுதகாண்டிருந்கதன். அவர் அருகில் சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ 
(ைஹ்) அவர்களும் இருந்தார்கள். சுஃப்யான் (ைஹ்) அவர்கள் அங்கிருந்து 
புைப்பட்டுச் தென்ை கபாது அன்னாரிடம் நான் முஹம்மத் பின் ெயதீ் பற்ைிக் 
ககட்கடன். அப்கபாது அவர்கள் அவர் ஒரு தபாய்யர்'' என்று கூைினார்கள். (38)  
 
முஹம்மத் பின் யஹ்யா பின் ெயதீ் அல்கத்தான் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: (என் தந்ரத) யஹ்யா பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள், ஹதீஸ் 
அைிவிப்புகளில் தபாய்யுரைப்பரத விட அதிகமாக கவதைதிலும் 
தபாய்யுரைக்கும் நல்லவர்கரள நாம் கண்டதில்ரல'' என்று கூைினார்கள். 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான முஹம்மத் பின் அபஅீத்தாப் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: நான் முஹம்மத் பின் யஹ்யா (ைஹ்) அவர் கரளச் 
ெந்தித்தகபாது இது பற்ைிக் ககட்கடன். அப்கபாது அவர்கள், ஹதீஸ் 
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அைிவிப்புகளில் தபாய்யுரைப்பரதவிட அதிகமாக கவதைதிலும் நல்லவர்கள் 
தபாய்யுரைப்பரத நீ காண மாட்டாய்'' என்று தம் தந்ரத கூைியதாகச் 
தொன்னார்கள்.  
 
அபுல்ஹுரென் முஸ்லிம் (பின் அல் ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான்) கூறுகிகைன்: 
நல்லவர்கள் நாவில் (தம்ரம அைியாமகலகய) தபாய் வந்துவிடுகிைது; 
அவர்கள் கவண்டுதமன்கை தபாய்யுரைப்பதில்ரல.31 (39) கலீஃபா பின் மூொ 
(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஃகாலிப் பின் உரபதில்லாஹ் அவர் 
களிடம் தென்ைகபாது அவர் என்னிடம் மக்ஹூல் எனக்கு 
அைிவித்தார்;மக்ஹூல் எனக்கு அைிவித்தார்'' என்று கூைி, (ெில ஹதீஸ்கரள) 
எழுதிக்தகாள்ளுமாறு கூைலானார்.  
 
அப்கபாது அவருக்குச் ெிறுநீர் கழிக்க கவண்டிய அவெைம் ஏற்பட்டுவிடகவ 
உடகன அவர் எழுந்து தென்றுவிட்டார். அப்கபாது நான் (அவைது) 
பதிகவட்ரடப் பார்த்கதன். அதில் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து எனக்கு 
அபான் அைிவித்தார்கள். அபான் இன்னாரிடமிருந்து அைிவித்தார்கள்'' என்று 
எழுதப்பட்டிருந்தது. (அவர் என்னிடம் தொன்ன தற்கும் குைிப்கபட்டில் 
உள்ளதற்கும் கவறுபாடு இருந்ததால்) உடகன நான் அவரை விட்டுவிட்டு 
அங்கிருந்து எழுந்து தென்றுவிட்கடன். ஹென் பின் அலீ அல்ஹுல்வான ீ
(ைஹ்) அவர்கள், நான் அஃப்பான் என்பாரின் (ஹதீஸ்) பதிகவட்டில், உமர் பின் 
அப்தில் அஸீஸ் (ைஹ்) அவர்கள் ததாடர்பான தெய்தி ஒன்ரை, ஹிைாம் 
அபில்மிக்தாம் அவர்கள் அைிவித்திருந்தரதக் கண்கடன். அதில் ஹிைாம் 
அவர்கள் முஹம்மத் பின் கஅப் என்பாரிடமி ருந்து இன்னாரின் புதல்வைான 
யஹ்யா எனும் ஒருவர் எனக்கு அைிவித்தார்'' என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. 
உடகன நான் அஃப்பான் அவர்களிடம், நபிதமாழி இயல் அைிஞர்கள், 
முஹம்மத் பின் கஅப் என்பாரிடமிருந்கத ஹிைாம் அைிவித்ததாகக் 
கூறுகின்ைனகை?'' என்று ககட்கடன்.  
 
அதற்கு அஃப்பான் அவர்கள், இந்த ஹதீஸ் விையத்தில்தான் ஹிைாம் 
அகப்பட்டுக்தகாண்டார். அவர் முஹம்மத் பின் கஅப் அவர்களிடமிருந்து 
எனக்கு யஹ்யா அைிவித்தார்'' என்று முன்பு கூைிவந்தார். பின்னர் தாகம 
முஹம்மத் பின் கஅப் அவர்களிடமிருந்து (கநைடியாக இந்த ஹதீரஸச்) 
தெவிகயற்ைதாக அவர் (மாற்ைிக்) கூைலானார்'' என்று தொன்னார்கள். (40) 
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அப்துல்லாஹ் பின் உஸ்மான் பின் ஜபலா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாைக் (ைஹ்) அவர்களிடம் கநான்புப் 
தபருநாள், தவகுமதிகளின் நாளாகும்'32 என்பது பற்ைிய அப்துல்லாஹ் பின் 
அம்ர் (ைலி) அவர்களின் ஹதீரஸத் தங்களுக்கு அைிவித்தவர் யார்? என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாைக் (ைஹ்) 
அவர்கள்,சுரலமான் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் அவர்கள்தாம். உங்கள் கைத்தில் 
நீங்கள் ரவத்துள்ள அன்னாரிடமிருந்து கிரடத்த (மகத்தான) தெய்திகரளப் 
பாருங்கள்'' என்று (புகழ்ந்து) கூைினார்கள்.  
 
அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாைக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் ஒரு 
தவள்ளி நாணயம் அளவு இைத்தம் (பட்ட நிரலயில் ததாழுதவரின் ததாழுரக 
நிரைகவைாது; அரதத் திரும்பத் ததாழ கவண்டும்)'33 என்ை ஹதீஸின் 
அைிவிப்பாளைான ைவ்ஹ் பின் ஃகுரதஃப் என்பாரைச் ெந்தித்கதன். அவருடன் 
ெிைிது கநைம் அமர்ந்கதன். ஆயினும், அவருடன் நான் அமர்ந்திருப்பரத என் 
கதாழர்கள் பார்த்துவிடுவார்ககளா எனக் கூச்ெப்படலாகனன். அவைது ஹதீஸ் 
தவறுக்கப்பட்டகத அதற்குக் காைணம். (41) அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாைக் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (அைிவிப்பாளர்) பகிய்யா பின் அல்வலீத் 
உண்ரமயாளர்தாம். ஆயினும், அவர் வருகவார் கபாகவாரிடமிருந்ததல்லாம் 
(வித்தியாெமின்ைி) ஹதீஸ்கரள அைிவிப்பார். இரத சுஃப்யான் பின் அப்தில் 
மலிக் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (42)  
 
ஆமிர் பின் ைைாஹலீ் அஷ்ைஅப ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்ஹாரிஸ் பின் அப்தில்லாஹ் அல் அஃவர் அல்ஹம்தான ீஎன்பார் எனக்கு 
ஹதீஸ்கரள அைிவித்தார். ஆனால்,அவர் ஒரு தபாய்யைாவார். இரத 
அபூஹிைாம் முஃகீைா பின் மிக்ெம் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (43) 
அபூஹிைாம் முஃகீைா அள்ளப்ப ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஆமிர் 
அஷ்ைஅப ீ(ைஹ்) அவர்கள் அல்ஹாரிஸ் பின் அப்தில்லாஹ் அல்அஃவர் 
எனக்கு ஹதீஸ்கரள அைிவித்தார்''என்று கூைிவிட்டு, அவர் தபாய்யர்களில் 
ஒருவர்'' என அறுதியிட்டுக் கூைினார்கள்.  
 
இரத முஃபள்ளல் பின் முஹல்ஹல் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (44) 
இப்ைாஹமீ் அந்நகஈ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்கமா (ைஹ்) அவர்கள், 
நான் குர்ஆரன இைண்டு ஆண்டுகளில் பயின்கைன்'' என்று கூைினார்கள். 
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அப்கபாது (அங்கிருந்த) அல் ஹாரிஸ் அல்அஃவர், குர்ஆன் எளியது; கவத 
அைிவிப்பு தான் (வஹ)ீ வலியது'' என்று கூைினார். இரத முஃகீைா பின் மிக்ெம் 
(ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (45) இப்ைாஹமீ் அந்நகஈ (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்ஹாரிஸ் அல்அஃவர் நான் குர்ஆரன மூன்று 
வருடங்களிலும் கவத அைிவிப்ரப (வஹ)ீ இைண்டு வருடங்களிலும்'அல்லது 
கவத அைிவிப்ரப மூன்று வருடங்களிலும் குர்ஆரன இைண்டு 
வருடங்களிலும்' பயின்கைன்'' என்று கூைினார்.34 இரத சுரலமான் 
அல்அஃமஷ் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (46)  
 
இப்ைாஹமீ் அந்நகஈ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்ஹாரிஸ் 
ெந்கதகத்திற்கிடமானவர் எனக் கருதப்பட்டார். இரத முஃகீைா பின் மிக்ெம் 
(ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்தத் தகவல் இரு அைிவிப்பாளார் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. (47) ஹம்ஸா அஸ்ஸய்யாத் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: முர்ைா அல்ஹம்தான ீ(ைஹ்) அவர்களிடம் அல்ஹாரிஸ், ஒரு 
ஹதீரஸ அைிவித்தார். அப்கபாது முர்ைா (ைஹ்) அவர்கள்,வாெலி கலகய 
அமர்ந்திருப்பைீாக!'' என்று கூைிவிட்டு இல்லத்திற்குள் தென்று தமது 
உரடவாரள எடுத்தார்கள். (நிரலரமயின்) விபரீதத்ரத உணர்ந்த 
அல்ஹாரிஸ் (அங்கிருந்து) தென்று விட்டார்.35 (48) அப்துல்லாஹ் பின் அவ்ன் 
பின் அர்திபான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: எங்களிடம் இப்ைாஹமீ் அந்நகஈ 
(ைஹ்) அவர்கள், முஃகீைா பின் ெயதீ், அபூஅப்திர் ைஹமீ் ஆகிகயார் குைித்து 
உங்கரள நான் எச்ெரிக்கிகைன். அவ்விருவரும் தபாய்யார்கள் ஆவர்'' என்று 
கூைினார்கள்.36 (49)  
 
ஆஸிம் பின் சுரலமான் அல்அஹ்வல் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நாங்கள் இளம் பிள்ரளகளாக இருந்தகபாது அபூஅப்திர் ைஹ்மான் 
அஸ்ஸுலமீ (-அப்துல்லாஹ் பின் ஹபபீ் பின் ருபய்யிஆ -ைஹ்) அவர்களிடம் 
தெல்கவாம். அப்கபாது அவர்கள் எங்களிடம்,அபுல்அஹ்வரஸத் தவிை 
கவதைந்தப் கபச்ொளர்களிடமும் நீங்கள் உட்காைாதீர்கள்! ைகீக் அள்ளப்ப ீ
என்பாரைக் குைித்தும் உங்கரள நான் எச்ெரிக்கிகைன் (அவரிடமிருந்து 
ஹதீஸ்கரள அைிவிக்காதீர் கள்!)'' என்று கூறுவார்கள். கமலும், இந்த ைகீக், 
காரிஜயீ்யாக்களின் தகாள்ரக தகாண்டவைாய் இருந்தார். இந்த ைகீக், 
அபூவாயில் (என்ைரழக்கப்படும் ைகீக் பின் ெலமா') அல்லர்'' என்றும் 
கூறுவார்கள். (50) ஜரீர் பின் அப்தில் ஹமீத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது:  
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நான் ஜாபிர் பின் யஸீத் அல்ஜுஅஃப ீஎன்பாரைச் ெந்தித்கதன். ஆனால், 
அவரிடமிருந்து (எந்த ஹதீரஸயும்) நான் பதிவு தெய்துதகாள்ளவில்ரல. 
ஏதனனில் அவர், (ைாஃபிஜிகளின் தகாள்ரகயான) ைஜ்ஆ' எனும் தகாள்ரகயில் 
நம்பிக்ரகயுரடய வைாய் இருந்தார்.37 இரத அபூஃகஸ்ஸான் முஹம்மத் பின் 
அம்ர் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (51) மிஸ்அர் பின் கிதாம் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: ஜாபிர் பின் யஸீத் (அடிப்பரடயற்ை) நூதனக் 
கருத்துகரள நம்பிக்ரக தகாள்வதற்கு முன் எனக்கு ஹதீஸ்கரள 
அைிவித்திருக்கிைார். இரத யஹ்யா பின் ஆதம் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். (52) ஹுரமதீ (அப்துல்லாஹ் பின் ஸுரபர் பின் ஈொ-ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) அவர்கள்,  
 
ஜாபிர் பின் யஸீத் (அடிப்பரடயற்ை) நூதனக் கருத்துகரள தவளியிடுவதற்கு 
முன் அவரிட மிருந்து மக்கள் ஹதீஸ்கரள அைிவித்துவந்த னர். அவர் 
நூதனக் கருத்துகரள தவளியிட்ட பின் அவரை ஹதீஸ் துரையில் மக்கள் 
ெந்கதகிக்கலாயினர். ெிலர் அவரிடமிருந்து ஹதீஸ்கள் அைிவிப்பரத 
நிறுத்திக்தகாண்டனர்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது சுஃப்யான் (ைஹ்) 
அவர்களிடம் ஜாபிர் அப்படி எரத தவளியிட்டார்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. 
அதற்கு சுஃப்யான் (ைஹ்) அவர்கள்(அலீ (ைலி) அவர்கள் கமகத்தினுள் 
மரைந்திருக்கி ைார்கள் என்ை)ைஜ்ஆ' எனும் தகாள்ரகரய'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.  
 
இரத ெலமா பின் ைபபீ் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (53) அல்ஜர்ைாஹ் 
பின் மலீஹ் அவர்கள் கூைியதாவது: ஜாபிர் பின் யஸீத், என்னிடம் 
எழுபதாயிைம் ஹதீஸ்கள் உள்ளன. அரவ அரனத்தும் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து அபூஜஅஃபர் (முஹம்மத் பின் அலீ பின் ஹுரென் பின் 
அலீ அல்பாகிர்-ைஹ்) அவர்களால் அைிவிக்கப் தபற்ைரவயாகும்'' என்று 
கூைினார். (54) ஸுரஹர் பின் முஆவியா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
ஜாபிர் பின் யஸீத்,என்னிடம் ஐம்பதாயிைம் ஹதீஸ்கள் உள்ளன. அவற்ைில் 
எரதயும் நான் (யாரிடமும்) அைிவிக்கவில்ரல'' என்று கூைினார். பிைகு ஒரு 
நாள் அவர் ஒரு ஹதீரஸ அைிவித்துவிட்டு,(அந்த) ஐம்பதாயிைம் 
ஹதீஸ்களில் இதுவும் ஒன்ைாகும்'' என்ைார். இரத அஹ்மத் பின் யூனுஸ் 
(ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (55) ெல்லாம் பின் அபமீுதீஉ (ைஹ்) 
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அவர்கள் கூைியதாவது: ஜாபிர் பின் யஸீத் அல்ஜுஅஃபீ,என்னிடம் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கப் தபற்ை ஐம்பதாயிைம் ஹதீஸ்கள் உள்ளன'' 
என்று கூைினார். இரத அபுல்வலீத் ஹிைாம் பின் அப்தில் மலிக் 
அத்தயாலிஸீ (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். (56) சுஃப்யான் பின் 
உரயனா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது:  
 
ஒருவர் ஜாபிர் பின் யஸீதிடம்,ஆககவ, என் தந்ரத எனக்கு அனுமதி 
அளிக்கும்வரை, அல்லது அல்லாஹ் எனக்கு (இது ததாடர்பாகத்) 
தீர்ப்பளிக்கும்வரை நான் இந்த பூமிரயவிட்டு ஒருகபாதும் 
அகலகவமாட்கடன்; தீர்ப்பளிப்கபாரில் அவகன கமலானவன்'' எனும் 
(12:80ஆவது) இரைவெனத்ரதப் பற்ைிக் ககட்டார். அதற்கு ஜாபிர் பின் யஸீத், 
இந்த வெனத்திற்குரிய விளக்கம் இன்னும் வைவில்ரல'' என்று பதிலளித்தார். 
நான் ஜாபிர் தபாய் தொல்கிைார்'' என்று கூைிகனன். இதன் அைிவிப்பாளைான 
ஹுரமதீ (அப்துல்லாஹ் பின் ஸுரபர் பின் ஈொ-ைஹ்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: நாங்கள் சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) அவர்களிடம்,ஜாபிர் 
என்ன கநாக்கத்தில் இவ்வாறு கூைினார்?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு 
சுஃப்யான் (ைஹ்) அவர்கள்,அலீ (ைலி) அவர்கள் கமகத்தினுள் 
இருந்துதகாண்டிருக்கிைார்கள். வானிலிருந்து ஒருவர் -அதாவது அலீ (ைலி) 
அவர்கள்- இன்னாருடன் தெல்லுங்கள்' என்று (குைிப்பிட்டுக்) கூைாதவரை 
நாங்கள் அவர்களுரடய வழித்கதான்ைல்களில் யாரையும் 
பின்ததாடைமாட்கடாம்' எனும் (ைஜ்ஆ') தகாள்ரகயிரன ைாஃபிளாக்கள்38 
கூைிவருகின்ைனர். இதுதான் அவ்வெனத்தின் தபாருள் என்று ஜாபிர் பின் 
யஸீதும் கூைிவருகிைார்.  
 
ஆனால், இது தபாய். (உண்ரமயில்) அவ்வெனம் (இரைத்தூதர்) யூசுஃப் 
(அரல) அவர்களுரடய ெககாதைைர்கள் ததாடர்பாக அருளப் தபற்ைதாகும்'' 
என்று கூைினார்கள். (57) சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: ஜாபிர் பின் யஸீத் அைிவித்த ஏைத்தாழ முப்பதாயிைம் 
ஹதீஸ்கரள நான் தெவிகயற்றுள் களன். எனக்கு இன்ன இன்னது (பரிொகக்) 
கிரடத்தாலும் அந்த ஹதீஸ்களில் எரதயும் எடுத்துரைக்க நான் 
இரெயமாட்கடன்.39 அபூஃகஸ்ஸான் முஹம்மத் பின் அம்ர் அர்ைாஸீ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஜரீர் பின் அப்தில் ஹமீத் (ைஹ்) அவர் களிடம், 
நீங்கள் ஹாரிஸ் பின் ஹஸீைாரவச் ெந்தித்திருக்கின்ைரீ்களா?''என்று 

63

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் கலை



 
 
 

ககட்கடன். அதற்கு ஜரீர் (ைஹ்) அவர்கள்,ஆம்; அவர் தநடிய தமௌனம் 
காக்கும் கிழவர்; அபத்தமான (ைஜ்ஆ) தகாள்ரகயில் பிடிவாதமாக இருப்பவர்'' 
என்று கூைினார்கள். (58) ஹம்மாத் பின் ரஸத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
ஒரு நாள் அய்யூப் அஸ்ஸக்தியான ீ(ைஹ்) அவர்கள், ஒரு மனிதர் குைித்து 
அவர் ெீைான நாவுரடயவர் அல்லர்'' என்றும்,மற்தைாரு மனிதர் குைித்து அவர் 
எண்ணிக்ரகரயக் கூட்டிச் தொல்பவர்'' (ஹதீஸ் விையத்தில் கமாெடி 
தெய்பவர்) என்றும் கூைியரத நான் ககட்கடன்.  
 
இரத அப்துர் ைஹ்மான் பின் மஹ்தீ (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (59) 
ஹம்மாத் பின் ரஸத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அய்யூப் 
அஸ்ஸக்தியான ீ(ைஹ்) அவர்கள்,எனக்கு ஓர் அண்ரடவடீ்டுக்காைர் 
இருக்கிைார்'' என்று கூைிவிட்டு, அவருரடய ெிைப்புகளில் ெிலவற்ரை 
எடுத்துக்கூைினார்கள். பிைகு என்னிடம் அவர் இரு கபரீச்ெம்பழங்களுக்காகச் 
ொட்ெியமளிக்க முன்வந்தாலும் அவைது ொட்ெியத்ரத நான் ஏற்கமாட்கடன்'' 
என்று கூைினார்கள். இரத சுரலமான் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். (60) மஅமர் பின் ைாைித் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அய்யூப் அஸ்ஸக்தீயான ீ(ைஹ்) அவர்கள் யாரைப் பற்ைியும் ஒருகபாதும் 
புைங்கூறுவரத நான் கண்டதில்ரல. ஆனால், அபூஉமய்யா அப்துல் கரீம் 
என்பவரைத் தவிை! அவரைப் பற்ைிக் கூறுரகயில் அல்லாஹ்தான் (அவரை 
மன்னித்து) அவருக்கு அருள்புரிய கவண்டும். அவர் நம்பத் தகாதவர்; இக்ரிமா 
(ைஹ்) அவர்கள் (எனக்கு) அைிவித்த ஒரு ஹதீஸ் குைித்து என்னிடம் அவர் 
ககட்டுவிட்டு, இக்ரிமாவிடம் தாகம தெவிகயற்ைதாக அைிவித்தார்'' என் 
ைார்கள். இரத அப்துர் ைஸ்ஸாக் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (61) 
ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: எங்களிடம் 
அபூதாவூத் (நுஃபய்உ பின் அல்ஹாரிஸ்) அல்அஃமா என்பார் வந்து பைாஉ பின் 
ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் எமக்கு அைிவித்தார்கள்; ரஸத் பின் அர்கம் (ைலி) 
அவர்கள் எமக்கு அைிவித்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ்கரள அைிவிக்கலானார்.  
 
நாங்கள் இரதப் பற்ைி கத்தாதா (ைஹ்) அவர்களிடம் தொன்னகபாது அவர் 
தபாய் தொல்கிைார்; அவர் இவர்கள் எவரிடமிருந்தும் (எந்த ஹதீரஸயும்) 
தெவியுைவில்ரல. அல்ஜாரிஃப்' தகாள்ரளகநாய் காலத்தில் மக்களிடம் 
ரககயந்தும் யாெகைாககவ அவர் இருந்தார்'' என்று கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்.40 இரத அஃப்பான் பின் முஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்கள் 
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அைிவிக்கிைார்கள். (62) ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அபூதாவூத் அல்அஃமா, கத்தாதா (ைஹ்) 
அவர்களிடம் வந்துவிட்டு எழுந்து தென்ைார். அப்கபாது (அங்கிருந்த) 
மக்கள்,இவர் பத்ருப் கபாரில் கலந்துதகாண்ட பதிதனட்டு நபித்கதாழர்கரளத் 
தாம் ெந்தித்ததாகக் கூைிவருகிைார்'' என்று கூைினர். அப்கபாது கத்தாதா (ைஹ்) 
அவர்கள்,இவர் அல்ஜாரிஃப்' தகாள்ரளகநாய் காலத்திற்கு முன்பு (மக்களிடம்) 
யாெகம் ககட்டுத் திரிந்துதகாண்டிருந்தார்.  
 
அவர் இந்த (ஹதீஸ்) துரையில் கவனம் தெலுத்தியதுமில்ரல; அது குைித்து 
அவர் கபெியதுமில்ரல. அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (இவரைவிட 
மூத்தவர்களான) ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்), ெயதீ் பின் அல்முஸய்யப் (ைஹ்) 
ஆகிகயார்கூட பத்ருப் கபாரில் கலந்துதகாண்ட நபித்கதாழர்களில் ெஅத் பின் 
மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து தவிை கவறு யாரிடமிருந்தும் கநைடியாகச் 
தெவியுற்ைதாக எமக்கு ஹதீஸ்கரள அைிவித்ததில்ரல '' என்ைார்கள். இரத 
யஸீத் பின் ஹாரூன் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (63) ைகபா பின் 
மஸ்கலா பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூஜஅஃபர் 
(அப்துல்லாஹ் பின் மிஸ்வர்) அல்ஹாைிமீ அல்மதன ீஎன்பவர் உண்ரம 
யான தகவல்கள் ெிலவற்ரை (நபிதமாழிகள் என்ை தபயரில்) புரனந்து 
கூைிவந்தார். (உண்ரமயில்) அரவ நபிதமாழிகளாக இருக்கவில்ரல. ஆனால், 
அவற்ரை நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாககவ அவர் அைிவித்து வந்தார். (64) 
யூனுஸ் பின் உரபத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது:  
 
அம்ர் பின் உரபத் என்பார் ஹதீஸ் அைிவிப்பில் தபாய்யுரைத்துவந்தார். 
இரத ைுஅபா பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (65) 
முஆத் பின் முஆத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அவ்ஃப் பின் 
அபஜீமீலா (ைஹ்) அவர்களிடம், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், யார் 
நமக்தகதிைாக ஆயுதம் ஏந்துகிைாகைா அவர் நம்ரமச் ொர்ந்தவர் அல்லர்' என்று 
கூைியதாக ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து அம்ர் பின் உரபத் 
எமக்கு அைிவித்தார்'' என்று கூைிகனன். அதற்கு அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்கள், 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அம்ர் தபாய்யுரைத்துவிட்டார்'' என்ைார்கள். 
(ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து அவர் இந்த ஹதீரஸச் 
தெவியுைவில்ரல.) மாைாக, தமது (அடிப்பரடயற்ை) தீய ககாட்பாட்ரட 
நிரலநிறுத்துவகத (இந்த ஹதீரஸ அைிவிப்பதன் மூலம்) அவைது 
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கநாக்கமாகும்'' என்று கூைினார்கள்.41 இரத அம்ர் பின் அலீ (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். (66) ஹம்மாத் பின் ரஸத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
ஒரு மனிதர் எப்கபாதும் அபூபக்ர் அய்யூப் அஸ்ஸக்தியான ீ(ைஹ்) 
அவர்களுடன் இருந்து தகாண்டு, அன்னாரிடம் ஹதீஸ்கரளக் கற்று வந்தார். 
பிைகு (ெிைிது காலமாக) அந்த மனிதரைக் காணவில்ரல.  
 
அய்யூப் (ைஹ்) அவர்கள் விொரித்தகபாது மக்கள், அபூபக்கை! இப்கபாது அவர் 
அம்ர் பின் உரபதுடன் இருந்துதகாண்டிருக்கிைார்'' என்று கூைினார்கள். 
இவ்வாைிருக்க, ஒரு நாள் காரலயில் நான் அய்யூப் (ைஹ்) அவர்களுடன் 
அங்காடிக்குச் தென்கைன். அப்கபாது அய்யூப் (ைஹ்) அவர்கரள அந்த மனிதர் 
எதிர்தகாண்டார். அவருக்கு அய்யூப் (ைஹ்) அவர்கள் ெலாம் கூைி, நலம் 
விொரித்தார்கள். பிைகு, நீங்கள் (தற்கபாது) அந்த அம்ர் பின் உரபத் 
என்பாருடன் இருப்பதாக எனக்குச் தெய்தி எட்டியகத?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு அந்த மனிதர், அபூபக்கை! ஆம் (உண்ரமதான்); அம்ர் எங்களுக்கு 
அபூர்வமான பல தகவல்கரளச் தொல்கிைார்'' என்று கூைினார்.  
 
அதற்கு அய்யூப் (ைஹ்) அவர்கள், அந்த அபூர்வமான தகவல்கரளக் 
கண்டுதான் நாங்கள் தவருண்கடாடுகிகைாம்' அல்லது அஞ்சுகிகைாம்' என்று 
கூைினார்கள். இரத உரபதுல்லாஹ் பின் உமர் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். (67) ஹம்மாத் பின் ரஸத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அய்யூப் அஸ்ஸக்தியான ீ(ைஹ்) அவர்களிடம், கபரீச்ெம்பழச் ொற்ைில் 
தயாரிக்கப்பட்ட மதுவால் கபாரத உண்டானவனுக்குச் ொட்ரடயடி 
தண்டரன வழங்கப்படாது என ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து 
அம்ர் பின் உரபத் அைிவிக்கிைாகை?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அய்யூப் 
(ைஹ்) அவர்கள்,அம்ர் தபாய்யுரைக்கிைார். ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் 
கபரீச்ெம்பழச் ொற்ைில் தயாைான மதுவால் கபாரத ஏற்பட்டவனுக்குச் 
ொட்ரடயடி தண்டரன அளிக்கப்படும்' என்று கூைியரத நான் 
தெவிகயற்றுள்களன்'' என்று தொன்னார்கள் இரத சுரலமான் பின் ஹர்ப் 
(ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (68) ெல்லாம் பின் அபமீுதீஉ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது:  
 
நான் அம்ர் பின் உரபதிடம் தென்றுவரும் தகவல் அய்யூப் அஸ்ஸக்தியான ீ
(ைஹ்) அவர்களுக்கு எட்டியது. இந்நிரலயில், ஒரு நாள் அய்யூப் (ைஹ்) 
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அவர்கள் என்ரனச் ெந்தித்தார்கள். அப்கபாது ஒருவரை அவைது மார்க்க 
நம்பிக்ரகயில் நீங்கள் நம்பாமலிருக்க, அவருரடய ஹதீஸ்கரள மட்டும் 
நீங்கள் நம்புவரீ்களா, என்ன?'' என்று ககள்வி எழுப்பினார்கள். இரத 
சுரலமான் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (69) அபூமூொ 
இஸ்ைாயலீ் பின் மூொ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அம்ர் பின் உரபத் 
(முஅதஸிலாக்களின்) மாறுபட்ட ெிந்தரனகரள தவளியிடுவதற்கு முன் 
எங்களுக்கு ஹதீஸ்கரள அைிவித்துள்ளார். இரத சுஃப்யான் பின் உரயனா 
(ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (70) முஆத் பின் முஆத் பின் நஸ்ர் அல் 
அம்பரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ைுஅபா பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் 
(ைஹ்) அவர்களுக்கு வாெித்' நகரின் நீதிபதியான இப்ைாஹமீ் அபூரைபா 
குைித்து (அவரிடமி ருந்து ஹதீஸ்கரள அைிவிக்கலாமா?' என்று) ககட்டு 
கடிதம் எழுதிகனன். அதற்கு ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் அவரிடமிருந்து எந்த 
ஹதீரஸ யும் நீங்கள் பதிவு தெய்துதகாள்ள கவண்டாம்! (படித்ததும்) எனது 
இக்கடிதத்ரதக் கிழித்து விடுக'' என்று எனக்கு பதில் கடிதம் எழுதி னார்கள்.  
இரத உரபதுல்லாஹ் பின் முஆத் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (71) 
அஃப்பான் பின் முஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஹம்மாத் பின் 
ெலமா (ைஹ்) அவர்களிடம், ஸாபித் அவர்களிடமிருந்து ொலிஹ் பின் பைீர் 
அல்முர்ரீ அைிவித்த ஹதீஸ் ஒன்ரைக் கூைிகனன். அப்கபாது ஹம்மாத் 
(ைஹ்) அவர்கள்,ொலிஹ் தபாய்யுரைத்துவிட்டார்'' என்று கூைினார்கள். (இரதப் 
கபான்கை) நான் ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்களிடம், ொலிஹ் 
அல்முர்ரீ அைிவித்த மற்கைார் ஹதீரஸ எடுத்துரைத்தகபாது அவர்களும் 
ொலிஹ் தபாய்யுரைத்துவிட்டார்'' என்கை கூைினார்கள். இரத ஹென் பின் 
அலீ அல்ஹுல்வான ீ(ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (72) அபூதாவூத் 
சுரலமான் பின் தாவூத் அத்தயாலிெீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: என்னிடம் 
ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள், நீங்கள் ஜரீர் பின் ஹாஸிம் (ைஹ்) அவர்களிடம் 
தென்று ஹென் பின் உமாைா அைிவிக்கும் ஹதீஸ்கரள அைிவிப்பது 
உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டதன்று. ஏதனனில், அவர் 
தபாய்யுரைக்கிைார்''என்று தொல்லுங்கள் என்ைார்கள்.  
 
நான், ஏன் இவ்வாறு கூறுகின்ைரீ்கள்?'' என்று ைுஅபா (ைஹ்) அவர்களிடம் 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், ஹென் பின் உமாைா, ஹகம் பின் உரதபா 
அல்கிந்தீ (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து ெில ஹதீஸ்கரள அைிவித்தார். ஆனால், 
அவற்றுக்கு எந்த ஆதாைமும் இல்ரல'' என்று தொன்னார்கள். நான், எந்ததந்த 
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ஹதீஸ்கரள (உமாைா அைிவித்தார்)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு ைுஅபா 
(ைஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூைினார்கள்: நான் ஹகம் அவர்களிடம், 
உஹுத் கபாரில் தகால்லப்பட்ட உயிர் தியாகிகளுக்காக நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(இறுதித்ததாழுரக-ஜனாஸாத் ததாழுரக') ததாழுவித்தார்களா?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு ஹகம் அவர்கள்,அவர்களுக்காக நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ததாழரவக்கவில்ரல'' என்று பதிலளித்தார்கள்.  
 
ஆனால், இந்த ஹென் பின் உமாைாகவா, நபி (ஸல்) அவர்கள் உஹுத் கபார் 
உயிர் தியாகிகளுக்காக ஜனாஸாத் ததாழுரக ததாழுவித்து அடக்கமும் 
தெய்தார்கள்'' என இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து மிக்ெம் (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவித்ததாக ஹகம் அவர்களிடமிருந்து ஒரு ஹதீரஸ (புரனந்து) 
அைிவித்தார். (இரதப் கபான்கை) நான் ஹகம் பின் உரதபா (ைஹ்) 
அவர்களிடம் விபொைத்தில் பிைந்த குழந்ரதகள் ததாடர்பாகத் தாங்கள் என்ன 
கூறுகிைரீ்கள் (அரவ இைந்துவிட்டால் அவற்றுக்காகத் ததாழரவக்கப்படுமா)?'' 
என்று ககட்கடன். அதற்கு ஹகம் (ைஹ்) அவர்கள், (ஆம்;) அவற்றுக்காகத் 
ததாழரவக்கப்படும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். எந்த அைிவிப்பாளர் வழியாக 
வரும் ஹதீஸிலிருந்து (இவ்வாறு கூறுகின்ைரீ்கள்)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
ஹகம் (ைஹ்) அவர்கள்,ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் வழியாக வரும் 
ஹதீஸில் இவ்வாறு அைிவிக்கப்படுகிைது'' என்று பதிலளித்தார்கள்.  
 
ஆனால், இந்த ஹென் பின் உமாைாகவா, தமக்கு ஹகம் அவர்களும், ஹகம் 
அவர்களுக்கு யஹ்யா பின் அல்ஜஸ்ஸார் அவர்களும், யஹ்யா அவர்களுக்கு 
அலீ (ைலி) அவர்களும் அைிவித்ததாகக் கூைினார். (இதனால்தான் ஹென் பின் 
உமாைா தபாய்யுரைக்கிைார் என்று நான் குைிப்பிட்கடன் என்ைார்கள் ைுஅபா 
(ைஹ்) அவர்கள்.) (73) ஹென் பின் அலீ அல்ஹுல்வான ீ(ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: யஸீத் பின் ஹாரூன் (ைஹ்) அவர்கள் ஸியாத் பின் ரமமூன் 
என்பவர் குைித்துக் கூறுரகயில், நான் அவரிடமிருந்தும் காலித் பின் 
மஹ்தூஜ் என்பவரிடமிருந்தும் எந்த ஹதீரஸயும் அைிவிக்க மாட்கடன் எனச் 
ெத்தியம் தெய்துள்களன்''என்று கூைிவிட்டுப் பின்வருமாறும் கூைினார்கள்: 
நான் ஸியாத் பின் ரமமூன் என்பவரைச் ெந்தித்து ஒரு ஹதீஸ் குைித்து 
(அரத உங்களுக்கு அைிவித்தவர் யார் என்று) ககட்கடன். அதற்கு ஸியாத், 
பக்ர் பின் அப்தில்லாஹ் அல்முஸன ீ(ைஹ்) அவர்கள் அைிவித்தார்கள்'' என்று 
கூைினார்.  

68

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் கலை



 
 
 

 
மற்தைாரு முரை அவரைச் ெந்தித்தகபாது முவர்ரிக் பின் அல்முைம்ரிஜ் 
(ைஹ்) அவர்கள் அைிவித்தார்கள்''என்று கூைினார். பின்னர் இன்தனாரு முரை 
அவரைச் ெந்தித்தகபாது ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவித்தார்கள்''என்ைார். ஹென் அல்ஹுல்வான ீ(ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்ைார்கள்: (ஸியாத் பின் ரமமூன், காலித் பின் மஹ்தூஜ் ஆகிய) 
அவ்விருவரையும் தபாய்யர்கள் என யஸீத் பின் ஹாரூன் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைிவந்தார்கள். நான், அப்துஸ் ஸமத் (ைஹ்) அவர்களிடம் (ஹதீஸ்கரள) 
தெவிகயற்றுக்தகாண்டிருந்கதன். ஸியாத் பின் ரமமூன் பற்ைி நான் 
குைிப்பிட்டகபாது, அப்துஸ் ஸமத் (ைஹ்) அவர்களும் அவரைப் தபாய்யர் 
என்கை கூைினார்கள். (74) மஹ்மூத் பின் ஃரகலான் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நான் அபூதாவூத் அத்தயாலிெீ (ைஹ்) அவர்களிடம், நீங்கள் 
அப்பாத் பின் மன்ஸூரிடமிருந்து அதிகமான ஹதீஸ்கரள 
அைிவித்துள்ளரீ்கள்.  
 
ஆனால், அவரிடமிருந்து வாெரனப் தபாருள் வியாபாரியான (ஹவ்லா 
எனும்) தபண்ணின் ஹதீரஸ நீங்கள் ஏன் அைிவிக்கவில்ரல? அந்த 
ஹதீரஸ நள்ர் பின் ைுரமல் எங்களுக்கு அைிவித்துள்ளாகை!''42என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அபூதாவூத் அத்தயாலிெீ (ைஹ்) அவர்கள் என்னிடம் 
கூைினார்கள்: அரமதியாக இருங்கள்! நானும் அப்துர் ைஹ்மான் பின் மஹ்தீ 
(ைஹ்) அவர்களும் ஸியாத் பின் ரமமூரனச் ெந்தித்து (இந்த ஹதீஸ் 
குைித்து)க் ககட்கடாம். (அவர்தாம் ஹவ்லா ததாடர்பான இந்த ஹதீரஸ 
அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து அைிவித்தவர்.) அப்கபாது நாங்கள் இந்த 
ஹதீஸ்கரள நீங்கள் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்தா அைிவிக்கிைரீ்கள்?'' 
என்று ககட்கடாம். அதற்கு ஸியாத், பாவம் தெய்த ஒருவர் பின்னர் வருந்தித் 
திருந்திவிட்டால் அவருரடய பாவத்ரத அல்லாஹ் மன்னிக்க மாட்டானா 
என்ன, தொல்லுங்கள்?'' என்று ககட்டார். நாங்கள், ஆம் (மன்னிப்பான்)' 
என்கைாம். ஸியாத்,இவற்ைிலிருந்து எந்த ஒரு ெிைிய மற்றும் தபரிய 
ஹதீரஸயும் நான் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து தெவியுைவுமில்ரல; 
அனஸ் (ைலி) அவர்கரள நான் ெந்திக்கவும் இல்ரல என்பது 
தபாதுமக்களுக்குத்தான் ததரியாது! உங்கள் இருவருக்குமா 
ததரிந்திருக்கவில்ரல?'' என்று ககட்டார்.  
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பின்னர் ஸியாத் (அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக ஹதீஸ்கரள) 
அைிவித்துவருகிைார் என்ை தெய்தி எங்களுக்கு எட்டியது. உடகன நானும் 
அப்துர் ைஹ்மான் பின் மஹ்தீ (ைஹ்) அவர்களும் அவரிடம் தென்கைாம். 
அப்கபாது அவர்,நான் பாவமன்னிப்புக் ககாருகிகைன்'' என்று கூைினார். பிைகு 
(பரழயபடிகய) அவர் ஹதீஸ்கரள அைிவிக்ககவ அவரை நாங்கள் 
(அடிகயாடு) ரகவிட்கடாம். (75) அபூஅம்ர் ைபாபா பின் ெவார் அல்ஃபஸாரீ 
(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல் குத்தூஸ் பின் ஹபபீ் அத்திமஷ்கீ 
என்பவர் எங்களுக்கு ஹதீஸ்கரள அைிவிப்பார். அப்கபாது (சுரவத் பின் 
ஃகஃபலா' எனும் ஓர் அைிவிப்பாளரின் தபயரை) சுரவத் பின் அகலா என்று 
(மாற்ைிக்) கூறுவார். கமலும் அப்துல் குத்தூஸ், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் காற்றுக்காக (அர்ைவ்ஹ்) இலக்கு (அர்ள்) ஏற்படுத்துவற்குத் தரட 
விதித்தார்கள்'' என்று கூறுவரத நான் தெவியுற்கைன். அப்கபாது அவரிடம், 
இதற்கு என்ன தபாருள்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், காற்று 
வருவதற்காகச் சுவரில் துரள ஏற்படுத்துவதாகும்'' என்று (ஹதீஸின் மூல 
வார்த்ரதகரளச் ெிரதத்து அநர்த்தமாகக்) கூைினார்.43  
 
உரபதுல்லாஹ் பின் உமர் அல்கவாரீரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: 
மஹ்தீ பின் ஹிலால் என்பார் (ஹதீஸ்கரள அைிவிப்பதற்காக) அமர்ந்த ெில 
நாட்களுக்குப் பின்னால், (அவரிடம் ஹதீஸ்கரளக் ககட்ட) ஒரு மனிதரிடம் 
அபூஇஸ்மாயலீ் ஹம்மாத் பின் ரஸத் (ைஹ்) அவர்கள் என்ன உங்கள் 
திரெயிலிருந்து (தபாய் எனும்) உவர்ப்பு நீரூற்று தகாப்பளிக்கிைகத!'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அம்மனிதர் ஆம் (உண்ரமதான்), அபூஇஸ்மாயகீல!'' 
என்று பதிலளித்தார்கள்.44 (76) அபூஅவானா அல்வள்ளாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து 
எனக்குக் கிரடக்கப்தபைாத ஹதீஸ்கரளதயல்லாம் நான் அபான் பின் 
அபஅீய்யாைிடம் தெல்லும்கபாது அவர் எனக்கு வாெித்துக் காட்டாமல் 
இருந்ததில்ரல.45 இரத அஃப்பான் பின் முஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். (77) அலீ பின் முஸ்ஹிர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நானும் ஹம்ஸா அஸ்ஸய்யாத் அவர்களும் அபான் பின் 
அபஅீய்யாைிடமிருந்து ஏைத்தாழ ஓைாயிைம் ஹதீஸ்கரளச் 
தெவியுற்ைிருக்கிகைாம். பின்னர் நான் ஹம்ஸா அஸ்ஸய்யாத் அவர் கரளச் 
ெந்தித்கதன். அப்கபாது அவர்கள் நான் நபி (ஸல்) அவர்கரளக் கனவில் 
கண்கடன். நான் அபானிடமிருந்து தெவியுற்ை ஹதீஸ்கரள நபியவர்களிடம் 
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எடுத்துரைத்கதன். அவற்ைில் ஐந்து அல்லது ஆறு ஹதீஸ்கரளத்தான் 
நபியவர்கள் ஏற்றுக்தகாண்டார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.46 (78)  
 
ஸகரிய்யாஉ பின் அதீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: என்னிடம் 
அபூஇஸ்ஹாக் (இப்ைாஹமீ் பின் முஹம்மத் பின் அல்ஹாரிஸ்) அல்ஃபஸாரீ 
(ைஹ்) அவர்கள்,பகிய்யா பின் அல்வலீத் (எனும் அைிவிப்பாளர்), பிைபல 
அைிவிப்பாளர்களிடமி ருந்து அைிவிக்கும் ஹதீஸ்கரள எழுதிக் 
தகாள்ளுங்கள்; பிைபலமற்ை அைிவிப்பாளர்களிடமிருந்து அவர் அைிவிப்பரத 
எழுதாதீர்கள்.47 இஸ்மாயலீ் பின் அய்யாஷ் (எனும் அைிவிப்பாளர்), பிைபல 
அைிவிப்பாளர்களிடமிருந்தும் மற்ைவர்களிடமிருந்தும் அைிவிக்கும் எந்த 
ஹதீஸ்கரளயும் எழுதாதீர்கள்'' என்று கூைினார்கள்.48 இரத அப்துல்லாஹ் 
பின் அப்துர் ைஹ்மான் அத்தாரிமீ (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (79) 
அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாைக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: பகிய்யா பின் 
அல்வலீத் நல்ல மனிதர்தாம். எனினும், அவர் அைிவிப்பாளர்களின் தொந்தப் 
தபயர்கரள(க் குைிப்பிட கவண்டிய இடத்தில் அவற்ரை)க் குைிப்பிடாமல் 
குைிப்புப் தபயர்கரளயும், குைிப்புப் தபயர்கரள(க் குைிப்பிட கவண்டிய 
இடத்தில் அவற்ரை)க் குைிப்பிடாமல் தொந்தப் தபயர்கரளயும் 
குைிப்பிட்டுவந்தார். (இதனால் குழப்பம் கநர்ந்தது.) நீண்ட நாட்களாக அவர் 
அபூெயதீ் அல்வுஹாழீ எனும் (குைிப்புப் தபயருரடய) ஓர் 
அைிவிப்பாளரிடமிருந்து ஹதீஸ்கரள அைிவித்துவந்தார்.  
 
நாங்கள் (அவைது இயற்தபயர் என்னதவன்று) ஆைாய்ந்த கபாது அவர் அப்துல் 
குத்தூஸ் என்ை (பலவனீமான) அைிவிப்பாளர்தாம் எனத் ததரிந்து 
தகாண்கடாம். (80) அப்துர் ைஸ்ஸாக் பின் ஹுமாம் பின் நாஃபிஉ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாைக் (ைஹ்) அவர்கள் 
யாரைப் பற்ைியும் அவர் தபாய்யர்' என்று தவளிப்பரடயாகக் கூறுவரத நான் 
ககட்டதில்ரல. அப்துல் குத்தூரஸப் பற்ைி அவர் தபாய்யர்' என்று அன்னார் 
கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்.49 (81) அபூநுஐம் அல்ஃபள்ல் பின் துரகன் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: என்னிடம் அல்முஅல்லா பின் உர்ஃபான் 
என்பார் ஸிஃப்பனீ் கபாரின்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் 
எங்களிடம் வந்தார்கள்...'' என்று (ததாடங்கும் ஒரு ஹதீரஸ) எங்களுக்கு 
அபூவாயில் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவித்தார்கள்'' என்ைார். உடகன நான், 
இைந்துகபான அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் 
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மண்ணரையிலிருந்து எழுந்தா (ஸிஃப்பனீுக்கு) கபானார்கள்?'' என்று 
ககட்கடன்.50 (82) அஃப்பான் பின் முஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நாங்கள் இஸ்மாயலீ் பின் உலய்யா (ைஹ்) அவர்களிடம் இருந்கதாம். 
அப்கபாது (அங்கிருந்த) ஒருவர் மற்தைாருவரிடமிருந்து (அவர் கூைியதாக) 
ஒரு ஹதீரஸ அைிவித்தார். உடகன நான், அவர் நம்பிக்ரகக்குரியவர் 
அல்லர்'' என்று தொன்கனன். உடகன அந்த நபர்,நீங்கள் அவரைக் குைித்துப் 
புைம் கபெிவிட்டீர்கள்'' என்ைார். அப்கபாது இஸ்மாயலீ் பின் உலய்யா (ைஹ்) 
அவர்கள்,அவரைக் குைித்து இவர் புைம் கபெவில்ரல; அவர் நம்பத் தகுந்தவர் 
அல்லர் என்று தீர்ப்பளித்தார் (அவ்வளவுதான்)'' என்று கூைினார்கள். இந்தத் 
தகவல் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. (83)  
 
பிஷ்ர் பின் உமர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் மாலிக் பின் அனஸ் 
(ைஹ்) அவர்களிடம், ெயதீ் பின் அல்முஸய்யப் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து 
ஹதீஸ்கரள அைிவிக்கும் முஹம்மத் பின் அப்திர் ைஹ்மான் என்பவரைப் 
பற்ைிக் ககட்கடன். மாலிக் (ைஹ்) அவர்கள், அவர் நம்பத் தகுந்தவர் அல்லர்'' 
என்று கூைி னார்கள். அவர்களிடம், (உமய்யா பின் கலஃபின் புதல்வியான) 
தவ்அமா அவர்களின் முன்னாள் அடிரமயான ஸாலிஹ் என்பாரைப் பற்ைிக் 
ககட்கடன். அவரும் நம்பத் தகுந்தவர் அல்லர்'' என்று தொன்னார்கள். அபுல் 
ஹுரவரிஸ் அப்துர் ைஹ்மான் பின் முஆவியா என்பவரைப் பற்ைிக் 
ககட்டதற்கு, அவரும் நம்பத் தகுந்தவர் அல்லர்'' என்ைார்கள். இப்னு அபதீிஉப் 
(முஹம்மத் பின் அப்திர் ைஹ்மான்) அவர் களுக்கு ஹதீஸ்கரள அைிவித்த 
ைுஅபா பின் தீனார் அல்குைைீ பற்ைிக் ககட்டகபாது அவரும் நம்பத் 
தகுந்தவர் அல்லர்'' என்று கூைினார்கள். ஹைாம் பின் உஸ்மான் என்பவர் 
பற்ைிக் ககட்ட கபாது அவரும் நம்பத் தகுந்தவர் அல்லர்'' என்ைார்கள். இந்த 
ஐந்து அைிவிப்பாளர்கரளப் பற்ைியும் நான் மாலிக் (ைஹ்) அவர்களிடம் 
வினவியகபாது இவர்கள் ஐவரும் தங்களுரடய ஹதீஸ் அைிவிப்புகளில் 
நம்பத் தகுந்தவர் அல்லர்'' என்கை கூைினார்கள். மற்தைாருவரைப் பற்ைி 
அவர்களிடம் ககட்கடன். -அவைது தபயரை மைந்துவிட்கடன்- அதற்கு மாலிக் 
(ைஹ்) அவர்கள், இவைது தபயரை என் ஹதீஸ் பதிகவடுகளில் நீர் 
கண்டுள்ளைீா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் இல்ரல' என்கைன்.  
 
மாலிக் (ைஹ்) அவர்கள், அவர் நம்பத் தகுந்தவைாக இருந்திருந்தால் 
நிச்ெயமாக அவைது தபயரை என் ஹதீஸ் பதிகவடுகளில் பார்த்திருப்பரீ்'' 
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என்று தொன்னார்கள். இரத அபூஜஅஃபர் அஹ்மத் பின் ெயதீ் அத்தாரிமீ 
(ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (84) ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுஃப் பின் ஹஜ்ஜாஜ் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு அபதீிஉப் (ைஹ்) அவர்கள் ைுைஹ்பலீ் 
பின் ெஅத் என்பவரிடமிருந்து ஹதீஸ் அைிவித்தார்கள். ைுைஹ்பலீ் 
ெந்கதகத்திற்குரியவைாகக் கருதப்பட்டார். இரத யஹ்யா பின் முயனீ் (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (85) அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாைக் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: நீங்கள் தொர்க்கம் தெல்ல விரும்புகிைரீ்களா, அல்லது 
(அதற்கு முன்) அப்துல்லாஹ் பின் அல்முஹர்ைர் அவர்கரளச் ெந்திக்க 
விரும்புகிைரீ்களா? என்று என்னிடம் ககட்கப்பட்டால், (முதலில்) அவரைச் 
ெந்தித்துவிட்டுப் பின்னர் தொர்க்கம் தெல்ல விரும்புகிகைன் என்கை 
தொல்லிலியிருப்கபன். (அந்த அளவுக்கு  
 
அவர்மீது நான் மதிப்பு ரவத்திருந்கதன்.) பின்னர் (அவர் ஒரு தபாய்யர் என) 
அவரை நான் (இனம்) கண்டகபாது, அவரைவிடக் தகட்டிச் ொணம் 
எவ்வளகவா பைவாயில்ரல என்று எனக்குப் பட்டது. இரத அபூஇஸ்ஹாக் 
அத்தாலகான ீ(ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (86) உரபதுல்லாஹ் பின் 
அம்ர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ரஸத் பின் அபஉீரனஸா (ைஹ்) 
அவர்கள், என் ெககாதைர் (யஹ்யா பின் அபஉீரனஸா) இடமிருந்து எரதயும் 
அைிவிக்காதீர்கள்'' என்று கூைினார்கள். இரத வலீத் பின் ஸாலிஹ் (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (87) அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் அர்ைக்கீ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: யஹ்யா பின் அபஉீரனஸா ஒரு தபாய்யர் ஆவார் 
என உரபதுல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்.51 இரத 
அப்துஸ் ஸலாம் பின் அப்திர் ைஹ்மான் அல்வாபிஸீ (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். (88) ஹம்மாத் பின் ரஸத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அய்யூப் அஸ்ஸக்தியான ீ(ைஹ்) அவர் களிடம் ஃபர்கத் பின் யஅகூப் 
அஸ்ஸப்கீ அவர்கரளப் பற்ைிக் கூைப்பட்டது. அப்கபாது அய்யூப் (ைஹ்) 
அவர்கள் அவர் நபிதமாழித் துரைரயச் கெர்ந்தவர் அல்லர்'' என்று 
கூைினார்கள். இரத சுரலமான் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
(89) அப்துர் ைஹ்மான் பின் பிஷ்ர் அல்அப்தீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது:  
 
யஹ்யா பின் ெயதீ் அல்கத்தான் (ைஹ்) அவர்களிடம் முஹம்மத் பின் 
அப்துல்லாஹ் பின் உரபத் பின் உரமர் அல்ரலஸீ என்பவரைப் பற்ைிக் 
கூைப்பட்டது. அப்கபாது யஹ்யா (ைஹ்) அவர்கள், அவர் மிகவும் பலவனீமான 
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அைிவிப்பாளர்'' என்று கூைினார்கள். உடகன யஹ்யா (ைஹ்) அவர்களிடம், 
இவர் யஅகூப் பின் அதாஉ என்பவரைவிட மிகவும் பலவனீமான 
அைிவிப்பாளைா?'' என்று வினவப்பட்டது. அதற்கு யஹ்யா (ைஹ்) அவர்கள், 
ஆம்' என்ைார்கள். பிைகு,முஹம்மத் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உரபத் பின் 
உரமரிடமிருந்து எவரும் ஹதீஸ் அைிவிப்பார் என்பரத என்னால் 
எண்ணியும் பார்க்க முடியவில்ரல'' என்று கூைினார்கள். (90) பிஷ்ர் பின் 
அல்ஹகம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: யஹ்யா பின் ெயதீ் அல்கத்தான் 
(ைஹ்) அவர்கள் ஹகீம் பின் ஜுரபர், அப்துல் அஃலா மற்றும் யஹ்யா பின் 
மூொ பின் தீனார் ஆகிகயார் பலவனீமான அைிவிப்பாளர்கள் என்று 
கூைினார்கள். கமலும் யஹ்யா பின் மூொவின் அைிவிப்புகள் காற்று (கபால 
வந்த கவகத்தில் மரையக்கூடியரவ)தாம்'' என்றும் ததரிவித் தார்கள். கமலும் 
மூொ பின் திஹ்கான், ஈொ பின் அபஈீொ அல்மதன ீஆகிகயாரும் 
பலவனீமான வர்கள் என்று அன்னார் கூைினார்கள்.  
 
யஹ்யா பின் ெயதீ் அல்கத்தான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஹென் பின் 
ஈொ (ைஹ்) அவர்கள் பின்வரு மாறு கூைியரத நான் தெவிமடுத்துள்களன்: 
என்னிடம் அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாைக் (ைஹ்) அவர்கள்,நீங்கள் ஜரீரிடம் 
தென்ைால் அவரிடமுள்ள அரனத்து ஹதீஸ்கரளயும் எழுதிக்தகாள்ளுங்கள்; 
ஆனால், மூவர் அைிவித்த ஹதீஸ்கரளத் தவிை. உரபதா பின் முஅத்திப், 
ெரிய்ய ீபின் இஸ்மாயலீ், முஹம்மத் பின் ொலிம் ஆகிகயாகை அம்மூவரும்'' 
என்ைார்கள்.52 அபுல்ஹுரென் முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான் 
கூறுகிகைன்: ெந்கதகத்திற்குரிய அைிவிப்பாளர்கள் குைித்தும், அவர்களுரடய 
குரைகள் குைித்தும் (நபிதமாழி) அைிஞர்கள் குைிப்பிட்டுள்ள இரதப் கபான்ை 
தகவல்கள் ஏைாளம் உள்ளன. அவற்ரைதயல்லாம் முழுரமயாகக் குைிப்பிட 
இந்த ஏடு கபாதாது. நாம் இதுவரை எடுத்துரைத்த தகவல்கள் இந்த 
விையத்தில் நபிதமாழி அைிஞர்களின் ககாட்பாடு என்ன என்பரத 
அைிந்துதகாள்ள விரும்புகவாருக்குப் கபாதுமானரவ ஆகும்.  
 
நபிதமாழி அைிவிப்பாளர்களிடம் காணப்பட்ட குரைகரள 
எடுத்துரைப்பரதயும், தங்களிடம் வினவப்பட்டகபாது அவற்ரைத் ததளிவாகக் 
கூறுவரதயும் நபிதமாழி அைிஞர்கள் கட்டாயமாக்கிக் தகாண்டதற்குக் 
காைணகம, அ(வற்ரை மரைப்ப)தில் உள்ள மாதபரும் ககடுதான். ஆம்! 
மார்க்கச் தெய்தி என்பகத அனுமதிக்கப்பட்டது (ஹலால்), தரட 
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தெய்யப்பட்டது (ஹைாம்), தெய்யத் தூண்டுவது (அம்ர்), தடுப்பது (நஹ்யு), 
ஆவலூட்டுவது (தர்ஃகீப்), எச்ெரிப்பது (தர்ஹபீ்) ஆகியவற்ைில் ஒன்ைாகத்தான் 
இருக்கும். இந்நிரலயில் மார்க்கச் தெய்திகரள அைிவிப்பவர் உண்ரமக்கும் 
நம்பகத் தன்ரமக்கும் எடுத்துக்காட்டாக இல்லாமலிருந்தால் நிரலரம 
என்னவாகும்? அவரைப் பற்ைித் ததரிந்த ஒருவர் அவரிடமிருந்து மார்க்கச் 
தெய்திகரள அைிவிக்கப்கபாய், அவரிடமுள்ள குரைகரள விவைம் ததரியாத 
மக்களிடம் மரைத்தால், அது பாவம் மட்டுமல்ல; முஸ்லிம் 
தபாதுமக்களுக்குச் தெய்யும் துகைாகமும் ஆகும்.  
 
ஏதனனில், அச்தெய்திகள் அரனத்துகமா தபரும்பாலானரவகயா 
அடிப்பரடயற்ை தபாய்யான தகவல்களாக இருக்க,அவற்ரைக் ககட்கும் ெிலர் 
அப்படிகய அவற்ரைச் தெயல் படுத்திவிடலாம்; அல்லது ெிலவற்ரையாவது 
தெயல்படுத்திவிடலாம். அகத கநைத்தில், நம்பத் தகுந்த, திருப்தி தருகின்ை 
அைிவிப்பாளர்கள் வாயிலாகக் கிரடத்துள்ள ெரியான தகவல்கள் ஏைாளம் 
உள்ளன. அப்படியிருக்க, நம்பத் தகாத, திருப்திதகாள்ள முடியாத 
அைிவிப்பாளர்களின் தெய்திகளுக்கு என்ன அவெியம் கநர்ந்தது? பலவனீமான 
ஹதீஸ்கரளயும் அரடயாளம் ததரியாத அைிவிப்பாளர்ததாடர்கரளயும் 
ததரிந்துதகாண்கட அைிவிப்பதில் ெிலர் முரனப்புக் காட்டுகின்ைனர். 
இவர்களில் தபரும்பாகலார் தபாதுமக்களிடம் தங்கரள அதிக 
அைிவுபரடத்தவர்கள் என்று காட்டிக்தகாள்ள கவண்டுதமன விரும்புகிைார்கள் 
என்கை கருதுகிகைன். இன்னார் எத்துரண எத்துரண ஹதீஸ்கரள 
அைிந்துள்ளார்; ஏைாளமான ஹதீஸ்கரளத் திைட்டியுள்ளார் என்று (ெிலாகித்துக்) 
கூைப்பட கவண்டும் என்பகத அவர்களின் இந்த அைிவிப்புகளுக்குக் காைணம். 
(ஹதீஸ் எனும்) கல்வித் துரையில் இந்தப் பாரதரயத் 
கதர்ந்ததடுத்துக்தகாண்ட எவருக்கும் விகமாெனகம கிரடயாது. இவர்கரள 
அைிஞர்கள்' என்று குைிப்பிடுவரதவிட முட்டாள்கள்' என்று கூறுவகத 
தபாருத்தமாயிருக்கும்.  
 
பாடம் : 6 "அல்முஅன்அன்' ஹதீரஸ ஆதாைமாக ஏற்கலாம்.53 இன்று தம்ரம 
நபிதமாழியியலார் என்று தொல்லிக்தகாள்கின்ை ெிலர், ெரியான அைிவிப் 
பாளர்ததாடர் எது, ெரியில்லாத அைிவிப்பாளர் ததாடர் எது? என்பது 
ததாடர்பாக ஒரு கருத்ரத தவளியிட்டுள்ளனர். அரத எடுத்துரைக்காமலும் 
அதிலுள்ள தவரைச் சுட்டிக்காட்டாமலும் விட்டுவிடுவகத ெரியான முடிவாக 
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இருக்கும். ஏதனனில், ரகவிடப்பட கவண்டிய ஒரு கருத்ரத அடிகயாடு 
ொய்ப்பதற்கும் அந்தக் கருத்தாளரைப் பற்ைிய நிரனரவ முற்ைாக 
ஒழிப்பதற்கும் ெிைந்த வழி என்னதவன்ைால், அந்தக் கருத்ரத(க் கண்டு 
தகாள்ளாமல்) அலட்ெியப்படுத்துவதுதான். அைியா மக்களுக்கு அரத 
அைிமுகப்படுத்திவிடாமல் இருப்பதற்கும் அதுகவ ஏற்ைதாகும். இருப்பினும், 
பின்விரளவு கரள கயாெித்தும்,அைியா மக்கள் புதிய கருத்துகரளக் கண்டு 
ஏமாந்து, அைிஞர்களால் புைக்கணிக்கப்பட்ட தவைான தகாள்ரககரளயும் கூட 
விரைந்து ஏற்றுவிடுவர் என்பரத அஞ்ெியும் அந்தச் ெிலைது தவைான 
கருத்ரத விவரிப்பகத தபாதுமக்களுக்கு நல்லது என்று கருதிகனாம்; அந்தத் 
தவைான கருத்துக்கு, உரிய முரையில் பதிலளிப்பது எதிர்காலத்திற்குச் 
ெிைந்ததாகும் என்ை முடிவுக்கு வந்கதாம். இனி, அந்தச் ெிலைது தவைான 
ெிந்தரன என்னதவன்று பார்ப்கபாம்:  
 
ஒரு ஹதீஸின் அைிவிப்பாளர் ததாடரில் "இன்னார் குைித்து இன்னார் 
அைிவித்தார்'' என்று கூைப்பட்டிருந்தால் அரத ஆதாைமாக ஏற்பதற்குச் ெில 
நிபந்தரனகள் உண்டு. அதாவது அவ்விரு அைிவிப்பாளர்களும் தம் 
வாழ்நாளில் ஓரிரு முரையாவது ெந்தித்துக்தகாண்டார்கள் என நாம் 
அைிந்திருக்க கவண்டும். அல்லது ஒருவரிடமிருந்து மற்ைவர் கநைடியாக 
ஹதீரஸக் ககட்டிருக்க கவண்டும். அல்லது ஒரு தடரவகயா பல 
தடரவககளா ெந்தித்தார்கள் என்ை தெய்தி கவறு அைிவிப்புகளிலாவது 
வந்திருக்க கவண்டும். இரத விடுத்து, இருவரும் ஒகை காலத்தில் 
வாழ்ந்தார்கள் என்பதாகலா, அவரிடமிருந்து இவர் கநைடியாகக் ககட்டிருக்க 
வாய்ப்புண்டு என்பதாகலா மட்டும் அந்த அைிவிப்ரப ஏற்க முடியாது. 
இருவரும் ெந்தித்தார்கள்; ஒருவரிடமிருந்து மற்ைவர் கநைடியாகச் 
தெவிகயற்ைார் என்று உறுதியாகத் ததரியாதவரை இத்தரகய அைிவிப்புகள் 
ஏற்புக்குரியரவ அல்ல. இத்தரகய அைிவிப்புகள் கிரடத்தால் அவற்ரை 
நிறுத்திரவத்துவிட்டு, ஒருவரிடமிருந்து மற்ைவர் ெிைிதளகவா அதிக அளகவா 
தெவிகயற்ைார் என்பதற்கு கவறு ொன்று கிரடக்கும்கபாது அவற்ரை 
ஆதாைமாக ஏற்கலாம்;இல்ரலகயல் கூடாது. அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
அருள்புரிவானாக! அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் இத்தரகய குரைகாணும் 
இவர்களது கூற்று (அடிப்பரட யற்ை) கற்பரனயாகும். இதற்கு முன்பும் ெரி; 
இப்கபாதும் ெரி; கல்வியாளர்களின் ஆதைவு இக்கூற்றுக்குக் கிரடயாது. 
அன்றும் இன்றும் ஹதீஸ்கரளயும் அைிவிப்புகரளயும் அைிந்துள்ள 

76

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் கலை



 
 
 

கல்வியாளரிரடகய பைவலான ஏககாபித்த கருத்து இதுதான்: அதாவது நம்பத் 
தகுந்த அைிவிப்பாளர் ஒருவர் தம்ரமப் கபான்ை மற்கைார் அைிவிப் 
பாளரிடமிருந்து ஒரு ஹதீரஸ அைிவிக்கிைார் என்று ரவத்துக்தகாள்கவாம். 
அவர்கள் இருவரும் ஒகை காலத்தில் வாழ்ந்து ஒருவர் மற்ைவரை 
கநைடியாகச் ெந்தித்து உரையாடியி ருக்க வாய்ப்பு உண்டு என்ைிருந்தாகல, 
அந்த அைிவிப்ரப ஏற்கலாம்; அது கட்டாயம் ஆதாைமாகும்.  
 
இருவரும் ெந்தித்துப் கபெினர் என்பதற்கு எந்தத் தகவலும் 
கிரடக்காவிட்டாலும் ெரிதான். ஆனால்,இருவரும் ெந்திக்கவில்ரல 
என்பதற்ககா, ஒருவரிடமிருந்து மற்ைவர் எரதயும் தெவிகயற்கவில்ரல 
என்பதற்ககா ததளிவான ொன்று இருப்பின் அப்கபாது அந்த அைிவிப்ரப ஏற்க 
முடியாது. இந்தத் ததளிவு ஏற்படாதவரை நாம் விவரித்த ொத்தியக்கூற்ரை 
ரவத்து தெவிகயற்ைதாக எடுத்துக்தகாள்ளப்படும். (அைிவிப்பாளர் இருவரும் 
ஒகைகாலத்தில் வாழ்ந்திருந்தாலும் அவர்கள் இருவரும் ஒருவரைதயாருவர் 
ெந்தித்திருக்க கவண்டும் என்பது பற்ைிய) இக்கருத்ரத தவளியிட்ட அந்தச் 
ெிலரிடமும் அவர்களுரடய ஆதைவாளர்களிடமும் நாம் ஒன்ரைச் 
தொல்லிக்தகாள்ள விரும்புகிகைாம்: "நம்பத் தகுந்த அைிவிப்பாளர் ஒருவர் 
நம்பத் தகுந்த மற்கைார் அைிவிப்பாளரிடமிருந்து அைிவிக்கும் ஹதீஸ் 
ஆதாைபூர்வமானது; அதன்படி தெயல்படுவது கடரம'' என நீங்ககள 
தொல்லிவிட்டுப் பிைகு நீங்ககள "அவ்விரு அைிவிப்பாளர்களும் ஒரு 
தடரவகயா, பல தடரவககளா கநைடியாகச் ெந்தித்திருக்கிைார்கள்;  
 
அல்லது ஒருவரிடமிருந்து மற்ைவர் தெவிகயற் ைிருக்கிைார் என்பது 
ததளிவாகாதவரை அவ்விரு அைிவிப்பாளர் வழியாக வந்த ஹதீரஸ ஏற்றுக் 
தகாள்ளமாட்கடாம்'' என்தைாரு நிபந்தரனரய இரணத்துக்தகாள்கிைரீ்ககள! 
(இது முரையா?) இந்நிபந்தரனரய முன்கனாடியான கவறு யாரும் 
விதித்துள்ளார்களா? அப்படி விதித்திருந் தால் எங்கக அதற்கான ொன்ரைக் 
தகாண்டு வாருங்கள் பார்ப்கபாம்! முந்ரதய அைிஞர்களில் ெிலர் இவ்வாறு 
நிபந்தரன விதித்திருந்தார்கள் என்று நீங்கள் கூைினால் எங்கக 
அவர்களுரடய தபயர்கரளக் கூறுங்கள் என்று ககட்கபாம். அதற்கு அவர் 
களாகலா மற்ைவர்களாகலா எந்த பதிலும் அளிக்க முடியாது. அப்படிகய 
ஏகதனும் ஒன்ரைக் தகாண்டுவந்தால்கூட "இதில் எங்கக உங்களுக்கு ஆதாைம் 
உள்ளது?''என்று ககட்கபாம். அதற்கு அவர்கள் பின்வருமாறு பதிலளிக்கலாம்: 
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அன்றும் இன்றும் நபிதமாழி அைிவிப்பாளர்கள் பலரை நாம் 
பார்த்திருக்கிகைாம். அவர்களில் ஒருவர் மற்தைாருவரை கநரில் 
பார்த்திைாமலும், ஒருவரிடமிருந்து மற்தைாருவர் எரதயும் 
தெவிகயற்ைிைாமலும் ஹதீஸ்கரள அைிவித்துள்ளனர். இவ்வாறு 
தெவியுைாமல், அைிவிப்பாளர் ஒருவர் தமக்கு அைிவித்தவரின் தபயரைக் 
குைிப்பிடாமல் (முர்ெலாக) ஹதீஸ்கரள அைிவிப்பரத அவர்கள் 
அனுமதித்துள்ளார்கள்.  
 
ஆனால், இரடகய அைிவிப்பாளர் தபயர் விடுபட்ட இத்தரகய (முர்ெலான) 
ஹதீஸ் நம்மிடமும் நபிதமாழி அைிஞர்களிடமும் ஆதாைம் ஆகாது. (தபயர் 
குைிப்பிடப்படாத அைிவிப்பாளர் யார், அவரிடம் மற்ைவர் தெவிகயற்ைாைா? 
என்று உறுதியாகத் ததரியாதகத இதற்குக் காைணம்.) அப்படியானால், 
அைிவிப்பாளர் ஒருவர் மற்ைவரிடம் தெவிகயற்ைாைா, இல்ரலயா? என்பரதக் 
கவனிக்க கவண்டிய அவெியம் உண்டு எனத் ததரிகிைது. ஒருவர் மற்ைவரிடமி 
ருந்து ெிைிதளகவனும் தெவிகயற்ைார் என்பது உறுதியாகிவிட்டால், 
அவர்களின் எல்லா அைிவிப்பு கரளயும் ஏற்பதில் ெிக்கல் இல்ரல. இந்த 
விளக்கம் கிரடக்காதகபாது, அந்த அைிவிப்ரப நிறுத்திரவக்க 
கவண்டியதுதான். அரத ஆதாைமாக எடுக்கலாகாது. ஏதனனில், அதுவும் 
"முர்ெலாக' இருக்கக்கூடும்.54 இவ்வாறு கூறும் அவர்களிடத்தில் பின்வருமாறு 
நாம் ககள்வி எழுப்புகவாம்: ஒரு ஹதீஸ் பலவனீமானது என்பதற்கும்,  
 
அரத ஆதாைமாக எடுக்கலாகாது என்பதற்கும் அதன் 
அைிவிப்பாளர்ததாடருக்கிரடகய எவரும் விடுபட்டிருக்கக்கூடும் என்ை 
ொத்தியக் கூற்ரைக் காைணமாகக் கூறுகிைரீ்கள். அப்படிப் பார்த்தால், "இன்னார் 
குைித்து இன்னார் அைிவித்தார்'' என்று கூைப்படும் எந்த ("முஅன் அன்') 
ஹதீஸ்கரளயும்,அதன் அைிவிப்பாளர் ஆைம்பம் முதல் இறுதிவரை 
ஒருவரிடமிருந்து மற்ைவர் தெவிகயற்ைார் என்று ததரிந்த பிைகக ஏற்க 
கவண்டியதுவரும். (ஆனால், "முஅன் அன்' ஹதீஸ்களில் அவ்வாறு நாம் 
பார்ப் பதில்ரல.) உதாைணத்திற்கு, ஹிைாம் பின் உர்வா (ைஹ்) அவர்கள் தம் 
தந்ரத உர்வா (ைஹ்) அவர் களிடமிருந்தும், அன்னார் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்தும் (ஹிைாம் பின் உர்வா "அன்' அபஹீி "அன்' ஆயிைா) 
அைிவிக்கும் அைிவிப்பாளர்ததாடரை எடுத்துக்தகாள்கவாம். இதில் ஹிைாம் 
(ைஹ்) அவர்கள் தம் தந்ரத உர்வா (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்தும் உர்வா (ைஹ்) 
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அவர்கள் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்தும் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்தும் இந்த ஹதீரஸச் தெவிகயற்ைார்கள் என 
உறுதியாக நாம் அைிகிகைாம். ஆனால், ஹிைாம் (ைஹ்) அவர்கள் தம் 
தந்ரதயிடமிருந்து அைிவிக்கும் ஓர் அைிவிப்பில் "நான் 
தெவிகயற்கைன்'என்கைா, "எனக்கு (என் தந்ரத) அைிவித்தார்' என்கைா 
கூைியிருக்காவிட்டால் ஹிைாமுக்கும் அவருரடய தந்ரத 
உர்வாவுக்குமிரடகய இன்கனார் அைிவிப்பாளர் இருந்து,  
 
அவர் ஹிைாமுரடய தந்ரதயிடம் அந்த ஹதீரஸக் ககட்டு ஹிைாமுக்கு 
அைிவித்திருக்கலாம்; ஹிைாம் கநைடியாகத் தம் தந்ரதயிடம் அரதக் 
ககட்டிருக்கமாட்டார். இந்நிரலயில், இரடயில் அைிவிப்பாளர் விடுபட்டரத 
அைிவிக்க விருப்பமில்லாமல் தாம் யாரிடம் ககட்டார் என்பரத ஹிைாம் 
கூைியிருக்க மாட்டார். (கநைடியாகத் தந்ரதயிடம் ககட்டரதப் கபான்கை 
காட்டியிருப்பார்.) இரதப் கபான்கை,ஹிைாமுரடய தந்ரத உர்வாவுக்கும் 
ஆயிைா (ைலி) அவர்களுக்கும் இரடகய ஓர் அைிவிப்பாளர் விடுபட்டிருக்க 
இடமுண்டு. ஏன், எந்த ஹதீஸின் அைிவிப்பாளர்ததாடரிதலல்லாம், ஒருவர் 
மற்ைவரிடமி ருந்து தெவிகயற்ைதற்கான குைிப்பு இல்ரலகயா அதிதலல்லாம் 
இகத நிரல இருக்க இடமுண்டு. தபாதுவாக, அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவர் 
மற்தைாருவரிடமிருந்து அடிக்கடி ஹதீஸ்கரளச் தெவிகயற் றுள்ளார் என்று 
ததரியும்கபாது, எப்கபாதாவது ெில கவரளகளில் ெில ஹதீஸ்கரள 
அவரிடமிருந்து கநைடியாகக் ககட்காமல் கவதைாருவர் வாயிலாகக் 
ககட்டிருக்க இடமுண்டு. அப்கபாது அந்த கவதைாருவரின் தபயரைக் 
குைிப்பிடாமல் கநைடியாகக் ககட்டரதப் கபான்கை அவர் அைிவிக்கலாம். 
அல்லது (மகிழ்ச்ெி) கவகத்தில் அந்த கவதைாருவரின் தபயரைக் குைிப்பிடவும் 
தெய்யலாம். நாம் தொன்ன இந்த நரடமுரை நபிதமாழித் துரையில் 
பைவலாக உள்ளது. நம்பத் தகுந்த நபிதமாழியியலார் மற்றும் முக்கிய 
அைிஞர்களின் தெயல்களிலிருந்து இரத அைியலாம். இனி, இம்முரையில் 
அைிவிக்கப்தபற்ை ெில அைிவிப்பாளர்ததாடர்கரள -இன்ைா அல்லாஹ்- நாம் 
குைிப்பிட விரும்புகிகைாம்.  
 
அவற்ரைக் தகாண்டு தபரும்பாலானவற்ைின் நிரல என்ன என்பரதக் 
கணிக்க முடியும். ப் அய்யூப் அஸ்ஸக்தியான,ீ அப்துல்லாஹ் பின் 
அல்முபாைக், வகீஉ பின் அல்ஜர்ைாஹ் மற்றும் இப்னு நுரமர் (ைஹ்) 
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உள்ளிட்ட பலர் ஹிைாம் பின் உர்வா (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்தும், ஹிைாம் 
தம் தந்ரத உர்வா (ைஹ்) அவர் களிடமிருந்தும், உர்வா ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்தும் (பின்வருமாறு) அைிவிக்கி ைார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இஹ்ைாம் கட்டியிருந்தகபாதும், இஹ்ைாம் கட்டாமல் 
இருந்தகபாதும் என்னிடம் இருந்த வற்ைிகலகய நல்ல மணமுரடய 
வாெரனப் தபாருரள அவர்களுக்கு நான் பூெி வந்கதன். இகத ஹதீரஸ 
ரலஸ் பின் ெஅத், தாவூத் அல்அத்தார், ஹுரமத் பின் அல்அஸ்வத், 
உரஹப் பின் காலித் மற்றும் அபூஉொமா (ைஹ்) ஆகிகயார் ஹிைாம் (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கின்ைனர். ஹிைாம் (தம் ெககாதைர்) உஸ்மான் 
பின் உர்வா (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்தும், உஸ்மான் (தம் தந்ரத) உர்வா (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்தும், உர்வா ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்தும் 
அைிவிக்கிைார்கள். ப் ஹிைாம் பின் உர்வா (ைஹ்) அவர்கள் தம் தந்ரத 
உர்வா பின் ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்தும், உர்வா அவர்கள் ஆயிைா 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்தும் அைிவிக்கிைார்கள்;  
 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள் இஃதிகாஃப் 
இருக்கும்கபாது (பள்ளிவாெலுக்குள்ளிருந்து) தமது தரலரய, மாதவிடாய் 
ஏற்பட்டிருந்த என் பக்கம் நீட்டுவார்கள். நான் அவர்களுக்குத் 
தரலவாரிவிடுகவன். இகத ஹதீரஸ மாலிக் பின் அனஸ் (ைஹ்) அவர்கள் 
இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்தும்,ஸுஹ்ரீ அவர்கள் 
உர்வா (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்தும், உர்வா (ைஹ்) அவர்கள் அம்ைா (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்தும்,அம்ைா அவர்கள் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்தும், 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்தும் அைிவித்துள்ளனர். ப் 
இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) மற்றும் ொலிஹ் பின் அபஹீஸ்ஸான் 
(ைஹ்) ஆகிகயார் அபூெலமா (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்தும், அபூெலமா அவர்கள் 
ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்தும் அைிவிக்கிைார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தாம் கநான்பு கநாற்ைிருக்கும்கபாது (என்ரன) முத்தமிட்டுள்ளார்கள். கநான்பு 
கநாற்ைிருக்கும்கபாது (மரனவிரய) முத்தமிடுவது ததாடர்பான கமற்கண்ட 
ஹதீரஸ அைிவிக்கும்கபாது யஹ்யா பின் அபகீஸீர் (ைஹ்) அவர்கள் 
பின்வருமாறு கூைினார்கள்: எனக்கு அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) 
அவர்களும், அபூெலமா அவர்களுக்கு உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ைஹ்) 
அவர்களும், அன்னாருக்கு உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்களும், 
உர்வா அவர்களுக்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்களும் "நபி (ஸல்) அவர்கள் கநான்பு 
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கநாற்ைிருக்கும்கபாது என்ரன முத்தமிட்டுள்ளார்கள்' என்று அைிவித்துள்ளனர். 
ப் சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) முதலாகனார் அம்ர் பின் தீனார் (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்தும், அம்ர் அவர்கள் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்தும் (பின்வருமாறு) அைிவித் துள்ளனர்:  
 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குக் குதிரை இரைச்ெிரய 
உண்ண அனுமதியளித்தார்கள்; (நாட்டுக்) கழுரத இரைச்ெிரய உண்ண 
கவண்டாதமனத் தரட விதித்தார்கள். இகத ஹதீரஸ ஹம்மாத் பின் ரஸத் 
(ைஹ்) அவர்கள் அம்ர் பின் தீனார் (ைஹ்) அவர் களிடமிருந்தும், அம்ர் 
அவர்கள் முஹம்மத் பின் அலீ (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்தும், முஹம்மத் பின் 
அலீ அவர்கள் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்தும், ஜாபிர் 
(ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்தும் அைிவித்துள்ளனர். இத்தரகய 
அைிவிப்புகள் அதிக எண்ணிக்ரக யில் வந்துள்ளன. அைிவுரடகயார்க்கு நாம் 
கமகல குைிப்பிட்ட ெில உதாைணங்ககள கபாதுமானரவ ஆகும்.55 நிரலரம 
இவ்வாைிருக்க, அைிவிப்பாளர் களில் ஒருவர் மற்ைவரிடமிருந்து ககட்டார் 
என்று உறுதியாகத் ததரியாதகபாது அந்த ஹதீஸ் பலவனீமானதுதான் என்று 
தீர்மானிக்க, இரடயில் அைிவிப்பாளர் தபயர் விடுபட்டிருப்பதற்கான (-
முர்ெலாக இருப்பதற்கான) வாய்ப்கப கபாதும் என்று அந்தச் ெிலர் 
கூைியுள்ளனர்.  
 
அப்படியானால், ஒருவர் மற்ைவரிடமிருந்து தெவிகயற்ைார் என்று ததரியும் 
கபாதுகூட, தெவிகயற்ைரதப் பற்ைிய குைிப்பு ஹதீஸில் இடம்தபைாதவரை 
அந்த (முஅன்அன்) ஹதீரஸ ஏற்க முடியாது என்று தொல்ல கவண்டிய 
கட்டாயம் கநரும். ஏதனனில், நாம் முன்பு கூைியரதப் கபான்று, ஹதீஸ் 
அைிவிப்பாளர்கள் தமக்கு அைிவித்தவரின் தபயரை -(அவரிடமிருந்து 
தெவிகயற்ைிருந்தும்கூட)- குைிப்பிடாமல் இரடயில் விட்டுவிடுவதும் உண்டு. 
இன்னும் ெில கநைங்களில் (மகிழ்ச்ெி) கவகத்தில் தாம் ககட்ட பிைகாைகம 
அைிவிப்பாளர் தபயரைக் குைிப்பிடுவதும் உண்டு. அவர்கள் இப்படிக் கீகழ 
இைங்குவதும் உண்டு; அப்படி கமகல ஏறுவதும் உண்டு. முன்கப இரத நாம் 
விவரித்துள்களாம். அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் உண்ரமயானரவ எரவ, 
கபாலியானரவ எரவ? என ஆைாயுந் திைன் பரடத்த முன்கனார்களான 
அய்யூப் அஸ்ஸக்தியான ீ(ைஹ்), இப்னு அவ்ன் (ைஹ்), மாலிக் பின் அனஸ் 
(ைஹ்), ைுஅபா பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ைஹ்), யஹ்யா பின் ெயதீ் அல்கத்தான் 
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(ைஹ்), அப்துர் ைஹ்மான் பின் மஹ்தீ (ைஹ்) மற்றும் அவர்களுக்குப் பின் வந்த 
நபிதமாழி அைிஞர்கள் பலரும் -இவர்கள் வாதிடுவரதப் கபான்று- ஒரு 
ஹதீஸின் அைிவிப்பாளர்ததாடரில் இடம்தபற்றுள்ள ஒருவர் 
மற்ைவரிடமிருந்து கநைடியாகச் தெவியுற்ைாைா என்று துருவி ஆைாய்ந்ததாக 
நாம் அைியவில்ரல.  
 
ஆனால், ஹதீஸ் அைிவிப்பில் இருட்டடிப்பு ("தத்லீஸ்') தெய்வதில் 
பிைெித்திதபற்ைவைாக ஒருவர் இருந்தால், அவர் மற்ைவரிடமிருந்து ககட்டாைா? 
என்பது குைித்து அவர்கள் ஆைாய் வதுண்டு. அந்த இருட்டடிப்பு கவரலக்குத் 
தாமும் துரணகபாய்விடக் கூடாது என்பகத அதற்குக் காைணம். இதன்ைி, 
இருட்டடிப்புச் தெய்யாத அைிவிப்பாளர்கள் விையத்திலும் இகத 
நரடமுரைரயக் ரகயாண்டார்கள் என்பதற்கு நாம் கமகல குைிப்பிட்ட 
அைிஞர் களிடகமா மற்ை அைிஞர்களிடகமா எந்தச் ொன்ரையும் நாம் 
காணவில்ரல. எடுத்துக்காட்டாக, அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத் (ைலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளச் ெந்தித்த நபித்கதாழர் ஆவார்கள். 
அன்னார் ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி), அபூமஸ்ஊத் அல்அன்ொரி (ைலி) 
ஆகிய இருவரிடமிருந்தும் நபிதமாழிகரள அைிவித் துள்ளார்கள். ஆனால், 
அவர்கள் இருவரிடமி ருந்து அன்னார் எரதயும் தெவிகயற்ைதாக எந்த 
அைிவிப்பிலும் காணப்படவில்ரல. அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத் (ைலி) அவர்கள் 
ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்களுடன் அல்லது அபூமஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களுடன் 
கநைடியாக உரையாடியதாககவா இருவரையும் ெந்தித்த தாககவா எந்த 
அைிவிப்பிலிருந்தும் நம்மால் அைிய முடியவில்ரல.  
 
அகத கநைத்தில், ஹுரதஃபா (ைலி), அபூமஸ்ஊத் (ைலி) ஆகிகயாரிடமிருந்து 
அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத் (ைலி) அவர்கள் அைிவித்துள்ள இந்த ஹதீஸ்கள் 
பலவனீமானரவ எனக் கல்வியாளர்கள் எவரும் அன்றும் ெரி; இன்றும் ெரி 
குரை கூைியதில்ரல. மாைாக, இது கபான்ை அைிவிப்புகரள வலுவான 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வரிரெயில் கெர்த்திருப்பதுடன்,ஆதாைங்களாகவும் 
அவற்ரை அவர்கள் பயன்படுத்தியுள்ளனர். ஆனால், இந்த 
அைிவிப்புகதளல்லாம், நாம் முன்பு குைிப்பிட்ட ெிலைது கூற்றுப்படி 
பலவனீமானரவ யாகவும் வணீானரவயாகவும் கருதப்பட கவண்டிய நிரல 
உருவாகும். ஒருவர் யாரிடமிருந்து அைிவிக்கிைாகைா அவரிடம் கநைடியாகச் 
தெவிகயற்ைிருக்க கவண்டும் என இவர்கள் கட்டாயப் படுத்துவகத இதற்குக் 

82

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் கலை



 
 
 

காைணமாகும். இவர்களது கூற்றுப்படி பலவனீமானரவ என்று கருதப்படும் 
அகத கவரளயில், கல்வியாளர்களிடம் ெரியானரவதாம் என்று 
அைிவிக்கப்பட்டுள்ள இத்தரகய தெய்திகரள நாம் பட்டியலிடுவததன்ைால் 
அது நீண்டுதகாண்கட கபாகும்; ெிைமும்கூட. இருப்பினும், நமது கூற்றுக்கு 
அரடயாளமாக ஒரு ெிலவற்ரை இங்கக குைிப்பிட விரும்புகின்கைாம். 
அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ைஹ்) மற்றும் அபூைாஃபி அஸ்ஸாயிஃக் (ைஹ்) 
ஆகிய இருவரும் அைியாரமக் காலத்ரதக் கண்ட வர்கள்; பத்ருப் கபாரில் 
கலந்துதகாண்ட (முக்கிய) நபித்கதாழர்களின் கதாழரமரயப் தபற்ைவர்கள்; 
கமலும்,அவர்களிடமிருந்து நபிதமாழிகள் பலவற்ரை அைிவித்தவர்கள். 
பின்னர் அவர்கள் இருவரும் (பத்ருப் கபாரில் கலந்துதகாள்ளாத) 
அபூஹுரைைா (ைலி), இப்னு உமர் (ைலி) கபான்கைாரிடமிருந்தும் நபிதமாழி 
கரள அைிவித்தனர்.  
 
இவர்கள் (அபூஉஸ்மான், அபூைாஃபி) ஒவ்தவாருவரும் உரப பின் கஅப் (ைலி) 
அவர் களிடமிருந்தும் நபிதமாழிகரள அைிவித் துள்ளனர். ஆனால், அவர்கள் 
இருவரும் எந்த ஓர் அைிவிப்பிலும் "உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்கரள 
நாங்கள் கநைடியாகச் ெந்தித்கதாம்'' என்கைா "அவர்களிடமிருந்து 
தெவிகயற்கைாம்'' என்கைா கூைியதாக நாம் காணவில்ரல. அபூஅம்ர் 
அஷ்ரைபான ீ(ைஹ்) அவர்கள் அைியாரமக் காலத்திலும் நபி (ஸல்) 
அவர்களின் காலத்திலும் வாழ்ந்திருக்கிைார்கள். அன்னாரும் அபூமஅமர் 
அப்துல்லாஹ் பின் ெக்பைா (ைஹ்) அவர்களும் அபூமஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து தலா இைண்டு நபிதமாழிகரள அைிவித்துள்ளார்கள். 
உரபத் பின் உரமர் (ைஹ்) அவர்கள் உம்மு ெலமா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்தும், உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் தம் கணவர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்தும் ஒரு நபிதமாழிரய அைிவித்துள்ளார்கள். ஆனால், 
உரபத் பின் உரமர் (ைஹ்) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ெிறு 
குழந்ரதயாக இருந்துள்ளார்கள். ரகஸ் பின் அபஹீாஸிம் (ைஹ்) அவர்கள் 
நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்ரத அரடந்தவர்கள். அன்னார் அபூமஸ்ஊத் 
(ைலி) அவர்கள் வழியாக மூன்று நபிதமாழிகரள அைிவித்துள்ளார்கள். அப்துர் 
ைஹ்மான் பின் அபரீலலா (ைஹ்) அவர்கள் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து ஹதீரஸ மனனமிட்டுள்ளார்கள்; அலீ (ைலி) அவர்களின் 
கதாழரமரயப் தபற்ைவர்கள். அன்னார் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து ஒரு நபிதமாழிரய அைிவித்துள்ளார்கள். ரிப்ஈ பின் 
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ஹிைாஷ் (ைஹ்) அவர்கள் இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் வழியாக 
இைண்டு நபிதமாழிகரளயும்,அபூபக்ைா (ைலி) அவர்கள் வழியாக ஒரு 
நபிதமாழிரயயும் அைிவித்துள்ளார்கள். அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்தும் ஹதீஸ்கரள தெவியுற்று அன்னார் அைிவித்துள்ளார்கள். 
நாஃபிஉ பின் ஜுரபர் பின் முத்இம் (ைஹ்) அவர்கள் அபூைுரைஹ் 
அல்குஸாய ீ(ைலி) அவர்களிடமிருந்து ஒரு நபிதமாழிரய அைிவித்துள்ளார்கள். 
நுஅமான் பின் அபஅீய்யாஷ் (ைஹ்) அவர்கள் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
அவர்கள் வழியாக மூன்று நபிதமாழிகரள அைிவித்துள்ளார்கள்.  
 
அதாஉ பின் யஸீத் அல்ரலஸீ (ைஹ்) அவர்கள் தமீம் அத்தாரீ (ைலி) அவர்கள் 
வழியாக ஒரு நபிதமாழி அைிவித்துள்ளார்கள். சுரலமான் பின் யொர் (ைஹ்) 
அவர்கள் ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்கள் வழியாக ஒரு நபிதமாழிரய 
அைிவித்துள்ளார்கள். ஹுரமத் பின் அப்திர் ைஹ்மான் அல் ஹிம்யரீ (ைஹ்) 
அவர்கள் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் வாயிலாகப் பல நபிதமாழிகரள 
அைிவித்துள்ளார்கள். கமற்கண்ட நபித்கதாழர்களிடமிருந்து நபிதமாழிகரள 
அைிவிக்கும் இந்த நபித்கதாழர் களின் நண்பர்களில் (தாபிஉகள்) எவரும் 
ெம்பந்தப்பட்ட ஹதீரஸ அந்த நபித்கதாழரிடமி ருந்து கநைடியாகச் 
தெவியுற்ைார்கள் என்பதற்ககா அல்லது அவர்கரள கநைடியாகச் ெந்தித்தார்கள் 
என்பதற்ககா அந்த அைிவிப்புகளில் எந்தக் குைிப்பும் காணப்படவில்ரல. 
ஆனால்,நபி தமாழி மற்றும் நபிதமாழி அைிவிப்பாளர் பற்ைிய அைிவு 
பரடத்தவர்கள் இரவ அரனத்தும் உண்ரமயான அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
என்கை கருத்துத் ததரிவித்துள்ளனர். இவற்ைில் எரதயும் அவர்கள் 
பலவனீமானதாக அைிவிக்கவில்ரல. கமலும், அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவர் 
மற்ைவரிடம் கநைடியாகச் தெவிகயற்ைாைா, என அவர்கள் கதடிக் 
தகாண்டிருக்கவுமில்ரல.  
 
ஏதனனில், இவ்வைிவிப்புகளில் இடம்தபற்றுள்ள ஒவ்கவார் அைிவிப்பாளரும் 
மற்ை அைிவிப்பாளரிடமி ருந்து நபிதமாழிரயச் தெவிகயற்ைிருக்க 
ொத்தியக்கூறுகள் உள்ளன. அரத நிைாகரிக்க முடியாது. ஏதனன்ைால், 
இவர்கள் அரனவரும் ெமகாலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் ஆவர். ஆககவ, நாம் 
குைிப்பிட்ட அந்தச் ெிலர் ஒரு ஹதீரஸ பலவனீப்படுத்த என்ன காைணம் 
கூைினார்ககளா அது விவாதிக்ககவ அருகரதயற்ைதாகும். இது பின்னாளில் 
கூைப்பட்ட புதிய கூற்ைாகும். கல்வியாளர்களில் முன்கனார்கள் எவரும் 
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இக்கருத்ரத தவளியிடவில்ரல. தொல்லப்கபானால், அவர்களுக்குப் பின்வந்த 
அைிஞர்களும்கூட இரத நிைாகரித்துள்ளார்கள். நாம் இதுவரை எடுத்துக் 
கூைிய விளக்கத்திற்கு அதிகமாக மறுப்புச் தொல்ல கவண்டிய 
கதரவயில்ரல. ஏதனனில், இக்கூற்ைின் தைமும் இரதக் கூைியவர்களின் 
தைமும் நாம் விவரித்த அளவில்தான் உள்ளது. நபிதமாழி அைிஞர்களின் 
தகாள்ரகக்கு எதிைான அக்கருத்ரத தவன்தைடுக்க வல்ல அல்லாஹ் 
உதவுவான். அவரனகய நாம் முற்ைிலும் ொர்ந்திருக்கிகைாம். 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அத்தியாயம் 2 ஈமான் (ஹதஸீ் 1 லிருந்து 380 வரை) 
அத்தியாயம் : 2 
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பாடம் : 1 இரைநம்பிக்ரக (ஈமான்), அடிபணிதல்  
(இஸ்லாம்), அழகிய முரையில் தெயலாற்ைல் (இஹ்ொன்) ஆகியரவ பற்ைிய 
விளக்கமும்; தூய்ரம யாளனும் உயர்ந்கதானுமாகிய அல்லாஹ் 
நிர்ணயித்துள்ள விதிரய நம்புவதன் அவெியமும்; "விதிரய நம்பாதவனுக்கும் 
இஸ்லாத்துக்கும் எந்தச் ெம்பந்தமுமில்ரல' என்பதற்கான ஆதாைமும்; அவன் 
ததாடர்பாக வந்துள்ள கண்டனமும். 

2 அபுல்ஹுரென் முஸ்லிம் பின் அல் ஹஜ்ஜாஜ் அல்குரைரீ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: அல்லாஹ்வின் உதவியால் ஆைம்பிக்கி கைாம். 
அவரனக்தகாண்கட நாம் நிரைவரட கிகைாம். வல்லரம மிக்க (அந்த) 
அல்லாஹ்வின் நல்லருள் இன்ைி நாம் நல்வாய்ப்பிரனப் தபை இயலாது. 1 
யஹ்யா பின் யஅமர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது:3 (இைாக்கிலுள்ள) பஸ்ைா 
நகரில் முதன் முதலில் விதி ததாடர்பாக (அப்படி ஒன்று இல்ரல என 
மாற்று)க் கருத்துத் ததரிவித்தவர் மஅபத் அல் ஜுஹன ீஎன்பவகையாவார்.4 
இந்நிரலயில், நானும் ஹுரமத் பின் அப்திர் ைஹ்மான் அல்ஹிம்யரீ (ைஹ்) 
அவர்களும் "ஹஜ்' அல்லது "உம்ைா'ச் தெய்வதற்காக (புனித மக்கா கநாக்கி)ச் 
தென்கைாம். அப்கபாது நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுரடய 
கதாழர்களில் யாகைனும் ஒருவரை நாம் ெந்தித்தால் அவரிடம் விதி 
ததாடர்பாக இவர்கள் கூைிவருவரதப் பற்ைிக் ககட்க கவண்டும்'' என்று 
தொல்லிக் தகாண்கடாம். அப்கபாது பள்ளிவாெலுக்குள் நுரழந்துதகாண்டிருந்த 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கரளச் ெந்திக்கும் வாய்ப்பு எங்களுக்குக் 
கிரடத்தது. உடகன நானும் என் கதாழரும் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கரளச் சூழ்ந்துதகாண்டு, எங்களில் ஒருவர் அவர்களுக்கு வலப் 
பக்கத்திலும் மற்தைாருவர் அவர்களுக்கு இடப் பக்கத்திலும் 
இருந்துதகாண்கடாம். (நான் ெைளமாகப் கபெக்கூடியவன் என்பதால் 
அன்னாருடன்) கபசுகின்ை தபாறுப்ரப என்னிடகம என் கதாழர் விட்டுவிடுவார் 
என எண்ணி நாகன கபெிகனன். "அபூஅப்திர் ைஹ்மான் அவர்ககள! எங்கள் 
பகுதியில் ெிலர் கதான்ைியிருக்கின்ைனர். அவர்கள் குர்ஆரன ஓதுகின்ைனர்; 
கதடித் திரிந்து கல்வி பயில்கின்ைனர்'' என அவர்களது (நல்ல) தன்ரமகரள 
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எடுத்துரைத்து, ஆனால், அவர்கள் விதி என்று ஏதுமில்ரல எனவும், 
நடக்கின்ை காரியங்கள் (இரைவன் திட்டமிடாமகலகய) தற்தெயலாகத்தான் 
நடக்கின்ைன என்றும் அவர்கள் கருதுகிைார்கள் என்கைன். அதற்கு 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: இத்தரககயாரை 
நீங்கள் ெந்தித்தால், அவர்கரள விட்டு நானும் என்ரன விட்டு அவர்களும் 
விலகிவிட்டவர்கள் என அவர்களிடம் ததரிவித்துவிடுங்கள். (இந்த) 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் யார்மீது ெத்தியம் தெய்வாகனா அ(ந்த இரை)வன் 
மீது ெத்தியமாக! அவர்களில் ஒருவரிடம் உஹுத் மரலயளவு தங்கம் 
இருந்து, அரத அவர் (அைவழிகளில்) தெலவிட்டாலும் அவர் விதிரய 
நம்பிக்ரக தகாள்ளாதவரை அவரிடமிருந்து அல்லாஹ் அரத ஏற்கமாட்டான் 
(என்றும் கூைிவிடுங்கள்). பிைகு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: என் தந்ரத உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் என்னிடம் 
ததரிவித்தார்கள்: நாங்கள் ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
அருகில் இருந்தகபாது தூய தவண்ணிை ஆரட அணிந்த, அடர் கறுப்பு 
நிைத்தில் தரலமுடி உரடய ஒரு மனிதர் வந்தார். பயணத்தில் வந்த எந்த 
அரடயாளமும் அவரிடம் காணப்படவில்ரல; எங்களில் எவருக்கும் அவரை 
(யார் என)த் ததரிய வில்ரல. அவர் நபி (ஸல்) அவர்களின் அருகில் (தென்று), 
தம் முழங்கால்கரள நபியவர்களின் முழங்கால்ககளாடு இரணத்துக்தகாண்டு 
(தநருக்கமாக) அமர்ந்தார். அவர் தம் ரககரளத் தம் ததாரடகள்மீது ரவத்(து 
பவ்வியமாக அமர்ந்)தார். பிைகு "முஹம்மகத! இஸ்லாம் (அடிபணிதல்) 
என்ைால் என்னதவன்று எனக்குத் ததரிவியுங்கள்'' என்று ககட்டார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இஸ்லாம் என்பது, அல்லாஹ்ரவத் 
தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல என்றும் முஹம்மத் (ஆகிய நான்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் என்றும் நீங்கள் உறுதி கூறுவதாகும். கமலும், 
ததாழுரகரயக் கரடப்பிடிப்பதும், ஸகாத்ரத வழங்கிவருவதும், ைமளான் 
மாதத்தில் கநான்பு கநாற்பதும், தென்றுவை இயன்ைால் இரையில்லம் 
கஅபாவில் "ஹஜ்' தெய்வதும் ஆகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். அதற்கு அந்த 
மனிதர் "உண்ரமதான்'' என்ைார். அவர் இவ்வாறு கூைியரதக் ககட்டு, அவகை 
ககள்வியும் ககட்டுவிட்டு அவகை நபி (ஸல்) அவர்கள் அளித்த பதிரல 
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உறுதிப்படுத்தவும் தெய்கிைாகை என்று நாங்கள் வியப்பரடந்கதாம். அடுத்து 
அவர், "ஈமான் (இரைநம்பிக்ரக) பற்ைி எனக்குத் ததரிவியுங்கள்'' என்று 
கூைினார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்ரவயும் அவனுரடய 
வானவர்கரளயும் அவனுரடய கவதங்கரளயும் அவனுரடய தூதர்கரளயும் 
இறுதி நாரளயும் நீங்கள் நம்புவதாகும்; நன்ரம, தீரம அரனத்தும் 
விதியின்படிகய நடக்கின்ைன என்றும் நீங்கள் நம்புவதுமாகும்'' என்று 
கூைினார்கள். அதற்கும் அம்மனிதர் "உண்ரமதான்'' என்ைார். அடுத்து 
அம்மனிதர், "இஹ்ொன் (அழகிய முரையில் தெயலாற்ைல்) பற்ைி எனக்குத் 
ததரிவியுங்கள்'' என்ைார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "(இஹ்ொன் என்பது,) 
அல்லாஹ்ரவ நீங்கள் பார்த்துக் தகாண்டிருப்பரதப் கபான்ை உணர்வுடன் 
வழிபடுவதாகும். ஏதனனில், அவரன நீங்கள் பார்க்கவில்ரல என்ைாலும், 
அவன் உங்கரளப் பார்க்கின்ைான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். அம்மனிதர், 
"மறுரம (உலக அழிவு) நாரளப் பற்ைி (அது எப்கபாது வரும் என) எனக்குத் 
ததரிவியுங்கள்'' என்று ககட்க, நபி (ஸல்) அவர்கள், ககள்வி ககட்கப்படுபவர் 
(அதாவது நான்), ககட்பவரைவிட (அதாவது உங்கரளவிட) அதிகம் அைிந்தவர் 
அல்லர். (இது பற்ைி எனக்கும் ததரியாது; உங்களுக்கும் ததரியாது.)'' என்று 
கூைினார்கள். அம்மனிதர், "மறுரம நாளின் அரடயாளங்கரளப் பற்ைி 
எனக்குத் ததரிவியுங்கள்!'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஓர் 
அடிரமப் தபண் தன் எெமானிரயப் தபற்தைடுப்பதும்,5 காலில் 
தெருப்பில்லாத, அரைகுரை ஆரடகரள அணிந்துள்ள ஏரழகளான ஆட்டு 
இரடயர்கள் கபாட்டி கபாட்டுக்தகாண்டு உயைமான கட்டடங்கள் கட்டுவரத 
நீங்கள் காண்பதும் ஆகும்'' என்று கூைினார்கள்.6 பிைகு அம்மனிதர் 
தென்றுவிட்டார். நீண்ட கநைம் நான் (அங்கககய) இருந்கதன். பின்னர் 
என்னிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், "உமகை! ககள்வி ககட்ட அந்த நபர் யார் 
என்று உங்களுக்குத் ததரியுமா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வும் 
அவனுரடய தூதருகம நன்கு அைிந்தவர்கள்'' என்று தொன்கனன். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அவர்தாம் (வானவர்) ஜிப்ரீல். உங்களுக்கு உங்களது மார்க்கத்ரதக் 
கற்றுத் தருவதற்காக உங்களிடம் அவர் வந்தார்'' என்று தொன்னார்கள்.7 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது.  
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2 யஹ்யா பின் யஅமர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: மஅபத் பின் காலித் 
அல்ஜுஹன ீஎன்பார் விதி ததாடர்பாக (மாறுபட்ட) கருத்ரதத் ததரிவித்த 
கபாது அரத நாங்கள் ஆட்கெபித்கதாம். இந்நிரலயில், நானும் ஹுரமத் 
பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்களும் ஒரு தடரவ ஹஜ்ஜுக்குச் 
தென்கைாம். இரதயடுத்து கமற்கண்ட ஹதீரஸ அதன் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
(இஸ்னாத்) உடன் அப்படிகய முழுரமயாகக் கூறுகிைார்கள். ஆனால், அதில் 
ெிற்ெில வார்த்ரதகளில் கூடுதல் குரைவு உண்டு. இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3 அப்துல்லாஹ் பின் புரைதா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: யஹ்யா பின் 
யஅமர் (ைஹ்) மற்றும் ஹுரமத் பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) ஆகிகயார், 
"நாங்கள் (ஹஜ்ஜுக்குச் தென்ைிருந்தகபாது) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கரளச் ெந்தித்கதாம். அப்கபாது விதிரயப் பற்ைியும் அது குைித்து 
அவர்கள் (-மஅபதும் அவர் ஆதைவாளர்களும்) தொல்லிக்தகாண்டிருப்பரதப் 
பற்ைியும் குைிப்பிட்கடாம்'' என்று கூைிவிட்டு, உமர் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கும் (கமற்கண்ட) ஹதீஸிலுள்ளபடி அைிவித்தனர். 
ஆனால், அரதவிடச் ெற்றுக் கூடுதலாகவும் ெில இடங்களில் ெற்றுக் 
குரைத்தும் அைிவித்தனர். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

4 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

5 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு நாள் மக்கள் முன் வந்திருந்தார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர் 
அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ் வின் தூதகை! ஈமான் (இரைநம்பிக்ரக) 
என்ைால் என்ன?'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்ரவயும் அவனுரடய வானவர் (மலக்கு)கரளயும், அவனுரடய 
கவதத்ரதயும், அவனது ெந்திப்ரபயும், அவனுரடய தூதர்கரளயும் நீங்கள் 
நம்புவதும், (மைணத்திற்குப் பின்) இறுதியாக (அரனவரும்) உயிருடன் 
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எழுப்பப்படுவரத நம்புவதும் ஆகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! "இஸ்லாம்' (அடிபணிதல்) என்ைால் என்ன?'' என்று அவர் ககட்டார். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "இஸ்லாம் என்பது அல்லாஹ்ரவ நீங்கள் 
வணங்குவதும், அவனுக்கு நீங்கள் எரதயும் இரணரவக்காமலி ருப்பதும், 
கடரமயான ததாழுரகரயக் கரடப்பிடிப்பதும், கடரமயான ஸகாத்ரத 
நிரைகவற்ைி வருவதும், ைமளான் மாதத்தில் கநான்பு கநாற்பதும் ஆகும்'' 
என்ைார்கள். அம்மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இஹ்ொன் (அழகிய 
முரையில் தெயலாற்ைல்) என்ைால் என்ன?'' என்று ககட்டார். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "இஹ்ொன் என்பது அல்லாஹ்ரவ நீங்கள் பார்த்துக்தகாண்டி 
ருப்பரதப் கபான்ை உணர்வுடன் வழிபடுவதாகும். நீங்கள் அவரனப் 
பார்த்துக்தகாண்டிைாவிட்டாலும் அவன் உங்கரளப் 
பார்த்துக்தகாண்டிருக்கிைான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
மறுரம (நாள்) எப்கபாது வரும்?'' என்று அம்மனிதர் ககட்க, நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "ககள்வி ககட்கப் படுபவர் (அதாவது நான்), ககட்பவரைவிட 
(அதாவது உங்கரளவிட) அதிகம் அைிந்தவர் அல்லர். ஆயினும், நான் 
உங்களுக்கு மறுரம நாளின் அரடயாளங்கள் ெிலவற்ரை எடுத்துரைக்கிகைன் 
என்ைார்கள்: ஓர் அடிரமப் தபண் தன் எெமாரனப் தபற்தைடுப்பாளாயின் அது 
மறுரமயின் அரடயாளங்களில் ஒன்ைாகும். முழு ஆரடயில்லாத, 
தெருப்பணியாதவர்கள் எல்லாம் மக்களின் தரலவர்களாக இருந்தால் அதுவும் 
அதன் அரடயாளங்களில் ஒன்ைாகும். ஆட்டுக்குட்டிகரள கமய்ப்பவர்கள் 
கபாட்டி கபாட்டுக்தகாண்டு உயைமான கட்டடங்கரளக் கட்டினால் அதுவும் 
மறுரமயின் அரடயாளங் களில் ஒன்ைாகும். (மறுரம நாள் எப்கபாது நிகழ 
விருக்கிைது எனும் அைிவானது) அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவதைவரும் 
அைியாத ஐந்து விையங் களில் அடங்கும். பிைகு, "நிச்ெயமாக, மறுரம (நாள் 
எப்கபாது நிகழும் என்பது) பற்ைிய அைிவு அல்லாஹ் விடகம உள்ளது. 
அவகன மரழரய இைக்கி ரவக்கிைான். இன்னும் அவன் கர்ப்பங்களில் 
உள்ளவற்ரையும் (தீர்க்கமாக) அைிகின்ைான். தாம் நாரள என்ன 
ெம்பாதிப்கபாம் என்பரத (அவரனத் தவிை கவறு) யாரும் (உறுதியாக) 
அைிவதில்ரல. எந்த இடத்தில் தாம் இைக்கப்கபாகிகைாம் என்பரதயும் 
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எவரும் அைிவதில்ரல. அல்லாஹ்தான் (இவற்ரைதயல் லாம்) 
நன்கைிந்தவன்; நுணுக்கமானவன்'' எனும் (31:34ஆவது) இரைவெனத்ரத 
நபியவர்கள் ஓதிக் காட்டினார்கள். பின்னர் (ககள்வி ககட்ட) அம்மனிதர் 
திரும்பிச் தென்றுவிட்டார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அந்த மனிதரைத் திரும்ப என்னிடம் அரழத்துவாருங்கள்'' என்று 
தொன்னார்கள். மக்கள் உடகன அவரைத் திரும்ப அரழத்துவைச் 
தெல்லலாயினர். (அவரைத் கதடியும்) அவரை அவர்கள் எங்ககயும் 
காணவில்ரல. பின்னர், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இ(ப்கபாது 
வந்து கபான)வர், (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள்தாம். மக்களுக்கு 
அவர்களது மார்க்கத்(தின் அடிப்பரடத் தத்துவத்)ரத கற்றுத் தருவதற்காக 
அவர் வந்திருந்தார்'' என்று தொன்னார்கள்.8 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

6 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாக முஹம்மத் 
பின் அப்தில்லாஹ் பின் நுரமர் (ைஹ்) அவர்களால் அைிவிக்கப் தபற்றுள்ளது. 
ஆயினும், அவர்களது அைிவிப்பில் ("ஓர் அடிரமப் தபண் தன் எெமாரனப் 
தபற்தைடுப்பாளாயின்...' என்பதற்கு பதிலாக) "ஓர் அடிரமப் தபண் தன் 
கணவரனப் தபற்தைடுப்பாளாயின்...'' என்று காணப்படுகிைது.  

7 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்களிடம்), "என்னிடம் (விளக்கம்) ககளுங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். மக்கள் அவர்களிடம் ககட்க அஞ்ெினார்கள். அப்கபாது 
(எங்கிருந்கதா) ஒரு மனிதர் வந்து நபி (ஸல்) அவர்களின் முழங்கால்களுடன் 
ஒட்டி அமர்ந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இஸ்லாம் (அடிபணிதல்) என்ைால் 
என்ன?'' என்று ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள் "(இஸ்லாம் என்பது), 
அல்லாஹ்வுக்கு நீங்கள் எரதயும் இரணரவக்காமலிருப்பதும், 
ததாழுரகரயக் கரடப்பிடிப்பதும், ஸகாத்ரத வழங்கிவருவதும், ைமளான் 
மாதத்தில் கநான்பு கநாற்பதும் ஆகும்'' என்று கூைினார்கள். (இரதக் ககட்ட) 
அம்மனிதர் "உண்ரமதான்'' என்று கூைினார். "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஈமான் 
(இரை நம்பிக்ரக) என்ைால் என்ன?'' என்று அம்மனிதர் ககட்டார். அதற்கு நபி 
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(ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்ரவயும் அவனுரடய வானவர்கரளயும், 
அவனுரடய கவதத்ரதயும், அவனது ெந்திப்ரபயும், அவனுரடய தூதர் 
கரளயும் நீங்கள் நம்புவதும் (மைணத்திற்குப் பின் இறுதியாக அரனவரும்) 
உயிருடன் எழுப்பப்படுவரத நீங்கள் நம்புவதும், விதிரய முழுரமயாக 
நம்புவதும் ஆகும்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கும் அம்மனிதர் "உண்ரம தான்'' 
என்ைார். "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இஹ்ொன் (அழகிய முரையில் 
தெயலாற்ைல்) என்ைால் என்ன?'' என்று ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்ரவ நீங்கள் பார்த்துக்தகாண்டி ருப்பரதப் கபான்ை உணர்வுடன் 
அவரன நீங்கள் அஞ்சுவதாகும். ஏதனனில், நீங்கள் அவரனப் 
பார்த்துக்தகாண்டிைாவிட்டாலும் அவன் உங்கரளப் 
பார்த்துக்தகாண்டிருக்கின்ைான்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கும் அம்மனிதர் 
"உண்ரமதான்'' என்று கூைினார். "அல்லாஹ்வின் தூதகை! மறுரம (நாள்) 
எப்கபாது நிகழும்?'' என்று அம்மனிதர் ககட்க, நபி (ஸல்) அவர்கள், ககள்வி 
ககட்கப்படுபவர் (அதாவது நான்) ககள்வி ககட்பவரைவிட (அதாவது 
உங்கரளவிட) அதிகம் அைிந்தவர் அல்லர். ஆயினும், நான் உங்களுக்கு 
மறுரம நாளின் அரடயாளங்கள் ெிலவற்ரை எடுத்துரைக்கிகைன் என்ைார்கள்: 
ஒரு (அடிரமப்) தபண் தன் எெமாரனகய தபற்தைடுப்பரத நீங்கள் கண்டால் 
அது மறுரம நாளின் அரடயாளங்களில் ஒன்ைாகும். காலில் தெருப்பணியாத, 
உடலில் உரடயணியாத, தெவிடர்கரளயும் குருடர்கரளயும் (கபான்று 
வாழ்கின்ை கல்வி கலாொைமற்ை மக்கரள) நீங்கள் பூமியின் அைெர்களாய்க் 
கண்டால் அதுவும் மறுரம நாளின் அரடயாளங்களில் ஒன்ைாகும். கமலும், 
ஆட்டுக்குட்டிகரள கமய்க்கும் இரடயர்கள் கபாட்டி கபாட்டுக்தகாண்டு 
உயைமான கட்டடங்கரளக் கட்டுவரத நீங்கள் கண்டால் அதுவும் 
மறுரமயின் அரடயாளங்களில் அடங்கும். இவ்வாறு கூைிவிட்டு, 
"நிச்ெயமாக, மறுரம (நாள் எப்கபாது நிகழும் என்பது) பற்ைிய அைிவு 
அல்லாஹ்விடகம உள்ளது. அவகன மரழரய இைக்கிரவக்கின்ைான். 
இன்னும் அவகன கர்ப்பங்களில் உள்ளவற்ரையும் (தீர்க்கமாக) அைிகின்ைான். 
தாம் நாரள என்ன ெம்பாதிப்கபாம் என்பரத (அவரனத் தவிை கவறு) யாரும் 
(உறுதியாக) அைிவதில்ரல. எந்த இடத்தில் தாம் இைக்கப்கபாகிகைாம் 
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என்பரதயும் எவரும் அைிவதில்ரல. அல்லாஹ்தான் (இவற்ரைதயல்லாம்) 
நன்கைிந்தவன்; நுணுக்கமானவன்'' எனும் (31:34ஆவது) இரைவெனத்ரத ஓதிக் 
காட்டினார்கள். பிைகு (ககள்வி ககட்க வந்த) அம்மனிதர் எழுந்து 
(தென்று)விட்டார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அந்த 
மனிதரை என்னிடம் திரும்ப அரழத்துவாருங்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
உடகன அவர் கதடப்பட்டார். ஆனால், மக்களால் அவரைக் காண 
இயலவில்ரல. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இ(ப்கபாது 
வந்துகபான)வர் (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள்தாம். நீங்கள் என்னிடம் 
(விளக்கம்) ககட்க முற்படாதகபாது, (தம் வாயிலாக) நீங்கள் விளக்கம் தபை 
கவண்டும் என அவர் விரும்பினார். (அதற் காககவ அவர் வந்தார்)'' என்று 
கூைினார்கள்.  

பாடம் : 2 இஸ்லாத்தின் தூண்களில் ஒன்ைான ததாழுரக பற்ைிய 
விளக்கம்.  
8 தல்ஹா பின் உரபதில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நஜ்த்வாெிகளில் 
ஒருவர் தரலவிரி ககாலத்துடன் (பயணம் முடிந்த ரககயாடு) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார். (அவர் ெற்றுத் 
ததாரலவில் இருந்ததால்) அவைது குைரல எங்களால் ககட்க முடிந்தகத 
தவிை, அவர் என்ன தொல்கிைார் என்பரத எங்களால் அைிய முடியவில்ரல. 
பின்னர் அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள தநருங்கினார். 
அப்கபாதுதான் அவர் இஸ்லாத்ரதப் பற்ைி வினவுகிைார் என்று எங்களுக்குப் 
புரிந்தது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(நாதளான்றுக்கு) 
பகலிலும் இைவிலும் ஐந்து ததாழுரககள் (நிரைகவற்றுவது இஸ்லாத்தின் 
விதியாகும்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். உடகன அவர், "இவற்ரைத் தவிை கவறு 
(ததாழுரககள்) ஏகதனும் என்மீது (விதியாக்கப்பட்டு) உள்ளதா?'' என்று ககட்க, 
"இல்ரல; நீயாக விரும்பித் ததாழும் (கூடுதலான) ததாழுரகரயத் தவிை'' 
என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். அடுத்து ைமளான் மாதத்தில் கநான்பு 
கநாற்பது (இஸ்லாத்தின் விதியாகும்) என நபி (ஸல்) அவர்கள் (அவரிடம்) 
கூைினார்கள். அவர், "இரதத் தவிை கவறு (கநான்புகள்) ஏகதனும் என்மீது 
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(விதியாக்கப்பட்டு) உள்ளதா?'' என்று ககட்க, "இல்ரல; நீயாக விரும்பி 
கநாற்கும் (கூடுதலான) கநான்ரபத் தவிை'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள். கமலும், ஸகாத் (வழங்குவது இஸ்லாத்தின் விதி என்பது) 
பற்ைியும் அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எடுத்துக் 
கூைினார்கள். அவர், "இரதத் தவிை கவறு ஏகதனும் (தர்மம்) என்மீது 
(கடரமயாக்கப்பட்டு) உள்ளதா?'' எனக் ககட்க, "இல்ரல; நீயாக விரும்பிச் 
தெய்யும் (கூடுதலான) தர்மத்ரதத் தவிை'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள். அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இதற்கு கமல் 
நான் அதிகமாகச் தெய்யவுமாட்கடன்; இரதக் குரைக்கவுமாட்கடன்'' என்று 
கூைியபடி திரும்பிச் தென்ைார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் 
(தாம் கூைியதில்) உண்ரமயாளைாக இருந்தால் தவற்ைியரடந்துவிட்டார்'' 
என்று தொன்னார்கள்.9  

9 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. ஆயினும், (அவற்ைின் இறுதியில்) "அவருரடய தந்ரத 
மீதாரணயாக! அவர் (தாம் கூைியதில்) உண்ரமயாளைாக இருந்தால் 
தவற்ைியரடந்துவிட்டார்' அல்லது "அவருரடய தந்ரத மீதாரணயாக! அவர் 
(தாம் கூைியதில்) உண்ரமயாளைாக இருந்தால் தொர்க்கத்தில் 
நுரழந்துவிட்டார்' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.10  

பாடம் : 3 இஸ்லாத்தின் தூண்(களான முக்கியக் கடரம)கள் குைித்துக் 
ககட்டைிதல்.  

10 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (அவெியமற்ை) ெில விையங்கள் குைித்துக் ககள்வி 
ககட்கக் கூடாததன தரட விதிக்கப்பட்டிருந்கதாம். எனகவ, (இந்தத் தரடரய 
அைிந்திைாத) கிைாமவாெிகளில் -புத்திொலியான- ஒருவர் வந்து நபியவர்களிடம் 
ககள்வி ககட்க கவண்டும்; நாங்களும் அரதச் தெவியுை கவண்டும் என்பது 
எங்கள் ஆரெயாக இருந்தது. அவ்வாகை (ஒரு நாள்) கிைாமவாெிகளில் ஒருவர் 
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வந்து,11 "முஹம்மகத! உங்கள் தூதர் ஒருவர் எங்களிடம் வந்து, அல்லாஹ் 
உங்கரள (மனித இனம் முழுரமக்கும்) தூதைாக அனுப்பியுள்ளான் என்று 
நீங்கள் கூறுவதாக எங்களிடம் தொன்னாகை (அது உண்ரமயா)?'' என்று 
ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள் "உண்ரமதான்'' என்று கூைினார்கள். அந்தக் 
கிைாமவாெி, "வானத்ரதப் பரடத்தவன் யார்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹ்' என்று பதிலளித்தார்கள். "பூமிரயப் பரடத்தவன் 
யார்?'' என்று அவர் ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்' என்ைார்கள். 
"இந்த மரலகரள நட்டுரவத்து அதிலுள்ளவற்ரை உருவாக்கியவன் யார்?'' 
என்று கிைாமவாெி ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹ்' 
என்ைார்கள். அவர், "அப்படியானால், வானத்ரதப் பரடத்து, பூமிரயயும் 
பரடத்து. இந்த மரலகரள நட்டும்ரவத்தவன் மீதாரணயாக! 
அல்லாஹ்தான் உங்கரளத் தூதைாக அனுப்பினானா?'' என்று ககட்டார். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "ஆம்' என்று தொன்னார்கள். அவர் "இைவிலும் பகலிலும் 
(நாதளான்றுக்கு) ஐகவரளத் ததாழுரககள் எங்கள்மீது (கடரமயாக்கப்பட்டு) 
உள்ளன என்று உங்கள் தூதர் கூைினாகை (அது உண்ரமயா)?'' என்று ககட்டார். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "உண்ரமதான்'' என்ைார்கள். "உங்கரளத் தூதைாக 
அனுப்பி ரவத்தவன் மீதாரணயாக! அல்லாஹ்தான் உங்களுக்கு இவ்வாறு 
கட்டரளயிட்டானா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்' 
என்ைார்கள். ததாடர்ந்து அவர், "நாங்கள் எங்கள் தெல்வங்களில் இருந்து 
ஸகாத் வழங்குவது எங்கள்மீது (கடரமயாக்கப்பட்டு) உள்ளது என்று உங்கள் 
தூதர் கூைினாகை!'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"உண்ரமதான்'' என்ைார்கள். "உங்கரளத் தூதைாக அனுப்பி ரவத்தவன் 
மீதாரணயாக! அல்லாஹ்தான் இவ்வாறு உங்களுக்குக் கட்டரளயிட்டானா?'' 
என்று அந்தக் கிைாமவாெி ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்' என்ைார்கள். 
அவர், "ஒவ்கவார் ஆண்டும் ைமளான் மாதத்தில் கநான்பு கநாற்பது எங்கள்மீது 
(கடரமயாக்கப்பட்டு) உள்ளது என்று உங்கள் தூதர் கூைினாகை?'' என்று ககட்க, 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "உண்ரமதான்'' என்ைார்கள். "உங்கரளத் தூதைாக 
அனுப்பிரவத்தவன் மீதாரணயாக! அல்லாஹ்தான் இவ்வாறு உங்களுக்குக் 
கட்டரளயிட்டானா?'' என்று ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்' என்ைார்கள். 
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"கமலும் உங்கள் தூதர் எங்களில் வெதிபரடத்கதார் இரையில்லம் கஅபாவில் 
ஹஜ் தெய்வது (கடரமயாக்கப்பட்டு) உள்ளது என்று கூைினாகை?'' என்று 
ககட்டார். அதற்கும் நபி (ஸல்) அவர்கள், "உண்ரமதான்'' என்ைார்கள். பிைகு 
அந்தக் கிைாமவாெி, "உங்கரளச் ெத்திய (மார்க்க)த்துடன் அனுப்பியவன் 
மீதாரணயாக! இவற்ரைவிட நான் அதிகமாக்கவுமாட்கடன்; இவற்ைிலிருந்து 
(எரதயும்) குரைக்கவுமாட்கடன்'' என்று கூைிவிட்டுத் திரும்பிச் தென்ைார். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் "அவர் (தாம் கூைியதில்) உண்ரமயாளைாக 
இருந்தால் நிச்ெயமாக தொர்க்கம் தெல்வார்'' என்று கூைினார்கள்.12  

11 ஸாபித் அல்புனான ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அனஸ் (ைலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (அவெியமற்ை) ெில விையங்கள் 
ததாடர்பாகக் ககள்வி ககட்கக்கூடாததன நாங்கள் குர்ஆன் மூலம் தரட 
விதிக்கப்தபற்ைிருந்கதாம்'' என்று கூைிவிட்டு, கமற்கண்ட ஹதீரஸப் 
கபான்கை ததாடர்ந்து அைிவித்தார்கள். 

பாடம் : 4 தொர்க்கம் தெல்வதற்குக் காைணமாய் அரமயும் 
இரைநம்பிக்ரக  
(ஈமான்) பற்ைிய விளக்கமும், தமக்குக் கட்டரளயிடப் பட்டவற்ரைக் 
கரடப்பிடித்து வாழ்ந்தவர் தொர்க்கம் தெல்வார் என்பது பற்ைிய விளக்கமும்.  

12 அபூஅய்யூப் அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு பயணத்தில் 
இருந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளக் கிைாமவாெி ஒருவர் 
இரடமைித்து அவர்களது ஒட்டகத்தின் "கடிவாளத்ரத' அல்லது "மூக்கணாங் 
கயிற்ரைப்' பிடித்துக்தகாண்டார். பிைகு " "அல்லாஹ்வின் தூதகை' அல்லது 
"முஹம்மகத' என்ரனச் தொர்க்கத்திற்கு தநருக்கமாகவும் நைகத் திலிருந்து 
விலக்கியும்ரவக்குகம அத்தரகய ஒரு (நற்)தெயரல எனக்குத் 
ததரிவியுங்கள்!'' என்று ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஏதும் கபொமல்) 
அரமதியாக இருந்தார்கள். பிைகு தம் கதாழர்கரளக் கூர்ந்து பார்த்தார்கள். 
பின்னர் "நிச்ெயமாக இவர் "நல்லருள் தபற்றுவிட்டார்' அல்லது "கநர்வழியில் 
தெலுத்தப்பட்டுவிட்டார்''' என்று கூைினார்கள். பிைகு நபி (ஸல்) அவர்கள் "நீர் 
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என்ன தொன்னரீ்?'' என்று (அந்தக் கிைாமவாெியிடம்) ககட்டார்கள். அவர் முன்பு 
கூைியரதப் கபான்கை மீண்டும் கூைினார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"அல்லாஹ்ரவ (மட்டுகம) நீர் வழிபட கவண்டும்; அவனுக்கு எரதயும் 
இரணயாக்கக் கூடாது; (கடரமயான) ததாழுரகரயக் கரடப்பிடிக்க 
கவண்டும்; (கடரமயான) ஸகாத்ரத வழங்க கவண்டும்; உைரவப் கபணி 
வாழ கவண்டும்'' என்று கூைிவிட்டு, "ஒட்டகத்ரத விட்டுவிடுவைீாக (நாங்கள் 
பயணத்ரதத் ததாடை கவண்டும்)'' என்று கூைினார்கள்.13  

13 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

14 அபூஅய்யூப் அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "எனக்கு ஒரு (நற்)தெயரல அைிவியுங்கள். நான் 
அரதச் தெயல்படுத்தினால் அது என்ரனச் தொர்க்கத்திற்கு தநருக்கமாகவும் 
நைகத்திலிருந்து விலக்கியும்ரவக்க கவண்டும்'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்ரவகய நீங்கள் வழிபட கவண்டும்; அவனுக்கு 
எரதயும் நீங்கள் இரணயாக்கக் கூடாது; (கடரமயான) ததாழுரகரய 
நீங்கள் கரடப்பிடிக்க கவண்டும்; (கடரமயான) ஸகாத்ரத நீங்கள் வழங்க 
கவண்டும்; உங்கள் உைவினரைப் கபணி வாழ கவண்டும்'' என்று 
கூைினார்கள். அந்த மனிதர் திரும்பிச் தென்ைதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இவர் தமக்குக் கட்டரளயிடப்பட்டவற்ரைக் கரடப்பிடித்தால் 
கட்டாயம் இவர் தொர்க்கம் தென்றுவிடுவார்'' என்று கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது. அவற்ைில், 
அபூபக்ர் பின் அபரீைபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "இரத இவர் 
கரடப்பிடித்தால்...'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

15 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: கிைாமவாெி ஒருவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
எனக்கு ஒரு (நற்)தெயரல அைிவியுங்கள்! நான் அரதச் தெயல்படுத்தினால் 
தொர்க்கத்திற்குச் தெல்ல கவண்டும்'' என்று கூைினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், 
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"அல்லாஹ்ரவகய நீங்கள் வழிபட கவண்டும்; அவனுக்கு எரதயும் நீங்கள் 
இரணயாக்கக் கூடாது; கடரமயாக்கப்பட்ட ததாழுரகரய நீங்கள் 
கரடப்பிடிக்க கவண்டும்; கடரமயாக்கப்பட்ட ஸகாத்ரத நிரைகவற்ை 
கவண்டும்; ைமளான் மாதத்தில் கநான்பு கநாற்க கவண்டும்'' என்று 
கூைினார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், "என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா 
அவன்மீது ெத்தியமாக! ஒரு கபாதும் இரதவிட அதிகமாக எரதயும் நான் 
தெய்யமாட்கடன்; இதிலிருந்து எரதயும் நான் குரைக்கவு மாட்கடன்'' என்று 
கூைினார். அவர் திரும்பிச் தென்ைதும் நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"தொர்க்கவாெிகளில் ஒருவரைப் பார்ப்பது யாருக்கு மகிழ்ச்ெி அளிக்குகமா 
அவர் (இகதா!) இவரைப் பார்த்துக்தகாள்ளட்டும்'' என்று கூைினார்கள்.14  

16 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நுஅமான் பின் 
கவ்கல் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! நான் கடரமயான ததாழுரகரய நிரைகவற்ைி, (மார்க்கத்தில்) 
விலக்கப்பட்டவற்ரை விலக்கப்பட்டரவ என்றும் அனுமதிக்கப்பட்டவற்ரை 
அனுமதிக்கப்பட்டரவ என்றும் ஏற்று வாழ்ந்தால் நான் தொர்க்கத்தில் 
நுரழந்துவிடுகவனா? கூறுங்கள்'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "ஆம்' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

17 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கவறு இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துளது. அவற்ைில் நுஅமான் பின் கவ்கல் (ைலி) அவர்கள் "இரதவிட 
அதிகமாக கவதைரதயும் நான் தெய்யமாட்கடன்'' என்று கூைியதாகக் 
கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

18 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம், "கடரமயான ததாழுரககரள நான் ததாழுது, ைமளான் 
மாதத்தில் கநான்பு கநாற்று, (மார்க்கத்தில்) அனுமதிக்கப்பட்டவற்ரை 
அனுமதிக்கப்பட்டரவ என்றும் விலக்கப்பட்ட வற்ரை விலக்கப்பட்டரவ 
என்றும் ஏற்று வாழ்ந்து, இவற்ரைவிட கவதைரதயும் அதிக மாகச் 
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தெய்யாவிட்டாலும் நான் தொர்க்கத்தில் நுரழந்துவிடுகவனா?'' என்று 
ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்ைார்கள். அந்த மனிதர் 
"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இவற்ரைவிட கவதைரதயும் நான் 
அதிகமாகச் தெய்யமாட்கடன்'' என்று கூைினார்.15  

பாடம் : 5 இஸ்லாத்தின் (ஐம்)தபரும் தூண்களான முக்கியக் கடரமகள் 
பற்ைிய விளக்கம்.16  
19 ெஅத் பின் உரபதா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ைலி) அவர்கள் "இஸ்லாம் (எனும் மாளிரக) ஐந்து (தூண்கள்)மீது 
எழுப்பப்பட்டுள்ளது. அரவ: 1. இரைவன் ஒருவன் என ஏற்பது. 2. 
ததாழுரகரயக் கரடப் பிடிப்பது. 3. ஸகாத் வழங்குவது. 4. ைமளான் 
மாதத்தில் கநான்பு கநாற்பது. 5. ஹஜ் தெய்வது என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்'' என்ைார்கள். அப்கபாது ஒருவர், "(நான்காவதாக) ஹஜ் 
தெய்வரதயும் (ஐந்தாவதாக) ைமளான் மாதத்தில் கநான்பு 
கநாற்பரதயும்தாகன (நபி அவர்கள் குைிப்பிட்டார்கள்)?'' என்று ககட்டார். 
அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள், "இல்ரல. (நான்காவது) 
ைமளான் மாதத்தில் கநான்பு கநாற்பது, (ஐந்தாவது) ஹஜ் தெய்வது'' என்று 
கூைிவிட்டு, "இவ்வாறுதான் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து தெவிகயற்கைன்'' என்று கூைினார்கள்.  

20 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இஸ்லாம் ஐந்து (தூண்கள்)மீது நிறுவப் 
பட்டுள்ளது. அல்லாஹ்ரவகய வழிபட்டு, அவன் அல்லாதவற்ரை 
நிைாகரிப்பது; ததாழுரகரயக் கரடப்பிடிப்பது; ஸகாத் வழங்குவது; 
இரையில்லம் கஅபாவில் ஹஜ் தெய்வவது; ைமளான் மாதத்தில் கநான்பு 
கநாற்பது. (ஆகியனகவ அந்த ஐந்தும்.) இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

21 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இஸ்லாம் ஐந்து 
(தூண்கள்)மீது நிறுவப்பட்டுள்ளது. (அரவ:) அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு 
இரைவன் இல்ரல என்றும், முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
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அடியாரும் அவனுரடய தூதரும் ஆவார்கள் என்றும் உறுதிதமாழி அளிப்பது; 
ததாழுரகரயக் கரடப்பிடிப்பது; ஸகாத் வழங்குவது; இரையில்லம் 
கஅபாவில் ஹஜ் தெய்வது; ைமளான் மாதத்தில் கநான்பு கநாற்பது. இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

22 தாவூஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (காரிஜிய்யா கூட்டத்ரதச் கெர்ந்த) 
ஒருவர் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் அைப்கபாரில் 
கலந்துதகாள்வதில்ரலகய (ஏன்)?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(பின்வருமாறு) கூைக் ககட்டுள்களன்: நிச்ெயமாக இஸ்லாம் ஐந்து 
(தூண்கள்)மீது நிறுவப்பட்டுள்ளது. (அரவ:) அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு 
இரைவன் இல்ரல என்று உறுதிதமாழி அளிப்பது; ததாழுரகரயக் 
கரடப்பிடிப்பது; ஸகாத் வழங்குவது; ைமளான் மாதத்தில் கநான்பு கநாற்பது; 
இரையில்லம் கஅபாவில் ஹஜ் தெய்வது. (கபாரில் கலந்துதகாள்வது 
இஸ்லாத்தின் அடிப்பரடக் கடரமகளில் ஒன்ைல்ல. அதிலும் இப்கபாது 
நரடதபறும் கபார்கள் தவறும் அைெியல் காைணங்களுக்காககவ நரடதபற்றுக் 
தகாண்டிருக்கின்ைன)'' என்று கூைினார்கள்.17  

பாடம் : 6 அல்லாஹ்ரவயும், அவனுரடய தூதரையும்,  
மார்க்க தநைிமுரைகரளயும் நம்பிக்ரக தகாள்ளுமாறும், அதன்பால் 
(மக்கரள) அரழத்தல், அரதக் குைித்துக் ககட்டுத் ததரிந்துதகாள்ளல், 
அ(வ்வாறு ததரிந்துதகாண்ட)ரத மனனம் தெய்து காத்தல், அரதப் பற்ைிய 
தகவல் எட்டாத மக்களுக்கு அரத எட்டச் தெய்தல் ஆகிய பணிகரள 
கமற்தகாள்ளுமாறும் வந்துள்ள கட்டரள.  

23 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல் ரகஸ் குலத்தாரின் 
தூதுக் குழுவினர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் "ைபஆீ' ககாத்திைத்தின் இன்ன (அப்துல் 
ரகஸ்) குடும்பத்ரதச் கெர்ந்தவர்கள் ஆகவாம். (உங்கரளச் ெந்திக்கவிடாமல்) 
உங்களுக்கும் எங்களுக்குமிரடகய "முளர்' குலத்து இரைமறுப்பாளர்கள் 
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தரடயாக உள்ளனர். அதனால், (கபார் புரியக் கூடாததனத் தரட 
விதிக்கப்பட்ட) புனித மாதத்தில்தான் நாங்கள் உங்களிடம் வை முடியும்.18 
ஆககவ, எங்களுக்குச் ெில கட்டரளகரள அளியுங்கள். அவற்ரை நாங்களும் 
கரடப்பிடித்து, எங்களுக்குப் பின்னால் (எங்கள் ஊரில்) இருப்பவர்கரளயும் 
அவற்ரைக் கரடப்பிடித்து நடக்கும்படி அரழப்கபாம்'' என்று தொன்னார்கள். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான்கு விையங்கரள (தெயல்படுத்தும்படி) 
உங்களுக்கு நான் கட்டரளயிடுகின்கைன். நான்கு தபாருட்கரள உங்களுக்குத் 
தரட தெய்கின்கைன். (கட்டரளயிடும் நான்கு விையங்கள்:) 1. 
அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்ரக தகாள்வது. (பிைகு அரத மக்களுக்கு 
விவரித்துக் கூறும் முகமாக பின்வருமாறு கூைினார்கள்:) அல்லாஹ்ரவத் 
தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல என்றும், முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் ஆவார்கள் என்றும் உறுதிகூறுவது. 2. ததாழுரகரயக் 
கரடப்பிடிப்பது. 3. ஸகாத் வழங்குவது. 4. நீங்கள் அரடந்த கபார்ச் 
தெல்வங்களில் ஐந்திதலாரு பங்ரக (அைசு தபாது நிதிக்கு)ச் தெலுத்துவது 
(ஆகியரவதாம் அரவ). (மது ஊற்ைிரவக்கப் பயன்படும்) சுரைக்காய்க் 
குடுரவ, மண் ொடி, (கபரீச்ெ மைத்தின் அடிப் பாகத்ரதக் குரடந்து தயாரித்த) 
மைப் பபீ்பாய், தார் பூெப்பட்ட பாத்திைம் ஆகியவற்ரை உபகயாகிக்க 
கவண்டாதமன உங்களுக்கு நான் தரட விதிக்கிகைன்.19 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது. அவற்ைில், கலஃப் பின் 
ஹிைாம் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு 
இரைவன் இல்ரல'' என்று கூைி, (அந்த நான்கில்) "ஒன்று' என (தமது 
விைரல) மடித்துக் காட்டினார்கள் என்று அதிகப்படியாக இடம் தபற்றுள்ளது.20  

24 அபூஜம்ைா நஸ்ர் பின் இம்ைான் அள்ளுபஈ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களுக்கும் (அைபுதமாழி ததரியாத) 
மக்களுக்கும் இரடகய தமாழிதபயர்ப்பாளனாக இருந்கதன். அப்கபாது இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம் ஒரு தபண்மணி வந்து பழச்ொறு (மது) 
ஊற்ைிரவக்கப் பயன்படுத்தப்படும் மண்பாரன குைித்து (அரத கவறு 
உபகயாகத்திற்குப் பயன்படுத்தலாமா? என)க் ககட்டார். அப்கபாது இப்னு 
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அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: அப்துல் ரகஸ் 
குலத்தாரின் தூதுக் குழுவினர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இத்தூதுக் 
குழுவினர் யார்?' அல்லது "இக்கூட்டத்தார் யார்?' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
மக்கள், "ைபஆீ' (குடும்பத்தினர்)'' என்று பதிலளித்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இழிவுக்குள்ளாகாமலும் மன வருத்தத்திற்குள்ளாகாமலும் 
வருரக புரிந்த ெமூகத்தாகை! வருக! உங்கள் வைவு நல்வைவாகுக!'' என்று 
(வாழ்த்துச்) தொன்னார்கள். அத்தூதுக் குழுவினர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
நாங்கள் தவகு ததாரலவிலிருந்து உங்களிடம் வந்திருக்கிகைாம். 
எங்களுக்கும் உங்களுக்குமிரடகய "முளர்' குலத்து இரைமறுப்பாளர்களில் 
இன்ன குடும்பத்தார் (நாம் ெந்திக்க முடியாதபடி) தரடயாக உள்ளனர். 
(இதனால், கபார் நிறுத்தம் நிகழும்) புனித மாதங்களில் தவிை கவறு 
மாதங்களில் நாங்கள் உங்களிடம் வை முடியாது. ஆககவ, எங்களுக்குத் 
ததளிவான ெில கட்டரளகரள அளியுங்கள். அவற்ரை நாங்கள் எங்களுக்குப் 
பின்னால் (ஊரில்) இருப்பவர்களுக்குத் ததரிவிப்கபாம்; அ(வற்ரைச் 
தெயல்படுத்துவ)தன் மூலம் நாங்களும் தொர்க்கம் தெல்கவாம்'' என்ைார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அவர்களுக்கு நான்கு 
விையங்கரளக் கட்டரளயிட் டார்கள். நான்கு தபாருட்கரள(ப் பயன்படுத்த 
கவண்டாதமன)த் தரட தெய்தார்கள்: அல்லாஹ் ஒருவரனகய நம்பிக்ரக 
தகாள்ளுமாறு அவர்களுக்குக் கட்டரளயிட்டுவிட்டு, "அல்லாஹ்ரவ 
நம்பிக்ரக தகாள்வது என்ைால் என்னதவன்று உங்களுக்குத் ததரியுமா?'' 
என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதருகம 
நன்கு அைிந்தவர்கள்'' என்ைார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல என்றும், முஹம்மத் 
(ஆகிய நான்) அல்லாஹ்வின் தூதர் என்றும் உறுதி கூறுவது (என 
விளக்கமளித்துவிட்டு); ததாழுரகரயக் கரடப்பிடிப்பது; ஸகாத் வழங்குவது; 
ைமளான் மாதம் கநான்பு கநாற்பது. அத்துடன், கபாரில் கிரடக்கும் 
தபாருள்களிலி ருந்து ஐந்திதலாரு பங்ரக (அைசுப் தபாது நிதிக்கு) நீங்கள் 
தெலுத்திட கவண்டும்'' என்று(ம்) கூைினார்கள். மது ஊற்ைி ரவக்கப்படும் 
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பாத்திைங்களான சுரைக்காய்க் குடுரவ, மண் ொடி மற்றும் தார் பூெப்பட்ட 
பாத்திைம் ஆகியவற்ரை (பயன் படுத்தக் கூடாததனத்) தரட விதித்தார்கள். 
"இவற்ரை நிரனவில் ரவத்து, உங்களுக்குப் பின்னால் இருப்பவர்களுக்கு 
அைிவித்துவிடுங்கள்'' என்றும் கூைினார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: அைிவிப்பாளர் அபூஜம்ைா 
(ைஹ்) அவர்கள் ெில கநைங்களில் "(கபரீச்ெமைத்தின் அடிப் பாகத்ரதக் 
குரடந்து தயாரிக்கப் படும்) மைப் பபீ்பாய்' ("அந்நகீர்') என்றும், கவறு ெில 
கநைங்களில் "தார் பூெப்பட்ட பாத்திைம்' (அல்முகய்யர்) என்றும் 
அைிவித்தார்கள். அபூபக்ர் பின் அபரீைபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
"உங்களுக்குப் பின்னால் இருப்பவர் களுக்கு (அைிவித்துவிடுங்கள்)' 
என்பதுவரை மட்டுகம இடம்தபற்றுள்ளது. "தார் பூெப்பட்ட பாத்திைம்' 
("அல்முகய்யர்') பற்ைி அதில் காணப்படவில்ரல. இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.21  

25 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கவறு இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களிலும் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், "(மது ஊற்ைிரவக்கப்படும் பாத்திைங்களான) சுரைக்காய்க் குடுரவ, 
(கபரீச்ெ மைத்தின் அடிப் பாகத்ரதக் குரடந்து தயாரிக்கப்படும்) மைப் பபீ்பாய், 
மண்ொடி மற்றும் தார் பூெப்பட்ட பாத்திைம் ஆகியவற்ைில் ஊைரவக்கப்படும் 
பானங்களுக்குத் தரட விதிக்கிகைன்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக 
இடம்தபற்றுள்ளது. முஆத் அல்அம்பரீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், அப்துல் 
ரகஸ் குலத்தின் (தரலவர்) அைஜ் (எனும் முன்திர் பின் ஆயித்-ைலி) 
அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பின்வருமாறு) 
கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது: (அைஜ்கஜ!) அல்லாஹ் கநெிக்கக்கூடிய இரு 
குணங்கள் உங்களிடம் உள்ளன 1. அைிவாற்ைல் 2. நிதானம்.  

26 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல் ரகஸ் 
குலத்ரதச் கெர்ந்த ெிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 
"இரைவனின் தூதகை! நாங்கள் "ைபஆீ' குலத்தாரின் (இன்ன) குடும்பத்தார் 
ஆகவாம். எங்களுக்கும் உங்களுக்குமிரடகய "முளர்' குலத்து 
இரைமறுப்பாளர்கள் (நாம் ெந்திக்க முடியாதபடி தரடயாக) உள்ளனர். 
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இதனால் (கபார் நிறுத்தம் நிகழும்) புனித மாதங்களில் தவிை கவறு 
மாதங்களில் நாங்கள் உங்களிடம் வை முடியாது. ஆககவ, எங்களுக்கு ஒரு 
கட்டரளயிடுங்கள். அரத(ச் தெயல்படுத்துமாறு) எங்களுக்கு அப்பால் 
இருப்பவர்களுக்கு நாங்கள் கட்டரளயிடுகவாம். அரதக் கரடப்பிடித்து 
நடந்தால் நாங்களும் தொர்க்கம் தெல்கவாம்'' என்று கூைினர். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான்கு விையங்கரள உங்களுக்கு 
நான் கட்டரளயிடுகின்கைன். நான்கு தபாருட்கரள உங்களுக்குத் தரட 
தெய்கின்கைன்: அல்லாஹ் ஒருவரனகய வழிபடுங்கள். அவனுக்கு எரதயும் 
இரணயாக் காதீர்கள். ததாழுரகரயக் கரடப்பிடியுங்கள். ஸகாத் 
வழங்குங்கள். ைமளான் மாதத்தில் கநான்பு கநாற்றுக்தகாள்ளுங்கள். அத்துடன் 
கபாரில் கிரடக்கும் தபாருட்களிலிருந்து ஐந்திதலாரு பங்ரக (அைசு தபாது 
நிதிக்கு)ச் தெலுத்துங்கள். நான்கு தபாருட்கரள உங்களுக்கு நான் தரட 
தெய்கிகைன். சுரைக்காய்க் குடுரவ, மண்ொடி, தார் பூெப்பட்ட பாத்திைம் 
மற்றும் மைப் பபீ்பாய் ("அந்நகீர்') ஆகியரவதாம் அரவ'' என்று கூைினார்கள். 
அப்கபாது மக்கள், "இரைவனின் தூதகை! "அந்நகீர் என்பது என்னதவன்று 
தாங்கள் அைிவரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "ஆம் (அைிகவன்). கபரீச்ெமைத்தின் அடி மைத்ரதத் 
துரளயிட்டு அதில் "ெிறு கபரீச்ெம் பழங்கரள' அல்லது "கபரீச்ெம் பழங்கரள' 
நீங்கள் கபாட்டு ரவப்பரீ்கள். பிைகு அதில் தண்ணரீை ஊற்றுவரீ்கள். அதன் 
தகாதி நிரல அடங்கியதும் அரத நீங்கள் அருந்துவரீ்கள். (அரத 
அருந்தியதும் கபாரதகயற்ைப்பட்டுவிடுகிைது.) எந்த அளவிற் தகன்ைால் 
"உங்களில் ஒருவர்' அல்லது "மக்களில் ஒருவர்' தம்முரடய தந்ரதயின் 
ெககாதைர் மகரனகய கூட வாளால் தவட்டிவிடுகின்ைார்'' என்று கூைினார்கள். 
அந்தத் தூதுக் குழுவினரிரடகய இவ்வாறு காயகமற்பட்ட ஒரு மனிதர் 
இருந்தார். அவர் "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
தவட்கப்பட்டுக்தகாண்டு அ(ந்தக் காயத்)ரத மரைத்துக் தகாண்டிருந்கதன்'' 
என்று கூறுகிைார். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் (கவறு) 
எந்தப் பாத்திைத்தில்தான் அருந்துகவாம்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "வாய்ப்பகுதி சுருக்கிட்டுக் கட்டப்படும் கதால் ரபகளில்'' 
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என்று கூைினார்கள். அதற்கு மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! எங்கள் நாட்டில் 
ஏைாளமாகப் தபருச்ொளிகள் உள்ளன. அங்கு கதால் ரபகள் ெரிப்பட்டு வைா'' 
என்று கூைினர். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவற்ரைப் தபருச்ொளிகள் 
ொப்பிட்டாலும் ெரிகய! அவற்ரைப் தபருச்ொளிகள் ொப்பிட் டாலும் ெரிகய! 
அவற்ரைப் தபருச்ொளிகள் ொப்பிட்டாலும் ெரிகய!'' என்று கூைினார்கள். 
கமலும், நபி (ஸல்) அவர்கள் அப்துல் ரகஸ் குலத்தாரின் (தரலவர்) அைஜ் 
(ைலி) அவர் களிடம் கூைினார்கள்: உங்களிடம் அல்லாஹ் கநெிக்கின்ை இரு 
குணங்கள் உள்ளன. 1. அைிவாற்ைல் 2. நிதானம். அைிவிப்பாளர் கத்தாதா 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்த அப்துல் ரகஸ் தூதுக் குழுவினரைச் ெந்தித்த ஒருவர் (இந்த ஹதீரஸ) 
நமக்கு அைிவித்தார்.  

27 அபூநள்ைா முன்திர் பின் மாலிக் அல்அவகீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அப்துல் ரகஸ் குலத்தாரின் தூதுக் குழுவினர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்தது பற்ைி கமற்கண்ட ஹதீஸிலுள்ளவாகை அபூெயதீ் 
அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவித்தார்கள். ஆனால் அதில், (மைப் பபீ்பாய் 
(அந்நகீர்) பற்ைி விளக்கமளிக்ரகயில் நபி (ஸல்) அவர்கள்) "கபரீச்ெ மைத்தின் 
அடி மைத்ரதக் குரடந்து அதனுள் "ெிறு கபரீச்ெம் பழங்கரள' அல்லது 
"கபரீச்ெம் பழத்ரதயும் தண்ணரீையும்' கலந்துவிடுவரீ்கள்'' என்று கூைியதாக 
இடம்தபற்றுள்ளது. "ெிறு கபரீச்ெ மைங்கரள' அல்லது "கபரீச்ெம் பழங்கரள' 
என்று ஐயப்பாட்டுடன் அைிவிப்பாளர் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவித்துள்ள 
வாெகம் அதில் இடம்தபைவில்ரல. அந்தத் தூதுக் குழுவினரைச் ெந்தித்த 
பலர் எனக்கு இரத அைிவித்தனர் என்று கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைினார்கள். (அவர்களில் ஒருவைான) அபூநள்ைா கமற்கண்டவாறு 
அைிவித்தார். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

28 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல் ரகஸ் 
குலத்தாரின் தூதுக் குழுவினர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அல்லாஹ் எங்கரளத் தங்களுக்கு 
அர்ப்பணமாக்கட்டும்! எந்ததந்தக் குடிபானங்கள் எங்களுக்குத் தகும்?'' என்று 
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ககட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "மைப் பபீ்பாயில் ("அந்நகீரில்'-
ஊற்ைிரவக்கப்பட்ட பானத்ரத) அருந்தாதீர்கள்'' என்று கூைினார்கள். அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! அல்லாஹ் எங்கரளத் தங்களுக்கு 
அர்ப்பணமாக்கட்டும்! அந்நகீர் என்பது என்ன என்று தாங்கள் அைிவரீ்களா?'' 
என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆம். கபரீச்ெ மைத்தின் 
அடிப் பாகத்தின் நடுகவ துரளயிடப்படு வதுதான்'' என்று கூைிவிட்டு, 
"சுரைக்காய்க் குடுரவயிலும் மண் ொடியிலும் நீங்கள் அருந்தாதீர்கள். 
சுருக்குக் கயிற்ைால் வாய்ப்பகுதி கட்டப்படும் கதால் ரபகரளகய 
பயன்படுத்துங்கள்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 7 இஸ்லாமிய உறுதிதமாழிகள் மற்றும் தநைி முரைகரள 
ஏற்குமாறு அரழப்பு விடுத்தல்.  
29 முஆத் பின் ஜபல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என்ரன (யமன் நாட்டின் நீதி நிர்வாகத்ரதக் கவனிக்க) 
அனுப்பிரவத்தகபாது தொன் னார்கள்: நீங்கள் கவதக்காைர்களில் ஒரு 
ெமூகத்தாரிடம் தெல்கிைரீ்கள். அவர்களிடம் நீங்கள் (தெல்லும் கபாது), 
அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல என்றும், நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் என்றும் உறுதிதமாழி அளிக்கும்படி அவர் களுக்கு 
அரழப்புவிடுங்கள். இதற்கு அவர்கள் கட்டுப்பட்டால், அல்லாஹ் அவர்கள்மீது 
ஒவ்தவாரு நாளும் ஐந்து (கநைத்) ததாழுரக கரளக் கடரமயாக்கியுள்ளான் 
என்று அவர்களுக்குத் ததரிவியுங்கள். இதற்கும் அவர்கள் கட்டுப்பட்டால், 
அவர்கள்மீது அல்லாஹ் ஸகாத் (எனும் கட்டாய தர்மத்)ரதக் 
கடரமயாக்கியுள்ளான் என்றும், அது அவர்களில் தெல்வர்களிடமிருந்து 
தபைப்பட்டு ஏரழகளுக்கு வழங்கப்பட கவண்டும் என்றும் அவர்களுக்குத் 
ததரிவியுங்கள். இதற்கும் அவர்கள் கட்டுப்பட்டால், (அவர்களிடம் ஸகாத்ரத 
வசூலிக்கும்கபாது) அவர்களின் தெல்வங்களில் (நடுத்தைமானவற்ரை விடுத்து) 
உயர்ந்தவற்ரை எடுத்துக்தகாள்ள கவண்டாதமன உங்கரள நான் 
எச்ெரிக்கிகைன். அநீதி இரழக்கப்பட்டவனின் பிைார்த்தரனக்கு அஞ்சுங்கள். 
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ஏதனனில், அவன் தெய்யும் பிைார்த்தரனக்கும் அல்லாஹ்வுக்குமிரடகய 
திரைகயதுமில்ரல. இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.22 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

30 அபூமஅபத் (நாஃபித்-ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "நபி (ஸல்) அவர்கள் 
முஆத் (ைலி) அவர்கரள யமன் நாட்டுக்கு அனுப்பியகபாது "நீங்கள் ஒரு 
ெமுதாயத்தாரிடம் தெல்கிைரீ்கள்...' என்று தொன்னார்கள்'' எனத் ததாடங்கும் 
கமற்கண்ட ஹதீரஸ இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் முழுரமயாக 
அைிவித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாக 
வந்துள்ளது.  

31 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் முஆத் (ைலி) அவர்கரள யமன் நாட்டுக்கு அனுப்பிரவத்தகபாது 
தொன்னார்கள்: நீங்கள் கவதக்காைர்களில் ஒரு ெமுதாயத்தாரி டம் 
தெல்கிைரீ்கள். ஆககவ, அவர்களுக்கு நீங்கள் விடுக்கும் முதலாவது அரழப்பு, 
(ஏக இரைவனான) அல்லாஹ் ஒருவரனகய வழிபடுங்கள் என்பதாககவ 
இருக்க கவண்டும். அவர்கள் அல்லாஹ்ரவ (ஏகன் என்று) ஏற்றுக் 
தகாண்டால், அல்லாஹ் அவர்கள்மீது (நாதளான்றுக்கு) இைவிலும் பகலிலும் 
ஐந்து ததாழுரககரளக் கடரமயாக்கியுள்ளான் என்று அவர்களுக்குத் 
ததரிவியுங்கள். ததாழுரகரய அவர்கள் நிரைகவற்ைினால், அவர்களில் 
தெல்வர்களாயிருப்பவர்களிடமிருந்து வசூலிக் கப்தபற்று அவர்களில் 
ஏரழகளாயிருப்பவர் களிரடகய விநிகயாகிக்கப்பட கவண்டிய ஸகாத்ரத 
அல்லாஹ் அவர்கள்மீது கடரமயாக்கியுள்ளான் என்று அவர்களுக்குத் 
ததரிவியுங்கள். இதற்கு அவர்கள் கட்டுப்பட்டால் அவர்களிடமிருந்து 
ஸகாத்ரதப் தபற்றுக்தகாள் ளுங்கள். ஆனால், மக்களின் தெல்வங்களிலி 
ருந்து உயர்ந்தவற்ரைத் தவிர்த்துவிடுங்கள். (அவற்ரை ஸகாத்தாகப் 
தபைாதீர்கள்).  
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பாடம் : 8 மக்கள் "அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல; 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஆவார்கள்' என்று கூைி, 
ததாழுரகரயக் கரடப்பிடித்து, ஸகாத் வழங்கி, நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தகாண்டுவந்த அரனத்துக் கட்டரளகரளயும் நம்பிக்ரக தகாள்ளாதவரை 
அவர்களுடன் கபாரிடுமாறு (இரைத் தூதருக்கு) இடப்தபற்ை உத்தைவு; 
அவ்வாறு தெய்தவர் தகுந்த காைணம் இருந்தால் தவிை தமது உயிரையும் 
உரடரமரயயும் காத்துக்தகாள்வார்; அவைது அந்தைங்கம் அல்லாஹ்விடம் 
விடப்படும் என்ை அைிவிப்பு; ஸகாத் முதலான இஸ்லாமியக் கடரமகளில் 
ஒன்ரை மறுப்பவருடன் கபாரிடப்படும் என்ை அைிவிப்பு; ஆட்ெித் தரலவர் 
இஸ்லாமிய அரடயாளங்(களான ெில விதிமுரை)களுக்கு முக்கியத்துவம் 
அளித்திட கவண்டும் என்ை உத்தைவு.  

32 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இைந்தபின் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் ஆட்ெியாளர் ஆக்கப்பட்டதும் 
அைபுகளில் ெிலர் (ஸகாத் வழங்க மறுத்ததன் மூலம்) 
இரைமறுப்பாளர்களாகிவிட்டனர். (அவர்களுடன் கபார் ததாடுக்க கலீஃபா 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் ஆயத்தமானார்கள். அப்கபாது) உமர் பின் அல்கத்தாப் 
(ைலி) அவர்கள் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு 
இரைவன் இல்ரல (லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்) என்று (இந்த) மக்கள் 
கூறும்வரை அவர்களுடன் கபாரிடுமாறு நான் கட்டரளயிடப்பட்டுள்களன். லா 
இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று கூைியவர் -தகுந்த காைணமிருந்தாலன்ைி- 
தமது தெல்வத்ரதயும் உயிரையும் என்னிடமிருந்து பாதுகாத்துக்தகாள்வார். 
அவைது (அந்தைங்கம் பற்ைிய) விொைரண அல்லாஹ்விடகம உள்ளது." என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியிருக்கும்கபாது நீங்கள் எவ்வாறு 
(இரை நம்பிக்ரக தகாண்டுள்ள) இந்த மக்களுடன் கபார் தெய்ய முடியும்?'' 
என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் வின் 
மீதாரணயாக! ததாழுரகரயயும் ஸகாத்ரதயும் கவறுபடுத்திப் 
பார்ப்கபாருடன் நிச்ெயமாக நான் கபார் தெய்கவன். ஏதனனில் ஸகாத், 
தெல்வத்திற்குரிய கடரமயாகும். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வழங்கிவந்த ஒட்டகத்தின் 
கயிற்ரை இவர்கள் என்னிடம் வழங்க மறுத்தாலும் அரத மறுத்ததற்காக 
நான் இவர்களுடன் கபார் தெய்கவன்'' என்ைார்கள். இது குைித்து உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்களின் இதயத்ரத, கபார் (ததாடுப்பதன் மீது உறுதியான முடிவு) 
தெய்வதற்காக அல்லாஹ் விொலமாக்கியிருந்தரத நான் கண்டுதகாண்கடன். 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியகத ெரியானது என நான் 
விளங்கிக்தகாண்கடன்'' என்று கூைினார்கள்.23  

33 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்ரவத் 
தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல (லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்) என்று 
கூறும்வரை இந்த மக்களுடன் கபாரிடுமாறு எனக்குக் கட்ரடயிடப்பட்டுள்ளது. 
யார் "அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல' என்று 
கூைிவிடுகிைாகைா அவர் -தகுந்த காைணம் இருந்தாலன்ைி- தமது 
தெல்வத்ரதயும் உயிரையும் என்னிடமிருந்து காத்துக்தகாள்வார். அவைது 
(அந்தைங்கம் குைித்த) விொைரண அல்லாஹ்வின் தபாறுப்பாகும். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

34 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைி னார்கள்: அல்லாஹ்ரவத் 
தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல (லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்) என 
உறுதிதமாழி கூைி, என்ரனயும் எனக்குக் கிரடத்துள்ள (மார்க்கத்)ரதயும் 
நம்புகின்ைவரை இந்த மக்களுடன் கபாரிடுமாறு எனக்குக் 
கட்டரளயிடப்பட்டுள்ளது. இரத அவர்கள் தெயல்படுத்தினால் -தகுந்த 
காைணம் இருந்தாலன்ைி- தமது உயிரையும் தெல்வத்ரத யும் என்னிடமிருந்து 
காத்துக்தகாள்வார்கள். அவர்களது (அந்தைங்கம் குைித்த) விொைரண 
அல்லாஹ்வின் தபாறுப்பில் உள்ளது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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35 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல (லா இலாஹ 
இல்லல்லாஹ்) என்று கூறும்வரை இந்த மக்களுடன் கபாரிடுமாறு எனக்குக் 
கட்டரளயிடப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' என்று 
தொல்லி விட்டால் -தகுந்த காைணம் இருந்தாலன்ைி- என்னிடமிருந்து தம் 
உயிரையும் உரடரம கரளயும் பாதுகாத்துக்தகாள்வார்கள். அவர்களது 
(அந்தைங்கம் குைித்த) விொைரண அல்லாஹ்வின் தபாறுப்பில் உள்ளது'' என்று 
கூைினார்கள். பிைகு, "(நபிகய!) நிச்ெயமாக நீர் நிரனவூட்டுபவர்தாம். 
அவர்கள்மீது ஆதிக்கம் தெலுத்துபவர் அல்லர்'' எனும் இரை வெனங்கரள 
(88:21, 22) ஓதிக் காட்டினார்கள். கவறு ெில அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் இந்த ஹதீஸ் வந்துள்ளது.  

36 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்ரவத் 
தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல என்றும் முஹம்மத் (ஆகிய நான்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் ஆகவன் என்றும் உறுதிதமாழி கூைி, ததாழுரகரயக் 
கரடப்பிடித்து, ஸகாத்தும் வழங்கும்வரை இந்த மக்களுடன் கபாரிடுமாறு 
எனக்குக் கட்டரளயிடப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அவர்கள் தெய்துவிட்டால் -
தகுந்த காைணம் இருந்தாலன்ைி- என்னிடமிருந்து தம் உயிரையும் 
உரடரமகரளயும் பாதுகாத்துக் தகாள்வார்கள். அவர்களது (அந்தைங்கம் 
குைித்த) விொைரண அல்லாஹ்வின் தபாறுப்பில் உள்ளது. இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

37 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைி னார்கள்: அல்லாஹ்ரவத் 
தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல என்று யார் (உறுதிதமாழி) கூைி, (மக்களால்) 
வழிபாடு தெய்யப்படும் இதை ததய்வங்கரள நிைாகரித்துவிடுகிைாகைா அவைது 
உரடரமயும் உயிரும் பாதுகாப்புப் தபற்றுவிடும். அவைது (அந்தைங்கம் 
குைித்த) விொைரண அல்லாஹ்வின் தபாறுப்பில் உள்ளது. இரதத் தாரிக் பின் 
அஷ்யம் பின் மஸ்ஊத் அல்அஷ்ஜய ீ(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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38 கமற்கண்ட ஹதீஸ் தாரிக் பின் அஷ்யம் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கவறு 
இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "யார் 
ஓரிரைக் தகாள்ரகரய ஏற்று...' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பிக்கிைது.24  

பாடம் : 9 மைணத் தறுவாயில் உள்ள ஒருவர், உயிர் பிரிவதற்கு ெற்று 
முன்னர் இஸ்லாத்ரத ஏற்ைால்கூட அது தெல்லும்; 
இரணரவப்பாளர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ககாருவதற்கு அனுமதி 
மறுக்கப்பட்டது; இரணரவப்பாளைாக உள்ள நிரலயில் இைந்துகபானவர் 
நைகவாெிகளில் ஒருவர்தாம். அவரை எந்த வரகயிலும் காப்பாற்ை முடியாது- 
என்பதற்கான ஆதாைம்.25  

39 முஸய்யப் பின் ஹஸ்ன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களு ரடய தபரிய தந்ரத) அபூதாலிப் அவர்களுக்கு மைண 
கவரள தநருங்கிவிட்டகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவரிடம் வந்தார்கள். அங்கக, அவைருகக அபூஜஹ்ரல யும், அப்துல்லாஹ் 
பின் அபஉீமய்யா பின் அல்முஃகீைாரவயும் கண்டார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் தபரிய தந்ரதகய! 
அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல (லா இலாஹ 
இல்லல்லாஹ்) என்று தொல்லுங்கள்! இந்த (ஏகத்துவ உறுதிதமாழிக்கான) 
தொல்ரலரவத்து நான் உங்களுக்காக அல்லாஹ்விடம் ொட்ெியம் 
கூறுகவன்'' என்று தொன்னார்கள். அப்கபாது அபூஜஹ்லும் அப்துல்லாஹ் பின் 
அப ீஉமய்யாவும் "அபூதாலிகப! நீங்கள் (உங்கள் தந்ரத) அப்துல் முத்தலிபின் 
மார்க்கத்ரதயா தவறுத்து ஒதுக்கப்கபாகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏகத்துவ உறுதிதமாழிரயக் கூறும்படி 
அபூதாலிப் அவர்களிடம் ககாரிக்தகாண்கடயிருந்தார்கள்; தாம் முன்பு 
தொன்னரதகய அவரிடம் திரும்பத் திரும்பச் தொல்லிக்தகாண்டிருந்தார்கள். 
இறுதியில் அபூதாலிப் கரடெியாக அவர்களிடம் கபெியது "நான் (என் தந்ரத) 
அப்துல் முத்தலிபின் மார்க்கத்திகலகய இருக்கிகைன்'' என்பதாககவ இருந்தது. 
"லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்'' எனும் உறுதிதமாழிரயச் தொல்ல அவர் 
மறுத்துவிட்டார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
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"அைிந்துதகாள்ளுங்கள்! அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! எனக்குத் தரட 
விதிக்கப்படும்வரை உங்களுக்காக நான் பாவமன்னிப்புக் 
ககட்டுக்தகாண்கடயிருப்கபன்'' என்று தொன்னார்கள். அப்கபாது தான் 
கண்ணியமும் மாண்பும் உரடய அல்லாஹ், "இரைவனுக்கு 
இரணரவப்பவர்கள் நைகவாெிகள்தாம் என்பது நன்கு ததளிவாகிவிட்ட 
பின்னரும் -அவர்கள் தநருங்கிய உைவினர்களாயிருந்தாலும் ெரி- 
அவர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ககாை இரைத்தூதருக்கும் 
இரைநம்பிக்ரகயாளர்களுக்கும் உரிரமயில்ரல'' எனும் (9:113ஆவது) 
வெனத்ரத அருளினான். அபூதாலிப் ததாடர்பாக (நபியவர்கள் வருந்தியகபாது) 
அல்லாஹ், "(நபிகய!) நீங்கள் விரும்பியவரை(தயல்லாம்) கநர்வழியில் 
தெலுத்திவிட முடியாது. மாைாக, அல்லாஹ்தான் தான் நாடியவர்கரள 
கநர்வழியில் தெலுத்து கிைான்'' எனும் (28:56ஆவது) வெனத்ரத அருளினான்.26  

40 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ெில அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், ஸாலிஹ் பின் ரகொன் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "அப்கபாது அல்லாஹ் வெனத்ரத அருளினான்'' என்று ஹதீஸ் 
முடிகிைது. அவ்விரு வெனங்களும் அந்த அைிவிப்பில் இடம்தபைவில்ரல. 
கமலும், "அபூ ஜஹ்லும் அப்துல்லாஹ் பின் அபஉீமய்யாவும் தாம் முன்பு 
தொன்னரதகய (அபூதாலிபிடம்) திரும்பத் திரும்பச் தொல்லிக்தகாண்டிருந் 
தார்கள்'' என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது. மஅமர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
இந்த இடத்தில் "அவ்விருவரும் அவரிடம் அரதச் 
தொல்லிக்தகாண்கடயிருந்தார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

41 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தம் தபரிய தந்ரத (அபூதாலிப்) உரடய மைண தறுவாயில் "லா 
இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று தொல்லுங்கள்; இரத ரவத்து உங்களுக்காக 
நான் மறுரம நாளில் (அல்லாஹ்விடம்) ொட்ெியம் கூறுகவன்'' என்று 
கூைினார்கள். ஆனால் அவர், (ஏகத்துவ உறுதி தமாழி கூை) மறுத்துவிட்டார். 
அப்கபாது அல்லாஹ், "(நபிகய!) நீங்கள் விரும்பியவரை(தயல்லாம்) 
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கநர்வழியில் தெலுத்திவிட முடியாது'' எனும் (28:56ஆவது) வெனத்ரத 
அருளினான். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

42 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், தம் தபரிய தந்ரத (அபூதாலிபின் மைண தறுவாயில்) அவர்களிடம், 
"லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று தொல்லுங்கள். இரத ரவத்து 
உங்களுக்காக நான் மறுரம நாளில் ொட்ெியம் கூறுகவன்'' என்று 
கூைினார்கள். அதற்கு அவர், "பயம்தான் அவரை இவ்வாறு தெய்யரவத்தது 
என்று என்ரனப் பற்ைிக் குரைைியர் குரை கூைிவிடுவார்கள் என்ை அச்ெம் 
எனக்கு இல்ரலயாயின் (ஏகத்துவ உறுதிதமாழியான) இரதக் கூைி 
உம்முரடய கண்கரள நான் குளிை ரவத்திருப்கபன்'' என்று கூைினார். 
அப்கபாதுதான் அல்லாஹ் "(நபிகய!) நீங்கள் விரும்பியவரை (தயல்லாம்) 
கநர்வழியில் தெலுத்திவிட முடியாது. மாைாக, அல்லாஹ்தான் தான் 
நாடியவர்கரள கநர்வழியில் தெலுத்துகிைான்'' எனும் (28:56 ஆவது) 
வெனத்ரத அருளினான்.  

பாடம் : 10 ஓரிரைக் ககாட்பாட்டில் இைந்தவர் தொர்க்கம் தெல்வது உறுதி 
என்பதற்கான ஆதாைம்.27  
43 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்ரவத் 
தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல என்று யார் (மனமாை) அைிந்த நிரலயில் 
இைந்துவிடுகின்ைாகைா அவர் தொர்க்கம் தெல்வார். இரத உஸ்மான் பின் 
அஃப்பான் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். கமற்கண்ட ஹதீஸ் உஸ்மான் 
பின் அஃப்பான் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

44 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் ஒரு பயணத்தில் இருந்கதாம். அப்கபாது மக்களிடம் இருந்த 
உணவுப் தபாருட்கள் தீர்ந்துவிட்டன. அதனால் மக்களின் (உணவுக்காகப்) 
பயண ஒட்டகங்களில் ெிலவற்ரை அறுக்கலாம் என்று கூட நபி (ஸல்) 
அவர்கள் எண்ணினார்கள். அப்கபாது உமர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
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தூதகை! மக்களிடம் எஞ்ெியுள்ள உணவுப் தபாருட்கரள ஒன்றுதிைட்டி, அதில் 
(தபருக்கம் ஏற்பட) தாங்கள் பிைார்த்தித்தால் நன்ைாயிருக்குகம!'' என்று 
கூைினார்கள். அவ்வாகை நபி (ஸல்) அவர்கள் தெய்தார்கள். அப்கபாது 
தம்மிடம் ககாதுரம ரவத்திருந்தவர் ககாதுரமரயக் தகாண்டுவந்தார்; 
கபரீச்ெம் பழங்கள் ரவத்திருந்தவர் கபரீச்ெம் பழங்கரளக் தகாண்டுவந்தார். -
அைிவிப்பாளர் தல்ஹா பின் முஸர்ரிஃப் (ைஹ்) கூறுகிைார்கள்: முஜாஹித் 
(ைஹ்) அவர்கள், "கபரீச்ெம் பழங்களின் தகாட்ரடகள் ரவத்திருந்தவர் 
கபரீச்ெம்பழக் தகாட்ரடகரளக் தகாண்டுவந்தார்'' என்று கூைினார்கள். நான், 
"கபரீச்ெம் பழத்தின் தகாட்ரடகரள ரவத்து மக்கள் என்ன தெய்துதகாண்டி 
ருந்தார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "அவற்ரை வாயிலிட்டுச் 
சுரவத்துவிட்டு, அதற்கு கமல் தண்ணரீை அருந்திக்தகாள்வார்கள்'' என்று 
கூைினார்கள்.- (மக்களிடமிருந்த உணவுப் தபாருட்கள் ஒன்று திைட்டப்பட்டன.) 
அதில் (தபருக்கம் ஏற்பட) நபி (ஸல்) அவர்கள் பிைார்த்தித்தார்கள். (அவ்வாகை 
தபருக்கம் ஏற்பட்டது.) எந்த அளவிற்தகன்ைால் மக்கள் அரனவரும் தங்கள் 
பயண(த்திற்கு கவண்டிய) உணரவ நிைப்பிக் தகாண்டனர். (இரதக் கண்ட) நபி 
(ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல என்றும், 
நான் அல்லாஹ் வின் தூதர் ஆகவன் என்றும் நான் உறுதி கூறுகிகைன். 
இவ்விரு உறுதிதமாழிகளுடன், அவற்ைில் ெந்கதகம் தகாள்ளாமல் 
இரைவரனச் ெந்திக்கும் அடியார் எவரும் தொர்க்கம் தெல்லாமல் 
இருக்கமாட்டார்'' என்று கூைி னார்கள்.28  

45 அபூஹுரைைா (ைலி), அல்லது அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: தபூக் 
கபாரின்கபாது மக்களுக்குக் கடுரமயான பெி ஏற்பட்டது. அப்கபாது அவர்கள், 
"அல்லாஹ் வின் தூதகை! நீங்கள் எங்களுக்கு அனுமதி அளித்தால் நாங்கள் 
எங்கள் ஒட்டகங்கரள அறுத்துச் ொப்பிடவும் (அவற்ைின் தகாழுப்புகரள 
உருக்கி) எண்தணய் எடுத்துக்தகாள்ளவும் தெய்கவாகம!'' என்று ககட்டனர். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அவ்வாகை) 
தெய்துதகாள்ளுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது உமர் (ைலி) அவர்கள் 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இவ்வாறு நீங்கள் தெய்(ய அனுமதியளித்)தால் 
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வாகனப் பிைாணிகள் குரைந்துவிடும். இரதவிடுத்து, மக்களிடம் எஞ்ெியுள்ள 
உணவுப் தபாருட்கரளக் தகாண்டுவைச் தொல்லுங்கள். பின்னர் அவற்ைில் 
தபருக்கம் (பைக்கத்) ஏற்பட அவர்களுக்காகப் பிைார்த்தியுங்கள். அல்லாஹ் 
அதில் (தபருக்கத்ரத) ஏற்படுத்தக்கூடும்'' என்ைார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்'' என்று கூைிவிட்டு, ஒரு கதால் 
விரிப்ரபக் தகாண்டுவந்து விரிக்கச் தொன்னார்கள். பிைகு மக்களிடம் 
எஞ்ெியிருந்த உணவுப் தபாருட்கரளக் தகாண்டுவைச் தொன்னார்கள். 
(மக்களில்) ஒருவர் ஒரு ரகயளவு ககாதுரமரயக் தகாண்டுவைலானார். 
மற்தைாருவர் ஒரு ரகயளவு கபரீச்ெம் பழங்களுடன் வந்தார். இன்தனாருவர் 
தைாட்டித் துண்டு ஒன்ரைக் தகாண்டுவந்தார். அந்த விரிப்பின் மீது ெிைிதளவு 
உணவுப் தபாருட்கள் கெர்ந்தன. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அதில் தபருக்கம் ஏற்படப் பிைார்த்தித்தார்கள். பிைகு "உங்கள் 
ரபகளில் நிைப்பிக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். அவ்வாகை மக்களும் 
தம் ரபகளில் நிைப்பிக் தகாண்டனர். அந்தப் பரடயினர் தம்மிடம் இருந்த 
எந்தப் ரபரயயும் விட்டுரவக்காமல் எல்லாவற்ைிலும் நிைப்பிக்தகாண்டனர். 
மக்களும் வயிறு நிைம்பச் ொப்பிட்டனர். (இருப்பினும்) இன்னும் அது 
எஞ்ெியது. அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல என்றும் நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் என்றும் நான் உறுதி கூறுகிகைன். இவ்விைண்டு 
உறுதிதமாழிகரளயும் ெந்கதகம் தகாள்ளாமல் நம்பிய நிரலயில் 
அல்லாஹ்ரவச் ெந்திக்கும் எந்த அடியாரும் தொர்க்கத்ரதவிட்டுத் 
தடுக்கப்படமாட்டார்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

46 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்ரவத் 
தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல; அவன் தனித்தவன்; அவனுக்கு 
இரணயாளன் யாருமில்ரல. முஹம்மத் (ஆகிய நான்) அல்லாஹ்வின் 
அடியாரும் அவனுரடய தூதரும் ஆகவன்; (இரைத் தூதர்) ஈொ (அரல) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் அடியாரும் அவனுரடய அடிரமயின் புதல்வரும் 
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ஆவார்; அல்லாஹ் மர்யரம கநாக்கிச் தொன்ன ("ஆகுக' எனும்) ஒரு 
வார்த்ரத(யில் பிைந்தவர்); அவனிடமிருந்து (ஊதப் பட்ட) ஓர் உயிர்; 
தொர்க்கம் உண்ரம; நைகம் உண்ரம என்தைல்லாம் யார் உறுதிதமாழி 
கூறுகின்ைாகைா அவரைச் தொர்க்கத்தின் எட்டு வாெல்களில் தான் நாடிய 
வாெல் வழியாக அல்லாஹ் நுரழவிப்பான். இரத உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.29 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆனால், (அதன் இறுதியில்) 
"அவரை அல்லாஹ் அவருரடய தெயல்களுக்ககற்ப தொர்க்கத்தில் 
நுரழவிப்பான்' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. "தொர்க்கத்தின் எட்டு வாெல்களில் 
தான் நாடிய வாெல் வழியாக நுரழவிப்பான்' என்பது இடம்தபைவில்ரல.  

47 அபூஅப்தில்லாஹ் அப்துர் ைஹ்மான் பின் உரெலா அஸ்ஸுனாபிஹ ீ(ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ைலி) அவர்கள் மைணப் 
படுக்ரகயில் இருந்தகபாது நான் அவர்களிடம் தென்று அழுகதன். அப்கபாது 
அவர்கள் "அரமதியாயிருங்கள். ஏன் அழுகிைரீ்கள்? அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! ொட்ெியம் கூறுமாறு எனக்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டால் 
உங்களுக்காக நான் ொட்ெியம் கூறுகவன். பரிந்துரை தெய்ய எனக்கு 
வாய்ப்பளிக்கப் பட்டால் உங்களுக்காக நான் பரிந்துரைப்கபன்; எனக்கு ெக்தி 
இருந்தால் நிச்ெயமாக உங்களுக்கு நான் பயன் அளிப்கபன்'' என்று 
கூைினார்கள். பிைகு பின்வருமாறு கூைினார்கள்: அல்லாஹ் வின் 
மீதாரணயாக! நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
தெவிகயற்ை உங்களுக்குப் பயனுள்ள எந்தச் தெய்திரயயும் உங்களிடம் 
ததரிவிக்காமல் இருந்ததில்ரல. ஆனால், ஒகை ஒரு தெய்திரயத் தவிை. 
அந்தச் தெய்திரயயும் இகதா என் உயிர் பிரியப்கபாகும் இந்கநைத்தில் 
உங்களிடம் நான் தொல்லப் கபாகிகைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் 
இல்ரல என்றும் முஹம்மத் (ஆகிய நான்) அல்லாஹ்வின் தூதர் என்றும் 
உறுதி கூறுகிைாகைா அவருக்கு அல்லாஹ் நைகத்ரதத் தரட 
தெய்துவிடுகிைான்.  

116

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஈமான்



 
 
 

48 முஆத் பின் ஜபல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நான் நபி 
(ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் (வாகனத்தில்) இருந்கதன். எனக்கும் அவர் 
களுக்குமிரடகய (ஒட்டகச்) கெணத்துடன் இரணந்த ொய்வுக் கட்ரடதான் 
இருந்தது. (அவ்வளவு தநருக்கத்தில் இருந்கதன்.) அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "முஆத் பின் ஜபல்' என்று அரழத்தார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! இகதா கீழ்ப்படியக் காத்திருக்கிகைன்(கூறுங்கள்)'' என்கைன். பிைகு 
ெிைிது தூைம் தென்ை பின் (மீண்டும்) "முஆத் பின் ஜபல்' என்று 
அரழத்தார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இகதா கீழ்ப்படியக் 
காத்திருக்கிகைன் (கூறுங்கள்)'' என்கைன். ெிைிது தூைம் தென்ை பின் (மீண்டும்) 
"முஆத்பின் ஜபல்!!'' என்று அரழத்தார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
இகதா கீழ்ப்படியக் காத்திருக்கிகைன்(கூறுங்கள்)'' என்கைன். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அடியார்கள்மீது அல்லாஹ்வுக்குள்ள உரிரம என்ன என்பரத நீர் 
அைிவைீா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதருகம 
நன்கைிந்தவர்கள்'' என்று பதிலளித்கதன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அடியார்கள்மீது 
அல்லாஹ்வுக்குள்ள உரிரம என்னதவன்ைால், அவர்கள் அவரனகய வழிபட 
கவண்டும்; அவனுக்கு எரதயும் இரண கற்பிக்கக் கூடாது'' என்ைார்கள். 
இன்னும் ெிைிது தூைம் தென்ை பின் "முஆத் பின் ஜபல்' என்று அரழத்தார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இகதா கீழ்ப்படியக் 
காத்திருக்கிகைன்(கூறுங்கள்)'' என்கைன். அவர்கள், "அவ்வாறு 
(அல்லாஹ்ரவகய வழிபட்டு அவனுக்கு இரணரவக்காமல்) 
தெயல்பட்டுவரும் அடியார்களுக்கு அல்லாஹ்வின் மீதுள்ள உரிரம என்ன 
என்பரத நீர் அைிவைீா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வும் 
அவனுரடய தூதருகம நன்கைிந்தவர்கள்'' என்று பதிலளித்கதன். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "(இத்தரகய) அடியார்கரள அவன் (மறுரமயில்) கவதரன 
தெய்யாமல் இருப்பது தான்'' என்று தொன்னார்கள். இரத அனஸ் பின் மாலிக் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.30  

49 முஆத் பின் ஜபல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் களுக்குப் பின்னால் "உஃரபர்' என்ைரழக்கப் பட்ட 
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கழுரதயின் மீது அமர்ந்திருந்கதன். அப்கபாது அவர்கள், "முஆத்! 
அல்லாஹ்வுக்கு அடியார்கள் மீதுள்ள உரிரம என்ன? அடியார் களுக்கு 
அல்லாஹ்வின் மீதுள்ள உரிரம என்ன என்பரத நீர் அைிவைீா?'' என்று 
(என்னிடம்) ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதருகம 
நன்கைிந்தவர்கள்'' என்று பதில் கூைிகனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அடியார்கள்மீது அல்லாஹ்வுக்குள்ள உரிரம என்னதவன்ைால், 
அவர்கள் அவரனகய வழிபட கவண்டும், அவனுக்கு எரதயும் இரணயாக்கக் 
கூடாது; அல்லாஹ்வின் மீது அடியார்களுக்குள்ள உரிரம யாததனில், 
அவனுக்கு எரதயும் இரணகற்பிக்காமலிருப்பவரை (மறுரமயில்) அவன் 
கவதரன தெய்யாமல் இருப்பதாகும்'' என்று கூைினார்கள். நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் இந்த நற்தெய்திரய மக்களுக்கு 
அைிவிக்கட்டுமா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "மக்களுக்கு இந்த 
நற்தெய்திரய அைிவிக்காதீர்கள். அவர்கள் இரதகய நம்பி (நற்தெயல்களில் 
ஈடுபடாமல்) இருந்துவிடுவார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.31 இரத அம்ர் பின் 
ரமமூன் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

50 முஆத் பின் ஜபல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "முஆத்! அடியார்கள்மீது அல்லாஹ்வுக்குள்ள 
உரிரம என்ன என்பரத நீர் அைிவைீா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், 
"அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதருகம நன்கைிந்தவர்கள்'' என்று 
பதிலளித்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்கவ வணங்கப்பட கவண்டும். அவனுக்கு எதுவும் 
இரணயாக்கப்படக் கூடாது'' என்று கூைிவிட்டு, "அவ்வாறு (அல்லாஹ்ரவகய 
வணங்கி, அவனுக்கு இரணகற்பிக்காமல்) தெயல்பட்டுவரும் அடியார்களுக்கு 
அல்லாஹ்வின் மீதுள்ள உரிரம என்ன என்பரத நீர் அைிவைீா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு நான், "அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதருகம 
நன்கைிந்தவர்கள்'' என்று பதிலளித்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(இத்தரகய) அடியார்கரள அவன் (மறுரமயில்) கவதரன 
தெய்யாமல் இருப்பதாகும்'' என்று தொன்னார்கள். இரத அல்அஸ்வத் பின் 
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ஹிலால் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.32 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

51 அல்அஸ்வத் பின் ஹிலால் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: முஆத் (ைலி) 
அவர்கள், "என்ரன அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரழத்தார்கள். 
நான் அவர்களுக்கு பதிலளித்கதன். அப்கபாது அவர்கள் "மனிதர்கள்மீது 
அல்லாஹ்வுக்குள்ள உரிரம என்ன என்பரத நீர் அைிவைீா?' என்று 
ககட்டார்கள்''. (இவ்வாறு கூைிவிட்டு) கமற்கண்ட ஹதீஸிலுள்ளரதப் 
கபான்கை அைிவித்தார்கள்.  

52 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (ஒரு நாள்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளச் சுற்ைி அமர்ந்திருந்கதாம். 
எங்களுடன் அமர்ந்திருந்த ெிலரில் அபூபக்ர் (ைலி), உமர் (ைலி) ஆகிகயாரும் 
இருந்தனர். அப்கபாது எங்களிரடகயயிருந்து அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எழுந்து தென்ைார்கள். தநடு கநைமாகியும் அவர்கள் எங்களிடம் 
(திரும்பி) வைவில்ரல. அவர்களுக்கு (எதிரிகளால்) ஏகதனும் ஆபத்து கநர்ந்து 
விட்டகதா என்று நாங்கள் அஞ்ெிகனாம்; நாங்கள் பதீி அரடந்தவர்களாக 
(அங்கிருந்து) எழுந்கதாம். பதீியுற்ைவர்களில் நாகன முதல் ஆளாக இருந்கதன். 
எனகவ, நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளத் கதடிக்தகாண்டு 
புைப்பட்கடன். பனூ நஜ்ஜார் குலத்ரதச் கெர்ந்த அன்ொரிகளுக்குச் தொந்தமான 
ஒரு கதாட்டத்திற்கு வந்து கெர்ந்கதன். அத்கதாட்டத்தின் வாெல் எங்கக என்று 
(கதடியவனாக) அரதச் சுற்ைி வந்கதன். ஆனால் (அதன் வாெரல) நான் 
காணவில்ரல. அத்கதாட்டத்திற்கு தவளிகய இன்தனாரு கதாட்டத்திலிருந்து 
வாய்க்கால் ஒன்று அதனுள் தென்று தகாண்டிருந்தது. உடகன நான் குள்ளநரி 
உடரலக் குறுக்குவரதப் கபான்று (என் உடரலக்) குறுக்கிக் தகாண்டு (அந்த 
வாய்க்கால் வழிகய கதாட்டத்திற்குள்) நுரழந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள், "அபூஹுரைைாவா?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான், "ஆம், அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்கைன். "என்ன 
விையம்?'' என்று ககட்டார்கள். "நீங்கள் எங்களிரடகய இருந்து 
தகாண்டிருந்தீர்கள். (திடீதைன) எழுந்து தென்ைரீ்கள். தநடு கநைமாகியும் நீங்கள் 
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எங்களிடம் திரும்பவில்ரல. எனகவ, (எதிரிகளால்) ஏகதனும் உங்களுக்கு 
ஆபத்து கநர்ந்துவிட்டகதா என்று நாங்கள் அஞ்ெிகனாம்; பதீியுற்கைாம். 
நான்தான் பதீியுற்ைவர்களில் முதல் ஆளாகவன். எனகவதான் குள்ளநரி 
உடரலக் குறுக்குவரதப் கபான்று உடரலக் குறுக்கிக்தகாண்டு இந்தத் 
கதாட்டத்திற்கு வந்கதன். இகதா மக்கள் என் பின்னால் 
வந்துதகாண்டிருக்கிைார்கள்'' என்று தொன்கனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அபூஹுரைைா!' (என்று என்ரன அரழத்து) தம் 
காலணிகள் இைண்ரடயும் என்னிடம் தகாடுத்து, "இவ்விரு காலணி கரளயும் 
தகாண்டு தெல்! அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல என்று யார் 
தமது உள்ளத்தால் உறுதியாக நம்பிச் ொன்று கூறுகின்ைாகைா அவரைத் 
கதாட்டத்திற்கு அப்பால் நீ ெந்தித்தால் அவருக்குச் தொர்க்கம் 
கிரடக்கவிருக்கிைது என்று நற்தெய்தி தொல்!'' என்று கூைினார்கள். நான் 
உமர் (ைலி) அவர்கரளகய முதலில் ெந்தித்கதன். அப்கபாது உமர் (ைலி) 
அவர்கள், "இரவ என்ன காலணிகள், அபூஹுரைைா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு நான் "இரவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுரடய 
காலணிகள். அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல என்று தமது 
உள்ளத்தால் உறுதியாக நம்பிச் ொட்ெியம் கூறுகின்ை எவரை நான் 
ெந்தித்தாலும் அவருக்குச் தொர்க்கம் கிரடக்கும் என்ை நற்தெய்தி கூறுமாறு 
தொல்லி, இக்காலணிகரள (ஆதாைமாக)க் தகாடுத்து என்ரன அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுப்பிரவத்தார்கள்'' என்று தொன்கனன். உடகன 
உமர் (ைலி) அவர்கள் தமது கைத்தால் எனது மார்பில் அடித்தார்கள். நான் 
மல்லாந்து விழுந்கதன். "திரும்பிச் தெல்லுங்கள், அபூஹுரைைா!'' என்று 
தொன்னார்கள். உடகன நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
தென்கைன். எனக்கு அழுரக அழுரகயாக வந்தது. என்ரனப் பின்ததாடர்ந்து 
வந்த உமரும் அங்கக எனக்குப் பின்னால் வந்து நின்ைார். என்னிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அபூஹுரைைா! உமக்கு என்ன 
கநர்ந்தது?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "உமரைச் ெந்தித்து நீங்கள் என்னிடம் 
தொல்லி அனுப்பிய விையத்ரத அவரிடம் ததரிவித்கதன். அவர் என் 
மார்பில் ஓர் அடி அடித்தார். நான் மல்லாந்து விழுந்துவிட்கடன். பிைகு, 
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"திரும்பிச் தெல்லுங்கள்' என்று கூைினார்'' என்கைன். அப்கபாது உமர் (ைலி) 
அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமகை! ஏன் இவ்வாறு 
தெய்தீர்?'' என்று ககட்டார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
என் தந்ரதயும் என் தாயும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்! அல்லாஹ்ரவத் 
தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல என்று உள்ளத்தால் உறுதிதகாண்ட 
நிரலயில் ொட்ெியம் தொல்பவர் எவரைச் ெந்தித்தாலும் அவருக்குச் 
தொர்க்கம் கிரடக்கவிருக்கிைது என்று நற்தெய்தி தொல்லுமாறு கூைி உங்கள் 
காலணிகரளக் தகாடுத்து நீங்கள்தாம் அபூஹுரைைாரவ 
அனுப்பிரவத்தீர்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "ஆம்' என்ைார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள், "அவ்வாறு 
தெய்யாதீர்கள்! ஏதனனில், மக்கள் அரதகய நம்பி (நற்தெயல்களில் 
ஈடுபடாமல்) இருந்துவிடுவார்ககளா என்று நான் அஞ்சுகிகைன். அவர்கள் 
(நற்)தெயல் புரிய விட்டுவிடுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாகை அவர்கரள 
விட்டுவிடுங்கள் (அவர்கள் நற்தெயல் புரியட்டும்)'' என்று தொன்னார்கள்.  

53 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு பயணத்தில்) நபி 
(ஸல்) அவர்கள் தமக்குப் பின்னால் வாகனத்தில் அமர்ந்திருந்த முஆத்பின் 
ஜபல் (ைலி) அவர்கரள "முஆத்!' என்று அரழத்தார்கள். "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! இகதா! உங்களுக்குக் கீழ்ப்படியக் காத்திருக்கி கைன்(கூறுங்கள்)'' என்று 
முஆத் பதிலளித் தார்கள். (ெிைிது தூைம் தென்ை பின்) "முஆத்!' என்று 
(மீண்டும்) அரழத்தார்கள். முஆத் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
இகதா! உங்களுக்குக் கீழ்ப்படியக் காத்திருக்கிகைன் (கூறுங்கள்)'' என்ைார்கள். 
(இன்னும் ெிைிது தூைம் தென்ை பின்) "முஆத்!' என்று (மீண்டும்) அரழத் 
தார்கள். முஆத் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இகதா கீழ்ப்படியக் 
காத்திருக்கிகைன் (கூறுங்கள்)'' என்ைார்கள். பிைகு நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல என்றும் முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்கள் அவனுரடய அடியாரும் தூதரும் ஆவார்கள் என்றும் 
உறுதிகூறுகின்ை எந்த அடியாருக்கும் அல்லாஹ் நைகத்ரதத் தரட 
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தெய்யாமல் இருப்பதில்ரல'' என்று கூைினார்கள். முஆத் (ைலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! இரத நான் மக்களுக்கு அைிவித்துவிடட்டுமா? 
(இரதக் ககட்டு அவர்கள்) மகிழ்ச்ெி அரடவார்ககள!'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "(கவண்டாம்) இவ்வாறு நீர் அைிவித்தால் மக்கள் 
இரதகய நம்பிக்தகாண்டு (நற்தெயல்களில் ஈடுபடாமல்) இருந்துவிடுவார்கள்'' 
என்று கூைினார்கள். (கல்விரய மரைத்த) குற்ைத்திலிருந்து தப்புவதற்காகத் 
தமது இைப்பின்கபாதுதான் இரத முஆத் (ைலி) அவர்கள் (மக்களிரடகய) 
அைிவித்தார்கள்.33 

54 மஹ்மூத் பின் ைபஉீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் மதீனாவுக்குச் 
தென்று இத்பான் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கரளச் ெந்தித்து, "தங்கரளப் பற்ைிய 
ஒரு தெய்தி எனக்கு எட்டியது (அது உண்ரமயா? கூறுங்கள்!)'' என்கைன். 
அப்கபாது இத்பான் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் பார்ரவயில் ஏகதா 
ஏற்பட்டு (என் கண் பார்ரவ கபாய்)விட்டது. ஆககவ, நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஆளனுப்பி "நீங்கள் வந்து என் வடீ்டில் ததாழ 
கவண்டும். அரத நான் ததாழுமிடமாக ஆக்கிக்தகாள்ள விரும்புகிகைன்'' 
என்று தொல்லியனுப்பிகனன். எனகவ, நபி (ஸல்) அவர்களும் அவர்களுரடய 
கதாழர்களில் அல்லாஹ் நாடிய ெிலரும் (மறுநாள் என் வடீ்டுக்கு) வந்தார்கள். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (வடீ்டுக்குள்) வந்து வடீ்டி(ன் ஒரு மூரலயி)ல் ததாழுது 
தகாண்டிருந்தார்கள். நபித் கதாழர்ககளா தம்மிரடகய (நயவஞ்ெகர்கரளப் 
பற்ைியும் அவர்களால் தங்களுக்கு ஏற்படும் ததாந்தைவு பற்ைியும்) 
கபெிக்தகாண்டிருந்தார்கள். பிைகு அதில் மாலிக் பின் துக்ஷுன் அவர்களுக்குப் 
தபரும் பங்கிருப்பதாகக் கூைினர். அவருக்தகதிைாக நபியவர்கள் பிைார்த்தித்து 
அவர் அழிந்துகபாக கவண்டும் என்று மக்கள் விரும்பினர். அவருக்கு 
ஏகதனும் ககடு கநை கவண்டும் என்றும் விரும்பினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ததாழுது முடித்ததும் "அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு 
இரைவன் இல்ரல என்றும் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் என்றும் அவர் (-
மாலிக் பின் துக்ஷும்) ொட்ெியம் கூைவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். 
மக்கள், "அவர் அவ்வாறு (ொட்ெியம்) கூறுகிைார். ஆனால், அது அவருரடய 
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இதயத்தில் இல்ரலகய?'' என்று கூைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல என்றும் நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் ஆகவன் என்றும் ொட்ெியம் கூறும் ஒருவர் "நைகத்தில் 
நுரழயமாட்டார்' அல்லது "நைகம் அவரைத் தீண்டாது' '' என்று கூைினார்கள். 
இந்த ஹதீரஸ (மஹ்மூத் பின் ைபஉீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்து) அைிவிக்கும் 
அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: இந்த ஹதீஸ் என்ரன 
வியப்பரடயச் தெய்தது. ஆககவ, நான் என் புதல்வரிடம் "இரத எழுதி 
ரவத்துக்தகாள்'' என்று கூைிகனன். அவ்வாகை அவர் அரத எழுதி ரவத்துக் 
தகாண்டார்.34  

55 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: இத்பான் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 
என்னிடம் கூைினார்கள்: எனக்குக் கண்பார்ரவ கபாய்விட்டது. ஆககவ, நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஆளனுப்பி "(என் வடீ்டுக்கு) நீங்கள் 
வந்து எனக்காக நான் ததாழுமிடம் ஒன்ரை அைிவியுங்கள்'' என்று கூைிகனன். 
எனகவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் மக்களும் (என் வடீ்டுக்கு) 
வந்தனர். அப்கபாது மக்களில் மாலிக் பின் துக்ஷும் என்ைரழக்கப்பட்ட ஒரு 
மனிதரைப் பற்ைி விமர்ெிக்கப்பட்டது. (இவ்வாறு கூைிவிட்டு) சுரலமான் பின் 
அல்முஃகீைா (ைஹ்) அவர்களின் கமற்கண்ட அைிவிப்பிலுள்ளரதப் கபான்கை 
ததாடர்ந்து கூைினார்கள்.  

பாடம் : 11 அல்லாஹ்ரவ இரைவனாகவும் இஸ்லாத்ரத மார்க்கமாகவும் 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கரள இரைத் தூதைாகவும்  
மன நிரைகவாடு ஏற்றுக்தகாண்டவர் இரைநம்பிக்ரகயாளர் (முஃமின்)தாம். 
அவர் தபரும் பாவங்கரளச் தெய்திருந் தாலும் ெரிகய- என்பதற்கான 
ஆதாைம்.35  

56 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் அல்லாஹ்ரவ 
இரைவனாகவும் இஸ்லாத்ரத மார்க்கமாகவும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கரள 
இரைத் தூதைாகவும் மன நிரைகவாடு ஏற்றுக்தகாண்டாகைா அவர் இரை 
நம்பிக்ரகயின் சுரவரய அரடந்துவிட்டார். இரத அப்பாஸ் பின் அப்தில் 
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முத்தலிப் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 12 இரைநம்பிக்ரகயின் கிரளகளின் எண்ணிக்ரக,  
அவற்ைில் உயர்ந்தரவ மற்றும் தாழ்ந்தரவ, இரைநம்பிக்ரகயின் ஓர் 
அம்ெமான நாணத்தின் ெிைப்பு ஆகியரவ பற்ைிய விளக்கம். 

57 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரைநம்பிக்ரக (ஈமான்) என்பது 
எழுபதுக்கும் அதிகமான கிரளகரளக் தகாண்டதாகும். நாணமும் 
இரைநம்பிக்ரகயின் ஒரு கிரளயாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.36 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

58 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரைநம்பிக்ரக 
என்பது "எழுபதுக்கும் அதிகமான' அல்லது "அறுபதுக்கும் அதிகமான' 
கிரளகள் தகாண்டதாகும். அவற்ைில் உயர்ந்தது "அல்லாஹ்ரவத் தவிை 
கவறு இரைவன் இல்ரல' என்று கூறுவதாகும். அவற்ைில் தாழ்ந்தது, 
ததால்ரல தரும் தபாருரளப் பாரதயிலிருந்து அகற்றுவதாகும். நாணமும் 
இரைநம்பிக்ரகயின் ஒரு கிரளதான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

59 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் தம் 
ெககாதைருக்கு, (அதிகமாக) நாணம் (தகாள்வதால் ஏற்படும் நஷ்டம்) 
ததாடர்பாக அைிவுரை கூைிக்தகாண்டிருந்தரத நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தெவியுற்ைார்கள். அப்கபாது "(அவரை விட்டுவிடு!) நாணம் இரை 
நம்பிக்ரகயில் அடங்கும்'' என்று நபியவர்கள் கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அன்ொரிகளில் ஒருவரைக் கடந்து தென்ைார்கள். அவர் தம் 
ெககாதைருக்கு நாணப்படுவது ததாடர்பாக அைிவுரை கூைிக்தகாண்டிருந்தார்'' 
என்று அந்த அைிவிப்பு (ெிறு வித்தியாெத்துடன்) ததாடங்குகிைது.  
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60 அபுஸ் ஸவ்வார் அல்அதவ ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இம்ைான் பின் 
ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் "நாணம் நன்ரமகய தரும்'' என நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தொன்னார்கள் என்று அைிவித்துக் தகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது 
புரைர் பின் கஅப் (ைஹ்) அவர்கள், "ெில (வரக) நாணத்தில் கம்பைீம் உண்டு; 
ெில (வரக) நாணத்தில் மன அரமதி உண்டு எனத் தத்துவ(ப் புத்தக)த்தில் 
எழுதப்பட்டுள்ளது'' என்று கூைினார். அப்கபாது (அவரிடம்) இம்ைான் (ைலி) 
அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (கூைியது) பற்ைி 
உங்களுக்குச் தொல்லிக் தகாண்டிருக்கிகைன். நீங்கள் உங்கள் ஏடுகளில் 
உள்ளரவ குைித்துச் தொல்லிக்தகாண்டிருக்கிைரீ்ககள!'' என்று ககட்டார்கள்.37 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

61 அபூகத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் ஒரு குழுவாக 
இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்களுடன் இருந்கதாம். எங்களிரடகய 
புரைர் பின் கஅப் (ைஹ்) அவர்களும் இருந்தார்கள். அன்ரைய தினம் 
இம்ைான் (ைலி) அவர்கள் "நாணம், முழுக்க முழுக்க நன்ரமயாகும்' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என எங்களுக்கு 
அைிவித்தார்கள். அப்கபாது புரைர் பின் கஅப் (ைஹ்) அவர்கள், "நாங்கள் "ெில 
நூல்களில்' அல்லது "தத்துவ(ப் புத்தகத்)தில்' அல்லாஹ்விற்காக 
கமற்தகாள்ளப்படும் ெில (வரக) நாணத்தில் மன அரமதியும் கம்பைீமும் 
உண்டு. மற்ைச் ெில வரகயில் பலவனீம் உண்டு என்று 
(எழுதப்பட்டிருப்பரதக்) காண்கிகைாம்'' என்று கூைினார்கள். (இரதக் ககட்ட) 
இம்ைான் (ைலி) அவர்கள் தம் கண்கள் ெிவக்கும் அளவிற்குக் 
ககாபமரடந்தார்கள். "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நாணம் 
முழுக்க நன்ரமதான் என்று) கூைியதாகச் தொல்லிக் தகாண்டிருக்கிகைன். 
நீங்ககளா அதற்கு எதிர்க்கருத்து கூறுகின்ைரீ்ககள!'' என்று தொல்லி விட்டுத் 
தாம் முன்பு தொன்ன ஹதீரஸகய மீண்டும் தொன்னார்கள். புரைர் 
அவர்களும் முன்பு தாம் தொன்னரதகய மீண்டும் கூைினார்கள். அப்கபாதும் 
இம்ைான் (ைலி) அவர்கள் ககாபமரடந்தார்கள். நாங்கள், "அபூநுரஜகத! அவர் 
நம்ரமச் ொர்ந்தவர்தாம். அவரிடம் (தகாள்ரகக்) குரைபாடு ஏதுமில்ரல'' 
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என்று கூைி (இம்ைான் அவர்கரள ெமாதானப் படுத்தி)க்தகாண்டிருந்கதாம். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 13 இஸ்லாத்தின் அரனத்து விையங்கரளயும் உள்ளடக்கிக்தகாண்ட 
அம்ெம்.  

62 சுஃப்யான் பின் அப்தில்லாஹ் அஸ்ஸகஃப ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இஸ்லாம் குைித்து (சுருக்கமாக) எனக்கு ஒரு 
விளக்கம் அளியுங்கள். "தங்களுக்குப் பிைகு யாரிடமும்' அல்லது "தங்கரளத் 
தவிை கவறு யாரிடமும்' அது குைித்து நான் ககட்க கவண்டிய திருக்கலாகாது'' 
என்று வினவிகனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
""அல்லாஹ்வின் மீது நான் நம்பிக்ரக தகாண்கடன்' என்று கூைி, அதில் 
உறுதியாக நிரலத்து நிற்பைீாக!'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஐந்து 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 14 இஸ்லாம் கூறும் நல்லைங்களுக்கிரடகயயான வித்தியாெமும் 
அவற்ைில் மிகவும் ெிைந்தது எது என்பது பற்ைிய விளக்கமும்.  

63 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "இஸ்லாமி(யப் பண்புகளி)ல் 
மிகவும் ெிைந்தது எது?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(பெித்தவருக்கு) உணவளிப்பதும், உமக்கு அைிமுகமானவருக்கும் 
உமக்கு அைிமுகமற்ைவருக்கும் ெலாம் (முகமன்) தொல்வதுமாகும்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.38 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

64 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "முஸ்லிம்களில் 
ெிைந்தவர் யார்?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"எவருரடய நாவிலிருந்தும் கைத்திலி ருந்தும் மற்ை முஸ்லிம்கள் பாதுகாப்புப் 
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தபற்ைிருக்கிைார்ககளா அவகை (முஸ்லிம்களில் ெிைந்தவர்)'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.  

65 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எவருரடய நாவிலிருந்தும் 
கைத்திலிருந்தும் மற்ை முஸ்லிம்கள் பாதுகாப்புப் தபற்ைிருக்கிைார் ககளா 
அவகை (உண்ரமயான) முஸ்லிம் ஆவார். இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  

66 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இஸ்லாமி(யப் பண்புகளி)ல் மிகவும் 
ெிைந்தது எது?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"எவருரடய நாவிலிருந்தும் கைத்திலிருந்தும் மற்ை முஸ்லிம்கள் பாதுகாப்புப் 
தபற்ைிருக்கிைார்ககளா அவகை (ெிைந்தவர்; அவருரடய பண்கப ெிைந்தது)'' 
என்று பதிலளித்தார்கள். மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் இகத 
ஹதீஸ் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
முஸ்லிம்களில் ெிைந்தவர் யார் என்று ககட்கப்பட்டது'' என்று ஹதீஸ் 
ஆைம்பிக்கிைது. மீதி கமற்கண்டவாகை இடம்தபற்றுள்ளது.39  

பாடம் : 15 இரைநம்பிக்ரகயின் இனிரமரய உணர்ந்திட ஒருவரிடம் 
அரமந்திருக்க கவண்டிய பண்புகள் பற்ைிய விளக்கம்.  
67 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எவரிடம் மூன்று தன்ரமகள் 
உள்ளனகவா அவர் இரைநம்பிக்ரகயின் இனிரமரய உணர்வார். (அரவ:) 1. 
அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதரும் ஒருவருக்கு மற்தைரதயும்விட 
கநெத்திற்குரி கயாைாய் இருப்பது. 2. அவர் மற்தைாருவரை அல்லாஹ்வுக் 
காககவ கநெிப்பது. 3. இரைமறுப்பிலிருந்து அல்லாஹ் தம்ரமக் காப்பாற்ைிய 
பின் மீண்டும் அதற்குத் திரும்புவரத தநருப்பில் தாம் வெீப்படுவரத 
தவறுப்பரதப் கபான்று அவர் தவறுப்பது. இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.40 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  
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68 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எவரிடம் மூன்று 
தன்ரமகள் உள்ளனகவா அவர் இரைநம்பிக்ரகயின் சுரவரய 
உணர்ந்துதகாள்வார். 1. ஒருவர் மற்தைாருவரை அல்லாஹ்வுக்காககவ 
கநெித்துக்தகாண்டிருப்பது. 2. அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதரும் 
ஒருவருக்கு மற்தைரதயும்விட கநெத்திற்குரிகயாைாவது. 3. 
இரைமறுப்பிலிருந்து அல்லாஹ் தம்ரமக் காப்பாற்ைிய பின் மீண்டும் 
அதற்குத் திரும்புவரத விட தநருப்பில் வெீப்படுவரதகய அவர் விரும்புவது. 
இரத அனஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - அனஸ் (ைலி) அவர்கள் வழியாக 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடரிலும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் வந்துள்ளது. அதில் 
"மீண்டும் யூதைாககவா கிைிஸ்தவைாககவா தாம் மாறுவரதவிட (தநருப்பில் 
வெீப்படுவரத அவர் விரும்புவது)'' என்று (ெிறு மாற்ைத்துடன்) ஹதீஸ் 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 16 மரனவி மக்கரளயும் தபற்கைாரையும் மக்கள் 
அரனவரையும்விட அதிகமாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள 
கநெிப்பது கடரம என்பது பற்ைியும், அல்லாஹ்வின் தூதரை இந்த அளவு 
கநெிக்காதவரிடம் இரைநம்பிக்ரக இல்ரல என்று கூைலாம் என்பது 
பற்ைியும்.  

69 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவருக்குத் தம் 
குடும்பத்தார், தமது தெல்வம், ஏரனய மக்கள் அரனவரையும்விட நான் 
கநெத்திற்குரியவனாக ஆகாதவரை "எந்த அடியாரும்' அல்லது "எந்த 
மனிதரும்' இரைநம்பிக்ரகயுள்ளவைாக ஆகமாட்டார். இரத அனஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

70 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் 
ஒருவருக்கு, அவருரடய குழந்ரதகள், தபற்கைார், மற்ை மக்கள் 
அரனவரையும்விட நான் அதிகம் கநெத்திற்குரியவனாக ஆகாதவரை அவர் 
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இரைநம்பிக்ரகயாளைாக ஆகமாட்டார். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.41 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 17 தமக்கு விரும்பும் நன்ரமரயத் தம் ெககாதை முஸ்லிமுக்கும் 
விரும்புவது, இரைநம்பிக்ரகயின் அரடயாளக் குணங்களில் ஒன்ைாகும் 
என்பதற்கான ஆதாைம்.  

71 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தமக்கு 
விரும்புவரதகய "தம் ெககாதைருக்கும்' அல்லது "தம் அண்ரட வடீ்டாருக்கும்' 
விரும்பாதவரை அவர் (முழுரம யான) இரைநம்பிக்ரகயாளர் ஆகமாட்டார். 
இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

72 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா 
அவன் மீது ெத்தியமாக! தமக்கு விரும்புவரதகய "தம் அண்ரட 
வடீ்டாருக்கும்' அல்லது "தம் ெககாதை ருக்கும்' விரும்பாத எந்த அடியாரும் 
(முழுரமயான) இரைநம்பிக்ரகயாளர் ஆகமாட்டார். இரத அனஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.42  

பாடம் : 18 அண்ரட வடீ்டாருக்குத் ததால்ரல தருவது தரட 
தெய்யப்பட்டுள்ளது.  
73 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எவருரடய நாெ 
கவரலகளிலிருந்து அவருரடய அண்ரட வடீ்டாருக்குப் பாதுகாப்பு உணர்வு 
ஏற்படவில்ரலகயா அவர் தொர்க்கத்தில் நுரழயமாட்டார்.43 இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 19 அண்ரட வடீ்டாரைக் கண்ணியப்படுத்து தல், நல்லரதகய 
கபசுதல் அல்லது வாய்மூடி இருத்தல் ஆகியவற்ரைத் தூண்டும் 
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நபிதமாழிகளும் இக்குணங்கள் யாவும் இரைநம்பிக்ரகயில் அடங்கும் 
என்பதும்.  

74 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்ரவயும் 
மறுரம நாரளயும் நம்பியவர் (ஒன்று) நல்லரதப் கபெட்டும்; அல்லது 
வாய்மூடி இருக்கட்டும். அல்லாஹ் ரவயும் மறுரம நாரளயும் நம்பியவர் 
தம் அண்ரட வடீ்டாரைக் கண்ணியப்படுத்தட்டும். அல்லாஹ்ரவயும் மறுரம 
நாரளயும் நம்பியவர் தம் விருந்தாளிரயக் கண்ணியப் படுத்தட்டும். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.44  

75 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்ரவயும் 
மறுரம நாரளயும் நம்பியவர் தம் அண்ரட வடீ்டாருக்குத் ததால்ரல தை 
கவண்டாம். அல்லாஹ்ரவயும் மறுரம நாரளயும் நம்பியவர் தம் 
விருந்தாளிரயக் கண்ணியப் படுத்தட்டும். அல்லாஹ்ரவயும் மறுரம 
நாரளயும் நம்பியவர் (ஒன்று) நல்லரதப் கபெட்டும்; அல்லது வாய்மூடி 
இருக்கட்டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

76 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆனால், அதில் 
"(அல்லாஹ்ரவயும் மறுரம நாரளயும் நம்பியவர்) தம் அண்ரட 
வடீ்டாருக்கு உதவி தெய்யட்டும்'' என்று (ெிறு வித்தியாெத்துடன்) 
காணப்படுகிைது.  

77 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்ரவயும் மறுரம நாரளயும் 
நம்பியவர் தம் அண்ரட வடீ்டாருக்கு உதவி தெய்யட்டும். அல்லாஹ்ரவயும் 
மறுரம நாரளயும் நம்பியவர் தம் விருந்தாளிரயக் கண்ணியப்படுத்தட்டும். 
அல்லாஹ்ரவயும் மறுரம நாரளயும் நம்பியவர் (ஒன்று) நல்லரதப் 
கபெட்டும்; அல்லது வாய்மூடி இருக்கட்டும். இரத அபூைுரைஹ் அல்குஸாஈ 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.45 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 20 தரீமகரளத் தடுப்பது இரைநம்பிக்ரக யின் ஓர் அம்ெமாகும்;  
இரைநம்பிக்ரக கூடலாம்; குரையலாம்; நல்லரத(ச் தெய்யுமாறு) ஏவுவதும் 
தீரமரயத் தடுப்பதும் இரு கடரமகளாகும் என்பன பற்ைிய விளக்கம்.  

78 தாரிக் பின் ைிஹாப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: முதன் முதலில் 
தபருநாள் தினத்தில் ததாழுரகக்கு முன் தொற்தபாழிவு (குத்பா) நிகழ்த்தியவர் 
மர்வான் பின் ஹகம் ஆவார்.46 (அவ்வாறு அவர் தொற்தபாழிவு 
நிகழ்த்திக்தகாண்டிருந்தார்.) அப்கபாது அவரை கநாக்கி ஒருவர் எழுந்து நின்று, 
"தொற்தபாழிவுக்கு முன்கப (தபருநாள் ததாழுரக) ததாழ கவண்டும்'' என்று 
கூைினார். அதற்கு மர்வான் "முன்பு நரடதபற்ைது ரகவிடப்பட்டுவிட்டது 
(இப்கபாது அது நரடமுரையில் இல்ரல)'' என்று கூைினார். (அப்கபாது 
அங்கிருந்த) அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள், "இகதா இந்த மனிதர் தமது 
கடரமரய நிரைகவற்ைிவிட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(பின்வருமாறு) கூை நான் ககட்டுள்களன்: உங்களில் ஒருவர் ஒரு தீரமரய (-
மார்க்கத்திற்கு முைணான ஒரு தெயரல)க் கண்டால் அவர் அரதத் தமது 
கைத்தால் தடுக்கட்டும். முடியா விட்டால் தமது நாவால் (தொல்லித் 
தடுக்கட்டும்). அதுவும் முடியாவிட்டால் தமது உள்ளத்தால் (அரத தவறுத்து 
ஒதுக்கட்டும்). இந்த (இறுதி) நிரலயானது இரைநம்பிக்ரகயின் பலவனீமா(ன 
நிரலயா)கும். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

79 மர்வான் பின் ஹகம் ெம்பவத்தின்கபாது அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவித்த கமற்கண்ட ஹதீஸ் கவறு ெில அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

80 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எனக்கு முந்ரதய 
ெமுதாயத்தார் மத்தியில் அல்லாஹ் அனுப்பிய ஒவ்கவார் இரைத் 
தூதருக்கும் அவருரடய ெமுதாயத்திகலகய ெிைப்பு உதவியாளர்களும் 
நண்பர்களும் இல்லாமல் இருந்ததில்ரல. அவர்கள் அந்த இரைத்தூதரின் 
வழிமுரைரயக் கரடப்பிடிப் பார்கள்; அவைது உத்தைரவப் பின்பற்ைி 
நடப்பார்கள். அந்தத் கதாழர்களுக்குப் பிைகு ெிலர் வருவார்கள். அவர்கள் தாம் 
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தெய்யாதவற்ரைச் தொல்வார்கள். தமக்குக் கட்டரளயிடப்படாத வற்ரைச் 
தெய்வார்கள். ஆககவ, யார் இ(த்தரகய)வர்களுடன் தமது கைத்தால் 
கபாைாடுவாகைா அவர் இரைநம்பிக்ரகயாளர் ஆவார். யார் இவர்களுடன் 
தமது நாவால் கபாைாடுவாகைா அவரும் இரைநம்பிக்ரகயாளர் ஆவார். யார் 
இவர்களுடன் தமது உள்ளத்தால் கபாைாடுவாகைா அவரும் 
இரைநம்பிக்ரகயாளர்தாம். இவற்றுக்கப்பால் இரைநம்பிக்ரக என்பது 
கடுகளவுகூட கிரடயாது.47 இரத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (இரத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கும்) அபூைாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: 
இந்த ஹதீரஸ நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடம் 
கூைிகனன். அரத அவர்கள் மறுத்தார்கள். இந்நிரலயில் அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் (மதீனாவின் பள்ளத்தாக்குகளில் ஒன்ைான) "கனாத்' 
எனும் இடத்திற்கு (ஒரு முரை) வந்தார்கள். அப்கபாது அவர்கரள நலம் 
விொரிக்கச் தென்ை அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் தம்முடன் 
என்ரனயும் வருமாறு கூைினார்கள். நானும் அவர்களுடன் தென்கைன். 
நாங்கள் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடம் தென்று 
அமர்ந்தகபாது, நான் இந்த ஹதீஸ் குைித்து அவர்களிடம் வினவிகனன். 
அப்கபாது அவர்கள் நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களுக்கு 
அைிவித்தரதப் கபான்கை அரத எனக்கு அைிவித்தார்கள். இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ஸாலிஹ் பின் ரகொன் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: (ெர்ச்ரெக்குரியவைான ஹாரிஸிடமிருந்து மட்டுமன்ைி கவறு 
வழிகளிலும்) இரதப் கபான்கை அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஒவ்தவாரு இரைத்தூதருக்கும் ெிைப்பு 
உதவியாளர்கள் இருந்திருக்கிைார்கள். அவர்கள் அந்த இரைத் தூதரின் 
வழியில் நடப்பார்கள்; அவருரடய வழிமுரைரயப் பின்பற்றுவார்கள்'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸிலுள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. ஆனால், அதில் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 
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(ைலி) அவர்கள் "கனாத்' எனும் பள்ளத்தாக்கிற்கு வந்தது பற்ைிகயா அவர்கரள 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் ெந்தித்தது பற்ைிகயா குைிப்பில்ரல.  

பாடம் : 21 இரைநம்பிக்ரகயில் இரைநம்பிக்ரகயாளர்களிரடகய உள்ள 
ஏற்ைத் தாழ்வும், இரைநம்பிக்ரகயில் யமனியர் முதலிடம் தபற்ைிருப்பதும்.  

81 அபூமஸ்ஊத் உக்பா பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தமது கைத்தால் யமன் நாட்டுத் திரெரய கநாக்கி ரெரக காட்டி, 
"அைிந்துதகாள்ளுங்கள்! இரைநம்பிக்ரக (ஈமான்) இங்கக உள்ளது. கல் 
மனமும் (இைக்கமற்ை) கடின சுபாவமும் ஒட்டகங்களின் வால்கரளப் 
பிடித்தபடி, அவற்ரை அதட்டிக் தகாண்கட (நாகடாடிகளாகச்) தென்று 
தகாண்டிருக்கும் (பாரலவன) ஒட்டக கமய்ப்பர் களிரடகய காணப்படும். 
அங்கிருந்துதான் ரைத்தானின் இரு தகாம்புகளும் (குழப்பங்கள்) உதயமாகும். 
(அதாவது) ைபஆீ மற்றும் முளர் குலத்தாரிரடகய அரவ கதான்றும்'' என்று 
தொன்னார்கள்.48 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

82 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைி னார்கள்: யமன்வாெிகள் 
(உங்களிடம்) வந்திருக்கி ைார்கள். அவர்கள் இளகிய தநஞ்ெமுரடய வர்கள்; 
இரைநம்பிக்ரக, யமன் நாட்ரடச் கெர்ந்ததாகும். மார்க்க ஞானமும் யமன் 
நாட்ரடச் கெர்ந்ததாகும். விகவகமும் யமன் நாட்ரடச் கெர்ந்ததாகும். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

83 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கவறு இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

84 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யமன்வாெிகள் 
உங்களிடம் வந்துள்ளனர். அவர்கள் இளகிய மனம் பரடத்தவர்கள்; 
தமன்ரமயான தநஞ்ெம் உரடயவர்கள். மார்க்க ஞானம் யமன் நாட்ரடச் 
கெர்ந்ததாகும். விகவகமும் யமன் நாட்ரடச் கெர்ந்ததாகும். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.49  
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85 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரைமறுப்பின் 
தரலரமப் படீம் கிழக்குத் திரெயில் (அக்னி ஆைாதகர்களான மஜூெிகள் 
வெிக்கும் பாைெீகத்தில்) உள்ளது. குதிரைகள் மற்றும் ஒட்டகங்களின் 
உரிரமயாளர்களிடமும் (நாகடாடிப்) பாரலவனத்தவர்களான ஒட்டக 
கமய்ப்பர்(களிடமும் பண்ரண முதலாளி) களிடமும் தற்தபருரமயும் 
அகம்பாவமும் காணப்படுகின்ைன. ஆடுகளின் உரிரமயாளர் களிடம் 
அரமதி(யும் பணிவும்) காணப்படு கின்ைது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.50  

86 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைி னார்கள்: இரைநம்பிக்ரக 
யமன் நாட்ரடச் கெர்ந்ததாகும். இரைமறுப்பு (அக்னி ஆைாதரனயாளர்கள் 
வெிக்கும்) கிழக்குத் திரெயில் (பாைெீகத்தில்) உள்ளது. அரமதி, ஆடுகளின் 
உரிரமயாளர்களிரடகய காணப்படுகிைது. தற்தபருரமயும் முகஸ்துதியும் 
குதிரைகள் மற்றும் ஒட்டகங்களின் உரிரமயாளர்களும் (நாகடாடிப்) 
பாரலவனவாெிகளுமான ஒட்டக கமய்ப்பர்(களிடமும் பண்ரண 
முதலாளி)களிடமும் காணப்படுகின்ைன.51 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

87 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தபருரமயும் 
கர்வமும் ஒட்டகங்களின் உரிரமயாளர்களான நாகடாடிகளிரடகய 
காணப்படும். அரமதி(யும் பணிவும்) ஆடுகளின் உரிரமயாளர்களிரடகய 
காணப்படும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

88 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் வாயிலாக மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் அைிவிப்பாளர் 
ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் "இரைநம்பிக்ரக யமன் நாட்ரடச் கெர்ந்ததாகும். 
விகவகமும் யமன் நாட்ரடச் கெர்ந்ததாகும்'' என்று அதிகப்படியாக 
அைிவித்துள்ளார்கள்.  
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89 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யமன்வாெிகள் (உங்களிடம்) 
வந்திருக்கின் ைார்கள். அவர்கள் தமன்ரமயான தநஞ்ெம் உரடயவர்கள்; 
இளகிய மனம் பரடத்தவர்கள். இரைநம்பிக்ரக யமன் நாட்ரடச் 
கெர்ந்ததாகும். விகவகமும் யமன் நாட்ரடச் கெர்ந்ததாகும். அரமதி(யும் 
பணிவும்) ஆடுகளின் உரிரமயாளர் களிரடகய காணப்படும். தபருரமயும் 
கர்வமும் கிழக்குத் திரெயிலுள்ள ஒட்டக உரிரமயாளர் களான 
நாகடாடிகளிரடகய காணப்படும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

90 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைி னார்கள்: யமன்வாெிகள் 
உங்களிடம் வந்திருக்கி ைார்கள். அவர்கள் இளகிய மனம் பரடத்த வர்கள்; 
தமன்ரமயான தநஞ்ெம் உரடயவர்கள். இரைநம்பிக்ரக யமன் நாட்ரடச் 
கெர்ந்ததாகும். விகவகமும் யமன் நாட்ரடச் கெர்ந்ததாகும். இரை மறுப்பின் 
தரலரமப் படீம் கிழக்குத் திரெயில் (அக்னி ஆைாதரனயாளர்களான 
மஜூெிகள் வெிக்கும் பாைெீகத்தில்) உள்ளது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், அைிவிப்பாளர் அஃமஷ் (ைஹ்) அவர்கள் 
"இரைமறுப்பின் தரலரமப் படீம் கிழக்குத் திரெயில் உள்ளது'' எனும் 
வாெகத்ரதக் குைிப்பிடவில்ரல.  

91 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் அைிவிப்பாளர் அஃமஷ் (ைஹ்) அவர்கள், "தபருரமயும் 
அகம்பாவமும் ஒட்டக உரிரமயாளர்களிரடகய காணப்படும். அரமதியும் 
கம்பைீமும் ஆடுகளின் உரிரமயாளர்களிரடகய காணப்படும்'' என்று (நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக) அதிகப்படியாக அைிவித்துள்ளார்கள்.  

92 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கல் மனமும் 
(இைக்கமற்ை) கடின சுபாவமும் கிழக்குத் திரெயில் (பாைெீக அக்னி ஆைாதரன 
யாளர்களிரடகய) காணப்படும். இரைநம்பிக்ரக ஹிஜாஸ்வாெிகளிரடகய 

135

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஈமான்



 
 
 

காணப்படும்.52 இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 22 இரைநம்பிக்ரகயாளர்கரளத் தவிை கவதைவரும் 
தொர்க்கத்தில் நுரழய முடியாது;  
இரைநம்பிக்ரகயாளர்கரள கநெிப்பதும் இரைநம்பிக்ரகயின் ஓர் அம்ெகம; 
ெலாத்ரதப் பைப்புவது அந்த கநெம் ஏற்படக் காைணமாக அரமயும்.  

93 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைி னார்கள்: நீங்கள் 
இரைநம்பிக்ரக (ஈமான்) தகாள்ளாத வரை தொர்க்கத்தில் நுரழய முடியாது. 
நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் கநெிக்காதவரை (முழுரமயான) 
இரைநம்பிக்ரகயாளர்களாக ஆக முடியாது. ஒன்ரை உங்களுக்கு நான் 
அைிவிக்கட்டுமா? அரத நீங்கள் தெயல்படுத்தினால் ஒருவரை ஒருவர் கநெம் 
தகாள்ளலாம். உங்களிரடகய ெலாத்ரதப் பைப்புங்கள். இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

94 கமற்கண்ட ஹதீரஸப் கபான்கை மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் 
உயிர் யார் ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! நீங்கள் இரைநம்பிக்ரக 
தகாள்ளாதவரை தொர்க்கத்தில் நுரழய முடியாது'' என்று கூைியதாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 23 மார்க்கம் (தனீ்) என்பகத "நலம் நாடுவது'தான்.  
95 தமீமுத் தாரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "மார்க்கம் 
(தீன்) என்பகத "நலம் நாடுவது'தான்'' என்று கூைி னார்கள். நாங்கள், "யாருக்கு 
(நலம் நாடுவது)?'' என்று ககட்கடாம். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வுக்கும், 
அவனுரடய கவதத்துக்கும், அவனுரடய தூதருக்கும், முஸ்லிம்களின் 
தரலவர்களுக்கும், அவர்களில் தபாதுமக்களுக் கும்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.53 இந்த ஹதீஸின் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான சுஃப்யான் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் சுரஹல் பின் அபஸீாலிஹ் (ைஹ்) 
அவர்களிடம் "அம்ர் அவர்கள் கஅகாஃ அவர் களிடமிருந்தும், அவர் உங்கள் 
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தந்ரத அபூஸாலிஹ் அவர்களிடமிருந்தும் இந்த ஹதீரஸ எமக்கு 
அைிவித்தார்கள்'' என்கைன். அதற்கு சுரஹல் "எனக்கும் என் தந்ரதக்கும் 
இரடகய கவதைாருவர் அைிவிப்பாளைாக இருப்பரத நான் விரும்பவில்ரல'' 
என்று கூைியதுடன், "என் தந்ரத யாரிடமிருந்து இந்த ஹதீரஸக் 
ககட்டார்ககளா அவரிடமிருந்கத நானும் ககட்கடன். அவர் எனக்கு ைாமில் 
(ெிரியாவில்) நண்பைாக இருந்தார்'' என்றும் கூைினார். பின்னர் அந்த நண்பைான 
அதா பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து கநைடியாககவ சுரஹல் 
அைிவித்தார்.  

96 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

97 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
ததாழுரகரயக் கரடப்பிடிப்ப தாகவும், ஸகாத் வழங்குவதாகவும், 
ஒவ்தவாரு முஸ்லிமுக்கும் நலம் நாடுவதாகவும் அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் உறுதிதமாழி (ரபஅத்) அளித்கதன். இரதக் ரகஸ் பின் 
அபஹீாஸிம் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.54 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

98 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் நான் முஸ்லிம் களில் ஒவ்தவாருவருக்கும் நலம் நாடுவதாக 
உறுதிதமாழி (ரபஅத்) அளித்கதன். இரத ஸியாத் பின் இலாக்கா (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.55 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  

99 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் நான் (அவர்களின் கட்டரளரயச்) தெவிகயற்று (அதற்குக்) 
கீழ்ப்படிவதாக உறுதிதமாழி அளித்கதன். அப்கபாது "என்னால் இயன்ை 
விையங்களில்'' என்று கெர்த்துக் கூறும்படி எனக்கு அவர்கள் 
தொல்லிக்தகாடுத்தார்கள். கமலும், ஒவ்தவாரு முஸ்லிமுக்கும் நன்ரம 

137

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஈமான்



 
 
 

நாடுகவன் என்றும் உறுதிதமாழி அளித்கதன். இரத ைஅப ீ(ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.56 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 24 பாவங்களால் இரைநம்பிக்ரக குரைகிைது;  
பாவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவன் இரைநம்பிக்ரகயாளன் அல்லன் என்று கூறுவது, 
நிரைவான இரைநம்பிக்ரக அவனிடம் இல்ரல என்ை கருத்தில்தான்.57  

100 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: விபொைம் 
புரிகின்ைவன் விபொைம் புரியும் கபாது இரைநம்பிக்ரகயாளனாக இருந்தபடி 
அரதச் தெய்யமாட்டான். திருடன் திருடும்கபாது இரைநம்பிக்ரகயாளனாக 
இருந்தபடி திருட மாட்டான். (மது அருந்துகின்ைவன்) மது அருந்தும்கபாது 
இரைநம்பிக்ரகயாளனாக இருந்தபடி மது அருந்தமாட்டான். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான அப்துல் மலிக் பின் அபபீக்ர் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின் ைார்கள்: 
இந்த ஹதீரஸ அபூபக்ர் பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமி ருந்து மக்களுக்கு அைிவித்துவந்தார்கள். 
பிைகு "கமற்கண்ட குற்ைங்களுடன் பின்வரும் குற்ைத்ரதயும் அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் கெர்த்துக் கூைிவந்தார்கள்'' என்றும் கூறுவார்கள்: மக்களின் 
மதிப்புமிக்க தெல்வத்ரத அவர்கள் தம் விழிகரள உயர்த்திப் 
பார்த்துக்தகாண்டிருக்கக் தகாள்ரளயடிப்பவன் அரதக் 
தகாள்ரளயடிக்கும்கபாது இரைநம்பிக்ரகயாளனாக இருந்தபடி 
தகாள்ரளயடிக்கமாட்டான்.58 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

101 இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: 
கமற்கண்ட ஹதீரஸ அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து அபூபக்ர் பின் 
அப்திர் ைஹ்மான் பின் அல்ஹாரிஸ் பின் ஹிைாம் (ைஹ்) அவர்கள் எனக்கு 
அைிவித்தார்கள். அதில் (ஹதீஸில் இடம்தபற்றுள்ள மூன்று விையங்களுடன்) 
"மக்களின் தெல்வத்ரதக் தகாள்ரளயடிப்பவன் தகாள்ரளயடிக்கும்கபாது 
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இரைநம்பிக்ரகயாளனாக இருந்தபடி தகாள்ரளயடிப்பதில்ரல'' என்றும் 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக இடம் தபற்றுள்ளது. 
"மக்களின் மதிப்புமிக்க தெல்வம்' எனும் வாெகத்ரத அவர்கள் 
குைிப்பிடவில்ரல. அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து ெயதீ் பின் 
முஸய்யப் (ைஹ்), அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) ஆகிகயார் 
அைிவித்துள்ள இரதப் கபான்ை ஹதீஸில் "தகாள்ரளயடித்தல்' ததாடர்பான 
தகவரலத் தவிை மற்ை அரனத்தும் இடம்தபற்றுள்ளன.  

102 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் தகாள்ரளயடித்தல் பற்ைி இடம்தபற்றுள்ளது. "மதிப்பு 
மிக்க தெல்வத்ரத' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

103 கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் வந்துள்ளது. - மற்கைார் அைிவிப்பில் ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்களது 
கமற்கண்ட ஹதீரஸப் கபான்கை எல்லாம் இடம்தபற்றுள்ளது. ஆயினும், 
அல்அலாஉ பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்), ஸஃப்வான் பின் சுரலம் (ைஹ்) 
ஆகிகயாைது அைிவிப்பில், "மக்கள் தம் விழிகரள உயர்த்திப் 
பார்த்துக்தகாண்டிருக்க (தகாள்ரளயடிப்பவன் அரதக் தகாள்ரளயடிக் 
கும்கபாது இரைநம்பிக்ரகயாளனாக இருந்தபடி தகாள்ரளயடிக்கமாட்டான்)'' 
எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) 
அவர்கள் தமது அைிவிப்பில் "இரைநம்பிக்ரகயாளர்கள் தம் விழிகரள 
உயர்த்திப் பார்த்துக்தகாண்டிருக்கக் தகாள்ரளயடிப்பவன் அரதக் 
தகாள்ரளயடிக்கும்கபாது இரைநம்பிக்ரகயாளனாக இருந்தபடி 
தகாள்ரளயடிக்கமாட்டான்'' என்று அைிவித்துள்ளார்கள். கமலும், "கமாெடி 
தெய்பவன் கமாெடி தெய்யும் கபாது அவன் இரைநம்பிக்ரகயாளனாக 
இருந்தபடி கமாெடி தெய்வதில்ரல. (இவற்ைிலிருந்து விலகிக் தகாள்ளுமாறு) 
உங்கரள நான் எச்ெரிக்கிகைன்; உங்கரள நான் எச்ெரிக்கிகைன்'' என்றும் (நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என) அதிகப்படியாக அைிவித்துள்ளார்கள்.  
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104 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: விபொைம் புரிகின்ைவன் விபொைம் 
புரியும் கபாது இரைநம்பிக்ரகயாளனாக இருந்தபடி அரதச் தெய்யமாட்டான். 
(திருடன்) திருடும் கபாது இரைநம்பிக்ரகயாளனாக இருந்தபடி 
திருடமாட்டான். (மது அருந்துகின்ைவன்) மது அருந்தும்கபாது 
இரைநம்பிக்ரகயாளனாக இருந்தபடி மது அருந்தமாட்டான். மனம் வருந்தி 
பாவமன்னிப்புக் ககாைல் பின்னர்தான் ஏற்படு கிைது.59 இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

105 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 25 நயவஞ்ெகனின் குணங்கள்  
106 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான்கு குணங்கள் 
எவரிடம் குடிதகாண்டுள் ளனகவா அவர் அப்பட்டமான நயவஞ்ெகர் ஆவார். 
எவரிடம் அவற்ைில் ஒரு குணம் குடி தகாண்டுள்ளகதா அவர் அரத 
விட்டுவிடும்வரை அவருள் நயவஞ்ெகத்தின் ஒரு குணம் குடியிருக்கும். 
கபெினால் தபாய் தொல்வதும், ஒப்பந்தம் தெய்துதகாண்டால் (நம்பிக்ரக) 
கமாெடி தெய்வதும், வாக்களித்தால் மாறு தெய்வதும், வழக்காடினால் 
கநர்ரம தவறுவதும்தான் அரவ (நான்கும்). இரத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "இவற்ைில் ஏகதனும் ஒரு குணம் அவரிடம் 
இருந்தால் நயவஞ்ெகத்தின் ஒரு குணம் அவரிடம் இருக்கிைது'' என்று 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக) இடம்தபற்றுள்ளது.60  

107 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நயவஞ்ெகனின் 
அரடயாளங்கள் மூன்ைாகும்: அவன் கபசும்கபாது தபாய் உரைப்பான்; 
வாக்களித்தால் அதற்கு மாறு தெய்வான்; அவனிடம் நம்பி (ஏகதனுதமான்ரை) 
ஒப்பரடத்தால் (அதில்) கமாெடி தெய்வான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
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அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.61 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

108 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மூன்று குணங்கள் 
நயவஞ்ெகனின் அரடயாளங்களில் அடங்கும்: கபசும்கபாது தபாய் 
உரைப்பதும், வாக்களித்தால் அதற்கு மாறு தெய்வதும், நம்பி 
(ஏகதனுதமான்ரை) ஒப்பரடத்தால் (அதில்) கமாெடி தெய்வதும்தான் அரவ 
(மூன்றும்). இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

109 கமற்கண்ட அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழி யாககவ யஹ்யா பின் முஹம்மத் 
(ைஹ்) அவர்களும் இந்த ஹதீரஸ அைிவித்துள்ளார்கள். அதில் 
"நயவஞ்ெகனின் அரடயாளங்கள் மூன்ைாகும்... அவன் கநான்பு கநாற்ைாலும், 
ததாழுதாலும், தன்ரன ஒரு முஸ்லிம் என்று கூைிக்தகாண்டாலும் ெரிகய'' 
என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

110 கவறு இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 26 தம் ெககாதை முஸ்லிரம கநாக்கி "இரைமறுப்பாளகன!' ("காஃபிகை') 
என்று அரழத்தவைது இரைநம்பிக்ரகயின் நிரல.  

111 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மனிதர் தம் (முஸ்லிம்) 
ெககாதைரை "இரைமறுப்பாளர்' (காஃபிர்) என்று கூைினால் நிச்ெயம் அவர்கள் 
இருவரில் ஒருவர் அச்தொல்லுக்கு உரியவைாகத் திரும்புவார். இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.62 - 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எந்த மனிதர் தம் 
(முஸ்லிம்) ெககாதைரைப் பார்த்து "இரைமறுப்பாளகன!' ("காஃபிகை!') என்று 
அரழக்கின்ைாகைா நிச்ெயம் அவர்களிருவரில் ஒருவர் அச்தொல்லுக்கு 
உரியவைாகத் திரும்புவார். அவர் கூைியரதப் கபான்று இவர் இருந்தால் ெரி! 
இல்லாவிட்டால் அவர் தொன்ன தொல் அவரை கநாக்கிகய திரும்புகிைது. 
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இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

112 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தன் தந்ரத 
அல்லாத(ஒரு)வரை, அவர் தன் தந்ரதயல்ல என்று விவைம் 
அைிந்துதகாண்கட "அவர்தாம் என் தந்ரத'' என்று கூறும் ஒரு மனிதன் நன்ைி 
தகட்டவன் (காஃபிர்) ஆகிவிட்டான். தனக்குச் தொந்தமில்லாத ஒன்ரைக் 
குைித்து "அது தனக்குரியதுதான்'' என்று கூைிக்தகாள்பவன் நம்ரமச் 
ொர்ந்தவன் அல்லன்; அவன் தன் இருப்பிடத்ரத நைகத்தில் 
அரமத்துக்தகாள்ளட்டும். ஒருவர் மற்தைாரு (முஸ்லிமான) மனிதரை 
"இரைமறுப்பாளர்' என்கைா "அல்லாஹ்வின் எதிரிகய!' என்கைா அரழத்தால் -
அவர் (உண்ரமயில்) அவ்வாறு (இரை மறுப்பாளைாக) இல்ரலயாயின்- 
தொன்னவரை கநாக்கிகய அச்தொல் திரும்பிவிடுகின்ைது. இரத அபூதர் 
(ஜுன்துப் பின் ஜுனாதா-ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.63  

பாடம் : 27 ததரிந்துதகாண்கட தன் தந்ரதரய தவறுத்து (கவதைாருவரை தன் 
தந்ரத என்று கூைி)விடுகின்ைவனது இரை நம்பிக்ரகயின் நிரல.  

113 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்கள் தந்ரதயரை 
நீங்கள் தவறுக்காதீர்கள். யார் தம் தந்ரதரய தவறுத்து (கவதைாருவரைத் 
தம் தந்ரத என்று கூைி)விடுகின்ைாகைா அவர் நன்ைி தகான்ைவர் (காஃபிர்) 
ஆவார். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.64  

114 அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஸியாத் பின் 
உரபத் அஸ்ஸகஃப ீஎன்பார் (அபூசுஃப்யான் (ைலி) அவர்களுரடய புதல்வர் 
என்று) அரழக்கப்பட்டகபாது, நான் அபூபக்ைா (ைலி) அவர்கரளச் ெந்தித்கதன். 
அவர்களிடம் "ஏன் இவ்வாறு தெய்கின்ைரீ்கள்? ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) 
அவர்கள் "யார் இஸ்லாத்தில் தம் தந்ரதயல்லாத கவதைாருவரை -அவர் தம் 
தந்ரதயல்ல என்று ததரிந்துதகாண்கட- தம் தந்ரத என்று கூறுகின்ைாகைா 
அவருக்குச் தொர்க்கம் தரட தெய்யப்பட்டுள்ளது' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூை என் காதுகளால் ககட்கடன் எனக் கூைியுள்ளார்ககள!'' 
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என்று தொன்கனன். அதற்கு அபூபக்ைா (ைலி) அவர்கள் "நானும் இவ்வாகை 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவிகயற்றுள்களன்'' என்று 
தொன்னார்கள்.65  

115 அபூஉஸ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 
"யார் தம் தந்ரதயல்லாத ஒருவரை -அவர் தம் தந்ரத அல்ல என்பரத 
அைிந்துதகாண்கட- தந்ரத என்று கூறுவாகைா அவருக்குச் தொர்க்கம் தரட 
தெய்யப்பட்டுள்ளது'' என்று கூைியரதத் தம் காதுகள் தெவிகயற்ைதாகவும், 
மனம் நிரனவில் நிறுத்திக்தகாண்டதாகவும் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி), 
அபூபக்ைா (ைலி) ஆகிகயார் கூைினர்.  

பாடம் : 28 "ஒரு முஸ்லிரம ஏசுவது பாவமாகும்.  
அவனுடன் கபாரிடுவது இரைமறுப் பாகும்' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியது.  

116 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு முஸ்லிரம 
ஏசுவது பாவமாகும். அவனுடன் கபாரிடுவது (அல்லது தகாரல தெய்வது) 
இரைமறுப்பு (கபான்ை பாவச்தெயல்) ஆகும். இரத அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. (இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான) ஸுரபத் பின் அல்ஹாரிஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: 
நான் அபூவாயில் ைகீக் பின் ெலமா (ைஹ்) அவர்களிடம் "இரத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிப்பரத நீங்கள் தெவிகயற்ைரீ் களா?'' என்று ககட்கடன். 
அபூவாயில் (ைஹ்) அவர்கள், "ஆம்' என்று கூைினார்கள். ைுஅபா (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில் அபூவாயில் (ைஹ்) அவர்களிடம் ஸுரபத் (ைஹ்) 
அவர்கள் (கமற்கண்டவாறு) ககட்டது பற்ைிய குைிப்பு இடம் தபைவில்ரல.66  

117 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 29 "எனக்குப் பின்னால் உங்களில் ஒருவர் மற்ைவரின் கழுத்ரத 
தவட்டி மாய்த்துக் தகாள்ளும் இரைமறுப்பாளர்களாய் மாைிவிடாதீர்கள்'' 
என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதன் தபாருள்.67  

118 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "விரடதபறும்' 
ஹஜ்ஜின்கபாது (உரை நிகழ்த்திக்தகாண்டிருக்ரகயில்) நபி (ஸல்) அவர்கள் 
என்னிடம், "மக்கரள தமௌனமாக இருக்கச் தொல்லுங்கள்!'' என்று கூைிவிட்டு, 
"எனக்குப் பின்னால் உங்களில் ஒருவர் மற்ைவரின் கழுத்ரத தவட்டி 
மாய்த்துக்தகாள் ளும் இரைமறுப்பாளர்களாய் மாைிவிடாதீர்கள்'' என்று 
கூைினார்கள்.68 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

119 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.69  

120 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் விரடதபறும் ஹஜ்ஜின்கபாது (உரையாற்றுரகயில்), "உங்களுக்கு 
அழிவு தான் (ரவஹக்கும்)' அல்லது "உங்களுக்குக் ககடுதான் (ரவலக்கும்)'. 
எனக்குப் பிைகு ஒருவர் மற்ைவரின் கழுத்ரத தவட்டி மாய்த்துக்தகாள் ளும் 
இரைமறுப்பாளர்களாய் நீங்கள் மாைி விடாதீர்கள்'' என்று கூைினார்கள்.70 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 30 பைம்பரைரயக் குரை கூறுவரதயும்,  
(இைந்தவருக்காக) ஒப்பாரி ரவப்பரதயும் இரைமறுப்பு என்று குைிப்பிடுவது.  

121 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மக்களிடம் உள்ள 
இரு குணங்கள் இரை மறுப்பாகும்: 1. பைம்பரைரயக் குரை கூறுவது. 2. 
இைந்தவருக்காக ஒப்பாரிரவப்பது.71 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 31 (எெமாரனவிட்டு) ஓடிப்கபான அடிரமரய "இரைமறுப்பாளன்' 
என்று குைிப்பிடுவது.  

122 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: எந்த அடிரம தன் 
எெமானர்களிடமிருந்து ஓடிப்கபாகிைாகனா அவன் அவர்களிடம் திரும்பி 
வரும்வரை இரைமறுப்பாளனாககவ இருக்கிைான். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான மன்ஸூர் பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியமாக! (கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் (ைலி) அவர்களது 
தொந்தக் கருத்தல்ல. மாைாக,) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியது என்கை (எனக்கு) 
அைிவிக்கப்பட்டது. ஆயினும், (குழப்பவாதி களான முஃதஸிலா மற்றும் 
காரிஜிய்யாக்கள் நிரைந்துள்ள) இந்த பஸ்ைா நகரில் என் வாயிலாக இது 
அைிவிக்கப்படுவரத நான் விரும்பவில்ரல.72  

123 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எந்த அடிரம (தன் 
எெமானிடமிருந்து) ஓடிப் கபாகிைாகனா அவரனவிட்டு (இரைவனின்) 
தபாறுப்பு(ம் பாதுகாப்பும்) நீங்கிவிடுகிைது. இரத ஜரீர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கி ைார்கள்.  

124 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அடிரம (தன் எெமானிடமிருந்து) ஓடிப் 
கபாய்விட்டால் அவனுரடய எந்தத் ததாழுரக யும் ஏற்றுக்தகாள்ளப்படாது. (-
ததாழுரகயின் நன்ரம கிரடக்காது.) இரத ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 32 நட்ெத்திை இயக்கத்தால்தான் நமக்கு மரழ தபாழிந்தது என்று 
கூறுவது இரைமறுப்பாகும்.73  

125 ரஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஹுரதபியா' எனுமிடத்தில் 
எங்களுக்கு சுப்ஹுத் ததாழுரக ததாழுவித்தார்கள். -அன்ைிைவு மரழ 
தபய்திருந்தது.- ததாழுது முடித்ததும் மக்கரள கநாக்கி கநைாகத் திரும்பி, 
"உங்கள் இரைவன் என்ன கூைினான் என்பரத நீங்கள் அைிவரீ்களா?'' என்று 
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ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதருகம நன்கு 
அைிந்தவர்கள்'' என்று கூைினர். அப்கபாது "என் அடியார்களில் என்ரன 
நம்பக்கூடியவர்களும் உள்ளனர்; (என்ரன) மறுக்கக்கூடியவர்களும் உள்ளனர். 
"அல்லாஹ் வின் தயவாலும் அவன் கருரணயாலும்தான் நமக்கு மரழ 
தபாழிந்தது' எனக் கூைியவர்கள் என்ரன நம்பி, நட்ெத்திைத்ரத மறுத்தவர் 
களாவர். "இன்ன இன்ன நட்ெத்திைத்தினால்தான் எங்களுக்கு மரழ தபாழிந்தது' 
எனக் கூைியவர்ககளா என்ரன மறுத்து நட்ெத்திைத்ரத நம்பியவர்கள் ஆவர்' 
என அல்லாஹ் தொன்னான்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்.74  

126 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் இரைவன் என்ன தொன்னான் என்று நீங்கள் 
அைிவரீ்களா?'' என (மக்களிடம்) ககட்டார்கள். பிைகு, "என் அடியார்களுக்கு 
நான் என் அருட்தெல்வங்களில் ஒன்ரை வழங்கும்கபாது அவர்களில் ஒரு 
ொைார் "(இதற்தகல்லாம் காைணம்) நட்ெத்திைங்கள்தாம்; நட்ெத்திைங் களாகலகய 
(இது எங்களுக்குக் கிரடத்தது)' என்று கூைி, அந்த அருட்தெல்வத்தின் 
விையத்தில் நன்ைி தகட்டவர்களாய் நடந்துதகாள்ளாமல் இருந்ததில்ரல 
(என்று அல்லாஹ் தொன்னான்)'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் வானிலிருந்து ஏகதனும் ஒரு வளத்ரத 
இைக்கும்கபாததல்லாம் மக்களில் ஒரு ொைார் அதன் விையத்தில் நன்ைி 
தகான்ைவர்களாய் மாைிவிடாமல் இருந்ததில்ரல. (வானிலிருந்து) அல்லாஹ் 
மரழ தபாழிவிக்கிைான். அவர்ககளா, "இன்ன இன்ன நட்ெத்திைம்தான் (மரழ 
தபாழிவித்தது)' என்று கூறுகின்ைனர். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவைில், முஹம்மத் பின் ெலமா அல்முைாதீ (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "இன்ன இன்ன நட்ெத்திைங்களால்தான் (மரழ தபாழிந்தது என்று 
அவர்கள் கூறுகின்ைனர்)'' என வந்துள்ளது.  
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127 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில் (ஒரு நாள்) மரழ தபய்தது. அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"மக்களில் நன்ைியுள்ளவர்களும் உள்ளனர். நன்ைி தகட்டவர்களும் உள்ளனர். 
(மரழ தபாழியும் கபாது) இது அல்லாஹ்வின் கருரண என்று (ெிலர்) 
கூறுகின்ைனர். கவறு ெிலகைா, இன்ன இன்ன நட்ெத்திை இயக்கம் 
தமய்யாகிவிட்டது என்று கூறுகின்ைனர்'' என்ைார்கள். அப்கபாதுதான், 
"நட்ெத்திை மண்டலங்களின் மீது நான் ெத்தியம் தெய்கிகைன்'' என்று 
ததாடங்கி, "(இரைவன் வழங்கிய) உங்கள் வாழ்வாதாைத்திற்கு (நன்ைியாக) 
உங்களது அவிசுவாெத்ரத ஆக்குகின்ைரீ்களா?'' என்று முடியும் 
இரைவெனங்கள் (56:75-82) அருளப்தபற்ைன.  

பாடம் : 33 அன்ொரிகரளயும் அலீ (ைலி) அவர்கரளயும் கநெிப்பது 
இரைநம்பிக்ரகயும் அதன் அரடயாளங்களில் ஒன்றும் ஆகும்; அவர்கரள 
தவறுப்பது நயவஞ்ெகத்தின் அரடயாளங்களில் ஒன்ைாகும் என்பதன் 
ஆதாைம்.75  

128 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நயவஞ்ெகனின் 
அரடயாளம் அன்ொரி கரள தவறுப்பதாகும்; இரைநம்பிக்ரகயாளரின் 
அரடயாளம் அன்ொரிகரள கநெிப்பதாகும். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.76 - மற்கைார் அைிவிப்பில் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: அன்ொரிகரள கநெிப்பது இரைநம்பிக்ரக யின் 
அரடயாளமாகும்; அவர்கரள தவறுப்பது நயவஞ்ெகத்தின் அரடயாளமாகும். 
இரத அனஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள்.  

129 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அன்ொரிகள் ததாடர்பாக 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறுரகயில், "இரைநம்பிக்ரக யாளரைத் தவிை 
கவதைவரும் அவர்கரள கநெிக்கமாட்டார்கள்; நயவஞ்ெகரனத் தவிை 
கவதைவரும் அவர்கரள தவறுக்கமாட்டார்கள். யார் அவர்கரள 
கநெிக்கிைார்ககளா அவர்கரள அல்லாஹ்வும் கநெிக்கிைான். யார் அவர்கரள 
தவறுக்கிைார்ககளா அவர்கரள அல்லாஹ்வும் தவறுக்கிைான்'' என்று 
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குைிப்பிட்டார்கள்.77 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: நான் (இரத எனக்கு அைிவித்த) அதீ பின் ஸாபித் (ைஹ்) 
அவர்களிடம், "இரத பைாஉ (ைலி) அவர்களிடமிருந்தா தெவியுற்ைரீ்கள்?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "(ஆம்;) எனக்குத்தான் அவர்கள் அைிவித்தார்கள்'' 
என்று பதிலளித்தார்கள்.  

130 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்ரவயும் 
இறுதி நாரளயும் நம்பிக்ரக தகாண்ட எவரும் அன்ொரிகரள 
தவறுக்கமாட்டார். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்ரவயும் 
இறுதி நாரளயும் நம்பிக்ரக தகாண்ட எவரும் அன்ொரிகரள 
தவறுக்கமாட்டார். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

131 அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: எவன் வித்துக்கரளப் பிளந்தாகனா, 
உயிர் கரளப் பரடத்தாகனா அவன்மீது ஆரணயாக! உம்மீ நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (பின்வருமாறு) என்னிடம் அறுதியிட்டுக் கூைினார்கள்: 
இரைநம்பிக்ரகயாளரைத் தவிை கவதைவரும் என்ரன (-அலீரய) 
கநெிக்கமாட் டார்கள். நயவஞ்ெகரனத் தவிை கவதைவரும் என்ரன 
தவறுக்கமாட்டார்கள். இரத ஸிர்ரு பின் ஹுரபஷ் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 34 வணக்க வழிபாடுகள் குரைவதால் இரை நம்பிக்ரகயும் 
குரையும்;  
நன்ைி மைத்தல், உரிரம மீைல் கபான்ை இரைமறுப்பு அல்லாத 
தெயல்களுக்கும் "குஃப்ர்' எனும் தொல் ஆளப்படும்.78  
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132 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உரையாற்றுரகயில்), "தபண்கள் 
ெமுதாயகம! தானதர்மங்கள் தெய்யுங்கள்; அதிகமாகப் பாவமன்னிப்புக் 
ககாருங்கள். ஏதனனில், நைகவாெிகளில் நீங்ககள அதிகமாக இருப்பரத நான் 
கண்கடன்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அங்கிருந்த புத்திொலியான ஒரு 
தபண்மணி, "நைகவாெிகளில் அதிகம் கபைாக நாங்கள் இருப்பதற்கு என்ன 
காைணம்? அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் அதிகமாகச் ொபம் தகாடுக்கிைரீ்கள்; கணவனிடம் 
நன்ைி இல்லாதவர்களாக நடந்துதகாள்கிைரீ்கள்; அைிவிலும் மார்க்கத்திலும் 
குரைபாடுள்ளவர்களாகவும், அைிவிற் ெிைந்கதாரைக்கூட (கவர்ச்ெியால்) 
வழீ்த்தக்கூடியவர்களாகவும் (தபண்களான) உங்கரளப் கபான்று கவறு 
யாரையும் நான் காணவில்ரலகய'' என்று பதிலளித்தார்கள். அப்தபண்மணி, 
"அைிவிலும் மார்க்கத்திலும் எங்களுரடய குரைபாடு என்ன? அல்லாஹ்வின் 
தூதகை!'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அைிவிலுள்ள குரைபாடு யாததனில், ஓர் ஆணின் ொட்ெியத் திற்கு இரு 
தபண்களின் ொட்ெியம் நிகைாகிைது. இதுதான் (தபண்களின்) அைிவிலுள்ள 
குரைபாடாகும். (மாதவிடாய் ஏற்படும்) பல நாட்கள் அவள் ததாழாமல் 
இருந்துதகாண்டிருக் கிைாள்; ைமளான் மாதத்தில் கநான்பு கநாற்காமல் 
இருக்கிைாள். இதுதான் (அவளுரடய) மார்க்கத் திலுள்ள குரைபாடு'' என்று 
கூைினார்கள். கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.79 - கமற்கண்ட ஹதீரஸப் கபான்கை அபூெயதீ் 
அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்களும் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களும் 
அைிவித்துள்ளார்கள்.  

பாடம் : 35 ததாழுரகரயக் ரகவிடுவதற்கும் "குஃப்ர்' எனும் தொல் 
ஆளப்படுவதுண்டு.80  
133 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆதமின் ரமந்தன் (-
மனிதன்) ெஜ்தா (ெிைவணக்கத்திற்கான) வெனத்ரத ஓதி ெிைவணக்கம் (ெஜ்தா) 
தெய்தால் ரைத்தான் அழுதவாகை "அந்கதா எனக்கு வந்த நாெகம! ஆதமின் 
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ரமந்தன் ெிைவணக்கம் தெய்யும்படி கட்டரளயிடப்பட்டான். அவன் 
ெிைவணக்கம் தெய்துவிட்டான். அவனுக்குச் தொர்க்கம் கிரடக்கப்கபாகிைது. 
ஆனால் (ஆதி மனிதர் ஆதமுக்குச்) ெிைம் பணியும்படி எனக்குக் 
கட்டரளயிடப்பட்டது. நாகனா மறுத்து விட்கடன். எனகவ, எனக்கு 
நைகம்தான்'' என்று கூைியபடி விலகிச்தெல்கிைான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "(ஆதமுக்குச் ெிைம்பணியும்படி எனக்குக் 
கட்டரளயிடப்பட்டது.) ஆனால், நான் (அதற்கு) மாறு தெய்கதன். எனகவ, 
எனக்கு நைகம்தான்'' என்று (ெிறு வித்தியாெத்துடன்) இடம்தபற்றுள்ளது.  

134 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நிச்ெயமாக மனிதனுக்கும் 
இரணரவப்பு மற்றும் இரைமறுப்பு ஆகியவற்றுக்குமிரடகய (பாலமாக 
இருப்பது) ததாழுரகரயக் ரகவிடுவது தான்.81 இரத ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: மனிதனுக்கும் இரணரவப்பு மற்றும் இரைமறுப்பு 
ஆகியவற்றுக்குமிரடகய (பாலமாக இருப்பது) ததாழுரகரயக் 
ரகவிடுவதுதான். இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். (இதன் அைிவிப்பாளர்ததாடர் கவறுபடுகிைது.)  

பாடம் : 36 அல்லாஹ்ரவ நம்பிக்ரகதகாள்வகத (நற்)தெயல்களில் மிகவும் 
ெிைந்ததாகும்.  
135 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் "(நற்)தெயல்களில் ெிைந்தது எது?'' என்று ககட்கப் பட்டது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்ரவ நம்பிக்ரக தகாள்வது'' 
என்று கூைினார்கள். "பிைகு எது (ெிைந்தது)?'' என்று ககட்கப்பட்டகபாது, 
"அல்லாஹ்வின் பாரதயில் அைப்கபார் புரிவது'' என்ைார்கள். "பிைகு எது 
(ெிைந்தது)?'' எனக் ககட்கப்பட்டகபாது, "(பாவச் தெயல் எதுவும் கலவாத) 
ஒப்புக்தகாள்ளப்பட்ட ஹஜ்'' என்று பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
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அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் ("அல்லாஹ்ரவ நம்பிக்ரகதகாள்வது' எனும் 
இடத்தில்) "அல்லாஹ்ரவயும் அவனுரடய தூதரையும் நம்பிக்ரகதகாள்வது'' 
என்று இடம்தபற்றுள்ளது.82  

136 அபூதர் அல்ஃகிஃபாரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (நற்)தெயல்களில் ெிைந்தது எது?'' 
என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்ரக (ஈமான்) 
தகாள்வதும் அவனது பாரதயில் அைப்கபார் புரிவதும் ஆகும்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். நான், "எந்த அடிரம(ரய விடுதரல தெய்வது) ெிைந்தது?'' 
என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "தன் எெமானர்களிடம் தபறுமதி மிக்க, 
அதிக விரல தகாண்ட அடிரமதான் (ெிைந்தவன்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
"அ(த்தரகய அடிரமரய விடுதரல தெய்வ)து என்னால் 
இயலவில்ரலதயன்ைால்...?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ததாழில் 
தெய்பவருக்கு உதவி தெய்க; அல்லது கவரல இல்லாதவருக்கு கவரல 
தருக'' என்று தொன்னார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (நற்)தெயல்களில் 
ெிலவற்ரைக்கூட என்னால் தெய்ய இயலவில்ரலதயன் ைால் (நான் என்ன 
தெய்வது?) கூறுங்கள்!'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "மக்களுக்குத் 
தீங்கு தெய்யாமல் இருங்கள்! ஏதனனில், அதுவும் நீங்கள் உங்களுக்குச் 
தெய்துதகாள்ளும் ஒரு நல்லைம்தான்'' என்று கூைினார்கள்.83 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கவறு 
இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களிலும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ("ததாழில் 
தெய்பவனுக்கு உதவி தெய்க' என்பதற்கு பதிலாக) "பலவனீருக்கு உதவி 
தெய்க; அல்லது கவரல இல்லாதவருக்கு கவரல தருக' என 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

137 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "(நற்)தெயல்களில் ெிைந்தது எது?'' 
என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "உரிய கநைத்தில் ததாழுரகரய 
நிரைகவற்றுவது'' என்று பதிலளித்தார்கள். நான் "பிைகு எது?'' என்று 

151

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஈமான்



 
 
 

ககட்கடன். "தாய் தந்ரதயருக்கு நன்ரம புரிவது'' என்ைார்கள். நான், "பிைகு 
எது?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு "அல்லாஹ்வின் பாரதயில் அைப்கபார் 
புரிவது'' என்ைார்கள். (நபி அவர் களுக்கு ததாந்தைவு தகாடுக்கக் கூடாது 
என்று) அவர்கள்மீது பரிவுகாட்டிகய நான் கமலும் கமலும் ககட்பரத 
நிறுத்திவிட்கடன்.84  

138 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம்), "அல்லாஹ்வின் நபிகய! 
(நற்)தெயல் களில் தொர்க்கத்திற்கு மிகவும் தநருக்கமானது எது?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "உரிய கநைத்தில் ததாழுரகரய 
நிரைகவற்றுவது'' என்று கூைினார்கள். "அடுத்து எது? அல்லாஹ்வின் நபிகய!'' 
என்று ககட்கடன். அதற்கு, "தாய் தந்ரதயருக்கு நன்ரம புரிவது'' என்ைார்கள். 
"அடுத்து எது? அல்லாஹ்வின் நபிகய!'' என்று ககட்டகபாது, "அல்லாஹ்வின் 
பாரதயில் அைப்கபார் புரிவது'' என்ைார்கள்.  

139 வலீத் பின் அல்அய்ஸார் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களின் இல்லத்ரதச் சுட்டிக் காட்டியவாறு அபூஅம்ர் 
அஷ் ரைபான ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இகதா! இந்த வடீ்டுக்காைர் 
(பின்வருமாறு) என்னிடம் கூைினார்கள்: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமான தெயல் (அமல்) எது?'' 
என்று ககட்கடன். அவர்கள், "உரிய கநைத்தில் ததாழுரகரய 
நிரைகவற்றுவது'' என்று கூைினார்கள். நான் "பிைகு எது?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அவர்கள், "பிைகு தாய் தந்ரதயருக்கு நன்ரம புரிவது'' என்ைார்கள். 
நான், "பிைகு எது?'' என்று ககட்டகபாது, "பிைகு அல்லாஹ்வின் பாரதயில் 
அைப்கபார் புரிவது'' என்ைார்கள். இவற்ரை மட்டுகம என்னிடம் அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். இன்னும் அதிகமாக (இது குைித்து) 
நான் ககட்டிருந்தால் அவர்களும் எனக்கு அதிகமாகச் தொல்லியிருப்பார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களின் 
இல்லத்ரத கநாக்கி அபூஅம்ர் அஷ்ரைபான ீ(ைஹ்) அவர்கள் ொரட 

152

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஈமான்



 
 
 

காட்டினார்கள்; அன்னாைது தபயரை எங்களிடம் குைிப்பிடவில்ரல'' என்று 
அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

140 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "நற்தெயல்களில்' அல்லது 
"நற்தெயலில்' ெிைந்தது உரிய கநைத்தில் ததாழுரகரய நிரைகவற்றுவதும் 
தாய் தந்ரதயருக்கு நன்ரம புரிவதுமாகும் இரத அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.85 

பாடம் : 37 இரைவனுக்கு இரணரவப்பதுதான் பாவங்களிகலகய  
மிகவும் கமாெமானது. அதற்கடுத்த தபரும் பாவம் எது என்பது பற்ைிய 
விளக்கம்.86  

141 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம், "அல்லாஹ்விடம் பாவங்களில் 
மிகப் தபரியது எது?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ் 
உன்ரனப் பரடத்திருக்க, அவனுக்கு நீ இரண கற்பிப்பது'' என்று 
தொன்னார்கள். நான் அவர்களிடம், "நிச்ெயமாக அது மிகப் தபரிய பாவம்தான்'' 
என்று தொல்லி விட்டு, "பிைகு எது?'' என்று ககட்கடன். "உன் குழந்ரத 
உன்னுடன் (அமர்ந்து உன் உணரவப் பங்குகபாட்டு) உண்ணும் என அஞ்ெி 
அரத நீ தகால்வது'' என்று தொன்னார்கள். நான் "பிைகு எது?'' என்று ககட்க, 
அவர்கள், "உன்(மீது அபாை நம்பிக்ரகரவத்துள்ள) அண்ரட வடீ்டானின் 
மரனவி(ரயக் கவர்ந்து அவள்) உடன் நீ விபொைம் தெய்வது'' என்று 
தொன்னார்கள்.87 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

142 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 
(நபி (ஸல்) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அல்லாஹ்விடம் எந்தப் 
பாவம் மிகப் தபரியது?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ் 
உன்ரனப் பரடத்திருக்க, அவனுக்கு நீ இரணரவப்பதுதான், (தபரும் பாவம்)'' 
என்று பதிலளித்தார்கள். அவர், "பிைகு எது?'' என்று ககட்டார். அவர்கள், "உன் 
குழந்ரத உன்னுடன் (அமர்ந்து உன் உணரவப் பங்குகபாட்டு) உண்ணும் என 
அஞ்ெி அரத நீ தகால்வது'' என்று தொன்னார்கள். "பிைகு எது?'' என்று அவர் 

153

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஈமான்



 
 
 

ககட்க, "உன் அண்ரட வடீ்டானின் மரனவி(ரயக் கவர்ந்து அவள்) உடன் நீ 
விபொைம் தெய்வது'' என்று அவர்கள் பதிலளித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது இக்கூற்ரை தமய்ப்பிக்கும் வரகயில், "கமலும், அவர்கள் 
அல்லாஹ்வுடன் கவதைந்தத் ததய்வத்ரதயும் அரழப்பதில்ரல. கமலும், 
(தகாரல தெய்யக் கூடாது என்று) அல்லாஹ் தரட விதித்துள்ள எந்த 
உயிரையும் (ெட்டபூர்வமான) உரிரமயின்ைி அவர்கள் தகாரல 
தெய்வதில்ரல; கமலும், விபொைமும் தெய்வதில்ரல. யாகைனும் 
இச்தெயல்கரளச் தெய்தால் அவன் (தன் பாவத்திற்கான) தண்டரனரயப் 
தபற்கைதீருவான்'' எனும் (25:68ஆவது) வெனத்ரத அல்லாஹ் அருளினான். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 38 தபரும் பாவங்களும் மிகப் தபரும் பாவங்களும்  
143 அபூபக்ைா நுஃரபஉ பின் அல்ஹாரிஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நாங்கள் (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருகில் 
இருந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள், "தபரும் பாவங்களிகலகய மிகப் தபரும் 
பாவங்கரள நான் உங்களுக்கு அைிவிக்கட்டுமா?'' என்று (மூன்று முரை) 
ககட்டு விட்டு, "அல்லாஹ்வுக்கு இரணரவப்பது, தபற்கைாரைப் 
புண்படுத்துவது, "தபாய் ொட்ெியம் தொல்வது' அல்லது "தபாய் கபசுவது' 
ஆகியரவ (தாம் அரவ)'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது 
ொய்ந்துதகாண்டிருந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து அமர்ந்து 
இ(றுதியாகச் தொன்ன)ரத திரும்பத் திரும்பக் கூைிக் தகாண்கடயிருந்தார்கள். 
இரதக் கண்ட நாங்கள் "அவர்கள் நிறுத்திக்தகாள்ளக் கூடாதா!'' என்று 
கூைிகனாம்.88  

144 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வுக்கு 
இரணரவப்பது, தபற்கைாரைப் புண்படுத்துவது, தகாரலதெய்வது மற்றும் 
தபாய் கபசுவது ஆகியரவ தபரும்பாவங்களில் அடங்கும் என நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்.89 - அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
(ஒரு முரை) "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தபரும் பாவங்கள் 
பற்ைிக் கூைினார்கள்' அல்லது "தபரும் பாவங்கள் குைித்து அவர்களிடம் 
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வினவப்பட்டது'. அப்கபாது அவர்கள், "அல்லாஹ்வுக்கு இரணரவப்பது, 
தகாரல தெய்வது, தபற்கைாரைப் புண்படுத்துவது ஆகியன 
(தபரும்பாவங்களாகும்)'' என்று கூைினார்கள். பிைகு "தபரும் பாவங்களிகலகய 
மிகப் தபரும் பாவம் ஒன்ரை நான் உங்களுக்கு அைிவிக்கட்டுமா?'' என்று 
ககட்டுவிட்டு, "தபாய் கபசுவது' அல்லது "தபாய் ொட்ெியம் கூறுவது'தான் 
(அது) என்று தொன் னார்கள். அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ைுஅபா (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: "தபாய் ொட்ெியம்' என்கை நான் தபரிதும் கருதுகிகைன்.  

145 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "கபைழிரவ ஏற்படுத்தும் ஏழு தபரும் பாவங் கரளத் தவிர்த்திடுவரீ்!'' 
என்று கூைினார்கள். அப்கபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அரவ எரவ?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வுக்கு 
இரண கற்பிப்பது, சூனியம் தெய்வது, (ெட்டபூர்வமான) உரிரமயின்ைி 
தகால்லக் கூடாது என்று அல்லாஹ் தரட விதித்துள்ள உயிரைக் தகால்வது, 
அநாரதகளின் தெல்வத்ரத உண்பது, வட்டிரய உண்பது, கபாரின்கபாது 
புைமுதுகிட்டு ஓடுவது, அப்பாவிகளான, இரை நம்பிக்ரக தகாண்ட, கற்புள்ள 
தபண்கள்மீது அவதூறு கூறுவது ஆகியரவதாம் (அந்தப் தபரும் பாவங்கள்)'' 
என்று பதிலளித்தார்கள்.90  

146 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
"ஒரு மனிதர் தம் தாய் தந்ரதயரை ஏசுவது தபரும் பாவங்களில் 
உள்ளதாகும்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். 
அப்கபாது "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஒரு மனிதர் தம் தாய் தந்ரதயரைகய 
ஏசுவாைா?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ஆம். ஒருவர் இன்தனாருவரின் தந்ரதரய ஏசுவார். உடகன 
(பதிலுக்கு) அவர் இவருரடய தந்ரதரய ஏசுவார். ஒருவர் இன்தனாருவரின் 
தாரய ஏசுவார். உடகன (பதிலுக்கு) அவர் இவருரடய தாரய ஏசுவார். (ஆக, 
தம் தபற்கைார் ஏெப்படுவதற்கு இவகை காைணமாகிவிடுகிைார்)'' என்று 
கூைினார்கள்.91 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 39 தற்தபருரம கூடாது; தற்தபருரம என்ைால் என்ன?  

147 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "யாருரடய உள்ளத்தில் அணுவளவு தற்தபருரம இருக் கிைகதா 
அவர் தொர்க்கத்தில் நுரழயமாட்டார்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது ஒரு 
மனிதர், "தமது ஆரட அழகாக இருக்க கவண்டும்; தமது காலணி அழகாக 
இருக்க கவண்டும் என ஒருவர் விரும்புகிைார். (இதுவும் தற்தபருரமயில் 
கெருமா?)'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் 
அழகானவன்; அழரககய அவன் விரும்புகின்ைான். தற்தபருரம என்பது 
(ஆணவத்கதாடு) உண்ரமரய மறுப்பதும், மக்கரளக் ககவலமாக 
மதிப்பதும்தான்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

148 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தமது உள்ளத்தில் 
கடுகு மணியளவு இரைநம்பிக்ரகயுள்ள எவரும் நைகத்தில் நுரழயமாட்டார். 
தமது உள்ளத்தில் கடுகு மணியளவு அகம்பாவமுள்ள எவரும் தொர்க்கத்தில் 
நுரழயமாட்டார்.92 இரத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

149 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யாருரடய உள்ளத்தில் அணுவளவு 
தற்தபருரம உள்ளகதா அவர் தொர்க்கத்தில் நுரழயமாட்டார். இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 40 அல்லாஹ்வுக்கு எரதயும் இரண ரவக்காமல் இைந்தவர் 
தொர்க்கம் தெல்வார். இரணரவப்பாளைாக இைந்து கபானவர் நைகம் 
தெல்வார்.  

150 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "யார் அல்லாஹ்வுக்கு 
இரணரவத்தவைாக இைந்து விடுகிைாகைா அவர் நிச்ெயமாக நைகம் தெல்வார்'' 
என்று கூைியரத நான் ககட்கடன். நான் (அகத கருத்ரத) "யார் 
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அல்லாஹ்வுக்கு எரதயும் இரணரவக்காமல் இைந்துவிடுகிைாகைா அவர் 
நிச்ெயமாக தொர்க்கம் தெல்வார்'' என்று கூைிகனன்.93 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

151 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "(தொர்க்கத்ரதயும் நைகத்ரதயும்) கட்டாயமாகத் 
கதடித் தருகின்ை இைண்டு விையங்கள் என்தனன்ன?'' என்று ககட்டார். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "யார் அல்லாஹ்வுக்கு எரதயும் 
இரணரவக்காமல் இைந்துவிடுகிைாகைா அவர் (நிச்ெயமாகச்) தொர்க்கம் 
தெல்வார். யார் அல்லாஹ்வுக்கு இரணரவத்தவைாக இைந்துவிடுகிைாகைா 
அவர் (நிச்ெயமாக) நைகம் தெல்வார்'' என்று பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

152 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் அல்லாஹ்வுக்கு 
எரதயும் இரணரவக்காமல் அவரனச் ெந்திக்கிைாகைா அவர் தொர்க்கம் 
தெல்வார். யார் அவனுக்கு இரணரவத்தவைாக அவரனச் ெந்திக்கிைாகைா 
அவர் நைகம் தெல்வார். இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், ஹஜ்ஜாஜ் பின் அஷ்ைாயிர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "ஜாபிர் 
(ைலி) அவர்கள் எங்களுக்கு அைிவித்தார்கள்'' என்று (முத்தஸிலாகவு)ம், 
அபூஅய்யூப் அல்ஃரகலான ீ(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கப்படுகிைது'' என்று (முன்கத்திஉ ஆகவு)ம் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

153 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என்னிடம் (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) 
அவர்கள் வந்து "உங்கள் ெமுதாயத்தாரில் யார் அல்லாஹ்வுக்கு எரதயும் 
இரணயாக்காமல் இைந்துவிடுகிைாகைா அவர் நிச்ெயமாகச் தொர்க்கம் 
தெல்வார்'' என்று நற்தெய்தி கூைினார். உடகன நான், "அவர் விபொைம் 
தெய்தாலும் திருடினாலுமா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு ஜிப்ரீல் "விபொைம் 
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தெய்தாலும் திருடினாலும் ெரிகய'' என்று பதிலளித்தார். இரத அபூதர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள்.94 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  

154 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் தவள்ரள ஆரட அணிந்தபடி 
உைங்கிக்தகாண்டிருந்தார்கள். (ெிைிது கநைத்திற்குப்) பிைகு மீண்டும் நான் 
அவர்களிடம் தென்கைன். அப்கபாதும் அவர்கள் உைங்கிக்தகாண்டிருந்தார்கள். 
பிைகு (மீண்டும்) அவர்களிடம் தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் 
விழித்திருந்தார்கள். நான் அவர்கள் அருகில் அமர்ந்கதன். அப்கபாது 
"அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல ("லா இலாஹ 
இல்லல்லாஹ்') என்று தொல்லி, பிைகு அகத நம்பிக்ரகயில் இைந்துவிடும் 
எந்த அடியாரும் தொர்க்கம் புகுந்கத தீருவார்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தொன்னார்கள். நான், "அவர் விபொைம் புரிந்தாலும் திருடினாலுமா?'' என்று 
ககட்கடன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவர் விபொைம் புரிந்தாலும் திருடினாலும் 
ெரிகய (தொர்க்கம் புகுந்கத தீருவார்)'' என்று தொன்னார்கள். நான் (மீண்டும்) 
"அவர் விபொைம் புரிந்தாலும் திருடினாலுமா?'' என்று ககட்கடன். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அவர் விபொைம் புரிந்தாலும் திருடினாலும் ெரிகய (தொர்க்கம் 
புகுந்கத தீருவார்)'' என்று தொன்னார்கள்.- இவ்வாறு மூன்று தடரவ நடந்தது. 
நான்காவது தடரவ "(அவர் தொர்க்கம் புகுந்கத தீருவார்.) அபூதர்ரின் மூக்கு 
மண்ரணக் கவ்வட்டும்! (அதாவது நீர் இரத விரும்பாவிட்டாலும் ெரிகய)'' 
என்று கூைினார்கள். அைிவிப்பாளர் அபுல்அஸ்வத் அத்தீலீ (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்ைார்கள்: அபூதர் (ைலி) அவர்கள் "அபூதர்ரின் மூக்கு மண்ரணக் 
கவ்வட்டும்'' என்று கூைியபடிகய புைப்பட்டுச் தென்ைார்கள்.95 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

பாடம் : 41 இரைமறுப்பாளர் ஒருவர் "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' என்று 
(கலிமாச்) தொன்ன தற்குப் பிைகு அவரைக் தகாரல தெய்வது கூடாது.  
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155 மிக்தாத் பின் அம்ர் அல்அஸ்வத் அல்கிந்தீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) "இரை மறுப்பாளர்களில் ஒருவரன நான் 
ெந்தித்கதன். அவன் என்னிடம் ெண்ரடயிட்டான். அப்கபாது அவன் என் 
ரககளில் ஒன்ரை வாளால் தவட்டித் துண்டித்துவிட்டான். பிைகு, அவன் 
என்ரன விட்டு ஓடிப்கபாய் ஒரு மைத்தில் அபயம் கதடி (ஒளிந்து)தகாண்டு, 
"அல்லாஹ்வுக்கு அடிபணிந்(து இஸ்லாத்தில் இரணந்)கதன்' என்று 
தொன்னான். இரத அவன் தொன்னதற்குப் பிைகு நான் அவரனக் 
தகால்லலாமா? அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(கவண்டாம்) அவரனக் தகால்லாகத!'' 
என்ைார்கள். அதற்கு நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அவன் எனது ரகரயத் 
துண்டித்துவிட்டான். அரதத் துண்டித்த பிைகுதாகன இரதச் தொன்னான்!'' 
என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவரன நீ 
தகால்லாகத! அவ்வாறு நீ அவரனக் தகான்றுவிட்டால் அவரனக் 
தகால்வதற்கு முன்பு நீயிருந்த (குற்ைமற்ை) நிரலக்கு அவன் வந்து 
விடுவான். அந்த வார்த்ரதரயச் தொல்வதற்கு முன் அவனிருந்த (குற்ைவாளி 
எனும்) நிரலக்கு நீ தென்றுவிடுவாய்'' என்று கூைினார்கள்.96 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

156 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கவறு ெில அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியகாவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் மஅமர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "நான் 
அவரனக் தகால்வதற்கு முற்படும்கபாது அவன் "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' 
(அல்லாஹ் ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல) என்று கூைினான். 
(இதற்குப் பிைகு அவரன நான் தகால்லலாமா? என்று மிக்தாத் (ைலி) அவர்கள் 
வினவினார்கள்) என இடம்தபற்றுள்ளது.  

157 அதாஉ பின் யஸீத் அல்ரலஸீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
உரபதுல்லாஹ் பின் அதீ பின் கியார் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பனூ 
ஸுஹ்ைா குலத்தாரின் நட்புக் குலத்ரதச் கெர்ந்தவரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் பத்ருப் கபாரில் பங்ககற்ை வருமான மிக்தாத் பின் அம்ர் 
பின் அல்அஸ்வத் அல்கிந்தீ (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
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கூறுங்கள்: இரைமறுப்பாளர்களில் ஒருவரன நான் ெந்தித்கதன்...'' என்று 
ககட்டார்கள். இரதத் ததாடர்ந்து கமற்கண்ட (155ஆவது) ஹதீஸிலுள்ளரதப் 
கபான்கை உரபதுல்லாஹ் பின் அதீ (ைஹ்) அவர்கள் அைிவித்தார்கள்.  

158 உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: எங்கரள 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பரடப் பிரிதவான்ைில் அனுப்பி 
ரவத்தார்கள். ஜுரஹனா குலத்ரதச் கெர்ந்த "ஹுைக்காத்' கூட்டத்தாரிடம் 
நாங்கள் காரலயில் தென்ைரடந்கதாம். (அவர்களுடன் நடந்த ெண்ரடயில் 
அவர்கரள நாங்கள் கதாற்கடித்கதாம்.) அப்கபாது நான் ஒருவரைச் 
ெந்தித்கதன். (அவரை நாங்கள் சுற்ைி வரளத்துக்தகாண்டகபாது) அவர், "லா 
இலாஹ இல்லல்லாஹ்'' (அல்லாஹ் ஒருவரனத் தவிை கவறு இரைவன் 
இல்ரல) என்று தொன்னார். நான் (எனது ஈட்டியால்) அவரைத் தாக்கி(க் 
தகான்று)விட்கடன். ஆனால் அது என் மனதில் உறுத்திக் தகாண்கட இருந்தது. 
(திரும்பி வந்தகபாது) நான் இது குைித்து நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தொன்கனன். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "லா இலாஹ 
இல்லல்லாஹ் என்று அவர் தொன்ன பிைகுமா அவரை நீ தகான்ைாய்?'' என்று 
ககட்டார்கள். "ஆயுதத்ரத அஞ்ெித்தான் அவர் இவ்வாறு தொன்னார், 
அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று கூைிகனன். "அரத அவர் (உளப்பூர்வமாக) 
தொன்னாைா இல்ரலயா என்று அைிய அவருரடய இதயத்ரத நீ பிளந்து 
பார்த்தாயா?'' என்று (கடிந்து) ககட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்தக் 
ககள்விரயகய என்னிடம் திரும்பத் திரும்பக் ககட்டுக்தகாண்கடயிருந் 
தார்கள். எந்த அளவிற்தகன்ைால், நான் (அதற்கு முன் இஸ்லாத்ரத 
ஏற்ைிைாமல்) அன்ரைய தினத்தில் இஸ்லாத்ரத ஏற்ைிருந்தால் 
நன்ைாயிருந்திருக்குகம என்றுகூட ஆரெப்பட்கடன். எனகவதான் ெஅத் பின் 
அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! எந்த 
முஸ்லிமுடன் நான் கபாரிடுவதாக இருந்தாலும் அவருடன் இந்தச் "ெின்ன 
வயிற்றுக்காைர்'-உொமா- கபாரிடாதவரை கபாரிடமாட்கடன்'' என்று 
கூைினார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர் (ெஅத் (ைலி) அவர்களிடம்), 
"(பூமியிலிருந்து) குழப்பம் நீங்கி, கீழ்ப்படிதல் முற்ைிலுமாக 
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அல்லாஹ்வுக்தகன்கை ஆகிவிடும்வரை அவர்களுடன் நீங்கள் கபாரிடுங்கள்'' 
(8:39) என்று அல்லாஹ் கூை வில்ரலயா? என்று ககட்டார். அதற்கு ெஅத் 
(ைலி) அவர்கள், "(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) குழப்பம் 
முற்ைிலும் நீங்கிவிட கவண்டுதமன்பதற்காக நாங்கள் கபாரிட்கடாம். ஆனால், 
நீரும் உம் கதாழர்களும் குழப்பம் உருவாக கவண்டுதமன்பதற்காகப் கபாரை 
விரும்புகிைரீ்கள்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது.  

159 உொமா பின் ரஸத் பின் ஹாரிஸா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
எங்கரள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஜுரஹனா குலத்ரதச் 
கெர்ந்த "ஹுைக்கா' கூட்டத்தாரிடம் அனுப்பிரவத் தார்கள். நாங்கள் அந்தக் 
கூட்டத்தாரிடம் காரலயில் தென்ைரடந்கதாம். (அவர்களுடன் நடந்த 
ெண்ரடயில்) அவர்கரள நாங்கள் கதாற்கடித்கதாம். அப்கபாது நானும் 
அன்ொரிகளில் ஒருவரும் அந்தக் கூட்டத்ரதச் கெர்ந்த ஒருவரிடம் 
கபாய்ச்கெர்ந்கதாம். அவரை நாங்கள் சுற்ைி வரளத்துக்தகாண்டகபாது, அவர் 
"லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' (அல்லாஹ் ஒருவரனத் தவிை கவறு 
இரைவன் இல்ரல) என்று தொல்ல, அந்த அன்ொரி (அவரைக் தகால்லாமல்) 
விலகிக்தகாண்டார். நான் என் ஈட்டியால் அவரைக் குத்திக் தகான்றுவிட்கடன். 
நாங்கள் (திரும்பி) வந்தகபாது நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு இந்தச் தெய்தி 
எட்டகவ அவர்கள் என்னிடம், "உொமா! அவர் "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' 
என்று (ஏகத்துவ வாக்கியத்ரத) தமாழிந்த பின்னருமா அவரை நீ 
தகான்ைாய்?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "அவர் உயிரைப் பாதுகாக்ககவ 
(அவ்வாறு கூைினார்)'' என்று தொன்கனன். நபி (ஸல்) அவர்கள் "அவர் "லா 
இலாஹ இல்லல்லாஹ்' என்று தமாழிந்த பின்னருமா அவரை நீ 
தகான்ைாய்?'' என்று (மீண்டும்) ககட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்தக் 
ககள்விரயகய திரும்பத் திரும்பக் ககட்டுக்தகாண்டிருந்தார்கள். எந்த 
அளவிற்தகன்ைால், நான் "(அந்தப் பாவத்ரதச் தெய்த) அந்த நாளுக்கு முன்பு 
இஸ்லாத்ரத ஏற்காமல் (அதற்குப் பிைகு ஏற்று) இருந்திருந்தால் 
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நன்ைாயிருந்திருக்குகம; (பாவம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்குகம!)' என்றுகூட 
ஆரெப்பட்கடன்.97  

160 ஸஃப்வான் பின் முஹ்ரிஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் 
பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்களது காலத்தில் நடந்த ெண்ரடயின் கபாது98 
ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் அல்பஜலீ (ைலி) அவர்கள் அஸ்அஸ் பின் ெலமா 
(ைஹ்) அவர்களிடம் "எனக்காக உங்களுரடய ெககாதைர்களில் ெிலரை 
ஒன்றுகூட்டுங்கள். அவர்களிடம் நான் கபெ கவண்டும்'' என்று தொல்லி 
அனுப்பி னார்கள். (தம் ெககாதைர்கரள அரழத்து வருமாறு) அஸ்அஸ் ஒரு 
தூதுவரை அவர் களிடம் அனுப்பினார். அவ்வாகை அவர்கள் ஒன்றுகூடியதும் 
(அவர்களிடம்) மஞ்ெள் நிை முக்காட்டு ஆரட ஒன்ரை அணிந்துதகாண்டு 
ஜுன்தப் (ைலி) அவர்கள் வந்து "நீங்கள் கபெிக் தகாண்டிருந்தரத (ததாடர்ந்து) 
கபசுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். அரதயடுத்து அவர்கள் ஒவ்தவாருவைாக 
கபெிக்தகாண்கட வந்து ஜுன்தப் (ைலி) அவர்கள் கபெ கவண்டிய முரை 
வந்தகபாது அவர்கள் தமது தரலயிலிருந்த முக்காட்ரட விலக்கிவிட்டுப் 
பின்வருமாறு கூைினார்கள்: நான் உங்களிடம் வரும்கபாது உங்களுக்கு 
உங்களுரடய நபியின் தெய்தி ஒன்ரை அைிவிக்க கவண்டும் என நான் 
எண்ணியிருக்கவில்ரல. (ஆனால், அைிவிக்க கவண்டுதமன இப்கபாது 
விரும்புகிகைன்.) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இரணரவப்பாளர்களில் ஒரு கூட்டத்தாரை கநாக்கி முஸ்லிம்களின் பரடப் 
பிரிதவான்ரை அனுப்பிரவத்தார்கள். அவர்கள் (அக்கூட்டத்தாரிடம் தென்று) 
அவர்கரள(ப் கபார்க்களத்தில்) ெந்தித்தனர். அப்கபாது இரணரவப்பாளர்களில் 
ஒரு மனிதர் முஸ்லிம்களில் எவரைகயனும் தாக்க முற்படும்கபாததல்லாம் 
(குைி தவைாமல்) தாக்கிக் தகாரல தெய்துதகாண்டிந்தார். இந்நிரலயில் 
முஸ்லிம்களில் ஒருவர் -அவர் உொமா பின் ரஸத் என்கை நாங்கள் 
கபெிக்தகாண்டதுண்டு- அந்த எதிரி அயர்ந்துகபாகும் கநைத்திற்காகக் 
காத்திருந்தார். (அந்த கநைமும் வந்தது.) அந்த மனிதர்மீது இவர் வாரள 
உயர்த்தியகபாது அவர் (தம்ரமக் காப்பாற்ைிக்தகாள்வதற்காக) "லா இலாஹ 
இல்லல்லாஹ்' என்று (ஏகத்துவ உறுதிதமாழிரய) கூைினார். ஆனால் (அரதப் 
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தபாருட்படுத்தாமல்) உொமா (ைலி) அவர்கள் அந்த மனிதரைக் 
தகான்றுவிட்டார்கள். (அந்தப் கபாரில் முஸ்லிம்கள் தவற்ைி தபற்ைனர்.) அந்த 
தவற்ைிரய அைிவிப்பதற்காக ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார். 
அவரிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்தப் கபாரின் நிலவைம் குைித்து 
விொரித்தார்கள். அப்கபாது அவர் நடந்த நிகழ்ச்ெிகரளயும் (தகால்லப்பட்ட) 
அந்த மனிதர் நடந்துதகாண்ட விதம் பற்ைியும் ததரிவித்தார். ஆககவ, நபி 
(ஸல்) அவர்கள் உொமா (ைலி) அவர்கரள வைவரழத்து அவர்களிடம் "ஏன் 
அவரைக் தகான்ைாய்?'' என்று ககட்டார்கள். உொமா (ைலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! அந்த மனிதர் முஸ்லிம்களுக்குப் தபருத்த கெதத்ரத 
ஏற்படுத்தினார். இன்னார் இன்னாரை அவர் தகான்றுவிட்டார் -ெிலருரடய 
தபயரை உொமா (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் குைிப்பிட்டார்கள்- 
ஆககவ, நான் அவரைத் தாக்கிகனன். அவர் வாரளக் கண்டதும் 
(பயந்துகபாய்) "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' என்று (ஏகத்துவ உறுதிதமாழி) 
கூைினார்'' என்ைார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவரை நீ 
தகான்றுவிட்டாயா?'' என்று ககட்டார்கள். உொமா, "ஆம்' என்ைார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அவர் ஏற்றுக்தகாண்ட ஏகத்துவ 
உறுதிதமாழியான) "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' மறுரம நாளில் 
(உனக்தகதிைான ொட்ெியாக) வரும்கபாது நீ என்ன தெய்யப் கபாகிைாய்?'' 
என்று ககட்டார்கள். இரதவிட அதிகமாக கவதைரதயும் ககட்காமல், "லா 
இலாஹா இல்லல்லாஹ்' மறுரம நாளில் வரும் கபாது நீ என்ன 
தெய்யப்கபாகிைாய்?'' என்கை (திரும்பத் திரும்ப) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ககட்டுக்தகாண்டிருந்தார்கள்.99  

பாடம் : 42 "நமக்தகதிைாக ஆயுதம் ஏந்தியவர் நம்ரமச் ொர்ந்தவர் அல்லர்'' 
என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியது.100  

161 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நமக்தகதிைாக ஆயுதம் ஏந்தியவர் 
நம்ரமச் ொர்ந்தவர் அல்லர். இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
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162 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நமக்தகதிைாக வாரள உருவியவர் 
நம்ரமச் ொர்ந்தவர் அல்லர். இரத ெலமா பின் அல்அக்வஃ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

163 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நமக்தகதிைாக ஆயுதம் ஏந்தியவர் 
நம்ரமச் ொர்ந்தவர் அல்லர். இரத அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 43 "நமக்கு கமாெடி தெய்தவர் நம்ரமச் ொர்ந்தவர் அல்லர்'' என்று 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியது.  
164 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நமக்தகதிைாக 
ஆயுதம் ஏந்தியவர் நம்ரமச் ொர்ந்தவர் அல்லர்; நம்ரம வஞ்ெித்தவரும் 
நம்ரமச் ொர்ந்தவர் அல்லர். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓர் உணவு(தானிய)க் குவியரலக் கடந்துதென் ைார்கள். 
(விற்பரனக்காக ரவக்கப்பட்டிருந்த) அந்தக் குவியலுக்குள் தமது ரகரய 
அவர்கள் நுரழத்தார்கள். அப்கபாது (தானியக் குவியலில் இருந்த) ஈைம் 
அவர்களின் விைல்களில் பட்டது. உடகன அவர்கள் "உணவு (தானியத்தின்) 
உரிரமயாளகை! என்ன இது (ஈைம்)?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், 
"இதில் மரழச் ொைல் பட்டுவிட்டது, அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்ைார். 
அப்கபாது அவர்கள், "ஈைமானரத மக்கள் பார்க்கும் விதமாக உணவு 
(தானியத்து)க்கு கமகல ரவத்திருக்கக் கூடாதா?'' என்று ககட்டுவிட்டு, 
"கமாெடி தெய்தவர் என்ரனச் ொர்ந்தவர் அல்லர்'' என்று கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 44 (துக்கத்தில்) கன்னங்களில் அரைந்துதகாள்வது, ெட்ரடப் 
ரபகரளக் கிழித்துக்தகாள்வது, அைியாரமக் கால வழக்கப்படி புலம்புவது 
ஆகியரவ தரட தெய்யப்படுள்ளன.  

164

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஈமான்



 
 
 

165 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (துக்கத்தில்) 
கன்னங்களில் அரைந்துதகாள்பவன், அல்லது ெட்ரடப் ரபகரளக் கிழித்துக் 
தகாள்பவன், அல்லது அைியாரமக் கால வழக்கப்படி புலம்புகின்ைவன் 
நம்ரமச் ொர்ந்தவன் அல்லன். இரத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.101 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு நுரமர், அபூபக்ர் பின் அபரீைபா 
ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் "அல்லது' என்பது இடம்தபைவில்ரல. 
"அரைந்துதகாள்ப வனும் கிழித்துக்தகாள்பவனும் புலம்புகின்ை வனும்'' என 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

166 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் ("அல்லது' என்பது இடம் தபைாமல்) 
"அரைந்துதகாள்பவனும் கிழித்துக் தகாள்பவனும் புலம்புகின்ைவனும்' என்கை 
காணப்படுகிைது.  

167 அபூபுர்தா பின் அபமீூொ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரத) 
அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் (தமது) கடுரமயான (மைண) கவதரனயில் 
மயக்கமரடந்துவிட்டார்கள். அவர்களது தரல அவர்களுரடய குடும்பப் 
தபண் ஒருவரின் மடிமீது இருந்தது. அப்கபாது அவர்களுரடய குடும்பத்துப் 
தபண்மணி ஒருவர் ஓலமிட்டு அழுதார். அபூமூொ (ைலி) அவர்களால் அப் 
தபண்ணுக்கு பதிகலதும் தொல்ல முடியவில்ரல. பிைகு மயக்கம் 
ததளிந்தகபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் யாரை விட்டுத் தமது 
தபாறுப்ரப விலக்கிக்தகாண்டார்ககளா அவரை விட்டு நானும் என் 
தபாறுப்ரப விலக்கிக்தகாள்கிகைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
(துன்பத்தின்கபாது) ஓலமிட்டு அழும் தபண், தரலரய மழித்துக்தகாள்ளும் 
தபண், ஆரடரயக் கிழித்துக்தகாள்ளும் தபண் ஆகிகயாரிடமிருந்து தமது 
தபாறுப்ரப விலக்கிக்தகாண்டார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.102 - அப்துர் 
ைஹ்மான் பின் யஸீத் (ைஹ்), அபூபுர்தா பின் அபமீூொ (ைஹ்) ஆகிகயார் 
கூைியதாவது: அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் (மைணப் படுக்ரகயில் இருந்தகபாது) 
மயக்கமரடந்துவிட்டார்கள். அப்கபாது அவர்களின் துரணவியார் உம்மு 
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அப்தில்லாஹ் ெப்தமிட்டு (ஒப்பாரிரவத்து) அழுது தகாண்கட (அங்கு) வந்தார். 
பிைகு மயக்கம் ததளிந்தகபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"(துக்கத்தில்) தரலரய மழித்துக்தகாண்டவர், ஓலமிட்டு அழுதவர், 
ஆரடரயக் கிழித்துக்தகாண்டவர் ஆகிகயாரிடமிருந்து நான் எனது 
தபாறுப்ரப விலகிக்தகாண்கடன்' (எனக்கும் அவர்களுக்கும் எந்தத் ததாடர்பும் 
கிரடயாது) என்று கூைியது உனக்குத் ததரியாதா?'' என்று அபூமூொ (ைலி) 
அவர்கள் ககட்டார்கள். இந்த ஹதீரஸத் தம் துரணவியாருக்கு ஏற்தகனகவ 
அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் கூைியிருந்தார்கள். (எனகவதான் "உனக்குத் 
ததரியாதா?' என்று ககட்டார்கள்.)103 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இயாள் 
அல்அஷ்அரீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "நான் எனது தபாறுப்ரப 
விலக்கிக்தகாண்கடன்' என்பதற்கு பதிலாக "நம்ரமச் ொர்ந்தவர் அல்லர்' 
என்று (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக) வந்துள்ளது.  

பாடம் : 45 ககாள் தொல்வது வன்ரமயாகத் தரட தெய்யப்பட்டுள்ளது.  
168 அபூவாயில் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் (மக்கள்) 
கபெிக்தகாள்வரத (ஆட்ெியாளர்வரைக் தகாண்டுகபாய்) ககாள் 
தொல்லிக்தகாண்டிருக்கிைார் எனும் தெய்தி ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி) 
அவர் களுக்கு எட்டியது. அப்கபாது ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள், "ககாள் 
தொல்கின்ைவன் தொர்க்கம் தெல்லமாட்டான் என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூை நான் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

169 ஹம்மாம் பின் அல்ஹாரிஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 
(மக்களிரடகய நடக்கும்) உரையாடல்கரள ஆட்ெியாளர்வரைக் 
தகாண்டுகபாய்ச் கெர்த்துக்தகாண்டிருந்தார். நாங்கள் (ஒரு நாள்) 
பள்ளிவாெலில் அமர்ந்திருந்கதாம். அப்கபாது மக்கள், "இகதா! இவர் 
(நமக்கிரடகய நடக்கும்) உரையாடல்கரள ஆட்ெியாளர்வரைக் 
தகாண்டுகபாய்ச் கெர்ப்பவர்களில் ஒருவர் என்று (ஒருவரைச் சுட்டிக்காட்டி) 
கூைினர். அந்த மனிதர் வந்து எங்கள் அருகில் அமர்ந்தார். அப்கபாது 

166

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஈமான்



 
 
 

ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள், "ககாள் தொல்கின்ைவன் தொர்க்கம் 
தெல்லமாட்டான் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூை நான் 
ககட்டுள்களன்'' என்று கூைினார்கள்.104 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

170 ஹம்மாம் பின் அல்ஹாரிஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்களுடன் பள்ளிவாெலில் அமர்ந்திருந்கதாம். அப்கபாது 
ஒரு மனிதர் வந்து எங்கள் அருகில் உட்கார்ந்தார். உடகன ஹுரதஃபா (ைலி) 
அவர்களிடம் "இகதா! இந்த மனிதர் (நாம் கபெிக் தகாள்ளும்) பல 
விையங்கரள ஆட்ெியாளர் வரைக் தகாண்டுகபாய்ச் தொல்கிைார்'' என்று 
கூைப்பட்டது. அப்கபாது ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள் அந்த மனிதருக்குக் 
ககட்கும் விதமாக, "ககாள் தொல்கின்ைவன் தொர்க்கம் தெல்லமாட்டான் என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூை நான் ககட்டுள்களன்'' என்று 
தொன்னார்கள்.105 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 46 கீழங்கிரய (கணுக்காலுக்கு)க் கீகழ இைக்கிக் கட்டுவது, தகாடுத்த 
நன்தகாரட ரயச் தொல்லிக் காட்டுவது, தபாய்ச் ெத்தியம் தெய்து ெைக்ரக 
விற்பரன தெய்வது ஆகியன வன்ரமயாகத் தரட தெய்யப் பட்டுள்ளன; 
(இந்த) மூன்று (தெயல்கரளச் தெய்கின்ை) கபர்களிடம் மறுரம நாளில் 
அல்லாஹ் கபெவுமாட்டான்; அவர்கரள ஏதைடுத்துப் பார்க்கவுமாட்டான்; 
அவர்கரளத் தூய்ரமப் படுத்தவுமாட்டான்; துன்பம் தரும் கவதரனதான் 
அவர்களுக்கு உண்டு.  

171 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் "மூன்று 
கபரிடம் மறுரம நாளில் அல்லாஹ் கபெவுமாட்டான்; அவர்கரள ஏதைடுத்துப் 
பார்க்கவுமாட்டான்; அவர்கரளத் தூய்ரமப்படுத்தவுமாட்டான்; அவர்களுக்குத் 
துன்பம் தரும் கவதரனதான் உண்டு'' என்று கூைினார்கள். இரதகய 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மூன்று முரை கூைினார்கள். நான், 
"(அவ்வாைாயின்) அவர்கள் இழப்புக்குள்ளாகிவிட்டனர்; நஷ்டமரடந்து 
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விட்டனர்; அவர்கள் யார் அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று ககட்கடன். அதற்கு, 
"தமது ஆரடரய (கணுக்காலுக்கு)க் கீகழ இைக்கிக் கட்டியவர், (தெய்த 
உபகாைத்ரதச்) தொல்லிக் காட்டுபவர், தபாய்ச் ெத்தியம் தெய்து தமது ெைக்ரக 
விற்பரன தெய்பவர் ஆகிகயார்(தாம் அம்மூவரும்)'' என்று நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்.106 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மூன்று கபரிடம் மறுரம 
நாளில் அல்லாஹ் கபெமாட்டான்: 1. தெய்த தருமத்ரதச் தொல்லிலிக் 
காட்டுபவர். அவர் எரத வழங்கினாலும் அரதச் தொல்லிலிக் காட்டாமல் 
இருக்கமாட்டார். 2. தபாய்ச் ெத்தியம் தெய்து தமது ெைக்ரக விற்பரன 
தெய்பவர். 3. தமது கீழங்கிரய (கணுக் காலுக்கும்) கீகழ இைக்கிக் கட்டுபவர். 
இரத அபூதர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "(அந்த) மூன்று 
கபரிடம் அல்லாஹ் கபெவுமாட்டான்; அவர்கரள ஏதைடுத்துப் பார்க்கவு 
மாட்டான்; அவர்கரளத் தூய்ரமப்படுத்தவுமாட்டான்; அவர்களுக்குத் துன்பம் 
தரும் கவதரனதான் உண்டு'' என இடம்தபற்றுள்ளது.  

172 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "மூன்று கபரிடம் 
மறுரம நாளில் அல்லாஹ் கபெவுமாட்டான்; அவர்கரளத் தூய்ரமப் 
படுத்தவுமாட்டான்- அபூமுஆவியா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
"அவர்கரளப் பார்க்கவுமாட்டான்' என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது.- அவர்களுக்குத் 
துன்பம் தரும் கவதரனதான் உண்டு: விபொைம் புரிகின்ை முதியவர், தபாய் 
தொல்கின்ை அைென், தபருரமயடிக்கும் ஏரழ ஆகிகயார்(தாம் 
அம்மூவரும்).107 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

173 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மூன்று கபரிடம் 
மறுரம நாளில் அல்லாஹ் கபெவுமாட்டான்; அவர்கரள ஏதைடுத்துப் 
பார்க்கவுமாட்டான்; அவர்கரளத் தூய்ரமப் படுத்தவுமாட்டான்; அவர்களுக்குத் 
துன்பம் தரும் கவதரனதான் உண்டு: ஒருவர், வனாந்தைத்தில் கதரவக்கு 
அதிகமாகத் தண்ணரீை ரவத்திருந்தும், வழிப்கபாக்கனுக்கு வழங்காமல் 
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அரதத் தடுப்பவர் ஆவார். இன்தனாருவர், அஸ்ர் ததாழுரகக்குப் பிைகு 
(மக்கள் கரடவதீியில் திைளும்கபாது) தமது வியாபாைப் தபாருரள 
ஒருவரிடம் விற்பதற்காகத் தாம் இன்ன விரல தகாடுத்து அப்தபாருரள 
வாங்கியதாக அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியம் தெய்து அவரை 
நம்பவும்ரவத்துவிட்டவர் ஆவார். ஆனால், உண்ரம(யான விரல) 
கவதைான்ைாக இருக்கும். மற்தைாருவர், ஆட்ெித் தரலவரிடம் உலக 
ஆதாயத்திற்காககவ விசுவாெப் பிைமாணம் (ரபஅத்) தெய்து தகாடுத்தவர் 
ஆவார். ஆட்ெித் தரலவரிடமிருந்து ஆதாயம் கிரடத்தால் (பிைமாணத்தின் 
அடிப்பரடயில்) அவரிடம் விசுவாெமாக நடந்துதகாள்வார். கிரடக்காவிட்டால் 
விசுவாெமாக நடந்து தகாள்ளமாட்டார். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.108 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கவைிரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஜரீர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 
"ஒருவர் இன்தனாருவரிடம் ஒரு தபாருளுக்கு (இன்னின்னவாறு) விரல 
கூைினார்' என்று (ெிைிது வித்தியாெத்துடன்) இடம்தபற்றுள்ளது.  

174 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "மூன்று கபரிடம் மறுரம 
நாளில் அல்லாஹ் கபெவுமாட்டான்; அவர்கரள ஏதைடுத்துப் 
பார்க்கவுமாட்டான்; அவர்களுக்குத் துன்பம் தரும் கவதரனதான் உள்ளது. 
ஒருவர், அஸ்ருத் ததாழுரகக்குப் பிைகு ஒரு முஸ்லிமின் தெல்வத்ரத 
அபகரித்துக்தகாள்ளும் கநாக்கத் துடன் (தபாய்) ெத்தியம் தெய்தவர்'' என்று நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸின் ததாடர்ச்ெி கமற்கண்ட 
(173ஆவது) ஹதீஸிலுள்ளரதப் கபான்கை வந்துள்ளது.  

பாடம் : 47 தற்தகாரல தெய்வது வன்ரமயாகத் தரட தெய்யப்பட்டுள்ளது;  
எந்தப் தபாருளால் ஒருவர் தற்தகாரல தெய்து தகாள்கிைாகைா அதன் மூலகம 
அவர் நைகத்தில் கவதரன தெய்யப்படுவார்; (இரைவனுக்கு அடிபணிந்து 
வாழ்ந்த) முஸ்லிரமத் தவிை கவதைவரும் தொர்க்கத்தில் நுரழயமாட்டார்.  
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175 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் ஒரு (கூைான) 
ஆயுதத்தால் தற்தகாரல தெய்துதகாள்கிைாகைா அவர் தமது ரகயில் அந்த 
கூைாயுதத்ரத ரவத்துக்தகாண்டு நைக தநருப்பில் தமது வயிற்ைில் தாகம 
என்தைன்றும் நிைந்தைமாக அதனால் குத்திக்தகாண்கடயிருப்பார். யார் விைம் 
குடித்துத் தற்தகாரல தெய்துதகாள்கிைாகைா அவர் (விைத்ரத ரகயில் 
ரவத்துக்தகாண்டு) நைக தநருப்பில் என்தைன்றும் நிைந்தைமாக அரதக் 
குடித்துக்தகாண்கடயிருப்பார். யார் மரலயின் மீதிருந்து கீகழ குதித்துத் 
தற்தகாரல தெய்துதகாள்கிைாகைா அவர் நைக தநருப்பில் (தள்ளப்பட்டு 
கமலிருந்து கீகழ) என்ரைக்கும் நிைந்தைமாகக் குதித்துக் தகாண்கடயிருப்பார். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.109 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

176 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் இஸ்லாம் 
அல்லாத மார்க்த்தின் மீது தபாய்ச் ெத்தியம் தெய்கிைாகைா அவர் தாம் 
தொன்னரதப் கபான்கை ஆகிவிடுகிைார். எந்தப் தபாருளின் மூலம் ஒருவர் 
தற்தகாரல தெய்து தகாள்கிைாகைா அதன் மூலகம அவர் மறுரம நாளில் 
கவதரன தெய்யப்படுவார். தமக்கு உரடரமயில்லாத ஒன்ைில் கநர்த்திக் 
கடன் தெய்வது(ம் அந்த கநர்த்திக் கடரன நிரைகவற்றுவதும்) எந்த 
மனிதருக்கும் தகாது. இரத அந்த மைத்தினடியில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் (ரபஅத்துர் ரிள்வான்) உறுதிதமாழி அளித்தவைான 
ஸாபித் பின் அள்ளஹ்ஹாக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள்.110 - நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தமக்கு உரடரமயில்லாத ஒன்ைில் கநர்த்திக் 
கடன் தெய்வது(ம் அந்த கநர்த்திக்கடரன நிரைகவற்றுவதும்) எந்த 
மனிதருக்கும் தகாது. ஓர் இரைநம்பிக்ரகயாளரை ெபிப்பது அவரைக் 
தகாரல தெய்வதற்குச் ெமம். இவ்வுலகில் எந்தப் தபாருள் மூலம் ஒருவர் 
தற்தகாரல தெய்துதகாள்கிைாகைா, அதன் மூலகம மறுரம நாளில் அவர் 
கவதரன தெய்யப்படுவார். யார் (தனது தெல்வத்ரத) அதிகமாக்கிக் 
தகாள்வதற்காகப் தபாய்வாதம் புரிகிைாகைா அவருக்கு அல்லாஹ் 
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குரைரவகய (-இழப்ரபகய) அதிகப்படுத்துவான். யார் (நீதிபதி முன் 
அளிக்கும்) பிைமாண வாக்குமூலத்தின்கபாது தபாய்ச் ெத்தியம் தெய்கிைாகைா 
(அவர் தம்மீது ககாபம் தகாண்ட நிரலயிகலகய அல்லாஹ்ரவச் ெந்திப்பார்). 
இரத ஸாபித் பின் அள்ளஹ்ஹாக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

177 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் இஸ்லாம் அல்லாத மார்க்கத்தின் 
மீது திட்டமிட்டுப் தபாய்ச் ெத்தியம் தெய்கிைாகைா அவர் தாம் தொன்னரதப் 
கபான்கை ஆகி விடுகிைார். எந்தப் தபாருள் மூலம் ஒருவர் தற்தகாரல 
தெய்துதகாள்கிைாகைா அதன் மூலகம அல்லாஹ் அவரை நைக தநருப்பில் 
கவதரன தெய்வான். இரத ஸாபித் பின் அள்ளஹ்ஹாக் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அைிவிப்பாளர் சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவித்துள்ள ஹதீஸிகலகய கமற்கண்டவாறு இடம் தபற்றுள்ளது. ைுஅபா 
(ைஹ்) அவர்கள் அைிவித்துள்ள ஹதீஸில், "யார் இஸ்லாம் அல்லாத 
மார்க்கத்தின் மீது தபாய்ச் ெத்தியம் தெய்கிைாகைா அவர் தாம் தொன்னரதப் 
கபான்கை ஆகிவிடுகிைார். எந்தப் தபாருள் மூலம் ஒருவர் தம்ரமத்தாகம 
அறுத்துக்(தகாண்டு தற்தகாரல தெய்து) தகாள்கிைாகைா அதன் மூலகம அவர் 
மறுரம நாளில் அறுக்கப்படுவார்'' என்று இடம் தபற்றுள்ளது.  

178 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் நாங்கள் ஹுரனன் கபாரில்111 கலந்துதகாண்கடாம். 
அப்(கபாரின்)கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம்முடன்) இருந்த 
முஸ்லிம் என்று கருதப்பட்ட ஒருவரைப் பற்ைி "இவர் நைகவாெிகளில் 
ஒருவர்'' என்று கூைினார்கள். கபாரிடும் கநைம் வந்தகபாது அந்த நபர் 
கடுரமயாகப் கபாரிட்டார். அதனால் அவருக்குக் காயங்கள் ஏற்பட்டன. 
அப்கபாது (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) "அல்லாஹ்வின் தூதகை! தாங்கள் யாரைப் 
பற்ைி "இவர் நைகவாெிகளில் ஒருவர்' என்று தொன்னரீ்ககளா அவர் இன்ரைய 
தினம் கடுரமயாகப் கபாரிட்டு இைந்துவிட்டார்'' என்று கூைப்பட்டது. அப்கபாது 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "அவர் நைகத்திற்குத்தான்'' என்ைார்கள். உடகன 
முஸ்லிம்களில் ெிலர் (நபி (ஸல்) அவர்களின் இக்கூற்ரை) ெந்கதகப்படும் 
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அளவுக்குச் தென்றுவிட்டார்கள். நிரலரம இவ்வாைிருக்க, "அந்த மனிதர் 
(கபாரில்) இைக்கவில்ரல. அவருக்குக் கடுரமயான காயம்தான் ஏற்பட்டது'' 
என்று கூைப்பட்டது. பின்னர் இைவு வந்தகபாது அவைால் வலி தபாறுக்க 
முடியாமல் தற்தகாரல தெய்துதகாண்டார். இச்தெய்தி நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்குத் ததரிவிக்கப்பட்டது. அப்கபாது அவர்கள், "அல்லாஹ் மிகவும் 
தபரியவன். நான் அல்லாஹ்வின் அடியானும் அவனுரடய தூதரும் ஆகவன் 
என்று நான் உறுதி கூறுகிகைன்'' என்ைார்கள். பிைகு பிலால் (ைலி) 
அவர்களிடம் "(துன்பங்கரள எல்லா நிரல களிலும் ெகித்துக்தகாண்டு 
அடிபணிந்து வாழ்ந்த) முஸ்லிமான மனிதர்தாம் தொர்க்கத்தில் நுரழவார். 
கமலும், அல்லாஹ் இந்த மார்க்கத்திற்குப் பாவியான மனிதனின் மூலமும் 
வலுவூட்டுகிைான்'' என்று மக்களிரடகய அைிவிப்புச் தெய்யுமாறு 
கூைினார்கள். அவ்வாகை பிலால் (ைலி) அவர்கள் மக்களி ரடகய அைிவிப்புச் 
தெய்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

179 ெஹ்ல் பின் ெஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் (யூத) இரணரவப்பாளர்களும் 
(ரகபரில்) ெந்தித்துப் கபாரிட்டனர். (ஒரு நாள் கபார் முடிந்து) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தம் பரடயினரிடமும், எதிர் அணியினர் தம் 
பரடயினரிடமும் திரும்பியகபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
கதாழர் களிரடகய ("குஸ்மான்' என்ைரழக்கப்பட்ட) ஒரு மனிதர் இருந்தார். 
அவர் (எதிரிகளின் அணியிலிருந்து) பிரிந்து தென்ை (மற்றும் பிரிந்து 
தெல்லாத) எவரையும் விட்டுவிடாமல் அவர்கரளப் பின்ததாடர்ந்து தென்று 
தமது வாளால் தவட்டி வழீ்த்திக்தகாண்டிருந்தார். "இன்று இவரைப் கபான்று 
நம்மில் கவறு யாரும் கதரவயான அளவிற்கு (நிரைவாகப்) கபாரிடவில்ரல'' 
என்று மக்கள் கபெிக்தகாண்டனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "இவர் நைகவாெிகளில் ஒருவர்'' என்று (அந்த வைீரைப் பற்ைிக்) 
கூைினார்கள். உடகன மக்களில் ஒருவர், "நான் அவருடன் ததாடர்ந்து 
தெல்லப்கபாகிகைன்'' என்று கூைிவிட்டு அந்த மனிதருடன் புைப்பட்டார். அந்த 
வைீர் நிற்கும்கபாததல்லாம் அவருடன் இவரும் நின்ைார். அவர் 
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விரைந்துதென்ைால் அவருடன் இவரும் விரைந்துதென்ைார். இந்நிரலயில் 
அவ்வைீர் (கபாரில்) கடுரமயாகக் காயப்படுத்தப்பட்டார். அதனால் அவர் 
அவெைமாக இைந்துகபாக விரும்பி தனது வாளின் கீழ்முரனரய பூமியில் 
(நட்டு) ரவத்து, அதன் (கூைான) கமல் முரனரயத் தன் மார்புகளுக்கிரடகய 
ரவத்து, பிைகு அந்த வாளின் மீது தன் உடரல ொய்த்துக்தகாண்டு தன்ரன 
மாய்த்துக்தகாண்டார். (பின்ததாடர்ந்து தென்ை) அந்த மனிதர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "தாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் என்று நான் 
உறுதிகூறுகின்கைன்'' என்ைார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்ன 
விையம்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், "இவர் நைகவாெிகளில் ஒருவர் 
என்று ஒரு மனிதரைப் பற்ைித் தாங்கள் ெற்று முன்பு கூைினரீ்களல்லவா? 
அரத மக்கள் தபரிதாகக் கருதினர். எனகவ, நான் "அவர் விையத்தில் 
உங்களுக்கு நான் தபாறுப்பு'' என்று (மக்களிடம்) கூைிவிட்டு அவரைத் கதடிப் 
புைப்பட்கடன். (அவரைக் கண்டுபிடித்துப் பின்ததாடர்ந்கதன்.) அவர் (ஒரு 
கட்டத்தில் எதிரிகளால்) மிகக் கடுரமயாகக் காயப்படுத்தப் பட்டார். எனகவ, 
அவர் அவெைமாக இைந்துகபாக விரும்பி, தனது வாளின் கீழ்முரனரய 
பூமியில் (நட்டு) ரவத்து அதன் கமல் முரனரயத் தன் மார்புகளுக்கிரடயில் 
ரவத்துத் தன்ரன அந்த வாளின் மீது ொய்த்துக்தகாண்டு தன்ரனகய 
மாய்த்துக்தகாண்டார்'' என்று கூைினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "மக்களின் தவளிப்பார்ரவக்கு ஒரு மனிதர் 
தொர்க்கவாெிகளின் (நற்)தெயரலச் தெய்துவருவார். ஆனால், (உண்ரமயில்) 
அவர் நைகவாெிகளில் ஒருவைாக இருப்பார். அவ்வாகை ஒரு மனிதர் மக்களின் 
தவளிப்பார்ரவக்கு நைகவாெிகளின் (தீய) தெயரலச் தெய்துவருவார். ஆனால், 
(உண்ரமயில்) அவர் தொர்க்க வாெிகளில் ஒருவைாக இருப்பார்'' என்று 
கூைினார்கள்.112  

180 ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உங்களுக்கு முன்னிருந்த 
(பனூ இஸ்ைாயலீ்) மக்களிரடகய ஒருவர் இருந்தார். அவருரடய உடலில் 
ஒரு தகாப்புளம் கிளம்பியது. அது அவரைத் ததால்ரலபடுத்தியகபாது 
(தபாறுரம இழந்த) அவர் தமது அம்புக் கூட்டிலிருந்து ஓர் அம்ரப உருவி 
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தகாப்புளத்தில் பாய்ச்ெினார். (தகாப்புளம் உரடந்து) இைத்தம் நிற்காமல் 
தகாட்டிக் தகாண்டிருந்தது. இறுதியில் அவர் இைந்துகபானார். உங்கள் 
இரைவன் "(என் அடியான் அவெைப்பட்டு தன்ரன அழித்துக்தகாண்டதால்) 
அவன்மீது நான் தொர்க்கத்ரதத் தரட தெய்துவிட்கடன்'' என்று கூைினான். 
(இரத ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கும் ரைபான் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்:) பிைகு ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் 
(பஸ்ைாவிலுள்ள) பள்ளிவாெரல கநாக்கித் தமது ரகரய நீட்டியவாறு, "ஆம், 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து இந்த ஹதீரஸத் தாம் 
தெவியுற்ைதாக இந்தப் பள்ளிவாெலில் ரவத்துத்தான் எனக்கு அைிவித்தார்கள்'' 
என்ைார்கள்.113  

181 ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஜுன்தப் பின் 
அப்தில்லாஹ் அல்பஜலீ (ைலி) அவர்கள் (இந்த நபிதமாழிரய பஸ்ைாவிலுள்ள) 
இந்தப் பள்ளிவாெலில் எமக்கு அைிவித்தார்கள். (அவர்கள் அைிவித்ததிலிருந்து 
அரத) நாம் மைக்கவில்ரல; ஜுன்தப் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள்மீது தபாய்யுரைத்திருப்பார்ககளா என்ை அச்ெமும் நமக்கு 
இல்ரல. ஜுன்தப் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியதாக அைிவித்தார்கள்: "உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்களிரடகய வாழ்ந்த 
ஒரு மனிதரின் உடலில் தகாப்புளம் கிளம்பியது'' என்று ததாடங்கி 
(கமற்கண்ட) ஹதீஸிலுள்ளரதப் கபான்கை அைிவித்தார்கள்.  

பாடம் : 48 (பங்கிடப்படாத கபார்ச்தெல்வம் கபான்ை தபாதுச் தொத்துகரள) 
ரகயாடல் தெய்வது வன்ரமயாகத் தரட தெய்யப்பட்டுள்ளது. 
இரைநம்பிக்ரக தகாண்டவரைத் தவிை கவதைவரும் தொர்க்கத்தில் 
நுரழயமாட்டார்கள்.  

182 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ரகபர் கபார் 
தினத்தன்று நபித்கதாழர்களில் ெிலர் "இன்னார் உயிர்த்தியாகி (ைஹதீ்) ஆகி 
விட்டார், இன்னார் உயிர்த்தியாகி ஆகிவிட்டார்' என்று கூைிக்தகாண்கடவந்து 
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இறுதியாக ஒரு மனிதரைப் பற்ைி "இன்னாரும் உயிர்த்தியாகி ஆகிவிட்டார்' 
என்று கூைினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இல்ரல! 
(கபார்ச்தெல்வங்கள் பங்கிடப்படும் முன் அவற்ைி லிருந்து) ககாடுகபாட்ட 
வண்ணப் கபார்ரவ ஒன்ரை அவர் எடுத்துக்தகாண்ட காைணத்தால் அவரை 
நான் நைகத்தில் கண்கடன் (எனகவ அவரை உயிர்த்தியாகி என்று கூைாதீர்கள்)'' 
என்ைார்கள்.114 பிைகு (என்னிடம்) "கத்தாபின் புதல்வகை! நீங்கள் தென்று, 
"இரைநம்பிக்ரகயாளர்கள்தாம் தொர்க்கத்தில் நுரழவார்கள்' என்று 
மக்களுக்கு அைிவித்துவிடுங்கள்!'' என்ைார்கள். அவ்வாகை நானும் தென்று, 
"அைிந்துதகாள்ளுங்கள்! இரைநம்பிக்ரகயாளர்கள்தாம் தொர்க்கத்தில் 
நுரழவார்கள்'' என்று (மக்களிரடகய) அைிவித்கதன். இரத அப்துல்லாஹ் 
பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

183 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் ரகபரை கநாக்கிப் புைப்பட்கடாம். அல்லாஹ் எங்களுக்கு 
தவற்ைியளித்தான். அப்கபா(ரின்கபா)து நாங்கள் தங்கத்ரதகயா 
தவள்ளிரயகயா கபார்ச் தெல்வங்களாகப் தபைவில்ரல. உபகயாகப் 
தபாருட்கள், உணவுப் தபாருட்கள், ஆரடகள் ஆகியவற்ரைகய 
கபார்ச்தெல்வங்களாகப் தபற்கைாம். பிைகு நாங்கள் (மதீனா அருகிலுள்ள) 
"வாதீ (அல்குைா)' எனுமிடத்ரத கநாக்கி நடந்கதாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் அவர்களுரடய (மித்அம் என்ைரழக்கப்படும்) ஓர் 
அடிரமயும் இருந்தார். அவரை "பனுள்ளுரபப்' குலத்திலுள்ள ஜுதாம் 
குடும்பத்ரதச் கெர்ந்த ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதருக்கு அன்பளிப்பாக 
வழங்கியிருந்தார். அவர் "ரிஃபாஆ பின் ரஸத்' என்று அரழக்கப் பட்டார். 
நாங்கள் அந்த (வாதில் குைா) பள்ளத்தாக்கில் இைங்கியகபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அந்த அடிரம எழுந்து அவர் களது ெிவிரகரய 
(ஒட்டகத்திலிருந்து) இைக்கிக் தகாண்டிருந்தார். அப்கபாது (எங்கிருந்கதா வந்த) 
ஓர் அம்பால் அவர் தாக்கப்பட்டார். அதுகவ அவைது இைப்புக்குக் காைணமாக 
அரமந்தது. அப்கபாது நாங்கள், "அல்லாஹ் வின் தூதகை! அவருக்கு 
இரைவழியில் உயிர்த் தியாகம் தெய்யும் கபறு கிரடத்துவிட்டது. 

175

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஈமான்



 
 
 

வாழ்த்துகள்!'' என்று கூைிகனாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இல்ரல, என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது 
ெத்தியமாக! ரகபர் கபாரில் கிரடத்த கபார்ச் தெல்வங்கள் பங்கிடப்படும் 
முன்கப அவர் எடுத்துக்தகாண்ட கபார்ரவ அவருக்கு நைக தநருப்பாக 
எரிந்துதகாண்டிருக்கிைது'' என்று கூைினார்கள். (இரதக் ககட்ட) மக்கள் 
திடுக்குற்ைனர். அப்கபாது ஒரு மனிதர் "ஒரு தெருப்பு வாரை' அல்லது 
"இைண்டு தெருப்பு வார்கரள'க் தகாண்டு வந்து "(இரத) நான் ரகபர் 
கபாரின்கபாது எடுத்துக் தகாண்கடன்'' என்று கூைினார். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(இது ொதாைண தெருப்பு வார் அன்று; 
இரதத் திருப்பித் தைாமல் இருந்திருந்தால் இதுகவ) "நைகத்தின் தெருப்பு வார்' 
அல்லது "நைகத்தின் இரு தெருப்பு வார்கள்' ஆகும்'' என்று கூைினார்கள்.115 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 49 "தற்தகாரல தெய்துதகாண்டவர் இரைமறுப்பாளர் (காஃபிர்) 
அல்லர்' என்பதற்கான ஆதாைம்.  

184 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அைியாரமக் காலத்தில் தவ்ஸ் 
குலத்தாருக்குக் ககாட்ரட ஒன்ைிருந்தது. தவ்ஸ் குலத்ரதச் கெர்ந்த துஃரபல் 
பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! (தாங்கள் ஹிஜ்ைத் தெய்யும்கபாது எதிரிகளிடமிருந்து உங்கரளத்) 
தற்காத்துக்தகாள்ள உறுதியான ககாட்ரட தகாத்தளம் தங்களுக்கு 
கவண்டுமா? (அத்தரகய ககாட்ரட தவ்ஸ் குலத்தாரின் வெிப்பிடத்தில் 
உள்ளது)'' என்று கூைினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் அதற்கு இணங்கவில்ரல. 
(அந்த வாய்ப்ரப மதீனாவாெிகளான) அன்ொரிகளுக்தகன அல்லாஹ் 
வழங்கியிருந்தகத அதற்குக் காைணமாகும். நபி (ஸல்) அவர்கள் நாடு துைந்து 
மதீனாவுக்கு (ஹிஜ்ைத்) தென்ைகபாது நபி (ஸல்) அவர்களிடம் துஃரபல் பின் 
அம்ர் (ைலி) அவர்களும் நாடு துைந்து (ஹிஜ்ைத்) தென் ைார்கள். துஃரபல் (ைலி) 
அவர்களுடன் அவர் களுரடய ெமூகத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு மனிதரும் நாடு 
துைந்து தென்ைார். (அவர்கள் மதீனாவிற்குச் தென்ைகபாது) மதீனாவின் தட்ப 
தவப்ப நிரல அவர்களுக்கு ஒத்துக்தகாள்ளவில்ரல. அந்த மனிதர் 
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கநாய்வாய்ப்பட்டுவிட்டார். (கநாயின் கவதரன தபாறுக்க முடியாமல்) 
பதைிப்கபான அந்த மனிதர் தம்முரடய தபரிய அம்புகரள எடுத்துத் தமது 
ரக நாடிரய அறுத்துக் தகாண்டார். ரககளிலிருந்து இைத்தம் தகாட்டியது. 
இறுதியில் அவர் இைந்துவிட்டார். அவரைத் துஃரபல் பின் அம்ர் (ைலி) 
அவர்கள் கனவில் கண்டார்கள். அவர் நல்ல நிரலயில் தான் இருந்தார். 
ஆனால், அவருரடய இரு ரககளும் கபார்த்தி மூடப்பட்டு இருப்பரதக் 
கண்டார்கள். அவரிடம், "உம்மிடம் உம்முரடய இரைவன் எவ்வாறு 
நடந்துதகாண்டான்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், "நான் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் நாடு துைந்து (ஹிஜ்ைத்) வந்ததால் அல்லாஹ் எனக்கு 
மன்னிப்பு அளித்தான்'' என்று பதிலளித்தார். துஃரபல் (ைலி) அவர்கள், "ஏன் 
உம்மிரு ரககளும் கபார்த்தி மூடப்பட்டிருக் கின்ைன?'' என்று ககட்டார்கள். "நீ 
வணீாக்கிய உனது ரகரய நாம் ெீைாக்கமாட்கடாம்'' என்று (இரைவனின் 
தைப்பிலிருந்து) என்னிடம் கூைப்பட்டது'' என்று அவர் தொன்னார். துஃரபல் 
(ைலி) அவர்கள் இக்கனவு பற்ைி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
எடுத்துரைத்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"இரைவா! அவருரடய இரு ரககளுக்கும் மன்னிப்பு அளிப்பாயாக!'' என்று 
பிைார்த்தித்தார்கள்.116 

பாடம் : 50 மறுரம நாள் தநருங்கும்கபாது ஒரு காற்று வசீும்; எவருரடய 
உள்ளத்தில் ெிைிதளவு இரைநம்பிக்ரக இருக்குகமா அவ(ைது உயி)ரை அது 
ரகப்பற்றும்.  

185 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (மறுரம நாள் 
தநருங்கும்கபாது) யமன் நாட்டி(ன் திரெயி)லிருந்து பட்ரடவிட 
தமன்ரமயான ஒரு காற்ரை அல்லாஹ் அனுப்புவான். எவைது உள்ளத்தில் 
"கடுகளவு' அல்லது "அணுவளவு' இரைநம்பிக்ரக உள்ளகதா அவ(ைது 
உயி)ரை அது ரகப்பற்ைிக்தகாள்ளும்.117 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், அபூஅல்கமா அல்ஃபர்வ ீ(ைஹ்) அவர்களது 
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அைிவிப்பில் "கடுகளவு' என்றும் அப்துல் அஸீஸ் பின் முஹம்மத் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில் "அணுவளவு' என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 51 குழப்பங்கள் கதான்றுவதற்கு முன் விரைந்து (நற்)தெயல்கள் 
புரியும்படி வந்துள்ள தூண்டுதல்.  

186 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இருள் மிகுந்த 
இைவின் பகுதிகரளப் கபான்ை குழப்பங்கள் கதான்றுவதற்கு முன் விரைந்து 
(நற்) தெயல்கள் புரிந்துதகாள்ளுங்கள். (அக்குழப்பங்களின்கபாது) காரலயில் 
இரைநம்பிக்ரகயாளனாக இருக்கும் ஒரு மனிதன் மாரலயில் 
இரைமறுப்பாளனாக மாைிவிடுவான். மாரலயில் இரைநம்பிக்ரகயாள னாக 
இருக்கும் ஒருவன் காரலயில் இரைமறுப்பாளனாக மாைிவிடுவான். 
இவ்வுலகின் அற்ப சுகங்களுக்காகத் தனது மார்க்கத்ரதகய அவன் 
விற்றுவிடுவான்.118 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 52 இரைநம்பிக்ரகயாளர் தமது (நற்)தெயல் அழிந்துவிடுகமா என 
அஞ்சுதல்.  
187 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "இரைநம்பிக்ரக 
தகாண்டவர்ககள! உங்கள் குைல்கரள நபியின் குைலுக்கு கமல் 
உயர்த்தாதீர்கள்!'' எனும் இந்த (49:2ஆவது) வெனம் அருளப்தபற்ை பின் ஸாபித் 
பின் ரகஸ் (ைலி) அவர்கள் தமது இல்லத்திகலகய அமர்ந்து விட்டார்கள். 
"நான் நைகவாெிகளில் ஒருவன்' என்று கூைிக்தகாண்டு, நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வைாமல் (வடீ்டிகலகய) அரடந்துகிடந்தார்கள். எனகவ, நபி 
(ஸல்) அவர்கள் (ஸாபித் குைித்து) ெஅத் பின் முஆத் (ைலி) அவர்களிடம், "அபூ 
அம்ர்! ஸாபித்துக்கு என்ன ஆயிற்று? அவருக்கு உடல் நலமில்ரலயா?'' 
என்று ககட்டார்கள். அதற்கு ெஅத் (ைலி) அவர்கள், "அவர் என் பக்கத்து 
வடீ்டுக்காைர்தாம். அவருக்கு எந்த கநாயுமிருப்பதாக எனக்குத் ததரியவில்ரல'' 
என்று கூைினார்கள். பிைகு ெஅத் (ைலி) அவர்கள் ஸாபித் (ைலி) அவர்களிடம் 
தென்று அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டரதப் பற்ைிச் 
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தொன்னார்கள். அப்கபாது ஸாபித் (ைலி) அவர்கள், "இந்த (49:2ஆவது) வெனம் 
அருளப்தபற்றுள்ளது. உங்களில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
முன் குைரல உயர்த்திப் கபசுபவன் நான் என்பரத நீங்கள் அைிந்கத 
உள்ளரீ்கள். ஆககவ நான், நைகவாெிகளில் ஒருவன்தான்'' என்று கூைினார்கள். 
இரத ெஅத் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (தென்று) தொன்னார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ரல. அவர் 
தொர்க்கவாெிகளில் ஒருவர் ஆவார்'' என்று கூைினார்கள்.119  

188 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "ஸாபித் பின் ரகஸ் 
பின் ைம்மாஸ் (ைலி) அவர்கள் அன்ொரிகளின் கபச்ொளைாக இருந்தார். இந்த 
(49:2ஆவது) வெனம் அருளப்தபற்ைகபாது...'' என்று ததாடங்கி மற்ைரவ 
கமற்கண்ட ஹதீஸிலுள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. ஆனால், அதில் 
ெஅத் பின் முஆத் (ைலி) அவர்கரளப் பற்ைியக் குைிப்கபதும் இல்ரல. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "உங்கள் குைல்கரள நபியின் குைரலவிட உயர்த்தாதீர்கள் எனும் 
(49:2ஆவது) இரைவெனம் அருளப்தபற்ைகபாது...'' என்று ஹதீஸ் 
ததாடங்குகிைது. அந்த ஹதீஸிலும் ெஅத் பின் முஆத் (ைலி) அவர்கரளப் 
பற்ைியக் குைிப்பு இல்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இன்கனார் அைிவிப்பாளர் 
ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதிலும் ெஅத் பின் முஆத் (ைலி) அவர் 
கரளப் பற்ைியக் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. அதில் "எங்களிரடகய நடமாடிய 
ஒரு தொர்க்கவாெியாககவ நாங்கள் ஸாபித் (ைலி) அவர்கரளக் 
கருதிவந்கதாம்'' என்று (அனஸ் (ைலி) அவர்கள்) கூைினார்கள் எனக் கூடுதலாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 53 அைியாரமக் காலத்தில் தெய்த (தீய) தெயல்களுக்காக ஒருவர் 
(மறுரமயில்) தண்டிக்கப்படுவாைா?  

189 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்களில் 
ெிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "நாங்கள் அைியாரமக் 
காலத்தில் தெய்த(த)வற்ைிற்காகத் தண்டிக்கப்படுகவாமா, அல்லாஹ்வின் 
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தூதகை?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"யார் இஸ்லாத்தில் (இரணந்து ததாடர்ந்து) நன்ரம புரிகிைாகைா அவர் 
அைியாரமக் காலத்தில் தெய்த தவறுகளுக்காகத் தண்டிக்கப்படமாட்டார். யார் 
(இஸ்லாத்தில் நுரழந்த பிைகு "இரைமறுப்பு' எனும்) தீரம புரிகிைாகைா அவர் 
அைியாரமக் காலத்தில் தெய்த தவறுகளுக்காகவும் இஸ்லாத்தில் (நுரழந்த 
பிைகு) தெய்த தவறுகளுக்காகவும் (மறுரமயில்) தண்டிக்கப்படுவார்'' என்று 
கூைினார்கள்.120  

190 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் அைியாரமக் காலத்தில் 
தெய்த(த)வற்ைிற்காக (மறுரமயில்) தண்டிக்கப்படுகவாமா?'' என்று ககட்கடாம். 
அதற்கு அவர்கள், "யார் இஸ்லாத்தில் (நுரழந்து ததாடர்ந்து) நன்ரம 
புரிகிைாகைா அவர் அைியாரமக் காலத்தில் தெய்த(த)வற்றுக்காக 
தண்டிக்கப்படமாட்டார். யார் இஸ்லாத்தில் (நுரழந்த பிைகு "இரைமறுப்பு' 
எனும்) தீரம புரிகிைாகைா அவர் (இஸ்லாத்ரதத் தழுவுவதற்கு) முன் தெய்த 
தவறுகளுக்காகவும் (இஸ்லாத்ரத ஏற்ை பின் தெய்த இந்த) பிந்திய 
தவறுகளுக் காகவும் தண்டிக்கப்படுவார்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

191 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 54 முந்ரதய பாவங்கரள இஸ்லாம் அழித்துவிடுகிைது. 
ஹிஜ்ைத்தும் ஹஜ்ஜும் அவ்வாறுதான்.  
192 அப்துர் ைஹ்மான் பின் ைுமாொ அல்மஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: இைப்பின் தநருக்கத்தில் இருந்த அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம் நாங்கள் தென்கைாம். அவர்கள் நீண்ட கநைம் அழுதார்கள். பிைகு 
அவர்கள் சுவரை கநாக்கித் தமது முகத்ரதத் திருப்பிக்தகாண்டார்கள். 
அப்கபாது அவர்களுரடய புதல்வர், "அருரமத் தந்ரதகய! தங்களுக்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இன்னின்ன நற்தெய்திகரளக் 
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கூைவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார். உடகன அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) 
அவர்கள் தமது முகத்ரத (தம் புதல்வரை கநாக்கி)த் திருப்பி (பின்வருமாறு) 
கூைினார்கள்: "அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல என்றும் 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஆவார்கள்' என்றும் உறுதி 
கூைியகத நமது கெமிப்புகளில் ெிைந்தது ஆகும். நான் (என் வாழ்நாளில்) 
மூன்று கட்டங்கரளக் கடந்து வந்திருக்கிகைன். (முதலாவது கட்டத்தில்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்மீது கடுரமயான தவறுப்புக் 
தகாண்டவர் என்ரனவிட கவதைவரும் இருக்கவில்ரல என்கை நான் 
கருதிகனன். என்னால் இயன்ைால் அவர்கரளக் தகான்றுவிட கவண்டும் 
என்பகத எனக்கு மிகவும் விருப்பமான விையமாக இருந்தது. அந்தக் 
காலகட்டத்தில் மட்டும் நான் இைந்துவிட்டிருந்தால் நான் நைகவாெிகளில் 
ஒருவனாக ஆகியிருப்கபன். (இைண்டாவது கட்டத்தில்) அல்லாஹ் என் 
உள்ளத்தில் இஸ்லாத்ரத ஊட்டினான். அப்கபாது நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் தென்று "உங்கள் வலக் கைத்ரத நீட்டுங்கள். நான் உங்களிடம் 
உறுதிப் பிைமாணம் (ரபஅத்) அளிக்கிகைன்'' என்று கூைிகனன். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தமது வலக் கைத்ரத நீட்டினார்கள். உடகன நான் எனது ரகரய 
இழுத்துக்தகாண்கடன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அம்கை! உமக்கு என்ன 
ஆயிற்று?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "ெில நிபந்தரனகரள விதிக்க 
விரும்புகிகைன்'' என்று கூைிகனன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "என்ன நிபந்தரன 
விதிக்கப்கபாகிைரீ்?'' என்று ககட்டார்கள். "என் (முந்ரதய) பாவங்கள் 
மன்னிக்கப்பட கவண்டும்'' என்று கூைிகனன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"முந்ரதய பாவங்கரள இஸ்லாம் அழித்துவிடும்; ஹிஜ்ைத்தும் (-
மார்க்கத்திற்காக நாடுதுைத்தல்) முந்ரதய பாவங்கரள அழித்துவிடும்; 
ஹஜ்ஜும் முந்ரதய பாவங்கரள அழித்துவிடும் என்று உமக்குத் ததரியாதா?'' 
என்று ககட்டார்கள். (பிைகு நான் இஸ்லாத்ரதத் தழுவிகனன்.) அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளவிட மிகவும் பிரியமானவர் 
கவதைவரும் எனக்கு இருக்கவில்ரல; எனது பார்ரவக்கு அவர்கரள விட 
மிகவும் கண்ணியமானவர் கவதைவரும் இருக்கவில்ரல. அப்கபாது 
அவர்கள்மீது நான் ரவத்திருந்த மரியாரதயினால் என் கண்கள் நிைம்ப 
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அவர்கரளப் பார்க்கக்கூட என்னால் முடியவில்ரல. அவர்கரள வர்ணித்துக் 
கூறும்படி நான் ககட்டுக்தகாள்ளப்பட்டால் அதற்கும் என்னால் இயலாது. 
ஏதனனில், நான் அவர்கள்மீது ரவத்திருந்த மரியாரதயின் காைணத்தால் என் 
கண்கள் நிைம்ப அவர்கரள நான் பார்த்திருக்கவிலரல. அந்த நிரலயில் நான் 
இைந்திருந்தால் தொர்க்கவாெிகளில் ஒருவனாக ஆகியிருப்கபன் என்கை எதிர் 
பார்க்கிகைன். பிைகு (மூன்ைாவது கட்டத்தில்) பல்கவறு தபாறுப்புகரள நாம் 
வகித்கதாம். அவற்ைில் எனது நிரலதயன்ன என்பது எனக்குத் ததரியாது. 
எனகவ, நான் இைந்துவிட்டால் ஒப்பாரி ரவப்பவகைா தநருப்கபா என் 
ெடலத்கதாடு இருக்கலாகாது. என்ரன (குழிக்குக்குள் ரவத்து) நீங்கள் 
அடக்கம் தெய்யும்கபாது என்மீது மண்ரணத் தள்ளுங்கள். பிைகு ஓர் 
ஒட்டகத்ரத அறுத்து அதன் இரைச்ெிரயப் பங்கிடும் கநைம் அளவுக்கு நீங்கள் 
அடக்கத்தலத்ரதச் சுற்ைி நில்லுங்கள். உங்களால் நான் ஆசுவாெமரடகவன்; 
என் இரைவனின் தூதர்க(ளான வானவர்க)ளிடம் நான் என்ன பதிலளிப்பது 
என்பரதயும் கண்டுதகாள்கவன். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

193 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: இரணரவப்பவர்களில் 
ெிலர், நிரையக் தகாரலகரளப் புரிந்திருந்தனர்; விபொைம் அதிகமாகச் 
தெய்திருந்தனர். பிைகு (ஒரு நாள்) அவர்கள் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து, "நீங்கள் கூைிவருகின்ை (கபாதரன முதலிய)ரவயும் நீங்கள் 
அரழப்புவிடுக்கின்ை (இஸ்லாமிய) மார்க்கமும் உறுதியாக நல்லரவகய! 
நாங்கள் புரிந்துவிட்ட பாவங்களுக்குப் பரிகாைம் ஏகதனும் உண்டா என நீங்கள் 
எங்களுக்குத் ததரிவித்தால் (நாங்கள் இஸ்லாத்ரத ஏற்றுக்தகாள்கவாம்)'' 
என்று கூைினர். அப்கபாது, "(ைஹ்மானின் உண்ரமயான அடியார்களான) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வுடன் கவதைந்தத் ததய்வத்ரதயும் அரழப்பதில்ரல. 
கமலும், (தகாரல தெய்யக் கூடாது என்று) அல்லாஹ் தரட தெய்துள்ள எந்த 
உயிரையும் முரையின்ைி அவர்கள் தகாரல தெய்வதில்ரல; கமலும், 
விபொைம் புரிவதில்ரல. ஆககவ, யார் இவற்ரைச் தெய்கிைாகைா அவர் 
தண்டரன அரடய கநரிடும்'' எனும் (25:68ஆவது) வெனம் அருளப்தபற்ைது. 
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கமலும், "(நபிகய!) கூறுங்கள்: வைம்பு மீைித் தமக்குத் தாகம 
அநீதியிரழத்துக்தகாண்ட என் அடியார்ககள! அல்லாஹ்வின் கருரணமீது 
அவநம்பிக்ரக தகாண்டுவிடாதீர்கள்...'' எனும் (39:53ஆவது) வெனமும் 
அருளப்தபற்ைது.121 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 55 இஸ்லாத்ரதத் தழுவுதற்கு முன் இரை மறுப்பாளர் ஒருவர் 
தெய்த (நற்)தெயலின் நிரலதயன்ன?  

194 ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம், "(நான் இஸ்லாத்ரத ஏற்பதற்கு முன்பு) 
அைியாரமக் காலத்தில் தெய்துவந்த நல்லைங் கரளப் பற்ைித் தாங்கள் என்ன 
கூறுகிைரீ்கள்? அவற்றுக்கு (மறுரமயில்) எனக்கு (நற்பலன்) ஏதும் உண்டா?'' 
என்று ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் 
முன்னர் தெய்த நற்தெயல்(களுக்கான பிைதிபலன்)களுடன்தான் இஸ்லாத்ரதத் 
தழுவியுள்ளரீ்'' என்று எனக்கு பதிலளித்தார்கள். இரத உர்வா பின் 
அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

195 ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் அைியாரமக் காலத்தில் தானதர்மம், 
அடிரமகரள விடுதரல தெய்தல், உைரவப் கபணுதல் ஆகிய 
நல்லைங்கரளப் புரிந்துள்களன். அவற்றுக்கு (மறுரமயில்) நற்பலன் ஏதும் 
உண்டா, கூறுங்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நீர் முன்னர் தெய்த நற்தெயல்(களுக்கான பிைதிபலன்) களுடன்தான் 
இஸ்லாத்ரதத் தழுவியுள்ளரீ்'' என்று பதிலளித்தார்கள். இரத உர்வா பின் 
அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.122 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாவது: நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் அைியாரமக் 
காலத்தில் -நன்ரமரய நாடி- பல நற்பணிகள் ஆற்ைிவந்கதன். (அவற்றுக்கு 
மறுரமயில் எனக்குப் பிைதிபலன் உண்டா?)'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் முன்னர் தெய்த நற்தெயல்(களுக் 
கான பிைதிபலன்)களுடன்தான் இஸ்லாத்ரதத் தழுவியுள்ளரீ்(; உமக்கு 
நற்பலன் உண்டு)'' என்று பதிலளித்தார்கள். அப்கபாது நான் "அல்லாஹ் வின் 
மீதாரணயாக! அைியாரமக் காலத்தில் தெய்துவந்த நற்தெயல் எரதயும் 
இஸ்லாத்திலும் தெய்யாமல் இருக்கமாட்கடன்'' என்று கூைிகனன். இரத 
உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

196 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஹகீம் பின் 
ஹிஸாம் (ைலி) அவர்கள் அைியாரமக் காலத்தில் நூறு அடிரமகரள 
விடுதரல தெய்தார்கள்; நூறு பயண ஒட்டகங் கரள தர்மம் தெய்தார்கள்; 
அவ்வாகை அன்னார் இஸ்லாத்ரதத் தழுவிய பிைகும் நூறு அடிரமகரள 
விடுதரல தெய்தார்கள். நூறு பயண ஒட்டகங்கரள தர்மம் தெய்தார்கள். 
பிைகு நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று கமற்கண்ட ஹதீஸிலுள்ளவாறு 
ககட்டார்கள்.123  

பாடம் : 56 இரைநம்பிக்ரகயின் வாய்ரமயும் தூய்ரமயும்.  
197 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "எவர் 
இரைநம்பிக்ரக தகாண்டு (பின்னர்) தமது இரைநம்பிக்ரகயுடன் அநீதிரயக் 
கலந்துவிட வில்ரலகயா அவர்களுக்கக உண்ரமயில் அரமதி உண்டு'' 
எனும் (6:82ஆவது) இரைவெனம் அருளப்தபற்ைகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் கதாழர்களுக்கு அது கடினமாகத் ததரிந்தது. கமலும், 
அவர்கள் "எங்களில் யார்தாம் தமக்குத் தாகம அநீதி இரழக்காதவர்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
அநீதி என்பதற்கு நீங்கள் நிரனக்கின்ை அர்த்தம் இல்ரல. உண்ரமயில் 
(அைிஞர்) லுக்மான் அவர்கள் தம் புதல்வரிடம் "என் அன்பு மககன! 
அல்லாஹ்வுக்கு இரண கற்பிக்காகத. அல்லாஹ்வுக்கு இரணகற்பிப்பது தான் 
மாதபரும் அநீதியாகும்'' என்று தொன்ன (தாக 31:13ஆவது வெனத்தில் 
அல்லாஹ் கூைியி ருப்ப)துதான் அதற்குப் தபாருள் ஆகும்.124 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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198 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 57 தூயவனான அல்லாஹ், அவைவர் ஆற்ைலுக்கு ஏற்பகவ 
சுரமகரளத் தருகின்ைான்.125  

199 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "வானங்கள் மற்றும் பூமியில் 
உள்ள அரனத்தும் அல்லாஹ்வுக்கக உரியன; உங்கள் மனத்திலுள்ளவற்ரை 
நீங்கள் தவளியிட்டாலும், அவற்ரை மரைத்துக்தகாண்டாலும் அவற்ரைப் 
பற்ைியும் அல்லாஹ் உங்களிடம் விொைரண தெய்வான். அவன் 
நாடியவர்கரள மன்னிப்பான்; அவன் நாடியவர்கரள கவதரன தெய்வான். 
இன்னும் அல்லாஹ் அரனத்துப் தபாருள்கள்மீதும் ஆற்ைல் உள்ளவன் 
ஆவான்'' எனும் (2:284ஆவது) வெனம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 
களுக்கு அருளப்தபற்ைகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
கதாழர்களுக்கு அது கடினமாகத் ததரிந்தது. ஆககவ, அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, மண்டியிட்டு அமர்ந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! எங்கள் ெக்திக்குட்பட்ட ததாழுரக, கநான்பு, அைப்கபார், தர்மம் 
(ஸகாத்) ஆகியவற்ரைச் தெய்யுமாறு நாங்கள் உத்தைவிடப்பட்கடாம். ஆனால், 
(இப்கபாது) தங்களுக்கு (கமற்கண்ட) இந்த வெனம் அருளப்தபற்றுள்ளது. இது 
எங்கள் ெக்திக்கு மீைியதாயிற்கை?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களுக்கு முந்ரதய இரு 
கவதக்காைர்(களான யூதர்களும் கிைிஸ்தவர்) களும் கூைியரதப் கபான்று 
"தெவியுற்கைாம்; மாறு தெய்கதாம்' என்று நீங்களும் கூை விரும்புகின்ைரீ்களா? 
கவண்டாம்.(அவ்வாறு கூைிவிடாதீர்கள். மாைாக,) "எங்கள் அதிபதிகய! (உன் 
கட்டரளகரள) நாங்கள் தெவியுற்கைாம்; கீழ்ப்படிந்கதாம். உன்னிடம் 
மன்னிப்புக் ககாரு கின்கைாம். இன்னும் உன்னிடகம (எங்களின்) மீட்ெியும் 
உள்ளது' என்கை கூறுங்கள்'' என்ைார்கள். அவ்வாகை மக்கள், "எங்கள் 
அதிபதிகய! (உன் கட்டரளகரள) நாங்கள் தெவியுற்கைாம்; கீழ்ப்படிந்கதாம். 
உன்னிடம் மன்னிப்புக் ககாருகின்கைாம். (எங்களின்) மீட்ெியும் உன்னிடகம 
உள்ளது'' என்று கூைினர். மக்கள் இவ்வாறு தொல்லச் தொல்ல அவர்களின் 
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நாவு (இரைவனுக்குப்) பணிந்தது (உள்ளமும்தான்). அரதத் ததாடர்ந்து 
அல்லாஹ், "(மனிதர்ககள! நம்முரடய) தூதர், தம் இரைவனிடமிருந்து 
தமக்கு அருளப்தபற்ை (கவதத்)ரத நம்புகின்ைார். நம்பிக்ரகயாளர்களும் 
(நம்புகின்ைனர்). (இவர்கள்) யாவரும் அல்லாஹ்ரவயும், அவனுரடய 
வானவர்கரளயும், அவனுரடய கவதங்கரளயும், அவனுரடய 
தூதர்கரளயும் நம்பிக்ரக தகாள்கின்ைனர். (கமலும் கூறுகின்ைனர்:) 
அவனுரடய தூதர்கள் எவருக்கிரடயிலும் (ெிலரை ஏற்று ெிலரை மறுத்து) 
நாங்கள் கவற்றுரம காட்டமாட்கடாம். "எங்கள் அதிபதிகய! நாங்கள் 
தெவியுற்கைாம்; கீழ்ப்படிந்கதாம். உன்னிடம் மன்னிப்புக் ககாருகின்கைாம். 
உன்னிடகம (எங்களின்) மீட்ெியும் உள்ளது' என்றும் அவர்கள் 
கவண்டுகிைார்கள்'' எனும் (2:285ஆவது) வெனத்ரத அருளினான். ஆக, மக்கள் 
இவ்வாறு தெயல்பட்டரதயடுத்து அல்லாஹ், ("உங்கள் மனத்திலுள்ளவற்ரை 
நீங்கள் தவளியிட்டாலும் மரைத்தாலும் உங்களிடம் அல்லாஹ் விொைரண 
தெய்வான்' எனும்) முந்திய வெனத் (தின் ெட்டத்)ரத மாற்ைி (அதற்கு 
பதிலாகப்) பின்வரும் வெனத்ரத அருளினான்: எந்த ஆன்மாவுக்கும் அது 
தாங்கிக்தகாள்ள முடியாத தபாறுப்ரப அல்லாஹ் சுமத்துவதில்ரல; அது 
ெம்பாதித்த நன்ரம அதற்கக; அது ெம்பாதித்த தீரமயும் அதற்கக. 
(நம்பிக்ரகயாளர்ககள! பிைார்த்தரன தெய்யுங்கள்:) எங்கள் அதிபதிகய! 
நாங்கள் மைந்துகபாயிருப்பினும், அல்லது நாங்கள் தவறு தெய்திருப்பினும் 
எங்கரள தண்டித்துவிடாகத! (2:286). "ஆகட்டும்! (அவ்வாகை தெய்கிகைன்)'' 
என்ைான் அல்லாஹ். "எங்கள் அதிபதிகய! எங்களுக்கு முன் தென்கைார்மீது 
சுமத்திய சுரமரயப் கபான்று எங்கள்மீது சுமத்திவிடாகத!'' அப்கபாதும் 
"ஆகட்டும்!' என்ைான் அல்லாஹ். "எங்கள் ெக்திக்கு மீைிய (எங்களால் தாங்க 
முடியாத) சுரமரய எங்கள்மீது சுமத்திவிடாகத!'' அதற்கும் "ஆகட்டும்!' 
என்ைான் அல்லாஹ். "எங்கள் பாவங்கரள நீக்கி, எங்கரள 
மன்னித்தருள்வாயாக! எங்கள்மீது கருரண புரிவாயாக! நீகய எங்கள் 
காவலன்; மறுக்கின்ை கூட்டத்தாருக்கு எதிைாக எங்களுக்கு உதவி 
தெய்வாயாக!'' அதற்கும் "ெரி! ஆகட்டும்!' என்ைான் அல்லாஹ். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

186

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஈமான்



 
 
 

200 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "உங்கள் 
மனத்திலுள்ளவற்ரை நீங்கள் தவளியிட்டாலும், அவற்ரை மரைத்துக் 
தகாண்டாலும் அவற்ரைப் பற்ைியும் அல்லாஹ் உங்களிடம் விொைரண 
தெய்வான்'' எனும் இந்த (2:284ஆவது) வெனம் அருளப்தபற்ைகபாது, மக்களின் 
உள்ளத்தில் முன்பு ஏற்பட்டிைாத (கலக்கம்) ஒன்று அப்கபாது ஏற்பட்டது. 
உடகன நபி (ஸல்) அவர்கள், "தெவியுற்கைாம்; கீழ்ப்படிந் கதாம்; எங்கரள 
ஒப்பரடத்கதாம்' (ெமிஃனா, வ அதஃனா, வ ெல்லம்னா) என்று கூறுங்கள்'' 
என்ைார்கள். உடகன (மக்களும் அவ்வாறு தெய்யகவ) அவர்களது உள்ளத்தில் 
அல்லாஹ் நம்பிக்ரகரய ஊட்டினான். கமலும், "அல்லாஹ் எந்த 
ஆன்மாவுக்கும் அது தாங்கிக்தகாள்ள முடியாத தபாறுப்ரபச் 
சுமத்துவதில்ரல; அது ெம்பாதித்த நன்ரம அதற்கக; அது ெம்பாதித்த 
தீரமயும் அதற்கக. (நம்பிக்ரகயாளர்ககள!) "எங்கள் அதிபதிகய! நாங்கள் 
மைந்துகபாயிருப்பினும், அல்லது நாங்கள் தவறு தெய்திருப்பினும் எங்கரளத் 
தண்டிக்காதிருப்பாயாக!' (என்று பிைார்த்தியுங்கள்)'' எனும் (2:286ஆவது) வெனத் 
ததாடரை அல்லாஹ் அருளினான். (அவ்வாகை மக்கள் பிைார்த்தித்ததும்) 
அல்லாஹ் "(உங்கள் பிைார்த்தரனரய ஏற்று) அவ்வாகை தெய்கதன்'' என்ைான். 
"எங்கள் அதிபதிகய! எங்களுக்கு முன் தென்கைார்மீது சுமத்திய சுரமரயப் 
கபான்று எங்கள்மீது சுமத்தாதிருப்பாயாக!'' "அவ்வாகை தெய்கதன்' என்ைான் 
அல்லாஹ். "எங்கள் பாவங்கரள நீக்கி, எங்கரள மன்னித்தருள்வாயாக! 
எங்கள்மீது கருரண புரிவாயாக! நீகய எங்கள் காவலன்'' அதற்கும் அல்லாஹ் 
"அவ்வாகை தெய்கதன்' என்ைான். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 58 உள்ளத்தில் கதான்றும் தகட்ட எண்ணங்களும் ஆரெகளும்  
(தெயல் வடிவம் தபற்று) உறுதியாகாவிட்டால் அவற்ரை அல்லாஹ் 
மன்னிக்கிைான்.  

201 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் ெமுதாயத்தாரின் 
உள்ளங்களில் எழும் தீய எண்ணங்கரள, அவர்கள் (தவளிப்படுத்திப்) 
கபொமல், அல்லது அதன்படி தெயல்படாமல் இருக்கும்வரை அல்லாஹ் 

187

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஈமான்



 
 
 

மன்னிக்கிைான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.126 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

202 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மாண்பும் வலிவுமிக்க 
அல்லாஹ், என் ெமுதாயத்தாரின் உள்ளங்களில் எழும் தீய எண்ணங்கரள, 
அவர்கள் (அதன்படி) தெயல் படாமல், அல்லது அரத (தவளிப்படுத்திப்) 
கபொமல் இருக்கும்வரை மன்னிக்கிைான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஆறு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 59 ஓர் அடியார் நன்ரம தெய்ய கவண்டும் என எண்ணினாகல அது 
(நன்ரமயாகப்) பதிவு தெய்யப்படும்; தீரம தெய்ய கவண்டும் என 
எண்ணுவதால் (மட்டும் தீரமயாக) அது பதிவு தெய்யப்படுவதில்ரல.  

203 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மாண்பும் வலிவுமிக்க 
அல்லாஹ் (நன்ரம தீரமகரளப் பதிவு தெய்யும் வானவர்களிடம்) கூைினான்: 
என் அடியான் ஒரு தீரம தெய்ய எண்ணிவிட்டாகல அரத நீங்கள் பதிவு 
தெய்துவிடாதீர்கள். தான் எண்ணியபடி அவன் (அந்தத் தீரமரய) 
தெயல்படுத்திவிட்டால் அரத ஒகைதயாரு குற்ைமாககவ பதிவு தெய்யுங்கள். 
அவன் ஒரு நன்ரமரயச் தெய்ய எண்ணி அரதச் தெய்யாமல் 
இருந்துவிட்டாலும் அரத ஒரு நன்ரமயாககவ பதிவு தெய்யுங்கள். 
எண்ணியபடி அந்த நன்ரமரய அவன் தெய்து முடித்துவிட்டால் அரதப் 
பத்து நன்ரமகளாகப் பதிவு தெய்யுங்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 

204 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மாண்பும் வலிவுமிக்க 
அல்லாஹ் கூைினான்: என் அடியான் ஒரு நன்ரமரயச் தெய்ய எண்ணி, 
அரதச் தெய்யாமல் இருந்துவிட் டாலும் அரத அவனுக்கு ஒரு 
நன்ரமயாககவ நான் பதிவு தெய்கவன். (எண்ணியபடி) அந்த நன்ரமரய 
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அவன் தெய்து முடித்தால் அரத நான் பத்து முதல் எழுநூறு மடங்கு 
நன்ரமகளாகப் பதிவு தெய்கவன். அவன் ஒரு தீரமரயச் தெய்ய 
எண்ணினான்; ஆனால், அரதச் தெய்யவில்ரல என்ைால், அரத நான் ஒரு 
குற்ைமாகப் பதிவு தெய்வதில்ரல. (எண்ணியபடி) அவன் அந்தத் தீரமரயச் 
தெய்து முடித்துவிட்டால் அரத ஒகைதயாரு குற்ைமாககவ நான் பதிவு 
தெய்கவன். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

205 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து (நபித்கதாழர்) அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் எங்களுக்குப் பல ஹதீஸ்கரள அைிவித்தார்கள். அவற்ைில் 
ஒன்றுதான் (பின்வரும்) இந்த ஹதீஸும்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: மாண்பும் வலிவுமிக்க அல்லாஹ் கூைினான்: என் 
அடியான் ஒரு நன்ரம தெய்ய கவண்டும் என நிரனத்தாகல, அவன் அரதச் 
தெய்து முடிக்கா விட்டாலும் ஒரு நன்ரமயாககவ அரத நான் பதிவு 
தெய்கவன். அரத அவன் தெய்து முடித்து விட்டாகலா, அரதப் கபான்ை பத்து 
நன்ரமகளாக அரத நான் பதிவு தெய்கவன். (அகத கநைத்தில்) அவன் ஒரு 
தீரமரயச் தெய்ய கவண்டும் என்று நிரனத்தால், அரதச் தெய்யாமல் 
இருக்கும்வரை நான் மன்னிப்கபன். அவ்வாறு தீரம தெய்துவிட்டால் 
தெய்ததற்தகாப்ப ஒரு குற்ைமாககவ அரத நான் பதிவு தெய்கவன். ததாடர்ந்து 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வானவர்கள், "இரைவா! 
உன்னுரடய இந்த அடியான் ஒரு தீரமரயச் தெய்ய விரும்புகின்ைாகன?'' 
என்று -அந்த அடியாரனப் பற்ைி அல்லாஹ் நன்கு ததரிந்திருந்தும்- 
ககட்கின்ைனர். அதற்கு அல்லாஹ் அவரனக் கண்காணித்துவாருங்கள்! 
அவ்வாறு அந்தத் தீரமரய அவன் தெய்து முடித்துவிட்டால் தெய்ததற்தகாப்ப 
ஒரு குற்ைமாககவ அரத நீங்கள் பதிவு தெய்யுங்கள். எண்ணியபடி அவன் 
அந்தத் தீரமரயச் தெய்யாமல் இருந்துவிட்டால் அரத அவனுக்கு ஒரு 
நன்ரமயாகப் பதிவு தெய்யுங்கள். ஏதனனில், என் (மீதிருந்த 
அச்ெத்தி)னால்தான் அரத அவன் ரகவிட்டான்'' என்று கூைினான். 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கமலும் கூைினார்கள்: உங்களில் 
ஒருவர் தமது இஸ்லாரம (நம்பிக்ரகயாலும் நடத்ரதயாலும்) அழகு 
படுத்திக்தகாண்டால், அவர் தெய்யும் ஒவ்தவாரு நன்ரமக்கும் அரதப் 
கபான்று பத்து மடங்கிலி ருந்து எழுநூறு மடங்குவரை (நன்ரம) பதிவு 
தெய்யப்படுகிைது. அவர் தெய்யும் ஒவ்தவாரு தீரமக்கும் அதற்தகாப்ப ஒரு 
தீரமகய -அவர் இரைவரனச் ெந்திக்கும்வரை- பதிவு தெய்யப் படுகிைது. 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

206 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர் ஒரு நன்ரம 
தெய்ய கவண்டும் என (மனத்தில்) எண்ணிவிட்டாகல -அரதச் தெய்யா 
விட்டாலும்- அது ஒரு நன்ரமயாககவ பதிவு தெய்யப்படும். ஒருவர் ஒரு 
நன்ரம தெய்ய கவண்டும் என (மனத்தில்) எண்ணி, எண்ணிய படி அரத 
அவர் தெய்து முடித்துவிட்டால் பத்து முதல் எழுநூறு மடங்கு நன்ரமகளாக 
அது பதிவு தெய்யப்படும். (அகத கநைத்தில்) ஒருவர் ஒரு தீரம தெய்ய 
எண்ணி, அரதச் தெய்யாமல் இருந்துவிட்டால் அது (ஒரு குற்ைமாகப்) 
பதியப்படுவதில்ரல. எண்ணியபடிகய அவர் தெய்து முடித்தால் அது 
(ஒகைதயாரு குற்ைமாக மட்டுகம) பதிவு தெய்யப்படும். இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

207 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் இரைவரனப் பற்ைி 
அைிவிக்ரகயில் (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: அல்லாஹ் நன்ரமகரளயும் 
தீரமகரளயும் (அரவ இன்னின்னரவ என நிர்ணயித்து) எழுதி விட்டான். 
பிைகு அவற்ரை விவரித்தான். அதாவது ஒருவர் ஒரு நன்ரம தெய்ய 
கவண்டும் என (மனத்தில்) எண்ணிவிட்டாகல -அரதச் 
தெயல்படுத்தாவிட்டாலும்- அவருக்காகத் தன்னிடம் அரத ஒரு 
முழுரமயான நன்ரமயாக அல்லாஹ் பதிவு தெய்கிைான். அரத அவர் 
எண்ணியதுடன் தெயல்படுத்தியும்விட்டால், அந்த ஒரு நன்ரமரயத் 
தன்னிடம் பத்து நன்ரமகளாக, எழுநூறு மடங்காக, இன்னும் அதிகமாக 
அல்லாஹ் பதிவு தெய்கிைான். ஆனால், ஒருவர் ஒரு தீரம தெய்ய எண்ணி, 

190

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஈமான்



 
 
 

(அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்ெி) அரதச் தெய்யாமல் ரகவிட்டால், அதற்காக 
அவருக்குத் தன்னிடம் ஒரு முழு நன்ரமரய அல்லாஹ் எழுதுகிைான். 
எண்ணியபடி அந்தத் தீரமரய அவர் தெய்து முடித்துவிட்டாகலா, அதற்காக 
ஒகைதயாரு குற்ைத்ரதகய அல்லாஹ் எழுதுகிைான்.127  

208 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "(ஒருவர் தாம் எண்ணியபடி ஒரு தீரமரயச் தெய்து 
விட்டால் அரத ஒகைதயாரு குற்ைமாககவ அல்லாஹ் எழுதுகிைான்.) அல்லது 
அரதயும் அல்லாஹ் மன்னித்துவிடுகிைான். (இத்துரண விொலமான 
இரையன்புக்குப் பிைகும் ஒருவர் பாவத்தில் மூழ்கி அழிகின்ைார் என்ைால்,) 
அல்லாஹ்வின் திட்டப்படி அழியக்கூடியவர் தாம் (அவ்வாறு) 
அழிந்துகபாவார்'' என்று அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 60 இரைநம்பிக்ரக ததாடர்பாக ஏற்படும் மனக் குழப்பமும்  
அந்தக் குழப்பத்ரத உணர்கின்ைவர் தொல்ல கவண்டியதும்.  

209 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களுரடய 
கதாழர்களில் ெிலர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "எங்கள் உள்ளத்தில் ெில 
(குழப்பமான) விையங்கள் எழுகின்ைன. அவற்ரை (தவளிப்படுத்திப்) 
கபசுவரதக்கூட நாங்கள் மிகப் தபரும் (பாவ) காரியமாகக் கருதுகிகைாம் (இது 
பற்ைி தாங்கள் என்ன கூறுகின்ைரீ்கள்?)'' என்று ககட்டனர். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "உண்ரமயிகலகய நீங்கள் அத்தரகய உணர்வுகளுக்கு 
உள்ளாகின்ைரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நபித் கதாழர்கள், "ஆம்' 
என்று பதிலளித்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அதுதான் ஒளிவுமரைவற்ை 
இரைநம்பிக்ரக'' என்று கூைினார்கள்.128  

210 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

211 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் "மனக் குழப்பம்' குைித்து வினவப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், 
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"அதுதான் ஒளிவுமரைவற்ை இரைநம்பிக்ரக'' என்று பதிலளித்தார்கள். இரத 
அல்கமா (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

212 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மக்கள் (இரதப் 
பரடத்தவர் யார்? இரதப் பரடத்தவர் யார்? என்று ஒவ்தவான்ைாகக்) 
ககட்டுக்தகாண்கடவந்து இறுதியில், "அல்லாஹ் பரடப்பினங்கரளப் 
பரடத்தான். அல்லாஹ் ரவப் பரடத்தவன் யார்?'' என்று ககட்கும் நிரலக்கு 
உள்ளாவார்கள். இத்தரகய எண்ணம் ஒருவருக்கு ஏற்பட்டால் அவர் உடகன, 
"அல்லாஹ்ரவ நான் நம்பிக்ரக தகாண்கடன்' (ஆமன்த்து பில்லாஹ்) என்று 
தொல்லட்டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.129 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

213 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "உங்களில் ஒருவரிடம் ரைத்தான் வந்து, வானத்ரதப் 
பரடத்தவர் யார்? பூமிரயப் பரடத்தவர் யார்?'' என்று ககட்பான். அவர் 
"அல்லாஹ்' என்று பதிலளிப்பார். (பிைகு அல்லாஹ்ரவப் பரடத்தவர் யார் 
என்றும் ககட்பான்) என்று ததாடங்கி, கமற்கண்ட ஹதீரஸப் கபான்கை 
இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும், "(இத்தரகய எண்ணங்கள் ஏற்பட்டால் "நான் 
அல்லாஹ்ரவயும்) அவனுரடய தூதர்கரளயும் நம்பிக்ரக தகாண்கடன்' 
என்று கூறுங்கள்'' என்றும் அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

214 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் 
ஒருவரிடம் ரைத்தான் வந்து, "இன்னின்னவற்ரைப் பரடத்தவர் யார்?'' என்று 
ககட்டுக்தகாண்கட வந்து இறுதியில் அவரிடம், "உன் இரைவரனப் 
பரடத்தவர் யார்?'' என்று ககட்பான். இந்தக் (ககள்வி ககட்கும்) கட்டத்ரத 
அவன் எட்டும்கபாது, அவர் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாைட்டும். 
(இத்தரகய ெிந்தரனயிலிருந்து) அவர் விலகிக்தகாள்ளட்டும். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் அடியாரிடம் ரைத்தான் வந்து, 
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"இன்னின்னவற்ரைப் பரடத்தவர் யார்?'' என்று ககட்பான் எனத் ததாடங்கி 
மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸிலுள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

215 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மக்கள் உங்களிடம் கல்வியைிவு 
ததாடர்பான ககள்விகரளக் ககட்டுக்தகாண்கடவந்து இறுதியில், "இகதா! 
அல்லாஹ்தான் நம்ரமப் பரடத்தான். அல்லாஹ்ரவப் பரடத்தவர் யார்?'' 
என்று ககட்பார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
ஒரு மனிதரின் ரகரயப் பிடித்துக் தகாண்டு, "அல்லாஹ்வும் அவனுரடய 
தூதரும் உண்ரமகய கூைினர். "(கமற்கண்டவாறு) என்னிடம் இருவர் 
ககட்டுவிட்டனர். இகதா! இவர்தாம் மூன்ைாமவர்' அல்லது "(அவ்வாறு 
ஏற்தகனகவ) என்னிடம் ஒருவர் ககட்டுவிட்டார். இகதா! இவர்தாம் 
இைண்டாமவர்''' என்று கூைினார்கள். இரத முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், நபி (ஸல்) அவர்கள் 
இவ்வாறு கூைியதாக இடம்தபைவில்ரல. ஆயினும், அதன் இறுதியில் 
"அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதரும் உண்ரமகய கூைினர்' எனும் வாெகம் 
இடம் தபற்றுள்ளது. - அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என்னிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அபூஹுரைைா! உம்மிடம் மக்கள் 
ககள்வி ககட்டுக்தகாண்கடவந்து இறுதியில், "இகதா! இவன்தான் (நம்ரமப் 
பரடத்த) அல்லாஹ். அல்லாஹ்ரவப் பரடத்தவர் யார்?' என்று ககட்பார்கள்'' 
என்று கூைினார்கள். ஒரு நாள் நான் பள்ளிவாெலில் அமர்ந்திருக்ரகயில் 
என்னிடம் கிைாமவாெிகளில் ெிலர் வந்து, "அபூஹுரைைா! இகதா! இவன்தான் 
அல்லாஹ். அல்லாஹ்ரவப் பரடத்தவர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். உடகன 
நான் எனது ரகயில் ெில ெிறு கற்கரள எடுத்து அவர்கள்மீது 
வெீிதயைிந்கதன். பிைகு, "எழுந்து தெல்லுங்கள்! எழுந்து தெல்லுங்கள்! என் 
உற்ை கதாழர் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்) உண்ரமகய 
உரைத்தார்கள்'' என்கைன். இரத அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் 
அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
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216 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நிச்ெயமாக மக்கள் 
உங்களிடம் ஒவ்தவான்ரைப் பற்ைியும் வினாத் ததாடுப்பார்கள். இறுதியில் 
"அல்லாஹ்தான் ஒவ்தவான்ரையும் பரடத்தான். அவரனப் பரடத்தவர் 
யார்?'' என்றும் ககட்பார்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

217 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மாண்பும் வலிவுமிக்க 
அல்லாஹ் (என்னிடம் பின்வருமாறு) கூைினான்: உம்முரடய ெமுதாயத்தார் 
(உம்மிடம்), "இது என்ன (இரதப் பரடத்தவர் யார்)? இது என்ன (இரதப் 
பரடத்தவர் யார்)?'' என்று ககட்டுக்தகாண்கட வந்து இறுதியில் "இகதா! 
அல்லாஹ்தான் பரடப்பினங்கரளப் பரடத்தான். அல்லாஹ் ரவப் 
பரடத்தவர் யார்?'' என்றும் ககட்பார்கள். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இஸ்ஹாக் பின் 
இப்ைாஹமீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், இது அல்லாஹ் கூைியதாக 
இடம்தபைவில்ரல.  

பாடம் : 61 தபாய்ச் ெத்தியம்  
தெய்து ஒரு முஸ்லிமின் உரிரமரய அபகரிக்கின்ைவருக்கு நைகம் தான் 
(தண்டரன) என்ை எச்ெரிக்ரக.  

218 அபூஉமாமா அல்ஹாரிஸீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் (தபாய்ச்) ெத்தியம் தெய்து ஒரு முஸ்லிமின் 
உரிரமரய அபகரித்துக்தகாள்கிைாகைா அவருக்கு அல்லாஹ் நைகத்ரதக் 
கட்டாயமாக்கி விட்டான்; தொர்க்கத்ரத அவருக்குத் தரட தெய்துவிட்டான்'' 
என்று கூைினார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர், "அது ஒரு ெிைிய தபாருளாய் 
இருந்தாலுமா, அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்டார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மிஸ்வாக் மைத்தின் ஒரு குச்ெியாக 
அது இருந்தாலும் ெரிகய!'' என்று பதிலளித்தார்கள்.130 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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219 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

220 அபூவாயில் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 
(ைலி) அவர்கள், "யார் ஒரு பிைமாண (வாக்கு மூல)த்தின்கபாது ஒரு 
முஸ்லிமின் தெல்வத்ரத அபகரித்துக் தகாள்வதற்காகத் திட்டமிட்டுப் தபாய்ச் 
ெத்தியம் தெய்கிைாகைா அவர் (மறுரமயில்) தம்மீது அல்லாஹ் ககாபம் 
தகாண்டிருக்கும் நிரலயில் தான் அவரனச் ெந்திப்பார்'' என்று அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என்ைார்கள். அப்கபாது அஷ்அஸ் 
பின் ரகஸ் (ைலி) அவர்கள் வந்து (மக்கரள கநாக்கி), "அபூஅப்திர் ைஹ்மான் 
(அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்) உங்களிடம் என்ன தொல்லிக்தகாண்டி 
ருக்கிைார்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "இன்னின்னவாறு 
(தொன்னார்)'' என்று பதிலளித்தனர். அப்கபாது அஷ்அஸ் (ைலி) அவர்கள், 
"அபூஅப்திர் ைஹ்மான் தொன்னது உண்ரமகய. என் ததாடர்பாகத்தான் இந்த 
இரைவெனம் (3:77) அருளப்தபற்ைது. எனக்கும் இன்தனாரு மனிதருக்கும் 
இரடகய யமன் நாட்டில் (உள்ள) ஒரு நிலம் (ததாடர்பாக வழக்கு) இருந்தது. 
அந்த வழக்ரக நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தகாண்டு தென்கைன். அப்கபாது 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "(உமது வாதத்ரத நிரூபிக்க) உமக்கு ஆதாைம் ஏதும் 
உண்டா?'' என்று (என்னிடம்) ககட்க, நான், "இல்ரல' என்று பதிலளித்கதன். 
"அவ்வாைாயின் (பிைதிவாதியான) அவர் ெத்தியம் தெய்ய கவண்டியதுதான்'' 
என்று கூைினார்கள். நான், "அப்படிதயன்ைால் அவர் (தயங்காமல்) தபாய்ச் 
ெத்தியம் தெய்வாகை!'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "எவர் ஒரு பிைமாண வாக்கு மூலத்தின்கபாது ஒரு முஸ்லிமின் 
தெல்வத்ரத அபகரித்துக் தகாள்வதற்காகத் திட்டமிட்டுப் தபாய்ச் ெத்தியம் 
தெய்கிைாகைா அவர்மீது அல்லாஹ் ககாபம் தகாண்ட நிரலயில்தான் 
(மறுரமயில்) அவரன அவர் ெந்திப்பார்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாதுதான் 
"எவர் அல்லாஹ்விடம் தெய்துதகாண்ட ஒப்பந்தத்ரதயும் தம் 
ெத்தியங்கரளயும் தொற்ப விரலக்கு விற்று விடுகின்ைார்ககளா...'' என்று 
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ததாடங்கும் (3:77ஆவது) வெனம் அருளப்தபற்ைது.131 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

221 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "யார் ஒரு தெல்வத்ரத அரடவதற்காகத் திட்டமிட்டுப் 
தபாய்ச் ெத்தியம் தெய்கிைாகைா அவர்மீது அல்லாஹ் ககாபம் தகாண்டிருக்கும் 
நிரலயிகலகய அவரன (மறுரமயில்) அவர் ெந்திப்பார்'' என்று ததாடங்கி 
கமற்கண்ட ஹதீஸிலுள்ள தகவல்கள் இடம்தபற்றுள்ளன. ஆனால், அதில், 
"எனக்கும் ஒரு மனிதருக்குமிரடகய ஒரு கிணறு ததாடர்பாக தகைாறு 
இருந்தது. ஆககவ, நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வழக்ரகக் தகாண்டு தென்கைாம். அவர்கள், "உம்முரடய இரு ொட்ெிகள்; 
அல்லது (பிைதிவாதியான) அவைது ெத்தியம் (தீர்ப்பளிக்கத் 
கதரவப்படுகின்ைன)' என்று கூைினார்கள்'' என (ெிைிய வித்தியாெத் துடன்) 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

222 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "யார் (ஒரு பிைமாண 
வாக்குமூலத்தின்கபாது ெட்டபூர்வமான) உரிரமயின்ைி ஒரு முஸ்லிமின் 
தெல்வத்(ரத அபகரிக்கும் கநாக்கத்)திற்காகப் தபாய்ச் ெத்தியம் தெய்கிைாகைா, 
அவர்மீது அல்லாஹ் ககாபம் தகாண்டிருக்கும் நிரல யிகலகய அவரன 
(மறுரமயில்) அவர் ெந்திப்பார்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு தமது கூற்ரை 
உறுதிப்படுத்தும் வரகயில் "யார் அல்லாஹ்விடம் தெய்து தகாண்ட 
ஒப்பந்தத்ரதயும் தம் ெத்தியங் கரளயும் அற்ப விரலக்கு விற்றுவிடுகிைார் 
ககளா...'' என்று ததாடங்கும் (3:77ஆவது) இரைவெனத்ரத எங்களுக்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) ஓதிக் காட்டினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

223 வாயில் பின் ஹுஜ்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் (யமன் நாட்டிலுள்ள) "ஹள்ை மவ்த்' எனும் இடத்ரதச் கெர்ந்த 
மனிதர் ஒருவரும் "கிந்தா' எனும் குலத்ரதச் கெர்ந்த இன்தனாரு மனிதரும் 
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வந்தனர். அப்கபாது ஹள்ை மவ்த்ரதச் கெர்ந்த அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! என் தந்ரதக்குச் தொந்தமான நிலத்ரத இவர் ஆக்கிைமித்துவிட்டார்'' 
என்று கூைினார். அதற்கு கிந்தா குலத்ரதத் கெர்ந்த அந்த மனிதர், "அது என் 
ரகவெமுள்ள என்னுரடய நிலம்; அதில் நான் விவொயம் தெய்துவருகிகைன்; 
அதில் இவருக்கு எந்த உரிரமயும் கிரடயாது'' என்று கூைினார். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹள்ை மவ்த்ரதச் கெர்ந்த அந்த 
மனிதரிடம், "(உமது வாதத்ரத நிரூபிப்பதற்கு) உம்மிடம் ஆதாைம் ஏதும் 
உண்டா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர் "இல்ரல' என்று பதிலளித்தார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படிதயன்ைால் இவர் ெத்தியம் 
தெய்வதுதான் உமக்கு (வழி)'' என்று கூைினார்கள். உடகன ஹள்ை மவ்த்ரதச் 
கெர்ந்த அந்த மனிதர் "அவர் (துணிந்து தபாய் தொல்லும்) தபால்லாத மனிதர். 
தாம் எதற்குச் ெத்தியம் தெய்கிகைாம் என்பரதப் பற்ைி அவர் 
கவரலப்படமாட்டார். எந்த விவகாைத்திலும் அவர் கநர்ரமரயப் பற்ைி 
கயாெிப்பவரில்ரல'' என்று தொன்னார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இரதத் தவிை உமக்கு கவறு வழி கிரடயாது'' என்று கூைினார்கள். 
உடகன (பிைதிவாதியான) அந்த (கிந்தா குலத்து) மனிதர் ெத்தியம் 
தெய்வதற்காக (குைிப்பிட்ட இடத்திற்கு)ச் தென்ைகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இவருரடய தெல்வத்ரத உண்பதற்காக அநியாயமாக அவர் 
தபாய்ச் ெத்தியம் தெய்தால், அல்லாஹ் அவரைப் புைக்கணிக்கும் 
நிரலயிகலகய (மறுரமயில்) அவரன அவர் ெந்திப்பார்'' என்று கூைினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 224 வாயில் 
பின் ஹுஜ்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அருகில் இருந்கதன். அப்கபாது அவர்களிடம் ஒரு நிலம் 
ததாடர்பான வழக்ரக இருவர் தகாண்டுவந்தனர். அவர்களில் ஒருவர், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! அைியாரமக் காலத்தில் இவர், எனது நிலத்ரத 
ஆக்கிைமித்துக் தகாண்டார்'' என்று கூைினார் -அவ(ைது தபய)ர் இம்ைஉல் ரகஸ் 
பின் ஆபிஸ் அல்கிந்தீ. ைபஆீ பின் இப்தான் அவருரடய பிைதிவாதி(யின் 
தபயர்). -அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமது ஆதாைம் 
என்ன?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், "என்னிடம் ஆதாைம் ஏதும் 
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இல்ரல'' என்று பதிலளித்தார். "அப்படிதயன்ைால் (பிைதிவாதியான) இவைது 
ெத்தியம்(தான் வழி)'' என்று தொன்னார்கள். உடகன (வாதியான) அவர், 
"அவ்வாைாயின் (தபாய்ச் ெத்தியம் தெய்து) அவர், அந்த நிலத்ரதத் 
தட்டிக்தகாண்டு கபாய்விடுவாகை!'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "உமக்கு இரதத் தவிை கவறு வழி இல்ரல'' என்று 
கூைினார்கள். ஆககவ, (பிைதிவாதி யான) அந்த மனிதர் ெத்தியம் 
தெய்வதற்காக எழுந்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"அநியாயமாக ஒரு நிலத்ரத அபகரித்துக்தகாள்பவர் தம்மீது அல்லாஹ் 
ககாபம் தகாண்ட நிரலயிகலகய அவரன (மறுரமயில்) ெந்திப்பார்'' என்று 
கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், இஸ்ஹாக் பின் இப்ைாஹமீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
"(பிைதிவாதியான அந்த மனிதரின் தபயர்) ைபஆீ பின் அய்தான்'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 62 முரையின்ைி பிைைது தெல்வத்ரதப் பைிக்க முரனகின்ைவனின் 
உயிர் மதிப்பற்ைதாகிவிடும்; அவன் தகால்லப்பட்டுவிட்டால் நைகத்திற்கக 
தெல்வான்; தமது தெல்வத்ரதக் காக்கப் கபாைாடிய ஒருவர் தகாரல 
தெய்யப்பட்டுவிட்டால் அவர் உயிர்த்தியாகி (ைஹதீ்) ஆவார் என்பதற்கான 
ஆதாைம்.  

225 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஒருவன் எனது 
தெல்வத்ரதப் பைிக்கும் கநாக்கத்தில் வந்தால் (நான் என்ன தெய்ய கவண்டும்) 
கூறுங்கள்?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அவனுக்கு உமது தெல்வத்ரத (விட்டு)க் தகாடுக்க கவண்டிய தில்ரல'' என்று 
கூைினார்கள். அந்த மனிதர், "அவன் என்னுடன் ெண்ரடயிட்டால்...?'' என்று 
ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீரும் அவனுடன் 
ெண்ரடயிட கவண்டியது தான்!'' என்று கூைினார்கள். "(அந்தச் ெண்ரடயில்) 
அவன் என்ரனக் தகான்றுவிட்டால்...?'' என்று அந்த மனிதர் ககட்டார். 
அவர்கள், "அப்கபாது நீர் உயிர்த்தியாகி (ைஹதீ்) ஆவரீ்'' என்ைார்கள். "நான் 
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அவரனக் தகான்றுவிட்டால்...?'' என்று அவர் ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அவன் நைகத்திற்குச் தெல்வான்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.  

226 உமர் பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்களின் முன்னாள் அடிரமயான 
ஸாபித் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) 
அவர்களுக்கும் அன்பஸா பின் அபசீுஃப்யான் அவர்களுக்குமி ரடகய (ஒரு 
வாய்க்கால் ததாடர்பாக) பிைச்ெிரன ஏற்பட்டு ெண்ரட மூளும் நிரல 
ஏற்பட்டது. அப்கபாது காலித் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் 
பின் அம்ர் (ைலி) அவர்களிடம் புைப்பட்டுவந்து அவர்களுக்கு அைிவுரை 
கூைினார்கள்.132 அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள், "தமது 
தெல்வத்ரதக் காப்பதற்காகப் கபாைாடிய கபாது ஒருவர் 
தகால்லப்பட்டுவிட்டால் அவர் உயிர்த்தியாகி (ைஹதீ்) ஆவார்'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியது உங்களுக்குத் ததரியாதா? 
என்று ககட்டார்கள்.133 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கவறு இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 63 குடிமக்கரளச் சுைண்டும் ஆட்ெியாளன் நைகத்திற்குரியவன் 
ஆவான்.  
227 ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: மஅகில் பின் யொர் 
அல்முஸன ீ(ைலி) அவர்கள் எந்த கநாயில் இைந்துகபானார் ககளா அந்த 
கநாயின்கபாது அவர்கரள உடல் நலம் விொரிப்பதற்காக (பஸ்ைாவின் 
ஆளுநர்) உரபதுல்லாஹ் பின் ஸியாத் தென்ைார்.134 அப்கபாது மஅகில் (ைலி) 
அவர்கள் உரபதுல்லாஹ்விடம் (பின்வருமாறு) கூைி னார்கள்: நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ை தெய்தி ஒன்ரை 
உமக்கு அைிவிக்கிகைன். நான் இன்னும் (ெில நாள்) உயிர்வாழ்கவன் என்று 
அைிந்திருந்தால் (அரத) உமக்கு அைிவிக்கமாட்கடன்.135 அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: குடிமக்களில் ெிலரை நிர்வகிக்கும் தபாறுப்ரப 
அல்லாஹ் ஓர் அடியாருக்கு வழங்கியிருக்க, அவர் அந்த மக்கரள ஏமாற்ைி 
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கமாெடி தெய்த நிரலயிகலகய இைந்து கபானால், அவருக்கு அல்லாஹ் 
தொர்க்கத்ரதத் தரட தெய்யாமல் இருப்பதில்ரல.  

228 ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: மஅகில் பின் யொர் (ைலி) 
அவர்கள் கநாயுற்ைிருந்தகபாது (உடல்நலம் விொரிப்பதற்காக) அவர்களிடம் 
(பஸ்ைாவின் ஆளுநர்) உரபதுல்லாஹ் பின் ஸியாத் தென்ைார். அப்கபாது 
உரபதுல்லாஹ்விடம் மஅகில் (ைலி) அவர்கள், "முன்பு நான் உம்மிடம் 
அைிவித்திைாத தெய்தி ஒன்ரை அைிவிக்கிகைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "குடிமக்களில் ெிலரை நிர்வகிக்கும் தபாறுப்ரப அல்லாஹ் ஓர் 
அடியாருக்கு வழங்கியிருக்க, அவர் அந்த மக்கரள ஏமாற்ைி கமாெடி தெய்த 
நிரலயிகலகய இைந்துகபானால், அவருக்கு அல்லாஹ் தொர்க்கத்ரதத் தரட 
தெய்யாமல் இருப்பதில்ரல' என்று கூைினார்கள்'' என் ைார்கள். அப்கபாது 
உரபதுல்லாஹ், "இதற்கு முன்பு இரத நீங்கள் எனக்கு அைிவிக்க 
வில்ரலகய?'' என்று ககட்டார். மஅகில் (ைலி) அவர்கள், "நான் உமக்கு 
(காைணத்கதாடுதான்) அைிவிக்கவில்ரல' அல்லது "உம்மிடம் நான் 
(காைணத்கதாடுதான்) அைிவிக்கவில்ரல' '' என்று பதிலளித்தார்கள்.  

229 ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் மஅகில் பின் 
யொர் (ைலி) அவர் கரள உடல் நலம் விொரிக்கச் தென்ைிருந்கதாம். அப்கபாது 
(ஆளுநர்) உரபதுல்லாஹ் பின் ஸியாத் வந்தார். அவரிடம் மஅகில் (ைலி) 
அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ை 
தெய்தி ஒன்ரை உமக்கு அைிவிக்கப்கபாகிகைன்...'' என்று கூைிவிட்டு, 
கமற்கண்ட ஹதீஸின் தபாருள்பட அைிவித்தார்கள். - அபுல்மலீஹ் அல்பஸ்ரீ 
(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: மஅகில் பின் யொர் (ைலி) அவர்கள் 
கநாயுற்ைிருந்தகபாது அவர்கரள உடல் நலம் விொரிக்க (ஆளுநர்) 
உரபதுல்லாஹ் பின் ஸியாத் வந்தார். அவரிடம் மஅகில் (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: "உமக்கு நான் ஒரு ஹதீரஸ அைிவிக்கப்கபாகிகைன். நான் 
இைக்கும் தறுவாயில் இல்லாவிட்டால் அரத நான் உமக்கு 
அைிவித்திருக்கமாட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூை நான் 
ககட்டுள்களன்: ஓர் ஆட்ெியாளர் முஸ்லிம்கரள நிர்வகிக்கும் தபாறுப்ரப 
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ஏற்றுக்தகாண்ட பின்னர் அவர்களுக்காக உரழக்காமலும் (அவர்கள்மீது) 
அக்கரை காட்டாமலும் இருந்தால், அவர்களுடன் அவர் தொர்க்கத்திற்குச் 
தெல்லகவமாட்டார். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 64 ெிலைது உள்ளத்திலிருந்து நம்பகத் தன்ரம அகன்றுவிடுவதும் 
உள்ளங்களில் குழப்பங்கள் கதான்றுவதும்.  

230 ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு (நம்பகத் தன்ரம 
ததாடர்பாக) இரு தெய்திகரளக் கூைினார்கள். அவற்ைில் ஒன்ரை நான் (என் 
வாழ்நாளிகலகய) பார்த்துவிட்கடன். மற்தைான்ரை எதிர்பார்த்(துக் 
காத்)திருக்கிகைன். ஒரு தெய்தி யாததனில், (இயற்ரகயாககவ) மனிதர்களின் 
ஆழ்மனத்தில் ("அமானத்' எனும்) நம்பகத் தன்ரம இடம்பிடித்தது. பிைகு 
குர்ஆன் அருளப்தபற்ைகபாது குர்ஆனிலிருந்தும் (அரத) 
அைிந்துதகாண்டார்கள்; (எனது வழியான) "சுன்னா'விலிருந்தும் 
அைிந்துதகாண்டார்கள். (நபியவர்கள் கூைிய இரத நான் பார்த்து விட்கடன்.) 
இைண்டாவது தெய்தி, நம்பகத் தன்ரம அகற்ைப்படுவது ததாடர்பானதாகும். 
மனிதன் ஒரு முரை உைங்குவான். (உைக்கத்திகலகய) அவனது 
உள்ளத்திலிருந்து நம்பகத் தன்ரம (ெிைிது) ரகப்பற்ைப்படும். அரதயடுத்து 
அ(து அகற்ைப்பட்ட)தன் அரடயாளம் ெிறு (கரும்)புள்ளி அளவுக்கு (அவனில்) 
தங்கிவிடும். பிைகு மீண்டும் ஒரு முரை அவன் உைங்குவான். அப்கபாது 
(மறுபடியும்) அது ரகப்பற்ைப்படும். இம்முரை அ(து ரகப்பற்ைப்பட்ட)தன் 
அரடயாளம் (கடின உரழப்பால் ரகயில் ஏற்படும்) காய்ப்பு அளவுக்கு 
அவனில் நிரலத்துவிடும். (இவ்வாறு முதலில் "நம்பகத் தன்ரம' எனும் ஒளி 
உள்ளத்தில் ஏற்ைப்பட்டுப் பிைகு ெிைிது ெிைிதாக அது அரணக்கப் 
படுவதானது,) காலில் தீக்கங்ரக உருட்டிவிட்டு, அதனால் கால் தகாப்புளித்து 
உப்பிவிடுவரதப் கபான்ைதாகும். பார்ரவயில் அது உப்பிப் தபரியதாகத் 
ததரியுகம தவிை, அதனுள் ஒன்றும் இருக்காது. -பிைகு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ெிறு கற்கரள எடுத்துத் தமது காலால் அரத உருட்டிக் காட்டினார்கள்.- 
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பின்னர் காரலயில் மக்கள் தங்களிரடகய தகாடுக்கல் வாங்கல் 
தெய்துதகாள்வார்கள். (ஆனால், அவர்களில்) யாருகம நம்பிக்ரகரயக் 
காப்பாற்ை முரனயமாட்டார்கள். இன்னாருரடய மக்களில் 
நம்பிக்ரகயாளைான ஒருவர் இருக்கிைார் என்று (கதடிக் கண்டுபிடித்து) 
தொல்லப்படும் (அளவுக்கு நம்பிக்ரகயாளர்கள் அரிதாகிவிடுவார்கள்). கமலும், 
ஒருவரைப் பற்ைி "அவருரடய வைீம்தான் என்ன? அவருரடய விகவகம்தான் 
என்ன? அவருரடய அைிவுதான் என்ன?'' என்று (ெிலாகித்துக்) கூைப்படும். 
ஆனால், அந்த மனிதருரடய இதயத்தில் கடுகளவுகூட இரைநம்பிக்ரக 
இருக்காது. (அைிவிப்பாளர் ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்:) என்மீது 
ஒரு காலம் வந்திருந்தது. அக்காலத்தில் நான் உங்களில் யாரிடம் தகாடுக்கல் 
வாங்கல் தெய்கிகைன் என்று தபாருட்படுத்தியதில்ரல. (ஏதனனில்,) 
முஸ்லிமாக இருந்தால், இஸ்லாம் (எனது தபாருரள) அவரிடமிருந்து மீட்டுத் 
தந்துவிடும். கிைிஸ்தவைாககவா யூதைாககவா இருந்தால் அவருக்கான 
அதிகாரி (எனது தபாருரள) அவரிடமிருந்து மீட்டுத் தந்துவிடுவார். ஆனால், 
இன்கைா நான் இன்னார், இன்னாரிடம் மட்டுகம தகாடுக்கல் வாங்கல் 
தெய்யத் தயாைாக இருக்கிகைன்.136 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

231 ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
(கலீஃபா) உமர் (ைலி) அவர்களிடம் அமர்ந்திருந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள், 
"உங்களில் யார் கொதரன (ஃபித்னா) ததாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்றுள்ளார்?'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது ெிலர், 
"நாங்கள் தெவியுற்றுள்களாம்' என்று கூைினர். உமர் (ைலி) அவர்கள், "ஒரு 
மனிதன் தன் குடும்பத்தார் மற்றும் அண்ரட வடீ்டார் விையத்தில் 
கொதரனக்கு உள்ளாக்கப் படுவரதகய நீங்கள் நிரனக்கிைரீ்கள் கபாலும்'' 
என்று கூைினார்கள். அதற்கு மக்கள், "ஆம்' என்ைனர். "இத்தரகய 
கொதரனயில் ஆழ்த்தப் படும்கபாது ததாழுரக, கநான்பு, தானதர்மம் 
ஆகியரவ அதற்கான பரிகாைமாக அரமந்து விடும். (நான் அந்த 
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அர்த்தத்திலுள்ள ஃபித்னா பற்ைி உங்களிடம் ககட்கவில்ரல.) மாைாக, கடல் 
அரலரயப் கபான்று அடுக்கடுக்காகத் கதான்றும் என நபியவர்கள் 
(முன்னைிவிப்பாகக்) கூைிய (அைெியல் குழப்பம் எனும் தபாருள் தகாண்ட) 
ஃபித்னாரவப் பற்ைிச் தெவியுற்ைவர் உங்களில் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். 
அப்கபாது மக்கள் (பதிலளிக்காமல்) அரமதியாக இருந்தனர். ஆககவ, நான், 
"நான் (தெவியுற்றுள்களன்)'' என்று கூைிகனன். "உம் தந்ரத அல்லாஹ்வுக்கு 
அர்ப்பணம்! (உம்ரமப் கபான்கை அவரும் நல்ல மனிதர்.) நீைா (தெவியுற்ைரீ்)?'' 
என்று ககட்க, நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
தெவியுற்ைரத(ப் பின்வருமாறு) கூைிகனன்: ககாரை ககாரையாக ரவத்துப் 
பாய் பின்னப்படுவரதப் கபான்று மக்கள் உள்ளங்களில் கொதரனகள் 
பின்னப்படும். எந்த உள்ளம் அந்தச் கொதரனகளில் அமிழ்ந்துவிடுகிைகதா 
அந்த உள்ளத்தில் ஒரு கரும்புள்ளி இடப்படும். எந்த உள்ளம் அவற்ரை 
நிைாகரித்துவிடுகிைகதா அந்த உள்ளத்தில் ஒரு தவண்புள்ளி இடப்படும். 
இவ்வாறு கொதரனகள் இரு விதமான உள்ளங்களில் ஏற்படு கின்ைன. 
ஒன்று, தவண்பாரை கபான்று தூய்ரமயானது; வானங்களும் பூமியும் 
நிரலத்திருக்கும்வரை எந்தச் கொதரனயும் அதற்கு இடைளிக்காது. 
மற்தைான்று, ெிைிதளவு தவண்ரம கலந்த கருரமயான உள்ளம். அது 
தரலகீழாகக் கவிழ்க்கப்பட்ட கூஜாரவப் கபான்று நல்லரத அைியவும் 
தெய்யாது; தீரமரய நிைாகரிக்கவும் தெய்யாது. மன இச்ரெயில் அமிழ்ந்து 
கிடப்பது ஒன்றுதான் அதற்குத் ததரிந்தததல்லாம். (அைிவிப்பாளர் ஹுரதஃபா 
(ைலி) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்:) (கமற்கண்ட ஹதீரஸ நான் உமர் (ைலி) 
அவர்களிடம் அைிவித்துவிட்டு, "இரைநம்பிக்ரக யாளர்களின் தரலவகை!) 
உங்களுக்கும் அந்தக் குழப்பங்களுக்கும் இரடகய மூடிய கதவு ஒன்று உண்டு 
; அக்கதவு (விரைவில்) உரடக்கப்படக் கூடும்'' என்று கூைிகனன். உடகன 
உமர் (ைலி) அவர்கள், "நீர் தந்ரதயற்றுப் கபாவரீ்! அது உரடக்கப்படுமா? அது 
(உரடக்கப்படாமல்) திைக்கப்பட்டாலாவது மீண்டும் அது மூடப்பட 
இடமுண்கட!'' என்று கூைினார்கள்.137 நான், "இல்ரல. (அது திைக்கப்படாது.) 
உரடக்கத்தான் படும்'' என்று தொன்கனன். கமலும், நான் அவர் களிடம் 
"அந்தக் கதவு "தகால்லப்படவிருக்கும்' அல்லது "இைந்துகபாகவிருக்கும்' ஒரு 
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மனிதர் தாம். இது கட்டுக்கரத அன்று. (உண்ரமயான தெய்திதான்)'' என்றும் 
கூைிகனன். (இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) அபூகாலித் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் (அைிவிப்பாளர்) ெஅத் பின் தாரிக் (ைஹ்) 
அவர்களிடம், "அபூமாலிக்கக! (இந்த ஹதீஸின் மூலத்திலுள்ள) "அஸ்வது 
முர்பாத்தன்' என்பதன் தபாருள் என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 
"கறுப்பில் தூய தவள்ரள'' என்று கூைினார்கள். நான் "அல்கூஸு முஜக்கியன்' 
என்பதன் தபாருள் யாது?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு, "தரலகீழாகக் 
கவிழ்க்கப்பட்ட கூஜா' என்று பதிலளித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், (கலீஃபா) 
உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து (விரடதபற்று மதீனாவிலிருந்து) ஹுரதஃபா 
(ைலி) அவர்கள் புைப்பட்டு (கூஃபா) வந்து எங்களுடன் அமர்ந்துதகாண்டு 
(பின்வருமாறு) கூைினார்கள் என்று காணப்படுகிைது: நான் கநற்று 
இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் தரலவரிடம் அமர்ந்திருந்தகபாது அவர்கள் தம் 
கதாழர்களிடம், "உங்களில் யார் (இனி தரலதூக்கவிருக்கும் அைெியல்) 
குழப்பங்கள் குைித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொன்னரத 
நிரனவில் ரவத்திருக்கிைார்?'' என்று ககட்டார்கள். அபூமாலிக் (ைஹ்) 
அவர்கள் அளித்த அருஞ் தொற்தபாருள்கள் அதில் குைிப்பிடப்படவில்ரல. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் பின்வருமாறு காணப்படுகிைது: உமர் (ைலி) அவர்கள் 
மக்களிடம் "(அைெியல்) குழப்பங்கள் குைித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைியரத எமக்கு அைிவிப்பவர் உங்களில் யார்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அங்கு ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். அவர்கள் 
"நான் (ககட்டிருக்கிகைன்)' என்று கூைினார்கள். ஹதீஸின் இறுதியில் "இது 
கட்டுக்கரத அன்று; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதுதான்'' 
என ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள் ததரிவித்துள்ளார்கள்.  

பாடம் : 65 இஸ்லாம் குரைந்த எண்ணிக்ரக தகாண்ட மக்களிரடகயதான் 
கதான்ைி யது; குரைந்த எண்ணிக்ரகயினரிரடகய தான் அது 
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திரும்பிச்தெல்லும். அது (இறுதியில் மஸ்ஜிதுல் ஹைாம், மஸ்ஜிதுந் நபவ ீ
ஆகிய) இரு பள்ளிவாெல்களி ரடகய அபயம் தபறும்.  

232 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இஸ்லாம் குரைந்த 
எண்ணிக்ரக தகாண்ட மக்களிரடகயதான் கதான்ைியது. அது கதான்ைிய 
பரழய நிரலக்கக திரும்பிச்தெல்லும். அந்தக் குரைந்த எண்ணிக்ரகயிலான 
மக்களுக்கு சுபம் உண்டாகட்டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இஸ்லாம் குரைந்த எண்ணிக்ரக 
தகாண்ட மக்களிரடகயதான் கதான்ைியது. அது கதான்ைிய பரழய 
நிரலக்கக திரும்பிச்தெல்லும். பாம்பு தனது புற்ைில் (தென்று) அபயம் 
தபறுவரதப் கபான்று இஸ்லாம் இரு பள்ளிவாெல்களில் அபயம் தபறும்.138 
இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்தள்ளது.  

233 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பாம்பு தனது புற்ைில் 
(தென்று) அபயம் தபறுவரதப் கபான்று இரைநம்பிக்ரக (ஈமான்) மதீனாவில் 
அபயம் தபறும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.139 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 66 இறுதிக் காலத்தில் இரைநம்பிக்ரக (இல்லாமற்) 
கபாய்விடுவது.  
234 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பூமியில் "அல்லாஹ், 
அல்லாஹ்' என்று தொல்லப்படாதகபாதுதான் மறுரம நாள் நிகழும். இரத 
அனஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். - அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைி னார்கள்: "அல்லாஹ், அல்லாஹ்' என்று 
தொல்லிக்தகாண்டிருக்கும் (இரைநம்பிக்ரகயாளர்) எவர்மீதும் மறுரம நாள் 
நிகழாது.140 இரத அனஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 67 (எதிரிகளால் ததால்ரல ஏற்படும் என்று) அஞ்சுகின்ைவர் தமது 
இரைநம்பிக்ரகரய இைகெியமாக ரவத்துக்தகாள்வது.  
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235 ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள், 
"எத்தரன கபர் இஸ்லாத்ரத ஏற்றுள்ளார்கள்? என்பரத எனக்குக் 
கணக்கிட்டுச் தொல்லுங்கள்!'' என்று கூைினார்கள். நாங்கள் அறுநூறு முதல் 
எழுநூறு கபர்வரை இருக்க, எங்கரளப் பற்ைி அஞ்சுகிைரீ்களா, அல்லாஹ்வின் 
தூதகை?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"உங்களுக்குத் ததரியாது. நீங்கள் (எதிரிகளால்) கொதிக்கப்படலாம்!'' என்று 
தொன் னார்கள். அவ்வாகை நாங்கள் கொதிக்கப் பட்கடாம். எந்த 
அளவுக்தகன்ைால், (ஒரு கட்டத்தில்) எங்களில் ெிலர் இைகெியமாககவ தவிைத் 
ததாழ முடியாத நிரல ஏற்பட்டது.141 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 68 தமது இரைநம்பிக்ரக குைித்து அஞ்சுகின்ை பலவனீமான 
ஒருவரின் உள்ளத்ரதத் கதற்றுவதும், உறுதியான ஆதாைமின்ைி ஒருவரை 
இரைநம்பிக்ரகயாளர் என்று முடிவு தெய்வதற்கு வந்துள்ள தரடயும்.  

236 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு ெமயம்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தர்மப் தபாருள்கரளப்) பங்கிட்டுக் 
தகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இன்னாருக்கு 
நீங்கள் தகாடுங்கள். அவர் ஓர் இரைநம்பிக்ரகயாளர் (முஃமின்)'' என்று 
தொன்கனன். உடகன நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவரை முஸ்லிம் 
(தவளித்கதாற்ைத்தில் இரைநம்பிக்ரகயாளர்) என்று தொல்லுங்கள்!'' 
என்ைார்கள். நான் முன்பு கூைியரதப் கபான்கை மூன்று முரை கூைிகனன். 
நபி (ஸல்) அவர்களும் முன்பு கூைியரதப் கபான்கை "அவரை முஸ்லிம் 
(என்று தொல்லுங்கள்)'' என்று மூன்று முரை என்னிடம் கூைினார்கள். பிைகு, 
"நான் ஒருவருக்குக் தகாடுக்கிகைன்; ஆனால், அவரைவிட மற்தைாருவர் என் 
அன்புக்குரியவைாய் இருப்பார். (அப்படியிருந்தும் அவருக்கு நான் 
தகாடுப்பதற்குக்) காைணம், (நான் ஏதும் தகாடுக்காதிருந்தால் வறுரமயினால் 
அவர் குற்ைம் ஏதும் இரழத்து அதனால்) அவரை இரைவன் நைகத்தில் 
குப்புைத் தள்ளிவிடுவாகனா எனும் அச்ெம்தான்'' என்ைார்கள்.142  
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237 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு குழுவினருக்கு (தர்மப் 
தபாருள்கரள) வழங்கினார்கள். அவர்களிரடகய நானும் அமர்ந்திருந்கதன். 
அப்கபாது, அக்குழுவினரில் எனக்குப் பிடித்த ஒருவருக்கு ஏதும் தகாடுக்காமல் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விட்டுவிட்டார்கள். ஆககவ நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! (அவரை ஏன் விட்டு விட்டீர்கள்?) அவர்மீது 
உங்களுக்கு என்ன (அதிருப்தி)? அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அவர் ஓர் 
இரைநம்பிக்ரகயாளர் (முஃமின்) என நான் அைிகவன்'' என்று கூைிகனன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவரை முஸ்லிம் 
(தவளித்கதாற்ைத்தில் இரை நம்பிக்ரகயாளர்) என்று தொல்லுங்கள்!'' 
என்ைார்கள். ெிைிது கநைம் நான் அரமதியாக இருந்கதன். நான் அவரைப் பற்ைி 
அைிந்திருந்த விையங்கள் மிரகத்துவிடகவ, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
அவர்மீது உங்களுக்கு என்ன (அதிருப்தி)? அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
அவர் ஓர் இரைநம்பிக்ரகயாளர் என்று நான் அைிகவன்'' என்று (மீண்டும்) 
கூைிகனன். அதற்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவரை 
முஸ்லிம் (என்று தொல்லுங்கள்!)'' என்ைார்கள். ெிைிது கநைம் நான் 
அரமதியாக இருந்கதன். நான் அவரைப் பற்ைி அைிந்திருந்த விையங்கள் 
என்ரன மிரகத்துவிடகவ, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அவர்மீது உங்களுக்கு 
என்ன (அதிருப்தி)? அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அவர் ஓர் இரை 
நம்பிக்ரகயாளர் என்று நான் அைிகவன்'' என்கைன். அப்கபாதும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவரை முஸ்லிம் (என்று 
தொல்லுங்கள்!) நான் ஒருவருக்குக் தகாடுக்கிகைன்; ஆனால், மற்தைாருவர் 
அவரைவிட என் அன்புக்குரியவைாய் இருப்பார். (அப்படியிருந்தும் அவருக்கு 
நான் தகாடுப்பதற்குக்) காைணம், (நான் ஏதும் தகாடுக்காதிருந்தால் 
வறுரமயினால் அவர் குற்ைகமதும் இரழத்து, அதனால்) அவர் நைகத்தில் 
முகம் குப்புை வழீ்த்தப்படுவாகைா எனும் அச்ெம்தான்'' என்று கூைினார்கள்.143 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், "(அக்குழுவினரில் ஒருவருக்கு ஏதும் தகாடுக்காததால்) 
நான் எழுந்து தென்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "அவர்மீது 
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உங்களுக்கு என்ன (அதிருப்தி)?' என்று இைகெியமாகக் ககட்கடன்'' என்று (ெஅத் 
பின் அபகீ்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக) அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், (மூன்று முரை ககட்டு பதிலுரைத்த பின்) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனது கழுத்திற்கும் புஜத்திற்கும் மத்தியில் அடித்து, 
"ெஅகத! (என்னிடம் வழக்காடி) கமாத வருகின்ைரீ்களா? நான் ஒருவருக்குக் 
தகாடுக்கி கைன்...'' என்று கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 69 (இரைச்)ொன்றுகள் தவளிப்படுவதன் மூலம் (இரைநம்பிக்ரகமீது) 
மன அரமதி அதிகரிப்பது.  

238 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
(இைந்துகபானவற்றுக்கு அல்லாஹ் எப்படி உயிரூட்டுகிைான் என்ை ெந்கதகம் 
இரைத்தூதர் களுக்கு வருவதாயிருந்தால் இரைத்தூதர்) இப்ைாஹமீ் (அரல) 
அவர்கரளவிடவும் நாகம ெந்கதகம் தகாள்ள அதிகத் தகுதியுரடயவர்கள் 
ஆகவாம். (அவர்கள் ெந்கதகப்பட்டு அப்படிக் ககட்கவில்ரல.) ஏதனனில், "என் 
இரைவா! மரித்தவர்கரள எவ்வாறு நீ உயிர்ப்பிப்பாய் என்று எனக்குக் 
காட்டுவாயாக!'' என்று அன்னார் ககட்டார்கள். இரைவன், "நீங்கள் நம்பிக்ரக 
தகாள்ளவில்ரலயா?'' என்று ககட்டான். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்! ஆயினும் 
என் உள்ளம் நிம்மதியரடவதற்காககவ ககட்கிகைன்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
(2:260)144 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பின்வருமாறும்) கூைினார்கள்: 
அல்லாஹ், லூத் (அரல) அவர்களுக்குக் கருரண புரிவானாக! அன்னார் 
வல்லரம மிக்க ஓர் உதவியாளனிடகம தஞ்ெம் புகுந்தவர்களாய் 
இருந்தார்கள். யூசுஃப் (அரல) அவர்கள் தங்கியிருந்த அளவிற்கு நீண்ட காலம் 
நான் ெிரையில் தங்கியிருக்க கநரிட்டு (பிைகு அவர்கரள விடுதரல தெய்ய 
அரழப்பாளர் ஒருவர் வந்தரதப் கபான்று என்னிடம் வந்து) இருந்தால், நான் 
அந்த அரழப்பாளரின் அரழப்ரப ஏற்றுக்தகாண்டிருப்கபன்.145 இரத 
அபூஹுûைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "பிைகு நபி 
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(ஸல்) அவர்கள் இந்த (2:260ஆவது) இரைவெனத்ரத முழுரமயாக ஓதிக் 
காட்டினார்கள்'' என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதிலும் "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் இந்த (2:260ஆவது) இரை வெனத்ரத முழுரமயாக ஓதிக் 
காட்டினார்கள்'' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 70 முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் (உலக) மக்கள் அரனவருக்கும் 
இரைத்தூதைாக அனுப்பப்பட்டுள்ளார்கள் என்றும், அவர்களது மார்க்கத்தின் 
மூலம் மற்ை (முந்ரதய) மார்க்கங்கள் காலாவதியாகிவிட்டன என்றும் 
நம்புவது கட்டாயமாகும்.  

239 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒவ்கவார் 
இரைத்தூதருக்கும் ெில அற்புதங்கள் வழங்கப்தபற்கை இருந்தன. அவற்ரைக் 
காணும் மக்கள் நம்பித்தான் ஆக கவண்டிய நிரல இருந்தது. எனக்கு 
வழங்கப்தபற்ை அற்புததமல்லாம், அல்லாஹ் எனக்கு அருளிய கவதஅைிவிப்பு 
(வஹ)ீதான். ஆககவ, இரைத்தூதர்களிகலகய மறுரம நாளில், பின்பற்றுகவார் 
அதிகம் உள்ள இரைத்தூதைாக நான் இருக்க கவண்டும் என எதிர்பார்க்கிகைன். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.146  

240 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: முஹம்மதின் உயிர் 
யாருரடய ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! இந்த(இறுதி)ச் 
ெமுதாயத்திலுள்ள யூதகைா கிைிஸ்தவகைா யாகைனும் ஒருவர் 
என்(மார்க்கத்தி)ரனப் பற்ைிக் ககள்விப்பட்ட பிைகும்கூட நான் தகாண்டுவந்த 
(மார்க்கத்)ரத நம்பிக்ரக தகாள்ளாமல் இைந்து விட்டல், அவர் நைகவாெிகளில் 
ஒருவைாககவ இருப்பார்.147 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

241 ஸாலிஹ் பின் ஸாலிஹ் அல்ஹம்தான ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
(அன்ரைய) குைாொன் நாட்ரடச் கெர்ந்த148 ஒரு மனிதர் ஆமிர் அஷ்ைஅப ீ
(ைஹ்) அவர் களிடம், "அபூஅம்கை! "ஒருவர் தம் அடிரமப் தபண்ரண 
விடுதரல தெய்து அவரளத் தாகம மணந்துதகாள்ளும்கபாது, அவர் தமது 
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ஒட்டகத்திகலகய பயணம் தெய்துதகாண்டி ருப்பவரைப் கபான்ைவைாகிைார் 
(அவருக்கு அதற்காக நன்ரம ஏதும் கிரடக்காது)' என எங்கள் குைாொன் 
பகுதிரயச் கெர்ந்த ெிலர் கூறுகின்ைனகை!?'' என்று ககட்டார். அதற்கு ைஅப ீ
(ைஹ்) அவர்கள் தொன்னார்கள்: அபூபுர்தா பின் அபமீூொ (ைஹ்) அவர்கள் தம் 
தந்ரத அபூமுொ (ைலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூைியதாக எனக்கு 
அைிவித்தார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மூன்று 
கபருக்கு (அல்லாஹ்விடத்தில்) இைட்ரட நன்ரமகள் அளிக்கப்படும்: 1. 
கவதக்காைர்களில் ஒருவர் தம்முரடய (ெமூகத்தாருக்கு நியமிக்கப்தபற்ை) 
இரைத்தூதரையும் நம்பினார்; எனது காலத்ரத அவர் அரடந்தகபாது 
என்ரனயும் நம்பினார்; பின்பற்ைினார்; தமய்ப்படுத்தி னார். அவருக்கு இரு 
நன்ரமகள் உண்டு. 2. அடிரமயாக உள்ள ஒருவர் இரைவனின் 
கடரமரயயும் நிரைகவற்ைி, தன் எெமானின் கடரமரயயும் 
நிரைகவற்ைினார். அவருக்கும் இரு நன்ரமகள் உண்டு. 3. ஒருவர் 
தம்மிடமிருந்த அடிரமப் தபண்ணுக்கு நிரைவாக உணவளித்(துப் 
பரிமாரித்துவந்)தார். அவளுக்கு நற்குணங்கரளக் கற்றுக்தகாடுத்தார். 
அரதயும் தெம்ரமயாகச் தெய்தார். பிைகு அவரள அடிரமத் தரளயிலிருந்து 
விடுதரல தெய்து தாகம மணந்தும்தகாண்டார் எனில், அவருக்கும் இைட்ரட 
நன்ரமகள் உண்டு. பிைகு ைஅப ீ(ைஹ்) அவர்கள் அந்தக் குைாொன்வாெியிடம், 
"(கட்டணம்) ஏதுமின்ைி (உங்களுக்கு நான் அைிவித்த) இந்த ஹதீரஸப் 
தபற்றுக்தகாள்ளுங்கள். இரதவிடச் ெிைிய விையங்கரள 
அைிந்துதகாள்வதற்காகதவல்லாம் ெிலர் மதீனா வரை பயணம் தென்ைதுண்டு'' 
என்ைார்கள்.149 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 71 (உலக அழிவுக்கு முன்)  
மர்யமின் ரமந்தர் ஈொ (அரல) அவர்கள் (பூமிக்கு) இைங்கி வந்து, 
நம்முரடய நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் மார்க்க தநைியின்படி நீதி 
வழங்குதல்.  
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242 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் உயிர் எவன் 
ரகயிலுள்ளகதா அ(ந்த இரை)வன்மீது ெத்தியமாக! விரைவில் (உலக 
அழிவுக்கு முன்) மர்யமின் ரமந்தர் (ஈொ -அரல) உங்களிரடகய 
கநர்ரமயாகத் தீர்ப்பளிக்கும் நீதிபதியாக இைங்கவிருக்கிைார். அவர் 
ெிலுரவரய உரடப்பார்; பன்ைிரயக் தகால்வார்; ஜிஸ்யா (எனும் 
காப்பு)வரிரய வாங்க மறுப்பார்; (இஸ்லாம் ஒன்ரைகய மக்களிடமி ருந்து 
ஏற்பார்.) அப்கபாது தெல்வம் (தபருகி) வழிந்கதாடும். எந்த அளவுக்தகன்ைால் 
அரத வாங்கிக்தகாள்ள எவரும் இருக்கமாட்டார். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.150 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஆறு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஓர் அைிவிப்பில், 
"(மர்யமின் ரமந்தர்) நீதிவழுவாத் தரலவைாக, கநர்ரமயாகத் தீர்ப்பளிக்கும் 
நீதிபதியாக (இைங்கவிருக்கிைார்.)'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. மற்கைார் 
அைிவிப்பில் "கநர்ரமயாகத் தீர்ப்பளிக்கும் நீதிபதியாக' என்பது மட்டுகம 
இடம்தபற்றுள்ளது. "நீதிவழுவாத் தரலவைாக' என்பது இடம்தபைவில்ரல. 
மற்கைார் அைிவிப்பில் "நீதிவழுவாத் தீர்ப்பாளைாக' என இடம்தபற்றுள்ளது. 
அதில் "அந்த கநைத்தில் தெய்யப்படும் ஒகைதயாரு ெஜ்தா (ெிைவணக்கம்) இந்த 
உலகத்ரதயும் அதிலுள்ளவற்ரையும்விடச் ெிைந்ததாக இருக்கும்'' என்றும் 
அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது. இந்த நபிதமாழிரய அைிவிக்கும் அபூ 
ஹுரைைா (ைலி) அவர்கள், "கவதம் வழங்கப் தபற்ைவர்களில் எவரும், அவர் (-
மர்யமின் ரமந்தர்) இைப்பதற்கு முன்பாக அவரை நம்பிக்ரக தகாள்ளாமல் 
இருக்கமாட்டார்...'' எனும் (4:159ஆவது) இரைவெனத்ரத நீங்கள் விரும்பினால் 
ஓதிக்தகாள்ளுங்கள்!'' என்று கூைியதாகவும் இடம்தபற்றுள்ளது.  

243 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! (உலக அழிவுக்கு முன்) மர்யமின் ரமந்தர் (ஈொ, 
உங்களிரடகய) கநர்ரமயாகத் தீர்ப்பளிக்கும் நீதிபதியாக இைங்கவிருக்கிைார். 
அவர் ெிலுரவரய உரடப்பார்; பன்ைிரயக் தகால்வார்; ஜிஸ்யா (எனும் 
காப்பு)வரிரய வாங்க மறுப்பார்; அப்கபாது (உயர்ந்த தெல்வமான) ஒட்டகங்கள் 
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அப்படிகய விடப்படும். அவற்ரை யாரும் கதடி அரலயமாட்டார்கள். (அந்த 
கநைத்தில் மக்களிரடகய) பரகரமயும் தவறுப்பும் கபாட்டி தபாைாரமயும் 
அகன்றுவிடும். தெல்வங்கரளப் தபற்றுக்தகாள்ளுமாறு மக்கள் அரழக்கப் 
படுவார்கள். ஆனால், அரத யாரும் ஏற்க மாட்டார்கள். இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

244 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்கரளச் கெர்ந்த 
ஒருவகை உங்களுக்கு(த் ததாழுரக நடத்தும்) இமாமாக இருக்க, மர்யமின் 
ரமந்தர் (ஈொ) உங்களிரடகய இைங்குவாகையானால் அப்கபாது உங்களுக்கு 
எப்படியிருக்கும்? இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.151  

245 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மர்யமின் ரமந்தர் 
(ஈொ) உங்களிரடகய இைங்கி, உங்களுக்குத் தரலவைாக இருந்தால் 
உங்களுக்கு எப்படியிருக்கும்? இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

246 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "மர்யமின் ரமந்தர் (ஈொ) உங்களிரடகய இைங்கிவந்து, உங்களுக்கு 
இமாமாக இருந்தால் அப்கபாது உங்களுக்கு எப்படியிருக்கும்?'' என்று 
கூைினார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான வலீத் பின் முஸ்லிம் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இந்த ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்த இப்னு 
அபதீிஉப் (ைஹ்) அவர்களிடம் நான், "அபூ ஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து 
வரும் அவ்ஸாய ீ(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "உங்கரளச் கெர்ந்த 
ஒருவகை உங்களுக்கு இமாமாக இருக்க (மர்யமின் ரமந்தர் உங்களிரடகய 
இைங்குவாகையானால்...)' என இடம்தபற்றுள்ளகத?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
இப்னு அபதீிஉப் (ைஹ்) அவர்கள் "மர்யமின் ரமந்தர் உங்களுக்கு இமாமாக 
இருந்தால்...' என்பதன் தபாருள் என்னதவன்று நீங்கள் அைிவரீ்களா? என்று 
ககட்டார்கள். நான், "நீங்ககள கூறுங்கள்!'' என்கைன். அப்கபாது அவர்கள், 
"உங்களுரடய இரைவனின் கவதத்தின்படியும் உங்களுரடய நபியின் 
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வழிமுரைப்படியும் உங்கரள வழிநடத்திச் தெல்வார் என்று தபாருள்'' 
என்ைார்கள்.  

247 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் ெமுதாயத்தாரில் ஒரு பிரிவினர் 
ெத்தியத்திற்கு ஆதைவாகப் கபாைாடிக்தகாண்கடயிருப்பார்கள். மறுரம 
நாள்வரை அவர்கள் (ெத்தியத்தில்) கமகலாங்கிகய நிற்பார்கள். பிைகு மர்யமின் 
ரமந்தர் ஈொ (அரல) அவர்கள் (பூமிக்கு) இைங்கிவருவார்கள். அப்கபாது 
முஸ்லிம்களின் தரலவர், "வாருங்கள், வந்து எங்களுக்குத் தரலரம 
தாங்கித் ததாழுரக நடத்துங்கள்!'' என்று (ஈொவிடம்) கூறுவார். அதற்கு ஈொ 
(அரல) அவர்கள், "இல்ரல (உங்களுக்கு நான் தரலரம தாங்கித் 
ததாழுவிக்கமாட்கடன்). உங்களில் ெிலர்தாம் மற்ைச் ெிலருக்குத் தரலவைாக 
இருப்பார்; இது, அல்லாஹ் இந்தச் ெமுதாயத்திற்கு அளித்துள்ள 
மரியாரதயாகும்'' என்று கூைிவிடுவார்கள்.152 இரத ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 72 இரைநம்பிக்ரக (ஈமான்) தகாள்ள முன்வந்தாலும் ஏற்கப்படாத 
(இறுதிக்) காலம்.  
248 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கமற்கிலிருந்து 
சூரியன் உதயமாகாதவரை மறுரம நாள் வைாது. அவ்வாறு அது கமற்கிலி 
ருந்து உதயமாகும்கபாது மக்கள் அரனவரும் (அரதப் பார்த்துவிட்டு) ஒட்டு 
தமாத்தமாக இரைநம்பிக்ரக தகாள்வார்கள். ஆனால், முன்கப 
இரைநம்பிக்ரக தகாண்டிைாத, அல்லது இரைநம்பிக்ரக தகாண்டிருந்தாலும் 
நன்ரம கயதும் தெய்திைாத எந்த மனிதருக்கும் அந்த (இறுதி) நாளில் 
தகாள்ளும் இரைநம்பிக்ரக பயனளிக்காது. (6:158) இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.153 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஆறு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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249 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மூன்று 
அரடயாளங்கள் கதான்ைிவிட்டால் முன்கப இரைநம்பிக்ரக தகாண்டிைாத, 
அல்லது இரைநம்பிக்ரக தகாண்டிருந்தாலும் நன்ரமகயதும் தெய்திைாத எந்த 
மனிதருக்கும் அந்த கநைத்தில் தகாள்ளும் இரைநம்பிக்ரக பயனளிக்காது. 
(அரவ:) 1. கமற்கிலிருந்து சூரியன் உதயமாகுதல். 2. தஜ்ஜால் (கதான்றுதல்). 
3. பூமியிலி ருந்து தவளிப்படும் (அதிெயக்) கால்நரட.154 இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

250 அபூதர் அல்ஃகிஃபாரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (எங்களிடம்), "இந்தச் சூரியன் எங்கு தெல்கிைது என்று உங்களுக்குத் 
ததரியுமா?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுரடய 
தூதருகம நன்கு அைிவார்கள்'' என்று கூைினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அது 
(-சூரியன்) இரை அரியாெனத்துக்கு (அர்ைுக்கு)க் கீகழ 
தரலவணங்குவதற்காகத் தனது நிரலரய கநாக்கிச் தெல்கிைது. அதனிடம், 
"எழுந்து, நீ வந்த வழிகய தென்றுவிடு' என்று கூைப்படும் வரை அது 
அவ்வாகை இருந்துதகாண்டிருக் கிைது. அவ்வாறு கூைப்பட்டதும் அது தென்று 
கிழக்கிலிருந்து உதயமாகிைது. பிைகு (மறுநாள் மீண்டும்) இரை 
அரியாெனத்துக்குக் கீகழ தனது நிரலரய கநாக்கிச் தென்று தரலவணங்கு 
கிைது, அதனிடம், "நீ எழுந்து, வந்த வழிகய திரும்பிச் தென்றுவிடு!' என்று 
கூைப்படும்வரை அது அவ்வாகை இருந்துதகாண்டிருக்கிைது. அவ்வாறு 
கூைப்பட்டதும் அது திரும்பிச் தென்று கிழக்கிலிருந்து உதயமாகிைது. பிைகு 
மக்களுக்கு (எந்த வித்தியாெமும்) ததரியாத விதத்தில் இரை 
அரியாெனத்துக்குக் கீகழ தனது நிரலரய கநாக்கிச் தெல்கிைது. அப்கபாது 
அதனிடம், "நீ எழுந்து கமற்கிலிருந்து உதயமாகு!' என்று கூைப்படும். அப்கபாது 
அது (வழக்கத்திற்கு மாைாக) கமற்கிலிருந்து உதயமாகும்'' என்று கூைினார்கள். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது எந்த நாள் என்று 
உங்களுக்குத் ததரியுமா? அது, முன்கப இரைநம்பிக்ரக தகாண்டிைாத, 
அல்லது இரைநம்பிக்ரக தகாண்டிருந்தாலும் நன்ரமகயதும் தெய்திைாத எந்த 
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மனிதருக்கும் அந்த கநைத்தில் தகாள்ளும் இரைநம்பிக்ரக பயனளிக்காத 
(இறுதி) நாளாகும்'' என்று கூைினார்கள்.(6:158)155 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - அபூதர் (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) நான் பள்ளிவாெலுக்குள் நுரழந்தகபாது அங்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள். சூரியன் 
மரைந்தகபாது (என்னிடம்) அவர்கள், "இந்தச் சூரியன் எங்கு தெல்கிைது என்று 
உமக்குத் ததரியுமா, அபூதர்?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வும் 
அவனுரடய தூதருகம நன்கு அைிந்தவர்கள்'' என்று கூைிகனன். அப்கபாது 
அவர்கள், "அது (இரை அரியாெனத்துக்குக் கீகழ) தென்று 
தரலவணங்குவதற்கு அனுமதி ககட்கிைது. உடகன அதற்கு அனுமதியளிக்கப் 
படுகிைது. அதனிடம், "நீ வந்த வழிகய திரும்பிச் தென்றுவிடு' என்று 
கூைப்படுகிைது கபாலும். (இறுதியாக ஒரு நாள்) அது கமற்கிலிருந்து 
உதயமாகும்'' என்று கூைினார்கள். அைிவிப்பாளர் அபூதர் (ைலி) அவர்கள் இரத 
அைிவித்துவிட்டு, (குர்ஆனில் "வஷ்ைம்சு தஜ்ரீ லி முஸ்தகர்ரின் லஹா' 
என்று இடம்தபற் றுள்ள 36:38ஆவது வெனத்ரத) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 
(ைலி) அவர்களின் ஓதல் முரையில் உள்ளபடி "வ தாலிக முஸ்தகர்ருன் 
லஹா' என்று ஓதிக் காட்டினார்கள். (தபாருள்: அதுதான் அது நிரலதகாள்ளும் 
இடமாகும்.) இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

251 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம், "சூரியன் தான் நிரலதகாள்ளும் இடத்ரத கநாக்கிச் 
தென்றுதகாண்டிருக்கிைது'' எனும் (36:38ஆவது) வெனம் குைித்துக் ககட்கடன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது நிரலதகாள்ளுமிடம் 
இரைவனின் அரியாெனத்திற்குக் கீகழ உள்ளது'' என்று கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. பாடம் : 73 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு கவதஅைிவிப்பு (வஹ)ீ 
அருளப்தபற்ைதன் துவக்கம்.  
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252 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஆைம்பமாக வந்த 
கவதஅைிவிப்பு (வஹ)ீ தூக்கத்தில் கண்ட உண்ரமக் கனவுகளாககவ 
இருந்தது. அது அதிகாரலப் தபாழுதின் விடியரலப் கபான்று (ததளிவாககவ) 
இருக்கும். பின்னர் தனிரமயிலிருப்பது அவர்களுக்கு விருப்பமாயிற்று. 
எனகவ, அவர்கள் "ஹிைா' குரகயில் தனித்திருந்து கணிெமான இைவுகள் 
வணக்க வழிபாட்டில் ஈடுபட்டுவந்தார்கள். அதற்காகத் தம் குடும்பத்தாரிடம் 
தென்று (பல நாட்களுக்கு கவண்டிய) உணரவத் தம்முடன் 
தகாண்டுதெல்வார்கள். (அந்த உணவு தீர்ந்ததும்) மீண்டும் (தம் துரணவியார்) 
கதீஜா (ைலி) அவர்களிடம் திரும்பிவந்து அரதப் கபான்று (பல நாட்களுக்கு 
கவண்டிய) உணரவப் தபற்றுச் தெல்வார்கள். இந்நிரல, "ஹிைா' குரகயில் 
அவர்களுக்குச் ெத்திய(கவத)ம் வரும் வரை நீடித்தது. (ஒரு நாள்) அந்த 
வானவர் (ஜிப்ரீல்) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "ஓதுவைீாக!' என்ைார். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "நான் ஓதத் ததரிந்தவனில்ரலகய!'' என்று தொன்னார்கள். 
(பின்பு நடந்தவற்ரை) நபி (ஸல்) அவர்கள் (பின்வருமாறு எடுத்துக்) 
கூைினார்கள்: வானவர் (ஜிப்ரீல்) என்ரனப் பிடித்து நான் திணறும் அளவிற்கு 
இறுகக் கட்டியரணத்தார். பிைகு என்ரன விடுவித்துவிட்டு "ஓதுவைீாக!' 
என்ைார். அப்கபாதும் "நான் ஓதத் ததரிந்த வனில்ரலகய!'' என்கைன். உடகன 
அவர் என்ரனப் பிடித்து நான் திணறும் அளவிற்கு (மீண்டும்) இறுகக் 
கட்டியரணத்தார். பிைகு, என்ரன விடுவித்துவிட்டு "ஓதுவைீாக!' என்ைார். 
அப்கபாதும் "நான் ஓதத் ததரிந்தவனில்ரலகய!'' என்கைன். உடகன அவர் 
என்ரனப் பிடித்து என்னால் தாங்க இயலாத அளவிற்கு மூன்ைாவது 
முரையாக இறுகத் தழுவினார். பின்னர் என்ரன விடுவித்துவிட்டு, "பரடத்த 
உம்முரடய இரைவனின் (திருப்) தபயைால் ஓதுவைீாக! அவகன மனிதரன 
"பற்ைித் ததாங்கும் (அட்ரடகபான்ை) நிரல'யிலிருந்து பரடத்தான். (நபிகய!) 
ஓதுவைீாக! உம்முரடய இரைவன் மாதபரும் தகாரடயாளி; அவன்தான் 
எழுதுககால் மூலம் (எழுதக்) கற்றுக்தகாடுத்தான். மனிதன் 
அைியாதவற்ரைதயல்லாம் அவனுக்குக் கற்பித்தான்'' எனும் (96:1-5) 
இரைவெனங்கரள அவர் ஓதினார். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

216

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஈமான்



 
 
 

அவர்கள், அந்த வெனங்களுடன், (அச்ெத்தால்) தம் கழுத்துச் ெரதகள் 
படபடக்கத் திரும்பிவந்து, (தம் துரணவியார்) கதீஜாவிடம் தென்ைார்கள். 
"எனக்குப் கபார்த்திவிடுங்கள்; எனக்குப் கபார்த்திவிடுங்கள்'' என்ைார்கள். 
அவ்வாகை (வடீ்டாரும்) அவர்களுக்குப் கபார்த்திவிட அச்ெம் அவர்கரளவிட்டு 
அகன்ைது. பின்னர் கதீஜாவிடம் நடந்தவற்ரைத் ததரிவித்து விட்டு "எனக்கு 
என்ன ஆயிற்று? எனக்ககதும் கநர்ந்துவிடுகமா என நான் அஞ்சுகிகைன்'' 
என்று தொன்னார்கள். அதற்கு கதீஜா (ைலி) அவர்கள், "அப்படிதயான்றும் 
ஆகாது. நீங்கள் ஆறுதலரடயுங்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! உங்கரள 
ஒருகபாதும் அல்லாஹ் இழிவுபடுத்தமாட்டான்; ஏதனனில், அல்லாஹ்வின் 
மீதாரண(யிட்டுச் தொல்கிகைன்)! நீங்கள் உைவுகரளப் கபணி 
நடந்துதகாள்கிைரீ்கள்; உண்ரமகய கபசுகிைரீ்கள்; (ெிைமப்படுகவாரின்) 
பாைத்ரதச் சுமக்கின்ைரீ்கள்; வைியவர்களுக்காகப் பாடுபடுகின்ைரீ்கள்; 
விருந்தினர்கரள உபெரிக்கின்ைரீ்கள்; ெத்திய கொதரனயில் ஆட்படுகவாருக்கு 
உதவி தெய்கின்ைரீ்கள் (அதனால் நீங்கள் அஞ்ெ கவண்டியதில்ரல)'' என்று 
(ஆறுதல்) தொன்னார்கள். பின்னர் நபி (ஸல்) அவர்கரள அரழத்துக் 
தகாண்டு தம் தந்ரதயின் ெககாதைர் மகனான வைக்கா பின் நவ்ஃபல் பின் 
அெத் பின் அப்தில் உஸ்ஸா என்பாரிடம் கதீஜா (ைலி) அவர்கள் தென்ைார்கள். 
"வைக்கா' அைியாரமக் காலத்திகலகய கிைிஸ்தவ ெமயத்ரதத் தழுவியவைாக 
இருந்தார். கமலும், அவர் அைபி (மற்றும் எபிகைய) தமாழியில் எழுதத் 
ததரிந்தவைாக இருந்தார். எனகவ, இன்ஜலீ் கவதத்ரத அல்லாஹ் நாடிய 
அளவிற்கு (எபிகைய தமாழியிலிருந்து) அைபு தமாழியில் (தமாழிதபயர்த்து) 
எழுதுவார். அவர் கண்பார்ரவயிழந்த முதியவைாகவும் இருந்தார். அவரிடம் 
கதீஜா (ைலி) அவர்கள், "என் தந்ரதயின் ெககாதைகை! உங்களுரடய 
ெககாதைரின் புதல்வர் (முஹம்மத்) இடம் (அவர் கூறுவரதக்) ககளுங்கள்'' 
என்ைார்கள். அப்கபாது வைக்கா பின் நவ்ஃபல் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "என் 
ெககாதைர் ரமந்தகை! நீங்கள் என்ன பார்த்தீர்கள்?'' எனக் ககட்டார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தாம் பார்த்தவற்ைின் விவைத்ரத 
அவரிடம் ததரிவித்தார்கள். (இரதக் ககட்ட) வைக்கா, "(நீர் கண்ட) இவர்தாம் 
(இரைத் தூதர்) மூொவிடம் அனுப்பப்தபற்ை வானவர் (ஜிப்ரீல்) ஆவார்'' என்று 
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நபியவர்களிடம் கூைிவிட்டு, "(மககன!) உம்ரம உம் ெமூகத்தார் (உமது 
நாட்டிலிருந்து) தவளிகயற்றும் அந்தச் ெமயத்தில் நான் 
திடகாத்திைமானவனாக இருந்தால் நன்ைாயி ருக்குகம! நான் அந்தத் 
தருணத்தில் உயிகைாடு இருந்தால் நன்ைாயிருக்குகம!'' என்று கூைினார். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(என் ெமூக) மக்கள் 
என்ரன (நாட்ரடவிட்டு) தவளிகயற்ைவா தெய்வார்கள்?'' என்று ககட்க, 
வைக்கா, "ஆம், நீங்கள் தபற்றுள்ள (உண்ரமயான கவதம் கபான்ை)ரதப் 
தபற்ை (இரைத்தூதர்) எவரும் (மக்களால்) பரகத்துக்தகாள்ளப்படாமல் 
இருந்ததில்ரல. உங்களது (தூதுத்துவப் பணி பைவலாகும்) நாரள நான் 
அரடந்தால் உங்களுக்குப் பலமான உதவிபுரிகவன்'' என்று கூைினார்.156 
இரத உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

253 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் ("அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! உங்கரள ஒருகபாதும் 
அல்லாஹ் இழிவுபடுத்தமாட்டான்' எனும் வாெகத்திற்கு பதிலாக) 
"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! உங்கரள ஒருகபாதும் அல்லாஹ் 
கவரலயில் ஆழ்த்தமாட்டான்' என்று (கதீஜா (ைலி) அவர்கள் ஆறுதல் 
கூைியதாக) இடம்தபற்றுள்ளது. அவ்வாகை ("என் தந்ரதயின் ெககாதைகை!' 
என்று வைக்காவிடம் கூைியதற்கு பதிலாக) "என் தந்ரதயின் ெககாதைர் 
புதல்வகை!' என கதீஜா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாகவும் இடம்தபற்றுள்ளது.  

254 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் ("தம் கழுத்து ெரதகள் படபடக்க நபியவர்கள் தம் 
துரணவியார் கதீஜாவிடம் திரும்பிவந்து' எனும் வாெகத்திற்கு பதிலாக) 
"(அச்ெத்தால்) இதயம் படபடக்க நபியவர்கள் (தம் துரணவியார்) கதீஜாவிடம் 
திரும்பிவந்து' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு ஆைம்பமாக வந்த கவத அைிவிப்பு (வஹ)ீ தூக்கத்தில் கண்ட 
உண்ரமக் கனவுகளாககவ இருந்தது' என்று இந்த அைிவிப்பின் ததாடக்கத்தில் 
கூைப்படவில்ரல. யூனுஸ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! உங்கரள ஒருகபாதும் அல்லாஹ் இழிவுபடுத்தமாட்டான்' 

218

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஈமான்



 
 
 

என்ை வாெககம இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும், கதீஜா (ைலி) அவர்கள் "என் 
தந்ரதயின் ெககாதைர் புதல்வகை! உங்கள் ெககாதைர் மகனிடம் ககளுங்கள்' 
என்று தொன்னதாகவும் அதில் கூைப்பட்டுள்ளது.  

255 நபித்கதாழர் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமக்கு கவதஅைிவிப்பு 
(வஹ)ீ நின்றுகபாயிருந்த இரடக் காலத்ரதப் பற்ைி அைிவிக்ரகயில் 
(பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: நான் நடந்து கபாய்க்தகாண்டிருக்கும்கபாது 
வானத்திலிருந்து ஒரு குைரலக் ககட்டு அண்ணாந்து பார்த்கதன். அங்கக, 
நான் "ஹிைா'வில் இருந்தகபாது என்னிடம் வந்த அகத வானவர் (ஜிப்ரீல்) 
வானுக்கும் பூமிக்குமிரடகய ஓர் ஆெனத்தில் அமர்ந்திருந்தார். அவரைப் 
பார்த்து பயந்து அதிர்ச்ெிக்குள்ளாகனன். உடகன நான் (வடீ்டிற்குத்) 
திரும்பிவந்து (என் வடீ்டாரிடம்), "எனக்குப் கபார்த்திவிடுங்கள்; எனக்குப் 
கபார்த்திவிடுங்கள்'' என்று தொன்கனன். அவர்களும் கபார்த்திவிட்டார்கள். 
அப்கபாது சுபிட்ெமும் உயர்வும் உரடய அல்லாஹ், "கபார்த்தியிருப்பவகை! 
எழுந்து எச்ெரிக்ரக தெய்வைீாக! உம்முரடய இரைவரனப் 
தபருரமப்படுத்துவைீாக! உம்முரடய ஆரடகரளத் தூய்ரமயாக 
ரவத்திருப்பைீாக! அசுத்தத்திலிருந்து விலகியிருப்பைீாக'' எனும் வெனங்கரள 
(74:1-5) அருளினான். பின்னர் கவதஅைிவிப்பு (வஹ)ீ ததாடர்ந்து வைலாயிற்று. 
கமற்கண்ட (74:5ஆவது) வெனத்தின் மூலத்திலுள்ள "அர்ருஜ்ஸ்' (அசுத்தம்) 
என்பது ெிரலகரளக் குைிக்கும்.157  

256 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பின்வருமாறு) 
கூைினார்கள் என இடம்தபற்றுள்ளது: பின்னர் ெிைிது காலம் எனக்கு 
கவதஅைிவிப்பு (வஹ)ீ நின்றுகபாயிற்று. அப்கபாது (ஒரு நாள்) நான் 
நடந்துகபாய்க்தகாண்டிருந்கதன். ...அவரைப் பார்த்து பயந்து அதிர்ச்ெிக்குள்ளான 
நான் தரையில் விழுந்துவிட்கடன்... பின்னர் கவதஅைிவிப்புத் ததாடர்ந்து 
அதிகமாக வைலாயிற்று. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் 
ததாடரிலும் வந்துள்ளது. அதில், "ததாழுரக கடரமயாக்கப்படுவதற்கு 
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முன்னர் அந்த வெனங்கரள (74:1-5) அல்லாஹ் அருளினான்' என்று ெிறு 
வித்தியாெத்துடன் இடம்தபற்றுள்ளது.  

257 யஹ்யா பின் அபகீஸீர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அபூெலமா 
பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்களிடம், "குர்ஆனில் எந்த 
வெனம் முதன் முதலில் அருளப் தபற்ைது?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "கபார்த்தியிருப்பவகை!' (யா அய்யுஹல் முத்தஸ்ஸிர்) எனும் 
(74:1ஆவது) வெனம்'' என்ைார்கள். நான், "ஓதுக (என்று ததாடங்கும் 96:1ஆவது) 
வெனம் இல்ரலயா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அபூெலமா (ைஹ்) அவர்கள், 
"நான் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடம், "எந்த வெனம் முதன் 
முதலில் அருளப்தபற்ைது?'' என்று (இகத ககள்விரயக்) ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "கபார்த்தியி ருப்பவகை!'' எனும் (74:1ஆவது) வெனம்'' என்கை 
பதிலளித்தார்கள். உடகன நான் "ஓதுக (இக்ைஃ பிஸ்மி ைப்பிக்க...) எனும் 
(96:1ஆவது) வெனம் இல்ரலயா?'' என்று (நீங்கள் ககட்டரதப் கபான்கை) 
ககட்கடன். அதற்கு ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குச் தொன்னரதகய உங்களுக்கு நான் 
தொல்கிகைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் 
ஹிைா மரலக் குரகயில் ஒரு மாதம் தங்கியிருந்கதன். பிைகு என் 
தங்குதரல முடித்துக்தகாண்டு (மரலயிலிருந்து) இைங்கி, அங்கிருந்த 
"பத்னுல் வாதீ' பள்ளத்தாக்கின் நடுகவ வந்துகெர்ந்கதன். அப்கபாது என்ரன 
அரழக்கும் குைரலக் ககட்டு நான் என் முன் புைத்திலும் பின் புைத்திலும் 
எனக்கு வலப் பக்கத்திலும் எனக்கு இடப் பக்கத்திலும் பார்த்கதன். அங்கு 
யாரையும் நான் காணவில்ரல. பிைகு (மீண்டும்) என்ரன அரழக்கும் குைல் 
ககட்டுப் பார்ரவரயச் தெலுத்திகனன். யாரையும் நான் காணவில்ரல. பிைகு 
(மூன்ைாவது முரையாக) என்ரன அரழக்கும் குைல் ககட்டு அண்ணாந்து 
பார்த்கதன். அப்கபாது அவர் (-வானவர் ஜிப்ரீல்) ஆகாயதவளியில் ஓர் 
ஆெனத்தில் இருந்தார். அப்கபாது நான் கடுரமயாக நடுக்கமுற்கைன். உடகன 
நான் (என் துரணவியார்) கதீஜாவிடம் வந்து, "எனக்குப் கபார்த்திவிடுங்கள்'' 
என்று கூைிகனன். அவ்வாகை (என் வடீ்டார்) எனக்குப் கபார்த்திவிட்டார்கள். 
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என்மீது தண்ணரீை ஊற்ைினார்கள். அப்கபாது மாண்பும் வலிவுமிக்க 
அல்லாஹ், "கபார்த்தியிருப்பவகை! எழுந்து எச்ெரிக்ரக தெய்வைீாக! 
உம்முரடய இரைவரனப் தபருரமப்படுத்துவைீாக! உமது ஆரடகரளத் 
தூய்ரமயாக ரவத்திருப்பைீாக'' எனும் (74:1-5) வெனங்கரள அருளினான்.158  

258 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "அவர் (-வானவர் ஜிப்ரீல்) வானுக்கும் பூமிக்குமிரடகய 
ஓர் ஆெனத்தில் அமர்ந்து தகாண்டிருந்தார்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 74 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விண்ணுலகப் 
பயணத்திற்காக (மிஅைாஜ்)  
இைவில் அரழத்துச் தெல்லப்பட்டதும், ததாழுரக கடரமயாக்கப்பட்டதும்.  

259 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (விண்ணுலகப் 
பயணத்தின்கபாது) என்னிடம் ககாகவறு கழுரதரயவிடச் ெிைியதும் 
கழுரதரயவிடப் தபரியதுமான தவள்ரள நிைத்திலரமந்த நீளமான புைாக் 
எனும் (மின்னல் கவக) வாகனம் ஒன்று தகாண்டுவைப்பட்டது. அது பார்ரவ 
எட்டுகிை தூைத்திற்குத் தனது கால் குளம்ரப எடுத்து (எட்டு) ரவக்கும். 
அதிகலைி நான் ரபத்துல் மக்திஸ் (தஜரூெகலம்) இரை ஆலயம்வரை 
தென்கைன். பிைகு இரைத்தூதர்கள் தமது வாகனத்ரதக் கட்டி ரவக்கும் 
வரளயத்தில் எனது வாகனத்ரதக் கட்டிரவத்துவிட்டு அந்த 
இரையாலயத்திற்குள் நுரழந்து இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுகதன். பிைகு நான் 
அங்கிருந்து புைப்பட்ட கபாது (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் (என்னிடம்) 
ஒரு பாத்திைத்தில் மதுவும் மற்தைாரு பாத்திைத்தில் பாலும் தகாண்டுவந்தார். 
(அதில் விரும்பியரதத் கதர்ந்ததடுத்துக்தகாள்ளுமாறு கூைினார்.) நான் பால் 
பாத்திைத்ரதத் கதர்ந்ததடுத்துக் தகாண்கடன். அப்கபாது ஜிப்ரீல், 
"இயற்ரகரயத் கதர்ந்ததடுத்துக் தகாண்டீர்'' என்று கூைினார். பிைகு ஜிப்ரீல் 
என்ரன அரழத்துக்தகாண்டு முதல் வானத்திற்கு உயர்ந்தார். (அதன் 
கதரவத்) திைக்கும்படி கூைினார். அப்கபாது "நீங்கள் யார்?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், "ஜிப்ரீல்' என்று பதிலளித்தார். "உங்களுடன் 
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(வந்திருப்பவர்) யார்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், "முஹம்மத்' 
என்று பதிலளித்தார். "(அவரை அரழத்து வைச்தொல்லி) அவரிடம் ஆள் 
அனுப்பப்பட்டிருந்ததா?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அவர், "(அவரை அரழத்து 
வைச்தொல்லி என்ரன) அவரிடம் அனுப்பி ரவக்கப்பட்டிருந்தது'' என்ைார். 
அப்கபாது எங்களுக்காக (கதவு) திைக்கப்பட்டது. நான் அங்கு (ஆதி மனிதர்) 
ஆதம் (அரல) அவர் கரளக் கண்கடன். அவர்கள் என்ரன வாழ்த்தி 
வைகவற்று, எனது நன்ரமக்காகப் பிைார்த்தித் தார்கள். பிைகு ஜிப்ரீல் என்ரன 
அரழத்துக் தகாண்டு இைண்டாம் வானத்திற்கு உயர்ந்தார். (அதன் கதரவத்) 
திைக்கும்படி தொன்னார். அப்கபாது "நீங்கள் யார்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. 
அதற்கு அவர், "ஜிப்ரீல்' என்று பதிலளித்தார். "உங்களுடன் (இருப்பவர்) யார்?'' 
என்று ககட்கப் பட்டது. அதற்கு அவர், "முஹம்மத்' என்று பதிலளித்தார். 
"(அவரை அரழத்துவரும்படி) அவரிடம் ஆளனுப்பப்பட்டிருந்ததா?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அவர், "(ஆம், அவரை அரழத்து வரும்படி என்ரன) அவரிடம் 
அனுப்பிரவக்கப் பட்டிருந்தது'' என்று பதிலளித்தார். அப்கபாது எங்களுக்காக 
(கதவு) திைக்கப்பட்டது. அங்கு ெககாதரிகளின் புதல்வர்களான ஈொ பின் 
மர்யம் (அரல), யஹ்யா பின் ஸகரிய்யா (அரல) ஆகிகயாரை நான் 
கண்கடன்.159 அவர்கள் இருவரும் என்ரன வைகவற்று, எனது நன்ரமக்காகப் 
பிைார்த்தித்தனர். பிைகு ஜிப்ரீல் என்ரன அரழத்துக்தகாண்டு மூன்ைாம் 
வானத்திற்கு உயர்ந்தார். (அதன் கதரவத்) திைக்கும்படி கூைினார். அப்கபாது 
"நீங்கள் யார்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், "ஜிப்ரீல்' என்று 
பதிலளித்தார். "உம்முடன் (இருப்பவர்) யார்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அவர், 
"முஹம்மத்' என்று பதிலளித்தார். "(அவரை அரழத்துவரும்படி) அவரிடம் 
ஆளனுப்பப்பட்டிருந்ததா?'' என்று ககட்கப் பட்டது. அவர், "(ஆம், அவரை 
அரழத்துவரும்படி என்ரன) அவரிடம் அனுப்பிரவக்கப்பட்டிருந்தது'' என்று 
பதிலளித்தார். உடகன எங்களுக்காக (கதவு) திைக்கப்பட்டது. அங்கு நான் 
யூசுஃப் (அரல) அவர்கரளக் கண்கடன். (தமாத்த) அழகில் பாதி அவர்களுக்கு 
வழங்கப்தபற்ைிருந்தது. அன்னாரும் என்ரன வைகவற்று எனது நன்ரமக்காகப் 
பிைார்த்தித்தார்கள். பிைகு ஜிப்ரீல் என்ரன அரழத்துக்தகாண்டு நான்காம் 
வானத்திற்கு உயர்ந்தார். (அந்த வானத்தின் கதரவத்) திைக்கும்படி கூைினார். 
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அப்கபாது "யார் அது?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அவர், "ஜிப்ரீல்' என்று 
பதிலளித்தார். "உம்முடன் (இருப்பவர்) யார்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அவர் 
"முஹம்மத்' என்று பதிலளித்தார். "(அவரை அரழத்துவரும்படி) அவரிடம் 
ஆளனுப்பப்பட்டிருந்ததா?'' என்று ககட்கப் பட்டது. அவர், "(ஆம் அவரை 
அரழத்துவரும்படி என்ரன) அவரிடம் அனுப்பிரவக்கப்பட்டிருந்தது'' என்று 
பதிலளித்தார். அப்கபாது எங்களுக்காக (கதவு) திைக்கப்பட்டது. அங்கு நான் 
இத்ரீஸ் (அரல) அவர்கரளக் கண்கடன். அவர்கள் (என்ரன) வைகவற்று 
எனது நன்ரமக்காகப் பிைார்த்தித்தார்கள். -(இத்ரீஸ் (அரல) அவர்கள் 
ததாடர்பாக) அல்லாஹ், "கமலும், நாம் அவரை ஓர் உயரிய இடத்தில் 
உயர்த்திகனாம்'' (19:57) என்று கூறுகின்ைான்.-160 பிைகு ஜிப்ரீல் என்ரன 
அரழத்துக்தகாண்டு ஐந்தாம் வானத்தில் ஏைினார். (அந்த வானத்தின் 
கதரவத்) திைக்கும்படி கூைினார். அப்கபாது, "யார் அது?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அவர், "ஜிப்ரீல்' என்று பதிலளித்தார். "உம்முடன் (இருப்பவர்) 
யார்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அவர், "முஹம்மத்' என்று பதிலளித்தார். 
"(அவரை அரழத்துவருமாறு) ஆளனுப்பப்பட்டிருந்ததா?'' என்று ககட்கப்பட்டது. 
அவர், "(ஆம், அவரை அரழத்துவருமாறு என்ரன) அவரிடம் அனுப்பி 
ரவக்கப்பட்டிருந்தது'' என்று பதிலளித்தார். அப்கபாது எங்களுக்காக (கதவு) 
திைக்கப்பட்டது. அங்கு நான் ஹாரூன் (அரல) அவர்கரளக் கண்கடன். 
அவர்கள் (என்ரன) வைகவற்று எனது நன்ரமக்காகப் பிைார்த்தித்தார்கள். பிைகு 
ஜிப்ரீல் என்ரன அரழத்துக்தகாண்டு ஆைாம் வானத்தில் ஏைினார். (அந்த 
வானத்தின் கதரவத்) திைக்கும்படி கூைினார். "யார் அது?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அவர், "ஜிப்ரீல்' என்று பதிலளித்தார். "உம்முடன் (இருப்பவர்) 
யார்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அவர் "முஹம்மத்' என்று பதிலளித்தார் "(அவரை 
அரழத்து வரும்படி) அவரிடம் ஆளனுப்பப்பட்டிருந்ததா?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அவர், "(ஆம், அவரை அரழத்துவரும்படி என்ரன) அவரிடம் 
அனுப்பிரவக்கப்பட்டிருந்தது'' என்று பதிலளித்தார். அப்கபாது எங்களுக்காக 
(கதவு) திைக்கப்பட்டது. அங்கு நான் மூொ (அரல) அவர்கரளக் கண்கடன். 
அவர்கள் (என்ரன) வைகவற்று, எனது நன்ரமக்காகப் பிைார்த்தித்தார்கள். 
பிைகு ஜிப்ரீல் என்ரன அரழத்துக்தகாண்டு ஏழாவது வானத்தில் ஏைினார். 
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(அந்த வானத்தின் கதரவத்) திைக்கும்படி கூைினார். "யார் அது?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அவர், "ஜிப்ரீல்' என்று பதிலளித்தார். "உம்முடன் (இருப்பவர்) 
யார்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அவர், "முஹம்மத்' என்று பதிலளித்தார். 
"(அவரை அரழத்து வரும்படி) அவரிடம் ஆளனுப்பப்பட்டிருந்ததா?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அவர், "(ஆம், அவரை அரழத்துவரும்படி என்ரன) அவரிடம் 
அனுப்பிரவக்கப்பட்டிருந்தது'' என்று பதிலளித்தார். அப்கபாது எங்களுக்காக 
(கதவு) திைக்கப்பட்டது. அங்கு நான் இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கரளக் 
கண்கடன். அவர்கள் அல்ரபத்துல் மஅமூர் (எனும் வானவர்கள் அதிகம் 
ெஞ்ெரிக்கும்) இரையில்லத்தில் தமது முதுரகச் ொய்த்து 
அமர்ந்துதகாண்டிருந்தார்கள். அ(ந்த இரையில்லத்)தில் ஒவ்தவாரு நாளும் 
எழுபதாயிைம் வானவர்கள் (இரைவரன வணங்கச்) தெல்வார்கள். அவர்கள் 
மறுபடியும் அங்கு நுரழவதில்ரல. (புதியவர்ககள அடுத்து நுரழவார்கள்.) 
பிைகு (வான் எல்ரலயிலுள்ள இலந்ரத மைமான) "ெித்ைத்துல் முன்தஹா' 
எனும் இடத்திற்கு என்ரன ஜிப்ரீல் அரழத்துச்தென்ைார். அதன் இரலகள் 
யாரனகளின் காதுகரளப் கபான்ைிருந்தன. அதன் பழங்கள் கூஜாக்கரளப் 
கபான்ைிருந்தன. அல்லாஹ்வின் கட்டரளயால் இனம் புரியாத (நிைங்கள்) 
அரதச் சூழ்ந்து தகாண்டகபாது (அதன் அரமப்கபா முற்ைிலும்) மாைிவிட்டது. 
அல்லாஹ்வின் பரடப்புகளில் எவைாலும் அதன் அழரக விவரித்துக் கூை 
முடியாது. அப்கபாது அல்லாஹ் அைிவிக்க கவண்டியச் ெிலவற்ரை எனக்கு 
அைிவித்தான். என்மீது இைவிலும் பகலிலும் (நாள் ஒன்றுக்கு) ஐம்பது 
ததாழுரக கரளக் கடரமயாக்கினான். பிைகு நான் மூொ (அரல) 
அவர்களிடம் இைங்கிவந்கதன். அப்கபாது அவர்கள், "உங்கள் 
ெமுதாயத்தாருக்கு உம்முரடய இரைவன் என்ன கடரமயாக்கினான்?'' என்று 
ககட்டார்கள். "ஐம்பது (கவரளத்) ததாழுரககரள(க் கடரமயாக்கினான்)'' 
என்று நான் பதிலளித்கதன். "உங்கள் இரைவனிடம் திரும்பிச்தென்று (உங்கள் 
ெமுதாயத்தாருக்காக ததாழுரகயின் எண்ணிக்ரகரயக்) குரைக்கும்படி 
ககளுங்கள். ஏதனனில், உங்கள் ெமுதாயத்தார் இரதத் தாங்கமாட்டார்கள். 
நான் (என்னுரடய) பனூ இஸ்ைாயலீ் மக்களிடம் பழகி அனுபவப்பட்டி 
ருக்கிகைன்'' என்று கூைினார்கள். நான் என் இரைவனிடம் திரும்பிச்தென்று, 
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"என் இரைவா! என் ெமுதாயத்தார்மீது (ஐம்பது கவரளத் ததாழுரககளின் 
எண்ணிக்ரகரயக்) குரைப்பாயாக!'' என்று ககட்கடன். இரைவன் 
(ஐம்பதிலிருந்து) ஐந்ரத எனக்குக் குரைத்தான். நான் மூொ (அரல) 
அவர்களிடம் திரும்பிவந்து, "(ஐம்பதிலிருந்து) ஐந்ரத எனக்குக் குரைத்தான்'' 
என்று கூைிகனன். அப்கபாது அவர்கள், "உங்கள் ெமுதாயத்தார் இரதயும் 
தாங்கமாட்டார்கள். எனகவ, உங்கள் இரைவனிடம் திரும்பிச்தென்று இன்னும் 
குரைக்கும்படி ககளுங்கள்'' என்ைார்கள். இவ்வாகை நான், என் 
இரைவனுக்கும் மூொ (அரல) அவர்களுக்குமிரடகய திரும்பிச் 
தென்றுதகாண்டிருந்கதன். இறுதியாக, "முஹம்மகத! இரவ இைவிலும் 
பகலிலும் (நிரைகவற்ை கவண்டிய) ஐகவரளத் ததாழுரககள் ஆகும். 
ஒவ்தவாரு ததாழுரகக்கும் பத்து (நற்பலன்) உண்டு. (நற்பலனில்) இரவ 
ஐம்பது கவரளத் ததாழுரக(க்கு ஈடு) ஆகும். ஒருவர், ஒரு நன்ரம தெய்ய 
கவண்டும் என (மனத்தில்) எண்ணிவிட்டாகல, அரதச் 
தெயல்படுத்தாவிட்டாலும் அவருக்காக ஒரு நன்ரம பதிவு தெய்யப்படும். 
அரத அவர் தெய்து முடித்துவிட்டால் அவருக்காகப் பத்து நன்ரமகள் பதிவு 
தெய்யப்படும். ஒருவர் ஒரு தீரமரயச் தெய்ய எண்ணி, (அல்லாஹ்வுக்கு 
அஞ்ெி) அரதச் தெய்யாமல் இருந்துவிட்டால் (குற்ைம்) எதுவும் 
பதியப்படுவதில்ரல. (எண்ணியபடி) அரத அவர் தெய்து முடித்துவிட்டால் 
ஒரு குற்ைமாககவ அது பதிவு தெய்யப்படுகிைது'' என்று கூைினான். பின்னர் 
நான் அங்கிருந்து புைப்பட்டு மூொ (அரல) அவர்களிடம் வந்துகெர்ந்கதன். 
அ(ல்லாஹ் கூைிய)ரத அவர்களிடம் நான் ததரிவித்கதன். அப்கபாது அவர்கள், 
"உங்கள் இரைவனிடம் திரும்பிச் தென்று இன்னும் குரைக்கும்படி 
ககளுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். உடகன நான், "(பல முரை) என் 
இரைவனிடம் திரும்பிச் தென்றுவிட்கடன். (இன்னும்) அவனிடம் (குரைத்துக் 
ககட்க) நான் தவட்கப்படுகிகைன்'' என்று கூைிவிட்கடன். இரத அனஸ் பின் 
மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

260 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என்ரன அ(ந்த 
வான)வர்கள் ஸம்ஸம் கிணற்றுக்குக் தகாண்டுதென்ைார்கள். என் தநஞ்ரெப் 
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பிளந்து, (இதயத்ரத தவளியிதலடுத்து) ஸம்ஸம் கிணற்ைின் நீைால் (என் 
இதயம்) கழுவப்பட்டது. பிைகு மீண்டும் (அகத இடத்திற்கு) நான் 
தகாண்டுவந்து விடப்பட்கடன். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

261 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (தமது ெிறு வயதில்) ெிறுவர்களுடன் விரளயாடிக் 
தகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் வந்து 
நபியவர் கரளப் பிடித்துப் படுக்கரவத்து, அவர்களின் தநஞ்ரெத் திைந்து 
இருதயத்ரத தவளியிதலடுத்தார்கள். ஓர் (ெரதத்) துண்ரட தவளியில் 
எடுத்து, "இதுதான் உம்மிடமிருந்த ரைத்தானுக்குரிய பங்கு'' என்று ஜிப்ரீல் 
கூைினார். பிைகு ஒரு தங்கத் தாம்பூலத்தில் இதயத்ரத ரவத்து ஸம்ஸம் 
நீைால் அரதக் கழுவினார். பின்னர் முன்பு இருந்த இடத்தில் இதயத்ரதப் 
தபாருத்தினார். (நபியவர்களுடன் விரளயாடிக்தகாண்டிருந்த) அந்தச் 
ெிறுவர்கள் நபியவர் களின் தெவிலித் தாயிடம் ஓடிச் தென்று "முஹம்மத் 
தகால்லப்பட்டுவிட்டார்'' என்று கூைினர். குடும்பத்தார் நபியவர்கரள கநாக்கி 
வந்தகபாது (அச்ெத்தால்) நபியவர்கள் நிைம் மாைிக் காணப்பட்டார்கள்.161 
அைிவிப்பாளர் அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்களின் 
தநஞ்ெில் ஊெியால் ரதத்த அந்த அரடயாளத்ரத நான் பார்த்திருக்கிகைன்.  

262 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகச் ெிைிது 
முன் பின்னாகவும் கூடுதல் குரைவுடனும் அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த 
ஹதீஸ் பின்வருமாறு துவங்குகிைது: ைரீக் பின் அப்தில்லாஹ் பின் அபநீமிர் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைவு 
கநைத்தில் (விண்ணுலகப் பயணத்திற்காக) கஅபாப் பள்ளிவாெலில் இருந்து 
அரழத்துச் தெல்லப்பட்டது குைித்து அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 
(பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு (மீண்டும்) கவத 
அைிவிப்பு (வஹ)ீ வருவதற்கு முன் இரையில்லம் கஅபா அருகில் படுத்து 
உைங்கிக்தகாண்டிருந் தார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் (வானவர்) மூன்று கபர் 
வந்தார்கள்...162  
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263 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் அைிவித்துவந்ததாக அனஸ் (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் 
மக்காவில் இருந்தகபாது என் வடீ்டின் கூரை பிளக்கப்பட்டது. (அதன் வழியாக 
வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் இைங்கி (வந்து) என்னுரடய தநஞ்ரெப் 
பிளந்தார். பிைகு அரத "ஸம்ஸம்' நீைால் கழுவினார். பிைகு நுண்ணைிவாலும் 
இரைநம்பிக்ரகயாலும் நிைம்பிய தங்கத் தாம்பூலம் ஒன்ரைக் தகாண்டு வந்து 
என் தநஞ்ெத்தினுள் அரத ஊற்ைி (நிைப்பி)னார். பிைகு (பரழயபடிகய) 
தநஞ்ரெ மூடிவிட்டார். பிைகு என் ரகரயப் பிடித்து (என்ரன அரழத்து)க் 
தகாண்டு விண்ணில் ஏைினார். முதல் வானத்திற்கு நாங்கள் வந்தகபாது 
முதல் வானத்தின் காவலரிடம் ஜிப்ரீல், "திைப்பைீாக!' என்று கூைினார். அதற்கு 
அக்காவலர் "யார் அது?'' எனக் ககட்டார். அவர் "ஜிப்ரீல்' என்று பதிலளித்தார். 
"உம்முடன் யாகைனும் வந்திருக்கிைார்களா?'' என்று அக்காவலர் ககட்டார். 
அவர், "என்னுடன் முஹம்மத் (ஸல்) வந்திருக்கிைார்'' என்று பதிலளித்தார். 
"(அவரை அரழத்துவரும்படி) அவரிடம் ஆளனுப்பப் பட்டிருந்ததா?'' என்று 
அவர் ககட்க, ஜிப்ரீல் "ஆம்' என்று பதிலளித்தார். (முதல் வானத்தின் கதரவ 
அதன்) காவலர் திைந்தார். நாங்கள் முதல் வானத்தில் (இன்னும்) கமகல 
தென்ைகபாது அங்கக ஒரு மனிதர் இருந்தார். அவைது வலப் பக்கத்திலும் 
மக்கள் இருந்தனர்; இடப் பக்கத்திலும் மக்கள் இருந் தனர். அவர் தமது வலப் 
பக்கம் பார்க்கும்கபாது ெிரித்தார்; இடப் பக்கம் பார்க்கும்கபாது அழுதார். (பிைகு, 
என்ரனப் பார்த்து,) "நல்ல இரைத்தூதகை, வருக! நல்ல மககன, வருக!'' என்று 
அந்த மனிதர் கூைினார். நான் ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்களிடம், "யார் இவர் 
ஜிப்ரீகல?'' என்று ககட்கடன். ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள், "இவர்தாம் 
(ஆதிமனிதர்) ஆதம் (அரல) அவர்கள். இவருரடய வலப் பக்கமும் இடப் 
பக்கமும் இருக்கும் மக்கள் அன்னாரின் வழித்கதான்ைல்கள்; வலப் 
பக்கமிருப்பவர்கள் தொர்க்கவாெிகள். இடப் பக்கமிருப்பவர்கள் நைகவாெிகள். 
ஆககவதான், அவர் வலப் பக்கம் (தொர்க்கவாெிகளான தம் மக்கரளப்) 
பார்க்கும் கபாது ெிரிக்கிைார். இடப் பக்கம் (நைகவாெிகளான தம் மக்கரளப்) 
பார்க்கும்கபாது அழுகிைார்'' என்று பதிலளித்தார். பிைகு ஜிப்ரீல் (அரல) 
அவர்கள் என்ரன அரழத்துக்தகாண்டு இைண்டாம் வானில் ஏைினார். 
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இைண்டாம் வானம் வந்ததும் அதன் காவலரிடம் "திைப்பைீாக!'' என்று கூைினார். 
அதன் காவலரும் முதலாம் வானத்தின் காவலர் ககட்டரதப் கபான்கை 
ககட்டார். பிைகு (முன்பு கபான்கை ஜிப்ரீல் அவர்கள் பதிலளித்த பின்) அவர் 
கதரவத் திைந்தார். அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்வானங்களில் ஆதம் (அரல), 
இத்ரீஸ் (அரல), ஈொ (அரல), மூொ (அரல) மற்றும் இப்ைாஹமீ் (அரல) 
ஆகிகயாரைக் கண்டதாக அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்ககள தவிை 
அவர்கள் எங்தகங்கக தங்கியிருந்தார்கள் என்பது பற்ைி (என்னிடம்) அவர்கள் 
குைிப்பிட்டுக் கூைவில்ரல. ஆனால், அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஆதம் (அரல) அவர்கரள முதல் வானத்திலும் இப்ைாஹமீ் (அரல) 
அவர்கரள ஆைாவது வானத்திலும் கண்டதாகக் கூைினார்கள் என அபூதர் 
(ைலி) அவர்கள் தொன்னார்கள். அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: 
ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் 
இத்ரீஸ் (அரல) அவர்கரளக் கடந்து தென்ைகபாது, "நல்ல இரைத்தூதரும் 
நல்ல ெககாதைருமான உங்கள் வைவு நல்வைவாகட்டும்'' என்று இத்ரீஸ் 
(அரல) அவர்கள் (வாழ்த்துச்) தொன்னார்கள். பிைகு (அவரைக்) கடந்து 
தென்ைகபாது, நான் "இவர் யார்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு ஜிப்ரீல் "இவர்தாம் 
இத்ரீஸ் (அரல) அவர்கள்'' என்று பதிலளித்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: பின்னர் நான் மூொ (அரல) அவர்கரளயும் கடந்துதென்கைன். 
அவர்களும் "நல்ல இரைத்தூதரும் நல்ல ெககாதைருமான உங்கள் வைவு 
நல்வைவாகட்டும்.'' என்று (வாழ்த்துக்) கூைினார்கள். நான் (ஜிப்ரீலிடம்), "இவர் 
யார்?'' என்று ககட்கடன். ஜிப்ரீல், "இவர்தாம் மூொ'' என்று பதிலளித்தார். 
பிைகு நான் ஈொ (அரல) அவர்கரளயும் கடந்துதென்கைன். அவர்களும் "நல்ல 
இரைத்தூதரும் நல்ல ெககாதைருமான உங்கள் வைவு நல்வைவாகட்டும்'' என்று 
(வாழ்த்துக்) கூைினார்கள். நான், "இவர் யார்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
ஜிப்ரீல் (அரல), "இவர்தாம் மர்யமின் ரமந்தர் ஈொ'' என்று பதிலளித்தார். 
பிைகு நான் இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கரளக் கடந்துதென்கைன். அவர்கள், 
"நல்ல இரைத்தூதரும் நல்ல மகனுமான உங்கள் வைவு நல்வைவாகட்டும்'' 
என்று (வாழ்த்துச்) தொன்னார்கள். நான், "இவர் யார்?'' என்று ககட்கடன். 
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ஜிப்ரீல் (அரல), "இவர்தாம் இப்ைாஹமீ்'' என்று பதிலளித்தார். இப்னு ைிஹாப் 
(முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் அஸ்ஸுஹ்ரீ-ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி), அபூஹப்பா அல் அன்ொரி (ைலி) ஆகிகயார் 
அைிவித்துவந்துள்ள தாக இப்னு ஹஸ்ம் (அபூபக்ர் பின் முஹம்மத் -ைஹ்) 
அவர்கள் என்னிடம் (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: பிைகு ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் என்ரன 
அரழத்துக்தகாண்டு (இன்னும் கமகல) உயர்ந்தார்கள். நான் ஓர் உயைமான 
இடத்தில் ஏைிக்தகாண்டிருந்தகபாது (வானவர்கள் தரல விதிகரளப் பதிவு 
தெய்துதகாண்டிருக்கும்) எழுதுககால்களின் ஓரெரயச் தெவியுற்கைன். இப்னு 
ஹஸ்ம் (ைஹ்), அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) ஆகிகயார் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அப்கபாது அல்லாஹ் 
என் ெமுதாயத்தார்மீது (நாதளான்றுக்கு) ஐம்பது ததாழுரககரளக் 
கடரமயாக்கினான். அரதப் தபற்றுக்தகாண்டு நான் திரும்பியகபாது மூொ 
(அரல) அவர்கரளக் கடந்கதன். அப்கபாது மூொ (அரல) அவர்கள், "உங்கள் 
ெமுதாயத்தார்மீது உங்கள் இரைவன் என்ன கடரமயாக்கினான்?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான், அவர்கள்மீது (நாதளான்றுக்கு) ஐம்பது ததாழுரககரளக் 
கடரமயாக்கியுள்ளான்'' என்று பதிலளித்கதன். "அவ்வாைாயின் உங்கள் 
இரைவனிடம் திரும்பிச் தெ(ன்று குரைக்கும்படி தொ)ல்லுங்கள்! ஏதனனில், 
உங்கள் ெமுதாயத்தாைால் அவற்ரைத் தாங்க முடியாது'' என்று கூைினார்கள். 
உடகன நான் என் இரைவனிடம் திரும்பிச்தென்கைன். (ததாழுரககளின் 
எண்ணிக்ரகரயக் குரைத்துக் ககட்டகபாது) அவன் அதில் ஒரு பகுதிரயக் 
குரைத்தான். நான் மூொ (அரல) அவர்களிடம் திரும்பிவந்து (அதில் ஒரு 
பகுதிரய இரைவன் குரைத்துவிட்டான் என்று) ததரிவித்தகபாது (மீண்டும்) 
அவர்கள், "உங்கள் இரைவனிடம் திரும்பிச் தெல்லுங்கள். (இன்னும் ெிைிது 
குரைத்துத் தரும்படி ககளுங்கள்.) ஏதனனில், இரதயும் உங்கள் 
ெமுதாயத்தார் தாங்கமாட்டார்கள்'' என்று தொன்னார்கள். இவ்வாைாக நான் 
என் இரைவனிடம் திரும்பிச் தென்று (இறுதியில்), "இரவ ஐகவரளத் 
ததாழுரககள் ஆகும். (நற்பலனில்) ஐம்பது (கவரளத் ததாழுரகக்கு ஈடு) 
ஆகும். என்னிடம் இந்தச் தொல் (இனி) மாற்ைப்படாது'' என்று கூைிவிட்டான். 
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நான் மூொ (அரல) அவர்களிடம் திரும்பிச்தென்கைன். அவர்கள், "உங்கள் 
இரைவனிடம் திரும்பிச் தெல்லுங்கள்!'' என்ைார்கள். நான், "என் இரைவனிடம் 
(கமலும் ெலுரக ககாை) தவட்கப்படுகிகைன்'' என்று தொன்கனன். பிைகு 
ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் என்ரன அரழத்துக்தகாண்டு (வானுலக 
எல்ரலயில் அரமந்துள்ள இலந்ரத மைமான) "ெித்ைத்துல் முன்தஹா'வுக்குப் 
கபாய்ச்கெர்ந்தார்கள். பல வண்ணங்கள் அரதப் கபார்த்திக்தகாண்டிருந்தன. 
அரவதயன்ன என்று எனக்குத் ததரியாது. பிைகு நான் தொர்க்கத்திற்குள் 
அனுமதிக்கப்பட்கடன். அங்கக முத்தாலான ககாபுைங்கள் இருந்தன. 
தொர்க்கத்தின் மண் (நறுமணம் கமழும்) கஸ்தூரியாக இருந்தது.163  

264 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் தம் ெமூகத்ரதச் கெர்ந்த மாலிக் பின் 
ஸஅஸஆ (ைலி) அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கிைார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: நான் இரையில்லம் கஅபா அருகில் (பாதி) உைக்கத்திலும் (பாதி) 
விழிப்பிலும் இருந்தகபாது, (வானவர்) ஒருவர் (வந்து), "இைண்டு கபருக்கு 
(ஹம்ஸா மற்றும் ஜஅஃபர்-ைலி) நடுவில் படுத்திருக்கும் மூன்ைாவது 
மனிதரைத்தாம் (நாம் அரழத்துச் தெல்லகவண்டும்)'' என்று கூறுவரதக் 
ககட்கடன். பிைகு நான் அரழத்துச் தெல்லப்பட்கடன். அப்கபாது என்னிடம் 
ஒரு தங்கத்தட்டு தகாண்டுவைப்பட்டது. அதில் "ஸம்ஸம்' நீர் இருந்தது. பிைகு 
எனது தநஞ்சு இங்கிருந்து இதுவரையில் பிளக்கப்பட்டது. -இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: 
நான் என்னுடன் இருந்த ஒருவரிடம் (-அனஸ் (ைலி) அவர்களின் நண்பர் 
ஜாரூத் (ைஹ்) அவர் களிடம்), ஹதீஸின் அைிவிப்பாளைான அனஸ் (ைலி) 
அவர்கள் "இங்கிருந்து இதுவரையில்... என்று எரதக் கருத்தில் தகாண்டு கூைி 
னார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர், "(தநஞ்ெின் ஆைம்பத்திலிருந்து) 
அடிவயிறுவரை'' என்ை கருத்தில் அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.- பிைகு எனது இருதயம் தவளியிதலடுக்கப்பட்டு, ஸம்ஸம் 
நீைால் அது கழுவப்பட்டது. பிைகு பரழயபடி அது இருந்த இடத்தில் 
ரவக்கப்பட்டது. பிைகு இரைநம்பிக்ரகயாலும் நுண்ணைிவாலும் அது 
நிைப்பப்பட்டது. பிைகு ககாகவறு கழுரதரயவிடச் ெிைியதும் கழுரதரயவிடப் 
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தபரியதுமான தவள்ரள நிைத்திலரமந்த "புைாக்' எனப்படும் (மின்னல் கவக) 
வாகனம் ஒன்று என்னிடம் தகாண்டு வைப்பட்டது. அந்த வாகனம் பார்ரவ 
எட்டுகிை தூைத்திற்கு ஓர் எட்டு ரவக்கும். பிைகு நான் அந்த வாகனத்தில் 
ஏற்ைப்பட்கடன். பின்னர் நாங்கள் (புைப்பட்டு) முதல் வானத்திற்குச் 
தென்கைாம். அதன் கதரவத் திைக்கும்படி ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் 
கூைினார்கள். அப்கபாது "யார் அது?'' என்று ககட்கப் பட்டது. அதற்கு அவர்கள், 
"ஜிப்ரீல்' என்று பதிலளித்தார்கள். "உம்முடன் (வந்திருப்பவர்) யார்?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அதற்கு ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள், "முஹம்மத் (ஸல்)' என்று 
பதிலளித்தார்கள். "(அவரை அரழத்துவரும்படி) அவரிடம் 
ஆளனுப்பப்பட்டிருந்ததா?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "ஆம்' 
என்ைார்கள். அப்கபாது (அந்த வானத்தின் காவலர்) எங்களுக்காகக் கதரவத் 
திைந்து "அவைது வைவு நல்வைவாகட்டும். அவைது வருரக மிக நல்ல வருரக'' 
என்று (வாழ்த்துக்) கூைினார். நாங்கள் (அந்த வானிலிருந்த) ஆதம் (அரல) 
அவர்களிடம் தென்கைாம். -ஹதீரஸ இறுதிவரை குைிப்பிடுகிைார்கள்- கமலும், 
நபி (ஸல்) அவர்கள் இைண்டாம் வானத்தில் ஈொ (அரல), யஹ்யா (அரல) 
ஆகிகயாரைத் தாம் ெந்தித்ததாகக் குைிப்பிட்டார்கள். மூன்ைாம் வானத்தில் 
யூசுஃப் (அரல) அவர்கரளயும், நான்காம் வானத்தில் இத்ரீஸ் (அரல) 
அவர்கரளயும், ஐந்தாம் வானத்தில் ஹாரூன் (அரல) அவர்கரளயும் 
ெந்தித்ததாகவும் குைிப்பிட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் (ததாடர்ந்து) 
கூைினார்கள்: பிைகு நாங்கள் ஆைாம் வானத்ரதச் தென்ைரடந்கதாம். அங்கு 
நான் மூொ (அரல) அவர்களிடம் தென்று அவர்களுக்கு ெலாம் தொன்கனன். 
அவர்கள், "நல்ல ெககாதைரும் நல்ல நபியுமான உங்கள் வைவு 
நல்வைவாகட்டும்'' என்று (வாழ்த்துக்) கூைினார்கள். நான் அவர்கரளக் கடந்து 
தென்ைகபாது அவர்கள் அழுதார்கள். "நீங்கள் ஏன் அழுகிைரீ்கள்?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "இரைவா! என் ெமுதாயத்தாரில் தொர்க்கம் 
தெல்கின்ைவர்கரளவிட அதிகமானவர்கள் எனக்குப் பிைகு உன்னால் 
அனுப்பப்தபற்ை இந்த இரளஞரின் ெமுதாயத்தாரிலிருந்து தொர்க்கம் 
தெல்வார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். பிைகு நாங்கள் ஏழாம் வானத்ரதச் 
தென்ைரடந்கதாம். அங்கு நான் இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்களிடம் தென்கைன். 
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(ஏழாம் வானத்தின் எல்ரலயிலிருந்த இலந்ரத மைமான ெித்ைத்துல் 
முன்தஹாரவ நான் கண்கடன்.) நான்கு நதிகரளயும் கண்கடன். அந்த 
மைத்தின் கவர்ப் பகுதியிலிருந்து தவளிகநாக்கி இைண்டு நதிகளும், உள்கநாக்கி 
இைண்டு நதிகளும் (ஊற்தைடுத்துப்) பாய்ந்துதகாண்டிருந்தன. நான் ஜிப்ரீல் 
(அரல) அவர்களிடம், "ஜிப்ரீகல! இந்நதிகள் எரவ?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "உள்கள இருப்பரவ இைண்டும் தொர்க்கத்தில் உள்ள (ெல்ெபலீ், 
கவ்ஸர் ஆகிய)ரவயாகும். தவளிகய இருப்பரவ இைண்டும் ரநல் நதியும் 
யூப்ைடீஸ் நதியும் ஆகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். பிைகு, "அல்ரபத்துல் 
மஅமூர்' (எனும் வானவர்கள் அதிகம் ெஞ்ெரிக்கும் இரையில்லம்) எனக்கு 
(அருகக தகாண்டுவந்து) காட்டப்பட்டது. நான், "ஜிப்ரீல்! இது என்ன?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "இதுதான் "அல்ரபத்துல் மஅமூர்' ஆகும். இதில் 
(இரைவரன வணங்குவதற்காக) ஒவ்தவாரு நாளும் எழுபதாயிைம் 
வானவர்கள் நுரழகிைார்கள். அவர்கள் இங்கிருந்து தவளிகய தென்ைால் 
திரும்ப இங்கு வைமாட்டார்கள். அதுகவ அவர்கள் கரடெியாக 
நுரழந்ததாகிவிடும்'' என்று தொன்னார்கள். பிைகு என்னிடம் இைண்டு 
பாத்திைங்கள் தகாண்டுவைப்பட்டன; அவற்ைில் ஒரு பாத்திைத்தில் மதுவும் 
மற்தைாரு பாத்திைத்தில் பாலும் இருந்தது. அவ்விரு பாத்திைங்கரளயும் 
என்னிடம் எடுத்துக் காட்டப் (பட்டு, அவற்ைில் ஒன்ரைத் கதர்ந்ததடுக்குமாறு 
கூைப்)பட்டது. நான் பாரலத் கதர்ந்ததடுத்கதன். அப்கபாது, "இயற்ரக 
தநைிரயகய நீங்கள் தபற்றுள்ளரீ்கள்; இரைவன், உங்கள் மூலம் இயற்ரக 
நலரனகய நாடியுள்ளான். உங்கள் ெமுதாயத்தாரும் அந்த இயற்ரக 
தநைியிகலகய உள்ளனர்''என்று கூைப்பட்டது. பிைகு என்மீது நாதளான்றுக்கு 
ஐம்பது ததாழுரககள் கடரமயாக்கப்பட்டன. இரதத் ததாடர்ந்து நடந்த 
நிகழ்ச்ெிகரள இறுதிவரை குைிப்பிட்டார்கள்.164  

265 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "...பிைகு என்னிடம் நுண்ணைிவாலும் 
இரைநம்பிக்ரகயாலும் நிைப்பப்தபற்ை தங்கத் தாம்பூலம் ஒன்று 
தகாண்டுவைப்பட்டது. பிைகு எனது (தநஞ்சு) காரைதயலும்பிலிருந்து 
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அடிவயிறுவரை பிளக்கப்பட்டு ஸம்ஸம் நீைால் கழுவப்பட்டது. பிைகு 
நுண்ணைிவாலும் இரை நம்பிக்ரகயாலும் (என் தநஞ்ெம்) நிைப்பப் பட்டது'' 
என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக மாலிக் பின் 
ஸஅஸஆ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

266 நபி (ஸல்) அவர்களுரடய தபரிய தந்ரதயின் புதல்வைான இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தாம் (விண்ணுலகப் பயணத்திற்காக) அரழத்துச் தெல்லப்பட்ட நாள் குைித்து 
நிரனவுகூர்ந் தார்கள். அப்கபாது "மூொ (அரல) அவர்கள் 
மாநிைமுரடயவர்கள்; (யமனியர்களான) "ைனூஆ' குலத்து மனிதர்கரளப் 
கபான்று உயைமானவர்கள்'' என்று கூைினார்கள். கமலும், "ஈொ (அரல) 
அவர்கள் சுருள் முடியுரடய வர்கள்; நடுத்தை உயைமுரடயவர்கள்'' என்றும் 
தொன்னார்கள். நைகத்தின் காவலர் (வானவர்) மாலிக் அவர்கரளப் பற்ைியும் 
தஜ்ஜாரலப் பற்ைியும் குைிப்பிட்டார்கள்.165 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

267 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் (விண்ணுலகப் 
பயணத்திற்காக) அரழத்துச்தெல்லப்பட்ட இைவில் இம்ைானின் புதல்வர் மூொ 
(அரல) அவர்கரளக் கடந்துதென்கைன். மூொ (அரல) அவர்கள் 
(யமனியர்களான) "ைனூஆ' குலத்ரதச் கெர்ந்த மனிதரைப் கபான்று 
மாநிைமுரடயவர்கள்; உயைமானவர்கள்; சுருள்முடியுரடவர்கள். 
(அப்பயணத்தில்) மர்யமின் ரமந்தர் ஈொ (அரல) அவர்கரளயும் கண்கடன். 
அவர்கள் நடுத்தை உயைமும் ெிவப்பும் தவண்ரமயும் கலந்த, மிதமான ெரும 
அரமப்புக் தகாண்டவர்களாகவும் படிந்த, ததாங்கலான தரலமுடி 
உரடயவர்களாகவும் இருந்தார்கள். கமலும், நைகத்தின் காவலைான (வானவர்) 
மாலிக்கும், (இறுதிக் காலத்தில் வைவிருக்கும் மகா தபாய்யனான) தஜ்ஜாலும் 
எனக்குக் காட்டப்பட்டனர். இரவதயல்லாம் அல்லாஹ் எனக்குக் காண்பித்த 
அவனுரடய ொன்றுகளில் உள்ளரவ. "நீங்கள் அவரைச் ெந்தித்ததில் 
ெந்கதகம் ஏதும் தகாள்ள கவண்டாம்''. (32:23) இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். கமற்கண்ட (32:23ஆவது) வெனத்திற்கு 
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விளக்கமளிக்ரகயில் கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் மூொ 
(அரல) அவர்கரளச் ெந்தித்தது பற்ைி நீங்கள் ெந்கதகம் ஏதும் தகாள்ள 
கவண்டாம்'' என்று கூைினார்கள்.166  

268 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு பயணத்தில்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்அஸ்ைக்' பள்ளத்தாக்ரகக் கடந்து 
தென்ைார்கள்.167 அப்கபாது, "இது எந்தப் பள்ளத்தாக்கு?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு மக்கள், "அல்அஸ்ைக் பள்ளத்தாக்கு'' என்று பதிலளித்தார்கள். "மூொ 
(அரல) அவர்கள் உைத்த குைலில் "தல்பியா' தொல்லிக்தகாண்டு இந்த மரலக் 
குன்ைிலிருந்து இைங்கிவந்துதகாண்டிருப்பரத (இப்கபாதும்) நான் காண்பரதப் 
கபான்று உள்ளது'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். 
பிைகு ஹர்ைா மரலக் குன்றுக்குச் தென்ைார்கள்.168 "இது எந்த மரலக் 
குன்று?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள், "(இது) ஹர்ைா மரலக் குன்று'' என்று 
பதிலளித்தனர். அதற்கு "யூனுஸ் பின் மத்தா (அரல) அவர்கள் கம்பளி 
நீளங்கி அணிந்தவர்களாகக் கட்டுடல் தகாண்ட ெிவப்பு ஒட்டகதமான்ைின் மீது 
"தல்பியா' தொல்லிக்தகாண்டிருப்பரத நான் (இப்கபாதும்) காண்பரதப் 
கபான்று உள்ளது. அவர்களது ஒட்டகத்தின் கடிவாளம் ஈச்ெ நாரினாலானது'' 
என்று கூைினார்கள்.169 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

269 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் மக்காவுக்கும் மதீனாவுக்குமிரடகய பயணம் 
தெய்துதகாண்டிருந்தகபாது ஒரு பள்ளத் தாக்ரகக் கடந்து தென்கைாம். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது எந்தப் பள்ளத்தாக்கு?'' 
என்று ககட்டார்கள். மக்கள், "அல்அஸ்ைக் பள்ளத்தாக்கு'' என்று பதிலளித்தனர். 
அப்கபாது அவர்கள், "மூொ (அரல) அவர்கள் தம் இரு விைல்கரளக் 
காதுகளுக்குள் நுரழத்தவர்களாக உைத்த குைலில் தல்பியாச் தொன்னபடி 
இந்தப் பள்ளத்தாக்ரகக் கடந்து தென்றுதகாண்டிருப்பரத நான் (இப்கபாதும்) 
காண்பரதப் கபான்று உள்ளது'' என்று கூைினார்கள். -அப்கபாது மூொ (அரல) 
அவர்களது நிைத்ரதப் பற்ைியும் முடிரயப் பற்ைியும் ஏகதா குைிப்பிட்டார்கள். 
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ஆனால் அது அைிவிப்பாளர் தாவூத் (ைஹ்) அவர்களது நிரனவிலில்ரல.- 
பிைகு நாங்கள் பயணம் தெய்து ஒரு மரலக் குன்றுக்கு வந்துகெர்ந்கதாம். 
அப்கபாது "இது எந்த மரலக் குன்று?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ககட்டார்கள். மக்கள், "ஹர்ைா' அல்லது "லிஃப்த்' என்று பதிலளித்த 
னர். அப்கபாது, "யூனுஸ் (அரல) அவர்கள் ெிவப்பு நிை ஒட்டகத்தின் மீது 
கம்பளி நீளங்கி அணிந்தவர் களாகத் தல்பியா தொன்னவாறு இந்த (மரலக் 
குன்ைின்) பள்ளத்தாக்ரகக் கடந்துதெல்வரத நான் (இப்கபாதும்) பார்ப்பரதப் 
கபான்று உள்ளது. அவர்களது ஒட்டகத்தின் கடிவாளம் ஈச்ெ நார் (தகாண்டு 
பின்னப்பட்டது) ஆகும்'' என்று தொன்னார்கள்.  

270 முஜாஹித் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம் இருந்கதாம். அப்கபாது மக்கள் (இறுதிக் காலத்தில் வைவிருக்கும் 
மகா தபாய்யனான) தஜ்ஜாரலப் பற்ைி கபெிக்தகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது 
ஒருவர், "அவனுரடய இரு கண்களுக்குமிரடகய "காஃபிர்' (இரைமறுப்பாளன்) 
என எழுதப்பட்டிருக்கும்'' என்று தொன்னார். இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: நான் இவ்வாறு ககள்விப்பட்டதில்ரல. ஆனால், நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "(இரைத்தூதர்) இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள் எத்தரகய உருவ 
அரமப்பில் இருந்தார்கள் என்று அைிய கவண்டுதமன்ைால் உங்கள் கதாழரை 
(-என்ரன)ப் பாருங்கள். மூொ (அரல) அவர்கள் எத்தரகயவர் என்ைால், 
அவர்கள் மாநிைமுரடயவர்கள்; சுருள் முடி தகாண்டவர்கள்; ஈச்ெ நாரினால் 
மூக்கணாங்கயிறு இடப்பட்ட ெிவப்பு ஒட்டகம் ஒன்ைின் மீது பயணம் 
தெய்தபடி இருப்பார்கள். அவர்கள் (ஹஜ் தெய்ய) தல்பியா கூைியபடி இந்த 
(அல்அஸ்ைக்) பள்ளத்தாக்கில் இைங்கியகபாது (அவர்கரளக் கண்கடன். அந்தக் 
காட்ெிரய) நான் (இப்கபாதும்) பார்ப்பரதப் கபான்று உள்ளது'' என்று 
தொன்னார்கள்.170  

271 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரைத்தூதர்கள் 
எனக்குக் காட்டப்பட்டனர். மூொ (அரல) அவர்கள் (யமனியர்களான) "ைனூஆ' 
குலத்ரதச் கெர்ந்த மனிதரைப் கபான்று உயைமான மனிதைாக இருந்தார்கள். 
மர்யமின் ரமந்தர் ஈொ (அரல) அவர்கரளயும் நான் பார்த்கதன். அவர்கள் 
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(என் கதாழர்) உர்வா பின் மஸ்ஊதுக்கு மிக தநருக்கமான ொயலுரடய வைாக 
இருந்தார்கள். இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கரளயும் நான் பார்த்கதன். அவர்கள் 
உங்கள் கதாழருக்கு (-எனக்கு) மிக தநருக்க மான ொயலுரடயவைாக 
இருந்தார்கள். (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் (என் கதாழர்) தஹ்யா 
அவர்களுக்கு மிக தநருக்கமான ொயலுரடய வைாக இருந்தார்கள். இரத 
ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், முஹம்மத் பின் ரும்ஹு 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "தஹ்யா பின் கலீஃபா அவர்களுக்கு' என்று 
(தந்ரத தபயரும் இரணத்து) கூைப்தபற்றுள்ளது.  

272 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 
(விண்ணுலகப்) பயணத்திற்காக அரழத்துச் தெல்லப்பட்ட இைவில் 
நடந்தவற்ரை விவரித்துக் கூைியபடி, "நான் மூொ (அரல) அவர்கரளச் 
ெந்தித்கதன்'' என்று கூைிவிட்டு அவர்(களின் அங்க அரடயாளங்)கரள 
வர்ணித்தார்கள். (அப்கபாது கூைினார்கள்:) மூொ (அரல) அவர்கள் 
(யமனியர்களான) ைனூஆ குலத்ரதச் கெர்ந்தவர்களில் ஒருவரைப் கபான்று 
ஒல்லியாக, தரலமுடி ததாங்கலாக (வாரி)விட்டிருப்பவைாக இருந்தார்கள். 
(ததாடர்ந்து நபி (ஸல்) அவர்கள்) "நான் ஈொ (அரல) அவர்கரளச் 
ெந்தித்கதன்'' என்று கூைிவிட்டு, அவர்(களின் அங்க அரடயாளங்)கரள 
வர்ணித்தார்கள்: ெிவப்பு நிைமுரடயவர்களாக, நடுத்தை உயைம் 
தகாண்டவர்களாக, (அப்கபாதுதான்) குளியலரையிலிருந்து தவளிகய 
வந்தவரைப் கபான்று அவர்கள் இருந்தார்கள். கமலும், நான் இப்ைாஹமீ் 
(அரல) அவர்கரளப் பார்த்கதன். நான்தான் அவர்களுரடய 
வழித்கதான்ைல்களிகலகய ொயலில் அவர்களுக்கு மிகவும் 
தநருக்கமானவனாக இருக்கிகைன். (அந்தப் பயணத்தில்) என்னிடம் இரு 
பாத்திைங்கள் தகாண்டுவைப்பட்டன. அவற்ைில் ஒன்ைில் பாலும் மற்தைான்ைில் 
மதுவும் இருந்தது. "நீங்கள் விரும்பியரத எடுத்துக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று 
என்னிடம் தொல்லப்பட்டது. நான் பாரல எடுத்துப் பருகிகனன். அப்கபாது, 
"நீங்கள் "இயற்ரகயான வழியில் தெலுத்தப்பட்டு விட்டீர்கள்' அல்லது "நீங்கள் 
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இயற்ரக மைரப தபற்றுக்தகாண்டீர்கள்'. நீங்கள் மதுரவ எடுத்துக் 
தகாண்டிருந்தால் உங்கள் ெமுதாயம் வழி தவைிப்கபாயிருக்கும்'' என்று 
என்னிடம் தொல்லப்பட்டது.171 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 75 மர்யமின் ரமந்தர் மஸீஹ் (ஈொ-அரல), "தஜ்ஜால்' எனும் 
மஸீஹ் ஆகிகயாரைப் பற்ைிய குைிப்பு.172  
273 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் இைவில் 
(இரையில்லம்) கஅபாவின் அருகக (கனவில்) நான் என்ரனக் கண்கடன். 
அப்கபாது மனிதர்களில் மாநிைத்தில் நீ பார்த்த வர்களிகலகய மிக அழகான 
மாநிைமுரடய மனிதர் ஒருவரைக் கண்கடன். கதாள்வரை நீண்ட முடிகளில் 
நீ பார்த்தவற்ைிகலகய மிக அழகான முடி அவருக்கு இருந்தது. அரத அவர் 
வாரிவிட்டிருந்தார். அதிலிருந்து தண்ணரீ் தொட்டிக் தகாண்டிருந்தது. அவர் 
"இரு மனிதர்களின் மீது ொய்ந்தபடி' அல்லது "இரு மனிதர்களின் 
கதாள்கள்மீது ொய்ந்தபடி' இரையில்லத்ரதச் சுற்ைி (தவாஃப்) 
வந்துதகாண்டிருந்தார். நான், "இவர் யார்? என்று ககட்கடன். "இவர்தாம் 
மர்யமின் ரமந்தர் மஸீஹ் (ஈொ)'' என்று பதிலளிக்கப்பட்டது. பின்னர் அங்கக 
கடும் சுருள்முடி தகாண்ட, வலக் கண் குருடான மனிதன் ஒருவன் 
இருந்தான். அவனுக்கிருந்த கண் (ஒகை குரலயில்) துருத்திக்தகாண்டிருக்கும் 
திைாட்ரெரயப் கபான்ைிருந்தது. நான், "இவன் யார்?'' என்று ககட்கடன். 
"இவன்தான் அல்மஸீஹுத் தஜ்ஜால்'' என்று பதிலளிக்கப்பட்டது. இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.173  

274 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு நாள் மக்களிரடகய "தஜ்ஜால்' எனும் மஸீரஹ 
நிரனவுகூர்ந்தார்கள். அப்கபாது "அல்லாஹ், ஒற்ரைக் கண்ணன் அல்லன். 
ஆனால், "தஜ்ஜால்' எனும் மஸீஹ், வலது கண் குருடனாவான். அவனது 
கண், (ஒகை குரலயில்) துருத்திக் தகாண்டிருக்கும் திைாட்ரெரயப் கபான்ைி 
ருக்கும்'' என்று கூைினார்கள். கமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: இன்ைிைவு நான் கஅபாவின் அருகக கனவில் என்ரனக் 
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கண்கடன். நீ கண்ட மனிதர்களின் மாநிைத்திகலகய மிக அழகான மாநிைம் 
தகாண்ட மனிதர் ஒருவர் அங்கிருந்தார். அவைது தரலமுடி அவருரடய 
கதாள்களுக்கி ரடகய ததாங்கிக்தகாண்டிருந்தது; படிய வாைப்பட்ட 
ததாங்கலான முடியுரடயவைாக அவர் இருந்தார். அவைது தரலயிலிருந்து 
தண்ணரீ் தொட்டிக்தகாண்டிருந்தது. இரு மனிதர்களின் கதாள்கள்மீது அவர் 
தம் இரு ரககரளயும் ரவத்துக்தகாண்டு கஅபாரவச் சுற்ைி (தவாஃப்) 
வந்துதகாண்டிருந்தார். நான், "இவர் யார்?'' என்று ககட்கடன். "மர்யமின் 
ரமந்தர் மஸீஹ் (ஈொ)'' என்று பதிலளித்தார்கள். அவருக்குப் பின்னால் 
நிரைய சுருள்முடி தகாண்ட, வலக் கண் குருடான ஒரு மனிதரனக் 
கண்கடன். அவன் நான் பார்த்த மனிதர்களிகலகய இப்னு கத்தனுக்கு மிக 
தநருக்கமான ொயல் உரடயவனாக இருந்தான். அவன் இரு மனிதர்களின் 
கதாள்கள்மீது தம் கைங்கரள ரவத்துக்தகாண்டு இரையில்லம் கஅபாரவச் 
சுற்ைிக்தகாண்டிருந்தான். நான், "இவன் யார்?'' என்று ககட்கடன். "இவன் 
"தஜ்ஜால்' எனும் மஸீஹ்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.174  

275 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் (கனவில்) 
இரையில்லம் கஅபா அருகில் மாநிைமுரடய, படிய வாைப்பட்ட தரல 
முடியுரடய ஒரு மனிதரைக் கண்கடன். அவர் இரு மனிதர்கள்மீது தம் இரு 
ரககரள ரவத்துக்தகாண்டிருந்தார்; "அவருரடய தரலயிலிருந்து தண்ணரீ் 
வழிந்துதகாண்டிருந்தது' அல்லது "அவருரடய தரலயிலிருந்து தண்ணரீ் 
தொட்டிக்தகாண்டிருந்தது'. நான் "இவர் யார்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு, 
"மர்யமின் ரமந்தர் ஈொ' அல்லது "மர்யமின் ரமந்தர் மஸீஹ்' என்று 
பதிலளித்தார்கள். -இவற்ைில் எரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
குைிப்பிட்டார்கள் என்று எங்களுக்குத் ததரியாது- அவருக்குப் பின்னால் ெிவப்பு 
நிைமுரடய, சுருள்முடி தகாண்ட, வலக் கண் குருடான ஒரு மனிதரன நான் 
பார்த்கதன். அவன் நான் பார்த்தவர்களிகலகய இப்னு கத்தனுக்கு மிக 
தநருக்கமான ொயலுரடய வனாக இருந்தான். நான், "இவன் யார்?'' என்று 
ககட்கடன். "(இவன்) "தஜ்ஜால்' எனும் மஸீஹ்'' என்று பதிலளித்தார்கள். இரத 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக் கிைார்கள்.  
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276 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (நான் இைவின் ஒரு 
ெிறு பகுதியில் புனித கஅபாவிலிருந்து ரபத்துல் மக்திஸ் (-தஜரூெகலம்) 
வரை தென்றுவந்த தகவரலச் தொன்ன ெமயம்) குரைைியர் என்ரன நம்ப 
மறுத்தனர். அப்கபாது நான் (கஅபாவில்) "ஹிஜ்ர்' எனும் (வரளந்த) பகுதியில் 
நின்ைிருந்கதன். அல்லாஹ் எனக்கு அப்கபாது ரபத்துல் மக்திரஸக் 
காட்ெியளிக்கச் தெய்தான். உடகன நான் அரதப் பார்த்தபடிகய அதன் 
அரடயா ளங்கரளக் குரைைியருக்கு விவரிக்கலாகனன். இரத ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.175  

277 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் 
உைங்கிக்தகாண்டிருக்ரகயில் (கனவில்) இரையில்லம் கஅபாரவச் சுற்ைி 
நான் (தவாஃப்) வந்துதகாண்டிருப்பரதக் கண்கடன். அங்கு மாநிைமுரடய, 
படிய வாைப்பட்ட தரலமுடி தகாண்ட ஒருவர் இைண்டு மனிதர்களுக்கிரடகய 
இருந்தார். "அவருரடய தரலயிலிருந்து தண்ணரீ் தொட்டிக் தகாண்டிருந்தது' 
அல்லது "அவருரடய தரலயிலிருந்து தண்ணரீ் தகாட்டிக்தகாண்டிருந்தது.' 
நான், "இவர் யார்?'' என்று ககட்கடன். "இவர்தாம் மர்யமின் ரமந்தர்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். பிைகு நான் திரும்பிச் தென்ைகபாது ெிவப்பான, உடல் 
பருத்த, சுருள்முடி தகாண்ட, (ஒரு) கண் குருடான மனிதன் ஒருவன் 
அங்கிருந்தான். அவனது கண், (ஒகை குரலயில்) துருத்திக்தகாண்டிருக்கும் 
திைாட்ரெ கபான்ைிருந்தது. நான், "இவன் யார்?'' என்று ககட்கடன். "தஜ்ஜால்' 
என்று பதிலளித்தார்கள். மக்களிகலகய அவனுக்கு மிக தநருக்கமான 
ொயலுரடயவர் இப்னு கத்தன்தாம். இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

278 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் (கஅபாவில்) 
ஹிஜ்ர் எனும் (வரளந்த) பகுதியில் இருந்கதன். நான் (இைவின் ஒரு ெிறு 
பகுதியில் மக்காவிலிருந்து ரபத்துல் மக்திஸ் -தஜரூெகலம் வரை) பயணம் 
கமற்தகாண்டது பற்ைி என்னிடம் குரைைியர் ககள்வி 
ககட்டுக்தகாண்டிருந்தனர். அப்கபாது ரபத்துல் மக்திஸிலுள்ள ெில 
தபாருட்கரளப் பற்ைி என்னிடம் அவர்கள் ககட்டனர். ஆனால், அரவ என் 
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நிரனவிலி ருக்கவில்ரல. அப்கபாது நான் மிகவும் வருந்திகனன். முன்பு 
எப்கபாதும் அந்த அளவுக்கு நான் வருந்தியகதயில்ரல. உடகன அல்லாஹ் 
ரபத்துல் மக்திரஸ எனக்குக் காட்டினான். அரதப் பார்த்துக்தகாண்கட 
அவர்கள் ககட்ட ஒவ்தவான்றுக்கும் (ெரியான) தகவல் ததரிவித்கதன். 
(ரபத்துல் மக்திஸில்) இரைத்தூதர்களில் ஒரு குழுவினர் இருந்தனர். அங்கு 
மூொ (அரல) அவர்கள் நின்று ததாழுதுதகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் 
(யமனியர்களான) ைனூஆ குலத்ரதச் கெர்ந்த மனிதரைப் கபான்று 
(உயைமாக) திைண்ட உடல் உள்ள மனிதைாக இருந்தார்கள். அங்கு மர்யமின் 
ரமந்தர் ஈொ அவர்களும் நின்று ததாழுதுதகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் 
மனிதர்களிகலகய (என் கதாழர்) உர்வா பின் மஸ்ஊத் அஸ்ஸகஃப ீ
அவர்களுக்கு மிக தநருக்கமான ொயலுரடயவைாக இருந்தார்கள். அங்கு 
இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்களும் நின்று ததாழுதுதகாண்டிருந்தார்கள். மக்களில் 
அவர்களுக்கு மிக தநருக்கமான ொயல் உரடயவர் உங்கள் கதாழர் (-
நான்)தான். அப்கபாது (ஒரு) ததாழுரகயின் கநைம் வந்துவிடகவ 
இரைத்தூதர்களுக்கு நான் தரலரம தாங்கித் ததாழுரக நடத்திகனன். 
ததாழுது முடித்தகபாது (என்னிடம்) ஒருவர், "முஹம்மகத! இகதா இவர்தாம் 
நைகத்தின் காவலர் மாலிக். அவருக்கு ெலாம் தொல்லுங்கள்!'' என்று கூைினார். 
நான் அவரை கநாக்கித் திரும்பியகபாது அவர் முந்திக்தகாண்டு எனக்கு 
ெலாம் தொல்லிவிட்டார். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 76 (வான்) எல்ரலயிலுள்ள இலந்ரத மைம் (ெித்ைத்துல் முன்தஹா) 
பற்ைிய குைிப்பு.176  
279 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (விண்ணுலகப் பயணத்திற்காக) 
இைவில் அரழத்துச் தெல்லப்பட்டகபாது (வான் எல்ரலயிலுள்ள இலந்ரத 
மைமான) "ெித்ைத்துல் முன்தஹா' வரை அவர்கள் தகாண்டுதெல்லப் 
பட்டார்கள்.அ(ந்த மைத்தின் கவர்ப்பகுதியான)து ஆைாம் வானத்தில் 
அரமந்துள்ளது. பூமியிலி ருந்து கமகல தகாண்டுதெல்லப்படும் (உயிர்கள், 
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மனிதர்களின் தெயல்கள் பற்ைிய குைிப்புகள்) யாவும் அங்குதான் 
தென்றுகெர்கின்ைன; அங்கக அரவ ரகயகப்படுத்தப்படுகின்ைன.அதற்கு 
கமகலயிருந்து கீகழ தகாண்டுவைப்படும் (இரைக்கட்டரளகள்) யாவும் 
அங்குதான் வந்து கெர்கின்ைன; அங்கக (வானவர்களால்) அரவ 
தபற்றுக்தகாள்ளப்படுகின்ைன. -"ெித்ைத்துல் முன்தஹா எனும் அம்மைத்ரத 
ஏகதா (பிைமாண்டமான) ஒன்று சூழ்ந்து தகாண்டிருக்கிைது'' எனும் (53:16ஆவது) 
வெனம் தங்கத்தாலான விட்டில் பூச்ெிகரளகய குைிக்கிைது.- அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு மூன்று (கட்டரளகள்) 
வழங்கப்பட்டன. அரவயாவன: 1. ஐகவரளத் ததாழுரககள் வழங்கப்பட்டன. 
2. அல்பகைா அத்தியாயத்தின் இறுதி (மூன்று) வெனங்கள் அருளப்தபற்ைன. 3. 
அவர்களுரடய ெமுதாயத்தாரில் அல்லாஹ்வுக்கு இரணகயதும் 
ரவக்காதவர்களுக்குப் கபைழிரவ ஏற்படுத்தும் தபரும்பாவங்கள் 
மன்னிக்கப்(படுவதாக அைிவிக்கப்)பட்டது.177 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

280 சுரலமான் அஷ்ரைபான ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஸிர்ரு 
பின் ஹுரபஷ் (ைஹ்) அவர்களிடம் "(வரளந்த) வில்லின் இரு 
முரனகளுக்கிரட யிலான தநருக்கத்ரதப் கபான்று, அல்லது அரதவிடச் 
ெமீபமாக (வானவர் ஜிப்ரீலுக்கும் நபிக்கும் இரடயிலான தநருக்கம்) 
இருந்தது'' எனும் (53:9ஆவது) வெனம் ததாடர்பாகக் ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "(வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கரள, அறுநூறு இைக்ரககள் 
இருக்க, (அவைது நிஜத் கதாற்ைத்தில்) நபி (ஸல்) அவர்கள் பார்த்தார்கள்' 
(என்பகத இவ்வெனத்தின் கருத்தாகும்) என இப்னு மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் 
என்னிடம் ததரிவித் தார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.178  

281 ஸிர்ரு பின் ஹுரபஷ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள், "(நபியின்) உள்ளம், அவர் கண்டது ததாடர்பாகப் 
தபாய்யுரைக்கவில்ரல'' எனும் (53:11ஆவது) வெனத்திற்குப் பின்வருமாறு 
விளக்கமளித் தார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள், (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) 
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அவர்களுக்கு அறுநூறு இைக்ரககள் இருக்க, (அவைது நிஜத் கதாற்ைத்தில்) 
அவரைப் பார்த்தார்கள்.  

282 ஸிர்ரு பின் ஹுரபஷ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "உறுதியாக அவர் 
தம் இரைவனின் ொன்றுகளில் மிகப் தபரியரதக் கண்டார்'' எனும் 
(53:18ஆவது) வெனம் குைித்து அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் 
(பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள், (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) 
அவர்களுக்கு அறுநூறு இைக்ரககள் இருக்க, அவைது (நிஜ) உருவத்தில் 
அவரைப் பார்த்தார்கள்.  

பாடம் : 77 "நிச்ெயமாக அவர் மற்தைாரு முரையும் அவரைக் கண்டார்'' எனும் 
(53:13ஆவது) இரைவெனத்தின் தபாருளும், விண்ணுலகப் பயணத்தின்கபாது 
நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் இரைவரனப் பார்த்தார்களா? என்பதும்.  

283 அதாஉ பின் அபைீபாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "நிச்ெயமாக அவர் 
மற்தைாரு முரையும் அவரைக் கண்டார்'' எனும் (53:13ஆவது) வெனம், "நபி 
(ஸல்) அவர்கள் (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கரளப் பார்த்தரதகய 
குைிக்கிைது'' என்று அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்.  

284 அதாஉ பின் அபைீபாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தம் இரைவரன அகத்தால் பார்த்தார்கள்'' என்று இப்னு அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்கள், (53:13ஆவது வெனத்திற்கு விளக்கம்) கூைினார்கள்.  

285 அபுல் ஆலியா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "(நபியின்) உள்ளம், அவர் 
கண்டது ததாடர்பாகப் தபாய்யுரைக்கவில்ரல'' (53:11), "நிச்ெயமாக அவர் 
மற்தைாரு முரையும் அவரனக் கண்டார்'' (53:13) ஆகிய வெனங்கள் குைித்து 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தம் இரைவரன இைண்டு முரை தமது அகத்தால் பார்த்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

286 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
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287 மஸ்ரூக் பின் அஜ்தஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (அன்ரன) 
ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடம் ொய்ந்து அமர்ந்திருந்கதன். அப்கபாது அவர்கள் 
(என்னிடம்), "அபூஆயிைா, மூன்று விையங்கள் உள்ளன. அவற்ைில் எந்த 
ஒன்ரை யார் கூைினாலும் அவர் அல்லாஹ்வின் மீது மிகப்தபரும் தபாய்ரய 
இட்டுக்கட்டியவர் ஆவார்'' என்று கூைினார்கள்; நான், "அரவ எரவ?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "யார் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் தம் 
இரைவரன (கநரில்) பார்த்தார்கள் என்று கூறுகின்ைாகைா அவர் 
அல்லாஹ்வின் மீது மிகப் தபரும் தபாய்ரய இட்டுக்கட்டிவிட்டார்'' என்று 
தொன்னார்கள். உடகன ொய்ந்து அமர்ந்து (ஓய்வு எடுத்துக்)தகாண்டிருந்த நான் 
எழுந்து (கநைாக) அமர்ந்து, "இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரனகய! 
நிதானித்துக் கூறுங்கள்! அவெைப்படாதீர்கள். வலிவும் மாண்புமிக்க அல்லாஹ், 
"திண்ணமாக அவரனத் ததளிவான அடிவானத்தில் அவர் கண்டார்' (81:23) 
என்றும், "நிச்ெயமாக அவர் மற்தைாரு முரையும் அவரனக் கண்டார்' (53:13) 
என்றும் கூைவில்ரலயா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
பின்வருமாறு விளக்கமளித்தார்கள்: இந்தச் ெமுதாயத்தாரில் இது ததாடர்பாக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ககள்வி ககட்ட முதல் ஆள் 
நான்தான். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது, (வானவர்) ஜிப்ரீரல 
(நான் பார்த்தரத)கய குைிக்கிைது. நான் ஜிப்ரீரல, அவர் பரடக்கப்தபற்றுள்ள 
(நிஜத்) கதாற்ைத்தில் இந்த இரு தடரவகள் தவிை கவதைப்கபாதும் 
பார்த்ததில்ரல. அவர் வானிலிருந்து (பூமிக்கு) இைங்கிக் தகாண்டிருந்தரத 
நான் பார்த்கதன். அப்கபாது அவருரடய பிைமாண்டமான கதாற்ைம் வானம் 
பூமிக்கிரடகயயுள்ள இரடதவளிரய அரடத்துக்தகாண்டிருந்தது'' என்று 
கூைினார்கள். கமலும், ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் (தமது கருத்துக்குச் ொன்ைாக) 
அல்லாஹ் (பின்வருமாறு) கூறுவரத நீங்கள் தெவியுைவில்ரலயா?'' என்று 
ககட்டார்கள். "கண் பார்ரவகள் அவரன எட்ட முடியாது; அவகனா 
அரனத்ரதயும் பார்க்கிைான். அவன் நுட்பமானவனும் நன்கைிந்தவனும் 
ஆவான்'' (6:103). அல்லது (பின்வருமாறு) அல்லாஹ் கூறுவரத நீங்கள் 
தெவியுைவில்ரலயா? "எந்த மனிதருடனும் அல்லாஹ் கநருக்கு கநர் 
கபசுவதில்ரல. ஆயினும், வஹியின் (-தனது அைிவிப்பின்) மூலகமா, 
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திரைக்கு அப்பாலி ருந்கதா, ஒரு தூதரை அனுப்பிரவத்துத் தன் அனுமதியின் 
கபரில் தான் நாடுகின்ைவற்ரை (கவதமாக) அைிவிக்கிச்தெய்கதா அல்லாமல் 
கநைடியாகப் கபசுவதில்ரல; நிச்ெயமாக அவன் உயர்ந்கதானும் 
ஞானமிக்ககானும் ஆவான்'' (42:51). (ததாடர்ந்து) ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரைகவதத்திலிருந்து 
எரதயும் மரைத்தார்கள் என்று யாகைனும் கூைினால், அவரும் 
அல்லாஹ்வின் மீது மிகப்தபரும் தபாய்ரயக் இட்டுக்கட்டிவிட்டார். 
அல்லாஹ்கவா, "(எம்) தூதகை! உங்கள் இரைவனிடமிருந்து உங்களுக்கு 
அருளப்தபற்ை (கவதத்)ரத (மக்களுக்கு) எடுத்துரைத்துவிடுங்கள்! (இவ்வாறு) 
நீங்கள் தெய்யாவிட்டால், அவனுரடய தூரத நீங்கள் 
நிரைகவற்ைியவைாகமாட்டீர்கள்'' (5:67) என்று கூறுகின்ைான். "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் நாரள நடக்கவிருப்பரதத் ததரிவிப்பார்கள்' என்று யாகைனும் 
கூைினால் அவர் அல்லாஹ்வின் மீது மிகப்தபரும் தபாய்ரயப் 
புரனந்துவிட்டார். அல்லாஹ்கவா, "(நபிகய!) கூறுக: அல்லாஹ்ரவத் தவிை 
வானங்களிலும் பூமியிலும் உள்ள யாரும் மரைவானவற்ரை அைியமாட்டார்'' 
(27:65) என்று கூறுகின்ைான்.179  

288 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் கீழ்க்காணும் தகவல் அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது: 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் தமக்கு 
அருளப்தபற்ை (கவதத்)திலிருந்து எரதயும் மரைப்பவைாக இருந்தால், 
பின்வரும் வெனத்ரத மரைத்திருப்பார்கள்: (நபிகய!) எவருக்கு அல்லாஹ்வும் 
அருள்புரிந்து நீங்களும் அவர்மீது உபகாைம் புரிந்தீர்ககளா, அவரிடத்தில் 
நீங்கள், "அல்லாஹ்வுக்குப் பயந்து நீர் உம் துரணவிரய (மணவிலக்குச் 
தெய்துவிடாமல்) உம்மிடகம நிறுத்திரவத்துக்தகாள்ளும்' என்று 
தொன்னகபாது, அல்லாஹ் தவளிப்படுத்த இருந்தரத மனிதர்களுக்குப் பயந்து 
நீங்கள் உங்களது மனத்தில் மரைத்துரவத்தீர்கள்; அல்லாஹ்கவ நீங்கள் 
அஞ்சுவதற்கு மிகவும் தகுதியுரடகயான். (33:37) 
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289 கமற்கண்ட (287ஆவது) ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், மஸ்ரூக் (ைஹ்) அவர்கள், "நான் ஆயிைா 
(ைலி) அவர்களிடம் "முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் தம் இரைவரனப் 
பார்த்தார்களா?' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ் தூயவன். நீர் 
கூைியரதக் ககட்டு என் கைாமம் ெிலிர்த்துவிட்டது...' என்று கூைியதாக 
ஹதீஸ் துவங்குகிைது. (இது ததாடர்பான அைிவிப்புகளில்) கமற்கண்ட 
(287ஆவது) ஹதீகஸ முழுரம யானதும் விரிவானதும் ஆகும்.  

290 மஸ்ரூக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (நபி (ஸல்) அவர்கள் 
இரைவரனப் பார்க்கவில்ரல என்று கூைிய) ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் 
நான், "(வரளந்த) வில்லின் இரு முரனகளுக்கிரடயிலான தநருக்கத்ரதப் 
கபான்று, அல்லது அரதவிடச் ெமீபமாக (அவர்கள் இருவருக்கும் 
இரடயிலான) தநருக்கம் இருந்தது. பிைகு அல்லாஹ் தன் அடியாருக்கு எரத 
அைிவித்தாகனா அரத அைிவித்தான்'' எனும் (53:9-11) வெனங்களின் தபாருள் 
என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் "அது (வானவர்) 
ஜிப்ரீரல (நபியவர்கள் பார்த்தரத)கய குைிக்கிைது. ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் 
மனித உருவிகலகய நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வருவார்கள். ஆனால், 
இம்முரை மட்டும் அடிவானத்ரதகய அரடத்தபடி (பிைமாண்டமான) தமது 
(நிஜ) உருவத்தில் வந்தார்கள்'' என்ைார்கள்.180  

பாடம் : 78 "(அவரனச் சுற்ைிலும் இருப்பது) ஒளியாயிற்கை! நான் எப்படி 
அவரனப் பார்க்க முடியும்?'' என்றும், "நான் ஓர் ஒளிரயக் கண்கடன்'' 
என்றும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியது.  

291 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் "நீங்கள் உங்கள் இரைவரனப் பார்த்தீர்களா?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அவர்கள் "(அவரனச் சுற்ைிலும் இருப்பது) ஒளியாயிற்கை! நான் 
எப்படி அவரனப் பார்க்க முடியும்?'' என்று (திருப்பிக்) ககட்டார்கள்.  

292 அப்துல்லாஹ் பின் ைகீக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அபூதர் 
(ைலி) அவர்களிடம் "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளப் பார்த் 
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திருந்தால் அவர்களிடம் (ஒரு விையத்ரதப் பற்ைி) ககட்டிருப்கபன்'' என்று 
கூைிகனன். "எரதப் பற்ைிக் ககட்டிருப்பாய்?'' என்று என்னிடம் அவர்கள் 
ககட்டார்கள். நான், "நீங்கள் உங்கள் இரைவரனப் பார்த்தீர்களா? என்று 
ககட்டிருப்கபன்'' என்கைன். அபூதர் (ைலி) அவர்கள், "(இதுபற்ைி) நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதரிடகம ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "நான் ஓர் ஒளிரயக் 
கண்கடன் (அவ்வளவுதான்; கவறு எரதயும் நான் காணவில்ரல)' என்று 
பதிலளித்தார்கள்'' என்ைார்கள்.181 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 79 "அல்லாஹ் உைங்கமாட்டான்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியதும், "ஒளிகய (அவரனப் பார்க்கவிடாமல் தடுக்கும்) அவனது 
திரையாகும்; அரத அவன் விலக்கிவிட்டால் அவனது பார்ரவ எட்டும் 
தூைம்வரையுள்ள பரடப்பினங்கரள அவனது ஒளிச்சுடர் சுட்தடரித்துவிடும்'' 
என்று அவர்கள் கூைியதும்.  

293 அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எங்களிரடகய நின்று ஐந்து விையங்கரளச் தொன்னார்கள். 
(அரவ:) 1) வலிவும் மாண்புமிக்க அல்லாஹ் உைங்க மாட்டான்; உைங்குவது 
அவனுக்குத் தகாது.182 2) அவன் தைாரெத் தாழ்த்துகிைான்; உயர்த்துகிைான்.183 
3) (மனிதன்) இைவில் புரிந்த தெயல், பகலில் புரிந்த தெயலுக்கு முன்கப 
அவனிடம் கமகல தகாண்டுதெல்லப்படுகிைது. 4) (மனிதன்) பகலில் புரிந்த 
தெயல், இைவில் புரிந்த தெயலுக்கு முன்கப அவனிடம் கமகல 
தகாண்டுதெல்லப்படுகிைது. 5) ஒளிகய (அவரனப் பார்க்கவிடாமல் தடுக்கும்) 
அவனது திரையாகும். -மற்கைார் அைிவிப்பில் "தநருப்கப அவனது 
திரையாகும்' என்று காணப்படுகிைது.- அத்திரைரய அவன் விலக்கிவிட்டால் 
அவனது பார்ரவ எட்டும் தூைம் வரையுள்ள அவனுரடய பரடப்பினங்கரள 
அவனது ஒளிச்சுடர் சுட்தடரித்துவிடும்.184 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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294 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிரடகய 
நின்று நான்கு விையங்கரளச் தொன்னார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 
கமலும் அதில் "அவனுரடய பரடப்பினங்கள்' எனும் தொற்தைாடர் 
இடம்தபைவில்ரல. "ஒளிகய அவனது திரையாகும்' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

295 அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எங்களிரடகய நின்று நான்கு விையங்கரளச் தொன்னார்கள்: 1) 
அல்லாஹ் உைங்கமாட்டான்; உைங்குவது அவனுக்குத் தகாது. 2) அவன் 
தைாரெ உயர்த்துகிைான்; தாழ்த்துகிைான். 3) (மனிதன்) பகலில் புரிந்த தெயல், 
இைவில் இரைவனிடம் கமகல தகாண்டுதெல்லப்படுகிைது. 4) (மனிதன்) 
இைவில் புரிந்த தெயல் பகலில் அவனிடம் கமகல தகாண்டுதெல்லப்படுகிைது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 80 இரைநம்பிக்ரகயாளர்கள் மறுரமயில் இரைவரனக் 
காண்பார்கள் என்ப தற்குரிய ொன்று.185  
296 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரு தொர்க்கங்கள் உண்டு. அவற்ைின் 
பாத்திைங்களும் இதைப் தபாருட்களும் தவள்ளியால் ஆனரவ. (கவறு) இரு 
தொர்க்கங் களும் உண்டு. அவற்ைின் பாத்திைங்களும் இதைப் தபாருட்களும் 
தபான்னால் ஆனரவ. "அத்ன்' எனும் தொர்க்கத்தில் இருப்பவர்கள் தங்கள் 
இரைவரனக் காண்பதற்கு, அவன்மீதுள்ள "தபருரம' எனும் கமலாரட தவிை 
கவதைந்தத் தரடயும் இைாது. இரத அப்துல்லாஹ் பின் ரகஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.186 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

297 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தொர்க்கவாெிகள் தொர்க்கத்தில் 
நுரழந்துவிடும்கபாது (அவர்களிடம்) அல்லாஹ், "உங்களுக்கு நான் இன்னும் 
கூடுதலாக ஏகதனும் வழங்க கவண்டுதமன நீங்கள் விரும்புகின்ைரீ்களா?'' 
என்று ககட்பான். அதற்கு அவர்கள் "(இரைவா!) நீ எங்கள் முகங்கரள 
தவண்ரமயாக்கவில்ரலயா? எங்கரள நைகத்திலிருந்து காப்பாற்ைி 
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தொர்க்கத்திற்குள் பிைகவெிக்கச் தெய்யவில்ரலயா (இரதவிடக் கூடுதலாக 
எங்களுக்கு கவதைன்ன கவண்டும்)?'' என்று ககட்பார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ், (தன்ரனச் சுற்ைிலும் இருக்கும்) திரைரய விலக்கி (அவர்களுக்கு 
தரிெனம் தந்தி)டுவான். அப்கபாது தம் இரைவ ரனக் (காணும் அவர்களுக்கு 
அவரனக்) காண்பரதவிட மிகவும் விருப்பமானது கவதைதுவும் 
வழங்கப்பட்டிைாது. இரத ஸுரஹப் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள்.  

298 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "பிைகு "நன்ரம புரிந்கதாருக்கு நன்ரமயும், (அரதவிட) 
அதிகமும் கிரடக்கும்' எனும் இந்த (10:26ஆவது) வெனத்ரதயும் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஓதிக் காட்டினார்கள்'' என்று அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 81 இரைவரனக் காணும் வழிமுரை  
299 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்களில் ெிலர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
மறுரமயில் நாங்கள் எங்கள் இரைவரனக் காண்கபாமா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தபௌர்ணமி 
இைவில் முழு நிலரவக் காண்பதில் உங்களுக்குச் ெிைமம் உண்டா?'' என்று 
ககட்டார்கள். மக்கள், "(ெிைமம்) இல்ரல; அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கமகம் மரைக்காத 
சூரியரனக் காண்பதில் உங்களுக்குச் ெிைமம் உண்டா?'' என்று ககட்டார்கள். 
மக்கள், "(ெிைமம்) இல்ரல; அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இவ்வாறுதான் 
(மறுரமயில்) இரைவரன நீங்கள் காண்பரீ்கள். அல்லாஹ் மறுரம நாளில் 
மனிதர்கரள ஒன்றுகூட்டி, "(உலகத்தில்) யார் எரத 
வழிபட்டுக்தகாண்டிருந்தாகைா அவர் அரதப் பின்ததாடர்ந்து தெல்லட்டும்'' 
என்று கூறுவான். ஆககவ, சூரியரன வழிபட்டுக்தகாண்டிருந்தவர்கள் 
சூரியரனப் பின்ததாடர்ந்து தெல்வார்கள். ெந்திைரன 
வழிபட்டுக்தகாண்டிருந்தவர்கள் ெந்திைரனப் பின்ததாடர்ந்து தெல்வார்கள். 
ரைத்தான்(களான தீயெக்தி)கரள வழிபட்டுக்தகாண்டிருந்தவர்கள் அவற்ரைப் 
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பின்ததாடர்ந்து தெல்வார்கள். இறுதியில் இந்தச் ெமுதாயத்தார் மட்டும் 
எஞ்ெியிருப்பார்கள். அவர்களிரடகய நயவஞ்ெகர்களும் இருப்பார்கள். 
அப்கபாது இரைவன் அவர்களிடம், அவர்கள் அைிந்திைாத ஒரு கதாற்ைத்தில் 
வந்து, "நான் உங்கள் இரைவன்'' என்பான். உடகன அவர்கள், "உன்னிடமிருந்து 
அல்லாஹ்விடம் நாங்கள் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைாம். எங்கள் இரைவன் 
எங்களிடம் வரும்வரை நாங்கள் இங்கககய இருப்கபாம். எங்கள் இரைவன் 
எங்களிடம் வந்தால் அவரன நாங்கள் அைிந்துதகாள்கவாம்'' என்பர். அப்கபாது 
அவர்கள் அைிந்துதகாள்ளும் கதாற்ைத்தில் அவர்களிடம் இரைவன் வந்து, 
"நான் உங்கள் இரைவன்'' என்பான். அதற்கு அவர்கள், "நீகய எங்கள் 
இரைவன்'' என்று கூைியவாறு அவரனப் பின் ததாடர்ந்து தெல்வார்கள். 
அங்கு நைகத்திற்கு கமகல பாலம் அரமக்கப்படும். நானும் என் 
ெமுதாயத்தாருகம (அந்தப் பாலத்ரதக்) கடப்பவர்களில் முதல் ஆளாக 
இருப்கபாம். அன்று இரைத்தூதர்கரளத் தவிை கவதைவரும் கபெமாட்டார்கள். 
அந்தச் சூழ்நிரலயில் இரைத் தூதர்கள் அரனவரின் பிைார்த்தரனயும் 
"அல்லாஹ்கவ! காப்பாற்று; காப்பாற்று'' என்பதாககவ இருக்கும். நைகத்(தின் 
கமகல உள்ள அப்பாலத்)தில் தகாக்கிகள் மாட்டப்பட்டி ருக்கும். அரவ 
கருகவல மைத்தின் (ெஅதான்) முற்கரளப் கபான்ைிருக்கும். -பிைகு 
"கருகவலமைத்ரத நீங்கள் பார்த்திருக் கிைரீ்களா?'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டார்கள். மக்கள், "ஆம் (பார்த்தி ருக்கிகைாம்), 
அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று பதிலளித்தார்கள்.- (ததாடர்ந்து) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அந்தக் தகாக்கிகள் கருகவல மைத்தின் 
முள்ரளப் கபான்று தான் இருக்கும். ஆயினும், அதன் பருமன் என்னதவன்று 
அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவதைவரும் அைியமாட்டார்கள். அந்தக் தகாக்கிகள் 
மக்கரள அவர்களின் தெயல்களுக்ககற்ப கவ்விப் பிடிக்கும். அவர்களில் தமது 
(பாவச்) தெயலால் (அங்கு) தங்கிவிட்ட இரைநம்பிக்ரகயாளரும் இருப்பார். 
இன்னும் அவர்களில் தண்டரன அளிக்கப்பட்டுப் பின்னர் 
விடுவிக்கப்படுபவரும் இருப்பார். இறுதியாக இரைவன், அடியார்களிரடகய 
தீர்ப்பு வழங்கி முடித்த பின், நைகவாெிகளில் தான் நாடிய ெிலரைத் தனது 
கருரணயினால் (நைகத்திலிருந்து) தவளிகயற்ை விரும்புவான். அதன்படி 
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அல்லாஹ்விற்கு எரதயும் இரணகற்பிக்காமல் இருந்து, "அல்லாஹ்ரவத் 
தவிை கவறு இரைவனில்ரல' என்று உறுதிகூைியவர்களில், தான் கருரண 
காட்ட நாடிய ெிலரை நைகத்திலிருந்து தவளிகயற்றுமாறு வானவர்களுக்கு 
இரைவன் ஆரணயிடுவான். வானவர்கள் நைகத்திலிருக்கும் அவர்கரள 
ெஜ்தாவின் அரடயாளங்கரள ரவத்து இனம் கண்டுதகாள்வார்கள். 
மனிதனி(ன் உடலி)ல் உள்ள ெஜ்தாவின் அரடயாளத்ரதத் தவிை மற்ைப் 
பகுதிகரள நைகம் தீண்டுகிைது. ெஜ்தா அரடயாளத்ரதத் தீண்டக் கூடாததன 
நைகத்திற்கு இரைவன் தரட விதித்துள்ளான். ஆககவ, அவர்கள் 
அங்கதமல்லாம் கரிந்துவிட்ட நிரலயில் நைகத்திலிருந்து 
தவளிகயற்ைப்படுவார்கள். அப்கபாது அவர்கள்மீது "மாஉல் ஹயாத்' எனப்படும் 
(ஜவீ) நீர் ஊற்ைப்படும். உடகன அவர்கள் கெற்று தவள்ளத்தில் விரதப் பயிர் 
முரளப்பரதப் கபான்று (புதுப் தபாலிவுடன்) நிைம் மாைிவிடுவார்கள். பிைகு 
இரைவன் (தன்) அடியார்களிரடகய தீர்ப்பு வழங்கி முடிப்பான். அப்கபாது 
நைகத்ரத முன்கனாக்கியபடி ஒரு மனிதர் மட்டும் எஞ்ெியிருப்பார். அந்த 
மனிதர்தாம் தொர்க்கத்தில் நுரழயும் இறுதி மனிதைாவார். அவர் "என் 
இரைவா! நைகத்தின் (தவப்பக்) காற்ைால் எனக்கு மூச்ெரடக்கிைது. அதன் 
ஜுவாரல என்ரனக் கரிக்கிைது. ஆககவ, நைகத்ரதவிட்டு என் முகத்ரத 
(கவறு பக்கம்) திருப்பிடுவாயாக!'' என்று கூைி, அல்லாஹ் நாடிய ெில 
பிைார்த்தரனகரளச் தொல்லி அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்தித்துக் 
தகாண்டிருப்பார். பிைகு அல்லாஹ், "இ(ப்கபாது நீ ககாரிய)ரத உனக்கு நான் 
தெய்(து தகாடுத்)தால் கவதைாரு ககாரிக்ரகரயயும் நீ முன்ரவக்கலாம் 
அல்லவா?'' என்று ககட்பான். அதற்கு அந்த மனிதர், "(இல்ரல;) கவதைரதயும் 
உன்னிடம் நான் ககட்கமாட்கடன்'' என்று தொல்லிவிட்டு, அல்லாஹ் நாடிய 
வாக்குறுதி கரளயும் உறுதிதமாழிகரளயும் அவர் தம் இரைவனிடம் 
வழங்குவார். ஆககவ, இரைவன் அவைது முகத்ரத நைகத்ரதவிட்டு (கவறு 
பக்கம்) திருப்பிவிடுவான். இரதயடுத்து அவர் தொர்க்கத்ரத முன்கனாக்கி, 
அ(திலுள்ள)ரதக் காணும்கபாது அல்லாஹ் நாடிய கநைம்வரை அரமதியாக 
இருப்பார். பிைகு, "என் இரைவா! தொர்க்கத்தின் வாெல்வரை என்ரனக் 
தகாண்டுதெல்வாயாக!'' என்பார். அதற்கு இரைவன் அவரிடம், "இப்கபாது 
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உனக்கு நான் வழங்கியரதத் தவிை கவதைரதயும் என்னிடம் ககட்கமாட்கடன் 
என நீ வாக்குறுதியும் உறுதிதமாழியும் வழங்கவில்ரலயா? மனிதா! உனக்குக் 
ககடுதான். உன்னுரடய ஏமாற்று கவரலதான் என்ன!'' என்பான். ஆனால், 
அவர் ததாடர்ந்து "என் இரைவா...' என்று கூைி அல்லாஹ்ரவப் 
பிைார்த்தித்துக்தகாண்கட இருப்பார். அவரிடம் இரைவன், "(உனது இந்தக் 
ககாரிக்ரகரய ஏற்று) இரத நான் உனக்கு வழங்கிவிட்டால் கவதைாரு 
ககாரிக்ரகரயயும் நீ முன்ரவக்கலாம் அல்லவா?'' என்று ககட்பான். அதற்கு 
அவர், "இல்ரல; உன் கண்ணியத்தின் மீதாரணயாக! (கவதைரதயும் 
உன்னிடம் நான் ககட்கமாட்கடன்)'' என்று தொல்லிவிட்டு, அல்லாஹ் நாடிய 
வாக்குறுதிகரளயும் உறுதிதமாழிகரளயும் தம் இரைவனிடம் வழங்குவார். 
ஆககவ, அல்லாஹ் அவரைச் தொர்க்கத்தின் வாெல்வரை தகாண்டு 
தெல்வான். அவர் தொர்க்கத்தின் வாெலில் நிற்கும்கபாது அவருக்காகச் 
தொர்க்கம் திைந்துதகாள்ளும். உடகன அவர் அதிலுள்ள உல்லாெமான 
சுகங்கரளக் காணும்கபாது அல்லாஹ் நாடிய கநைம்வரை தமௌனமாக 
இருப்பார். பிைகு, "என் இரைவா! என்ரனச் தொர்க்கத்திற்குள் அனுப்புவாயாக!'' 
என்று கூறுவார். அப்கபாது அவரிடம் இரைவன், "இப்கபாது உனக்கு 
வழங்கப்தபற்ைரதத் தவிை கவதைரதயும் என்னிடம் ககட்கமாட்டாய் என்று 
கூைி என்னிடம் வாக்குறுதிகரளயும் உறுதிதமாழிகரளயும் நீ 
வழங்கவில்ரலயா? மனிதா! உனக்குக் ககடுதான். உனது ஏமாற்று 
கவரலதான் என்ன!'' என்று ககட்பான். அதற்கு அவர், "என் இரைவா! நான் 
உன் பரடப்புகளிகலகய நற்கதியற்ைவனாக ஆகிவிடக்கூடாது'' என்று கூைி 
அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்தித்துக்தகாண்கடயிருப்பார். இறுதியில் அவரைக் 
கண்டு இரைவன் ெிரித்துவிடுவான். அவரைக் கண்டு இரைவன் ெிரித்ததும் 
"தொர்க்கத்திற்குள் நுரழந்துதகாள்!'' என்று கூைிவிடுவான். தொர்க்கத்திற்குள் 
அவர் நுரழந்த பின், "நீ (விரும்பிய) இன்னரத ஆரெப்படலாம்'' என்று 
அவரிடம் இரைவன் கூறுவான். அவ்வாகை அவர் ஆரெப்பட்டுத் தம் 
இரைவனிடம் ககாருவார். அப்கபாது இரைவன் இன்னின்னரத ஆரெப்படு 
என்று அவருக்கு நிரனவு படுத்துவான். இறுதியில் அவருரடய ஆரெகள் 
அரனத்தும் அடங்கிவிடும்கபாது, "இதுவும் உனக்குக் கிரடக்கும்; இரதப் 
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கபான்று இன்தனாரு மடங்கும் உனக்குக் கிரடக்கும்'' என்று இரைவன் 
கூறுவான். அைிவிப்பாளர் அதாஉ பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்ைார்கள்: (கமற்கண்ட ஹதீரஸ அைிவித்த) அபூ ஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களுடன் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். அன்னார் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவித்த இந்த ஹதீஸிற்கு எந்த மறுப்பும் 
ததரிவிக்கவில்ரல. ஆனால், " "இதுவும் உனக்குக் கிரடக்கும்; இரதப் 
கபான்று இன்தனாரு மடங்கும் உனக்குக் கிரடக்கும்' என்று இரைவன் 
அம்மனிதரிடம் கூறுவான்'' என்று அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவித்தகபாது தான், அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள் (குறுக்கிட்டு) "இதுவும் இரதப் 
கபான்று பத்துமடங்கும் உனக்குக் கிரடக்கும் என்று அல்லாஹ் கூறுவான்'' 
என்ைல்லவா ஹதீஸ் இருக்கிைது, அபூஹுரைைா!'' என்ைார்கள். அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள், " "இதுவும் உனக்குக் கிரடக்கும்; இரதப் கபான்று இன்தனாரு 
மடங்கும் உனக்குக் கிரடக்கும்' என்கை நான் மனனமிட்டுள்களன்'' என்று 
கூைினார்கள். அதற்கு அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள், "நான் "இதுவும் 
இரதப்கபான்று பத்துமடங்கும் உனக்குக் கிரடக்கும்' என்றுதான் அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து மனனமிட்டுள்களன் என்று 
அறுதியிட்டுக் கூறுகிகைன்'' என்ைார்கள். அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
கூறுகின்ைார்கள்: இந்த மனிதர்தாம் தொர்க்கத்தில் நுரழயும் கரடெி 
மனிதைாவார்.187  

300 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் பின்வருமாறு 
ஹதீஸ் துவங்குகிைது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் மக்கள் "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை, மறுரம நாளில் எங்கள் இரைவரன நாங்கள் காண்கபாமா?'' என்று 
ககட்டார்கள். மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாகை இடம் 
தபற்றுள்ளன.  

301 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் எங்களுக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். 
அவற்ைில் இந்த ஹதீஸும் ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள் கூைினார்கள்: தொர்க்கத்தில் உங்களில் ஒருவைது குரைந்தபட்ெத் 
தகுதி என்னதவன்ைால், "நீ (இன்னரத) ஆரெப்படு'' என்று அவரிடம் 
(இரைவன்) தொல்வதாகும். அப்கபாது அவர் ஒவ்தவான்ைாக ஆரெப்படுவார். 
(இறுதியில்) அவரிடம், "ஆரெப்பட்டு (முடித்து)விட்டாயா?'' என்று இரைவன் 
ககட்பான். அதற்கு அவர், "ஆம்' என்று பதிலளிப்பார். அப்கபாது அவரிடம், "நீ 
ஆரெப்பட்டதும் அத்துடன் அரதப் கபான்ைதும் உனக்குக் கிரடக்கும்'' என்று 
இரைவன் கூறுவான்.  

302 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது காலத்தில் மக்கள் ெிலர் "அல்லாஹ்வின் தூதகை! மறுரம 
நாளில் நாங்கள் எங்கள் இரைவரனக் காண்கபாமா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம் (காண்பரீ்கள்); கமககம இல்லாத 
ததளிவான நண்பகல் கநைத்தில் சூரியரனப் பார்க்க நீங்கள் 
ஒருவரைதயாருவர் முண்டியடித்துக்தகாண்டு ெிைமப்படுவரீ்களா? கமககம 
இல்லாத ததளிவான தபௌர்ணமி இைவில் முழு நிலரவக் காண்பதற்கு 
நீங்கள் ஒருவரைதயாருவர் முண்டியடித்துக்தகாண்டு ெிைமப்படுவரீ்களா?'' 
என்று ககட்டார்கள். மக்கள் "இல்ரல, அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று 
கூைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இவ்விைண்டில் 
ஒன்ரைப் பார்க்க நீங்கள் ெிைமப் படாதரதப் கபான்கை மறுரம நாளில்- 
சுபிட்ெமும் உயர்வும் மிக்க- அல்லாஹ்ரவக் காணவும் நீங்கள் 
ெிைமப்படமாட்டீர்கள். மறுரம நாள் ஏற்படும்கபாது அரழப்பாளர் ஒருவர் 
"ஒவ்தவாரு ெமுதாயத்தாரும் (உலகத்தில்) தாம் வழிபட்டுவந்தவர்கரளப் 
பின்ததாடர்ந்து தெல்லட்டும்'' என்று அரழப்புவிடுப்பார். அப்கபாது, 
அல்லாஹ்ரவ விடுத்து தபாய்த் ததய்வங்கரளயும் ெிரலகரளயும் 
வழிபட்டுக்தகாண்டி ருந்தவர்கள் ஒருவர்கூட எஞ்ொமல் அரனவரும் நைக 
தநருப்பில் விழுவர். முடிவில் அல்லாஹ்ரவ வழிபட்டுக்(தகாண்டு 
நன்ரமகளும் புரிந்து)தகாண்டிருந்த நல்லவர்களும் (அல்லாஹ்ரவ 
வழிபட்டுப் பாவங்களும் புரிந்து வந்த) பாவிகளும் கவதக்காைர்களில் 
மிஞ்ெியவர்களும்தாம் எஞ்ெியிருப்பர். அப்கபாது (கவதக்காைர்களான) யூதர்கள் 
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அரழக்கப்படுவார்கள். அவர்களிடம், "நீங்கள் எரத வழிபட்டுவந்தீர்கள்?'' 
என்று ககட்கப்படும். அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் ரமந்தர் உரஸர் அவர்கரள 
நாங்கள் வழிபட்டுக்தகாண்டிருந்கதாம்'' என்று பதிலளிப்பார்கள். அப்கபாது 
அவர்களிடம், "நீங்கள் தபாய்யுரைக்கிைரீ்கள். அல்லாஹ் தனக்கு எந்தத் 
துரணவிரயயும் குழந்ரதரயயும் ஆக்கிக் தகாள்ளவில்ரல'' என்று 
கூைப்படும். கமலும், "இப்கபாது உங்களுக்கு என்ன கவண்டும்?'' என்று 
ககட்கப்படும். அதற்கு அவர்கள், "எங்கள் இரைவா! எங்களுக்குத் தாகமாக 
உள்ளது. எங்களுக்கு (நீர்) புகட்டுவாயாக!'' என்பார்கள். உடகன நீங்கள் 
தண்ணரீ் உள்ள (அந்த) இடத்திற்குச் தெல்லக் கூடாதா என (ஒரு திரெரய)ச் 
சுட்டிக் காட்டப்படும். பிைகு (அத்திரெயிலுள்ள) நைகத்தின் பக்கம் அவர்கள் 
தகாண்டுதெல்லப்படுவார்கள். அது கானரலப் கபான்று காணப்படும். அதன் 
ஒரு பகுதி மற்தைாரு பகுதிரயச் ெிரதத்துக்தகாண்டிருக்கும். அப்படிகய 
அவர்கள் அந்த நைக தநருப்பில் விழுவார்கள். பிைகு, கிைிஸ்தவர்கள் 
அரழக்கப்பட்டு, "நீங்கள் எரத வழிபட்டுக்தகாண்டிருந்தீர்கள்?'' என்று 
அவர்களிடம் ககட்கப்படும். அவர்கள், "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் ரமந்தர் 
மஸீரஹ (ஈொரவ) வழிபட்டுக்தகாண்டிருந்கதாம்'' என்று கூறுவர். அப்கபாது 
அவர்களிடம், "நீங்கள் தபாய்யுரைக்கிைரீ்கள். அல்லாஹ் தனக்கு எந்தத் 
துரணவிரயயும் குழந்ரதரயயும் ஆக்கிக் தகாள்ளவில்ரல'' என்று 
தொல்லப்படும். கமலும், அவர்கரளப் பார்த்து, "உங்களுக்கு என்ன கவண்டும்?'' 
என்று ககட்கப்படும். அதற்கு அவர்கள், "எங்கள் இரைவா! எங்களுக்குத் 
தாகமாக உள்ளது. எங்களுக்கு (நீர்) புகட்டு வாயாக!'' என்று (யூதர்கள் 
கூைியரதப் கபான்கை) கூறுவார்கள். உடகன நீங்கள் தண்ணரீ் உள்ள (அந்த) 
இடத்திற்குச் தெல்லக் கூடாதா என (ஒரு திரெரய)ச் சுட்டிக் காட்டப்படும். 
பிைகு (அந்தத் திரெயிலுள்ள) நைகத்தின் பக்கம் அவர்கள் 
தகாண்டுதெல்லப்படுவார்கள். அது கானரலப் கபான்று காட்ெி தரும். அதன் 
ஒரு பகுதி மற்தைாரு பகுதிரயச் ெிரதத்துக்தகாண்டிருக்கும். அப்படிகய 
அவர்கள் அந்த நைக தநருப்பில் விழுவார்கள். இறுதியில் அல்லாஹ்ரவ 
வழிபட்டு(க்தகாண்டு நன்ரமகளும் புரிந்து)வந்த நல்கலார் மற்றும் 
(அல்லாஹ்ரவயும் வழிபட்டுக்தகாண்டு பாவங்களும் புரிந்துவந்த) தீகயார் 
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மட்டும் எஞ்ெியிருப்பர். அவர்களிடம் அகிலத்தாரின் இைட்ெகன் வருவான். 
(அவனுரடய தன்ரமகரள முன்கப அைிந்தி ருந்ததன் மூலம் தம் 
உள்ளத்தில்) அவரனப் பற்ைி அவர்கள் எண்ணிரவத்திருந்த கதாற்ைங்களில் 
(அரடயாளம் கண்டுதகாள்வதற்கு) மிக தநருக்கமானததாரு கதாற்ைத்தில் 
(அவன் வருவான்). அப்கபாது "நீங்கள் எரத 
எதிர்பார்த்துக்தகாண்டிருக்கிைரீ்கள்? ஒவ்தவாரு ெமுதாயத்தாரும் (உலகில்) 
தாம் வழிபட்டுக் தகாண்டிருந்தவற்ரைப் பின்ததாடர்ந்து 
தென்றுதகாண்டிருக்கின்ைார்ககள!'' என்று அவன் ககட்பான். அவர்கள், "எங்கள் 
இரைவா! உலகத்தில் நாங்கள் (வாழ்க்ரகயின் கதரவகரளப் பூர்த்தி தெய்து 
தகாள்வதற்காக) இந்த மக்களிடம் அதிக அளவில் கதரவயுள்ளவர்களாக 
இருந்தும், அவர்களுடன் உைவாடிக்தகாண்டிைாமல் அவர்கரளப் 
பிரிந்திருந்கதாம். (அப்படியிருக்க, இப்கபாதா அவர்கரளப் பின்ததாடர்கவாம்?)'' 
என்று பதிலளிப்பார்கள். அப்கபாது இரைவன், "நாகன உங்கள் இரைவன்'' 
என்று கூறுவான். (அவர்களால் உறுதிதெய்ய முடியாத கதாற்ைத்தில் 
அப்கபாது அவன் இருப்பதால்) அதற்கு அவர்கள், "உன்னிடமிருந்து 
அல்லாஹ்விடம் நாங்கள் பாதுகாப்புக்ககாருகிகைாம்; நாங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு 
எரதயும் இரணயாக்க மாட்கடாம்'' என்று இைண்டு தடரவகயா அல்லது 
மூன்று தடரவகயா கூறுவார்கள். (அந்தச் கொதரனயான கட்டத்தில்) 
அவர்களில் ெிலர் (ெத்தியத்திலிருந்து) பிைழ்ந்துவிடும் அளவுக்குப் கபாய் 
விடுவார்கள். அப்கபாது இரைவன், "அவரன இனங்கண்டுதகாள்ள 
உங்களுக்கும் அவனுக்குமிரடகய ஏகதனும் அரடயாளம் உண்டா?'' என்று 
ககட்பான். அதற்கு அவர்கள் "ஆம் (இரைவனின் கரணக்கால் தான் 
அரடயாளம்)'' என்று கூறுவார்கள். உடகன (இரைவனின்) 
கரணக்காரலவிட்டும் (திரை) விலக்கப் படும். அப்கபாது (உலகத்தில்) 
மனப்பூர்வமமாக அல்லாஹ்வுக்குச் ெிைம் பணிந்துதகாண்டிருந்தவர் யாகைா 
அவர் ெிைம்பணிய இரைவன் அனுமதிப்பான். தற்காப்புக்காககவா 
பாைாட்டுக்காககவா ெிைம்பணிந்து தகாண்டிருந்தவருரடய முதுரக (தநடும் 
பலரகரயப் கபான்று) ஒகை நீட்தடலும்பாக அல்லாஹ் ஆக்கிவிடுவான். 
அவர் ெிைம்பணிய முற்படும்கபாததல்லாம் மல்லாந்து விழுந்துவிடுவார். 
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(அவைால் ெிைம் பணிய முடியாது.) பின்னர் அவர்கள் தம் தரலரய உயர்த் 
துவார்கள். அப்கபாது முதலில் அவர்கள் பார்த்த அகத கதாற்ைத்தில் 
இரைவன் காட்ெியளித்து "நாகன உங்கள் இரைவன்'' என்று கூறுவான். 
அதற்கு அவர்கள் "நீகய எங்கள் இரைவன்'' என்று கூறுவார்கள். பிைகு 
நைகத்தின் மீது பாலம் அரமக்கப்படும்; (பாவம் புரிந்த இரை 
நம்பிக்ரகயாளர்களுக்காகப்) பரிந்துரை தெய்ய அனுமதி கிரடக்கும். 
அப்கபாது மக்கள், "அல்லாஹ்கவ! காப்பாற்று; காப்பாற்று'' என்று 
பிைார்த்திப்பார்கள். -(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கமற்கண்டவாறு 
கூைிக்தகாண்டிருந்தகபாது அவர்களிடம்) "அல்லாஹ்வின் தூதகை! பாலம் 
என்ைால் என்ன? (அது எரதக் குைிக்கிைது?)'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு 
அவர்கள், "(கால்கள்) வழுக்கிவிடக்கூடிய ஓர் இடமாகும். அ(ந்தப் பாலத்)தில் 
நஜ்துப் பகுதியில் முரளக்கும் "ெஅதான்' எனப்படும் (முட்)தெடியின் 
முற்கரளப் கபான்ை தகாக்கிகள் இருக்கும்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.- 
இரைநம்பிக்ரகயாளர்கள் கண் ெிமிட்டும் கநைத்தில் மின்னல், காற்று, பைரவ, 
உயர் ைகக் குதிரைகள் மற்றும் ஒட்டகங்கள் ஆகியவற்ரைப் கபான்று 
(விரைவாக அந்தப் பாலத்ரதக்) கடந்துவிடுவார்கள். (அப்கபாது அவர்கள் 
மூன்று வரகயினைாக இருப்பார்கள்:) அவர்களில் பாதுகாப்பாகத் 
தப்பித்துக்தகாள் கவாரும் உண்டு. கீைிக் காயப்படுத்தப்பட்டுத் தப்புகவாரும் 
உண்டு. பின்புைத்திலிருந்து தள்ளப்பட்டு நைக தநருப்பில் விழுகவாரும் உண்டு. 
இறுதியில் இரைநம்பிக்ரகயாளர்கள் (அந்தப் பாலத்ரதக் கடந்து) நைக 
தநருப்பிலிருந்து தப்பிவிடுவார்கள். என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா 
அவன்மீது ெத்தியமாக! மறுரம நாளில் நைகத்தில் கிடக்கும் தம் 
ெககாதைர்களின் நன்ரமரய வலியுறுத்தி இரைவனிடம் மிகவும் மன்ைாடி 
கவண்டுபவர்கள் இரை நம்பிக்ரகயாளர்கரளவிட கவதைவருமில்ரல. 
அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறுவார்கள்: எங்கள் இரைவா! இவர்கள் 
எங்களுடன்தான் கநான்பு கநாற்ைார்கள்; ததாழுதார்கள்; ஹஜ் தெய்தார்கள் 
(எனகவ இவர்கரள நீ நைகத்திலிருந்து விடுதரல தெய்வாயாக!). அப்கபாது 
அவர்களிடம், "நீங்கள் (தென்று) உங்களுக்குத் ததரிந்தவர்கரள 
(நைகத்திலிருந்து) தவளிகயற்றுங்கள்'' என்று கூைப்படும். கமலும், 
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(நைகத்திலுள்ள அவர்கரள இவர்கள் அரடயாளம் காண்பதற்கு வெதியாக) 
அவர்களது உடரலத் தீண்டக் கூடாததன நைகத்திற்குத் தரட விதிக்கப்படும். 
உடகன அவர்கள் (நைகத்திற்குச் தென்று) ஏைாளமான மக்கரள தவளிகய 
தகாண்டுவருவார்கள். அப்கபாது (நைகத்தில் இருந்த) அவர்களில் ெிலருரடய 
கரணக்கால் களில் பாதிவரையும், (இன்னும் ெிலருரடய) 
முழங்கால்கள்வரையும் நைக தநருப்பு தீண்டியிருக்கும். பிைகு, "எங்கள் 
இரைவா! நீ யாரை தவளிகயற்றுமாறு கூைினாகயா அவர்களில் ஒருவர்கூட 
நைகத்தில் எஞ்ெவில்ரல (எல்லாரையும் நாங்கள் தவளிகயற்ைிவிட்கடாம்)'' 
என்று கூறுவார்கள். அப்கபாது இரைவன் "நீங்கள் திரும்பிச் தென்று எவைது 
உள்ளத்தில் ஒரு தபாற்காசு அளவு நன்ரம இருக்கிைகதா அவரை 
தவளிகயற்றுங்கள்'' என்று கூறுவான். அவ்வாகை அவர்களும் (இன்னும்) 
ஏைாளமான மக்கரள தவளிகயற்ைிவிட்டு (வந்து), "எங்கள் இரைவா! நீ 
உத்தைவிட்ட யாரையும் அதில் நாங்கள் விட்டு ரவக்கவில்ரல 
(எல்லாரையும் தவளிகயற்ைி விட்கடாம்)'' என்று கூறுவார்கள். பிைகு 
இரைவன், "நீங்கள் திரும்பிச்தென்று எவைது உள்ளத்தில் அரைப் தபாற்காசு 
அளவு நன்ரம இருக்கிைகதா அவரையும் (நைகத்திலிருந்து) 
தவளிகயற்ைிவிடுங்கள்'' என்பான். அவர்களும் ஏைாளமான மக்கரள தவளிகய 
தகாண்டு வருவார்கள். பின்னர் "எங்கள் இரைவா, நீ கட்ரளயிட்ட 
ஒருவரையும் நாங்கள் விட்டு ரவக்கவில்ரல'' என்று கூறுவார்கள். பின்பும் 
இரைவன் "நீங்கள் திரும்பிச்தென்று எவைது உள்ளத்தில் அணுவளவு நன்ரம 
இருக்கிைகதா அவரை தவளிகயற்றுங்கள்'' என்பான். அவ்வாகை அவர்கள் 
(தென்று) அதிகமான மக்கரள தவளிகயற்ைிவிட்டு (வந்து), "எங்கள் இரைவா! 
நைகத்தில் எந்த நன்ரமரயயும் நாங்கள் விட்டுரவக்கவில்ரல'' என்று 
கூறுவார்கள். -அைிவிப்பாளர் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: நான் கூறும் இந்த ஹதீரஸ நீங்கள் நம்பாவிட்டால், 
"திண்ணமாக அல்லாஹ் (எவருக்கும்) அணுவளவும் அநீதி இரழக்கமாட்டான். 
அணுவளவு நன்ரம இருந்தாலும் அரத அவன் பன்மடங்காக்கி 
(வழங்குவதுடன்) தன்னிடமிருந்து மாதபரும் ென்மானத்ரதயும் வழங்குவான்'' 
எனும் (4:40ஆவது) இரைவெனத்ரத நீங்கள் விரும்பினால் 
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ஓதிக்தகாள்ளுங்கள்.- பிைகு வலிவும் மாண்புமிக்க அல்லாஹ், "வானவர்கள் 
பரிந்துரைத்துவிட்டார்கள்; இரைத்தூதர்களும் பரிந்துரைத்துவிட்டார்கள்; 
இரைநம்பிக்ரகயாளர்களும் பரிந்துரைத்துவிட்டார்கள். இப்கபாது 
கருரணயாளர்களுக்தகல்லாம் கருரணயாளன் மட்டுகம எஞ்ெியிருக்கிைான்'' 
என்று கூைிவிட்டு, நைகத்திலிருந்து ஒரு ரகப்பிடி அளவிலான மக்கரள 
அள்ளிதயடுத்து, அைகவ எந்த நன்ரமயும் தெய்திைாத ஒரு கூட்டத்ரத 
நைகத்திலிருந்து தவளிகயற்றுவான். அவர்கள் கரிக்கட்ரட கபான்று 
மாைியிருப்பார்கள். எனகவ, அவர்கரளச் தொர்க்கத்தின் நுரழவாயில்களில் 
உள்ள ஒரு நதியில் கபாடுவான். -அதற்கு "ஜவீநதி' (நஹ்ருல் ஹயாத்) என்று 
தபயர்.- உடகன அவர்கள் கெற்று தவள்ளத்தில் விரதப் பயிர் முரளப்பரதப் 
கபான்று (புதுப் தபாலிவுடன்) தவளிகயறுவார்கள். நீங்கள் விரதப் பயிரைப் 
பார்த்ததில்ரலயா? பாரைகயாைங்களில் அல்லது மைங்களுக்கு அருகில் 
அரவ வளர்கின்ைன. அவற்ைில் தவயில் படுமிடத்தில் இருப்பரவ 
மஞ்ெளாகவும் பச்ரெயாகவும் இருக்கும். (தவயில் படாமல்) நிழலில் 
இருப்பரவ (தவளிைிப்கபாய்) தவள்ரள நிைத்தில் இருக்கும் அல்லவா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! தாங்கள் கிைாமப் 
புைங்களில் (கால்நரடகரள) கமய்த்துக் தகாண்டிருந்தீர்கள் கபாலும்'' 
என்ைார்கள். (ததாடர்ந்து) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
ஆக, அவர்கள் (அந் நதியிலிருந்து) முத்துகரளப் கபான்று (ஒளிர்ந் 
தவர்களாக) தவளிகயறுவார்கள். அவர்களது கழுத்தில் ("நைக விடுதரல 
தபற்கைார்' எனும்) முத்திரை இருக்கும். (அரத ரவத்து) அவர் கரளச் 
தொர்க்கவாெிகள் அரடயாளம் கண்டு தகாள்வார்கள். "இவர்கள் 
அல்லாஹ்வால் (நைகத்திலிருந்து) விடுதரல தெய்யப்பட்டவர்கள்; (உலகில்) 
எந்த நற்தெயலும் புரிந்திைாமலும் எந்த நன்ரமயும் தெய்துரவத்திைாமலும் 
இருந்த இவர்கரள அல்லாஹ்கவ (தனது தனிப்தபரும் கருரணயால்) 
தொர்க்கத்திற்கு அனுப்பினான்'' என்று கபெிக்தகாள்வார்கள். பிைகு 
(அவர்களிடம்) இரைவன், "தொர்க்கத் திற்குள் தெல்லுங்கள்; அங்கு 
எரததயல்லாம் நீங்கள் காண்கிைரீ்ககளா அது உங்களுக்கக உரியது'' என்று 
கூறுவான். அதற்கு அவர்கள், "எங்கள் இரைவா! அகிலத்தாரில் யாருக்கும் 
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வழங்காத (பாக்கியத்)ரத எங்களுக்கு நீ வழங்கிவிட்டாய்'' என்று (நன்ைியுடன்) 
கூறுவார்கள். அதற்கு இரைவன், "உங்களுக்கு இரதவிடச் ெிைந்த 
கவதைான்று உள்ளது'' என்று கூறுவான். அதற்கு அவர்கள், "எங்கள் இரைவா! 
இரதவிடச் ெிைந்த அந்த ஒன்று எது?'' என்று ககட்பார்கள். அதற்கு, "எனது 
திருப்தி(தான் அது). இனி ஒருகபாதும் உங்கள் மீது நான் ககாபம் 
தகாள்ளமாட்கடன்'' என்பான் இரைவன். முஸ்லிம் (பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய 
நான்) கூறுகிகைன்: நான், பரிந்துரை (ைஃபாஅத்) ததாடர்பான இந்த ஹதீரஸ 
ஈொ பின் ஹம்மாத் ஸுஃக்பதல் மிஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்களிடம் வாெித்துக்காட்டி, 
"இந்த ஹதீரஸ ரலஸ் பின் ெஅத் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் 
தெவியுற்ைதாக உங்களிடமிருந்து நான் அைிவிக்கலாமா?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அவர்கள் "ஆம் (அைிவியுங்கள்)' என்ைார்கள். கமலும் "இந்த 
ஹதீரஸத் தங்களுக்கு ரலஸ் பின் ெஅத் (ைஹ்) அவர்கள் காலித் பின் 
யஸீத் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்தும், காலித் அவர்கள் ெயதீ் பின் அபஹீிலால் 
(ைஹ்) அவர்களிடமிருந்தும், ெயதீ் அவர்கள் ரஸத் பின் அஸ்லம் (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்தும், ரஸத் அவர்கள் அதாஉ பின் யொர் (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்தும், அதாஉ அவர்கள் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்தும், அபூெயதீ் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்தும் அைிவித்தார்களா?'' என்றும் நான் ஈொ பின் ஹம்மாத் 
அவர்களிடம் ககட்கடன். அதாவது அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள் அைிவித்தார்கள்: 
நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை, நாங்கள் எங்கள் இரைவரனக் 
காண்கபாமா?' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அவர்கள், "(கமகமூட்டமில்லாத) 
ததளிவான பகல் கநைத்தில் சூரியரனப் பார்க்க நீங்கள் 
முண்டியடித்துக்தகாண்டு ெிைமப்படுவரீ்களா?' என்று ககட்டார்கள்... என்று 
ததாடங்கும் கமற்கண்ட ஹதீரஸ முழுரமயாக அைிவித்தார்கள். அதில், 
"(உலகில்) எந்த நற்தெயலும் புரிந்திைாமலும், எந்த நன்ரமயும் 
தெய்துரவத்திைாமலும் இருந்த இவர்கரள அல்லாஹ்கவ (தனது தனிப்தபரும் 
கருரணயால்) தொர்க்கத்திற்கு அனுப்பினான்'' எனும் வாெகத்திற்குப் 
பின்னால் "நீங்கள் காணக்கூடிய இதுவும் இரதப் கபான்று இன்தனாரு 
மடங்கும் உங்களுக்கக உரியது என அவர்களிடம் கூைப்படும்'' எனம் 
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வாெகத்ரத அதிகப்படியாகவும் அைிவித்துள்ளார்கள். கமலும், அபூெயதீ் (ைலி) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: "அந்தப் பாலம் முடிரயவிட தமலிதானது; வாரளவிட 
கூர்ரமயானது' எனும் தெய்தி எனக்கு எட்டியது. ரலஸ் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "(நைகத்திலிருந்து விடுதரல தபற்று தொர்க்கம் தென்ை) மக்கள், 
"எங்கள் இரைவா! அகிலத்தாரில் யாருக்கும் நீ வழங்காத (பாக்கியத்)ரத 
எங்களுக்கு நீ வழங்கிவிட்டாய்' என்று கூறுவார்கள் எனும் வாெகமும் 
அதற்குப் பிைகு வருபரவயும் இடம்தபைவில்ரல. நான் அைிவித்த இரவ 
அரனத்ரதயும் ஈொ பின் ஹம்மாத் (ைஹ்) அவர்கள் ஒப்புக் தகாண்டார்கள்.188 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

303 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் வந்துள்ள வாெகங்களில் ெிைிது கூடுதல் குரைவு 
காணப்படுகிைது.  

பாடம் : 82 (மறுரமயில்) பரிந்துரை (ைஃபாஅத்) உண்டு என்பதற்கான 
ொன்றும், ஓரிரைக் ககாட்பாட்ரட நம்பிகனார் (அரனவரும்) நைகத்திலிருந்து 
தவளிகயற்ைப்படுவதும்.  

304 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (மறுரமயில் 
விொைரணகள் முடிந்த பின்) அல்லாஹ் தொர்க்கவாெிகரளச் தொர்க்கத்திற்கு 
அனுப்புவான். தான் நாடும் ெிலரைத் தனது (தனிப் தபரும்) கருரணயால் 
அவன் தொர்க்கத்திற்கு அனுப்புவான். நைகவாெிகரள நைகத்தில் 
நுரழயரவப்பான். பிைகு (இரைநம்பிக்ரகயாளர்களிடம்), "பாருங்கள்; 
யாருரடய உள்ளத்தில் கடுகளவு இரைநம்பிக்ரக (ஈமான்) உள்ளகதா 
அவரை (நைகத்திலி ருந்து) தவளிகயற்றுங்கள்'' என்று கூறுவான். அப்கபாது 
கரிந்து கரிக்கட்ரடயாகிவிட்ட நிரலயில் நைகவாெிகள் 
தவளிகயற்ைப்படுவார்கள். பின்னர் அவர்கள் "நஹ்ருல் ஹயாத்' (ஜவீ) நதியில் 
அல்லது "நஹ்ருல் ஹயா' (மரழ) நதியில் கபாடப்படுவார்கள். உடகன 
அவர்கள் கெற்று தவள்ளத்தில் விரதப் பயிர் முரளப்பரதப் கபான்று (புதுப் 
தபாலிவுடன்) நிைம் மாைிவிடுவார்கள். அந்த வித்து(விலிருந்து வரும் 
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புற்பூண்டுகள்) மஞ்ெள் நிைத்தில் (பார்ப்ப தற்கு அழகாகவும், காற்ைில்) 
அரெந்தாடக் கூடியதாக(வும்) எவ்வாறு முரளக்கின்ைது என்பரத நீங்கள் 
கண்டதில்ரலயா? இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.189  

305 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் "அவர்கள் நஹ்ருல் ஹயாத் (ஜவீ) நதியில் 
கபாடப்படுவார்கள்' என்று ஐயப்பாடின்ைி இடம்தபற்றுள்ளது. காலித் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "அவர்கள் தவள்ளத்தின் ஓைத்தில் குப்ரபக் கூளங்கள் 
(மத்தியிலுள்ள வித்துகள்) முரளப் பரதப் கபான்று' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 
உரஹப் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "களிமண் தவள்ளத்தில்' அல்லது 
"கெற்று தவள்ளத்தில்' மிதந்துவரும் விரதப் பயிர் முரளப்பரதப் கபான்று' 
என்று (ஐயப்பாட் டுடன்) இடம்தபற்றுள்ளது.  

306 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நைகத்திற்கக 
உரியவர்களான நைகவாெிகள் நைகத்தில் இைக்கவுமாட்டார்கள்; வாழவுமாட் 
டார்கள். ஆனால், "தம் பாவங்களால்' அல்லது "தம் குற்ைங்களால்' நைக 
தநருப்பிற்கு ஆளான மக்கரள உடகன இரைவன் இைக்கச் தெய்துவிடுவான். 
அவர்கள் (எரிந்து) கரிக் கட்ரடயாக மாைிவிடும் கபாது (அவர்களுக்காகப்) 
பரிந்துரை தெய்ய (தொர்க்கவாெிகளான இரைநம்பிக்ரகயாளர்களுக்கு) 
அனுமதி வழங்கப்படும். உடகன அவர்கள் தனித் தனிக் கூட்டங்களாகக் 
தகாண்டுவைப்பட்டு, தொர்க்க நதிகளின் படுரகயில் பைப்பி ரவக்கப்படுவர். 
பிைகு (தொர்க்கத்திலிருப்பவர்களிடம்) "தொர்க்கவாெிககள! அவர்கள்மீது 
தண்ணரீை ஊற்றுங்கள்'' என்று கூைப்படும். (அவ்வாகை ஊற்ைப்படும்.) உடகன 
அவர்கள் தவள்ளத்தில் மிதந்து வரும் விரதப் பயிர் முரளப்பரதப் கபான்று 
(புதுப் தபாலிவுடன்) மாைி விடுவார்கள். இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைியகபாது மக்களில் ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கிைாமப்புைத்தில் இருந்திருக்கிைார்கள் கபாலும்'' என்று கூைினார்.  
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307 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் "தவள்ளத்தில் மிதந்துவரும் விரதப் பயிர் 
முரளப்பரதப் கபான்று' என்பதுவரைதான் இடம்தபற்றுள்ளது. அதற்குப் 
பிைகுள்ள தகவல் இடம்தபைவில்ரல.190  

பாடம் : 83 நைகத்திலிருந்து இறுதியாக தவளிகயறுபவர்.  
308 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தொர்க்கவாெிகள் மற்றும் 
நைகவாெிகளின் நிரல குைித்துப் பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: நைகவாெிகளில் 
இறுதியாக நைகத்திலிருந்து தவளிகயறுபவர் யார் என்பரதயும், தொர்க்க 
வாெிகளில் இறுதியாகச் தொர்க்கத்தில் நுரழபவர் யார் என்பரதயும் நான் 
நன்கைிகவன். நைகத்திலிருந்து தவழ்ந்தபடி தவளிகயறுகின்ை ஒரு மனிதகை 
அவர். அவரிடம் அல்லாஹ், "நீ கபாய் தொர்க்கத்தில் நுரழந்துதகாள்'' 
என்பான். அவர் தொர்க்கத்திற்குச் தெல்வார். அது நிைம்பியிருப்பரதப் கபான்று 
அவருக்குத் கதான்றும். உடகன அவர் திரும்பிவந்து, "என் இரைவா! அது 
நிைம்பியிருக்கக் கண்கடன்'' என்று கூறுவார். அதற்கு அல்லாஹ், "நீ தென்று 
தொர்க்கத்தில் நுரழந்துதகாள்!'' என்று (மீண்டும்) தொல்வான். அவர் 
தொர்க்கத்திற்குச் தெல்வார். அது நிைம்பியி ருப்பரதப் கபான்று அவருக்குத் 
கதான்றும். ஆககவ, அவர் திரும்பிவந்து, "என் இரைவா! அது நிைம்பியிருக்கக் 
கண்கடன்'' என்று கூறுவார். அதற்கு அவன், "நீ தென்று தொர்க்கத்தில் 
நுரழந்துதகாள். ஏதனனில், "உலகம் மற்றும் அரதப் கபான்று பத்து மடங்கு' 
அல்லது "உலகத்ரதப் கபான்று பத்து மடங்கு' (இடம் தொர்க்கத்தில்) உனக்கு 
உண்டு'' என்று தொல்வான். அதற்கு அவர், "அைெனாகிய நீ என்ரனப் 
"பரிகாெம் தெய்கிைாயா?' அல்லது "என்ரன நரகக்கின்ைாயா?' என்று ககட்பார். 
(இரதக் கூறும்கபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் கரடவாய்ப் 
பற்கள் ததரியச் ெிரித்தரத நான் பார்த்கதன். அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவர் 
கூறுகிைார்: இவகை தொர்க்கவாெிகளில் குரைந்த அந்தஸ்து உரடயவர் 
ஆவார் என்று கூைப்பட்டுவந்தது.191 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  
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309 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நைகவாெிகளின் நிரல குைித்துப் 
பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: நைகவாெிகளில் இறுதியாக நைகத்திலிருந்து 
தவளிகயறுபவர் யார் என்பரத நான் நன்கைிகவன். நைகத்திலிருந்து 
தவழ்ந்தபடி தவளிகயறுகின்ை ஒரு மனிதகை அவர். அவரிடம், "நீ தென்று 
தொர்க்கத்தில் நுரழந்து தகாள்'' என்று கூைப்படும். அவர் தென்று 
தொர்க்கத்தில் நுரழவார். அங்கு மக்கள் தத்தமது இருப்பிடங்கரளப் 
பிடித்துக்தகாண்டி ருப்பரத அவர் காண்பார். அவரிடம், "நீ கடந்து வந்த 
காலத்ரத நிரனவுகூருகிைாயா?'' என்று ககட்கப்படும். அதற்கு அவர், "ஆம்' 
என்பார். "நீ (இன்ன இன்னரத) ஆரெப்படலாம்'' என்று கூைப்படும். அவர் 
அவ்வாகை ஆரெப்படுவார். அவரிடம், "நீ ஆரெப்பட்டதும் உனக்குக் 
கிரடக்கும்; உலகத்ரதப் கபான்று பத்து மடங்கும் உனக்குக் கிரடக்கும்'' 
என்று கூைப்படும். உடகன அவர், "அைெனாகிய நீ என்ரனப் பரிகாெம் 
தெய்கிைாயா?'' என்று ககட்பார். (இரதக் கூறும்கபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தம் கரடவாய்ப் பற்கள் ததரியச் ெிரித்தரத நான் பார்த்கதன்.  

310 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நைகத்திலிருந்து விடுதரல தபறும் 
மனிதர் குைித்துப் பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: (நைகத்திலிருந்து தவளிகயைி) 
இறுதியாக தொர்க்கத்தில் நுரழயும் ஒரு மனிதர் ெில ெமயம் நடந்து 
வருவார். ெில ெமயம் தவழ்ந்தபடி வருவார். ெில ெமயம் நைக தநருப்பு 
அவைது முகத்ரதத் தாக்கிக் கரித்தும்விடும். இந்நிரலயில் அவர் நைகத்ரதத் 
தாண்டியதும் அரதத் திரும்பிப் பார்த்து, "உன்னிடமிருந்து என்ரனக் 
காப்பாற்ைிய (என் இரை)வன் சுபிட்ெமிக்கவன்; முன்கனார் பின்கனார் 
யாருக்கும் வழங்காத (பாக்கியத்)ரத அல்லாஹ் எனக்கு வழங்கினான்'' என்று 
கூ(ைி இரைவரனப் கபாற்)றுவார். அப்கபாது அவருக்கு ஒரு மைம் 
காட்டப்படும். உடகன அவர், "என் இரைவா! அந்த மைத்தின் அருகக என்ரனக் 
தகாண்டு தெல்வாயாக! அதன் நிழரல நான் தபற்றுக் தகாள்கவன்; அதன் 
(கீகழ பாயும்) நீரைப் பருகிக்தகாள்கவன்'' என்று கூறுவார். அதற்கு அல்லாஹ், 
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"மனிதா! அரத நான் உனக்கு வழங்கினால் கவதைான்ரை நீ என்னிடம் 
ககட்கக்கூடுமல்லவா'' என்று கூறுவான். அதற்கு அவர், "இல்ரல; இரைவா! 
கவதைரதயும் உன்னிடம் நான் ககட்கமாட்கடன்'' என்று கூைி, வாக்குறுதி 
அளிப்பார். அவரிடம் தபாறுரம இல்ரல என்பரதக் காணும் அவருரடய 
இரைவன், அவருக்கு வாய்ப்பளித்து, அவரை அந்த மைத்தின் அருகக 
தகாண்டுதெல்வான். அங்கு அவர் அந்த மைத்தின் நிழரலப் தபறுவார்; அதன் 
நீரையும் பருகிக்தகாள்வார். பிைகு அவருக்கு மற்தைாரு மைம் காட்டப் படும். 
அது முதலில் காட்டப்பட்ட மைத்ரதவிட மிகவும் அழகாய் இருக்கும். (அரதக் 
கண்ட) உடன் அவர், "என் இரைவா! இதற்கருகக என்ரனக் தகாண்டு 
தெல்வாயாக! நான் அதன் நீரைப் பருகி அதன் நிழரல அரடந்து தகாள்கவன்! 
இரதத் தவிை கவதைரதயும் உன்னிடம் நான் ககட்கமாட்கடன்'' என்று 
கூறுவார். அதற்கு இரைவன், "மனிதா! கவதைரதயும் ககட்கமாட்கடன் என்று 
என்னிடம் நீ (முன்பு) வாக்குறுதி அளிக்கவில்ரலயா? அதன் அருகில் 
உன்ரன நான் தகாண்டுதென்ைால், கவதைான்ரை என்னிடம் நீ 
ககட்கக்கூடுமல்லவா'' என்பான். உடகன அவர், கவதைரதயும் 
ககட்கமாட்கடன் என்று வாக்குறுதி அளிப்பார். இரைவனும் அவரிடம் 
தபாறுரம இல்ரல என்பரதக் கண்டு அவருக்கு வாய்ப்பளித்து, அவரை 
அதன் அருகக தகாண்டுதெல்வான். அவர் அதன் நிழரல அனுபவித்துக் 
தகாண்டு அதன் (கீகழ ஓடும்) நீரையும் அருந்துவார். பிைகு தொர்க்க வாெல் 
அருகக உள்ள மைம் அவருக்குக் காட்டப்படும். அது முதலிைண்டு மைங்கரள 
விடவும் ைம்மியமானதாய் இருக்கும். உடகன அவர், "என் இரைவா! அந்த 
மைத்தின் அருகக என்ரனக் தகாண்டுதெல்வாயாக! நான் அதன் நிழரலப் 
தபறுகவன்; அதன் நீரைப் பருகிக்தகாள்கவன்; இரதத் தவிை கவதைரதயும் 
உன்னிடம் நான் ககட்கமாட்கடன்'' என்று கூறுவார். அதற்கு இரைவன், 
"மனிதா! கவதைரதயும் நான் ககட்கமாட்கடன் என்று (முன்பு) என்னிடம் நீ 
வாக்குறுதி அளிக்கவில்ரலயா?'' என்று ககட்பான். அதற்கு அவர், "ஆம்; என் 
இரைவா! இந்தத் தடரவ (மட்டும்); இனி, இதன்ைி கவதைரதயும் உன்னிடம் 
ககட்கமாட்கடன்'' என்று கூறுவார். இரைவனும் அவரிடம் தபாறுரம இல்ரல 
என்பரதக் கண்டு அவருக்கு வாய்ப்பளித்து, அவரை அதன் அருகக 
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தகாண்டுதெல்வான். அவர் அந்த மைத்ரத தநருங்கும்கபாது 
தொர்க்கவாெிகளின் குைல் அவருக்குக் ககட்கும். உடகன அவர், "என் இரைவா! 
தொர்க்கத்திற்குள் என்ரன அனுப்புவாயாக!'' என்பார். அதற்கு இரைவன், 
"மனிதா! ஏன் என்னிடம் ககாருவரத நிறுத்திக்தகாண்டாய்? உலகத்ரதயும் 
அரதப் கபான்ை இன்தனாரு மடங்ரகயும் உனக்கு நான் வழங்கினால் 
உனக்கு மகிழ்ச்ெி ஏற்படும்தாகன?'' என்று ககட்பான். அதற்கு அவர், "என் 
இரைவா! அகிலத்தின் அதிபதிகய! நீகய என்ரனப் பரிகாெம் தெய்கிைாயா?'' 
என்று ககட்பார். (இரத அைிவித்தகபாது) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்கள் ெிரித்தார்கள். பிைகு "நான் ஏன் ெிரித்கதன் என்று என்னிடம் நீங்கள் 
ககட்கமாட்டீர்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது மக்கள் "ஏன் 
ெிரிக்கிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 
(ைலி) அவர்கள், "இவ்வாறுதான் (இரத அைிவிக்ரகயில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ெிரித்தார்கள். அப்கபாது நபித் கதாழர்கள், "ஏன் ெிரித்தீர்கள், 
அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்டார்கள் அதற்கு அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அகிலத்தின் அதிபதியாகிய நீகய என்ரனப் பரிகாெம் 
தெய்கிைாயா?'' என்று அந்த மனிதர் கூறும்கபாது அரதக் ககட்டு இரைவன் 
ெிரிப்பான். (அதனால் தான் நான் ெிரித்கதன்.) கமலும், "நான் உன்ரனப் 
பரிகாெம் தெய்யவில்ரல. மாைாக, நாடியரதச் தெய்கின்ை ஆற்ைல் உள்ளவன் 
நான்'' என இரைவன் கூறுவான் என்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தொன்னார்கள்.  

பாடம் : 84 தொர்க்கவாெிகளில் மிகக் குரைந்த தைம் உரடயவர்.  
311 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (தொர்க்கவாெிகளில் 
மிகக் குரைந்த தைமுரடய மனிதர் பற்ைி) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: தொர்க்கவாெிகளில் மிகக் குரைந்த 
தைமுரடய மனிதர் யாதைனில், அவைது முகத்ரத அல்லாஹ் நைகத்திலிருந்து 
தொர்க்கத்தின் பக்கம் திருப்பிவிடுவான்; கமலும், நிழல் தரும் மைம் ஒன்ரை 
அவருக்குக் காட்டுவான். அப்கபாது அவர், "என் இரைவா! இந்த மைத்தின் 
அருகக என்ரனக் தகாண்டுதெல்வாயாக! நான் அதன் நிழலில் இருக்க 
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கவண்டும்'' என்பார். -பிைகு இப்னு மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களின் (கமற்கண்ட) 
அைிவிப்பில் உள்ளவாகை காணப்படுகிைது.- ஆனால், "மனிதா! ஏன் என்னிடம் 
ககாருவரத நிறுத்திக்தகாண்டாய்?'' என்பதிலிருந்து இறுதிவரையுள்ள மற்ை 
தகவல்கள் இதில் இடம்தபைவில்ரல. "இன்னின்னரத நீ ககட்கலாம்!'' என்று 
அவருக்கு அல்லாஹ் நிரனவூட்டுவான். (அவ்வாகை அவர் ஆரெப்பட்டுக் 
ககட்பார்.) இறுதியில் ஆரெகள் அரனத்தும் அடங்கிவிடும்கபாது, "இதுவும் 
உனக்குக் கிரடக்கும்; இரதப் கபான்று இன்னும் பத்து மடங்கும் உனக்குக் 
கிரடக்கும்' என்று இரைவன் கூறுவான்'' என்று அதிகப்படியாக இடம் 
தபற்றுள்ளது. பிைகு அந்த மனிதர் (தொர்க்கத்திலுள்ள) தமது இல்லத்திற்குள் 
நுரழவார். அப்கபாது அவருரடய "ஹூருல் ஈன்' எனும் (கண்ணழகுக் 
கன்னியைான) தொர்க்கத் துரணவியர் இருவர் அவரிடம் வந்து, "எல்லாப் 
புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக உரியது. அவன்தான் எங்களுக்காக உங்கரளயும், 
உங்களுக்காக எங்கரளயும் உயிர்ப்பித்தான்'' என்று கூறுவார்கள். அப்கபாது 
அந்த மனிதர் "எனக்கு வழங்கப்பட்டரதப் கபான்று கவறு யாருக்கும் 
வழங்கப்படவில்ரல'' என்று (மகிழ்ந்து) கூறுவார். இரத நுஅமான் பின் 
அபஅீய்யாஷ் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

312 ைஅப ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) 
அவர்கள் தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்)மீது நின்ைவாறு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைிய தாக (பின்வருமாறு) மக்களுக்கு 
அைிவித்தார்கள்: மூொ (அரல) அவர்கள் இரைவனிடம், "தொர்க்கவாெிகளில் 
மிகக் குரைந்த தைம் உரடயவர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
இரைவன் கூைினான்: தொர்க்கவாெிகள் தொர்க்கத்திற்குள் நுரழந்த பிைகு 
ஒரு மனிதர் வருவார். அவரிடம் "நீ (தென்று) தொர்க்கத் திற்குள் 
நுரழந்துதகாள்!'' என்று கூைப்படும். அதற்கு அவர், "இரைவா! எப்படி (நான் 
நுரழகவன்)? மக்கள் அரனவரும் அவைவர் இருப்பிடங்கரளப் 
பிடித்துக்தகாண்டு தமக்குக் கிரடத்தரத எடுத்துக்தகாண்டுவிட்டார்ககள?'' 
என்று கூறுவார். அவரிடம், "உலக அைெர்களில் ஒருவைது ஆட்ெிக்குட்பட்ட 
பகுதிரயப் கபான்று உனக்குக் கிரடத்தால் திருப்திதாகன?'' என்று 
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ககட்கப்படும். அதற்கு அவர் "திருப்திய ரடகவன், இரைவா!' என்பார். 
அப்கபாது இரைவன், "இதுவும் உனக்குக் கிரடக்கும்; இரதப் கபான்று 
இன்தனாரு மடங்கும், இரதப் கபான்று இன்தனாரு மடங்கும், இரதப் 
கபான்று இன்தனாரு மடங்கும், இரதப் கபான்று இன்தனாரு மடங்கும் 
உனக்குக் கிரடக்கும்'' என்று (நான்கு மடங்ரகக்) குைிப்பிடுவான். ஐந்தாம் 
மடங்கு பற்ைிக் கூறும்கபாது, அவர், "திருப்தியரடந்துவிட்கடன், இரைவா!'' 
என்பார். உடகன இரைவன், "இதுவும் உனக்குக் கிரடக்கும்; இரதப் கபான்று 
பத்து மடங்கும் உனக்குக் கிரடக்கும். உன் மனம் விரும்புகின்ை, உன் 
பார்ரவ ைெிக்கின்ை அரனத்தும் உனக்குக் கிரடக்கும்'' என்பான். அப்கபாது 
அவர், "திருப்தியரடந்கதன், இரைவா!'' என்று கூறுவார். பின்னர் மூொ 
(அரல) அவர்கள், "இரைவா! தொர்க்கத்தில் மிக உயர்ந்த தைமுரடயவர் 
யார்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு இரைவன், "அவர்கரள நாகன 
கதர்ந்ததடுத்கதன். அவர்களுக்குரிய தைங்கரளயும் நாகன கநைடியாகத் 
தீர்மானித்கதன். அவற்ைின் மீது நான் முத்திரையும் ரவத்துவிட்கடன். 
எனகவ, (அவர்களின் தைத்ரத) எந்தக் கண்ணும் பார்த்திைாது; எந்தக் காதும் 
ககட்டிைாது. எந்த மனிதனின் உள்ளத்திலும் கதான்ைியிைாது'' என்ைான். இரத 
தமய்ப்பிக்கும் வரகயில் அல்லாஹ்வின் கவதத்தில், "அவர்கள் தெய்த 
(நற்)தெயல்களுக்குரிய பிைதிபலனாக அவர்களுக்தகன மரைத்துரவக் 
கப்பட்டுள்ள கண் குளிர்ச்ெிரய (-மறுரமயின் கபரின்பத்ரத) எந்த ஓர் 
ஆன்மாவும் அைிந்து தகாள்ள முடியாது'' (32:17) என்று இடம் தபற்றுள்ளது. 
இது, அைிவிப்பாளர் இப்னு அப்ஜர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொன்ன தெய்தி (மர்ஃபூஉ) என்றும், 
முதர்ரிஃப் பின் தரீஃப் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் முஃகீைா பின் ைுஅபா 
(ைலி) அவர்கள் தாகம தொன்ன தெய்தி (மவ்கூஃப்) என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது. 
இந்த ஹதீஸ் பல அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

313 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "மூொ (அரல) அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் 
தொர்க்கவாெிகளில் மிகத் தாழ்ந்த தைமுரடய மனிதரைப் பற்ைிக் 
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ககட்டார்கள்'' என்று முஃகீைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக ஹதீஸ் 
ததாடங்குகிைது.  

314 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தொர்க்கவாெிகள் மற்றும் நைகவாெிகளின் நிரல குைித்துப் 
பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: தொர்க்கவாெிகளில் இறுதியாகச் தொர்க்கத்தில் 
நுரழபவர் யார் என்பரதயும், நைகவாெிகளில் இறுதியாக நைகத்திலிருந்து 
தவளிகயறுபவர் யார் என்பரதயும் நான் நன்கைிகவன். மறுரம நாளில் ஒரு 
மனிதர் தகாண்டுவைப்படுவார். அப்கபாது, "இவர் புரிந்த ெிறு பாவங்கரள 
இவருக்கு எடுத்துக் காட்டுங்கள்! இவர் புரிந்த தபரும்பாவங்கரள 
இவரைவிட்டு நீக்கிவிடுங்கள்'' என்று கூைப்படும். அவ்வாகை அவருக்கு அவர் 
புரிந்த ெிறுபாவங்கள் எடுத்துக் காட்டப்பட்டு, "நீ இன்ன இன்ன நாளில் இன்ன 
இன்ன (பாவத்)ரதச் தெய்துள்ளாய்; இன்ன இன்ன நாளில் இன்ன இன்ன 
பாவத்ரதச் தெய்துள்ளாய்' என்று கூைப்படும். அவரும் "ஆம்' என்று (ஒப்புதல்) 
கூறுவார்; அவைால் எரதயும் மறுக்க முடியாது. தாம் புரிந்துவிட்டிருக்கும் 
தபரும் பாவங்கள் தம்மிடம் எடுத்துக் காட்டப்பட்டுவிடுகமா என்றும் 
அஞ்ெிக்தகாண்டிருப்பார். இந்நிரலயில் அவரிடம், "நீ தெய்த ஒவ்தவாரு (ெிறு) 
தவறுகளுக்கும் ஈடாக ஒரு நன்ரம உனக்கு உண்டு'' என்று கூைப்படும். 
அப்கபாது அவர், "இரைவா! நான் இன்னும் பல (தபரும் பாவச்) தெயல்கரளப் 
புரிந்திருந்கதகன! அவற்ரைதயல்லாம் இங்கு நான் காணவில்ரலகய!'' என்று 
ககட்பார். (இரதக் கூறும்கபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் 
கரடவாய்ப் பற்கள் ததரியச் ெிரித்தரத நான் பார்த்கதன்.  

315 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

316 அபுஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் 
(ைலி) அவர் களிடம் ("உங்களில் யாரும் அங்கு -நைகத்திற்கு- வைாமல் இருக்க 
முடியாது'' எனும் (19:71ஆவது) வெனத்தில் இடம்தபற்றுள்ள) "வருதல்' பற்ைிக் 
ககட்கப்பட்டது. அப்கபாது அவர்கள் (பின் வருமாறு) கூைினார்கள்: மறுரம 
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நாளில் நாம் இப்படி இப்படி -அதாவது எல்லா மக்களுக்கும் கமல் (உயைமான 
குன்ைின் மீது)- வருகவாம். அப்கபாது ஒவ்தவாரு ெமுதாயத்தாரும் அவைவர் 
ததய்வச் ெிரலகளுடனும் அவர்கள் வழிபட்டுவந்தரவயுடனும் 
அரழக்கப்படுவர். முதலில் முதல் ெமுதாயம், அடுத்து அதற்கடுத்த 
ெமுதாயம் (என வரிரெ முரையுடன் அரழக்கப்படுவார்கள்). பிைகு நம்மிடம் 
நம் இரைவன் வந்து "நீங்கள் யாரை எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கிைரீ்கள்?'' என்று 
ககட்பான். அப்கபாது (ஓரிரை நம்பிக்ரகயுள்ள) மக்கள், "நாங்கள் எங்கள் 
இரைவரன எதிர்பார்த்துக்தகாண்டிருக் கிகைாம்'' என்று பதிலளிப்பார்கள். 
உடகன, அவன், "நான்தான் உங்கள் இரைவன்'' என்பான். மக்கள் "நாங்கள் 
உன்ரன (கநைடியாகப்) பார்க்காதவரை (உறுதி தகாள்ளமாட்கடாம்)'' என்று 
கூறுவார்கள். ஆககவ, இரைவன் ெிரித்தபடி அவர்களிரடகய 
காட்ெியளிப்பான். அவர்கரள அரழத்துக்தகாண்டு நடப்பான். அவர்களும் 
அவரனப் பின்ததாடர்ந்து தெல்வார்கள். அப்கபாது அவர்களிலுள்ள நம்பிக்ரக 
யாளர் (முஃமின்), நயவஞ்ெகர் (முனாஃபிக்) ஆகிய ஒவ்தவாருவருக்கும் ஓர் 
ஒளி வழங்கப்படும். அவர்கள் அந்த ஒளிரயப் பின்ததாடர்ந்து தெல்வார்கள். 
நைகத்தின் (கமல் அரமக்கப்பட்டிருக்கும்) பாலத்தின் மீது தகாக்கிகளும் 
முட்களும் இருக்கும். அரவ அல்லாஹ் நாடிய ெிலரை (அவைவர் 
தீரமகளுக்ககற்ப) கவ்விப் பிடிக்கும். பிைகு நயவஞ்ெகர்களுக்கு 
வழங்கப்பட்டிருந்த ஒளி அரணக்கப்பட்டுவிடும். அதன் பிைகு (அந்தப் 
பாலத்ரதக் கடந்து) நம்பிக்ரகயாளர்கள் மட்டும் தப்பிச் தெல்வார்கள். 
(அவர்களில்) தப்பிச்தெல்லும் முதல் கூட்டத்தாரின் முகங்கள் தபௌர்ணமி 
இைவின் முழு நிலரவப் கபான்று ஒளிரும்; அவர்கள் எழுபதாயிைம் கபர் 
இருப்பர்; அவர்களிடம் எந்த விொைரணயும் நடத்தப்படாது. பிைகு 
அவர்கரளத் ததாடர்ந்துவரும் கூட்டத்தார் வானத்துத் தாைரககள் கபான்று 
தஜாலிப்பர். இவ்வாகை அடுத்தடுத்து வருபவர்களும் (அவர்களது 
நன்ரமகளுக்ககற்ப இலங்குவர்). பிைகு பரிந்துரை (ைஃபாஅத்) நரடதபறும். 
"அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவனில்ரல' (லா இலாஹ 
இல்லல்லாஹ்) என்று கூைிய எவைது உள்ளத்தில் வாற்ககாதுரமயளவு 
நன்ரம உள்ளகதா அவர் நைகத்திலிருந்து தவளிகயறும்வரை (பரிந்துரைக்கு 
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அனுமதி தபற்ைவர்கள்) பரிந்துரைப்பார்கள். அ(ப்கபாது நைகத்திலிருந்து 
தவளிகயற்ைப்படுப)வர்கள் தொர்க்கத்தின் முற்ைத்தில் ரவக்கப் படுவார்கள். 
அவர்கள்மீது தொர்க்கவாெிகள் (ஜவீ) நீரைத் ததளிப்பார்கள். முடிவில் 
தவள்ளத்தில் வரும் விரதப் பயிர் முரளப்பரதப் கபான்று (தபாலிவுடன்) 
அவர்கள் எழுவார்கள். அத்தரகயவர் மீதிருந்த தீக்காயங்கள் மரைந்துவிடும். 
பிைகு அவர் தமக்கு இந்த உலகமும் இன்னும் அரதப் கபான்று பத்து 
மடங்கும் (தொர்க்கத்தில் தமக்குரியதாக) ஆக்கப் படும்வரை 
கவண்டிக்தகாண்கடயிருப்பார். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

317 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "மக்களில் ெிலரை அல்லாஹ் 
நைகத்திலிருந்து தவளிகயற்ைி, தொர்க்கத்திற்குள் அனுப்புவான்'' என்று நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் என் காதுபடக் ககட்கடன்.  

318 ஹம்மாத் பின் ரஸத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அம்ர் பின் 
தீனார் (ைஹ்) அவர்களிடம், "மக்களில் ெிலரைப் பரிந்துரையின் கபரில் 
அல்லாஹ் நைகத்திலிருந்து தவளிகயற்றுவான் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிப்பரத நீங்கள் தெவியுற்ைரீ் களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 
"ஆம்' என்ைார்கள்.192  

319 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (மக்களில்) ெிலர் தம் 
முகத்ரதச் சுற்ைியுள்ள பகுதிகரளத் தவிை மற்ை (அங்கங்கள்) யாவும் 
கரிந்துவிட்டிருக்கும் நிரலயில் நைக தநருப்பிலிருந்து தவளிகயைி, 
தொர்க்கத்திற்குள் நுரழவார்கள். இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

320 யஸீத் அல்ஃபகீர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: காரிஜிய்யாக்களின் 
தகாள்ரககளில் ஒன்று193 என் உள்ளத்ரத உறுத்திக்தகாண்கடயிருந்தது. 
இந்நிரலயில் (கணிெமான) எண்ணிக்ரக தகாண்ட ஒரு குழுவாக நாங்கள் 
ஹஜ் தெய்துவிட்டுப் பிைகு (காரிஜிய்யாக்களின் அக்தகாள்ரக குைித்து 
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விவாதிக்க) மக்களிடம் புைப்பட்டுச் தெல்லத் தீர்மானித்கதாம். அப்(பயணத் 
தின்)கபாது நாங்கள் மதீனாரவக் கடந்துதென்கைாம். அங்கு ஒரு தூண் 
அருகில் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் அமர்ந்துதகாண்டு 
மக்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைிய தெய்திகரளச் 
தொல்லிக்தகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது "நைக விடுதரல தபறுகவார்' 
பற்ைியும் அவர்கள் குைிப்பிட்டார்கள். நான், "இரைத்தூதரின் கதாழகை! நீங்கள் 
இவ்வாறு கூறுகின்ைரீ்கள்? அல்லாஹ்கவா, "நீ எவரை நைக தநருப்பில் 
புகுத்துகின்ைாகயா அவரை நிச்ெயமாக நீ இழிவாக்கிவிட்டாய்'' (3:192) என்றும், 
"அவர்கள் அ(ந்த நைகத்) திலிருந்து தவளிகயை நாடும் கபாததல்லாம், 
அதிகலகய மீண்டும் தள்ளப்படுவார்கள்'' (32:20) என்றும் கூறுகின்ைாகன? 
ஆனால், நீங்ககளா கவறுவிதமாகச் தொல்லிக்தகாண்டிருக்கிைரீ் ககள?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள், "நீங்கள் குர்ஆரன 
ஓதிவருபவர்தாகம?'' என்று ககட் டார்கள். நான் "ஆம்' என்கைன். 
"அவ்வாைாயின், நீங்கள் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் உயர் தகுதிரயப் 
பற்ைி -அதாவது நபியவர்கரள அல்லாஹ் ("மகாமு மஹ்மூத்' எனும் உயர் 
இடத்திற்கு) அனுப்புவாகன அரதப் பற்ைி- ககள்விப்பட்டிருக்கிைரீ்களா?'' என்று 
ககட் டார்கள். நான் "ஆம்' என்கைன். அப்கபாது அவர்கள், "அந்த "மகாமு 
மஹ்மூத்' எனும் உயர் இடத்திலிருந்துதகாண்டுதான் நபி (ஸல்) அவர்களின் 
மூலம் அல்லாஹ் ெிலரை (நைகத்திலிருந்து) தவளிகயற்றுவான்'' என்று 
கூைிவிட்டு, பிைகு "ஸிைாத்' எனும் பாலம் அரமக்கப்படுவது பற்ைியும் அரதக் 
கடந்து மக்கள் தெல்வது பற்ைியும் விவரித்தார்கள். கமலும் "இரத நான் 
நிரனவிலிருத்தாதவனாக ஆகிவிடுகவகனா என்று அஞ்சுகிகைன்'' என்றும் 
குைிப்பிட்டார்கள். கமலும், "ஆயினும், ெிலர் நைகத்திலிருந்த பின் அங்கிருந்து 
தவளிகயறுவார்கள்- அதாவது எள்ளுச் தெடியின் குச்ெிகரளப் கபான்று (கரிய 
நிைத்தில் கருகி) தவளிகயறுவார்கள். பிைகு தொர்க்க நதிகளில் ஒன்ைில் 
நீைாடுவார்கள். அரதயடுத்து தவள்ரளத் தாள்கரளப் கபான்று (புதுப் 
தபாலிவுடன்) தவளிகயறுவார்கள்'' என்று கூைினார்கள். நாங்கள் 
"(காரிஜிய்யாக்ககள!) உங்களுக்கு நாெம் உண்டாகட்டும். இந்த மூதைிஞர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்மீது தபாய்யுரைக்கிைார் என்ைா நீங்கள் 
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கருதுகிைரீ்கள்?'' என்று தொல்லிக்தகாண்கட (அங்கிருந்து) திரும்பிகனாம். 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (பரிந்துரையும் நைக விடுதரலயும் உண்டு 
எனும் எங்கள் தகாள்ரகயிலிருந்து) எங்களில் ஒகைதயாரு மனிதரைத் தவிை 
கவதைவரும் விலகிவிடாத நிரலயில் நாங்கள் (ஹஜ்ஜிலிருந்து) 
திரும்பிகனாம். (முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான் கூறுகின்கைன்:) 
(ஹஜ்ஜாஜ் பின் அஷ்ைாஇர் (ைஹ்) அவர்கள், அபூநுஐம் ஃபள்ல் பின் துரகன் 
(ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து இவ்வாறுதான் எனக்கு அைிவித்தார்கள் என்று நான் 
கருதுகிகைன்.) அல்லது அபூநுஐம் (ைஹ்) அவர்கள் எவ்வாறு கூைினார்ககளா 
அவ்வாறு.  

321 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (இறுதிக் கட்டத்தில்) 
நான்கு கபர் (நைக) தநருப்பிலிருந்து தவளிகயறுவார்கள். அந்நால்வரும் 
அல்லாஹ்வின் முன் நிறுத்தப்படுவார்கள். அப்கபாது அவர்களில் ஒருவர் 
(நைகத்ரத கநாக்கித்) திரும்பி, "இரைவா! இ(ந்தக் தகாடிய நைகத்)திலிருந்து 
என்ரன நீ தவளிகயற்ைிய பின் மீண்டும் அதற்குள் என்ரன 
அனுப்பிவிடாகத!'' என்று கூறுவார். அரதயடுத்து அல்லாஹ் அதிலிருந்து 
அவரைக் காப்பாற்றுவான். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

322 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் மறுரம 
நாளில் மக்கரள ஒன்று கூட்டுவான். அப்கபாது அவர்கள் "(அமளிகள் 
நிரைந்த) அந்த நாரளப் பற்ைி (அதிலிருந்து விடுபடும் வழிவரக குைித்து) 
கவரலகயாடு கயாெிப்பார்கள்' அல்லது "அது குைித்த எண்ணம் அவர்களது 
உள்ளத்தில் ஏற்படுத்தப்படும்'. ஆககவ, அவர்கள் "(அதி பயங்கைமான) இந்த 
நிரலயிலிருந்து நம்ரம விடுவிக்க நம் இரைவனிடம் பரிந்துரைக்கும்படி 
(யாரையாவது) நாம் ககட்டுக்தகாண்டால் நன்ைாயிருக்குகம!'' என்று 
கூைியவாறு (ஆதி மனிதரும் ஆதித் தூதருமான) ஆதம் (அரல) அவர்களிடம் 
வருவார்கள். அவரிடம் "நீங்கள்தாம் மனித குலத்தின் தந்ரத ஆவரீ்கள்; 
அல்லாஹ் தனது ரகயால் உங்கரளப் பரடத்தான். தன்(னால் 
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பரடக்கப்பட்ட) உயிரை உங்களுக்குள் அவன் ஊதினான். கமலும், தன் 
வானவர்களுக்கு அவன் கட்டரளயிட, அவர்கள் உங்களுக்குச் 
ெிைம்பணிந்தனர். ஆககவ, இந்த(ச் கொதரனயான) கட்டத்திலிருந்து எங்கரள 
விடுவிப்பதற்காக உங்கள் இரைவனிடத்தில் எங்களுக்காகப் பரிந்துரை 
(ைஃபாஅத்) தெய்யுங்கள்'' என்று கூறுவார்கள். அதற்கு ஆதம் (அரல) 
அவர்கள், "(நீங்கள் நிரனக்கும்) அந்த இடத்தில் நான் இல்ரல'' என்று 
கூைியவாறு, (உலகில்) தாம் புரிந்துவிட்ட தவரை நிரனத்துப் பார்த்து தம் 
இரைவனுக்கு முன் அதற்காக தவட்கப்படுவார்கள். பிைகு, "நீங்கள் (எனக்குப் 
பின் முக்கிய) முதல் தூதைாக இரைவன் அனுப்பிரவத்த நூஹ் (அரல) 
அவர்களிடம் தெல்லுங்கள்'' என்று கூறுவார்கள். உடகன மக்கள், நூஹ் 
(அரல) அவர்களிடம் தெல்வார்கள். அன்னாரும் "(நீங்கள் நிரனக்கும்) அந்த 
இடத்தில் நான் இல்ரல'' என்று கூைி, (உலகில்) தாம் புரிந்துவிட்ட தவரை 
நிரனத்து அதற்காகத் தம் இரைவனுக்கு முன் தவட்கப்படுவார்கள். கமலும், 
"அல்லாஹ் தன்னுரடய உற்ை நண்பைாக்கிக் தகாண்ட (நபி) இப்ைாஹமீ் 
(அரல) அவர்களிடம் நீங்கள் தெல்லுங்கள்'' என்று கூைிவிடுவார்கள். உடகன 
மக்கள், இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்களிடம் தெல்ல, அவர்களும் "(நீங்கள் 
நிரனக்கும்) அந்த இடத்தில் நான் இல்ரல'' என்று கூைி, தாம் புரிந்துவிட்ட 
தவரை நிரனத்து அதற்காகத் தம் இரைவன் முன் தவட்கப்படுவார்கள். 
கமலும், "நீங்கள் அல்லாஹ் உரையாடிய, தவ்ைாத் (கவதத்)ரதயும் வழங்கிய 
(நபி) மூொ (அரல) அவர்களிடம் தெல்லுங்கள்'' என்று கூைிவிடுவார்கள். 
உடகன மக்கள், மூொ (அரல) அவர் களிடம் தெல்வார்கள். அன்னாரும் 
"(நீங்கள் நிரனக்கும்) அந்த இடத்தில் நான் இல்ரல'' என்று கூைி, தாம் 
புரிந்துவிட்ட தவரை நிரனத்து அதற்காகத் தம் இரைவனுக்கு முன் 
தவட்கப்படுவார்கள். கமலும், "நீங்கள் அல்லாஹ் வின் ஆவியும் அவனுரடய 
வார்த்ரதயுமான (நபி) ஈொவிடம் தெல்லுங்கள்'' என்று கூைி விடுவார்கள். 
உடகன மக்கள், அல்லாஹ்வின் ஆவியும் அவனுரடய வார்த்ரதயுமான (நபி) 
ஈொவிடம் தெல்ல, அவர்களும் "(நீங்கள் நிரனக்கும்) அந்த இடத்தில் நான் 
இல்ரல'' என்று கூைிவிடுவார்கள். "எனகவ, நீங்கள் முன் பின் பாவங்கள் 
மன்னிக்கப்பட்ட அடியாைான (நபி) முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடம் 
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தெல்லுங்கள்'' என்று கூைிவிடுவார்கள். உடகன மக்கள், என்னிடம் 
வருவார்கள். அப்கபாது நான் என் இரைவனிடத்தில் அனுமதி ககட்கபன். 
எனக்கு அனுமதி அளிக் கப்படும். இரைவரன நான் கண்டதும் ெிைம் 
பணிந்தவனாக (ெஜ்தாவில்) விழுந்துவிடுகவன். அவன் நாடிய கநைம்வரை 
(அப்படிகய) என்ரன விட்டுவிடுவான். பிைகு (இரைவனின் தைப்பிலிருந்து) 
"முஹம்மகத! உங்கள் தரலரய உயர்த்துங்கள். தொல்லுங்கள்; 
தெவிகயற்கப்படும். ககளுங்கள்; உங்களுக்குக் தகாடுக்கப்படும். பரிந்துரை 
தெய்யுங்கள்; உங்கள் பரிந்துரை ஏற்கப்படும்'' என்று கூைப்படும். உடகன நான் 
எனது தரலரய உயர்த்தி என் இரைவன் எனக்குக் கற்றுத்தரும் 
புகழ்தமாழிகரளக் கூைி அவரனப் புகழ்கவன். பிைகு, நான் பரிந்துரை 
தெய்கவன். அப்கபாது இரைவன் (நான் யார் யாருக்குப் பரிந்துரை தெய்யலாம் 
என்பரத வரையறுத்து) எனக்கு வைம்பு விதிப்பான். பின்னர் அவர்கரள நான் 
நைகத்திலிருந்து தவளிகயற்ைி தொர்க்கத்திற்கு அனுப்பிரவப்கபன். பின்னர் 
மீண்டும் நான் (இரைவனிடம்) தென்று ெிைம்பணிந்து விழுகவன். இரைவன் 
தான் நாடும் கநைம்வரை (அப்படிகய) என்ரன விட்டுவிடுவான். பிைகு 
"முஹம்மகத, உங்கள் தரலரய உயர்த்துங்கள். தொல்லுங்கள்; 
தெவிகயற்கப்படும். ககளுங்கள்; அது உங்களுக்குத் தைப்படும். பரிந்துரை 
தெய்யுங்கள்; உங்கள் பரிந்துரை ஏற்கப்படும்'' என்று தொல்லப்படும். நானும் 
அவ்வாகை என் தரலரய உயர்த்தி, என் இரைவன் எனக்கு அப்கபாது 
கற்றுத்தருகின்ை புகழ்தமாழிகரளக் கூைி அவரன நான் புகழ்கவன். பிைகு 
நான் பரிந்துரைப்கபன். (நான் யார் யாருக்குப் பரிந்துரைக்கலாம் என்பரத 
வரையறுத்து) எனக்கு அவன் வைம்பு விதிப்பான். பிைகு அவர்கரள நான் 
நைகத்திலிருந்து தவளிகயற்ைி, தொர்க்கத்திற்கு அனுப்பிரவப்கபன். (இரதப் 
கபான்கை மூன்று அல்லது நான்கு முரை நடக்கும்.) அைிவிப்பாளர் 
கூறுகிைார்: மூன்ைாவது முரையிலா, அல்லது நான்காவது முரையிலா 
என்று ததரியவில்ரல; நபி (ஸல்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூைினார்கள்: "என் 
இரைவா! குர்ஆன் தடுத்துவிட்டவர்கள் -அதாவது நிைந்தை நைகம் 
கட்டாயமாகிவிட்டவர்(களான இரைமறுப்பாளர்கள் மற்றும் 
நயவஞ்ெகர்)கரளத் தவிை கவறு யாரும் நைகத்தில் எஞ்ெியிருக்கவில்ரல'' 
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என்று கூறுகவன். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், இப்னு உரபத் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
(பின்வருமாறு) கூைப்பட்டுள்ளது: கத்தாதா பின் திஆமா (ைஹ்) அவர்கள், 
"குர்ஆன் தடுத்துவிட்டவர்கரளத் தவிை' என்பதற்கு விளக்கமாக "நிைந்தை 
நைகம் கட்டாயமாகிவிட்டவர்கரளத் தவிை' என்று கூைினார்கள்.194  

323 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், "மறுரம நாளில் இரை நம்பிக்ரகயாளர்கள் ஒன்றுகூடி...'' என்று 
ததாடங்கி, இறுதியில் "பிைகு நான் நான்காம் முரையும் இரைனிடம் "தென்று' 
அல்லது திரும்பிப்கபாய்', "என் இரைவா, குர்ஆன் தடுத்து விட்டவர்கரளத் 
தவிை கவறு யாரும் நைகத்தில் எஞ்ெியிருக்கவில்ரல' என்று கூறுகவன்'' 
என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

324 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் மறுரம நாளில் 
இரைநம்பிக்ரக யாளர்கரள ஒன்றுகூட்டுவான். அப்கபாது அவர்களுரடய 
உள்ளத்தில் (பரிந்துரைக்கும்படி யாரையாவது நாம் ககட்டுக்தகாண்டால் 
நன்ைாயிருக்குகம' எனும்) எண்ணம் ஏற்படுத்தப் படும். மற்ை தகவல்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாகை இடம்தபற்றுள்ளன. இந்த அைிவிப்பிலும் 
"நான்காம் முரை நான் "என் இரைவா, குர்ஆன் தடுத்துவிட்டவர்கரளத் தவிை 
- அதாவது நிைந்தை நைகம் கட்டயாமாகிவிட்டவர் கரளத் தவிை- கவறு யாரும் 
நைகத்தில் எஞ்ெியிருக்கவில்ரல' என்று கூறுகவன்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

325 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு 
இரைவனில்ரல (லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்) என்று கூைிய எவைது 
உள்ளத்தில் வாற்ககாதுரமயளவு நன்ரம இருக்குகமா அவர் (நைக) 
தநருப்பிலிருந்து தவளிகயற்ைப் படுவார். பிைகு "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' 
எனக் கூைிய எவைது உள்ளத்தில் மணிக்ககாதுரமயளவு நன்ரம இருக்குகமா 
அவர் (நைக) தநருப்பிலிருந்து தவளிகயற்ைப்படுவார். பிைகு "லா இலாஹ 
இல்லல்லாஹ்' எனக் கூைிய எவைது உள்ளத்தில் அணுவளவு அளவு நன்ரம 
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இருக்குகமா அவர் (நைக) தநருப்பிலிருந்து தவளிகயற்ைப்படுவார். இரத 
அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் பல 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. முஹம்மத் பின் மின்ஹால் (ைஹ்) 
அவர்கள் இந்த ஹதீரஸ அைிவிக்கும்கபாது (பின் வருமாறு) யஸீத் பின் 
ஸுரைஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாக அதிகப்படியாகக் குைிப்பிட்டார்கள்: நான் 
ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கரளச் ெந்திக்கும்கபாது இந்த ஹதீரஸ அவர்களிடம் 
எடுத்துரைத்கதன். அப்கபாது ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள், "இந்த ஹதீரஸ நபி 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களும், 
அன்னாரிடமிருந்து கத்தாதா (ைஹ்) அவர்களும் எமக்கு அைிவித்தார்கள்'' 
என்ைார்கள். ஆனால், ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் ("அணுவளவு என்பரதக் 
குைிக்க,) "தர்ைா' எனும் தொல்லுக்கு பதிலாக "துைா' எனும் தொல்ரலக் 
கூைியுள்ளார்கள். அபூபிஸ்தாம் (என்ை ைுஅபா) அவர்கள்தாம் இவ்வாறு 
மாற்ைியுள்ளார்கள்.  

326 மஅபத் பின் ஹிலால் அல்அனஸீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
(பஸ்ைாவாெிகளான) நாங்கள் (அபூஹம்ஸா) அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்கரள கநாக்கிப் புைப்பட்கடாம். (பரிந்துரை குைித்த ஹதீரஸ அன்னார் 
எங்களுக்கு அைிவிக்க) ஸாபித் அல்புனான ீ(ைஹ்) அவர்களின் பரிந்துரைரய 
நாடிகனாம். அனஸ் (ைலி) அவர்கள் "ளுஹா' ததாழுது தகாண்டிருக்ரகயில் 
நாங்கள் அங்கு கபாய்ச்கெர்ந்கதாம். நாங்கள் உள்கள நுரழய எங்களுக்காக 
ஸாபித் (ைஹ்) அவர்கள் அனுமதி ககட்டார்கள். பிைகு நாங்கள் உள்கள 
நுரழந்கதாம். அப்கபாது அனஸ் (ைலி) அவர்கள் தமது கட்டிலில் ஸாபித் 
(ைஹ்) அவர்கரளத் தம்முடன் அமைரவத்துக்தகாண்டார்கள். ஸாபித் (ைஹ்) 
அவர்கள், "அபூஹம்ஸா! பஸ்ைாரவச் கெர்ந்த உங்கள் ெககாதைர்கள் பரிந்துரை 
(ைஃபாஅத்) ததாடர்பான ஹதீரஸத் தமக்கு அைிவிக்குமாறு உங்களிடம் 
ககாருகிைார்கள்'' என்று தொன்னார்கள். அதற்கு அனஸ் (ைலி) அவர்கள் 
(பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் 
ததரிவித்தார்கள்: (பதீி நிரைந்த) மறுரம நாள் நிகழும்கபாது மக்கள் ெிலர் 
ெிலகைாடு அரலகமாதுவார்கள். அப்கபாது மக்கள் ஆதம் (அரல) அவர்களிடம் 
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வந்து, "உங்கள் வழித்கதான்ைல்களுக்காக நீங்கள் பரிந்துரை தெய்யுங்கள்'' 
என்பார்கள். அதற்கு ஆதம் (அரல) அவர்கள், "அந்தத் தகுதி எனக்கு இல்ரல; 
நீங்கள் இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கரளப் கபாய்ப்பாருங்கள். ஏதனனில், 
அவர்தாம் அல்லாஹ்வின் உற்ை நண்பர் ஆவார்'' என்று கூறுவார்கள். உடகன 
மக்கள், இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்களிடம் தெல்வார்கள். அப்கபாது இப்ôôஹமீ் 
(அரல) அவர்களும், "எனக்கு அந்தத் தகுதி இல்ரல; நீங்கள் மூொ (அரல) 
அவர்கரளப் கபாய்ப்பாருங்கள். ஏதனனில், அவர்தாம் அல்லாஹ்விடம் 
உரையாடியவர் ஆவார்'' என்று கூறுவார்கள். உடகன (பரிந்துரை பற்ைிய 
மக்களின் ககாரிக்ரக) மூொ (அரல) அவர்களிடம் தகாண்டு தெல்லப்படும். 
மூொ (அரல) அவர்களும், "அந்தத் தகுதி எனக்கு இல்ரல; நீங்கள் ஈொ 
(அரல) அவர்கரளப் கபாய்ப்பாருங்கள். ஏதனனில், அவர்தாம் அல்லாஹ்வின் 
ஆவியும் அவனுரடய வார்த்ரதயும் ஆவார்'' என்று தொல்வார்கள். உடகன 
(மக்களின் ககாரிக்ரக) ஈொ (அரல) அவர்களிடம் தகாண்டுதெல்லப்படும். 
அப்கபாது ஈொ (அரல) அவர்களும் "எனக்கு அந்தத் தகுதி இல்ரல; நீங்கள் 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கரள அணுகுங்கள்'' என்று கூறுவார்கள். உடகன 
(மக்களின் ககாரிக்ரக) என்னிடம் தகாண்டுவைப்படும். அப்கபாது "நான் 
அதற்குரியவகன'' என்று நான் தொல்லிவிட்டுச் தென்று (மக்களுக்காகப் 
பரிந்துரைக்க) என் இரைவனிடம் அனுமதி ககட்கபன். அப்கபாது எனக்கு 
அனுமதி வழங்கப்படும். உடகன நான் இரைவனுக்கு முன்னால் நின்று 
தற்கபாது என்னால் தொல்லவியலாத புகழ்தமாழிகரளக் கூைி அவரனப் 
கபாற்றுகவன்; அவற்ரை அல்லாஹ்கவ (அந்த கநைத்தில்) என் எண்ணத்தில் 
கதான்ைச் தெய்வான். பிைகு (அவரனக் காணும்கபாது) அவனுக்காகச் ெிைம் 
பணிந்தவனாக (ெஜ்தாவில்) விழுந்துவிடுகவன். அப்கபாது (இரைவனின் 
தைப்பிலிருந்து) "முஹம்மகத! உங்கள் தரலரய உயர்த்துங்கள். 
தொல்லுங்கள்; உங்கள் தொல் தெவிகயற்கப்படும். ககளுங்கள்; உங்களுக்குத் 
தைப்படும். பரிந்துரை தெய்யுங்கள்; உங்கள் பரிந்துரை ஏற்கப்படும்'' என்று 
தொல்லப்படும். அப்கபாது நான், "என் இரைவா! என் ெமுதாயம்; என் 
ெமுதாயம்'' என்கபன். அப்கபாது, "தெல்லுங்கள்; எவைது உள்ளத்தில் 
மணிக்ககாதுரம அல்லது வாற்ககாதுரமயளவு இரைநம்பிக்ரக (ஈமான்) 
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உள்ளகதா அவரை நைகத்திலிருந்து தவளிகயற்றுங்கள்'' என்று கூைப்படும். 
ஆககவ, நான் தென்று அவ்வாகை தெய்கவன். பிைகு மீண்டும் என் 
இரைவனிடம் வந்து, அகத புகழ்தமாழிகரளக் கூைி அவரனப் கபாற்றுகவன். 
பிைகு (அவரனக் காணும்கபாது) அவனுக்காகச் ெிைம்பணிந்தவனாக 
(ெஜ்தாவில்) விழுந்துவிடுகவன். அப்கபாதும், "முஹம்மகத! உங்கள் தரலரய 
உயர்த்துங்கள். தொல்லுங்கள்; உங்கள் தொல் தெவிகயற்கப்படும். ககளுங்கள்; 
உங்களுக்குத் தைப்படும். பரிந்துரை தெய்யுங்கள்; உங்கள் பரிந்துரை 
ஏற்கப்படும்'' என்று கூைப்படும். அப்கபாதும் "என் இரைவா! என் ெமுதாயம்; 
என் ெமுதாயம்'' என்கபன். அப்கபாது என்னிடம், "தெல்லுங்கள்; யாருரடய 
உள்ளத்தில் கடுகளவு இரைநம்பிக்ரக (ஈமான்) உள்ளகதா அவரை (நைக) 
தநருப்பிலிருந்து தவளிகயற்றுங்கள்'' என்று கூைப்படும். நான் தென்று 
அவ்வாகை தெய்துவிட்டு, மீண்டும் என் இரைவனிடம் திரும்பிவருகவன். 
அகத புகழ்மாரலகரளக் கூைி அவரனப் கபாற்றுகவன். பின்னர் 
அவனுக்காகச் ெிைம்பணிந்து விழுகவன். அப்கபாதும் என்னிடம் "முஹம்மகத, 
எழுந்திருங்கள். தொல்லுங்கள்; உங்கள் தொல் தெவிகயற்கப்படும். ககளுங்கள்; 
தைப்படும். பரிந்துரையுங்கள்; ஏற்கப்படும்'' என்று கூைப்படும். அதற்கு நான் 
"என் இரைவா, என் ெமுதாயம்; என் ெமுதாயம்'' என்கபன். அப்கபாது 
"தெல்லுங்கள்; எவைது உள்ளத்தில் கடுகுமணிரய விட மிக மிகச் ெிைிய 
அளவு இரைநம்பிக்ரக இருக்கிைகதா அவரை நைகத்திலிருந்து 
தவளிகயற்றுங்கள்'' என என்னிடம் தொல்லப்படும். நானும் தென்று அவ்வாகை 
தெய்கவன். இதுதான் அனஸ் (ைலி) அவர்கள் எங்களுக்கு அைிவித்த (பரிந்துரை 
பற்ைிய) ஹதீஸாகும். நாங்கள் அனஸ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்து 
(விரடதபற்றுப்) புைப்பட்கடாம். நாங்கள் பாரலவன (மணல்)கமட்டுக்கு 
வந்தகபாது, "நாம் ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர் கரளச் ெந்தித்து ெலாம் 
தொல்லிவிட்டு வந்தால் (நன்ைாயிருக்கும்)'' என்று கபெிக்தகாண்கடாம். 
அன்னார் (அமீர் ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுஃபிற்கு அஞ்ெி) அபூகலீஃபா என்பவரின் 
இல்லத்தில் ஒளிந்திருந்தார்கள். அவ்வாகை நாங்கள் அவர்களிடம் தென்று 
ெலாம் கூைிகனாம். கமலும், "அபூெயதீ்! நாங்கள் உங்கள் ெககாதைர் 
அபூஹம்ஸா (அனஸ்-ைலி) அவர்களிடமிருந்து வந்துள்களாம். பரிந்துரை 
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(ைஃபாஅத்) ததாடர்பாக அவர்கள் எங்களுக்கு அைிவித்த ஹதீரஸப் கபான்று 
கவறு யாரும் அைிவிக்க நாங்கள் ககட்டதில்ரல'' என்று கூைிகனாம். அதற்கு 
ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள், "எங்கக தொல்லுங்கள்!'' என்ைார்கள். அந்த 
ஹதீரஸ நாங்கள் அவர்களிடம் தொன்கனாம். அப்கபாது அவர்கள் "இன்னும் 
தொல்லுங்கள்!'' என்ைார்கள். அதற்கு நாங்கள், "இரதவிடக் கூடுதலாக 
எங்களிடம் அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைவில்ரல'' என்கைாம். அதற்கு ஹென் 
அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள், இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நிரனவாற்ைலும் 
உடல்பலமும் மிக்கவைாக இருந்தகபாது இந்த ஹதீரஸ (இன்னும் விரிவாக) 
எமக்கு அனஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவித்தார்கள். அதில் ெிலவற்ரை இப்கபாது 
அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைாமல் விட்டுள்ளார்கள். முதியவைான அன்னார் 
அரத மைந்துவிட்டார்களா? அல்லது (நபிகளாரின் பரிந்துரை மீது 
அபரிமிதமான) நம்பிக்ரக ரவத்துக்தகாண்டு (நல்லைங்களில் 
நாட்டமில்லாமல்) நீங்கள் இருந்து விடுவரீ்கள் என்று அஞ்ெினார்களா என்று 
எனக்குத் ததரியவில்ரல'' என்று கூைினார்கள். நாங்கள் ஹென் அல்பஸ்ரீ 
(ைஹ்) அவர்களிடம், "(அந்தக் கூடுதல் தெய்திரய) எங்களுக்குச் 
தொல்லுங்கள்!'' என்கைாம். (இரதக் ககட்டவுடன்) ஹென் (ைஹ்) அவர்கள் 
ெிரித்துவிட்டு, "மனிதன் அவெைக்காைனாககவ பரடக்கப்பட்டுள்ளான். இந்த 
நபிதமாழிரய உங்களுக்கு அைிவிக்க கவண்டும் என்பதற்காககவ உங்களிடம் 
நான் இவ்வாறு குைிப்பிட்கடன்'' என்று (தொல்லிவிட்டு, அந்தக் கூடுதல் 
தெய்திரயயும்) கூைினார்கள். (நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்:) பிைகு 
நான்காம் முரையும் நான் என் இரைவனிடம் திரும்பிச்தென்று அகத 
புகழ்தமாழிகரளக் கூைி அவரனப் கபாற்றுகவன். பிைகு அவனுக்காகச் 
ெிைம்பணிந்தவனாக (ெஜ்தாவில்) விழுந்துவிடுகவன். அப்கபாது, "முஹம்மகத! 
உங்கள் தரலரய உயர்த்துங்கள். தொல்லுங்கள்; உங்கள் தொல் 
தெவிகயற்கப்படும். ககளுங்கள்; உங்களுக்குத் தைப்படும். பரிந்துரை 
தெய்யுங்கள்; உங்கள் பரிந்துரை ஏற்கப்படும்'' என்று கூைப்படும். அப்கபாது 
நான், "என் இரைவா! "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' தமாழிந்தவர்கள் 
விையத்தில் (பரிந்துரை தெய்ய) எனக்கு அனுமதி வழங்குவாயாக!'' என்று 
ககட்கபன். அதற்கு இரைவன், "அந்த உரிரம உங்களுக்கில்ரல' அல்லது 
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"அந்தப் தபாறுப்பு உங்களிடம் ஒப்பரடக்கப்படவில்ரல'. மாைாக, என் 
வல்லரமயின் மீதும், தபருரமயின் மீதும், மகத்துவத்தின் மீதும், 
அதிகாைத்தின் மீதும் ஆரணயாக! "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' என்று 
தொன்னவரை நிச்ெயமாக நாகன (நைகத்திலிருந்து) தவளிகயற்றுகவன்'' என்று 
கூறுவான். அைிவிப்பாளர் மஅபத் பின் ஹிலால் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்ைார்கள்: "ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் இந்த ஹதீரஸ 
எங்களுக்கு அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து அைிவித்தார்கள்' 
என்று நான் அறுதியிட்டுக் கூறுகிகைன். கமலும், ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) 
அவர்கள், "இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அனஸ் (ைலி) அவர்கள் 
நிரனவாற்ைலும் உடல் பலமும் மிக்கவைாக இருந்தார்கள். (அப்கபாது இந்த 
ஹதீரஸ அைிவித்தார்கள்)'' என்றும் கூைி னார்கள்.195 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

327 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் (விருந்ததான்ைில்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இரைச்ெி பரிமாைப் பட்டது. 
அப்கபாது (ெரமக்கப்பட்ட) முன்கால் ெப்ரப ஒன்று அவர்களிடம் 
வழங்கப்பட்டது. அது அவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமானதாக இருந்தது. 
(அரத) அவர்கள் தம் பற்களால் கடித்து, அதிலிருந்து ெிைிது உண்டார்கள். 
பிைகு (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: நான் மறுரம நாளில் மனிதர்களின் 
தரலவன் ஆகவன். அது எப்படி என்று உங்களுக்குத் ததரியுமா? (அந்நாளில்) 
அல்லாஹ் (மனிதர்களில்) முந்தியவர்கரளயும் பிந்தியவர்கரளயும் ஒகை 
ெமதவளியில் ஒன்றுதிைட்டுவான். அரழப்பவர் எவரும் அந்த மக்கரள 
அரழத்தால் அரத அவர்கள் தெவிகயற்க முடியும். (பார்ப்கபாரின்) பார்ரவ 
அவர்கரள ஊடுருவிச் தெல்லும். சூரியன் (அவர்களுக்கு) அருகில் வரும். 
அப்கபாது மனிதர்களிடம் அவர்களால் தாங்கிக் தகாள்ளகவா 
ெகித்துக்தகாள்ளகவா இயலாத துன்பங்களும் துயைங்களும் வந்துகெரும். 
அப்கபாது மனிதர்களில் ெிலர் (ெிலரை கநாக்கி) "நீங்கள் (ெிக்கிக்தகாண்டு) 
இருக்கும் (அவல) நிரலரயக் கவனிக்க வில்ரலயா? உங்களுக்கு எத்தரகய 
(ஆபத்தான) நிரல கநர்ந்திருக்கிைது என்பரத நீங்கள் பார்க்க வில்ரலயா? 
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உங்களுக்காக உங்கள் இரைவனிடம் பரிந்து கபசுபவரை(த் கதடி)ப் 
பார்க்கமாட்டீர்களா?'' என்று ககட்பார்கள். அப்கபாது மனிதர்களில் ெிலர் கவறு 
ெிலரிடம், "(ஆதி மனிதர்) ஆதம் (அரல) அவர்களிடம் தெல்லுங்கள் (அவர் 
உங்களுக்காகப் பரிந்து கபசுவார்)'' என்பர். ஆககவ, மனிதர்கள், ஆதம் (அரல) 
அவர்களிடம் தென்று, "ஆதகம, நீங்கள் மனித இனத்தின் தந்ரதயாவரீ்கள்; 
உங்கரள அல்லாஹ் தனது கைத்தால் பரடத்தான். தன்(னால் 
உருவாக்கப்பட்ட) உயிரை உங்களுக்குள் அவன் ஊதினான். வானவர்கரள 
உங்களுக்குச் ெிைம்பணியும்படி உத்தைவிட்டான். அவ்வாகை அவர்களும் 
உங்களுக்குச் ெிைம் பணிந்தார்கள். நீங்கள் உங்கள் இரைவனிடம் 
எங்களுக்காகப் பரிந்து கபசுங்கள். நாங்கள் (ெிக்கிக்தகாண்டு) இருக்கும் (அவல) 
நிரல ரயயும், எங்களுக்கு கநர்ந்திருக்கும் (துன்ப) நிரலரயயும் நீங்கள் 
கவனிக்கவில்ரலயா?'' என்று ககட்பார்கள். அதற்கு ஆதம் (அரல) அவர்கள் 
"(நான் தெய்த தவற்ைின் காைணத்தால்) என் இரைவன் என்மீது இன்று 
(கடுங்)ககாபம் தகாண்டிருக் கிைான். இதற்கு முன் இரதப் கபான்று அவன் 
ககாபம் தகாண்டதில்ரல. இதற்குப் பிைகும் அவன் இரதப் கபான்று 
ஒருகபாதும் ககாபம் தகாள்ளப்கபாவதுமில்ரல. (நான் தநருங்கக் கூடாத ஒரு) 
மைத்திலிருந்து (உண்ண கவண்டாதமன்று) என்ரன அவன் தடுத்தான். நான் 
அவனுக்கு மாறு தெய்கதன். என்ரனகய நான் காப்பாற்ைிக்தகாள்ள 
கவண்டியுள்ளது; என்ரனகய நான் காப்பாற்ைிக்தகாள்ள கவண்டியுள்ளது'' 
என்று கூைிவிட்டு, "நீங்கள் கவதைவரிடமாவது தெல்லுங்கள். நீங்கள் 
(இரைத்தூதர்) நூஹிடம் தெல்லுங்கள்'' என்று தொல்வார்கள். உடகன மக்கள் 
நூஹ் (அரல) அவர்களிடம் தென்று "நூகஹ! நீங்கள் பூமி(யில் 
வெிப்பவர்களு)க்கு (அனுப்பப்தபற்ை முக்கியமான) முதலாவது இரைத்தூதர் 
ஆவரீ்கள். உங்கரள அல்லாஹ் "நன்ைியுள்ள அடியார்' என்று 
குைிப்பிட்டுள்ளான். எங்களுக்காக உங்கள் இரைவனிடம் பரிந்து கபசுங்கள். 
நாங்கள் (ெிக்கிக்தகாண்டு) இருக்கும் (அவல) நிரலரயயும், எங்களுக்கு 
கநர்ந்திருக்கும் (துன்ப) நிரலரயயும் நீங்கள் கவனிக்கவில்ரலயா?'' என்று 
ககட்பார்கள். அதற்கு நூஹ் (அரல) அவர்கள் "என் இரைவன் இன்று 
(என்மீது) கடுங்ககாபம் தகாண்டுள்ளான். இதற்கு முன் அவன் இரதப் 
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கபான்று ககாபம் தகாண்டதில்ரல. இதற்குப் பிைகும் அவன் இரதப் கபான்று 
ஒருகபாதும் ககாபம் தகாள்ளப் கபாவதுமில்ரல. (எல்லா நபிமார்களுக்கும் 
இருப்பரதப் கபான்று விகெைமான) பிைார்த்தரன ஒன்று எனக்கு 
(வழங்கப்பட்டு) இருந்தது. அரத நான் என் ெமுதாயத்தாருக்கு எதிைாகப் 
பயன்படுத்திவிட்கடன். நான் என்ரனகய காப்பாற்ைிக்தகாள்ள கவண்டியுள்ளது; 
நான் என்ரனகய காப்பாற்ைிக்தகாள்ள கவண்டியுள்ளது!'' என்று கூைிவிட்டு, 
"நீங்கள் (இரைவனின் உற்ை நண்பர்) இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்களிடம் 
தெல்லுங்கள்' என்பார்கள். அவ்வாகை மக்களும் இப்ைாஹமீ் (அரல) 
அவர்களிடம் தென்று, "நீங்கள் இரைத்தூதரும் பூமியில் வெித்தவர்களில் 
இரைவனின் உற்ை நண்பரும் ஆவரீ்கள். எங்களுக்காக உங்கள் இரைவனிடம் 
பரிந்துரையுங்கள். நாங்கள் (ெிக்கிக்தகாண்டு) இருக்கும் (அவல) நிரலரயயும், 
எங்களுக்கு கநர்ந்திருக்கும் (துன்ப) நிரலரயயும் நீங்கள் 
கவனிக்கவில்ரலயா?'' என்று ககட்பார்கள். அதற்கு இப்ைாஹமீ் (அரல) 
அவர்கள் "என் இரைவன் இன்று (என்மீது) கடுங்ககாபம் தகாண்டுள்ளான். 
இதற்கு முன்பும் இரதப் கபான்று அவன் ககாபம் தகாண்டதில்ரல. இதற்குப் 
பிைகும் இரதப் கபான்று அவன் ஒருகபாதும் ககாபம் 
தகாள்ளப்கபாவதுமில்ரல'' என்று கூைிவிட்டுத் தாம் தொன்ன (மூன்று) 
தபாய்கரள நிரனவு கூருவார்கள். பிைகு "நான் என்ரனகய 
காப்பாற்ைிக்தகாள்ள கவண்டியுள்ளது; நான் என்ரனகய காப்பாற்ைிக்தகாள்ள 
கவண்டியுள்ளது. (ஆககவ,) கவதைவரிடமாவது நீங்கள் தெல்லுங்கள். (இரைத் 
தூதர்) மூொவிடம் தெல்லுங்கள்'' என்று கூைிவிடுவார்கள். உடகன மக்கள் 
மூொ (அரல) அவர்களிடம் தென்று, "மூொகவ! நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
ஆவரீ்கள். தன்னுரடய தூதுவத்ரத வழங்கியும் உங்களிடம் உரையாடியும் 
மக்கள் அரனவரையும்விட உங்கரள அல்லாஹ் கமன்ரமப்படுத்தியுள்ளான். 
(ஆககவ,) எங்களுக் காக உங்கள் இரைவனிடம் பரிந்து கபசுங்கள். நாங்கள் 
(ெிக்கிக்தகாண்டு) இருக்கும் (அவல) நிரலரயயும், எங்களுக்கு கநர்ந்திருக்கும் 
(துன்ப) நிரலரயயும் நீங்கள் கவனிக்க வில்ரலயா?'' என்று கூறுவார்கள். 
அதற்கு மூொ (அரல) அவர்கள் "இன்று என் இரைவன் (என்மீது) 
கடுங்ககாபம் தகாண்டுள்ளான். இதற்கு முன்பும் இரதப் கபான்று அவன் 
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ககாபம் தகாண்டதில்ரல. இதற்குப் பின்பும் இரதப் கபான்று அவன் 
ஒருகபாதும் ககாபம் தகாள்ளப்கபாவதுமில்ரல. தகாரல தெய்யுமாறு எனக்கு 
ஆரணயிடப்படாமகலகய நான் ஒரு மனித உயிரைக் தகாரல 
தெய்துவிட்டிருக்கி கைன். நான் என்ரனகய காப்பாற்ைிக்தகாள்ள 
கவண்டியுள்ளது; நான் என்ரனகய காப்பாற்ைிக் தகாள்ள கவண்டியுள்ளது. 
(ஆககவ,) நீங்கள் (இரைத்தூதர்) ஈொ (அரல) அவர்களிடம் தெல்லுங்கள்'' 
என்று கூறுவார்கள். உடகன மக்கள் ஈொ (அரல) அவர்களிடம் தென்று, 
"ஈொகவ! நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஆவரீ்கள். நீங்கள் (குழந்ரதயாய்) 
ததாட்டிலில் இருந்தகபாகத மக்களிடம் கபெினரீ்கள். மர்யமிடம் இரைவனிட்ட 
அவனது வார்த்ரதயும் அவன் (ஊதிய) உயிரும் ஆவரீ்கள். ஆககவ, 
எங்களுக்காக உங்கள் இரைவனிடம் பரிந்து கபசுங்கள். நாங்கள் 
(ெிக்கிக்தகாண்டு) இருக்கும் (அவல) நிரலரயயும், எங்களுக்கு கநர்ந்துள்ள 
(துன்ப) நிரலரயயும் நீங்கள் கவனிக்கவில்ரலயா?'' என்று ககட்பார்கள். 
அதற்கு ஈொ (அரல) அவர்கள், "என் இரைவன் இன்று (என்மீது) கடுங்ககாபம் 
தகாண்டுள்ளான். இதற்கு முன்பும் இரதப் கபான்று அவன் ககாபம் 
தகாண்டதில்ரல. இதற்குப் பின்பும் இரதப் கபான்று அவன் ஒருகபாதும் 
ககாபம் தகாள்ளப்கபாவதுமில்ரல- (தாம் புரிந்துவிட்டதாக) எந்தப் 
பாவத்ரதயும் அவர்கள் குைிப்பிடாமல்- நான் என்ரனகய காப்பாற்ைிக்தகாள்ள 
கவண்டியுள்ளது; நான் என்ரனகய காப்பாற்ைிக்தகாள்ள கவண்டியுள்ளது. 
நீங்கள் கவதைவரிடமாவது தெல்லுங்கள்; நீங்கள் (இறுதித்தூதர்) முஹம்மத் 
(ஸல்) அவர்களிடம் தெல்லுங்கள்'' என்று கூறுவார்கள். அப்கபாது மக்கள் 
என்னிடம் வந்து, "முஹம்மகத! நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர்; இரைத் 
தூதர்களில் இறுதியானவர். உங்களது முன் பின் பாவங்கரள இரைவன் 
மன்னித்துவிட்டான். எங்களுக்காக உங்கள் இரைவனிடம் பரிந்து கபசுங்கள். 
நாங்கள் (ெிக்கிக்தகாண்டு) இருக்கும் (அவல) நிரலரயயும், எங்களுக்கு 
கநர்ந்துள்ள (துன்ப) நிரலரயயும் நீங்கள் கவனிக்கவில்ரலயா?'' என்று 
கூறுவர். அப்கபாது நான் புைப்பட்டு இரைவனின் அரியாெனத்திற்குக் கீகழ 
தென்று என் இரைவனுக்கு(ப் பணிந்து) ெஜ்தாவில் விழுகவன். பிைகு 
இரைவன் எனக்கு முன் கவதைவருக்கும் (உள்ளத்தில்) உதிக்கச் தெய்திைாத 
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இரைப் புகழ்மாரலகரளயும் அழகிய கதாத்திைங்கரளயும் எனக்கு உதிக்கச் 
தெய்வான். பிைகு "முஹம்மகத! உங்கள் தரலரய உயர்த்துங்கள்! 
ககளுங்கள்; அது உங்களுக்குத் தைப்படும். பரிந்துரையுங்கள்; உங்கள் 
பரிந்துரை ஏற்கப்படும்'' என்று தொல்லப்படும். அப்கபாது நான் என் தரலரய 
உயர்த்தி, "இரைவா! என் ெமுதாயம்; என் ெமுதாயம்'' என்கபன். அதற்கு 
"முஹம்மகத! தொர்க்கவாெல்களில் வலப் பக்க வாெல் வழியாக எந்தவிதக் 
ககள்வி கணக்கும் இல்லாமல் உங்கள் ெமுதாயத்தார் ெிலரை நுரழயச் 
தெய்யுங்கள்; அவர்கள் மற்ை வாெல்களிலும் மக்களுடன் இரணந்து 
நுரழந்துதகாள்ளலாம்' என்று கூைப்படும். முஹம்மதின் உயிர் எவன் 
ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! தொர்க்கவாெலின் இரு 
பக்கங்களுக்கிரடகயயான தூைம் "மக்காவிற்கும் (பஹ்ரைனிலுள்ள) ஹஜர் 
எனும் ஊருக்கும்' அல்லது "மக்காவுக்கும் (ெிரியாவிலுள்ள) புஸ்ைா எனும் 
ஊருக்கும்' இரடயிலுள்ள தூைமாகும்.196 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

328 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு முன்னால் (ஒரு விருந்தில்) தக்கடி ("ஸரீத்') எனும் உணவும் 
(ெரமக்கப்பட்ட) இரைச்ெியும் இருந்த ஒரு தட்டு ரவக்கப்பட்டது. அப்கபாது 
அதிலிருந்து முன்கால் ெப்ரப ஒன்ரை எடுத்துக் கடித்து ெிைிது உண்டார்கள். 
ஆட்டிகலகய அதுதான் அவர்களுக்குப் பிடித்த பகுதியாகும். பிைகு, "நான் 
மறுரம நாளில் மனிதர்களின் தரலவன் ஆகவன்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு 
இன்தனாரு முரை கடித்துவிட்டு, "நான் மறுரம நாளில் மக்களின் தரலவன் 
ஆகவன்'' என்று (மீண்டும்) கூைினார்கள். தம் கதாழர்கள் அது குைித்து (ஏன்) 
எவ்வாறு என்று வினவாததரதக் கண்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அது எவ்வாறு என்று நீங்கள் வினவமாட்டீர்களா?'' என்று 
ககட்டார்கள். உடகன கதாழர்கள், "அது எவ்வாறு, அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' 
என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"(மறுரம நாளில்) மக்கள் அகிலத்தின் அதிபதிக்கு முன்னால் 
நின்றுதகாண்டிருப்பார்கள்...'' என்று ததாடங்கி, கமற்கண்ட ஹதீஸிலுள்ளரதப் 
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கபான்கை கூைினார்கள். இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள் ததாடர்பாக இதில் 
பின்வரும் தகவல்கள் அதிகப்படியாக இடம் தபற்றுள்ளன: இப்ைாஹமீ் (அரல) 
அவர்கள் (மக்களுக்காகத் தம்மால் பரிந்து கபெ முடியாது என்று கூைிவிட்டு), 
தாம் (உலகில்) நட்ெத்திைத்ரதப் பார்த்து "இதுதான் என் இரைவன்'' என்றும், 
அம்மக்களின் ததய்வச் ெிரலகரள (உரடத்தது) குைித்து, "இவற்ைில் 
தபரியதுதான் இவ்வாறு தெய்தது'' என்றும், (கநாயில்லா மகலகய) "நான் 
கநாயுற்ைிருக்கிகைன்' என்றும் (மூன்று தபாய்கரளச்) தொன்னரத நிரனவு 
கூர்ந்தார்கள். கமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாகப் 
பின்வரும் தகவலும் அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது: முஹம்மதின் உயிர் 
யார் ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! தொர்க்க வாயிலின் இரு பக்கத் 
தூண்களுக்கிரடகயயான தூைம் "மக்காவிற்கும் (பஹ்ரைனிலுள்ள) ஹஜர் 
எனும் ஊருக்கும்' அல்லது "ஹஜர் எனும் ஊருக்கும் மக்காவிற்கும்' 
இரடயிலுள்ள தூைமாகும். "இதில் எரத (முந்தி எரதப் பிந்தி)க் கூைினார்கள் 
என்று ததரியவில்ரல'' என்று அைிவிப்பாளர் கூறுகிைார்.  

329 அபூஹுரைைா (ைலி) மற்றும் ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி) ஆகிகயார் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் 
(மறுரம நாளில்) மனிதர்கரள ஒன்றுகூட்டுவான். அங்கு இரைநம்பிக்ரக 
யாளர்களும் நின்றுதகாண்டிருப்பார்கள். அவர்களுக்கு அருகில் தொர்க்கம் 
தகாண்டு வைப்படும். உடகன அவர்கள் ஆதம் (அரல) அவர்களிடம் தென்று, 
"எங்கள் தந்ரதகய! எங்களுக்காகச் தொர்க்கத்தின் வாெரலத் திைக்கும்படி 
கூறுங்கள்'' என்பார்கள். அதற்கு ஆதம் (அரல) அவர்கள் "உங்கள் தந்ரத 
ஆதம் தெய்த தவறுதாகன உங்கரளச் தொர்க்கத்திலிருந்கத தவளிகயற்ைியது! 
அ(வ்வாறு தொர்க்கத்ரதத் திைக்குமாறு கூறுவ)தற்கு நான் உரியவன் 
அல்லன். (ஆககவ,) நீங்கள் என் புதல்வரும் அல்லாஹ்வின் உற்ை 
நண்பருமான இப்ைாஹமீ் அவர்களிடம் தெல்லுங்கள்'' என்று கூறுவார்கள். 
(அவ்வாகை மக்களும் தெல்ல) இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள், "நான் அதற்கு 
உரியவன் அல்லன். நான் உற்ை நண்பனாக இருந்தததல்லாம் (வானவர் 
ஜிப்ரீல் தூதுவைாக இருந்த) பின்னணியில்தான்; அந்தப் பின்னணியில்தான். 
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(ஆககவ,) நீங்கள் அல்லாஹ் (கநைடியாக) உரையாடிய மூொ (அரல) 
அவர்கரள நாடிச் தெல்லுங்கள்'' என்று கூறுவார்கள். அவ்வாகை மக்களும் 
மூொ (அரல) அவர்களிடம் தெல்ல, அவர்களும் "நான் அதற்கு உரியவன் 
அல்லன். (ஆககவ,) நீங்கள் அல்லாஹ்வின் வார்த்ரதயும் அவனுரடய 
ஆவியுமான ஈொ (அரல) அவர்களிடம் தெல்லுங்கள்'' என்று கூறுவார்கள். 
(அவ்வாகை மக்களும் தெல்ல) ஈொ (அரல) அவர்கள், "நான் அதற்கு 
உரியவன் அல்லன்'' என்று கூறுவார்கள். பின்னர் மக்கள் முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்களிடம் தெல்வார்கள். உடகன அவர்கள் எழு(ந்து பரிந்துரைக்க அனுமதி 
ககாரு)வார்கள். அவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படும். அப்கபாது நம்பகத் 
தன்ரமயும் இைத்தபந்த உைவும் அனுப்பிரவக்கப்படும். அரவயிைண்டும் 
(நைகத்தின் மீதுள்ள "ஸிைாத்' எனும்) அப்பாலத்தின் இரு மருங்கிலும் வலம் 
இடமாக நின்றுதகாள்ளும். அப்கபாது உங்களில் முதல் அணியினர் 
மின்னரலப் கபான்று அரதக் கடந்துதெல்வார்கள். -இரத அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியகபாது, நான் (அபூஹுரைைா-ைலி), "என் 
தந்ரதயும் என் தாயும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும். மின்னரலப் கபான்று 
கடந்துதெல்வது என்ைால் என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 
"மின்னல் எவ்வாறு கண் இரமக்கும் கநைத்தில் தென்று விட்டுத் 
திரும்புகிைததன்று நீங்கள் பார்க்க வில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள்.- பிைகு 
காற்று வசீுவரதப் கபான்றும், பைரவ பைப்பரதப் கபான்றும், மனிதர்கள் 
விரைந்து ஓடுவரதப் கபான்றும் இரைநம்பிக்ரகயாளர் கரள 
அரழத்துக்தகாண்டு அவர்களின் (நற்)தெயல்கள் ஓடும். உங்கள் நபிகயா 
அந்தப் பாலத்தின் மீது நின்றுதகாண்டு, "இரைவா! காப்பாற்று! காப்பாற்று!' 
என்று கூைிக்தகாண்டி ருப்பார்கள். இறுதியில் அடியார்களின் தெயல்கள் 
தெயலிழந்துகபாகும்; அப்கபாது ஒருவர் வருவார். அவைால் நடக்க முடியாமல் 
தவழ்ந்த படிகய (அரதக் கடந்து) தெல்வார். அந்தப் பாலத்தின் இரு 
ஓைங்களிலும் தகாக்கிகள் மாட்டப்பட்டிருக்கும். ெிலரைப் பிடிக்கும்படி 
அவற்றுக்கு உத்தைவிடப்பட்டிருக்கும். ெிலர் காயப்படுத்தப்பட்டுத் தப்பிவிடுவர்; 
ெிலர் நைகதநருப்பில் தள்ளப்படுவர். அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: அபூஹுரைைாவின் உயிர் யார் ரகயில் உள்ளகதா அவன்மீது 
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ஆரணயாக! நைகத்தின் ஆழமானது, எழுபது ஆண்டுகள் ததாரலதூைம் 
தகாண்டதாகும். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 85 "நாகன தொர்க்கத்திற்காகப் பரிந்துரைக்கும் முதல் 
மனிதைாகவன்;  
இரைத்தூதர்களிகலகய அதிகமான மக்களால் பின்பற்ைப்படுபவன் ஆகவன்'' 
என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியது.197  

330 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நாகன 
தொர்க்கத்திற்காகப் பரிந்துரைக்கும் முதல் மனிதைாகவன்; 
இரைத்தூதர்களிகலகய அதிகமான மக்களால் பின்பற்ைப்படுபவன் ஆகவன். 
இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

331 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நாகன மறுரம 
நாளில் இரைத்தூதர் களிகலகய அதிகமான மக்களால் பின்பற்ைப் படுபவன் 
ஆகவன்; நாகன தொர்க்கத்தின் வாெரல முதன் முதலில் தட்டுபவன் 
ஆகவன். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

332 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நாகன தொர்க்கத்திற்காகப் 
பரிந்துரைக்கும் முதல் ஆள் ஆகவன். நான் (இரைவனின் தூதர் என) 
ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட அளவுக்கு இரைத்தூதர்களில் கவதைவரும் ஏற்றுக் 
தகாள்ளப்பட்டதில்ரல. இரைத்தூதர்களில் (இப்படியும்) ஒருவர் இருந்தார்; 
அவருரடய ெமுதாயத்தாரில் ஒகைதயாரு மனிதர்தாம் அவரை 
ஏற்றுக்தகாண்டார். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

333 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் மறுரம 
நாளில் தொர்க்கத்தின் தரல வாயிலுக்குச் தென்று அரதத் திைக்கும்படி 
ககாருகவன். அப்கபாது அதன் காவலர், "நீங்கள் யார்?'' என்று ககட்பார். நான், 
"முஹம்மத்' என்கபன். அதற்கு அவர், "உங்களுக்காககவ நான் 
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கட்டரளயிடப்பட்டுள்களன்; உங்களுக்கு முன் கவறு யாருக்காகவும் (தொர்க்க 
வாயிரல) நான் திைக்கலாகாது (எனப் பணிக்கப்பட்டுள்களன்)'' என்று 
கூறுவார். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்தள்ளது.  

பாடம் : 86 நபி (ஸல்) அவர்கள் (தமக்கு அளிக்கப்பட்ட ெிைப்புப்) 
பிைார்த்தரனயி(ன் வாய்ப்பி)ரன தம் ெமுதாயத்தாருக்குப் பரிந்துரை 
தெய்வதற்காகப் பத்திைப்படுத்தியது.  

334 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒவ்கவார் 
இரைத்தூதருக்கும் அவர் (தம் ெமுதாயத்தாருக்காகப்) பிைார்த்தித்துக்தகாள்ள 
(அங்கீகரிக்கப்பட்ட) பிைார்த்தரன ஒன்று (வழங்கப்பட்டு) உள்ளது. நான் எனது 
பிைார்த்தரனரய, மறுரம நாளில் என் ெமுதாயத்தாருக்குப் பரிந்துரை 
தெய்வதற்காகப் பத்திைப்படுத்தகவ விரும்புகிகைன்.198 இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

335 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒவ்கவார் 
இரைத்தூதருக்கும் (தம் ெமுதாயத்தார் ததாடர்பாக) ஒரு (ெிைப்புப்) 
பிைார்த்தரன உண்டு. அல்லாஹ் நாடினால் நான் எனது பிைார்த்தரனரய, 
மறுரம நாளில் என் ெமுதாயத்தாருக்குப் பரிந்துரை தெய்வதற்காகப் 
பத்திைப்படுத்தகவ விரும்புகிகைன். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்தள்ளது.  

336 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்து.  

337 அம்ர் பின் அபசீுஃப்யான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் கஅபுல் அஹ்பார் (ைஹ்) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"ஒவ்கவார் இரைத்தூதருக்கும் அவர் (தம் ெமுதாயத்தாருக்காகப்) 
பிைார்த்தித்துக் தகாள்ள பிைார்த்தரன ஒன்று உண்டு. நான் அல்லாஹ் 
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நாடினால் எனது பிைார்த்தரனரய, மறுரம நாளில் என் ெமுதாயத்தாருக்குப் 
பரிந்துரை தெய்வதற்காகப் பத்திைப்படுத்தகவ விரும்புகிகைன்' என்று 
கூைினார்கள்'' என்ைார்கள். அதற்கு கஅப் (ைஹ்) அவர்கள்,199 "நீங்கள் இரத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடம் ககட்டார்கள். அதற்கு அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள், "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள்.  

338 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒவ்கவார் 
இரைத்தூதருக்கும் (தம் ெமுதாயத்தார் ததாடர்பாக) ஒரு (ெிைப்புப்) 
பிைார்த்தரன உண்டு; எல்லா இரைத்தூதர்களும் அந்தப் பிைார்த்தரனரய 
அவெைப்பட்டு (இம்ரமயிகலகய) ககட்டுவிட்டனர். நான் எனது 
பிைார்த்தரனரய, மறுரம நாளில் என் ெமுதாயத்தாருக்குப் பரிந்துரை 
தெய்வதற் காகப் பத்திைப்படுத்திரவத்துள்களன். அல்லாஹ் நாடினால் என் 
ெமுதாயத்தாரில் யார் அல்லாஹ்வுக்கு எரதயும் இரணரவக்காமல் 
மைணிக்கிைாகைா அவருக்கு அது கிரடக்கும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

339 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒவ்கவார் 
இரைத்தூதருக்கும் அவர் பிைார்த்தித்துக்தகாள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
பிைார்த்தரன ஒன்று உண்டு. அது ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்டு, 
வழங்கப்பட்டும்விட்டது. நான் எனது பிைார்த்தரனரய, மறுரம நாளில் என் 
ெமுதாயத்தாருக்குப் பரிந்துரை தெய்யப் பத்திைப் படுத்தி ரவத்துவிட்கடன். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

340 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒவ்கவார் 
இரைத்தூதருக்கும் தம் ெமுதாயத்தார் ததாடர்பாக ஒரு (ெிைப்புப்) 
பிைார்த்தரன தெய்துதகாள்ள உரிரம உண்டு; அரத அவருக்கு 
ஏற்கப்பட்டும்விட்டது. நான் அல்லாஹ் நாடினால் எனது பிைார்த்தரனரய, 
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மறுரம நாளில் என் ெமுதாயத்தாருக்காகப் பரிந்துரை தெய்யத் தள்ளிரவக்க 
விரும்புகிகைன். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

341 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒவ்கவார் இரைத்தூதருக்கும் தம் 
ெமுதாயத்தார் ததாடர்பாக ஒரு (ெிைப்புப்) பிைார்த்தரன தெய்ய உரிரம 
உண்டு. நான் எனது பிைார்த்தரனரய, மறுரம நாளில் என் 
ெமுதாயத்தாருக்காகப் பரிந்துரை தெய்ய பத்திைப்படுத்தி ரவத்துவிட்கடன். 
இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

342 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

343 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளளது. அவற்ைில், அைிவிப்பாளர் வகீஉ (ைஹ்) அவர்கள் "ஒவ்கவார் 
இரைத்தூதருக்கும் ஒரு (ெிைப்புப்) பிைார்த்தரன வழங்கப்பட்டது' என்று 
குைிப்பிட்டார்கள்.  

344 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. இரத அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவித்துள்ளார்கள்.200  

345 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒவ்கவார் இரைத்தூதருக்கும் தம் 
ெமுதாயத்தார் ததாடர்பாக ஒரு (ெிைப்புப்) பிைார்த்தரன தெய்ய உரிரம 
உண்டு. நான் எனது பிைார்த்தரனரய, மறுரம நாளில் என் 
ெமுதாயத்தாருக்காகப் பரிந்துரை தெய்யப் பத்திைப்படுத்திவிட்கடன். இரத 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.201  

பாடம் : 87 நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் ெமுதாயத்தாருக்காகப் பிைார்த்தித்ததும், 
அவர்கள் மீதுள்ள பரிவால் அழுததும்.  
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346 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
(ஒரு முரை) நபி (ஸல்) அவர்கள், இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள் ததாடர்பாக 
அல்லாஹ் குைிப்பிட்டுள்ள "இரைவா! நிச்ெயமாக! இரவ (ெிரலகள்) 
மக்களில் அதிகம் கபரை வழிதகடுத்துவிட்டன; எனகவ, எவர் என்ரனப் 
பின்பற்றுகிைாகைா அவர் என்ரனச் கெர்ந்தவைாவார்; எவர் எனக்கு மாறு 
தெய்கிைாகைா (அவரை) நீகய மன்னிப்பவனாகவும் கருரணபுரிபவனாகவும் 
இருக்கின்ைாய்'' என்ை (14:36ஆவது) வெனத்ரதயும், ஈொ (அரல) அவர்கள் 
கூைியதாகக் குைிப்பிட்டுள்ள "(இப்கபாது) நீ இவர்களுக்கு கவதரன அளித்தால் 
இவர்கள் நிச்ெயமாக உன்னுரடய அடியார்ககள! நீ இவர்கரள 
மன்னித்தாலும் (அப்கபாதும்) நீகய யாவற்ரையும் மிரகத்தவனும் 
நுண்ணைிவுரடய வனுமாய் இருக்கின்ைாய்'' என்ை (5:118 ஆவது) 
வெனத்ரதயும் ஓதிக் காட்டினார்கள். அப்கபாது நபியவர்கள் தம்மிரு 
ரககரளயும் உயர்த்தி யவாறு "இரைவா! என் ெமுதாயம்; என் ெமுதாயம் 
(இவர்கரளக் காப்பாற்றுவாயாக!)'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள்; அழுதார்கள். 
அப்கபாது வலிவும் மாண்புமிக்க அல்லாஹ் (வானவர் ஜிப்ரீலிடம்), "ஜிப்ரீகல! 
நீங்கள் முஹம்மதிடம் தென்று -உங்கள் இரைவனுக்கு எல்லாம் ததரியும்; 
என்ைாலும்- "நீங்கள் ஏன் அழுகிைரீ்கள்?' என்று ககளுங்கள்'' என்ைான். 
அவ்வாகை ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் தென்று, அது குைித்துக் ககட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், -அல்லாஹ்வுக்குத் ததரியும்; 
என்ைாலும்- தாம் கூைியவற்ரை (கமற்கண்டவாறு) ததரிவித்தார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ், ""ஜிப்ரீகல! முஹம்மதிடம் தென்று, நாம் உம் ெமுதாயத்தார் 
ததாடர்பாக உம்ரம திருப்தியரடயச் தெய்கவாம்; உம்ரம நாம் 
கவரலயரடயச் தெய்யமாட்கடாம்'' என்று கூறுக என்ைான்.  

பாடம் : 88 இரைமறுப்பாளைாக இைந்தவர் நைகத்திற்கக தெல்வார். எந்தப் 
பரிந்துரையும் அவருக்குக் கிரடக்காது; இரை தநருக்கம் தபற்ைவர்கள் 
யாருரடய உைவும் அவருக்குப் பயனளிக்காது.  

347 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் (நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (இஸ்லாத்திற்கு முன் இைந்துவிட்ட) 
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என் தந்ரத எங்கக இருக்கிைார்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "(நைக) தநருப்பில்'' என்று பதிலளித்தார்கள். அவர் திரும்பிச் 
தென்ைகபாது அவரை நபி (ஸல்) அவர்கள் அரழத்து, "என் தந்ரதயும் உன் 
தந்ரதயும் (நைக) தநருப்பில்தான் (இருக்கிைார்கள்)'' என்று கூைினார்கள்.202  

பாடம் : 89 "(நபிகய!) உங்களுரடய தநருங்கிய உைவினர்களுக்கு நீங்கள் 
எச்ெரிக்ரக தெய்யுங்கள்'' எனும் (26:214ஆவது) இரைவெனம்.  

348 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "(நபிகய!) உங்களுரடய 
தநருங்கிய உைவினர்களுக்கு எச்ெரிக்ரக தெய்யுங்கள்'' எனும் இந்த 
(26:214ஆவது) இரைவெனம் அருளப்தபற்ைகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் குரைைியரை (ஓரிடத்திற்கு) அரழத்தார்கள். அவர்கள் அரனவரும் 
ஒன்றுகூடினர். அப்கபாது தபாதுவாகவும் தனித்தனியாகவும் தபயர் 
குைிப்பிட்டு, "கஅப் பின் லுஅய்யின் மக்ககள! உங்கரள நைக தநருப்பிலிருந்து 
காப்பாற்ைிக்தகாள்ளுங்கள். முர்ைா பின் கஅபின் மக்ககள! உங்கரள நைக 
தநருப்பிலிருந்து காப்பாற்ைிக்தகாள்ளுங்கள். அப்து ைம்ெின் மக்ககள! 
உங்கரள நைக தநருப்பிலிருந்து காப்பாற்ைிக்தகாள்ளுங்கள். அப்து மனாஃபின் 
மக்ககள! உங்கரள நைக தநருப்பிலிருந்து காப்பாற்ைிக்தகாள்ளுங்கள். 
ஹாைிமின் மக்ககள! உங்கரள நைக தநருப்பிலிருந்து காப்பாற்ைிக் 
தகாள்ளுங்கள். அப்துல் முத்தலிபின் மக்ககள! உங்கரள நைக 
தநருப்பிலிருந்து காப்பாற்ைிக் தகாள்ளுங்கள். (என் மகள்) ஃபாத்திமாகவ! 
உன்ரன நைக தநருப்பிலிருந்து காப்பாற்ைிக் தகாள்! ஏதனன்ைால், 
அல்லாஹ்விடமிருந்து வரும் (முடிவாகிவிட்ட கொதரன) எதிலிருந்தும் 
உங்கரளக் காக்க என்னால் இயலாது. ஆயினும், உங்களுடன் எனக்கு இைத்த 
உைவு உண்டு. அரத நான் (காய்ந்துகபாகவிடாமல்) பசுரமயாக்குகவன் 
(உங்களுரடய உைரவப் கபணி நடந்துதகாள்கவன்)'' என்று கூைினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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349 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. இருப்பினும், முந்ரதய அைிவிப்கப நிரைவானதும் 
நிைப்பமானதும் ஆகும்.  

350 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "(நபிகய!) உங்களுரடய 
தநருங்கிய உைவினர்களுக்கு எச்ெரிக்ரக தெய்யுங்கள்'' எனும் (26:214ஆவது) 
இரைவெனம் அருளப்தபற்ைகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"ஸஃபா' மரலக் குன்ைின் மீகதைி, "முஹம்மதின் மகள் ஃபாத்திமாகவ! 
அப்துல் முத்தலிபின் மகள் ஸஃபிய்யாகவ! அப்துல் முத்தலிபின் மக்ககள! 
அல்லாஹ்விடமிருந்து வரும் (முடிவாகிவிட்ட கொதரன) எதிலிருந்தும் 
உங்கரள என்னால் காக்க இயலாது. (கவண்டுமானால்) என் 
தெல்வத்திலிருந்து நீங்கள் விரும்பியரத என்னிடம் ககளுங்கள் (தருகிகைன்)'' 
என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

351 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு "(நபிகய!) உங்களுரடய தநருங்கிய உைவினர் களுக்கு 
எச்ெரிக்ரக தெய்யுங்கள்'' எனும் (26:214ஆவது) இரைவெனம் அருளப்தபற்ை 
கபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "குரைைிக் கூட்டத்தாகை! 
உங்கள் உயிர்கரள (இஸ்லாத்ரத ஏற்பதன் மூலம்) விரலக்கு வாங்கிக் 
(காப்பாற்ைிக்)தகாள்ளுங்கள். உங்கரள அல்லாஹ்விடமிருந்து ஒரு ெிைிதும் 
என்னால் காப்பாற்ை முடியாது. அப்துல் முத்தலிபின் மக்ககள! உங்கரள 
அல்லாஹ்விடமிருந்து ஒரு ெிைிதும் என்னால் காப்பாற்ை இயலாது. அப்பாஸ் 
பின் அப்தில் முத்தலிகப! உங்கரள அல்லாஹ்விடமிருந்து ஒரு ெிைிதும் 
என்னால் காப்பாற்ை இயலாது. அல்லாஹ்வின் தூதருரடய அத்ரத 
ஸஃபிய்யாகவ! உங்கரள அல்லாஹ் விடமிருந்து ஒரு ெிைிதும் என்னால் 
காப்பாற்ை இயலாது. அல்லாஹ்வின் தூதருரடய புதல்வி ஃபாத்திமாகவ! என் 
தெல்வத்திலிருந்து நீ விரும்பியரதக் ககள்! (தருகிகைன்.) ஆனால், 
அல்லாஹ்விடமிருந்து, உன்ரன என்னால் ஒரு ெிைிதும் காப்பாற்ை முடியாது'' 
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என்று தொன் னார்கள்.203 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

352 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

353 கபஸீா பின் அல்முகாரிக் (ைலி), ஸுரஹர் பின் அம்ர் (ைலி) ஆகிகயார் 
கூைியதாவது: "(நபிகய!) உங்களுரடய தநருங்கிய உைவினர்களுக்கு 
எச்ெரிக்ரக தெய்யுங்கள்'' எனும் (26:214 ஆவது) இரைவெனம் 
அருளப்தபற்ைகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒரு மரலயின் 
பாரைக் குவியரல கநாக்கிச் தென்று அதன் உச்ெியிலிருந்த கல்மீது ஏைி, 
கூவி அரழத்து, "அந்கதா! அப்து மனாஃபின் மக்ககள! நான் (உங்கரள) 
எச்ெரிப்பவன் ஆகவன். எனது நிரலயும் உங்களது நிரலயும் ஒரு மனிதனின் 
நிரலரய ஒத்திருக்கிைது. அவன் எதிரிகரளக் கண்டான். தன் 
குடும்பத்தாரைப் பாதுகாப்பதற்காக உடகன அவன் (விரைந்து) தென்ைான். 
அப்கபாது (எங்கக தான் தெல்வதற்கு முன் எதிரிகள்) முந்திக்தகாண்டு (தம் 
குடும்பத்தாரைத் தாக்கி)விடுவார்ககளா என்று அவன் அஞ்ெினான். எனகவ, 
அவன் (அங்கிருந்தபடிகய), "யா ஸபாஹா! (உதவி, உதவி! அதிகாரல 
ஆபத்து)' என்று ெப்தமிடத் ததாடங்கினான்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

354 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

355 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "(நபிகய!) உங்களுரடய 
தநருங்கிய உைவினர்களுக்கு எச்ெரிக்ரக தெய்யுங்கள் (அவர்களில் 
நல்தலண்ணம் பரடத்த உங்கள் கூட்டத்தாரையும் எச்ெரிக்ரக தெய்யுங்கள்)'' 
எனும் (26:214ஆவது) இரைவெனம் அருளப் தபற்ைகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் புைப்பட்டுச்தென்று "ஸஃபா' மரலக்குன்ைின் மீகதைி உைத்த 
குைலில் "யா ஸபாஹா!' (உதவி! உதவி! அதிகாரல ஆபத்து) என்று உைத்த 
குைலில் கூைினார்கள். அப்கபாது (குரைைி) மக்கள், "ெப்தமிடும் இந்த மனிதர் 
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யார்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு "முஹம்மத்' என்று (ெிலர்) பதிலளித்தனர். 
உடகன முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கரள கநாக்கி மக்கள் திைண்டனர். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்னாரின் மக்ககள, இன்னாரின் 
மக்ககள, இன்னாரின் மக்ககள! அப்து மனாஃபின் மக்ககள! அப்துல் 
முத்தலிபின் மக்ககள!'' என்று அரழத்தார்கள். அவர்கள் அரனவரும் 
ஒன்றுகூடினர். அப்கபாது, "இந்த மரல அடிவாைத்திலிருந்து (உங்கரளத் 
தாக்குவதற்காக எதிரிகளின்) குதிரைப் பரடதயான்று புைப்பட்டுவருகிைது 
என்று நான் உங்களிடம் ததரிவித்தால், என்ரன நீங்கள் நம்பியிருப்பரீ்களா?'' 
என்று ககட்டார்கள். மக்கள், "உம்மிடமிருந்து எந்தப் தபாய்ரயயும் நாங்கள் 
(இதுவரை) அனுபவித்ததில்ரல. (அவ்வாைிருக்க, இரத நாங்கள் நம்பாமல் 
இருப்கபாமா?)'' என்று தொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அப்படிதயன்ைால், (என் மார்க்கத்ரத நீங்கள் ஏற்காவிட்டால் இரைவனின்) 
கடும் கவதரனதயான்று எதிர்கநாக்கியுள்ளது என்று உங்கரள எச்ெரிக்ரக 
தெய்கின்கைன்'' என்ைார்கள். (அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கரளப் பார்த்து குரைைித் தரலவர்களில் ஒருவனான) அபூலஹப், 
"உமக்கு அழிவுண்டாகட்டும்! இதற்காகத்தான் எங்கரள ஒன்றுகூட்டினாயா?'' 
என்று ககட்டான். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (புைப்பட) 
எழுந்தார்கள். அப்கபாது "அழியட்டும் அபூலஹபின் இரு கைங்கள்; அவகன 
அழியட்டும்'' எனும் (111ஆவது) அத்தியாயம் அருளப்தபற்ைது. இந்த 
(111:1ஆவது) வெனத்ரத (அதன் இறுதியில் "கத்' (ளுóகுú) எனும் இரடச் 
தொல்ரல இரணத்து) "வ கத் தப்ப' (அவன் அழிந்கதவிட்டான்) என்கை 
அப்கபாது (அைிவிப்பாளர்) அஃமஷ் (ைஹ்) அவர்கள் ஓதினார்கள்.204  

356 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், "ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"ஸஃபா' மரலக்குன்ைின் மீது ஏைி, "யா ஸபாஹா!'' (உதவி! உதவி! அதிகாரல 
ஆபத்து!) என்று கூைினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பிக்கிைது. "(நபிகய!) 
உங்களுரடய தநருங்கிய உைவினர்களுக்கு எச்ெரிக்ரக தெய்யுங்கள்'' எனும் 
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(26:214ஆவது) வெனம் அருளப்தபற்ைது ததாடர்பாக அவற்ைில் 
கூைப்படவில்ரல.  

பாடம் : 90 நபி (ஸல்) அவர்கள் (தம் தபரிய தந்ரத) அபூதாலிப் 
அவர்களுக்காகப் பரிந்துரை தெய்ததும், அரத முன்னிட்டு அவர் களுக்கு (நைக 
கவதரன) குரைக்கப் பட்டதும்.205  

357 அப்பாஸ் பின் அப்தில் முத்தலிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! அபூதாலிப் அவர்களுக்கு ஏகதனும் (பிைதி) உபகாைம் 
தெய்தீர்களா? ஏதனனில், தங்கரள அவர் பாதுகாப்பவைாகவும் தங்களுக்காக 
(எதிரிகள்மீது) ககாபப்படுப வைாகவும் இருந்தாகை!'' என்று ககட்கடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; அவர் இப்கபாது 
(கணுக்கால்வரை தீண்டும்) ெிைிதளவு நைக தநருப்பிகலகய உள்ளார். நான் 
இல்ரலயானால் அவர் நைகின் அடித்தளத்திற்குச் தென்ைிருப்பார்'' என்று 
கூைினார்கள்.206 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

358 அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
அபூதாலிப் தங்கரளப் பாதுகாப்பவைாகவும், தங்களுக்கு உதவி 
தெய்பவைாகவும் இருந்தாகை! அது அவருக்குப் பயனளித்ததா?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; அவரை 
நான் நைகத்தின் பிைதான பகுதியில் கண்கடன். உடகன அவரை அங்கிருந்து 
அப்புைப்படுத்தி (கணுக்கால்வரை தீண்டும்) ெிைிதளவு தநருப்பிற்குக் 
தகாண்டுவந்கதன்'' என்று கூைினார்கள்.  

359 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

360 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
அவர்களுரடய தபரிய தந்ரத அபூதாலிப் அவர்கரளப் பற்ைிக் கூைப்பட்டது. 
அப்கபாது அவர்கள், "மறுரம நாளில் அவருக்கு என் பரிந்துரை பயனளிக்கக் 
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கூடும்; (அதனால்) நைக தநருப்பு அவைது (முழு உடரலயும் தீண்டாமல்) 
கணுக்கால்கள்வரை மட்டுகம தீண்டும்படி ஆக்கப்படலாம். (ஆனால்,) அதனால் 
அவருரடய மூரள (தகித்துக்) தகாதிக்கும்'' என்று கூைினார்கள்.207  

பாடம் : 91 நைகவாெிகளிகலகய மிகவும் குரைவான கவதரன 
அனுபவிக்கும் மனிதர்.  
361 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நைகவாெிகளிகலகய 
மிகவும் குரைவான கவதரன அனுபவிப்பவர், தநருப்பாலான இரு 
காலணிகரள அணி(விக்கப்படு)வார். அந்தக் காலணிகளின் தவப்பத்தால் 
அவைது மூரள (தகித்துக்) தகாதிக்கும். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

362 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நைகவாெிகளிகலகய 
மிகவும் குரைவான கவதரன அனுபவிப்பவர் அபூதாலிப் ஆவார். அவர் 
(தநருப்பாலான) இரு காலணிகரள அணிந்துதகாண்டிருப்பார். அதனால் 
அவைது மூரள (தகித்துக்) தகாதிக்கும். இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

363 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மறுரம நாளில் 
நைகவாெிகளிகலகய மிகவும் குரைவான கவதரன அனுபவிப்பவர் ஒரு 
மனிதைாவார். அவருரடய உள்ளங்கால்களின் நடுவில் இைண்டு தநருப்புக் 
கங்குகள் ரவக்கப் படும். அவற்ைால் அவைது மூரள தகாதிக்கும். இரத 
நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்கள் உரையாற்ைிக்தகாண்டிருக்கும்கபாது 
அைிவித் தார்கள்.208 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

364 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நைகவாெிகளிகலகய 
மிகவும் குரைவான கவதரன அனுபவிக்கும் நபர் ஒரு மனிதைாவார். 
அவருக்கு தநருப்பாலான இரு காலணிகளும் வார்களும் இருக்கும். (அடுப்பில் 
ரவக்கப் பட்டுள்ள) தெம்புப் பாத்திைம் தகாதிப்பரதப் கபான்று அவற்ைால் 
அவைது மூரள தகாதிக்கும். நைகவாெிகளிகலகய அவர் தாம் மிகவும் 
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குரைவான கவதரன அனுபவிப்ப வைாய் இருக்க, அவகைா "தம்ரமவிட 
கவதைவரும் மிகக் கடுரமயாக கவதரன தெய்யப்படவில்ரல' என 
எண்ணுவார் (அந்த அளவுக்கு கவதரன கடுரமயாக இருக்கும்). இரத 
நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 92 இரைமறுப்பாளைாக மைணித்த ஒருவருக்கு அவர் புரிந்த 
(நற்)தெயல் எதுவும் (மறுரமயில்) பயனளிக்காது என்பதற்கான ொன்று.  

365 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
இப்னு ஜுத்ஆன் அைியாரமக் காலத்தில் உைவுகரளப் கபணி நடப்பவைாகவும் 
ஏரழகளுக்கு உணவளிப்பவைாகவும் இருந்தாகை! இரவ அவருக்கு (மறுரம 
நாளில்) பயனளிக்குமா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "அவருக்குப் 
பயனளிக்கா; அவர் ஒரு நாள்கூட "இரைவா! விொைரண நாளில் என் 
பாவத்ரத மன்னித்தருள்வாயாக!' என்று ககட்டகதயில்ரல'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.209  

பாடம் : 93 (தகாள்ரகச் ெககாதைர்களான) இரை நம்பிக்ரகயாளர்களுடன் நட்பு 
தகாள்வதும், (எதிரிகளான) மற்ைவர்களின் நட்புைரவத் துண்டிப்பதும், அவர் 
களிடமிருந்து தம் தபாறுப்ரப விலக்கிக் தகாள்வதும்.  

366 அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "இன்னாரின் 
தந்ரதயின் குடும்பத்தார் என் கநெர்கள் அல்லர்; என் கநெர்கள் யாதைனில், 
அல்லாஹ்வும் நல்ல இரைநம்பிக்ரகயாளர் களும்தாம்'' என அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒளிவு மரைவின்ைி பகிைங்கமாககவ கூறுவரத நான் 
ககட்கடன்.210 

 பாடம் : 94 முஸ்லிம்களில் ஒரு தபருங்கூட்டம் எந்த விதமான 
விொைரணயும் கவதரனயும் இல்லாமல் தொர்க்கத்தில் நுரழவார்கள் 
என்பதற்கான ொன்று.  

367 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "என் 
ெமுதாயத்தாரில் எழுபதாயிைம் கபர் எந்த விொைரணயுமின்ைி தொர்க்கத் தில் 
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நுரழவார்கள்'' என்று கூைினார்கள். உடகன (உக்காைா எனும்) ஒரு மனிதர் 
எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அவர்களில் ஒருவனாக என்ரனயும் 
ஆக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்தியுங்கள்'' என்று கூைினார். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "அல்லாஹ்கவ! இவரை அவர்களில் ஒருவைாக ஆக்குவாயாக!'' எனப் 
பிைார்த்தித்தார்கள். பிைகு மற்தைாரு மனிதர் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
அவர்களில் ஒருவனாக என்ரனயும் ஆக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் 
பிைார்த்தியுங்கள்'' என்ைார். நபி (ஸல்) அவர்கள் "இந்த விையத்தில் உக்காைா 
உம்ரம முந்திவிட்டார்'' என்று தொன்னார்கள்.  

368 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

369 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "என் ெமுதாயத்தாரில் எழுபதாயிைம் கபர் தகாண்ட ஒரு கூட்டம் 
தபௌர்ணமி இைவில் ெந்திைன் பிைகாெிப்பரதப் கபான்று முகங்கள் பிைகாெித்த 
படி (விொைரணயின்ைி தொர்க்கத்துக்குள்) நுரழவார்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
உடகன உக்காைா பின் மிஹ்ஸன் அல் அெதீ (ைலி) அவர்கள் தம் மீதிருந்த 
ககாடு கபாட்ட ொல்ரவரய உயர்த்தியவாறு எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! அவர்களில் ஒருவனாக என்ரனயும் ஆக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் 
பிைார்த்தியுங்கள்'' என்று தொன்னார். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்கவ! இவரையும் அவர்களில் ஒருவைாக ஆக்கு வாயாக!'' என்று 
பிைார்த்தித்தார்கள். பிைகு அன்ொரிகளில் ஒருவர் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! அவர்களில் ஒருவனாக என்ரனயும் ஆக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் 
பிைார்த்தியுங்கள்!'' என்று தொன்னார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இந்த விையத்தில் உக்காைா உம்ரம முந்திவிட்டார்'' என்று 
தொன்னார்கள்.211  

370 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் ெமுதாயத்தாரில் 
எழுபதாயிைம் கபர் (விொைரணயின்ைி) தொர்க்கத்தில் நுரழவார்கள். 
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அவர்களில் ஒகைதயாரு கூட்டத்தினர் ெந்திைரனப் கபான்று பிைகாெிப்பர். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

371 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "என் ெமுதாயத்தாரில் எழுபதாயிைம் கபர் எந்த விொைரணயுமின்ைி 
தொர்க்கத்தில் நுரழவார்கள்'' என்று கூைி னார்கள். மக்கள், "அவர்கள் யார், 
அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் 
(கநாய்க்காக) சூடிட்டுக் தகாள்ளமாட்டார்கள்; ஓதிப்பார்க்கமாட்டார்கள்; தங்கள் 
இரைவன்மீகத முழு நம்பிக்ரக ரவப்பார்கள்'' என்று கூைினார்கள். உடகன 
உக்காைா (ைலி) அவர்கள் எழுந்து, "அவர்களில் ஒருவனாக என்ரனயும் 
ஆக்கும் படி அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்தியுங்கள்!'' என்று தொன்னார். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அவர்களில் நீரும் ஒருவர்தாம்'' என்று தொன்னார்கள். உடகன 
இன்தனாருவர் எழுந்து, "அவர்களில் ஒருவனாக என்ரனயும் ஆக்கும்படி 
அல்லாஹ் விடம் பிைார்த்தியுங்கள், நபிகய!'' என்று கூைினார். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "இந்த விையத்தில் உக்காைா உம்ரம முந்திவிட்டார்'' என்று 
தொன்னார்கள்.  

372 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் ெமுதாயத்தாரில் எழுபதாயிைம் கபர் 
விொைரணயின்ைி தொர்க்கத்தில் நுரழவார்கள்'' என்று கூைினார்கள். மக்கள், 
"அவர்கள் யார், அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் எத்தரகயவர்கள் எனில், 
ஓதிப்பார்க்கமாட்டார்கள்; பைரவ ெகுனம் பார்க்கமாட்டார்கள்; (கநாய்க்காக) 
சூடிட்டுக்தகாள்ளமாட்டார்கள்; தங்கள் இரைவன் மீகத முழு நம்பிக்ரக 
ரவப்பார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.  

373 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நிச்ெயமாக என் 
ெமுதாயத்தாரில் "எழுபதாயிைம் கபர்' அல்லது "ஏழு லட்ெம் கபர்' 
ஒருவரைதயாருவர் பற்ைிக்தகாண்டு ஒகை ெீைாக (விொைரணயின்ைி) 
தொர்க்கத்தில் நுரழவார்கள். அவர்களில் கரடெி நபர் நுரழயாதவரை முதல் 
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நபர் நுரழயமாட்டார்; (-அரனவரும் ஓைணியில் நுரழவர்). கமலும், 
அவர்களுரடய முகங்கள் தபௌர்ணமி இைவில் (பிைகாெிக்கும்) முழு நிலவின் 
வடிவத்தில் இருக்கும். இரத ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். ("எழுபதாயிைம் கபர்', "ஏழு இலட்ெம் கபர்' ஆகிய) இவற்ைில் 
எது என்று அைிவிப்பாளர் அபூஹாஸிம் (ைஹ்) அவர்களுக்குத் 
ததரியவில்ரல.212  

374 ஹுரஸன் பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்களிடம் இருந்துதகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது 
அவர்கள், "இன்ைிைவு நட்ெத்திைம் விழுந்தரதக் கண்டவர் உங்களில் யார்?'' 
என்று ககட்டார்கள். நான், "நான் (கண்கடன்)' என்று பதிலளித்கதன். பிைகு, 
"(நான் ததாழுரகயில் ஈடுபட்டிருந்ததால் அப்கபாது விழித்திருந்கதன் என 
எண்ணி விடாதீர்கள். ஏதனனில், அப்கபாது நான் எந்தத் ததாழுரகயிலும் 
இருக்கவில்ரல. மாைாக, என்ரன விை ஜந்து தீண்டிவிட்டது (அதனால் 
விழித்திருந்தகபாதுதான் நட்ெத்திைம் விழுந்தரதப் பார்த்கதன்)'' என்று 
கூைிகனன். "(விைக்கடிக்காக) நீங்கள் என்ன தெய்தீர்கள்'' என்று ெயதீ் 
ககட்டார்கள். நான், "ஓதிப்பார்த்துக் தகாண்கடன்'' என்று பதிலளித்கதன். 
அதற்கு அவர்கள், "ஏன் அவ்வாறு தெய்தீர்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். நான், 
"ஆமிர் அஷ்ைஅப ீ(ைஹ்) அவர்கள் எமக்கு அைிவித்த ஒரு நபிதமாழிதான் 
(அதற்குக் காைணம்)'' என்று கூைிகனன். அவர்கள் "ஆமிர் அஷ்ைஅப ீ(ைஹ்) 
அவர்கள் உங்களுக்கு என்ன அைிவித்தார்கள்?'' என்று ககட்க, நான், "புரைதா 
பின் ஹுரஸப் அல் அஸ்லமீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்து "கண்கணறு, அல்லது 
விைக்கடி தவிை கவதைதற்காகவும் ஓதிப்பார்த்த(லி)ல் (ெிைப்பு) கிரடயாது 
என்று ஆமிர் அஷ்அைப ீ(ைஹ்) அவர்கள் எமக்கு அைிவித்தார்கள்'' என்று 
பதிலளித்கதன். அதற்கு ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள், "யார் தாம் 
தெவியுற்ைபடி தெயல்பட்டாகைா அவர் நன்ரமகய தெய்தார். ஆயினும், இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து (பின்வருமாறு) எமக்கு 
அைிவித்தார்கள் என்ைார்கள்: (நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்:) (மிஅைாஜ் 
எனும் விண்ணுலகப் பயணத்தின்கபாது) எனக்குப் பல ெமுதாயத்தார் எடுத்துக் 
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காட்டப் பட்டனர். அப்கபாது ஓர் இரைத்தூதரை நான் கண்கடன். அவருடன் 
(அவருரடய ெமுதாயத்தாரில் பத்துக்கும் குரைந்த) ஒரு ெிறு குழுவினகை 
இருந்தனர். மற்கைார் இரைத்தூதருடன் ஓரிரு நபர்ககள இருந்தனர். 
இன்கனார் இரைத்தூதருடன் ஒருவர்கூட இருக்கவில்ரல. பின்னர் எனக்கு 
ஒரு தபருங்கூட்டம் காட்டப்பட்டது. அவர்கள் என் ெமுதாயத்தார்தாம் என்று 
நான் எண்ணிகனன். ஆனால், இது (இரைத்தூதர்) மூொவும் அவருரடய 
ெமுதாயமும்தான்; அடிவானத்ரதப் பாருங்கள்'' என்று என்னிடம் கூைப்பட்டது. 
அவ்வாகை நான் பார்த்கதன். அங்கு ஒரு தபரும் மக்கள் கூட்டம் இருந்தது. 
கமலும் "மற்கைார் அடிவானத்ரதப் பாருங்கள்'' என்றும் என்னிடம் 
கூைப்பட்டது. பார்த்கதன்; அங்கும் ஒரு தபரும் மக்கள் கூட்டம் இருந்தது. 
அப்கபாது "இதுதான் உங்கள் ெமுதாயம். எந்த விொைரணயும் 
கவதரனயுமின்ைி தொர்க்கம் தெல்லும் எழுபதாயிைம் கபரும் இவர்களில் 
அடங்குவர்'' என்று எனக்குச் தொல்லப்பட்டது. (எந்த விொைரணயும் 
கவதரனயுமின்ைி தொர்க்கம் தெல்லும் அந்த எழுபதாயிைம் கபர் யார் 
என்பரத விளக்காமகலகய) நபி (ஸல்) அவர்கள் அங்கிருந்து தென்று தமது 
வடீ்டுக்குள் நுரழந்து விட்டார்கள். எனகவ, விொைரணயும் கவதரனயுமின்ைி 
தொர்க்கம் தெல்கவார் யார் என்பது ததாடர்பாக மக்கள் விவாதிக்கத் 
ததாடங்கினார்கள். ெிலர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
கதாழரமரயப் தபற்ைவர்ககள அவர்களாக இருக்கலாம்'' என்று கூைினர். 
கவறு ெிலர், "இஸ்லாத்தில் பிைந்து, இரைவனுக்கு இரணரவக்காமல் 
இருந்தவர் ககள அவர்களாக இருக்கலாம்'' என்றும், இன்னும் பலவற்ரையும் 
கூைினார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
வந்து, "எது குைித்து நீங்கள் விவாதித்துக்தகாண்டிருக்கிைரீ்கள்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அப்கபாது, மக்கள் (நடந்த விவாதங்கரளத்) ததரிவித்தனர். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "(எந்த விொைரணயும் கவதரனயுமின்ைி 
தொர்க்கம் தெல்லவுள்ள) அவர்கள் யாதைனில், அவர்கள் தாங்களும் 
ஓதிப்பார்க்கமாட்டார்கள்; ஓதிப்பார்க்குமாறு பிைரிடம் ககாைவுமாட்டார்கள்; 
பைரவகரள ரவத்து ெகுனம் பார்க்கமாட்டார்கள்; தம் இரைவரனகய 
முழுரமயாகச் ொர்ந்திருப் பார்கள்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது உக்காைா 
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பின் மிஹ்ஸன் (ைலி) அவர்கள் எழுந்து, "அவர்களில் ஒருவனாக என்ரனயும் 
ஆக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்தியுங்கள்'' என்று கூைினார். அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "அவர்களில் நீரும் ஒருவர்தாம்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு 
மற்தைாருவர் எழுந்து, "அவர்களில் ஒருவனாக என்ரனயும் ஆக்கும்படி 
அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்தியுங்கள்'' என்ைார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"இந்த விையத்தில் உக்காைா உம்ரம முந்திவிட்டார்'' என்று 
தொன்னார்கள்.213  

375 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் வாயிலாக வரும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. "எனக்குப் பல 
ெமுதாயத்தார் எடுத்துக் காட்டப்பட்டனர்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள் என இந்த அைிவிப்பு ததாடங்குகிைது. அைிவிப்பாளர் 
ஹுரஸன் (ைஹ்) அவர்கள் ஆைம்பத்தில் குைிப்பிட்டுள்ள தகவல் 
இடம்தபைவில்ரல.  

பாடம் : 95 தொர்க்கவாெிகளில் பாதிப்கபைாக இந்த (இறுதிச்) ெமுதாயத்தார் 
இருப்பர்.  
376 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம், "தொர்க்கவாெிகளில் 
நான்கில் ஒரு பகுதியினைாக இருக்க நீங்கள் விரும்புகின்ைரீ்களா?'' என்று 
ககட்டார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ் மிகப் தபரியவன்' என்று (தக்பரீ்) 
முழங்கிகனாம். பிைகு "தொர்க்கவாெிகளில் மூன்ைில் ஒரு பகுதியினைாக 
இருக்க நீங்கள் விரும்புகின்ைரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாதும் நாங்கள், 
"அல்லாஹ் மிகப் தபரியவன்' என்று (தக்பரீ்) முழங்கிகனாம். பிைகு 
"தொர்க்கவாெிகளில் பாதிப் கபைாக (என் ெமுதாயத்தாைான) நீங்கள் இருக்க 
கவண்டுதமன்கை நான் எதிர்பார்க்கிகைன். அ(தற்குரிய காைணம் என்ன என்ப)து 
பற்ைி உங்களுக்கு நான் ததரிவிக்கிகைன்: இரைமறுப் பாளர்களுடன் 
ஒப்பிடுரகயில் முஸ்லிம்கள் "கறுப்புக் காரள மாட்டி(ன் உடலி)லுள்ள 
தவள்ரள முடிரயப் கபான்றுதான்' அல்லது "தவள்ரளக் காரள மாட்டிலுள்ள 
கறுப்பு முடிரயப் கபான்றுதான்' என்று கூைினார்கள்.  
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377 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் சுமார் 
நாற்பது கபர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு (கதால்) 
கூடாைத்தில் இருந்துதகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள், 
"தொர்க்கவாெிகளில் நான்கில் ஒரு பகுதியினைாக இருக்க நீங்கள் 
விரும்புகின்ைரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். நாங்கள் "ஆம்' என்று தொன்கனாம். 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தொர்க்கவாெிகளில் மூன்ைில் ஒரு 
பகுதியினைாக இருக்க நீங்கள் விரும்புகின்ைரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கும் நாங்கள் "ஆம்' என்கைாம். பிைகு அவர்கள் "என் உயிர் எவன் 
ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! தொர்க்கவாெிகளில் பாதிப் கபைாக 
(என் ெமுதாயத்தாைான) நீங்கள் இருக்க கவண்டுதமன்கை நான் 
எதிர்பார்க்கிகைன். அதற்குக் காைணம், தொர்க்கத்தில் முஸ்லிமானவரைத் 
தவிை கவதைவரும் நுரழய முடியாது. இரணரவப்பாளர் களுடன் 
ஒப்பிடும்கபாது நீங்கள் "கறுப்புக் காரள மாட்டின் கதாலில் உள்ள தவள்ரள 
முடிரயப் கபான்றுதான்' அல்லது "ெிவப்புக் காரள மாட்டின் கதாலில் உள்ள 
கறுப்பு முடிரயப் கபான்றுதான்' என்று தொன்னார்கள்.214 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

378 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது முதுரக கதால் 
கூடாைதமான்ைில் ொய்த்தபடி எங்களிரடகய உரையாற்ைினார்கள். அப்கபாது, 
"அைிந்துதகாள்ளுங்கள்; தொர்க்கத்தில் முஸ்லிமானவரைத் தவிை கவதைவரும் 
நுரழய முடியாது. இரைவா! நான் (தொல்ல கவண்டிய தெய்திரயச்) 
தொல்லிவிட்கடனா? இரைவா (இதற்கு) நீகய ொட்ெி'' என்று கூைிவிட்டு, 
"தொர்க்கவாெிகளில் நான்கில் ஒரு பகுதியினைாக இருக்க நீங்கள் 
விரும்புகின்ைரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். நாங்கள், "ஆம்; அல்லாஹ்வின் 
தூதகை!'' என்று தொன்கனாம். அவர்கள், "தொர்க்கவாெிகளில் மூன்ைில் ஒரு 
பகுதியினைாக இருக்க நீங்கள் விரும்புகிைரீ்களா?'' என்று ககட் டார்கள். 
அதற்கு மக்கள், "ஆம்; அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று தொன்னார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தொர்க்கவாெிகளில் பாதிப் கபைாக 
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(என் ெமுதாயத்தாைான) நீங்கள் இருக்க கவண்டும் என்கை நான் எதிர்பார்க்கி 
கைன். மற்ை ெமுதாயங்களுடன் ஒப்பிடும்கபாது நீங்கள் "தவள்ரளக் காரள 
மாட்டிலுள்ள "கறுப்பு முடிரயப் கபான்றுதான்' அல்லது கறுப்புக் காரள 
மாட்டிலுள்ள தவள்ரள முடிரயப் கபான்றுதான்'' என்று தொன்னார்கள்.215  

பாடம் : 96 (மறுரம நாளில்) ஆதம் (அரல) அவர்களிடம், "ஒவ்கவார் ஆயிைம் 
கபரிலி ருந்தும் நைகத்திற்குச் தெல்லவிருக்கும் ததாள்ளாயிைத்து 
ததாண்ணூற்தைான்பது கபரை நீங்கள் தனியாகப் பிரித்திடுங்கள்'' என்று 
அல்லாஹ் கூறுவான்.  

379 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வலிவும் மாண்புமிக்க 
அல்லாஹ் (மறுரம நாளில் ஆதிமனிதரை கநாக்கி), "ஆதகம!'' என்பான். 
அதற்கு ஆதம் (அரல) அவர்கள், "(இரைவனின் அரழப்ரப ஏற்று, இரைவா!) 
இகதா கீழ்ப்படியக் காத்திருக்கிகைன். (கட்டரளயிடு) நலம் அரனத்தும் உன் 
கைங்களில்தான்'' என்று கூறுவார்கள். அப்கபாது இரைவன், "(உங்கள் 
வழித்கதான்ைல்களில்) நைகத்திற்குச் தெல்லவிருப்பவர்கரள 
(மற்ைவர்களிலிருந்து) தனியாகப் பிரித்திடுங்கள்'' என்று தொல்வான். அதற்கு 
அவர்கள், "எத்தரன நைகவாெிகரள (அவ்வாறு பிரிக்க கவண்டும்)?'' என்று 
ககட்பார்கள். அதற்கு இரைவன், "ஒவ்கவார் ஆயிைம் கபரிலிருந்தும் 
ததாள்ளாயிைத்துத் ததாண்ணூற்தைான்பது கபரை(த் தனியாகப் பிரித்திடுங்கள்)'' 
என்று பதிலளிப்பான். அப்கபாது(ள்ள பயங்கைச் சூழ்நிரலயில்) பாலகன்கூட 
நரைத்து (மூப்பரடந்து)விடுகின்ை, கர்ப்பம் தகாண்ட தபண் ஒவ்தவாருவரும் 
கர்ப்பத்ரதப் (பதீியின் காைணத்தால் அரைகுரையாகப்) பிைெவித்துவிடுகின்ை 
கநைம் இதுதான். மக்கரள (அச்ெத்தால்) கபாரதயுற்ைவர்களாக நீங்கள் 
காண்பரீ்கள். ஆனால், அவர்கள் (உண்ரமயிகலகய மதுவால்) 
கபாரதயுற்ைிருக்கமாட்டார்கள். ஆனால் அல்லாஹ்வின் கவதரன 
கடுரமயானதாகும். இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியது, மக்களுக்கு மிகவும் ெிைமமானதாக இருந்தது. எனகவ அவர்கள், 
"(ஒவ்கவார் ஆயிைத்திலும் நைகத்திற்குச் தெல்லாமல் எஞ்ெியிருக்கும்) அந்த 
ஒரு நபர் எங்களில் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள், "(பயப்படாதீர்கள்!) நற்தெய்தி தபறுங்கள். யஃஜுஜ், மஃஜுஜ் 
கூட்டத்தாரில் ஓைாயிைம் கபர் என்ைால், உங்களில் ஒருவர் (நைகத்திற்குச் 
தெல்ல தனியாகப் பிரிக்கப்பட்கடாரில்) இருப்பார்'' என்று கூைிவிட்டுப் பின்னர், 
"என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! 
தொர்க்கவாெிகளில் நான்கில் ஒரு பகுதியினைாக நீங்கள் இருக்க 
கவண்டுதமன்று நான் கபைாவல் தகாள்கிகைன்'' என்று கூைினார்கள். உடகன 
நாங்கள் (இந்த மகிழ்ச்ெியூட்டும் நற்தெய்திரயக் ககட்டு) அல்லாஹ்ரவப் 
புகழ்ந்து, "அல்லாஹ் மிகப் தபரியவன்' (அல்லாஹு அக்பர்) என்று 
முழங்கிகனாம். பின்னர், "என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது 
ெத்தியமாக! தொர்க்கவாெிகளில் மூன்ைில் ஒரு பகுதியினைாக நீங்கள் இருக்க 
கவண்டுதமன்று நான் ஆரெப் படுகிகைன்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாதும் 
நாங்கள் அல்லாஹ்ரவப் புகழ்ந்து, "அல்லாஹ் மிகப் தபரியவன்' (அல்லாஹு 
அக்பர்) என்று முழக்கமிட்கடாம். பின்னர், "என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா 
அவன்மீது ெத்தியமாக! தொர்க்கவாெிகளில் பாதிப் கபைாக (என் 
ெமுதாயத்தாைான) நீங்கள் இருக்க கவண்டுதமன்று நான் கபைாவல் 
தகாள்கிகைன். மற்ைச் ெமுதாயங்களுடன் ஒப்பிடும்கபாது உங்கள் 
(எண்ணிக்ரகயின்) நிரல, "கறுப்புக் காரள மாட்டின் கதாலில் உள்ள 
தவள்ரள முடிரயப் கபான்றுதான்' அல்லது "கழுரதயின் 
முன்னங்காலிலுள்ள தவள்ரள தொட்ரடரயப் கபான்றுதான்' என்று 
கூைினார்கள்.216  

380 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அன்ரைய தினம் (மற்ை) மனிதர்களுடன் 
ஒப்பிடும்கபாது நீங்கள் "கறுப்புக் காரள மாட்டிலுள்ள தவள்ரள முடிரயப் 
கபான்றுதான்' அல்லது "தவள்ரளக் காரள மாட்டிலுள்ள கறுப்பு முடிரயப் 
கபான்றுதான்'' எனும் வாக்கியம் இடம்தபற்றுள்ளது. "கழுரதயின் 
முன்னங்காலிலுள்ள தவள்ரள தொட்ரடரயப் கபான்றுதான்' என்பது 
இடம்தபைவில்ரல.  
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அத்தியாயம்-3 உளூ (ஹதஸீ் 381 லிருந்து 491 வரை) 

 

 

பாடம் : 1 

 

 381 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தூய்ரம 
இரைநம்பிக்ரகயில் பாதியாகும்.2 அல்ஹம்து லில்லாஹ் (எல்லாப் புகழும் 

அல்லாஹ்வுக்கக!) என்(று இரைவரனத் துதிப்)பது, (நன்ரம மற்றும் 
தீரமகரள நிறுக்கக்கூடிய) தைாரெ நிைப்பக்கூடியதாகும். சுப்ஹானல்லாஹி, 
வல்ஹம்து லில்லாஹி (அல்லாஹ் தூயவன்; எல்லாப் புகழும் அவனுக்கக 
உரியது) என்(று அவரனத் துதிப்)பது வானங்கள் மற்றும் பூமிக்கிரடகயயுள்ள 
இடத்ரத நிைப்பிவிடக் கூடிய (அளவிற்கு அபரிமிதமான நன்ரமகரளக் 
தகாண்ட)தாகும். ததாழுரக (வழிகாட்டும்) ஒளியாகும்.3 தானதர்மம் 
ொன்ைாகும்.4 தபாறுரம ஒரு தவளிச்ெமாகும்.5 குர்ஆன் ஒன்று உனக்கு 
ஆதைவான ொன்ைாகும்; அல்லது எதிைான ொன்ைாகும்.6 மக்கள் அரனவரும் 
காரலயில் புைப்பட்டுச் தென்று தம்ரம விற்பரன தெய்கின்ைனர். ெிலர் 

தம்ரம (இரைவனிடம் விற்று நைகத்திலிருந்து தம்ரம) விடுவித்துக் 

தகாள்கின்ைனர். கவறு ெிலர் (ரைத்தானிடம் விற்று) தம்ரம 

அழித்துக்தகாள்கின்ைனர். இரத அபூமாலிலிக் அல்அஷ்அரீ (ைலிலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
பாடம் : 2 ததாழுரகக்குத் தூய்ரம அவெியம்.7 முஸ்அப் பின் ெஅத் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: கநாயுற்ைிருந்த இப்னு ஆமிர் (ைஹ்) அவர்கரள 
உடல்நலம் விொரிப்பதற்காக அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
தென்ைார்கள். அப்கபாது இப்னு ஆமிர் (ைஹ்) அவர்கள், இப்னு உமர் அவர்ககள! 
எனக்காகத் தாங்கள் அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்திக்கக் கூடாதா? என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) 
தெய்யாமல் எந்தத் ததாழுரகயும் ஏற்கப்படாது; கமாெடி தெய்த தபாருளால் 
தெய்யப்படும் எந்த தானதர்மமும் ஏற்கப்படாது என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறுவரத நான் ககட்டிருக்கிகைன். நீங்கள் பஸ்ைாவி(ன் 
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ஆட்ெிப் தபாறுப்பி)ல் இருந்தீர்கள் என்று கூைி (மறுத்து)விட்டார்கள்.8 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

382 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் 
ஹதீஸும் ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவருக்கு ெிறு துடக்கு (ஹதஸ்) ஏற்பட்டுவிட்டால், அவர் அங்கத் 

தூய்ரம (உளூ) தெய்துதகாள்ளாதவரை அவைது ததாழுரக ஏற்கப்படாது.9 

 

 பாடம் : 3 அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்யும் முரையும் அதன் நிரை(வான 
அள)வும்.  

 

383 உஸ்மான் (ைலி) அவர்களுரடய முன்னாள் அடிரமயான ஹும்ைான் பின் 
அபான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ைலி) அவர்கள் 
அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்வதற்காகத் தண்ணரீ் தகாண்டுவைச் தொல்லி 
அங்கத் தூய்ரம தெய்தார்கள். (முதலில்) தம்முரடய இரு முன் ரககரள 
மூன்று முரை கழுவினார்கள். பிைகு வாய் தகாப்புளித்து (மூக்கிற்கு நீர் 
தெலுத்தி) மூக்குச் ெிந்தினார்கள். பின்னர் தமது முகத்ரத மூன்று முரை 
கழுவினார்கள். பிைகு தமது வலக் கைத்ரத முழங்ரக மூட்டுவரை மூன்று 

முரை கழுவினார்கள். அடுத்துத் தமது இடக் கைத்ரதயும் அரதப் கபான்கை 
(முழங்ரக மூட்டுவரை மூன்று முரை) கழுவினார்கள். பின்னர் தரலரய 
(ஈைக் ரகயால் தடவி) மஸ்ஹு தெய்தார்கள். பிைகு தமது வலக் காரல 
கணுக்கால்வரை மூன்று முரை கழுவினார்கள். பிைகு இடக் காரலயும் 
அரதப் கபான்கை (கணுக்கால்வரை மூன்று முரை) கழுவினார்கள். பின்னர் 
நான் தெய்த இந்த அங்கத் தூய்ரமரயப் கபான்கை அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களும் அங்கத் தூய்ரம தெய்தரத நான் பார்த்கதன். கமலும், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் யார் நான் தெய்த இந்த அங்கத் 
தூய்ரமரயப் கபான்று அங்கத் தூய்ரம தெய்து, பின்னர் கவறு எந்த (தகட்ட) 
எண்ணங் களுக்கும் இடம் தாைாமல் இைண்டு ைக்அத்கள் நின்று ததாழுகிைாகைா 
அவர் முன்பு தெய்த (ெிைிய) பாவங்கள் அவருக்கு மன்னிக்கப்படும் என்று 
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கூைினார்கள் என்ைார்கள். (இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) இப்னு 
ைிஹாப் (முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் அஸ்ஸுஹ்ரீ -ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்ைார்கள்: இவ்வாறு அங்கத் தூய்ரம தெய்வதுதான் ததாழுரகக்காக 
ஒருவர் அங்கத் தூய்ரம தெய்யும் முரைகளிகலகய மிகவும் 
நிரைவானதாகும் என்று நம் அைிஞர்கள் கூறுகின்ைனர்.10 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 384 உஸ்மான் (ைலி) அவர்களுரடய முன்னாள் அடிரமயான ஹும்ைான் பின் 
அபான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியாதாவது: உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள் ஒரு 
பாத்திைம் (தண்ணரீ்) தகாண்டுவைச் தொல்லி (அங்கத் தூய்ரம தெய்தார்கள். 
ஆைம்பமாக) தம்முரடய முன் ரககளில் மூன்று முரை தண்ணரீ் ஊற்ைிக் 
கழுவினார்கள். பிைகு தமது வலக் கைத்ரதப் பாத்திைத்தினுள் தெலுத்தி 
(தண்ணரீ் அள்ளி) வாய் தகாப்புளித்து (மூக்கிற்கு நீர் தெலுத்தி) மூக்குச் 

ெிந்தினார்கள். பிைகு தமது முகத்ரத மூன்று முரை கழுவினார்கள். கமலும், 

இரு (ரககரளயும்) முழங்ரக மூட்டுவரை மூன்று முரை கழுவினார்கள். 
பிைகு தரலரய (ஈைக் ரகயால் தடவி) மஸ்ஹு தெய்தார்கள். பிைகு தம்மிரு 
கால்கரளயும் மூன்று முரை கழுவினார்கள். பின்னர் யார் எனது இந்த 
உளூரவப் கபான்று உளூச் தெய்து கவறு எந்த (தகட்ட) எண்ணங்களுக்கும் 
இடம் தைாமல் இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுகிைாகைா, அவர் முன்பு தெய்த (ெிைிய) 
பாவங்கள் அவருக்கு மன்னிக்கப்படும் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள் என்று ததரிவித்தார்கள்.  
 

பாடம் : 4 அங்கத் தூய்ரம தெய்வதன் ெிைப்பும், அதன் பின் ததாழுவதன் 
ெிைப்பும்.  
 

385 உஸ்மான் (ைலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிரமயான ஹும்ைான் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ைலி) அவர்கள் 
பள்ளிவாெலின் முற்ைத்தில் இருந்துதகாண்டிருந் தார்கள். அப்கபாது அஸ்ர் 
கநைம். அவர்களிடம் ததாழுரக அைிவிப்பாளர் (முஅத்தின்) வந்தார். உடகன 
உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள்அங்கத் தூய்ரம தெய்யத் தண்ணரீ் தகாண்டுவைச் 
தொல்லி, அங்கத் தூய்ரம தெய்தார்கள். பிைகு, அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
நான் ஒரு நபிதமாழிரய அைிவிக்கப்கபாகிகைன். (குர்ஆனில்) ஒரு வெனம் 
(2:159) மட்டும் இல்ரலயானால் இரத நான் உங்களுக்கு 

அைிவிக்கமாட்கடன்11 என்று கூைிவிட்டு (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மனிதர் அழகிய 
முரையில் (நிரைவாக) அங்கத் தூய்ரம தெய்து, ஒரு ததாழுரகரய 
நிரைகவற்றுவாைாயின் அவருக்கும் அடுத்த ததாழுரகக்கும் இரடயிலான 
(ெிறு) பாவங்கரள அவருக்காக அல்லாஹ் மன்னிக்காமலிருப்பதில்ரல. இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
அபூஉொமா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், அழகிய முரையில் அங்கத் 

தூய்ரம தெய்த பின், கடரமயாக்கப்பட்ட ஒரு ததாழுரகரய 
நிரைகவற்றுவாைாயின் என இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

386 ஹும்ைான் பின் அபான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உஸ்மான் (ைலி) 
அவர்கள் அங்கத் தூய்ரம தெய்தகபாது, அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் 
ஒரு நபிதமாழிரய உங்களுக்கு அைிவிக்கப் கபாகிகைன். அல்லாஹ்வின் 

மீதாரணயாக! இரைகவதத்திலுள்ள ஒரு வெனம் மட்டும் இல்ரலயானால் 
இரத நான் உங்களுக்கு அைிவிக்கமாட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மனிதர் அழகிய முரையில் அங்கத் தூய்ரம 
தெய்து, பின்னர் ததாழுரகரய நிரைகவற்றுவாைாயின் அவருக்கும் அடுத்த 
ததாழுரகக்கும் இரடயிலான (ெிறு) பாவங்கள் அவருக்காக 
மன்னிக்கப்படாமலிருப்பதில்ரல. இதன் அைிவிப்பாளைான உர்வா பின் 
அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: நாம் ததளிவான 
வெனங்கரளயும் கநர்வழி ரயயும் அருளியதுடன் அவற்ரை மக்களுக்கு 

கவதத்தில் விளக்கிய பின்னரும் அவற்ரை யார் மரைக்கிைார்ககளா 
அவர்கரள நிச்ெயமாக அல்லாஹ் ெபிக்கின்ைான். இன்னும் ெபிப்கபாரும் 
அவர்கரளச் ெபிக்கின்ைார்கள் எனும் (2:159 ஆவது) வெனகம (உஸ்மான் (ைலி) 
அவர்கள் குைிப்பிட்ட) அந்த வெனமாகும்.  
 

387 அம்ர் பின் ெயதீ் பின் அல்ஆஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (ஒரு 
முரை) உஸ்மான் (ைலி) அவர்களிடம் இருந்கதன். அப்கபாது அவர்கள் (அங்கத் 
தூய்ரம தெய்வதற்காக ஒரு பாத்திைம்) தண்ணரீ் தகாண்டுவைச் தொன்னார்கள். 
பிைகு (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: ஒரு முஸ்லிமான மனிதர் கடரமயாக்கப்பட்ட ஒரு 
ததாழுரக(யின் கநைம்) வந்ததும், அதற்காக அழகிய முரையில் அங்கத் 
தூய்ரம தெய்து உள்ளச்ெத்துடன் முரைகயாடு ததாழுவாைாயின், அந்தத் 
ததாழுரக அதற்கு முந்ரதய (ெிைிய) பாவங்களுக்குப் பரிகாைம் 
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ஆகாமலிருப்பதில்ரல; அவர் தபரும் பாவம் ஏதும் தெய்தால் தவிை. இது 
எல்லாக் காலத்திற்கும் தபாருந்தும். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

388 உஸ்மான் (ைலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிரம ஹும்ைான் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: நான் உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ைலி) அவர்களிடம் 
அங்கத் தூய்ரம தெய்வதற்கான தண்ணரீ் தகாண்டுவந்கதன். அவர்கள் அங்கத் 
தூய்ரம தெய்தார்கள். பிைகு அவர்கள் கூைினார்கள்: ெிலர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ஹதீஸ்கரள அைிவிக்கின்ைனர். ஆனால், 

அவற்ைின் நிரல என்ன என்று எனக்குத் ததரியாது. ஆயினும், (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இகதா) இப்கபாது நான் தெய்த அங்கத் 
தூய்ரம கபான்று அங்கத் தூய்ரம தெய்தரத நான் பார்த்கதன். பிைகு யார் 
இவ்வாறு அங்கத் தூய்ரம தெய்கின்ைாகைா, அவைது முந்ரதய (ெிறு) 
பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டுவிடும். பிைகு அவர் ததாழும் ததாழுரகயும் 
பள்ளிவாெரல கநாக்கி அவர் நடப்பதும் அவருக்குக் கூடுதலா(ன வணக்க 
மா)க மாைிவிடும் என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், இப்னு அப்தா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 

நான் உஸ்மான் (ைலி) அவர்களிடம் தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் அங்கத் 
தூய்ரம (உளூ) தெய்தார்கள் என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது.  
 

389 அபூஅனஸ் (மாலிக் பின் அபஆீமிர் -ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (மதீனா 
பள்ளிவாெலுக்கருகில் உள்ள) மகாஇத் எனுமிடத்தில் உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள் 
அங்கத் தூய்ரம தெய்தார்கள். அப்கபாது அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் தெய்த அங்கத் தூய்ரம முரைரய உங்களுக்கு நான் 
காட்டட்டுமா? என்று கூைிவிட்டு, மும்மூன்று முரை (ஒவ்கவார் உறுப்ரபயும் 
கழுவி) அங்கத் தூய்ரம தெய்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், குரதபா (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், அப்கபாது உஸ்மான் (ைலி) அவர்களின் அருகில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுரடய கதாழர்களில் ெிலரும் இருந்தனர் என்று 

(அபூஅனஸ் (ைஹ்) கூைியதாக) அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

390 ஹும்ைான் பின் அபான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உஸ்மான் (ைலி) 
அவர்கள் அங்கத் தூய்ரம தெய்வதற்காக அவர்களுக்குத் தண்ணரீ் 

தகாண்டுவந்து ரவப்பவனாக நான் இருந்கதன். அவர்கள் தினமும் ெிைிதளவு 
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நீரிலாவது குளிக்காமல் இருக்க மாட்டார்கள். கமலும் அவர்கள் கூைினார்கள்: 
நாங்கள் (ஒரு நாள்) இந்தத் ததாழுரகரய -அதாவது அஸ்ர் ததாழுரகரய- 
முடித்துவிட்டுத் திரும்பிக்தகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது எங்களிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒன்ரைப் பற்ைி உங்களிடம் நான் 
அைிவிக்கலாமா? அல்லது வாய்மூடி இருந்து விடலாமா? என்று எனக்குத் 
ததரியவில்ரல என்று தொன்னார்கள். உடகன நாங்கள், அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! அது நல்ல தகவலாக இருப்பின் எங்களுக்கு அைிவியுங்கள். 
இல்லாவிட்டால், அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதருகம நன்கைிந்தவர்கள் 

என்று கூைிகனாம். அப்கபாது அவர்கள், ஒரு முஸ்லிம் தம்மீது அல்லாஹ் 

கட்டாயமாக்கியுள்ள அங்கத் தூய்ரமரய (உளூரவ) முழுரமயாகச் தெய்து, 

இந்த ஐகவரளத் ததாழுரககரளத் ததாழுவாைாயின் அந்த ஐகவரளத் 
ததாழுரககளுக்கிரடகய ஏற்படும் (ெிறு) பாவங்களுக்கு அரவ பரிகாைமாக 
அரமயாமலிருப்பதில்ரல என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

391 ஜாமிஉ பின் ைத்தாத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: பிஷ்ர் பின் மர்வான் 
பின் அல்ஹகமுரடய ஆட்ெிக் காலத்தில் ஹும்ைான் பின் அபான் (ைஹ்) 
அவர்கள் இந்த (பஸ்ைா) பள்ளிவாெலில் ரவத்து அபூபுர்தா (ைஹ்) அவர்களிடம் 
(பின் வருமாறு) அைிவிப்பரத நான் தெவியுற்கைன்:12 உஸ்மான் பின் 
அஃப்பான் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் கட்டரளக்ககற்ப யார் 
முழுரமயாக அங்கத் தூய்ரம தெய்கின் ைாகைா அவர் ததாழும் 

கடரமயாக்கப்பட்ட ததாழுரககள் (ஒவ்தவான்றும்) அவற்றுக்கு இரடகய 
ஏற்படும் (ெிறு) பாவங்களுக்குப் பரிகாைமாகும் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். இவ்வாறுதான் உரபதுல்லாஹ் பின் முஆத் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் காணப்படுகிைது. ஃகுன்தர் முஹம்மத் பின் 
ஜஅஃபர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் பிஷ்ர் பின் மர்வான் ஆட்ெிக் 
காலத்தில் எனும் வாெககமா கடரமயாக் கப்பட்ட என்ை குைிப்கபா 

இடம்தபைவில்ரல. இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

392 உஸ்மான் (ைலி) அவர்களுரடய முன்னாள் அடிரமயான ஹும்ைான் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ைலி) 
அவர்கள் அழகிய முரையில் அங்கத் தூய்ரம தெய்தார்கள். பிைகு 
பின்வருமாறு கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு 
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முரை) அழகிய முரையில் அங்கத் தூய்ரம தெய்தரத நான் பார்த்கதன். 
பிைகு யார் இவ்வாறு அங்கத் தூய்ரம தெய்துவிட்டுத் ததாழுவதற்காக என்கை 
பள்ளிவாெலுக்குப் புைப்பட்டுச் தெல்கிைாகைா அவர், முன்பு தெய்த (ெிறு) 
பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டுவிடும் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்.  
 

393 உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூை நான் ககட்கடன்: யார் ததாழுரகக்காக 

முழுரமயான முரையில் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்து, கடரமயான 
ததாழுரகக்காக நடந்துதென்று, மக்களுடன் ததாழுகிைாகைா அல்லது கூட்டுத் 
ததாழுரகயில் கலந்துதகாள்கிைாகைா அல்லது பள்ளிவாெலில் ததாழுகிைாகைா 
அவருக்கு அவருரடய பாவங் கரள அல்லாஹ் மன்னித்துவிடுகின்ைான். 
இரத உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ைலி) அவர்களுரடய முன்னாள் 
அடிரமயான ஹும்ைான் பின் அபான் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 5 ஐகவரளத் ததாழுரககளும், ஒரு ஜுமுஆவிலிருந்து மறு 
ஜுமுஆவும்,  

ஒரு ைமளானிலிருந்து அடுத்த ைமளானும் அவற்றுக்கிரடகய எற்படும் பாவங் 
களுக்குப் பரிகாைங்களாகும்; தபரும் பாவங்கள் நீங்கலாக.  
 

394 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஐகவரளத் 
ததாழுரககள், ஒரு ஜுமுஆ விலிருந்து மறு ஜுமுஆ ஆகியன 
அவற்றுக்கிரடகய ஏற்படும் பாவங்களுக்குப் பரிகாைங்களாகும். 
தபரும்பாவங்களில் ெிக்காதவரை.13 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

395 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஐகவரளத் ததாழுரககள், ஒரு 
ஜுமுஆவிலிருந்து மறு ஜுமுஆ ஆகியன அவற்றுக்கிரடகய ஏற்படும் (ெிறு) 
பாவங்களுக்குப் பரிகாைங்களாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 
 

313

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் உளு



 
 
 

396 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஐகவரளத் 
ததாழுரககள், ஒரு ஜுமுஆவிலிருந்து மறு ஜுமுஆ, ஒரு ைமளானிலிருந்து 
மறு ைமாளான் ஆகியன அவற்றுக்கிரடகய ஏற்படும் பாவங்களுக்குப் 
பரிகாைங்களாகும்; தபரும் பாவங்களில் ஈடுபடாமல் இருந்தால். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 6 அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்த பின்னால் ஓதப்படும் விரும்பத் 
தகுந்த திக்ர்.  
 

397 உக்பா பின் ஆமிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (முரைரவத்து) 
ஒட்டகங்கள் கமய்த்துவந்கதாம். இந்நிரலயில் எனது முரை வந்தகபாது 
மாரல கநைத்தில் நான் அவற்ரை ஓட்டிக்தகாண்டு கமய்ச்ெல் நிலத்திற்குச் 
தென்கைன். (பிைகு நான் திரும்பிவந்கதன்.) அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மக்களிரடகய நின்று உரையாற்ைிக் தகாண்டிருந்தார்கள். 
அப்கபாது அவர்கள், ஒரு முலிஸ்லிம் அழகிய முரையில் அங்கத் தூய்ரம 
தெய்து, அகத்ரதயும் முகத்ரதயும் ஒருமுகப் படுத்தி (பணிந்து, 

உள்ளச்ெத்துடன்) ததாழுதால் அவருக்குச் தொர்க்கம் கட்டாயமாகாமல் இருப்ப 

தில்ரல என்று கூறுவரத நான் ககட்கடன். உடகன நான் என்ன 
அருரமயான வார்த்ரத! என்கைன். அப்கபாது எனக்கு முன்னால் இருந்த 
ஒருவர் இதற்கு முன்னர் தொன்ன வார்த்ரத இரதவிட அருரமயானது 
என்ைார். உடகன நான் (அவர் யார் என்று) பார்த்கதன். அங்கக உமர் (ைலி) 
அவர்கள் இருந்தார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள் (என்னிடம்) கூைினார்கள்: ெற்று 

முன்னர்தான் நீங்கள் இங்கு வந்தீர்கள்; நான் பார்த்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் (நீங்கள் வருவதற்கு முன் பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: 
உங்களில் ஒருவர் முழுரமயான முரையில் அங்கத் தூய்ரம தெய்துவிட்டு, 

அஷ்ஹது அல்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வ அன்ன முஹம்மதன் 
அப்துல்லாஹி வைசூலுஹு (அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல 
என்றும், முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் அடியாரும் தூதரும் 
ஆவார்கள் என்றும் உறுதிதமாழிகிகைன்) என்று கூைினால், தொர்க்கத்தின் 
எட்டு வாெல்களும் அவருக்காகத் திைக்கப்படுகின்ைன. அவற்ைில் தாம் நாடிய 
வாெலில் அவர் நுரழந்துதகாள்ளலாம். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அங்கத் தூய்ரம 
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தெய்துவிட்டு, அஷ்ஹது அல்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா 
ைரீக்க லஹு, வ அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வ ைசூலுஹு 
என்று கூறுவாைாயின் என்று (ெற்று வித்தியாெத்துடன்) இடம்தபற்றுள்ளது. 
(தபாருள்: அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவனில்ரல; அவன் தனித்தவன்; 

அவனுக்கு இரணயானவர் கவதைவருமில்ரல என்று நான் 
உறுதிதமாழிகிகைன். கமலும். முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் 
அடியாரும் அவனுரடய தூதரும் ஆவார்கள் என்றும் நான் 

உறுதிதமாழிகிகைன்.)14 

 

 பாடம் : 7 நபி (ஸல்) அவர்கள் தெய்த அங்கத் தூய்ரம (உளூ) முரை.  

 

398 யஹ்யா பின் உமாைா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நபித்கதாழர் 
அப்துல்லாஹ் பின் ரஸத் பின் ஆஸிம் அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்களிடம், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்தரதப் 
கபான்று எங்களுக்கு நீங்கள் அங்கத் தூய்ரம தெய்து காட்டுங்கள்! என்று 
கூைப்பட்டது. அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள், ஒரு 
பாத்திைம் (தண்ணரீ்) தகாண்டுவைச் தொல்லி அதிலிருந்து ெிைிதளவு நீரை 
தம்மிரு (முன்) ரககளில் ஊற்ைி அவற்ரை மூன்று முரை கழுவினார்கள். 
பிைகு (பாத்திைத்திற்குள்) தமது ரகரய நுரழத்து ஒரு ரகயளவு நீர் அள்ளி, 
வாய் தகாப்புளித்து (மூக்கிற்கு நீர் தெலுத்தி) மூக்குச் ெிந்தினார்கள். இவ்வாறு 
மூன்று முரை தெய்தார்கள். பிைகு (பாத்திைத்திற்குள்) தமது ரகரய நுரழத்து 
நீர் எடுத்து மூன்று முரை முகத்ரதக் கழுவினார்கள். பின்னர் 
(பாத்திைத்திற்குள்) தமது ரகரய நுரழத்து நீர் எடுத்து தம் இரு ரககரளயும் 
முழங்ரககள்வரை இைண்டிைண்டு முரை கழுவினார்கள். பிைகு 
(பாத்திைத்திற்குள்) தமது ரகரய நுரழத்ததடுத்து (ஈைக் ரகயால்) தமது 
தரலரயத் தடவி (மஸ்ஹு தெய்யலா)னார்கள். (அதாவது) தம் இரு 

ரககரளயும் முன்னிருந்து பின்கன தகாண்டுதென்ைார்கள்; பின்னிருந்து 
முன்கன தகாண்டுவந்தார்கள். பின்னர் இரு கால்கரளயும் கணுக்கால்வரை 
கழுவினார்கள். பிைகு இவ்வாறுதான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்துவந்தார்கள் என்று கூைினார்கள்.15 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் இரு 
கணுக்கால்வரை எனும் வாெகம் இடம்தபைவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
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இன்கனார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

(அப்துல்லாஹ் பின் ரஸத்-ைலி) அவர்கள் மூன்று முரை வாய் தகாப்புளித்து 

(மூக்கிற்கு நீர் தெலுத்தி) மூக்குச் ெிந்தினார்கள் என்று இடம்தபற்றுள்ளது. ஒரு 
ரகயளவு நீரினால் எனும் வாெகம் இடம்தபைவில்ரல. கமலும், அந்த 
அைிவிப்பில் முன்னிருந்து பின்கன தகாண்டுதென்ைார்கள். பின்னிருந்து 

முன்கன தகாண்டுவந்தார்கள் எனும் வாெகத்திற்குப் பிைகு தம் இரு 
ரககரளயும் முன் தரலயில் ரவத்து அப்படிகய அவற்ரைப் பிடரிவரை 
தகாண்டு தென்ைார்கள். பிைகு ஆைம்பித்த இடத்திற்கக திரும்பவும் 
தகாண்டுவந்தார்கள். பின்னர் இரு கால்கரளயும் கழுவினார்கள் என்று அதிகப் 
படியாக இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கவகைார் அைிவிப்பாளர் 
ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், மூன்று முரை ரகயால் நீர் அள்ளி 
வாய் தகாப்புளித்தார்கள்; மூக்கிற்கு நீர் தெலுத்தி னார்கள் என்று 
காணப்படுகிைது. கமலும், மஸ்ஹு தெய்யும்கபாது ஒகைதயாரு முரை 
முன்னிருந்து பின்கன, பின்னிருந்து முன்கன (ஈைக் ரகரயக்) 
தகாண்டுதென்ைார்கள் என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது. அைிவிப்பாளர் பஹ்ஸ் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இந்த ஹதீரஸ எனக்கு உரஹப் (ைஹ்) 
அவர்கள் தொல்லிக்தகாடுத்தார்கள். உரஹப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
எனக்கு இந்த ஹதீரஸ அம்ர் பின் யஹ்யா (ைஹ்) அவர்கள் இைண்டு முரை 

தொல்லிக்தகாடுத்தார்கள்.  
 

399 அப்துல்லாஹ் பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்தரத நான் பார்த்கதன். 
அப்கபாது அவர்கள் வாய் தகாப்புளித்துவிட்டு (மூக்கிற்கு நீர் தெலுத்தி) மூக்குச் 
ெிந்தினார்கள். பிைகு தமது முகத்ரத மூன்று முரை கழுவினார்கள்; தமது 
வலக் ரகரய மூன்று முரை கழுவினார்கள். மற்தைாரு ரகரயயும் மூன்று 
முரை கழுவினார்கள். ஏற்தகனகவ தமது ரகயிலிருந்த தண்ணரீ் அல்லாத 

(புதிதாக எடுத்த) தண்ணைீால் தமது தரலரயத் தடவி (மஸ்ஹு 
தெய்திடலா)னார்கள். கமலும், தம் கால்கரள, அரவ சுத்தமாகும்வரை (நன்கு) 
கழுவினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 8 மூக்குச் ெிந்தும்கபாதும் (மல ஜலம் கழித்துவிட்டு) கற்களால் 
துப்புைவு தெய்யும்கபாதும் ஒற்ரைப்பரடயாகச் தெய்வது.  
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400 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் எவகைனும் (மல ஜலம் 
கழித்து விட்டு) கற்களால் துப்புைவு தெய்தால் அரத ஒற்ரைப்பரடயாககவ 
தெய்யட்டும். உங்களில் எவகைனும் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்தால் அவர் 
மூக்கிற்கு நீர் தெலுத்திப் பின்னர் மூக்ரகச் ெிந்தட்டும். இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

401 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் 
எவகைனும் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்தால் அவர் தம்முரடய இரு மூக்குத் 
துவாைங்களுக்குள் நீர் தெலுத்திப் பின்னர் ெிந்தட்டும்.  
 

402 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அங்கத் தூய்ரம 
தெய்பவர், (மூக்கிற்குள் நீர் தெலுத்தி) மூக்குச் ெிந்தட்டும்! (மல ஜலம் 
கழித்துவிட்டு) கற்களால் துப்புைவு தெய்பவர், ஒற்ரைப்பரடயாகச் தெய்யட்டும்! 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) மற்றும் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) ஆகிகயாரிடமிருந்து 
கவறு இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

403 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் உைங்கிதயழுந்ததும் 
(தமது மூக்கிற்குள் நீர் தெலுத்தி) மூன்று முரை மூக்குச் ெிந்தட்டும். 
ஏதனனில், இைவில் ரைத்தான் அவைது உள்மூக்கில் தங்குகிைான்.16 இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

404 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
(மல ஜலம் கழித்து விட்டுக்) கற்களால் துப்புைவு தெய்தால் ஒற்ரைப் 
பரடயாகச் தெய்யட்டும்.17 இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 9 இரு கால்கரளயும் முழுரமயாகக் கழுவுவது கட்டாயம் 
(வாஜிப்) ஆகும்.18  
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405 ைத்தாத் பின் அல்ஹாத் (ைலி) அவர் களுரடய முன்னாள் அடிரமயான 
ொலிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் 
இைந்த தினத்தன்று நான் நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடம் தென்கைன். அப்கபாது (ஆயிைா (ைலி) அவர் களுரடய ெககாதைர்) 
அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கள் அங்கு வந்து அங்கத் தூய்ரம 
(உளூ) தெய்தார்கள். அப்கபாது ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், அப்துர் ைஹ்மான்! 
உளூரவ நிரைவாகச் தெய்! ஏதனனில், (உளூவில் ெரியாகக் கழுவப்படாத) 
குதிகால் களுக்கு நைக கவதரனதான் என்று அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறுவரத நான் ககட்டுள்களன் என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ொலிம் 
(ைஹ்) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களிலும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், நானும் அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ைலி) 
அவர்களும் ெஅத் பின் அப ீவக்காஸ் (ைலி) அவர்களின் இறுதித் ததாழுரகக் 
காக (ஜனாஸா) புைப்பட்டுச் தென்கைாம். அப்கபாது ஆயிைா (ைலி) அவர்களின் 
அரைவாயிரலக் கடந்துதென்கைாம். அப்கபாது ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
(கமற்கண்ட ஹதீஸிலுள்ளபடி) கூைினார்கள் என்று இடம்தபற்றுள்ளது. இந்த 
அைிவிப்புகளில் மஹ்ரீ (ைலி) அவர்களுரடய (அதாவது ைத்தாத் பின் 
அல்ஹாத் அவர்களுரடய) முன்னாள் அடிரம ொலிம் (ைஹ்) அவர்கள் என்று 
கூைப்பட்டுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ொலிம் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், நான் ஆயிைா 
(ைலி) அவர்களுடன் இருந்துதகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது அவர்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (கமற்கண்டபடி) கூைினார்கள் என்று ததரிவித்தார்கள் என 
இடம்தபற்றுள்ளது. இந்த அைிவிப்பில் ைத்தாத் பின் அல்ஹாத் (ைலி) 
அவர்களுரடய முன்னாள் அடிரம ொலிம் என்று காண்பபடுகிைது.  
 

406 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (ஒரு 
பயணத்தில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் மக்காவிலிருந்து 
மதீனாரவ கநாக்கித் திரும்பிக்தகாண்டிருந்கதாம். ொரலயிலிருந்த ஒரு 
நீர்நிரலக்கு நாங்கள் வந்துகெர்ந்தகபாது ெிலர் அஸ்ர் (ததாழுரக) கநைத்தில் 
அவெைப்பட்டனர். (அதற்காக) அவெை அவெைமாக அங்கத் தூய்ரம (உளூ) 
தெய்தனர். நாங்கள் அவர்களிடம் கபாய்ச்கெர்ந்தகபாது அவர்களுரடய 
குதிகால்களில் தண்ணரீ் படாமல் தொட்ரடயாக அரவ காட்ெியளித்தன. 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (ெரியாகக் கழுவப்படாத 
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இத்தரகய) குதிகால்களுக்கு நைக கவதரனதான். உளூரவ முழுரமயாகச் 
தெய்யுங்கள் என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், ைுஅபா (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், உளூரவ முழுரமயாகச் தெய்யுங்கள் எனும் வாெகம் 
இடம்தபைவில்ரல.  
 

407 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
கமற்தகாண்ட பயணதமான்ைில் நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குப் பின்னால் 

(ெற்று தாமதமாக) வந்துதகாண்டிருந்தார்கள். அஸ்ர் ததாழுரகயின் கநைம் 

வந்துவிட்ட நிரலயில் எங்களிடம் அவர்கள் வந்து கெர்ந்தார்கள். அப்கபாது 

நாங்கள் (கால்கரளக் கழுவாமல்) கால்கரளத் தண்ணரீ் ததாட்டுத் தடவ (-
மஸ்ஹு தெய்ய) ஆைம்பித்கதாம். (இரதக் கண்ணுற்ை) நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(உளூவில் ெரியாகக் கழுவப்படாத இத்தரகய) குதிகால்களுக்கு நைக 
கவதரனதான் என்று அைிவிப்புச் தெய்தார்கள்.19 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 408 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: தம் குதிகால்கரளக் 
கழுவா(மல் உளூச் தெய்துதகாண்டிருந்)த ஒரு மனிதரை நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கண்டார்கள். அப்கபாது (உளூவில் ெரியாகக் கழுவப்படாத இத்தரகய) 
குதிகால்களுக்கு நைக கவதரன தான் என்று கூைினார்கள்.  
 

409 முஹம்மத் பின் ஸியாத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் நீர்குவரளயில் இருந்து (தண்ணரீ் ஊற்ைி) அங்கத் தூய்ரம 
(உளூ) தெய்துதகாண்டிருந்த மக்கள் ெிலரைக் கண்டார்கள். அப்கபாது, உளூரவ 

முழுரம யாகச் தெய்யுங்கள். ஏதனனில், (உளூவில் ெரியாகக் கழுவப்படாத) 
குதிகால் நைம்புகளுக்கு நைக கவதரனதான் என்று அபுல் காெிம் (முஹம்மத் -
ஸல்) அவர்கள் கூறுவரத நான் ககட்டுள்களன் என்ைார்கள்.20 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

410 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (உளூவில் ெரியாகக் 
கழுவப்படாத) குதிகால் களுக்கு நைக கவதரனதான். இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
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பாடம் : 10 (அங்கத் தூய்ரம தெய்யும்கபாது) கழுவ கவண்டிய உறுப்புகள் 
அரனத்ரதயும் ெிைிதும் விடுபடாமல் முழுரமயாகக் கழுவது கட்டாயம் 
(வாஜிப்) ஆகும்.  
 

411 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் அங்கத் 
தூய்ரம (உளூ) தெய்தார். அப்கபாது அவர் தமது பாதத்தில் நகம் அளவு 
இடத்ரத (கழுவாமல்) விட்டுவிட்டார். இரதக் கண்ட நபி (ஸல்) அவர்கள், 

திரும்பிச் தென்று, ெரியாக உளூச் தெய்யுங்கள் என்று கூைினார்கள். அவ்வாகை 
அவர் திரும்பிச் தென்று (மீண்டும் உளூச் தெய்து) பின்னர் ததாழுதார்.  
 

பாடம் : 11 அங்கத் தூய்ரம தெய்த நீகைாடு (ெிறு) பாவங்களும் 
தவளிகயறுகின்ைன.  
 

412 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு முஸ்லிமான 
அல்லது முஃமினான (இரைநம்பிக்ரக தகாண்ட) அடியார் அங்கத் தூய்ரம 

(உளூ) தெய்யும்கபாது முகத்ரதக் கழுவினால், கண்களால் பார்த்துச் தெய்த 

பாவங்கள் அரனத்தும் (முகத்ரதக் கழுவிய) நீருடன் அல்லது நீரின் 
கரடெித் துளியுடன் முகத்திலிருந்து தவளிகயறுகின்ைன. அவர் ரககரளக் 
கழுவும்கபாது ரககளால் பற்ைிச் தெய்திருந்த பாவங்கள் அரனத்தும் 
(ரககரளக் கழுவிய) தண்ணரீுடன் அல்லது தண்ணரீின் கரடெித் துளியுடன் 
தவளிகயறுகின்ைன. அவர் கால்கரளக் கழுவும்கபாது, கால்களால் நடந்து 
தெய்த பாவங்கள் அரனத்தும் (கால்கரளக் கழுவிய) நீகைாடு அல்லது நீரின் 
கரடெித் துளிகயாடு தவளிகயறுகின்ைன. இறுதியில், அவர் பாவங்களிலிருந்து 
தூய்ரம அரடந்த வைாக (அந்த இடத்திலிருந்து) தெல்கிைார். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

413 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர் முரையாக 
அங்கத் தூய்ரம தெய்யும்கபாது (அவர் தெய்திருந்த) அவருரடய (ெிறு) 
பாவங்கள் அவைது உடலிலிருந்து தவளிகயைிவிடுகின்ைன. முடிவில், 

அவருரடய நகக்கண்களுக்குக் கீகழயிருந்தும் (அவருரடய பாவங்கள்) 
தவளிகயைிவிடுகின்ைன. இரத உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
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பாடம் : 12 அங்கத் தூய்ரம தெய்யும்கபாது முகம், ரக, கால் ஆகிய 
உறுப்புகரளக் (கழுவ கவண்டிய எல்ரலரயவிடக்)கூடுதலாகக் கழுவுவது 
விரும்பத் தக்கதாகும்.21  

 

414 நுஐம் பின் அப்தில்லாஹ் அல்முஜ்மிர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்தரத நான் 
பார்த்கதன். அப்கபாது அவர்கள் தமது முகத்ரத முழுரமயாகக் 
கழுவினார்கள். பிைகு தமது வலக் கைத்ரத புஜம்வரைக் கழுவினார்கள். பிைகு 
இடக் கைத்ரத புஜம் வரைக் கழுவினார்கள். பிைகு (ஈைக் ரகயால்) தமது 
தரலரயத் தடவி (மஸ்ஹு தெய்யலா) னார்கள். பிைகு வலக் காரல 
கரணக்கால் வரைக் கழுவினார்கள். பிைகு இடக் காரலயும் (அவ்வாகை) 
கரணக்கால்வரைக் கழுவினார்கள். பின்னர், இவ்வாகை அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அங்கத் தூய்ரம தெய்வரத நான் பார்த்கதன் என்று 
கூைினார்கள். கமலும், அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் 
அங்கத் தூய்ரமரய முழுரமயாகச் தெய்தரமயால் மறுரம நாளில் 
(பிைதான) உறுப்புகள் பிைகாெிப்கபாைாய் இருப்பரீ்கள். எனகவ, உங்களில் 
யாருக்கு முடியுகமா அவர் (தம் பிைதான உறுப்புகரள) எல்ரலக்கு கமல் 
அதிகமாகக் கழுவிக்தகாள்ளட்டும் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைி னார்கள்.22 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
 

415 நுஐம் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அங்கத் தூய்ரம தெய்வரத நான் பார்த்கதன். அப்கபாது 

அவர்கள் தமது முகத்ரதயும் ரககரளயும் கழுவிக் தகாண்கட 
கதாள்பட்ரடவரை தென்ைார்கள். பிைகு கால்கரளக் கழுவிக்தகாண்கட 
கரணக்கால்வரை தென்ைார்கள். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

மறுரம நாளில் என் ெமுதாயத்தார் அங்கத் தூய்ரம தெய்ததன் 
அரடயாளமாக(ப் பிைதான) உறுப்புகள் பிைகாெிப்பவர்களாய் வருவார்கள். 
ஆககவ, உங்களில் எவருக்கு (உளூவில் தம் பிைதான உறுப்புக்கரள நீட்டிக் 
கழுவி) தமது ஒளிரய நீட்டிக்தகாள்ள முடியுகமா அவர் அரதச் 
தெய்துதகாள்ளட்டும் என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன் என்ைார்கள்.  
 

416 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (மறுரமயில் எனக்கு 
வழங்கப்படவிருக்கும் அல்கவ்ஸர் எனும்) எனது நீர்த் தடாக(த்தின் இரு 
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கரைகளுக்கிரடகயயான தூை)மானது, (ததன் அைபகத்திலுள்ள) அதன் 

நகைத்திலிருந்து (வட அைபகத்திலுள்ள) அய்லா நகை(ம் வரையிலான 
தூை)த்ரதவிட அதிகத் ததாரலவுரடயதாகும். அ(தன் நீைான)து, 

பனிக்கட்டிரயவிட மிகவும் தவண்ரமயானது; பால் கலந்த கதரனவிட 
மதுைமானது. அதன் பாத்திைங்கள் விண்மீன்களின் எண்ணிக்ரகரயவிட 
அதிகமானரவ. ஒருவர் தமது நீர்த் ததாட்டிரய விட்டும் (பிை) மக்களின் 
ஒட்டகங்கரளத் தடுப்பரதப் கபான்று, நான் அந்தத் தடாகத்ரத விட்டும் 
மக்கள் ெிலரைத் தடுப்கபன் என்று அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள். மக்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகை! அன்ரைய தினம் (உங்கள் 
ெமூகத்தாைாகிய) எங்கரள நீங்கள் அரடயாளம் கண்டுதகாள்வரீ்களா? என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், ஆம்; கவதைந்தச் ெமுதாயத்தாருக்கும் 
இல்லாத ஓர் அரடயாளம் உங்களுக்கு இருக்கும். அங்கத் தூய்ரம தெய்ததன் 
அரடயாளமாக(ப் பிைதான) உறுப்புகள் பிைகாெிப்பவர்களாய் என்னிடம் நீங்கள் 
வருவரீ்கள். (அரத ரவத்து உங்கரள நான் அரடயாளம் கண்டுதகாள்கவன்) 
என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
 

417 அபூஹரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், (மறுரம நாளில்) எனது ெமுதாயத்தார் எனது (அல்கவ்ஸர் எனும்) 
தடாகத்திற்கு வருவார்கள். ஒருவர் தமது ஒட்டகத்ரத விட்டும் பிைைது 
ஒட்டகத்ரத விைட்டிவிடுவரதப் கபான்று, நான் அந்தத் தடாகத்ரத விட்டும் 
ெிலரை விைட்டுகவன் என்று கூைினார்கள். மக்கள், அல்லாஹ்வின் நபிகய! 
எங்கரள நீங்கள் அரடயாளம் கண்டுதகாள்வரீ்களா? என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆம்; 

கவதைவருக்கும் இல்லாத ஓர் அரடயாளம் உங்களுக்கு இருக்கும். அங்கத் 
தூய்ரம தெய்ததன் அரடயாளமாக(ப் பிைதான) உறுப்புகள் பிைகாெிப்பவர்களாய் 
என்னிடம் நீங்கள் வருவரீ்கள். உங்களில் ஒரு குழுவினர் என்ரனவிட்டுத் 
தடுக்கப்படுவர். அவர்களால் (என்னருகில்) வந்து கெைமுடியாது. அப்கபாது 
நான், என் இரைவா! இவர்கள் என் கதாழர்கள் என்கபன். அப்கபாது வானவர் 
ஒருவர் என்னிடம், உங்களுக்குப் பின்னால் இவர்கள் (புதிது புதிதாய் உங்களது 
மார்க்கத்தில்) என்தனன்ன உருவாக்கினார்கள் என்று உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

என்று ககட்பார். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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418 ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், எனது (அல்கவ்ஸர் எனும்) தடாக(த்தின் இரு கரை 
களுக்கிரடகயயான தூை)மானது, (ததன் அைபகத்திலுள்ள) அதன் 
நகைத்திலிருந்து (வட அைபகத்திலுள்ள) அய்லா நகை(ம் வரையிலான 
தூை)த்ரதவிட அதிகத் ததாரலவுரடயதாகும். என் உயிர் எவன் 
ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! ஒருவர் தமது நீர்த் ததாட்டிரய 
விட்டு மற்ைவர்களின் ஒட்டகத்ரத விைட்டுவரதப் கபான்று, அந்தத் 
தடாகத்திலிருந்து ெிலரை நான் விைட்டிவிடுகவன் என்று கூைினார்கள். மக்கள், 

அல்லாஹ்வின் தூதகை! எங்கரள நீங்கள் அரடயாளம் கண்டுதகாள்வரீ்களா? 

என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஆம்; 

நீங்கள் அங்கத் தூய்ரம தெய்ததன் அரடயாளமாக(ப் பிைதான) உறுப்புகள் 

பிைகாெிப்பவர்களாய் என்னிடம் வருவரீ்கள். இந்த அரடயாளம் 
கவதைவருக்கும் இருக்காது என்று கூைினார்கள்.  
 

419 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (முஸ்லிம்களின்) தபாது ரமயவாடிக் குச் தென்று 
அஸ்ஸலாமு அரலக்கும் தாை கவ்மின் முஃமினனீ். வ இன்னா இன்ைா 
அல்லாஹு பி(க்)கும் லாஹிகூன் (அடக்கத் தலங்களிலுள்ள 

இரைநம்பிக்ரகயாளர்ககள! உங்கள்மீது இரைச்ொந்தி தபாழியட்டும். 
இரைவன் நாடினால் நிச்ெயமாக நாங்களும் உங்கரள வந்து 
கெருபவர்கள்தாம்) என்று கூைி விட்டு, நம் ெககாதைர்கரள (இவ்வுலகிகலகய) 
பார்க்க நான் ஆரெப்படுகிகைன் என்று தொன் னார்கள். மக்கள், அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! நாங்கள் உங்கள் ெககாதைர்கள் இல்ரலயா? என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நீங்கள் என் கதாழர்கள்தாம். 
(நான் கூறுவது) இதுவரை (பிைந்து) வந்திைாத நம் ெககாதைர்கள் என்று 
கூைினார்கள். மக்கள், உங்கள் ெமுதாயத்தாரில் இதுவரை (பிைந்து) 
வைாதவர்கரள நீங்கள் எவ்வாறு அைிந்து தகாள்வரீ்கள், அல்லாஹ்வின் 
தூதகை? என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

ஒரு மனிதரிடம் முகமும் ரக கால்களும் தவண்ரமயாக உள்ள குதிரை 
ஒன்று இருந்தது. அது கறுப்புக் குதிரைகளுக்கிரடகய இருந்தால் தமது 
குதிரைரய அவர் அைிந்துதகாள்ள மாட்டாைா, கூறுங்கள் என்று ககட்டார்கள். 
மக்கள், ஆம் (அைிந்து தகாள்வார்), அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்று 
பதிலளித்தனர். (அவ்வாகை) அவர்கள் அங்கத் தூய்ரமயினால் (பிைதான) 
உறுப்புகள் பிைகாெிக்கும் நிரலயில் (மறுரமயில்) வருவார்கள். நான் 
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அவர்களுக்கு முன்கப (அல்கவ்ஸர் எனும் எனது) தடாகத்திற்குச் தென்று 

அவர்களுக்கு நீர் புகட்டக் காத்திருப்கபன். அைிந்துதகாள்ளுங்கள்! வழி 
தவைி(விரளச்ெல் நிலத்திற்குள் நுரழந்து)விட்ட ஒட்டகம் துைத்தப்படுவரதப் 

கபான்று, ெிலர் எனது தடாகத்திலிருந்து துைத்தப்படுவார்கள். அவர்கரள நான் 

வாருங்கள் என்று ெப்தமிட்டு அரழப்கபன். அப்கபாது, இவர்கள் உங்களுக்குப் 

பின்னால் (உங்களது மார்க்கத்ரத) மாற்ைிவிட்டார்கள் என்று தொல்லப்படும். 
அப்கபாது நான் (இவர்கரள) இரைவன் தன் கருரணயிலிருந்து 
அப்புைப்படுத்து வானாக; அப்புைப்படுத்துவானாக! என்று கூறுகவன். இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு நாள்) தபாது ரமயவாடிக்குப் 

புைப்பட்டார்கள். (அங்கு கபாய்) அஸ்ஸலாமு அரலக்கும் தாை கவ்மின் 
முஃமினனீ்; வ இன்னா இன்ைா அல்லாஹு பி(க்)கும் லாஹிகூன் என்று 
கூைினார்கள் என ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. (அைிந்துதகாள்ளுங்கள் என்பதற்கு 
பதிலாக) உறுதியாக என்று காணப் படுகிைது.  
 

பாடம் : 13 உளூவின் நீர், (உறுப்புகளில்) எங்தகல்லாம் படுகிைகதா 
அங்தகல்லாம் (மறுரமயில்) தவண்ரமயும் பைவும்.  

 

420 அபூஹாஸிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ததாழுரகக்காக அங்கத் 
தூய்ரம (உளூ) தெய்துதகாண்டிருந்த அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களுக்குப் 
பின்னால் நான் இருந்து தகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது அவர்கள் தமது ரகரய 
அக்குள்வரை நீட்டிக் கழுவினார்கள். நான், அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்ககள! இது 
என்ன அங்கத் தூய்ரம? என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், ஃபர்ரூகின் 
மக்ககள! (பாமைர்களான) நீங்கள் இங்குதான் இருந்தீர்களா? நீங்கள் இங்குதான் 
இருக்கிைரீ்கள் என்று நான் அைிந்திருந்தால் இவ்வாறு அங்கத் தூய்ரம 
தெய்திருக்கமாட்கடன். என் உற்ை கதாழர் (ஸல்) அவர்கள், 

இரைநம்பிக்ரகயாளரின் உறுப்பு களில் எங்தகல்லாம் உளூவின் நீர் 
படுகிைகதா அங்தகல்லாம் தவண்ரம பைவும் என்று கூறுவரத நான் 

ககட்டுள்களன் என்ைார்கள்.  
 

பாடம் : 14 ெிைமமான சூழ்நிரலகளிலும் முழுரமயாக அங்கத் தூய்ரம 
தெய்வதன் ெிைப்பு.  
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421 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (உங்கள்) தவறுகரள அல்லாஹ் மன்னித்து, தகுதிகரள 
உயர்த்தும் தெயல்கள் ெிலவற்ரை உங்களுக்கு நான் தொல்லட்டுமா? என்று 
ககட்டார்கள். மக்கள், ஆம்; (தொல்லுங்கள்) அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்று 
கூைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (அரவ:) ெிைமமான 

சூழ்நிரலகளிலும் அங்கத் தூய்ரமரய முழுரமயாகச் தெய்வதும், 

பள்ளிவாெல்கரள கநாக்கி அதிகமான காலடிகரள எடுத்துரவத்துச் 
தெல்வதும், ஒரு ததாழுரகக்குப் பின் அடுத்தத் ததாழுரகரய எதிர்பார்த்துக் 
காத்திருப்பதும் ஆகும். இரவதாம் கட்டுப்பாடுகளாகும் என்று கூைினார்கள்.23 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் இன்னும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், ைுஅபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் கட்டுப்பாடு பற்ைிய குைிப்பு 

இடம்தபைவில்ரல. மாலிக் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் இரவதாம் 

கட்டுப்பாடுகளாகும்; இரவதாம் கட்டுப்பாடுகளாகும் என்று இரு முரை 

(அல்லாஹ்வின் தூதர்) கூைியதாக இடம் தபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 15 பல் துலக்குதல்  

 

422 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரைநம்பிக்ரகயாளர்களுக்கு அல்லது 
என் ெமுதாயத்தாருக்குச் ெிைமம் ஏற்பட்டுவிடும் என்று நான் 
அஞ்ொமலிருந்தால் ஒவ்தவாரு ததாழுரகயின்கபாதும் பல் துலக்குமாறு 
அவர்களுக்கு நான் கட்டரளயிட்டிருப்கபன். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

423 ைுரைஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடம், நபி (ஸல்) அவர்கள் வடீ்டுக்குள் நுரழந்ததும் அவர்கள் தெய்யும் 
முதல் கவரல எது? என்று ககட்கடன். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், பல் 
துலக்குவது என்று பதிலளித்தார்கள்.  
 

424 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் வடீ்டுக்குள் 
நுரழந்ததும் முதலில் பல் துலக்குவார்கள். இரத ைுரைஹ் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
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425 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் தென்கைன். அப்கபாது பல் துலக்கும் குச்ெியின் முரன 
அவர்களின் வாயில் இருந்தது (அவர்கள் பல் துலக்கிக்தகாண்டிருந்தார்கள்).25  

 

426 ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைவுத் ததாழுரக (தஹஜ்ஜுது)க்காக எழுந்ததும் பல் 
துலக்கும் குச்ெியால் தமது வாரயத் கதய்ப்பார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைவில் எழுந்தால்... என ஹதீஸ் 

ததாடங்குகிைது; இைவுத் ததாழுரகக்காக எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.26  

 

427 ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இைவில் (உைங்கி) எழுந்ததும் பல் துலக்கும் குச்ெியால் தம் வாரயத் 
கதய்ப்பார்கள். இந்த ஹதீஸ் பல அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

428 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (என் ெிைிய தாயார் 
ரமமூனா (ைலி) அவர்களின் இல்லத்தில்) நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ஓர் இைவு 
தங்கிகனன். இைவின் இறுதிப் பகுதியில் நபி (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து 
தவளிகய தென்று வானத்ரதப் பார்த்தார்கள். பிைகு திண்ணமாக வானங்கள் 
மற்றும் பூமியின் பரடப்(பு அரமப்)பிலும், இைவு-பகல் மாைி மாைி 
வருவதிலும்... என்று ததாடங்கி நைக கவதரனயிலிருந்து எங்கரள நீ 
காப்பாயாக என்பதுவரை இந்தக் குர்ஆன் வெனங்கரள (3:190,191) ஓதினார்கள். 
பின்னர் வடீ்டிற்குள் திரும்பிவந்து பல் துலக்கி, அங்கத் தூய்ரம தெய்தார்கள். 
பிைகு நின்று ததாழுதார்கள். பின்னர் ொய்ந்து படுத்துக்தகாண்டார்கள். பிைகு 
எழுந்து (வடீ்டிற்கு) தவளிகய தென்று வானத்ரதப் பார்த்தபடி இந்த (3:190,191) 

வெனங்கரள (மீண்டும்) ஓதினார்கள். பிைகு திரும்பி வந்து பல் துலக்கி, 
அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்தார்கள். பின்னர் நின்று ததாழுதார்கள்.  
 

பாடம் : 16 இயற்ரக மைபுகள்  

 

429 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாவது: இயற்ரக மைபுகள் ஐந்தாகும் அல்லது 
ஐந்து தெயல்கள் இயற்ரக மைபுகளில் (-இரைத் தூதர்கள் வழியில்) அடங்கும். 
(அரவயாவன:) விருத்த கெதனம் தெய்வது, மர்ம உறுப்பின் முடிரயக் 
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கரள(ந்திடச் ெவைக் கத்திரயப் பயன்படுத்து)வது, நகங்கரள 

தவட்டிக்தகாள்வது, அக்குள் முடிகரள அகற்றுவது, மீரெரயக் 

கத்தரித்துக்தகாள்வது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.28 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

430 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இயற்ரக மைபுகள் 
ஐந்தாகும். விருத்த கெதனம் தெய்வது, மர்ம உறுப்பின் முடிகரளக் கரள(ந்து 
தகாள்வதற்காகச் ெவைக் கத்திரயப் பயன்படுத்து)வது, மீரெரயக் 
கத்தரித்துக்தகாள்வது, நகங்கரள தவட்டிக்தகாள்வது, அக்குள் முடிகரள 

அகற்ைிக்தகாள்வது ஆகியரவதாம் அரவ. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
 

431 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மீரெரயக் கத்தரிப்பது, 

நகங்கரள தவட்டுவது, அக்குள் முடிகரள அகற்றுவது, மர்ம உறுப்பின் 
முடிகரள மழிப்பது ஆகிய வற்ைில் நாற்பது நாட்களுக்கு கமல் விட்டு 

ரவக்கக் கூடாததன எங்களுக்குக் கால வைம்பு விதிக்கப்பட்டிருந்தது.29 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

432 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மீரெரய ஒட்ட நறுக்குங்கள். தாடிரய 
வளைவிடுங்கள். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 

433 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் மீரெரய 
ஒட்ட நறுக்குமாறும் தாடிரய வளர்க்குமாறும் கட்டரளயிட்டார்கள்.  
 

434 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
இரணரவப்பாளர்களுக்கு மாறு தெய்யுங்கள்: மீரெரய ஒட்ட நறுக்குங்கள். 
தாடிரய வளைவிடுங்கள். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.30  

 

435 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மீரெரய ஒட்டக் 
கத்தரியுங்கள். தாடிரய வளைவிடுங்கள். அக்னி ஆைாதகர் (மஜூெி) களுக்கு 
மாறு தெய்யுங்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
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436 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பத்து விையங்கள் 
இயற்ரக மைபுகளில் அடங்கும். (அரவயாவன:) மீரெரயக் கத்தரிப்பது, 

தாடிரய வளர்ப்பது, பல் துலக்குவது, நாெிக்கு நீர் தெலுத்துவது, நகங்கரள 
தவட்டுவது, விைல் கணுக்கரளக் கழுவுவது, அக்குள் முடிகரள அகற்றுவது, 

மர்ம உறுப்பின் முடிகரள மழிப்பது, (மல ஜலம் கழித்த பின்) தண்ணைீால் 
துப்புைவு தெய்வது. இரத ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்தள்ளது. (இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) ஸகரிய்யா பின் அபஸீாயிதா (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: (இந்த ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்த) முஸ்அப் பின் 
ரைபா (ைஹ்) அவர்கள், பத்தாவது விையத்ரத நான் மைந்துவிட்கடன். அது 
வாய் தகாப்புளிப்பதாய் இருக்கலாம் என்று கூைினார்கள். குரதபா (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், (இந்த ஹதீஸின் மூலத்திலுள்ள) இன்திகாஸுல் 
மாயி எனும் தொற்தைாடருக்கு (மல ஜலம் கழித்த பின்) துப்புைவு தெய்தல் 
என்று தபாருள் எனவும் அதிகப்படி யாக இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

அைிவிப்பாளர் ஸகரிய்யா பின் அபஸீாயிதா (ைஹ்) அவர்கள், தம் தந்ரத 

அபூஸாயிதா (ைஹ்) அவர்கள்தாம் அந்த பத்தாவது விையத்ரத 
மைந்துவிட்கடன் எனக் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 17 கழிப்பிடத்தில் துப்புைவு தெய்தல் 

 

 437 அப்துர் ைஹ்மான் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ெல்மான் 
அல்ஃபார்ெீ (ைலி) அவர்களிடம், மல ஜலம் கழிக்கும் முரை உட்பட 

அரனத்ரதயுகம உங்கள் இரைத்தூதர் உங்களுக்குக் 

கற்றுத்தந்திருக்கிைார்(கபாலும்) என்று (பரிகாெத்துடன்) ககட்கப்பட்டது. (இரண 

ரவப்பாளர்கள்தாம் அவ்வாறு ககட்டனர்.) அதற்கு ெல்மான் (ைலி) அவர்கள், 

ஆம் (உண்ரமதான்); மல ஜலம் கழிக்கும்கபாது கிப்லாரவ முன்கனாக்க 
கவண்டாதமன்றும் (மல ஜலம் கழித்த பின்) வலக் கைத்தால் துப்புைவு தெய்ய 
கவண்டாதமன்றும், மூன்ரை விடக் குரைவான கற்களால் துப்புைவு தெய்ய 
கவண்டாதமன்றும், தகட்டிச் ொணத்தாகலா எலும்பாகலா துப்புைவு தெய்ய 

கவண்டாதமன் றும் எங்கரள (எங்கள் நபி) தடுத்தார்கள் என்று கூைினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - ெல்மான் 
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அல்ஃபார்ெீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: எங்களிடம் இரணரவப்பாளர்கள் 
(ொர்பாக ஒருவர்) உங்கள் கதாழர் (நபி (ஸல்) அவர்கள்) உங்களுக்கு மல 
ஜலம் கழிக்கும் முரைரயக்கூட கற்றுத்தருவதாக நான் கருதுகிகைன் என்று 
கூைின(ô)ர். அதற்கு நான் ஆம்(உண்ரமதான்); எங்களில் ஒருவர் வலக் 
கைத்தால் துப்புைவு தெய்யக் கூடாததன்றும் (மல ஜலம் கழிக்கும்கபாது) 
கிப்லாரவ முன்கனாக்கக் கூடாததன்றும், தகட்டிச் ொணம், எலும்புகள் 
ஆகியவற்ரை (துப்புைவு தெய்வதற்காக)ப் பயன்படுத்தக் கூடாததன்றும் 

அன்னார் எங்களுக்குத் தரட விதித்தார்கள். கமலும், உங்களில் ஒருவர் 

மூன்ரைவிடக் குரைவான கற்களால் துப்புைவு தெய்ய கவண்டாம் என்றும் 

கூைினார்கள் என்கைன்.  
 

438 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (மல ஜலம் 
கழித்த பின்) எலும்பாகலா தகட்டிச் ொணத்தாகலா துரடத்துத் துப்புைவு 

தெய்யப்படுவரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரடதெய்தார்கள்.32  

 

439 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் கழிப்பிடத்திற்குச் தென்று மல 
ஜலம் கழிக்கும்கபாது கிப்லா (கஅபா)த் திரெரய முன்கனாக்கவும் கவண்டாம்; 

அரதப் பின்கனாக்கவும் கவண்டாம். மாைாக, கிழக்கு கநாக்கிகயா கமற்கு 
கநாக்கிகயா திரும்பிக் தகாள்ளுங்கள்.33 இதன் அைிவிப்பாளைான அபூஅய்யூப் 
(ைலி) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: நாங்கள் ைாம் (ெிரியா) நாட்டிற்குச் 
தென்ைிருந்தகபாது அங்குள்ள கழிப்பரைகள் கிப்லாரவ முன்கனாக்கி (அமரும் 
விதத்தில்) கட்டப்பட்டிருந்தரதக் கண்கடாம். ஆககவ, நாங்கள் (கிப்லாவின் 
திரெயிலிருந்து) திரும்பிக் தகாண்கடாம்; அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்பும் 
ககாரிகனாம். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான யஹ்யா பின் யஹ்யா 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின் ைார்கள்: நான் சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) 
அவர்களிடம் கமற்கண்ட ஹதீரஸ வாெித்துக் காட்டி, இரத அதாஉ பின் 
யஸீத் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் அைிவித்தரத 
நீங்கள் தெவியுற்ைரீ்களா? என்று ககட்கடன். அதற்கு சுஃப்யான் (ைஹ்) அவர்கள், 

ஆம் என்று பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

440 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். உங்களில் ஒருவர் 
இயற்ரகக் கடரன நிரைகவற்ை அமர்ந்தால் அவர் கிப்லாரவ 
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முன்கனாக்கவும் கவண்டாம்; அரதப் பின்கனாக்கவும் கவண்டாம். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

441 வாெிஉ பின் ஹப்பான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் பள்ளிவாெலில் 
ததாழுதுதகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
கிப்லாத் திரெயில் தமது முதுரகச் ொய்த்து அமர்ந்திருந்தார்கள். நான் 
ததாழுரகரய முடித்துக்தகாண்டு என் இடத்தில் இருந்தவாகை அவர்கரளத் 
திரும்பிப் பார்த்கதன். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: நீங்கள் உங்களது இயற்ரகக் கடரன நிரைகவற்ை அமர்ந்தால் 

கிப்லா (கஅபாவின்) திரெரயகயா ரபத்துல் மக்திரஸகயா முன்கனாக்கி 
அமைக்கூடாது என்று மக்கள் ெிலர் கூறுகின்ைனர். ஆனால், நான் (என் ெககாதரி 
ஹஃப்ஸா) வடீ்டின் கூரை மீது (ஒரு கவரலயாக) ஏைிகனன். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரு தெங்கற்கள்மீது ரபத்துல் 
மக்திஸின் திரெரய முன்கனாக்கியபடி இயற்ரகக் கடரன நிரைகவற்ை 
அமர்ந்திருப்பரத (தற்தெயலாகக்) கண்கடன்.34  

 

442 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் என் ெககாதரி(யும் 
நபியவர்களின் துரணவியாருமான) ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர் களது வடீ்டின் 
(கூரை)மீது (ஒரு கவரலயாக) ஏைிகனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் (ரபத்துல் மக்திஸ் உள்ள) ைாம் நாட்டின் திரெரய 

முன்கனாக்கியபடியும் கிப்லா(-கஅபா)ரவப் பின்கனாக்கியபடியும் இயற்ரகக் 
கடரன நிரைகவற்ை அமர்ந்திருந் தரதக் கண்கடன்.35 

 

 பாடம் : 18 (மல ஜலம் கழித்த பின்) வலக் கைத்தால் துப்புைவு 
தெய்யலாகாது.  
 

443 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
ெிறுநீர் கழிக்கும்கபாது அவர் தமது பிைவி உறுப்ரப வலக் கைத்தால் பிடிக்க 
கவண்டாம். மல ஜலம் கழித்த பின் வலக் கைத்தால் சுத்தம் தெய்ய 
கவண்டாம். நீங்கள் (ஏகதனும் பருகும்கபாது) பாத்திைத்தினுள் மூச்சுவிட 

கவண்டாம். இரத அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.36  

 

444 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். உங்களில் ஒருவர் 
கழிப்பிடத்திற்குச் தென்ைால் அவர் தமது வலக் கைத்தால் பிைவி உறுப்ரபத் 
ததாட கவண்டாம். இரத அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
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445 அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், ஒருவர் 
(ஏகதனும் பருகும்கபாது) பாத்திைத்தினுள் மூச்சுவிட கவண்டாம் என்றும், 

(இயற்ரகக் கடரன நிரைகவற்றும்கபாது) வலக் கைத்தால் பிைவி உறுப்ரபத் 
ததாட கவண்டாம் என்றும், வலக் கைத்தால் துப்புைவு தெய்ய கவண்டாம் 
என்றும் தரட விதித்தார்கள். 
 

 பாடம் : 19 தூய்ரமப்படுத்தல் உள்ளிட்ட தெயல்கரள வலப் 
பக்கத்திலிருந்து ஆைம்பித்தல்.  
 

446 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (உளூ மற்றும் குளியல் மூலம்) தம்ரமத் 

தூய்ரமப்படுத்திக்தகாள்ளும்கபாதும், அவர்கள் தரல வாரிக்தகாள்ளும்கபாதும், 

காலணி அணியும் கபாதும் வலப் பக்கத்திலிருந்து ததாடங்குவரதகய 
விரும்பிவந்தார்கள்.37  

 

447 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தம் தெயல்கள் அரனத்திலும் வலப் பக்கத்ரத(க் தகாண்டு 
ததாடங்குவரத)கய விரும்பக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள்; காலணி 
அணியும்கபாதும், தரல வாரிக்தகாள்ளும்கபாதும், (உளூ மற்றும் குளியல் 

மூலம் தம்ரமத்) தூய்ரமப்படுத்திக்தகாள்ளும்கபாதும் (வலப் பக்கத்திலிருந்து 

ததாடங்குவரதகய விரும்பிவந்தார்கள்).38 

 

 பாடம் : 20 நரடபாரதகளிலும் நிழல்(உள்ள இடங்) களிலும் மலம் 
கழிப்பதற்கு வந்துள்ள தரட.  
 

448 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், ொபத்திற்குரிய இரு தெயல்கரளத் தவிர்த்து விடுங்கள் என்று 
கூைினார்கள். மக்கள், ொபத்திற்குரிய அவ்விரு தெயல்கள் என்ன, 

அல்லாஹ்வின் தூதகை? என்று ககட்டார்கள். அதற்கு, மக்களின் 
நரடபாரதயில், அல்லது அவர்களின் (ஓய்விடங்களான) நிழல் களில் மலம் 
கழிப்பதுதான் என்று அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விரடயளித் 

தார்கள்.39  

பாடம் : 21 மலம் கழித்த பின் தண்ணைீால் துப்புைவு தெய்வது.  
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449 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஒரு கதாட்டத்திற்குள் தென்ைார்கள். அப்கபாது எங்களில் 
வயதில் ெிைியவைான ஒருவர் தம்முடன் தண்ணரீுள்ள பாத்திைம் ஒன்ரை 

எடுத்துக்தகாண்டு அவர்கரளப் பின்ததாடர்ந்தார். பின்னர் அரத ஓர் இலந்ரத 
மைம் அருகக ரவத்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இயற்ரகக் 
கடரன நிரைகவற்ைிய பின் அந்தத் தண்ணைீால் துப்புைவு தெய்துவிட்டு 
எங்களிடம் வந்தார்கள்.40  

 

450 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கழிப்பிடத்திற்குச் தென்ைால் நானும் என்ரனப் கபான்ை 
இன்தனாரு ெிறுவரும் தண்ணரீ் நிைம்பிய ஒரு கதால் பாத்திைத்ரதயும் 
(இரும்புப் பிடிகபாட்ட) ரகத்தடி ஒன்ரையும் எடுத்துக்தகாண்டு தெல்கவாம். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இயற்ரகக் கடரன நிரைகவற்ைிய 

பின்) அந்தத் தண்ணைீால் துப்புைவு தெய்வார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 451 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இயற்ரகக் கடரன நிரைகவற்ை ஒதுக்குப்புைங் களுக்குச் 
தெல்வார்கள். அப்கபாது நான் அவர் களுக்காகத் தண்ணரீ் தகாண்டு 

தெல்கவன். அதன்மூலம் அவர்கள் கழுவி(த் துப்புைவு தெய்து)தகாள்வார்கள்.41 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 22 காலுரைகள் (கமாஸா)மீது ஈைக் ரகயால் தடவி (மஸ்ஹு 
தெய்து)தகாள்வது.42  

 

452 ஹம்மாம் பின் அல்ஹாரிஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஜரீர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் ெிறுநீர் கழித்துவிட்டுப் பின்னர் அங்கத் தூய்ரம 
(உளூ) தெய்தார்கள். (அப்கபாது கால்கரளக் கழுவுவதற்கு பதிலாக ஈைக் 
ரகயால்) தம் காலுரைகள்மீது தடவி (மஸ்ஹு தெய்திடலா)னார்கள். 
அவர்களிடம் (இது குைித்து), இவ்வாறு தெய்யலாமா? என்று ககட்கப்பட்டது. 
அதற்கு அவர்கள், ஆம் (தெய்யலாம்). அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெிறுநீர் கழித்துவிட்டுப் பின்னர் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்வரத நான் 
பார்த்கதன். (அப்கபாது) அவர்கள் தம் (கால்கரளக் கழுவுவதற்கு பதிலாக ஈைக் 
ரகயால்) காலுரைகள்மீது தடவி (மஸ்ஹு தெய்திடலா)னார்கள் என்று 
பதிலளித்தார்கள். (இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) இப்ைாஹமீ் அந்நகஈ 
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(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின் ைார்கள்: (காலுரைகள்மீது மஸ்ஹு தெய்து 
ததாழலாம் எனும்) இந்த ஹதீஸ் மக்களுக்கு மகிழ்ச்ெியளிப்ப தாககவ 
அரமந்தது. ஏதனனில், ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் (குர்ஆனில்) 
5:6ஆவது வெனம் அருளப்தபற்ை பின்னகை இஸ்லாத்ரதத் தழுவினார்கள்.43 

இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், ஈொ பின் யூனுஸ் (ைஹ்) மற்றும் சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) 
ஆகிகயாைது அைிவிப்பில், அப்தில்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களுரடய 

கதாழர்களுக்கு இந்த ஹதீஸ் மகிழ்ச்ெியளித்துவந்தது. ஏதனனில், ஜரீர் (ைலி) 
அவர்கள் அல்மாயிதா எனும் (5ஆவது) அத்தியாயம் அருளப்தபற்ை பின்னகை 

இஸ்லாத்ரதத் தழுவினார்கள் என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  
453 ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் நபி 
(ஸல்) அவர்களுடன் (தென்றுதகாண்டு) இருந்கதன். அவர்கள் ஒரு 

ெமூகத்தாரின் குப்ரபக் குழிக்குச் தென்று (அங்கு) நின்றுதகாண்டு ெிறுநீர் 

கழித்தார்கள். உடகன நான் அவர்கரள விட்டும் ெற்று ஒதுங்கிச் தென்கைன். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், அருகில் வா! என்று கூைினார்கள். நான் 
அருகில் தென்று அவர்களுக்குப் பின்பக்கம் நின்று(அவர்கரள 
மரைத்துக்)தகாண்கடன். பிைகு நபியவர்கள் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) 
தெய்தார்கள். அப்கபாது தம் (கால்கரளக் கழுவுவதற்கு பதிலாக ஈைக் 
ரகயால்) காலுரைகள்மீது தடவி (மஸ்ஹு தெய்திடலா)னார்கள்.44  

 

454 அபூவாயில் ைகீக் பின் ெலமா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூமூொ 
அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் ெிறுநீர் (துளிகள் ததைிக்கும்) விையத்தில் மிகவும் 
கண்டிப்பானவைாய் இருந்தார்கள். (கமனியில் ெிறுநீர் ததைித்துவிடக் கூடாது 
என்பதற்காக) அவர்கள் கண்ணாடிக் குடுரவயில் ெிறுநீர் கழிப்பார்கள். கமலும், 

இஸ்ைகவலர்களில் ஒருவைது ெருமத்தில் ெிறுநீர் பட்டுவிட்டால் அந்த 

இடத்ரதக் கத்தரிக்ககாலால் கத்தரித்து விடக் கூடியவைாக அவர் இருந்தார் 
என்று கூறுவார்கள். (இரத அைிந்த) ஹுரதஃபா பின் அல் யமான் (ைலி) 
அவர்கள், உங்கள் கதாழர் (அபூ மூொ) இந்த அளவு கண்டிப்பானவைாய் இருக்க 
கவண்டியதில்ரல என்கை நான் விரும்புகிகைன். (ஒரு முரை) நானும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் நடந்து தென்றுதகாண்டிருந்கதாம். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு சுவருக்குப் 
பின்னாலிருந்த குப்ரபக் குழிக்குச் தென்று உங்களில் ஒருவர் நிற்பரதப் 
கபான்று (ொதாைணமாக) நின்று தகாண்டு ெிறுநீர் கழித்தார்கள். உடகன நான் 
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அவர்கரளவிட்டும் ெற்று ஒதுங்கிச் தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் என்ரன 

கநாக்கி (தம் அருகில் வருமாறு) ரெரக தெய்தார்கள். நான் அவர்களிடம் 
தென்று அவர்கள் தமது கதரவரய முடித்துக் தகாள்ளும்வரை அவர்களுக்குப் 
பின்பக்கம் நின்று (மரைத்துக்)தகாண்டிருந்கதன்.  
 

455 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இயரைரகக் கடரன நிரைகவற்றுவதற்காகப் புைப்பட்டுச் 
தென்ைார்கள். உடகன நான் தண்ணரீ் குவரளயுடன் அவர்கரளப் 

பின்ததாடர்ந்கதன். அவர்கள் இயற்ரகக் கடரன முடித்து (துப்புைவு தெய்து), 
திரும்பியகபாது அவர்களின் (ரக கால்கள்)மீது நான் தண்ணரீை ஊற்ை, 

அவர்கள் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்தார்கள். (தமது கால்கரளக் 
கழுவுவதற்கு பதிலாக ஈைக் ரகயால்) தம் காலுரைகள்மீது தடவி (மஸ்ஹு 
தெய்திடலா)னார்கள்.45 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது முகத்ரதயும் ரககரளயும் 
கழுவினார்கள். கமலும், (ஈைக் ரகயால்) தமது தரலயில் தடவி (மஸ்ஹு 
தெய்திடலா)னார்கள். பிைகு தம் காலுரைகள்மீது மஸ்ஹு தெய்தார்கள் என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

456 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் இைவில் 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (ஒரு பயணத்தில்) 
இருந்கதன். அப்கபாது அவர்கள் (தமது வாகனத்திலிருந்து) இைங்கி இயற்ரகக் 
கடரன நிரைகவற்ைினார்கள். பிைகு (திரும்பி) வந்தார்கள். அப்கபாது நான் 

என்னிடமிருந்த குவரளயிலி ருந்து தண்ணரீை அவர்களின் (ரக கால்கள்) 
மீது ஊற்ைிகனன். அவர்கள் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்தார்கள். (கால்கரளக் 

கழுவுவதற்கு பதிலாக ஈைக் ரகயால்) தம் காலுரைகள்மீது தடவி (மஸ்ஹு 

தெய்திடலா)னார்கள்.  
 

457 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் (தபூக் கபார்) பயணத்தில் இருந்கதன். அப்கபாது அவர்கள், 

முஃகீைா! தண்ணரீ் குவரளரய எடுங்கள்! என்று கூைினார்கள். அரத நான் 

எடுத்துக் தகாண்டு அவர்களுடன் புைப்பட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நடந்து (என் கண்ணுக்தகட்டாத தூைத்திற்குச்) தென்று என்ரனவிட்டு 

மரைந்து இயற்ரகக் கடரன நிரைகவற்ைி விட்டு (திரும்பி) வந்தார்கள். 
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அப்கபாது அவர்கள், ரகப் பகுதி குறுகலான ைாம் நாட்டு நீளங்கி 
அணிந்திருந்தார்கள். எனகவ, தமது ரகரயச் ெட்ரடக் ரககளிலிருந்து 
தவளிகய எடுக்கப்கபானார்கள். ஆனால், ெட்ரடக் ரககள் குறுகலாக 
இருக்ககவ, தமது ரகரய அதன் கீழிருந்து தவளிகய எடுத்தார்கள். நான் 
அவர்களின் (ரக, கால்கள்)மீது தண்ணரீ் ஊற்ைிகனன். அவர்கள் 
ததாழுரகக்காக அங்கத் தூய்ரம தெய்வரதப் கபான்று அங்கத் தூய்ரம 

தெய்தார்கள். பிைகு (கால்கரளக் கழுவுவதற்கு பதிலாக ஈைக் ரகயால்) தம் 

காலுரைகள்மீது தடவி (மஸ்ஹு தெய்து)விட்டுப் பின்னர் ததாழுதார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

458 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இயற்ரகக் கடரன நிரைகவற்றுவதற்காகப் புைப்பட்டுச் 
தென்ைார்கள். பிைகு அவர்கள் திரும்பி வந்தகபாது தண்ணரீ் குவரளயுடன் 
அவர்கரளச் ெந்தித்கதன். அவர்களின் (ரக கால்கள்)மீது நான் தண்ணரீ் 
ஊற்ைிகனன். அவர்கள் தம் (முன்) ரககரளக் கழுவிவிட்டுப் பிைகு முகத்ரதக் 
கழுவினார்கள். பிைகு தம் முழங்ரககரளக் கழுவப்கபானகபாது அவர்கள் 

அணிந்திருந்த நீளங்கி குறுகலானதாக இருந்தது. எனகவ, தம் ரககரள 
நீளங்கியின் கீழிருந்து தவளிகய எடுத்து அவற்ரைக் கழுவினார்கள். கமலும், 

(ஈைக் ரகயால்) தமது தரலரயத் தடவி (மஸ்ஹு தெய்திடலா)னார்கள்; தம் 
காலுரைகள் மீதும் (அவ்வாகை ஈைக் ரகயால்) தடவி (மஸ்ஹு 
தெய்திடலா)னார்கள். பிைகு எங்களுக்கு (இமாமாக நின்று) ததாழுவித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 

 459 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஒரு 
பயணத்தில் ஓரிைவு நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதன். அப்கபாது அவர்கள், 

உம்மிடம் தண்ணரீ் இருக்கிைதா? என்று ககட்டார்கள். நான், ஆம்! (இருக்கிைது) 
என்று பதிலளித்கதன். உடகன அவர்கள் தமது வாகனத்திலிருந்து இைங்கி 
இைவின் இருளில் என் பார்ரவயிலிருந்து மரையும் அளவுக்கு நடந்தார்கள். 
(இயற்ரகத் கதரவரய முடித்த) பிைகு அவர்கள் வந்தார்கள். நான் 
குவரளயிலி ருந்த நீரை அவர்கள்மீது ஊற்ைிகனன். அவர்கள் தமது 
முகத்ரதக் கழுவினார்கள். அப்கபாது கம்பளி நீளங்கி அணிந்திருந்தார்கள். 
ஆதலால், அங்கியிலிருந்து தம் முழங்ரககரள தவளிகய எடுக்க அவர்களால் 
இயலவில்ரல. ஆககவ, முழங்ரககரள அங்கியின் கீழிருந்து தவளிகய 
எடுத்துக் கழுவினார்கள். பிைகு தமது தரலரய (ஈைக் ரகயால்) தடவி 
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(மஸ்ஹு தெய்திடலா)னார்கள். பிைகு நான் அவர்களின் காலுரைகள் 

இைண்ரடயும் கழற்ை முரனந்கதன். அப்கபாது அவர்கள், அவற்ரை 
விட்டுவிடுவைீாக! ஏதனனில், நான் (என் கால்கள்) இைண்ரடயும் தூய்ரமயான 
நிரலயிகலகய (காலுரைகளுக்குள்) நுரழத்திருந்கதன் என்று தொல்லி, (ஈைக் 
ரகயால்) அவற்ரைத் தடவி (மஸ்ஹு தெய்து)தகாண்டார்கள்.  
 

460 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அங்கத் தூய்ரம தெய்வதற்காக நான் தண்ணரீ் ஊற்ைிகனன். அவர்கள் அங்கத் 
தூய்ரம தெய்தார்கள். (ஈைக் ரகயால்) தம் காலுரைகள்மீது தடவி (மஸ்ஹு 
தெய்து)தகாண்டார்கள். அப்கபாது நான் (காலுரைகரளக் கழற்ை 
கவண்டுமல்லவா என்பது குைித்து) அவர்களிடம் ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 

நான் (என் கால்கள்) இைண்ரடயும் தூய்ரமயான நிரலயிகலகய 
(காலுரைகளுக்குள்) நுரழத்திருந்கதன் என்று தொன்னார்கள்.  
 

பாடம் : 23 (ஈைக் ரகயால்) முன்தரலயின் மீதும் தரலப்பாரகயின் மீதும் 
தடவி (மஸ்ஹு தெய்து) தகாள்வது.46  

 

461 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு பயணத்தில்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பின்னால் (தாமதமாக) வந்து 

தகாண்டிருந்தார்கள். நானும் அவர்களுடன் வந்துதகாண்டி ருந்கதன். அப்கபாது 

அவர்கள் (வாகனத்திலி ருந்து இைங்கி) இயற்ரகக் கடரன முடித்துக் 
தகாண்டு வந்து, உம்மிடம் தண்ணரீ் உள்ளதா? என்று ககட்டார்கள். நான் 
தண்ணரீ் குவரளரய அவர்களிடம் எடுத்துச்தென்கைன். அவர்கள் தம்முரடய 
முன் ரககரளயும் முகத்ரதயும் கழுவினார்கள். பிைகு தமது முழங்ரகரய 
தவளிகய எடுக்கப்கபானகபாது ெட்ரடக் ரக குறுகலாக இருந்தது. எனகவ, 

தமது ரகரய (அவர்கள் அணிந்திருந்த) நீளங்கியின் கீழிருந்து தவளிகய 
எடுத்தார்கள். நீளங்கிரயத் கதாளில் கபாட்டுக்தகாண்டார்கள். பிைகு தமது 
முழங்ரக வரைக் கழுவினார்கள். பின்னர் (ஈைக் ரகயால்) தமது 
முன்தரலயின் மீதும் தரலப் பாரகமீதும் காலுரைகள்மீதும் தடவி (மஸ்ஹு 
தெய்து) தகாண்டார்கள். பிைகு வாகனத்தில் ஏைினார்கள். நானும் 

ஏைிக்தகாண்கடன். நாங்கள் (எங்களுக்கு முன்னால் தென்றுதகாண்டிருந்த) 
மக்களிடம் வந்துகெர்ந்கதாம். அவர்கள் நின்று ததாழுதுதகாண்டிருந்தார்கள். 
அவர்களுக்கு அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைலி) அவர்கள் (இமாமாக 
இருந்து) ததாழுவித்துக்தகாண்டிருந்தார்கள். ஒரு ைக்அத் ததாழுது 
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முடித்திருந்தார்கள். (இதற்கிரடகய) நபி (ஸல்) அவர்கள் வந்துவிட்டரத 
உணர்ந்த அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைலி) அவர்கள் பின்வாங்கப் 
பார்த்தார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் (அங்கககய நின்று ததாழுமாறு) 
ரெரக தெய்தார்கள். எனகவ, அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைலி) அவர்கள் 
(எஞ்ெிய ைக்அத்ரதயும்) மக்களுக்குத் ததாழுவித்தார்கள். அவர் (ததாழுரகயின் 
இறுதியில்) ெலாம் தகாடுத்ததும் நபி (ஸல்) அவர்களும் நானும் எழுந்து 
எங்களுக்கு விடுபட்டுப்கபாயிருந்த ஒரு ைக்அத்ரதத் ததாழுகதாம்.  
 

462 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(ஈைக் ரகயால்) தம் காலுரைகள், முன்தரல மற்றும் தரலப்பாரக 

ஆகியவற்ைின் மீது தடவி (மஸ்ஹு தெய்து)தகாண்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

463 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்தகபாது (ஈைக் ரகயால்) தமது முன் 

தரலயின்மீதும் தரலப்பாரகமீதும் காலுரைகள் மீதும் தடவி (மஸ்ஹு 

தெய்து)தகாண்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான பக்ர் பின் அப்தில்லாஹ் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: இந்த ஹதீரஸ நான் முஃகீைா (ைலி) 
அவர்களுரடய புதல்வர் உர்வா (ைஹ்) அவர்களிடம் தெவிகயற்கைன்.  
 

464 பிலால் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (ஈைக் ரகயால்) தம்முரடய காலுரைகள் மற்றும் தரலப்பாரகயின் 
மீது தடவி (மஸ்ஹு தெய்திடலா)னார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஒன்ைில், 

(கமற்கண்டவாறு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தெய்தரத நான் 
பார்த்கதன் என்று பிலால் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக இடம் தபற்றுள்ளது. 
 

 பாடம் : 24 காலுரைகள்மீது மஸ்ஹு தெய்வதற்கான காலவைம்பு.  
 

465 ைுரைஹ் பின் ஹான ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடம் காலுரைகள்மீது மஸ்ஹு தெய்வது குைித்துக் ககட்பதற்காகச் 
தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள், நீங்கள் அலீ பின் அபதீாலிப் அவர்கரள 
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அணுகிக் ககளுங்கள். அவர்தாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 

பயணம் தெய்பவைாய் இருந்தார்கள் என்று கூைினார்கள். எனகவ, அலீ (ைலி) 
அவர்களிடம் (தென்று) அரதப் பற்ைிக் ககட்கடாம். அப்கபாது அவர்கள், 

பயணத்திலிருப்பவருக்கு மூன்று பகல் மூன்று இைவுகரளயும், 

உள்ளூரிலிருப்பவருக்கு ஒரு பகல் ஓர் இைரவயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் நிர்ணயித்தார்கள் என்று கூைினார்கள். இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள், தமக்கு 

இந்த ஹதீரஸ அைிவித்த அம்ர் பின் ரகஸ் (ைஹ்) அவர்கரளப் பற்ைிக் 

குைிப்பிடும்கபாது அன்னாரைப் பாைாட்டுவார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ைுரைஹ் பின் ஹான ீ(ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் 

பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின்வருமாறு காணப்படுகிைது: 
ைுரைஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்: காலுரைகள்மீது மஸ்ஹு 
தெய்வரதப் பற்ைி ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் நான் வினவி கனன். அதற்கு 
அவர்கள், அலீ அவர்களிடம் தெல்லுங்கள். ஏதனனில், என்ரனவிட அவர்தாம் 
இதுகுைித்து நன்கைிந்தவர் என்று கூைினார்கள். ஆககவ, நான் அலீ (ைலி) அவர் 
களிடம் தென்கைன். அப்கபாது கமற்கண்டவாறு அலீ (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள். 
 

 பாடம் : 25 ஒகை உளூவினால் பல (கநைத்) ததாழுரககரளத் ததாழலாம்  

 

466 புரைதா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்கா தவற்ைி 
தினத்தன்று ஒரு முரை தெய்த உளூவினால் பல கநைத் ததாழுரககரளத் 
ததாழுதார்கள். அப்கபாது (கால்கரளக் கழுவாமல் ஈைக் ரகயால்) 
காலுரைகள்மீது தடவி (மஸ்ஹு தெய்து)தகாண்டார்கள். அப்கபாது உமர் (ைலி) 
அவர்கள், முன்தனப்கபாதும் தெய்யாத ஒன்ரை இன்ரைக்குத் தாங்கள் 
தெய்கிைரீ்ககள? என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், தெய்ய 
கவண்டுதமன்றுதான் தெய்கதன், உமகை! என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

 

பாடம் : 26 அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்பவரும் மற்ைவர்களும் தமது ரக 
அசுத்தம் அரடந்திருக்குகமா என்று ெந்கதகப்படும் கபாது, மும்முரை 
ரகரயக் கழுவாமல் பாத்திைத்திற்குள் நுரழப்பது விரும்பத் தக்க தெயலன்று.  
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467 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் உைக்கத்திலிருந்து 
விழித்ததழுந்தால் அவர் தமது ரகரய மூன்று முரை கழுவாமல் 
பாத்திைத்திற்குள் இட கவண்டாம். ஏதனனில், இைவில் அவைது ரக எங்கக 
இருந்தது என்பரத அவர் அைிய மாட்டார்.49 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
அபூமுஆவியா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள் என்று (தவளிப்பரட யாகவு)ம், வகீஉ (ைஹ்) அவர்களது 

அைிவிப்பில் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் ஹதீரஸ மர்ஃபூஉ (-நபியவர்கள் 
கூைியது) எனக் குைிப்பிட்டார்கள் என்றும் காணப்படுகிைது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் வாயிலாககவ கமலும் நான்கு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

468 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் உைங்கிதயழுந்ததும் 
பாத்திைத்திற்குள் ரகரய இடுவதற்கு முன் மூன்று முரை தண்ணரீ் ஊற்ைிக் 
ரகரயக் கழுவிக்தகாள்ளட்டும். ஏதனனில், இைவில் அவைது ரக எதில் 
கிடந்தது என்பரத அவர் அைியமாட்டார். இரதஅபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கவறு ஏழு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அந்த அரனத்து அைிவிப்புகளிலும் ரக கரளக் கழுவுவதற்கு 
முன் (பாத்திைத்தினுள் இட கவண்டாம்) என்கை (தபாதுவாக) வந்துள்ளது. ஜாபிர் 
(ைலி), ெயதீ் பின் முஸய்யப் (ைஹ்), அபூெலமா (ைஹ்), அப்துல்லாஹ் பின் ைகீக் 
(ைஹ்), அபூொலிஹ் (ைஹ்), அபூைஸீன் (ைஹ்) ஆகிகயாரின் அைிவிப்புக்களில்தான் 
மூன்று முரை ரககரளக் கழுவுவதற்கு முன் (பாத்திைத் தினுள் 
இடகவண்டாம்) எனும் குைிப்பு இடம் தபற்றுள்ளது. 
 

 பாடம் : 27 (பாத்திைத்தில்) நாய் வாய்ரவப்பது ததாடர்பான ெட்டம்.  
 

469 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவைது 
பாத்திைத்தில் நாய் வாய் ரவத்துவிட்டால் அவர் அரதக் தகாட்டிவிட்டு ஏழு 
தடரவ பாத்திைத்ரதக் கழுவிக்தகாள்ளட்டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
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வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் அரத அவர் 
தகாட்டிவிடட்டும் எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  
 

470 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவைது 
பாத்திைத்தில் நாய் (வாய்ரவத்துக்) குடித்துவிடுமானால் அந்தப் பாத்திைத்ரத 
அவர் ஏழு முரை கழுவிக்தகாள்ளட்டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.50  

 

471 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நாய் 
வாய்ரவத்துவிட்ட உங்களது பாத்திைத்ரதச் சுத்தம் தெய்யும் முரை 

யாததனில், அரத ஏழு தடரவ தண்ணைீால் கழுவுவதாகும். முதல் தடரவ 
மண்ணிட்டுக் கழுவ கவண்டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 
 

472 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் 
ஹதீஸும் ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
நாய் வாய்ரவத்துவிட்ட உங்களது பாத்திைத்ரதச் சுத்தம் தெய்யும் முரை 

யாததனில், அரத ஏழு தடரவ கழுவுவதாகும்.51  

 

473 அப்துல்லாஹ் பின் அல்முகஃப்பல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஆைம்பத்தில்) நாய்கரளக் 
தகால்லுமாறு உத்தைவிட்டார்கள். பின்னர் மக்களுக்கும் நாய்களுக்கும் என்ன 
கநர்ந்தது (அவர்கள் நாய்கரள ஏன் தகால்ல கவண்டும்)? என்று ககட்டார்கள். 
பின்னர் கவட்ரட நாய்களுக்கும் கால்நரடகளின் பாதுகாப்பிற்காக 
ரவத்திருக்கும் நாய்களுக்கும் அனுமதியளித்தார்கள். கமலும் பாத்திைத்தில் 
நாய் வாய் ரவத்துவிட்டால் ஏழு தடரவ (தண்ணைீால்) கழுவிக்தகாள்ளுங்கள். 
எட்டாவது தடரவ மண்ணிட்டுக் கழுவுங்கள் என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அல்முஃகஃப்பல் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் யஹ்யா 
பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் கால்நரடகளின் பாதுகாப்பிற்காக, 

கவட்ரடயாடுவதற்காக, விவொயப் பண்ரணகரளப் பாதுகாப்பதற்காக 

ரவத்திருக்கும் நாய்களுக்கு அனுமதியளித்தார்கள் என்று அதிகப்படியாக 

340

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் உளு



 
 
 

இடம்தபற்றுள்ளது. மற்ைவர்களது அைிவிப்பில் விவொயப் பண்ரணகரளப் 
பாதுகாப்பதற்காக ரவத்திருக் கும் நாய்கள் பற்ைிய குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  
 

 

பாடம் : 28 கதங்கி நிற்கும் நீரில் ெிறுநீர் கழிக்க வந்துள்ள தரட.  
 

474 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: கதங்கி நிற்கும் தண்ணரீில் ெிறுநீர் 
கழிக்க கவண்டாம் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட 
விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

475 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் எவரும் கதங்கி நிற்கும் 
தண்ணரீில் ெிறுநீர் கழிக்கவும் கவண்டாம். பின்னர் அதில் குளிக்கவும் 
கவண்டாம். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

476 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் 
ஹதீஸும் ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
ஓடாமல் கதங்கி நிற்கும் தண்ணரீில் நீ ெிறுநீர் கழிக்காகத! பின்னர் அதில் 

குளிக்காகத!52  

 

பாடம் : 29 கதங்கி நிற்கும் தண்ணரீில் (தபருந்துடக்கு உள்ளவர்) 
குளிப்பதற்கு வந்துள்ள தரட.  
477 அபுஸ் ஸாயிப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உங்களில் ஒருவர் 
தபருந்துடக்கு உள்ளவைாய் இருக்கும்கபாது கதங்கி நிற்கும் தண்ணரீில் குளிக்க 
கவண்டாம் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் தொன்னார்கள். அப்கபாது நான், அவர் என்ன 

தெய்ய கவண்டும், அபூஹுரைைா அவர்ககள? என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர் 

(அதிலிருந்து) தண்ணரீை அள்ளிக் குளிக்க கவண்டும் என்று 
பதிலளித்தார்கள்.53 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 30 பள்ளிவாெலில் பட்டுவிட்ட ெிறுநீர் முதலான அசுத்தங்கரளக் 
கழுவித் துப்புைவு தெய்வது கட்டாயமாகும். நிலம் தண்ணைீாகலகய 
தூய்ரமயாகிவிடும்; அரதத் கதாண்ட கவண்டியதில்ரல.  
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478 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு கிைாமவாெி 
பள்ளிவாெலினுள் ெிறுநீர் கழித்தார். அவரை கநாக்கிச் ெிலர் (கவகத்துடன்) 
எழுந்தனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (அவர் ெிறுநீர் 
கழிப்பரத) இரட மைிக்காதீர்கள். அவரை விட்டுவிடுங்கள் என்று 

கூைினார்கள். அவர் ெிறுநீர் கழித்து முடித்ததும் ஒரு வாளியில் தண்ணரீ் 

தகாண்டுவைச் தொல்லி அரதச் ெிறுநீர்மீது ஊற்ைினார்கள்.54  

 

479 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு கிைாமவாெி 
பள்ளிவாெலின் ஒரு பகுதியில் நின்று ெிறுநீர் கழித்தார். அப்கபாது அவரைப் 
பார்த்து மக்கள் ெப்தமிட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவரை 
விட்டுவிடுங்கள் என்று கூைினார்கள். அவர் (ெிறுநீர் கழித்து) முடித்ததும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு வாளியில் தண்ணரீ் தகாண்டுவைச் 
தொன்னார்கள். அவ்வாகை (தண்ணரீ் தகாண்டுவைப்பட்டு) அது ெிறுநீர்மீது 
ஊற்ைப்பட்டது. இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

480 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு முரை நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் பள்ளிவாெலில் இருந்கதாம். 
அப்கபாது கிைாமவாெிதயாருவர் வந்து பள்ளி வாெலுக்குள் நின்று ெிறுநீர் 
கழித்தார். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுரடய கதாழர்கள் 

நிறுத்து! நிறுத்து! என்று கூைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(அவர் ெிறுநீர் கழிப்பரத) இரடமைிக்காதீர்கள். அவரை விட்டுவிடுங்கள் என்று 

கூைினார்கள். எனகவ, நபித்கதாழர்கள் அவரை விட்டுவிட்டனர். அவர் ெிறுநீர் 

கழித்து முடித்தார். பிைகு அவரை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அரழத்து இந்தப் பள்ளிவாெல்கள் ெிறுநீர் கழித்தல், அசுத்தம் தெய்தல் ஆகிய 
வற்றுக்குரிய இடமல்ல. இரவ இரைவரன நிரனவு கூர்ந்து 
கபாற்றுவதற்கும் ததாழுவதற் கும் குர்ஆரன ஓதுவதற்கும் உரியதாகும் 
என்கைா, அல்லது இந்தக் கருத்திலரமந்த கவறு வார்த்ரதகரளகயா 
அவரிடம் கூைினார்கள். பிைகு மக்களில் ஒருவரிடம் ஒரு வாளித் தண்ணரீ் 
தகாண்டுவைச் தொல்லி அரத அந்தச் ெிறுநீர்மீது ஊற்ைச் தெய்தார்கள்.55  

 

பாடம் : 31 பால்குடி மாைாத குழந்ரதயின் ெிறுநீர் பற்ைிய ெட்டமும் அரதக் 
கழுவும் முரையும்.  
481 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் குழந்ரதகள் 
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தகாண்டுவைப்படுவார்கள். அவர்களுக்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் சுபிட்ெம் (பைக்கத்) கவண்டிப் பிைார்த்தித்து, இனிப்புப் தபாருரள 
தமன்று அக்குழந்ரதகளின் வாயிலிடுவார்கள். (ஒரு முரை) அவர்களிடம் ஓர் 
ஆண் குழந்ரத தகாண்டுவைப்பட்டது. அது அவர்கள்மீது ெிறுநீர் 
கழித்துவிட்டது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தண்ணரீ் 
தகாண்டுவைச் தொல்லி ெிறுநீர் கழித்த இடத்தில் தண்ணரீை ஊற்ைினார்கள். 
அரதக் கழுவவில்ரல. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
 

482 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் பால்குடி மாைாத ஓர் ஆண்குழந்ரத தகாண்டு வைப்பட்டது. அது 
அவர்களது மடியில் ெிறுநீர் கழித்துவிட்டது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தண்ணரீ் தகாண்டுவைச் தொல்லி ெிறுநீர் கழித்த இடத்தில் 
ஊற்ைி விட்டார்கள். - கமற்கண்ட (481ஆவது) ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

483 உம்மு ரகஸ் பின்த் மிஹ்ஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம், உணவு உட்தகாள்ளாத (பால்குடி 

மாைாத) என்னுரடய ஆண் குழந்ரதரயக் தகாண்டுவந்து அவர்களது 
மடியில் ரவத்கதன். அது (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்மீது) ெிறுநீர் 
கழித்துவிட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெிறுநீர் பட்ட 
இடத்தில்) தண்ணரீைத் ததளித்துவிட்டரதத் தவிை கவதைான்றும் கூடுதலாகச் 
தெய்யவில்ரல.56 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தண்ணரீ் தகாண்டுவைச் தொல்லி, அரத (ெிறுநீர் பட்ட 
இடத்தில்) ததளித்துவிட்டார்கள் என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

484 உரபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்ஊத் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
உறுதிதமாழி எடுத்துக்தகாண்டவரும் ஆைம்பமாக நாடு துைந்து (ஹிஜ்ைத்) 
தென்ை தபண்மணிகளில் ஒருவரும் பனூ அெத் பின் குரஸமா குலத்தாரில் 
ஒருவைான உக்காைா பின் மிஹ்ஸன் (ைலி) அவர்களுரடய ெககாதரியுமான 
உம்மு ரகஸ் பின்த் மிஹ்ஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் (பாரலத் 
தவிை கவறு திட) உணவு உட்தகாள்ளும் பருவத்ரத அரடயாத என் ஆண் 
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மகவுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்கைன். அக்குழந்ரத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் மடியில் ெிறுநீர் கழித்துவிட்டது. 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தண்ணரீ் தகாண்டுவைச் 
தொல்லி (ெிறுநீர் பட்ட) தமது ஆரடயின் மீது ததளித்தார்கள். அரத(க் கெக்கி) 
அழுத்தமாகக் கழுவவில்ரல.57 

 

 பாடம் : 32 விந்து பற்ைிய ெட்டம்  

 

485 அல்கமா (ைஹ்) மற்றும் அஸ்வத் (ைஹ்) ஆகிகயார் கூைியதாவது: ஒரு 
மனிதர் (அன்ரன) ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் (விருந்தினைாகத்) தங்கினார். 
அவர் காரலயில் தமது ஆரடரயக் கழுவினார். (இரதக் கண்ட) ஆயிைா 
(ைலி) அவர்கள், அது உமது ஆரடயில் ததன்பட்டால் அந்த இடத்ரதக் 
கழுவினால் கபாதும். அவ்வாறு அது ததன்படாவிட்டால் அந்த இடத்ரதச் 
சுற்ைிலும் தண்ணரீ் ததளித்துவிடுவைீாக! நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் ஆரடயில் பட்ட இந்திரியத்ரத நன்கு சுைண்டிவிடுகவன். அந்த 
ஆரடரய அணிந்துதகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ததாழுவார்கள் என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

486 அஸ்வத் (ைஹ்) மற்றும் ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) ஆகிகயார் 

கூைியதாவது: இந்திரியம் பற்ைி ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூறுரகயில், அரத 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ஆரடயிலிருந்து 
சுைண்டிவிடுகவன் என்று குைிப்பிட்டார்கள்.  
 

487 கமற்கண்ட (485ஆவது) ஹதீஸ் கமலும் ஆறு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இன்கனார் அைிவிப்பாளர் 
ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

488 அம்ர் பின் ரமமூன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் சுரலமான் பின் 
யொர் (ைஹ்) அவர் களிடம் ஒருவைது ஆரடயில் இந்திரியம் பட்டு விட்டால் 
அ(து பட்ட இடத்)ரத (மட்டும்) கழுவ கவண்டுமா? அல்லது அந்த 

ஆரடரயகய கழுவ கவண்டுமா? என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 

ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது ஆரடயில் பட்ட) இந்திரியத்ரத 
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(மட்டும்) கழுவிவிட்டு அகத ஆரடயில் ததாழுரகக்காகப் புைப்பட்டுச் 

தெல்வார்கள். அந்த ஆரடயில் கழுவியதற்குரிய அரடயாளத்ரத (ஈைத்ரத) 
நான் காண்கபன்.58 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு அபஸீாயிதா 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் இந்திரிய(ம் பட்ட இட)த்ரத அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கழுவுவார்கள் என்று இடம்தபற்றுள்ளது. இப்னுல் 
முபாைக் (ைஹ்) மற்றும் அப்துல் வாஹித் பின் ஸியாத் (ைஹ்) ஆகிகயாைது 

அைிவிப்பில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ஆரடயிலிருந்து அரத 
நான் கழுவுகவன் என்று ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

489 அப்துல்லாஹ் பின் ைிஹாப் அல்கவ்லான ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் (அன்ரன) ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடம் (ஒரு நாள் விருந்தினைாகத்) 
தங்கியிருந்கதன். இரு ஆரடகளில் (உைங்கிய) எனக்கு உைக்கத்தில் 
ஸ்கலிதம் ஏற்பட்டது. எனகவ, அவ்விரு ஆரடகரளயும் (கழுவுவதற்காகத்) 
தண்ணரீில் முக்கி ரவத்கதன். இரத ஆயிைா (ைலி) அவர்களின் பணிப்தபண் 
பார்த்துவிட்டு(ப் கபாய்) ஆயிைாவிடம் ததரிவித்துவிட்டார். அப்கபாது ஆயிைா 
(ைலி) அவர்கள் என்ரன வைச்தொல்லி ஆளனுப்பி னார்கள். (நான் தென்கைன்.) 
அப்கபாது அவர்கள், உங்கள் ஆரடகரள இவ்வாறு நீங்கள் தெய்யக் 
காைணதமன்ன? என்று ககட்டார்கள். நான், தூங்கக்கூடியவர் கனவில் எரதக் 
காண்பாகைா அரத நான் கண்கடன் என்று கூைிகனன். அந்த ஆரடகளில் 
ஏகதனும் (இந்திரியம் பட்டிருக்கக்) கண்டீர்களா? என்று ககட்டார்கள். நான் 
இல்ரல என்கைன். அப்படிகய எரதகயனும் நீங்கள் பார்த்திருந் தாலும்கூட 
அரதக் கழுவத்தான் கவண்டுமா? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 

ஆரடயில் பட்டுக் காய்ந்துவிட்டிருந்த இந்திரியத்ரத நான் என் நகத்தால் 

சுைண்டித் தான்விடுகவன் (கழுவமாட்கடன்) என்று கூைினார்கள்.59  

 

பாடம் : 33 இைத்தம் அசுத்தமாகும் என்பது பற்ைியும் அரதக் கழுவும் முரை 
பற்ைியும்.  

 

490 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு தபண்மணி நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, எங்களில் ஒரு தபண்ணுரடய ஆரடயில் 

மாதவிடாய் இைத்தம் பட்டுவிட்டால் அவள் என்ன தெய்ய கவண்டும்? என்று 
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ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் (அவ்வாறு பட்டுவிட்டால்) அவள் 
அரதச் சுைண்டிவிட்டுப் பின்னர் அந்த இடத்தில் தண்ணரீ் ஊற்ைித் கதய்த்துக் 

கழுவட்டும். பின்னர் அந்த ஆரடயிகலகய ததாழுதுதகாள்ளலாம் என்று 
கூைினார்கள்.60 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 34 ெிறுநீர் அசுத்தமாகும்; அரதத் துப்புைவு தெய்வது கட்டாயமாகும் 
என்பதற்கான ொன்று.  
 

491 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இரு அடக்கத் தலங்கரளக் கடந்துதென்ைார்கள். அப்கபாது 
அைிந்துதகாள்ளுங்கள்! (இகதா) இவர்கள் இருவரும் (ெவக் குழிக்குள்) கவதரன 
தெய்யப்பட்டுக்தகாண்டிருக்கிைார்கள். ஒரு தபரிய (பாவச்) தெயலுக்காக 

இவர்கள் கவதரன தெய்யப்படவில்ரல. இவர்களில் ஒருவகைா 
(மக்களிரடகய) ககாள் தொல்லித் திரிந்து தகாண்டிருந்தார். மற்தைாருவகைா 
ெிறுநீர் கழிக்கும்கபாது (தமது உடரல) மரைக்க மாட்டார் என்று கூைினார்கள். 
பிைகு பச்ரெ கபரீச்ெமட்ரட ஒன்ரைக் தகாண்டுவைச் தொல்லி அரத 
இைண்டாகப் பிளந்து இவர் (ெவக் குழி)மீது ஒரு துண்ரடயும் இவர் (ெவக் 
குழி)மீது மற்தைாரு துண்ரடயும் ஊன்ைிரவத்தார்கள். பிைகு இவ்விைண்டின் 
ஈைம் உலைாதவரை இவர்களின் கவதரன குரைக்கப்படலாம் என்று 
கூைினார்கள்.61 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் மற்தைாருவகைா ெிறுநீர் கழித்துவிட்டுத் துப்புைவு 
தெய்யமாட்டார் என்று (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக) 
இடம்தபற்றுள்ளது.62 
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அத்தியாயம்-4 மாதவிடாய் (ஹதஸீ் 492 லிருந்து 617 வரை) 

 

பாடம் : 1 - பாடம் : 25 

 பாடம் : 1 மாதவிடாயில் உள்ள மரனவிரயக் கீழாரடக்கு கமல் அரணத்துக் 

தகாள்வது.  

 

492 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியரில் ஒருவைான) ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 

கூைியதாவது: எங்களில் ஒருவருக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டி ருக்கும்கபாது 

கீழாரட கட்டிக்தகாள்ளுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூறுவார்கள். (ஆரட கட்டிக்தகாண்ட) பின்னர் அரணத்துக்தகாள்வார்கள்.3 இரத 

அஸ்வத் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

493 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நபி (ஸல்) அவர்களுரடய 

துரணவியைான) எங்களில் ஒருவருக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டிருக்கும் கபாது 

இைத்தப்கபாக்கு அதிகமாக இருக்கும் நிரலயிகலகய கீழாரட 

கட்டிக்தகாள்ளுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறுவார்கள். பிைகு 

அரணத்துக்தகாள்வார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 

ஆரெரயக் கட்டுப்படுத்திக்தகாண்டரதப் கபான்று உஙகளில் எவைால் தமது 

ஆரெரயக் கட்டுப்படுத்திக்தகாள்ள முடியும்? (அவ்வாைி ருந்தும் ஆரடக்கு 

கமல்தான் அரணத்தார்கள்.) இந்த ஹதீஸ் இைண்டு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 

வந்துள்ளது. 

 

 494 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார்) ரமமூனா பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மாதவிடாய் 

ஏற்பட்டுள்ள தம் துரணவியரை கீழாரடக்கு கமலாக அரணத்துக்தகாள்வார்கள். 

இரத அப்துல்லாஹ் பின் ைத்தாத் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

பாடம் : 2 மாதவிடாய் உள்ள மரனவியுடன் ஒகை கபார்ரவக்குள் படுப்பது.  
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495 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ரமமூனா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 

எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டிருக்கும்கபாது என்னுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் படுத்திருப்பார்கள். எனக்கும் அவர்களுக்கும் இரடகய ஓர் 

ஆரடகய (தரடயாக) இருக்கும். இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களின் 

முன்னாள் அடிரம குரைப் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 

மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

496 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார்) உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் 

கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் குஞ்ெம் ரவத்த 

ஒரு கபார்ரவக்குள் படுத்துக் தகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது எனக்கு மாதவிடாய் 

ஏற்பட்டுவிட்டது. உடகன நான் (கபார்ரவக்குள்ளி ருந்து) தமல்ல நழுவி(ச் 

தென்று) மாதவிடாய் (கால)த் துணிரய எடுத்து (அணிந்து)தகாண்கடன். அப்கபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டதா? 

என்று ககட்டார்கள். நான் ஆம் என்கைன். (ஆயினும்) அவர்கள் என்ரன 

(தம்மருகில்) அரழத்தார்கள். நான் (தென்று) அவர்களுடன் அந்தப் கபார்ரவக்குள் 

படுத்துக்தகாண்கடன். தபருந்துடக்குடன் இருந்த நானும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களும் ஒகை பாத்திைத்தில் நீைாடுகவாம்.4  

 

பாடம் : 3 மாதவிடாய் உள்ள தபண் தன் கணவனின் தரலரயக் 

கழுவிவிடுவதும் தரலவாரி விடுவதும் தெல்லும்; அவளது உமிழ்நீர் 

தூய்ரமயானதுதான்; அவளது மடியில் தரல ரவத்துப் படுக்கலாம்; அவ்வாறு 

படுத்துக்தகாண்டு குர்ஆன் ஓதவும் தெய்யலாம்.5 

 

 497 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாெலில் 

இஃதிகாஃப் இருந்துதகாண்டிருக்கும்கபாது (அருகிலிருக்கும் வடீ்டிலிருந்த) என் 

பக்கம் தரலரய நீட்டுவார்கள். நான் அவர்களுக்குத் தரல வாரிவிடுகவன். 

இயற்ரகத் கதரவக்காக மட்டுகம வடீ்டுக்குள் நுரழவார்கள். 

 

498 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 

நான் (பள்ளிவாெலில் இஃதிகாஃப் இருக்கும் கபாது) இயற்ரகத் கதரவக்காக 

மட்டுகம வடீ்டுக்குள் நுரழகவன். வடீ்டில் யாகைனும் உடல் நலமில்லாமல் 

இருந்தால் கபாகிை கபாக்கில் அப்படிகய (உடல்நலம்) விொரித்துக் தகாள்கவன். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இஃதிகாஃபில் இருந்தால்) பள்ளிவாெலில் 

இருந்துதகாண்டு தமது தரலரய என் பக்கம் நீட்டுவார்கள். நான் அவர்களுக்குத் 
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தரல வாரிவிடுகவன். அவர்கள் இஃதிகாஃபில் இருக்கும்கபாது இயற்ரகத் 

கதரவக்காக மட்டுகம வடீ்டுக்குள் நுரழவார்கள்.6 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், முஹம்மத் பின் ரும்ஹ் 

(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் (மக்கள்) இஃதிகாஃபில் இருக்கும் கபாது... என 

இடம்தபற்றுள்ளது.  

 

499 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இஃதிகாஃபில் இருக்கும்கபாது 

பள்ளிவாெலிலிருந்து தமது தரலரய என் பக்கம் நீட்டுவார்கள். மாதவிடாய் 

எற்பட்டுள்ள நிரலயிலும் நான் அவர்களது தரலரயக் கழுவிவிடுகவன்.  

 

500 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

(பள்ளிவாெலில் இஃதிகாஃபில் இருக்கும்கபாது) அரையிலிருக்கும் என் பக்கம் 

தமது தரலரய நீட்டுவார்கள். மாதவிடாய் எற்பட்டுள்ள நிரலயிலும் நான் 

அவர்களுக்குத் தரல வாரி விடுகவன்.  

 

501 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்ட 

நிரலயில் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது தரலரயக் 

கழுவிவிடுவதுண்டு. 502 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாெலில் (இஃதிகாஃபில்) இருந்துதகாண்டு, 

(அரையிலுள்ள) ததாழுரக விரிப்ரப எடு என்று என்னிடம் தொன்னார்கள். 

அதற்கு நான் எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுள்ளகத! என்கைன். அப்கபாது அவர்கள் 

மாதவிடாய் என்பது உனது ரகயில் (ஒட்டிக்தகாண்டிருப்பது) இல்ரல என்று 

கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

503 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

பள்ளிவாெலில் (இஃதிகாஃபில்) இருந்துதகாண்டு (தவளிகய உள்ள) ததாழுரக 

விரிப்ரப எடுத்து வருமாறு என்னிடம் கூைினார்கள். அதற்கு நான் எனக்கு 

மாதவிடாய் ஏற்பட்டுள்ளகத! என்கைன். அப்கபாது அவர்கள் அரத எடுத்துவா! 

மாதவிடாய் என்பது உனது ரகயில் (ஒட்டிக்தகாண்டிருப்பது) இல்ரல என்று 

கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 

504 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் பள்ளிவாெலில் (இஃதிகாஃப்) இருந்துதகாண்டிருக்கும்கபாது (தம் 

துரணவியாரிடம்), ஆயிைா! அந்தத் துணிரய எடுத்துத் தா! என்ைார்கள். 

349

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் மாதவிடாய்



 
 
 

ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுள்ளகத! என்ைார்கள். 

அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மாதவிடாய் உனது 

ரகயிலில்ரல என்று தொன்னார்கள். அரதயடுத்து அந்தத் துணிரய ஆயிைா 

(ைலி) அவர்கள் எடுத்துக் தகாடுத்தார்கள்.7  

 

505 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: எனக்கு மாதவிடாய் 

ஏற்பட்டிருக்கும்கபாது நான் (ஏகதனும் பானத்ரதப்) பருகிவிட்டு அரத நபி (ஸல்) 

அவர்களிடம் தகாடுப்கபன். அப்கபாது அவர்கள் நான் வாய் ரவத்த இடத்தில் 

தமது வாரய ரவத்து அருந்துவார்கள். மாதவிடாய் எற்பட்டிருந்த நான் 

இரைச்ெியுள்ள எலும்புத் துண்ரடக் கடித்துவிட்டு அரத நபியவர்களிடம் 

தகாடுப்கபன். நான் வாய் ரவத்த இடத்தில் அவர்கள் தமது வாரய ரவ(த்துப் 

புெி)ப்பார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

அவற்ைில், ஸுரஹர் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் அவர்கள் 

அருந்து வார்கள் எனும் வாெகம் இடம்தபைவில்ரல.  

 

506 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: எனக்கு மாதவிடாய் 

ஏற்பட்டிருக்கும்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் மடியில் தரல 

ரவத்துப் படுத்துக்தகாண்டு குர்ஆன் ஒதுவார்கள்.  

507 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: யூதர்கள் மாதவிடாய் ஏற்பட்ட 

தபண்களுடன் அமர்ந்து ொப்பிடமாட்டார்கள்; வடீுகளில் அவர் களுடன் ஒட்டி 

உைவாடாமல் (ஒதுங்கி) இருப்பார்கள். எனகவ, நபி (ஸல்) அவர்களுரடய 

கதாழர்கள் (இது குைித்து) நபியவர்களிடம் ககட்டனர். அப்கபாது, (நபிகய!) 

அவர்கள் மாதவிடாய் பற்ைி உம்மிடம் வினவுகின்ைார்கள். அது ஓர் (இயற்ரக) 

உபாரத என்று நீர் கூறுவைீாக! எனகவ, மாதவிலக்குற்ைகபாது தபண்கரள 

(தாம்பத்திய உைவு தகாள்வரத) விட்டு விலகியிருங்கள்... என்று ததாடங்கும் 

(2:222ஆவது) வெனத்ரத அல்லாஹ் அருளினான். அரதயடுத்து அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தாம்பத்திய உைரவத் தவிை மற்ை காரியங்கரளச் 

தெய்துதகாள்ளுங்கள் என்று கூைினார்கள். இந்தச் தெய்தி யூதர்களுக்கு 

எட்டியகபாது, நம்முரடய காரியங்களில் எந்த ஒன்றுக்கும் மாறு தெய்யாமல் 

விடக்கூடாது என்பகத இந்த மனிதைது விருப்பம் என்று கூைினர். எனகவ உரெத் 

பின் ஹுரளர் (ைலி), அப்பாத் பின் பிஷ்ர் (ைலி) ஆகிகயார் வந்து, அல்லாஹ்வின் 

தூதகை! யூதர்கள் இன்னின்னவாறு கூறுகின்ைனர். எனகவ, (மாதவிடாய் 

ஏற்பட்டுள்ள) தபண்களுடன் நாமும் ஒட்டி உைவாடாமல் இருந்தாதலன்ன? என்று 

ககட்டனர். (இரதக் ககட்டதும்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகம் 
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(ககாபத்தால்) நிைமாைிவிட்டது. ஆககவ, (ககள்வி ககட்ட) அவர்கள் இருவர்மீதும் 

நபியவர்களுக்குக் ககாபம் ஏற்பட்டுவிட்டகதா என்று நாங்கள் எண்ணிகனாம். 

அவர்கள் இருவரும் புைப்பட்டுச் தென்ைதும் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு 

அன்பளிப்பாக அனுப்பி ரவக்கப்பட்ட பால் அவ்விருவரையும் எதிர்தகாண்டது. 

உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்விருவரையும் பின்ததாடர்ந்து 

ஆளனுப்பி அவர்கரள அரழத்துவைச் தொன்னார்கள். (அவர்கள் வந்ததும்) 

அவர்கள் இருவருக்கும் (அந்தப் பாரல) பருகக் தகாடுத்தார்கள். தங்கள் மீது 

நபியவர்களுக்குக் ககாபமில்ரல என்று அவர்கள் இருவரும் புரிந்துதகாண்டனர்.  

 

பாடம் : 4 பாலுணர்வு கிளர்ச்ெி நீர்8 

 

 508 அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் பாலுணர்வு கிளர்ச்ெி 
நீர் (மதீ) அதிகமாக தவளிப்படும் ஆடவனாக இருந்கதன். இது பற்ைி நபி (ஸல்) 

அவர்களிடம் ககட்க தவட்கப்பட்டுக் தகாண்டிருந்கதன். நபியவர்களின் 

புதல்வியார் (ஃபாத்திமா) என் துரணவியாைாக இருந்தகத இதற்குக் காைணம். 

எனகவ, நான் மிக்தாத் பின் அல்அஸ்வத் (ைலி) அவர்களிடம் (இது குைித்து 

நபியவர்களிடம் ககட்குமாறு) கூைிகனன். அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ககட்டார். 

அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், பிைவி உறுப்ரபக் கழுவிக்தகாண்டு அங்கத் தூய்ரம 

(உளூ) தெய்துதகாள்ள கவண்டும் (குளிக்க கவண்டியதில்ரல) என்று 

கூைினார்கள்.9 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

509 அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் பாலுணர்வு 

கிளர்ச்ெி நீர் (மதீ) பற்ைிக் ககட்க தவட்கப்பட்கடன். (நபி (ஸல்) அவர்களின் புதல்வி) 
ஃபாத்திமா என் துரணவியாைாக இருந்தகத இதற்குக் காைணம். எனகவ, நான் 

மிக்தாத் (ைலி) அவர்களிடம் (இது பற்ைிக் ககட்கச்) தொன்கனன். அவர் நபி (ஸல்) 

அவர்களிடம் ககட்டார். அதற்கு அவர்கள், அதற்காக அங்கத் தூய்ரம (உளூ) 

தெய்தல் கவண்டும் (குளிக்க கவண்டியதில்ரல) என்று பதிலளித்தார்கள்.  

 

510 அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மனிதனிலிருந்து 

தவளியாகும் பாலுணர்வு கிளர்ச்ெி நீர் குைித்து, அது கெிந்தால் என்ன தெய்ய 

கவண்டும்? என்று ககட்பதற்காக மிக்தாத் பின் அல்அஸ்வத் (ைலி) அவர்கரள 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நாம் அனுப்பிரவத்கதாம். அ(வர் 

ககட்ட)தற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அங்கத் தூய்ரம (உளூ) 

தெய்துதகாள்ளுங்கள்: பிைவி உறுப்பில் தண்ணரீ் ஊற்ைி(க் கழுவி)விடுங்கள் 
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என்று பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 

வந்துள்ளது. 

 

 பாடம் : 5 உைங்கிதயழுந்ததும் முகத்ரதயும் ரககரளயும் 

அலம்பிக்தகாள்வது.  

 

511 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நான் என் ெிைிய தாயாரும் 

நபியவர்களின் துரணவியாருமான ரமமூனா (ைலி) அவர்களது இல்லத்தில் 

ஓரிைவு தங்கியிருந்கதன்.) நபி (ஸல்) அவர்கள் இைவில் விழித்ததழுந்து 

இயற்ரகக் கடரன நிரைகவற்ைச் தென்ைார்கள். பிைகு முகத்ரதயும் 

ரககரளயும் அலம்பிவிட்டு வந்து பின்னர் (மீண்டும்) உைங்கினார்கள்.10 இந்த 

ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது  

 

பாடம் : 6 தபருந்துடக்கு உரடயவர் (குளிக்காமகலகய) உைங்கலாம்; அவர் 

உண்ணகவா பருககவா உைங்ககவா (மீண்டும்) புணைகவா விரும்பினால் தமது 

பிைவி உறுப்ரபக் கழுவிக்தகாண்டு அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்துதகாள்வது 

விரும்பத் தக்கதாகும்.11  

 

512 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

தபருந்துடக்கு ஏற்பட்டு (குளியல் கடரமயாகி) இருக்கும் நிரலயில் உைங்க 

விரும்பினால் உைங்கப் கபாவதற்கு முன் ததாழுரகக்காக அங்கத் தூய்ரம (உளூ) 

தெய்வரதப் கபான்று அங்கத் தூய்ரம தெய்துதகாள்வார்கள். இந்த ஹதீஸ் 

மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

513 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

தபருந்துடக்கு எற்பட்டு (குளியல் கடரமயாகி) இருக்கும்கபாது உண்ணகவா 

உைங்ககவா விரும்பினால் (முன்னதாக) ததாழுரகக்கு அங்கத் தூய்ரம (உளூ) 

தெய்வரதப் கபான்று அங்கத் தூய்ரம தெய்துதகாள்வார்கள். இந்த ஹதீஸ் 

மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் 

மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது  

 

514 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரத) உமர் (ைலி) அவர்கள், 

அல்லாஹ்வின் தூதகை! எங்களில் ஒருவர் தபருந்துடக்கு உரடயவைாய் இருக்க, 

(குளிக்காமகலகய) அவர் உைங்கலாமா? என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஆம், அவர் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) 
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தெய்துதகாண்ட பின் என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

515 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரத) உமர் (ைலி) அவர்கள் 

நபி (ஸல்) அவர்களிடம், எங்களில் ஒருவர் தபருந்துடக்கு உரடயவைாய் இருக்க, 

அவர் (குளிக்காமல்) உைங்கலாமா? என்று விளக்கம் ககட்டார்கள். அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள், ஆம்; அவர் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்துவிட்டுப் பின்னர் 

உைங்கட்டும். விரும்பும்கபாது குளித்துக்தகாள்ளட்டும் என்று பதிலளித்தார்கள்.  

 

516 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரத) உமர் பின் அல்கத்தாப் 

(ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இைவு கநைத்தில் 

தமக்குப் தபருந்துடக்கு ஏற்பட்டுவிடுவது பற்ைிக் கூைினார்கள். அதற்கு 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அங்கத் தூய்ரம (உளூ) 

தெய்துதகாள்ளுங்கள்; பிைவி உறுப்ரபக் கழுவிக் தகாள்ளுங்கள். பிைகு 

உைங்குங்கள் என்று கூைினார்கள்.12 

 

 517 முஆவியா பின் ொலிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் 

அபரீகஸ் (ைஹ்) அவர்கள் நான் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்களது வித்ர் ததாழுரக பற்ைிக் ககட்கடன் என்று கூைி விட்டு 

அது ததாடர்பான ஹதீரஸ அைிவித் தார்கள். (கமலும் அவர்கள் கூைினார்கள்:) 

நான் (ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம்), தபருந்துடக்கு விையத்தில் நபி (ஸல்) 

அவர்கள் எப்படி நடந்துதகாண்டர்கள்? உைங்குவதற்கு முன் குளிப்பார்களா? 

அல்லது குளித்துவிட்டு உைங்குவார்களா? என்று ககட்கடன். அதற்கு ஆயிைா 

(ைலி) அவர்கள், இைண்டு முரை கரளயும் ரகயாண்டுவந்தார்கள். ெில கநைங் 

களில் குளித்துவிட்டுப் பின்னர் உைங்கினார்கள். ெில கநைங்களில் (குளிக்காமல்) 

அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்துவிட்டு உைங்கினார்கள் என்று பதிலளித்தார்கள். 

நான், (மார்க்க) விையங்களில் தாைாளத்ரத ஏற்படுத்திய அல்லாஹ்வுக்கக 

எல்லாப் புகழும் என்று கூைிகனன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

518 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தம் 

இல்லாளிடம் பாலுைவு தகாண்டுவிட்டுப் பின்னர் மீண்டும் (உைவுதகாள்ள) 

விரும்பினால் அவர் (இரடயில்) அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்துதகாள்ளட்டும். 

இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
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அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூபக்ர் பின் அபரீைபா 

(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், ெிறு வாெக மாற்ைத்துடன் 

அவ்விைண்டுக்குமிரடகய அவர் ஒரு முரை உளூச் தெய்துதகாள்ளட்டும் என்று 

அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

 

519 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் 

துரணவியரிடம் (தாம்பத்தியஉைவு தகாள்ளச்) தென்றுவிட்டு வந்து ஒகைதயாரு 

தடரவ குளிப்பார்கள். 

 

 பாடம் : 7 தபண்ணுக்கு (மதன) நீர் தவளிப்படுவதன் மூலம், அவள்மீது 

குளியல் கடரமயாகும்.13  

520 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உம்மு சுரலம் (ைலி) 
அவர்கள் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, அல்லாஹ்வின் 

தூதகை! ஆண்கள் உைக்கத்தில் (கனவில்) காண்பரதப் கபான்று தபண்ணும் கண்டு, 

ஆண்கள் தம்மிடம் காண்பரதப் கபான்கை தபண்ணும் தம்மிடம் (நீரைக்) 

கண்டாள். (இந்நிரலயில் அவள்மீது குளியல் கடரமயாகுமா?) என்று 

ககட்டார்கள். அப்கபாது ஆயிைா (ைலி) அவர்களும் அங்கு இருந் தார்கள். அவர்கள், 

உம்மு சுரலம்! (இவ்வாறு தவட்கமின்ைி ககட்டதன் மூலம்) தபண்ணினத் ரதகய 

ககவலப்படுத்திவிட்டாகய! உன் வலக் ரக மண்ரணக் கவ்வட்டும் என்று கூைி 
னார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடம், இல்ரல; நீதான் (தபண்ணினத்ரதக் ககவலப் படுத்திவிட்டாய்!) 

உனது வலக் ரக மண்ரணக் கவ்வட்டும்! என்று கூைிவிட்டு, ஆம்; அவ்வாறு 

அவள் கண்டால் அவள் குளித்துக்தகாள்ள கவண்டும் என்று (உம்மு சுரலம் (ைலி) 
அவர்களிடம்) கூைினார்கள். இரத இஸ்ஹாக் பின் அப்தில்லாஹ் பின் 

அபதீல்ஹா (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். அன்னாருரடய பாட்டிதான் 

உம்முசுரலம் (ைலி) அவர்கள். 

 

521 உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களிடம், ஓர் ஆண்மகன் தூக்கத்தில் காண்பரதப் கபான்று தனது 

தூக்கத்தில் காணும் தபண்ரணப் பற்ைி (அவள்மீது குளியல் கடரமயாகுமா? 

என்று) ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அவ்வாறு ஒரு 

தபண் கண்டால் அவள் குளித்துக் தகாள்ளகவண்டும் என்று கூைினார்கள். 

(இவ்வாறு நான் ககட்டுவிட்டு) அதற்காக நாகன தவட்கப் பட்கடன். கமலும், 

இவ்வாறு (தபண்ணுக்கும் தூக்கத்தில் ஸ்தலிதம்) ஏற்படுமா? என்று ககட்கடன். 
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அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஆம்; பிைகு எப்படி (தாயின்) ொயல் 

(கெயில்) ஏற்படுகிைது? ஆணின் நீர் (விந்து) தவள்ரள நிைத்தில் தகட்டியானதாய் 

இருக்கும்; தபண்ணின் (மதன) நீர் மஞ்ெள் நிைத்தில் இளகலானதாய் இருக்கும். 

இவ்விரு(வரின்) நீரில் எது கமகலாங்கிவிடுகிைகதா அல்லது 

முந்திக்தகாண்டுவிடுகிைகதா அந்தச் ொயலில்தான் குழந்ரத பிைக்கிைது என்று 

கூைினார்கள்.  

 

522 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு தபண்மணி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், ஆண் உைக்கத்தில் காண்பரதப் தபண் 

கண்டால் (அவள் என்ன தெய்ய கவண்டும்)? என்று ககட்டார். அதற்கு அவர்கள், 

ஆணுக்கு ஏற்படுவரதப் கபான்கை தபண்ணுக்கும் (ஸ்கலிதம்) ஏற்பட்டால் அவள் 

குளிக்க கவண்டும் என்று பதிலளித்தார்கள்.  

 

523 உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்கள் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, அல்லாஹ்வின் தூதகை! ெத்தியத்ரதக் கூை அல்லாஹ் 

தவட்கப்படுவ தில்ரல. ஒரு தபண்ணுக்குத் தூக்கத்தில் ஸ்கலிதம் எற்பட்டால் 

அவள்மீது குளியல் கடரமயாகுமா? என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஆம்; (விழித்ததழும்கபாது தன்மீது) அவள் (மதன) நீரைக் 

கண்டால் (குளியல் அவள்மீது கடரமதான்) என்று பதிலளித்தார்கள். உடகன நான் 

அல்லாஹ்வின் தூதகை! தபண்ணுக்குத் தூக்கத்தில் ஸ்கலிதம் எற்படுமா? என்று 

ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், உனது ரக மண்ரணக் கவ்வட்டும்! பிைகு எப்படி 

அவளது ொயலில் குழந்ரத பிைக்கிைது? என்று (திருப்பிக்) ககட்டார்கள்.14 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில், ஹிைாம் பின் உர்வா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 

(இந்தக் ககள்விரயக் ககட்டதன் மூலம்) தபண்ணினத்ரதகய நீ 

ககவலப்படுத்திவிட்டாய் என்று உம் முெலமா (ைலி) அவர்கள் உம்மு சுரலம் (ைலி) 
அவர்களிடம் கூைினார்கள் என அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளளது. - கமற்கண்ட 

ஹதீஸ் நபி (ஸல்) அவர்களுரடய துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 

வாயிலாகவும் அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், ெீ! 

தபண்ணும் அரதக் காண்பாளா? என்று உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்களிடம் 

ககட்டதாக இடம்தபற்றுள்ளது. 

 

 524 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு தபண்மணி அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களிடம், ஒரு தபண்ணுக்குத் தூக்கத்தில் ஸ்கலிதம் ஏற்பட்டுத் தம்மீது 
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அவள் (மதன)நீரைக் கண்டால் அவள்மீது குளியல் கடரமயாகுமா? என்று 

ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆம் என்று 

பதிலளித்தார்கள். அப்கபாது நான் அந்தப் தபண்ணிடம், உன் ரககள் மண்ரணக் 

கவ்வட்டும்; காயம ரடயட்டும் என்று கூைிகனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், அவரை விட்டுவிடு! (தாயுக்கும் கெயுக்குமிரடகய) இரத முன்னிட்டுத் 

தாகன உருவ ஒற்றுரமகய (ொயல்) ஏற்படுகிைது! தபண்ணுரடய நீர் (-

கருமுட்ரட) ஆணுரடய நீரை (-விந்தணுரவ)விட கமகலாங்கி (முந்தி) விட்டால் 

குழந்ரத தன் தாயின் ெககாதைர்களது (-மாமன்) ொயலில் பிைக்கிைது. ஆணுரடய 

நீர் தபண்ணுரடய நீரைவிட கமகலாங்கிவிட்டால் அது தன் தந்ரதயின் 

ெககாதைர்களது (தபரியப்பன், ெிற்ைப்பன்) ொயலில் பிைக்கிைது என்று கூைினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 
பாடம் : 8 ஆண் மற்றும் தபண்ணுரடய விந்தின் தன்ரமயும், இருவருரடய 

நீர்மத்திலிருந்கத குழந்ரத பரடக்கப்படுகிைது என்ை விவைமும்.15  

 

525 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அடிரமயாயிருந்த ஸவ்பான் (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களுக்கு அருகில் நின்றுதகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது யூத அைிஞர் ஒருவர் 

வந்து, முஹம்மகத! அஸ்ஸலாமு அரலக்க! என்று (முகமன்) கூைினார். உடகன 

நான் அவரைப் பிடித்து ஒரு தள்ளு தள்ளிகனன். அவர் நிரல தடுமாைி 
விழப்கபானார். அவர், ஏன் என்ரனத் தள்ளுகிைாய்? என்று ககட்டார். நான், 

அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்று நீர் தொல்லக்கூடாதா (முஹம்மத் என்று தபயர் 

கூைி அரழக்கிைகீை)? என்று ககட்கடன். அதற்கு அந்த யூதர், அவருரடய 

குடும்பத்தார் அவருக்கு இட்ட தபயைால்தான் அவரை நாம் அரழக்கின்கைாம் 

என்று கூைினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், எனது தபயர் 

முஹம்மத் தான். இதுகவ என் குடும்பத்தார் எனக்கு இட்ட தபயர் என்று 

தொன்னார்கள். அந்த யூதர், உங்களிடம் நான் (ெில விையங்கள் குைித்து) 

ககட்பதற்காககவ வந்கதன் என்று கூைினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் நான் கூைப்கபாகும் எந்த விையமும் உமக்குப் பயனளிக்குமா? என்று 

ககட்டார்கள். அவர், நான் காது தகாடுத்துக் ககட்கபன் என்ைார். அப்கபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்மிடமிருந்த ஒரு குச்ெியால் தரைரயக் 

கீைியவாறு (ஆழ்ந்த ெிந்தரனயுடன்), ககளுங்கள்! என்ைார்கள். அந்த யூதர், இந்த 

பூமியும் வானங்களும் இப்கபாதுள்ள அரமப்பல்லாத கவகைார் அரமப்பிற்கு 
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மாற்ைப்படும் (விொைரண) நாளில் மக்கள் எங்கக இருப்பார்கள்? என்று ககட்டார். 

அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (அஸ்ஸிைாத் எனும்) பாலத்திற்கு 

அருகக இருளில் அவர்கள் இருப்பார்கள் என்று பதிலளித்தார்கள். அவர், 

மக்களிகலகய முதன்முதலில் (அந்தப் பாலத்ரதக்) கடப்பவர்கள் யார்? என்று 

ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஏரழ முஹாஜிர்கள் 

என்று பதிலளித்தார்கள். அந்த யூதர், அவர்கள் தொர்க்கத்துக்குள் நுரழயும்கபாது 

அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் தவகுமதி என்ன? என்று ககட்டார். அதற்கு மீனின் 

ஈைலில் ஒட்டிக்தகாண்டிருக்கும் தனித்துண்டு என்று பதிலளித்தார்கள். 

அதற்கடுத்து அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவு என்ன? என்று அவர் ககட்க, 

தொர்க்கத்தின் ஓைங்களில் கமய்ந்துதகாண்டிருக்கும் காரள மாடு அவர்களுக்காக 

அறு(க்கப்பட்டு விருந்தளி)க்கப்படும் என்று பதிலளித்தார்கள். அதற்குப் பின் 

அவர்கள் எரத அருந்துவார்கள்? என்று அவர் ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அங்குள்ள ஸல்ஸபலீ் என்ைரழக்கப்படும் நீரூற்ைிலிருந்து 

(அருந்துவார்கள்) என்று பதிலளிக்க, அவர் நீர் கூைியது உண்ரமகய என்று 

கூைினார். பிைகு பூமியில் வெிப்பவர்களில் ஓர் இரைத்தூதர் அல்லது ஓரிைண்டு 

மனிதர்கள் தவிை கவதைவரும் அைிந்திைாத ஒரு (குைிப்பிட்ட) விையத்ரதப் 

பற்ைிக் ககட்ககவ நான் உம்மிடம் வந்கதன் என்று கூைினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், நான் கூைப்கபாகும் விையம் உமக்குப் பயன் தருமா? என்று 

ககட்டார்கள். அவர் நான் காது தகாடுத்துக் ககட்கபன் என்ைார். பிைகு அவர், 

குழந்ரத(யின் பிைப்பு) குைித்துக் ககட்பதற்காக நான் உம்மிடம் வந்கதன் என்ைார். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆணின் நீர் (விந்து) 

தவண்ணிைமுரடயதும் தபண்ணின் (மதன)நீர் மஞ்ெள் நிைமுரடயதுமாகும். 

அரவயிைண்டும் கெரும்கபாது ஆணின் நீர் (விந்து உயிைணு) தபண்ணின் நீரை 

(ெிரன முட்ரடரய) மிரகத்துவிட்டால், அல்லாஹ்வின் நியதிப்படி ஆண் 

குழந்ரத பிைக்கும். (இதற்கு மாைாக) தபண்ணின் நீர் (ெிரன முட்ரட), ஆணின் 

நீரை (விந்து உயிைணுரவ) மிரகத்துவிட்டால் அல்லாஹ்வின் நியதிப்படி தபண் 

குழந்ரத பிைக்கும் என்று பதிலளித்தார்கள். அந்த யூதர், நீர் தொன்னது 

உண்ரமதான். நிச்ெயமாக நீர் ஓர் இரைத்தூதர் (நபி)தாம் என்று கூைிவிட்டுத் 

திரும்பிச் தென்ைார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இவர் எவற்ரைக் 

குைித்து என்னிடம் ககட்டாகைா அவற்ரைக் குைித்து நான் ஏதும் 

அைியாதவனாகத்தான் இருந்கதன். அல்லாஹ்தான் அவற்ரை எனக்கு 

அைிவித்துத்தந்தான் என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், நான் அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருகில் அமர்ந்துதகாண்டிருந்கதன் என்று ஸவ்பான் (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும், (மீனில் ஈைலில் 

ஒட்டிக்தகாண்டிருக்கும் தனித்துண்டு என்பரதக் குைிக்க ஸியாதத் எனும் 

தொல்லுக்கு பதிலாக) ஸாயிதத் எனும் தொல்லும், (ஆண் குழந்ரத பிைக்கும்; 

தபண் குழந்ரத பிைக்கும் என்பரதச் சுட்ட) அத்கைா மற்றும் ஆனஸா எனும் 

இருரம வாெகத்திற்கு பதிலாக, அத்கை மற்றும் ஆனஸ எனும் ஒருரம 

வாெகமும் இடம் தபற்றுள்ளன.  

 

பாடம் : 9 தபருந்துடக்கிற்கான குளியல் முரை  

 

526 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

தபருந்துடக்கிற்காகக் குளிக்கும்கபாது முதலில் தம் ரககரள (மணிக்கட்டுவரை) 

கழுவுவார்கள். பிைகு வலக் ரகயால் (தண்ணரீ் அள்ளி) இடக் ரகயின் மீது 

ஊற்ைிப் பிைவி உறுப்ரபக் கழுவுவார்கள். பின்னர் ததாழுரகக்காக அங்கத் 

தூய்ரம (உளூ) தெய்வரதப் கபான்று அங்கத் தூய்ரம தெய்வார்கள். அதன் 

பின்னர் தண்ணரீை அள்ளி மயிர்க்கால்களுக்கு இரடகய விைல்கரள நுரழ(த்துத் 

தரலரயத் கதய்)ப்பார்கள். தரலமுடி முழுவதும் நரனந்துவிட்டதாகத் 

ததரிந்ததும் இரு ரககளிலும் மூன்று தடரவ தண்ணரீ் அள்ளி தரலயில் 

ஊற்றுவார்கள். பிைகு கமனி முழுவதிலும் தண்ணரீ் ஊற்றுவார்கள். பின்னர் 

கால்கரளக் கழுவுவார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், கால்கரளக் 

கழுவியது பற்ைியக் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

 

527 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 

தபருந்துடக்கிற்காகக் குளிக்கும்கபாது முதலில் இரு ரககரளயும் (மணிக்கட்டு 

வரை) மூன்று முரை கழுவுவார்கள். மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 

கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. இந்த அைிவிப்பிலும் கால்கரளக் கழுவியது 

பற்ைியக் குைிப்பு இடம் தபைவில்ரல. - ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தபருந்துடக்கிற்காகக் குளிக்கும்கபாது 

பாத்திைத் திற்குள் ரகரய நுரழப்பதற்கு முன்பாக தம் ரககரள 

(மணிக்கட்டுவரை) கழுவுவார்கள். பிைகு ததாழுரகக்காக அங்கத் தூய்ரம (உளூ) 

தெய்வரதப் கபான்று அங்கத் தூய்ரம தெய்வார்கள்.  
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528 ரமமூனா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் தபருந்துடக்கிற்குக் குளிப்பதற்காக தண்ணரீ் தகாண்டுவந்து ரவத்கதன். 

அவர்கள் (முதலில்) தம்மிரு ரககரளயும் (மணிக்கட்டுவரை) இைண்டு அல்லது 

மூன்று தடரவ கழுவினார்கள். பிைகு பாத்திைத்திற்குள் ரகரய நுரழத்து 

(தண்ணரீை அள்ளி) பிைவி உறுப்பின் மீது ஊற்ைி, தமது இடக் ரகயால் 

கழுவினார்கள். பிைகு தமது இடக் ரகரய பூமியில் ரவத்து நன்கு கதய்த்துக் 

கழுவினார்கள். பின்னர் ததாழுரகக்கு அங்கத் தூய்ரம தெய்வரதப் கபான்று 

அங்கத் தூய்ரம தெய்தார்கள். பிைகு தம் ரககள் நிைம்ப மூன்று முரை தண்ணரீ் 

அள்ளித் தமது தரலயில் ஊற்ைினார்கள். பின்னர் கமனி முழுவரதயும் 

கழுவினார்கள். பிைகு அங்கிருந்து ெற்று நகர்ந்து (நின்று) தம் கால்கரளக் 

கழுவினார்கள். பின்னர் நான் அவர்களுக்காகத் துவாரலரயக் தகாண்டுவந்கதன். 

ஆனால், அவர்கள் அரத வாங்கி(த் துரடத்து)க்தகாள்ள மறுத்துவிட்டார்கள்.16 

இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் தம் ெிைிய தாயார் ரமமூனா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஏழு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், மூன்று முரை ரக 

நிைம்ப தரலக்குத் தண்ணரீ் ஊற்ைியது பற்ைிய வாெகம் இடம்தபைவில்ரல. வகீஉ 

(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் அங்கத் தூய்ரம தெய்த முரை முழுரமயாக 

விவரிக்கப் பட்டுள்ளது. வாய் தகாப்புளித்தது, மூக்கிற்கு நீர் தெலுத்தியது பற்ைியக் 

குைிப்பு இடம்தபற்றுள்ளது. அபூமுஆவியா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 

துவாரல (தகாண்டுவந்தது) பற்ைிய குைிப்பு இல்ரல.  

 

529 ரமமூனா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் துவாரல 

தகாண்டு வைப்பட்டது. ஆனால், அவர்கள் அரதத் ததாடவில்ரல. தண்ணரீைத் 

தமது கைத்தால் இவ்வாறு உதைிவிடலானார்கள். இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

530 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

தபருந்துடக்கிற்காகக் குளிப்பார்களானால் பால் கைக்கும் குவரள கபான்ை 

ஒன்ரைக் தகாண்டு வைச் தொல்லி, ஒரு ரகயால் தண்ணரீ் அள்ளி முதலில் தமது 

தரலயின் வலப் பக்கத்திலும் பிைகு இடப் பக்கத்திலும் ஊற்றுவார்கள். பின்னர் 

இரு ரககளால் தண்ணரீை அள்ளித் தமது தரலயின் மீது ஊற்றுவார்கள்.17 இரத 

காெிம் பின் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
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பாடம் : 10 தபருந்துடக்கிற்காகக் குளிப்பவர் பயன்படுத்த கவண்டிய 

தண்ணரீின் விரும்பத் தக்க அளவு, ஒகை கநைத்தில் ஒகை பாத்திைத்திலிருந்து 

ஆணும் தபண்ணும் நீைாடுவது, இரு பாலரில் ஒருவர் மிச்ெம் ரவத்த தண்ணரீில் 

மற்தைாருவர் குளிப்பது ஆகியரவ பற்ைி.18 

 

 531 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

தபருந்துடக்கிற்காக ஒரு ஃபைக் தகாள்ளளவு பாத்திைத்தில் குளிப்பார்கள்.19 இரத 

உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

532 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

ஒரு ஃபைக் தகாள்ளளவு தகாண்ட பாத்திைத்தில் குளிப்பார்கள். நானும் அவர்களும் 

ஒகை பாத்திைத்தில் குளிப்கபாம். இந்த ஹதீஸ் ஏழு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில், சுஃப்யான் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் ஒகை 

பாத்திைத்திலிருந்து (தண்ணரீ் எடுத்து) குளிப்கபாம் என்றும் ஒரு ஃபைக் என்பது 

மூன்று ஸாஉ தகாள்ளளவாகும் என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது.  

 

533 அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 

நானும் ஆயிைா (ைலி) அவர்களுரடய பால்குடிச் ெககாதைர் ஒருவரும் ஆயிைா 

(ைலி) அவர்களிடம் தென்கைாம்.20 அப்கபாது அவர் களுரடய ெககாதைர், நபி (ஸல்) 

அவர்கள் தபருந்துடக்கிற்காகக் குளித்த முரை பற்ைி ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் 

ககட்டார். அப்கபாது ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் ஒரு ஸாஉ அளவுள்ள பாத்திைம் 

ஒன்ரைக் தகாண்டுவைச் தொல்லி குளித்துக் காட்டினார்கள். அப்கபாது 

எங்களுக்கும் அவர்களுக்குமிரடகய திரை ஒன்ைிருந்தது. தமது தரலயில் 

மூன்று முரை தண்ணரீ் ஊற்ைினார்கள். (அது மட்டும் எங்களுக்குத் ததரிந்தது.)21 

நபி (ஸல்) அவர்களுரடய துரணவியர், காதின் கொரனவரை இருக்கும் 

அளவிற்குத் தம் தரல முடியிலிருந்து ெிைிதளரவ(க் கத்தரித்து) 

எடுத்துவிடுவார்கள்.22  

 

534 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

குளிக்கும்கபாது முதலில் தம் (உடலின்) வலப் பக்கத்தில் தண்ணரீ் ஊற்ைிக் 

கழுவுவார்கள். பிைகு தம்மீதுள்ள அசுெிமீது தமது வலக் கைத்தால் தண்ணரீ் ஊற்ைி 
இடக் கைத்தால் அரத(த் கதய்த்து)க் கழுவுவார்கள். இவற்ரைச் தெய்து 

முடித்துவிட்டுத்தான் தரலக்குத் தண்ணரீ் உற்றுவார்கள். நானும் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்களும் தபருந்துடக்கிற்காகக் குளிக்கும்கபாது ஒகை பாத்திைத்தில் 
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குளிப்கபாம். இரத அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

535 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் நபி (ஸல்) அவர்களும் மூன்று 

முத்து அல்லது அதற்கு தநருக்கமான அளவு தகாண்ட பாத்திைத்தில் 

குளிப்கபாம்.23 இரத ஹஃப்ஸா பின்த் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ைஹ்) 

அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

536 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களும் தபருந்துடக்கிற்காக (கெர்ந்து) ஒகை பாத்திைத்திலிருந்து குளிப்கபாம். 

அப்கபாது எங்கள் இருவருரடய ரககளும் அந்தப் பாத்திைத்தினுள் மாைிமாைிச் 

தெல்லும்.24 இரதக் காெிம் பின் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் (ைஹ்) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

537 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களும் தபருந்துடக்குரடயவர்களாய் இருக்கும்கபாது ஒகை 

பாத்திைத்திலிருந்து (தண்ணரீ் அள்ளிக்) குளிப்கபாம். அது எனக்கும் அவர்களுக்கும் 

இரடகய இருக்கும். அப்கபாது அவர்கள் என்ரன முந்திக்தகாண்டு தண்ணரீ் 

அள்ளுவார்கள். அப்கபாது நான் எனக்கும் விட்டுரவயுங்கள்; எனக்கும் 

விட்டுரவயுங்கள் என்று கூறுகவன்.  

 

538 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார்) ரமமூனா (ைலி) அவர்கள் 

கூைியதாவது: நானும் நபி (ஸல்) அவர்களும் ஒகை பாத்திைத்தில் குளிப்கபாம். 

இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

539 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் (தம் துரணவியாரும் என் ெிைிய தாயாருமான) ரமமூனா (ைலி) 
அவர்கள் மிச்ெம் ரவத்த தண்ணரீில் குளிப்பார்கள்.25 இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

540 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார்) உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் 

கூைியதாவது: நானும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களும் 

தபருந்துடக்கிற்காக ஒகை பாத்திைத்தில் குளிப்கபாம்.26 இரத ரஸனப் பின்த் 

உம்மி ெலமா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
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541 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

ஐந்து முத்து அளவுத் தண்ணரீில் குளிப்பார்கள்; ஒரு முத்து அளவுத் தண்ணரீில் 

அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்வார்கள்.27 இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

542 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு முத்து அளவுத் 

தண்ணரீில் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்வார்கள். ஒரு ஸாஉ அளவு முதல் ஐந்து 

முத்து வரைத் தண்ணரீில் குளிப்பார்கள்.  

543 (நபித்கதாழர் அபூஅப்திர் ைஹ்மான்) ெஃபனீா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ஸாஉத் தண்ணரீில் 

தபருந்துடக்கிற்காகக் குளித்துவிடுவார்கள்; ஒரு முத்துத் தண்ணரீில் உளூச் 

தெய்துவிடுவார்கள். இரத அபூரைஹானா (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 

544 நபித்கதாழர் ெஃபனீா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் ஒரு ஸாஉ அளவுத் தண்ணரீில் குளிப்பார்கள்; ஒரு முத் அளவுத் 

தண்ணரீில் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்வார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அலீ பின் ஹுஜ்ர் (ைஹ்) 

அவர்களது அைிவிப்பில் ஒரு முத்து அளவுத் தண்ணரீில் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) 

தெய்துவிடுவார்கள் என்று இடம்தபற்றுள்ளது. இதன் அைிவிப்பாளைான 

அபூரைஹானா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: ெஃபனீா (ைலி) அவர்கள் 

(நிரனவாற்ைல் குரைந்த) முதுரமப் பருவத்ரத அரடந்திருந்தார்கள். எனகவ, 

அன்னாைது அைிவிப்பின் மீது எனக்கு நம்பிக்ரக ஏற்படவில்ரல.28 

 

 பாடம் : 11 (குளியலின்கபாது) தரல உள்ளிட்ட உறுப்புகள்மீது மூன்று முரை 

தண்ணரீ் ஊற்றுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.  

 

545 ஜுரபர் பின் முத்இம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்கள் (குளியல் முரை 

ததாடர்பாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அருகில் விவாதித்துக் 

தகாண்டனர். அப்கபாது மக்களில் ஒருவர், நாகனா என் தரலரய இப்படி இப்படிக் 

கழுவுகிகைன் என்று கூைினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

நாகனா என் தரலயில் மூன்று முரை இரு ரககள் நிைம்பத் தண்ணரீை 

ஊற்றுகிகைன் என்று தொன்னார்கள்.29 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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546 ஜுரபர் பின் முத்இம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 

தபருந்துடக்கிற் காகக் குளிக்கும் முரை பற்ைிப் கபெப்பட்டது. அப்கபாது அவர்கள், 

நாகனா என் தரலயில் மூன்று முரை தண்ணரீ் ஊற்றுகிகைன் என்று 

தொன்னார்கள்.  

 

547 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஸகீஃப் குலத்தாரின் 

தூதுக் குழுவினர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், எங்கள் நாடு குளிர் பிைகதெமாகும்; 

(நாங்கள்) எப்படிக் குளிப்பது? என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 

நாகனா என் தரலயின் மீது மூன்று முரை தண்ணரீ் ஊற்றுகிகைன் என்று 

கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

அவற்ைில், இஸ்மாயலீ் பின் ொலிம் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், ஸகீஃப் 

குலத்தாரின் தூதுக் குழுவினர், அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்று (அரழத்து 

கமற்கண்டவாறு) வினவினார்கள் என இடம்தபற்றுள்ளது.  

 

548 முஹம்மத் பின் அலீ பின் ஹுரென் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தபருந்துடக்கிற்காகக் குளிக்கும்கபாது இரு 

ரககள் நிைம்பத் தண்ணரீ் அள்ளித் தமது தரலயில் மூன்று முரை ஊற்றுவார்கள் 

என்று ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். அப்கபாது ஜாபிர் 

(ைலி) அவர் களிடம் ஹென் பின் முஹம்மத் (ைஹ்) அவர்கள், எனக்குத் தரலமுடி 

அதிகமாக இருக்கிைகத?(மூன்று முரை ஊற்ைினால் கபாதாகத!) என்று 

ககட்டார்கள். அதற்கு ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள், என் ெககாதைர் மககன! 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தரலமுடி உமது முடிரயவிட 

அதிகமாகவும் ெிைந்ததாகவும் இருந்தது (அவர்ககள மூன்று முரைதான் 

தரலக்குத் தண்ணரீ் ஊற்ைினார்கள்) என்று பதிலளித்தார்கள். 

 

 பாடம் : 12 குளிக்கும் தபண்களின் பின்னல்முடி பற்ைிய ெட்டம்.  

 

549 உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான், அல்லாஹ்வின் தூதகை! 

நான் தரலமுடிரய இறுக்கமாகப் பின்னிக்தகாள்ளும் தபண் ஆகவன். 

தபருந்துடக்கிற்காகக் குளிக்கும்கபாது பின்னரல நான் அவிழ்த்துவிட 

கவண்டுமா? என்று ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

இல்ரல; நீ இரு ரகயளவுத் தண்ணரீை உன் தரலமீது மூன்று முரை 

ஊற்ைினால் கபாதும். பிைகு உன் (உடல்)மீது தண்ணரீ் ஊற்ைிக்தகாள்; துப்பைவாகி 
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விடுவாய் என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 

களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அப்துர் ைஸ்ஸாக் (ைஹ்) அவர்களது 

அைிவிப்பில், மாதவிடாய் மற்றும் தபருந்துடக்கிற்காக (குளிக்கும்கபாது) 

பின்னரல அவிழ்த்துவிட கவண்டுமா? என்று உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் 

வினவியதாகவும், அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இல்ரல என்று 

கூைியதாகவும், பிைகு கமற்கண்ட ஹதீஸின் கருத்துப்படி கூைியதாகவும் இடம் 

தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அதில், தபருந்துடக்கிற்காகக் குளிக்கும் கபாது அந்தப் பின்னரல 

நான் அவிழ்த்துக் கழுவ கவண்டுமா? என்று உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் 

வினவியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. மாதவிடாய் பற்ைியக் குைிப்பு அதில் 

இடம்தபைவில்ரல.  

 

550 உரபத் பின் உரமர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் 

(ைலி) அவர்கள் தபண்கள் குளிக்கும்கபாது தம் பின்னரல அவிழ்த்துவிட 

கவண்டும் என்று வலியுறுத்தி வந்த தெய்தி ஆயிைா (ைலி) அவர்களுக்கு எட்டியது. 

அப்கபாது அவர்கள், இந்த இப்னு அம்ரைப் பார்த்து நான் வியப்பரடகிகைன். 

தபண்கள் குளிக்கும்கபாது தம் பின்னரல அவிழ்த்துவிடுமாறு பணிக்கிைாகை! ஏன் 

தரலரய மழித்துக்தகாள்ளுமாறு தபண்களுக்கு அவர் கட்டரளயிட 

கவண்டியதுதாகன! நானும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் ஒகை 

பாத்திைத்தில் குளிப்கபாம். என் தரலயில் மூன்று முரை தண்ணரீ் 

ஊற்றுவரதவிடக் கூடுதாலாக கவதைான்றும் நான் தெய்யவில்ரல என்ைார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 

 பாடம் : 13 தபண்கள் மாதவிடாய்க் குளியலின் கபாது கஸ்தூரி கதாய்த்த 

(நறுமணப்) பஞ்ரெக் குருதி வந்த இடத்தில் உபகயாகிப்பது விரும்பத் 

தக்கதாகும்.30  

 

551 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு 

தபண்மணி மாதவிடாயிலிருந்து (நீங்கிக்தகாள்ள) தாம் எவ்வாறு குளிக்க 

கவண்டும் என்று ககட்டார். அவருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் குளிக்கும் முரைரய 

விளக்கினார்கள். பிைகு கஸ்தூரி (நறுமணம்) தடவப்பட்ட பஞ்சுத்துண்டு ஒன்ரை 

எடுத்து அதனால் தூய்ரமப்படுத்திக்தகாள் என்று தென்னார்கள். அந்தப் 

தபண்மணி, அரத ரவத்து நான் எப்படித் தூய்ரமப்படுத்த கவண்டும்? என்று 
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ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், (தவட்கப் பட்டவாறு) அல்லாஹ் தூயவன்; 

அதனால் தூய்ரமப்படுத்திக்தகாள் என்று (மறுபடியும்) தொன்னார்கள். -அப்கபாது 

நபி (ஸல்) அவர்கள் (தமது முகத்ரத) மூடிக்தகாண்டார்கள் என்பரத 

அைிவிப்பாளர் சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) அவர்கள் தமது முகத்தின் மீது 

ரகரய ரவத்து (மூடி) ரெரக தெய்து காட்டினார்கள்- ததாடர்ந்து ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ன தொல்ல வருகிைார்கள் 

என்பரத நான் புரிந்துதகாண்டு, அந்தப் தபண்மணிரய என் பக்கம் இழுத்கதன். 

இைத்தம் படிந்த இடத்ரத அந்த (நறுமணப் தபாருள் தடவப் பட்ட) பஞ்ெினால் 

துரடப்பாயாக! என்று கூைிகனன்.31 இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், இப்னு அபஉீமர் (ைஹ்) 

அவர்களது அைிவிப்பில் இைத்தம் படிந்த இடங்கரள என்று (பன்ரமயில்) ஆயிைா 

(ைலி) அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. - ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 

கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு தபண்மணி, (மாதவிடாயிலிருந்து) 

துப்புைவு தெய்துதகாள்ளும்கபாது நான் எவ்வாறு குளிக்க கவண்டும்? என்று 

ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், கஸ்தூரி தடவப்பட்ட பஞ்சுத்துண்டு 

ஒன்ரை எடுத்து அதன் மூலம் துப்புைவு தெய்துதகாள்வாயாக! என்று 

தொன்னார்கள். மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 

இடம்தபற்றுள்ளன.  

 

552 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அஸ்மா பின்த் ைகல் (ைலி) அவர்கள் 

நபி (ஸல்) அவர்களிடம், மாதவிடாய்க் குளியல் பற்ைிக் ககட்டார். அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள், உங்களில் ஒருவர் (மாதவிடாய்க் குளியலின் கபாது) 

தண்ணரீையும் இலந்ரத இரலகரளயும் எடுத்து நன்கு சுத்தம் 

தெய்துதகாள்ளட்டும். பிைகு தரலக்குத் தண்ணரீ் ஊற்ைி நன்ைாகத் கதய்த்து 

தரலயின் ெருமம் நரனயும்வரைக் கழுவட்டும். பிைகு உடம்புக்குத் தண்ணரீ் 

ஊற்ைட்டும். அதன் பின்னர் கஸ்தூரி தடவப் பட்ட பஞ்சுத்துண்டு ஒன்ரை எடுத்து 

சுத்தம் தெய்துதகாள்ளட்டும் என்று தொன்னார்கள். அதற்கு அஸ்மா (ைலி) 
அவர்கள், அரத ரவத்து அவள் எவ்வாறு சுத்தம் தெய்வாள்? என்று ககட்டார்கள். 

நபி (ஸல்) அவர்கள், சுப்ஹானல்லாஹ் (அல்லாஹ் தூயவன்!). அதனால் சுத்தம் 

தெய்துதகாள்ளட்டும் என்று (மீண்டும்) தொன்னார்கள். உடகன நான், இைத்தம் 

படிந்த இடத்தில் தடவிக்தகாள் என்று -பிைர் காதில் விழாதவாறு அரத 

இைகெியமாகச்- தொன்கனன். கமலும், அஸ்மா நபி (ஸல்) அவர்களிடம், 

தபருந்துடக்கிற்காகக் குளிக்கும் முரை பற்ைிக் ககட்டார். அதற்கு அவர்கள், 

தண்ணரீ் எடுத்து நன்கு சுத்தம் தெய்துதகாள். பிைகு தரலக்குத் தண்ணரீ் ஊற்ைி 
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தரலயின் ெருமம் நரனயும் அளவுக்கு நன்கு கதய்த்துக்தகாள். பின்னர் உன் 

(கமனியின்) மீது தண்ணரீ் ஊற்று! என்ைார்கள். ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 

கூைினார்கள்: தபண்களிகலகய மிகச் ெிைந்தவர்கள் அன்ொரிப் தபண்களாவர். 

மார்க்கத்ரத விளங்கிக்தகாள்வதில் தவட்கம் அவர்களுக்குத் தரடயாக 

இருந்ததில்ரல. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், அல்லாஹ் தூயவன்! அதனால் துப்புைவு தெய்துதகாள் என்று கூைிவிட்டு 

நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது முகத்ரத (தவட்கப்பட்டு) மரைத்துக்தகாண்டார்கள் 

என்று இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் (பின்வருமாறு) 

இடம்தபற்றுள்ளது: ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: அஸ்மா பின்த் ைகல் 

எனும் தபண்மணி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 

அல்லாஹ்வின் தூதகை, எங்களில் ஒருவருக்கு மாதவிடாய் நின்று விட்டால் 

அவர் எவ்வாறு குளிக்க கவண்டும்? என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸிலுள்ளபடி பதிலளித்தார்கள். இந்த 

அைிவிப்பில் தபருந் துடக்கிற்கான குளியரலப் பற்ைியக் குைிப்பு 

இடம்தபைவில்ரல. 

 

 பாடம் : 14 உயர் இைத்தப்கபாக்கு (இஸ்திஹாளா)  

ஏற்படும் தபண்களும், அவர்களது குளியல் மற்றும் ததாழுரக முரையும்.32  

 

553 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஃபாத்திமா பின்த் அபஹீுரபஷ் எனும் 

தபண்மணி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் உயர் 

இைத்தப் கபாக்கு (இஸ்திஹாளா) ஏற்படுபவளாக இருக்கி கைன்; (மாதம் முழுதும்) 

நான் சுத்தமாவதில்ரல. எனகவ, நான் ததாழுரகரய விட்டுவிடலாமா? என்று 

ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், இல்ரல (ததாழுரகரய விட்டுவிடாகத!) 

ஏதனனில், இது (-இஸ்திஹாளா), இைத்தக் குழா(யிலிருந்து வருவகத)யாகும்; 

(கர்ப்பப் ரபயிலிருந்து தவளிவரும்) மாதவிடாயன்று. (மாதத்தில் வழக்கமாக) 

மாதவிடாய் ஏற்படும் நாட்களில் ததாழுரகரய விட்டுவிடு! மாதவிடாய்க் காலம் 

முடிந்துவிட்டால் இைத்தத்ரதக் கழுவிவிட்டுத் ததாழுது தகாள்! என்று 

கூைினார்கள்.33 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில், ஜரீர் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து குரதபா (ைஹ்) அவர்கள் 
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அைிவிக்கும் ஹதீஸில் ஃபாத்திமா பின்த் அபஹீுரபஷ் பின் அப்தில் முத்தலிப் 

பின் அெத் (ைலி) அவர்கள் (நபியவர்களிடம்) வந்தார்கள். அவர் எங்கள் குலத்ரதச் 

கெர்ந்த தபண்மணியாவார் எனும் குைிப்பு (கூடுதலாக) இடம்தபற்றுள்ளது. 

ஹம்மாத் பின் ரஸத் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் ஒரு கூடுதலான தகவல் 

காணப்படுகிைது. (இைத்தத்ரதக் கழுவிக்தகாள்; உளூச் தெய்துதகாள் என்பகத 

அந்தத் தகவலாகும்.) ஆயினும், அரத நாம் குைிப்பிடவில்ரல. (ஹம்மாத் ஒருவர் 

மட்டுகம இரத அைிவித்திருப்பகத அதற்குக் காைணம்.)  

 

554 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உம்மு ஹபபீா பின்த் ஜஹ்ஷ் (ைலி) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நான் உயர் இைத்தப்கபாக்கு 

ஏற்படுபவளாக இருக்கிகைன் என்று கூைி தீர்ப்புக் ககட்டார். அப்கபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இது இைத்தக் குழா(யிலி ருந்து 

வருவகத)யாகும். எனகவ (மாதவிடாய் காலம் முடிந்தவுடன்) குளித்துவிட்டுத் 

ததாழுது தகாள்! என்ைார்கள். எனகவ உம்மு ஹபபீா (ைலி) அவர்கள் ஒவ்தவாரு 

ததாழுரகக்கும் குளித்துவந்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 

களில் வந்துள்ளது. இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ரலஸ் பின் ெஅத் 

(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின் ைார்கள்: (எனக்கு இந்த ஹதீரஸ அைிவித்த) இப்னு 

ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள், உம்மு ஹபபீா (ைலி) அவர்கரள 

ஒவ்தவாரு ததாழுரகக்கும் குளிக்குமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

உத்தைவிட்டார்கள் என்று கூைவில்ரல. மாைாக (தனிப்பட்ட விருப்பில்) உம்மு 

ஹபபீா அவர்கள் தாமாககவ அவ்வாறு தெய்துவந்தார்கள். இப்னு ரும்ஹ் (ைஹ்) 

அவர்களது அைிவிப்பில் இப்னத்து ஜஹ்ஷ் என்று இடம்தபற்றுள்ளது. உம்மு 

ஹபபீா எனும் தபயர் இடம்தபைவில்ரல. 

 

 555 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ரமத்துனியும், அப்துர் ைஹ்மான் பின் 

அவ்ஃப் (ைலி) அவர்களின் துரணவியாருமான உம்மு ஹபபீா பின்த் ஜஹ்ஷ் (ைலி) 
அவர்களுக்கு ஏழு வருட காலமாக உயர் இைத்தப்கபாக்கு (இஸ்திஹாளா) 

இருந்துவந்தது. எனகவ, அவர் இது குைித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களிடம் தீர்ப்புக் ககாரினார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

இது மாதவிடாயன்று; இது இைத்தக் குழா(யிலிருந்து வருவகத)யாகும். எனகவ நீ 

(மாதவிடாய்க் காலம் முடிந்ததும்) குளித்துவிட்டுத் ததாழுதுதகாள்! என்று 

கூைினார்கள். ததாடர்ந்து ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: உம்மு ஹபபீா 

(ைலி) அவர்கள் தம் ெககாதரி(யும் நபியவர்களின் துரணவியாருமான) ரஸனப் 
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பின்த் ஜஹ்ஷ் (ைலி) அவர்களது இல்லத்திலிருந்த துணி அலசும் பாத்திைத்தில் 

(நின்று) குளிப்பார்கள். (அவ்வாறு அவர்கள் குளிக்கும்கபாது அந்தப் பாத்திைத்தில்) 

அவர்களது இைத்தத்தின் நிைம் தண்ணரீை மிரகத்திருக்கும். (இதன் 

அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் 

கூறுகின்ைார்கள்: நான் இந்த ஹதீரஸ அபூபக்ர் பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் 

ஹாரிஸ் பின் ஹிைாம் (ைஹ்) அவர்களிடம் எடுத்துரைத்கதன். அப்கபாது அபூபக்ர் 

(ைஹ்) அவர்கள், ஹிந்தாவுக்கு அல்லாஹ் கருரண புரிவானாக! (நபி (ஸல்) 

அவர்கள் அளித்த) இந்தத் தீர்ப்ரப அவர் தெவியுற்ைிருந்தால் அல்லாஹ்வின் 

மீதாரண யாக! அவர் அழுதுவிடுவார். ஏதனனில், ஹிந்தா (உயர் 

இைத்தப்கபாக்கின் காைணமாக) ததாழாமல் இருந்துவந்தார் என்று கூைினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் இப்னு ைிஹாப் 

(ைஹ்) அவர்களது கூற்று இடம்தபைவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ைலி) 
அவர்களுக்கு ஏழாண்டுகளாக உயர் இைத்தப்கபாக்கு இருந்து வந்தது என்று 

ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது.  

 

556 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உம்மு ஹபபீா (ைலி) அவர்கள் 

அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (உயர்) இைத்தப் கபாக்கு பற்ைிக் 

ககட்டார். நான் அவர் (நின்று) குளித்துவந்த துணி அலசும் பாத்திைத்தில் இைத்தம் 

நிைம்பியிருக்கக் கண்கடன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

(வழக்கமாக) மாதவிடாய் நிற்கும் நாட்கள்வரை நீ காத்திரு! அதற்குப் பின்னர் 

குளித்துவிட்டுத் ததாழுது தகாள்! என்று அவரிடம் கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் 

இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 

 557 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 

அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைலி) அவர்களின் துரணவியார் உம்மு ஹபபீா 

பின்த் ஜஹ்ஷ் (ைலி) அவர்கள் தமக்கு (உயர்) இைத்தப்கபாக்கு ஏற்படுவதாக 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் முரையிட்டார். அப்கபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மாதவிடாய் நிற்கும் நாட்கள்வரை நீ 

காத்திரு! பின்னர் குளித்துக்தகாள்! என்று அவரிடம் கூைினார்கள். உம்மு ஹபபீா 

(ைலி) அவர்கள் ஒவ்தவாரு ததாழுரகக்கும் குளிப்பவைாய் இருந்தார்கள்.  
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பாடம் : 15 மாதவிடாய் நாட்களில் விடுபட்ட கநான்ரப மீண்டும் கநாற்பது 

(களாச் தெய்வது) கட்டாயமாகும்; விடுபட்ட ததாழுரககரள மீண்டும் ததாழ 

கவண்டியதில்ரல.34  

 

558 முஆதா பின்த் அப்தில்லாஹ் அல்அதவிய்யா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 

ஒரு தபண் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம், எங்களில் ஒருத்தி மாதவிடாய் 

நாட்களில் தமக்கு விடுபட்டுப்கபான ததாழுரககரள மீண்டும் ததாழ கவண்டுமா? 

என்று ககட்டார். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், நீ (கரிஜிய்யாக் கூட்டத்தாரின் 

ககந்திைமான) ஹரூைா எனும் இடத்ரதச் கெர்ந்தவளா? அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களது காலத்தில் எங்களில் ஒருத்திக்கு மாதவிடாய் ஏற்படும். பின்னர் 

எரதயும் மீண்டும் ததாழுமாறு அவள் கட்டரளயிடப்பட்டதில்ரல என்று 

கூைினார்கள்.35 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

559 முஆதா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம், 

மாதவிடாய் ஏற்பட்ட தபண் விடுபட்டத் ததாழுரககரள மீண்டும் நிரைகவற்ை 

கவண்டுமா? என்று ககட்கடன். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், நீ ஹரூைா எனும் 

இடத்ரதச் கெர்ந்தவளா? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 

துரணவியருக்கு மாதவிடாய் ஏற்படும்கபாது (விடுபட்டத் ததாழுரககரள 

மீண்டும்) நிரைகவற்றுமாறு அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கட்டரளயிடவா தெய்தார்கள்? என்று (திருப்பிக்) ககட்டார்கள்.  

 

560 முஆதா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் 

மாதவிடாய் ஏற்பட்ட தபண்ணின் நிரல என்ன? (விடுபட்ட) கநான்ரப மட்டும் 

அவள் மீண்டும் கநாற்க கவண்டும். (விடுபட்டத்) ததாழுரககரள மீண்டும் 

ததாழக் கூடாதா? என்று ககட்கடன். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், நீ ஹரூைா 

எனும் இடத்ரதச் கெர்ந்தவளா? என்று ககட்டார்கள். நான் ஹரூைா எனும் 

இடத்ரதச் கெர்ந்தவள் அல்லள். ஆயினும், (ததரிந்துதகாள்வதற்காககவ) 

ககட்கிகைன் என்கைன். அப்கபாது ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், எங்களுக்கும் அது (-

மாதவிடாய்) ஏற்படத்தான் தெய்தது. அப்கபாது விடுபட்ட கநான்ரப மீண்டும் 

கநாற்குமாறு நாங்கள் பணிக்கப்பட்கடாம். விடுபட்டத் ததாழுரகரய மீண்டும் 

ததாழுமாறு நாங்கள் பணிக்கப்பட வில்ரல என்று பதிலளித்தார்கள். 

 

 பாடம் : 16 குளிப்பவர் துணி கபான்ைவற்ரைத் திரையாக்கிக்தகாள்வது.  
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561 உம்மு ஹான ீபின்த் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்கா 

தவற்ைிதகாள்ளப்பட்ட ஆண்டில் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 

தென்கைன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

குளித்துக்தகாண்டிருப்பரதக் கண்கடன். அவர்கரள, அவர்களுரடய புதல்வி 
ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் ஒரு துணியால் திரையிட்டு 

மரைத்துக்தகாண்டிருந்தார்கள்.36  

 

562 உம்மு ஹான ீபின்த் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் மக்கா 

தவற்ைிதகாள்ளப்பட்ட ஆண்டில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 

தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் மக்காவின் கமட்டுப் பகுதியில் இருந்தார்கள். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குளியலுக்காக எழுந்தார்கள். அப்கபாது 

அவர்கரள ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் திரையிட்டு மரைத்தார்கள். (குளித்த) பிைகு 

தமது ஆரடரய வாங்கிப் கபார்த்திக்தகாண்டார்கள். பின்னர் முற்பகல் ததாழுரக 

(ளுஹா) எட்டு ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள். 

 

 563 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அதில், அவர்களுரடய புதல்வி ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் அவர்களது 

ஆரடயினால் திரையிட்டு மரைத்துக்தகாண்டார்கள். குளித்து முடிந்த பின் அந்த 

ஆரடரய வாங்கிப் கபார்த்திக்தகாண் டார்கள். பின்னர் நின்று எட்டு ைக்அத்கள் 

ததாழுதார்கள். அது முற்பகல் (ளுஹா) கநைமாகும் என்று உம்மு ஹானி (ைலி) 
அவர்கள் கூைினார்கள் என இடம்தபற்றுள்ளது.  

 

564 ரமமூனா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு 

(குளிக்கத்) தண்ணரீ் ரவத்துவிட்டு அவர்கரளத் திரையிட்டு 

மரைத்துக்தகாண்கடன். அவர்கள் குளித்தார்கள். இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

பாடம் : 17 மரைக்க கவண்டிய பிைருரடய உறுப்பு கரளப் பார்ப்பது தரட 

தெய்யப் பட்டுள்ளது.37  

565 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் ஆண் மற்கைார் 

ஆணின் மரைக்க கவண்டிய உறுப்ரபப் பார்க்க கவண்டாம்; ஒரு தபண் மற்கைார் 

தபண்ணின் மரைக்க கவண்டிய உறுப்ரபப் பார்க்க கவண்டாம். ஒகை ஆரடக்குள் 

இரு ஆண்கள் கெர்ந்து படுக்க கவண்டாம்; ஒகை ஆரடக்குள் இரு தபண்கள் 

கெர்ந்து படுக்க கவண்டாம். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
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வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் மரைக்க கவண்டிய உறுப்பு (அவ்ைத்) எனும் 

வார்த்ரதக்கு பதிலாக மற்கைார் ஆணின் நிர்வாணத்ரத, மற்தைாரு தபண்ணின் 

நிர்வாணத்ரத(ப் பார்க்க கவண்டாம்) என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 

 

 

  

 

 

பாடம் : 18 தனிரமயில் குளிக்கும்கபாது ஆரடயின்ைிக் குளிக்கலாம். 

 

 566 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பனூ இஸ்ைாயலீ் 

ெமுதாயத்தார் பிைந்த கமனியுடன் ஒருவர் மற்ைவைது மரைக்க கவண்டிய 

உறுப்ரபப் பார்த்துக்தகாண்கட குளிப்பார்கள். மூொ (அரல) அவர்கள் தனியாககவ 

குளிப்பார்கள். (அன்னாரைக் தகாச்ரெப்படுத்த விரும்பிய) அந்த மக்கள் 

அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! மூொ குடலிைக்க கநாயாளியாய் 

இருப்பதனால்தான் அவர் நம்முடன் கெர்ந்து குளிப்பதில்ரல என்று கூைினர். ஒரு 

முரை மூொ (அரல) அவர்கள் குளிக்கப் கபானார்கள். அப்கபாது அவர்கள் தமது 

ஆரடரய(க் கரளந்து) ஒரு கல்லின் மீது ரவத்தார்கள். அந்தக் கல் அவர்களது 

துணியுடன் ஓடியது. மூொ (அரல) அவர்கள் அரதப் பின்ததாடர்ந்து கல்கல, 

எனது துணி! கல்கல, எனது துணி! என்று கூைியவாறு விரைந்து ஓடினார்கள். 

இறுதியாக (பனூ இஸ்ைாயலீ் மக்கள் பகுதிக்கு வந்தகபாது அவர்கள்) மூொ 

(அரல) அவர்களின் மரைக்க கவண்டிய உறுப்ரபப் பார்த்துவிட்டு, 

அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! மூொவிற்கு எந்தக் குரையுமில்ரல என்று 

கூைினர். மூொ (அரல) அவர்கள் (நன்கு) பார்க்கப்படும்வரை (ஓடிய) அந்தக் கல் 

(பின்பு) நின்றுவிட்டது. உடகன மூொ (அரல) அவர்கள் தமது ஆரடரய 

எடுத்துக்தகாண்டு அந்தக் கல்ரல (தமது ரகத்தடியால்) அடிக்கலானார்கள். இதன் 

அைிவிப்பாளைான அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: அல்லாஹ்வின் 

மீதாரணயாக! மூொ (அரல) அவர்கள் (தமது ரகயிலிருந்த தடியால்) கல்லின் 

மீது அடித்த காைணத்தால் ஆறு அல்லது ஏழு தழும்புகள் அந்தக் கல்லில் 

பதிந்துவிட்டன. அைிவிப்பாளர் ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூறுகிைார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் எங்களுக்குப் பல ஹதீஸ்கரள அைிவித்தார்கள். 

இந்த ஹதீஸும் அவற்ைில் ஒன்ைாகும்.38  
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பாடம் : 19 மரைக்க கவண்டிய உறுப்ரப (மரைத்து)க் காப்பதில் கவனம் 

தெலுத்துதல்.  

 

567 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நபியவர்களுக்கு 

நபித்துவம் வழங்கப்படுவதற்கு முன்பு) கஅபா புதுப்பித்துக் கட்டப்பட்டகபாது நபி 
(ஸல்) அவர்களும் அப்பாஸ் (ைலி) அவர் களும் கற்கரளச் சுமந்து 

எடுத்துவந்தார்கள். அப்கபாது அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், (ெிறுவைாயிருந்த) நபி 
(ஸல்) அவர்கரள கநாக்கி கல் சுமப்பதற்கு (வெதியாக) உமது கவட்டிரய 

அவிழ்த்துத் கதாளில் (சும்மாடாக) ரவத்துக் தகாள்க! என்று கூைினார்கள். நபி 
(ஸல்) அவர்களும் அவ்வாகை தெய்தார்கள். உடகன மயக்கமுற்றுக் கீகழ 

விழுந்தார்கள். அவர் களுரடய கண்கள் வானத்ரத கநாக்கி நிரல குத்தி நின்ைன. 

பிைகு எழுந்து என் கவட்டி, என் கவட்டி என்ைார்கள். கவட்டிரய (எடுத்துக் 

தகாடுத்த உடகன அரத) இறுக்கமாகக் கட்டிக் தகாண்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் 

நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மது பின் 

ைாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், உமது கதாளில் என்பதற்கு பதிலாக உமது 

பிடரியில் என இடம்தபற்றுள்ளது.39  

 

568 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (குரைைிக் குலத்தார் 

கஅபாரவப் புதுப்பிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தகபாது ெிறுவைாயிருந்த) 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் மக்களுடன் கஅபாவுக்காகக் கற்கரள(ச் 

சுமந்து) எடுத்து வந்துதகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்கள் ஒரு கவட்டி 

அணிந்திருந்தார்கள். அவர்களிடம் அவர்களுரடய தபரிய தந்ரதயான அப்பாஸ் 

(ைலி) அவர்கள், என் ெககாதைரின் மககன! நீங்கள் உங்கள் கவட்டிரய அவிழ்த்து, 

கதாள்மீது கல்லுக்குக் கீகழ ரவத்துக்தகாள்ளலாகம! என்று கூைினார்கள். 

(ெிறுவைாயிருந்த) அல்லாஹ்வின் தூதரும் அவ்வாகை அரத அவிழ்த்துத் தமது 

கதாள்மீது ரவத்தார்கள். உடகன மயக்கம் ஏற்பட்டுக் கீகழ விழுந்தார்கள். அந்த 

நாளுக்குப் பின் ஒருகபாதும் அவர்கள் (ஆரடயின்ைி) பிைந்த கமனியுடன் 

காணப்பட்டதில்ரல.  

 

569 மிஸ்வர் பின் மக்ைமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஒரு கனமான 

கல்ரலத் தூக்கிக்தகாண்டு வந்துதகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது என் உடலில் ஒரு 

தமல்லிய கவட்டி இருந்தது. அது அவிழ்ந்துவிட்டது. என்னிடகமா தபரிய கல். 

எனகவ, என்னால் அரத இைக்கி ரவ(த்துவிட்டு கவட்டிரயப் பிடி)க்க முடியாமல் 

கெை கவண்டிய இடம்வரை கபாய்ச் கெர்ந்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கள், உமது ஆரடரய கநாக்கிச் தென்று அரத எடுத்து 

(உடுத்தி)க்தகாள்க! நிர்வாணமாக நடக்காதீர்! என்று கூைினார்கள். 

 

 பாடம் : 20 இயற்ரகக் கடரன நிரைகவற்றுவதற்கான மரைவான இடங்கள்.  

 

570 அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வாகனத்தில் என்ரனத் தமக்குப் பின்னால் 

அமர்த்திக்தகாண்டு தென்ைார்கள். அப்கபாது என்னிடம் இைகெியமாக ஒரு 

தெய்திரயச் தொன்னார்கள். அரத நான் யாரிடமும் தொல்லமாட்கடன். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இயற்ரகக் கடரன நிரைகவற்ைச் 

தெல்லும் மரைவிடங்களிகலகய கமடு அல்லது கபரீச்ெந்கதாட்டம் ஆகியனகவ 

அவர்களுக்கு மிகவும் விருப்பமானரவயாக இருந்தன. இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், இப்னு அஸ்மா (ைஹ்) 

அவர்களது அைிவிப்பில், (இந்த ஹதீஸின் மூலத்திலுள்ள) ஹாயிைு நக்ல் 

என்பதற்கு கபரீச்ெந்கதாட்டம் என்று தபாருள் என இடம்தபற்றுள்ளது.  

 

பாடம் : 21 நீர் (-விந்து) தவளிப்பட்டால்தான் நீர் (-குளியல்) கடரமயாகும்.  

  

571 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஒரு திங்கள் கிழரம 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (மதீனாவிற்கு அருகிலுள்ள) குபா 

எனும் இடத்திற்குச் தென்கைன். நாங்கள் பனூ ொலிம் ககாத்திைத்தார் 

வெிக்குமிடத்திற்கு வந்தகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இத்பான் 

பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களது வடீ்டு வாெலில் நின்று அவர்கரளச் ெப்தமிட்டு 

அரழத்தார்கள். உடகன இத்பான் (ைலி) அவர்கள் தமது கீழங்கிரய இழுத்தபடி 

(அவெை அவெைமாக) தவளிகய வந்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், நாம் இம்மனிதரை அவெைப்படுத்திவிட்கடாம் என்று கூைினார்கள். 

அப்கபாது இத்பான் (ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஒருவர் (தாம்பத்திய 

உைவுதகாள்ளும்கபாது) விந்து தவளிவருவதற்கு முன்கப தம் மரனவிரயவிட்டு 

அவெைப்படுத் தப்பட்டு (விலக்கப்பட்டு)விட்டார். இந்நிரலயில் என்ன ெட்டம், 

(அவர்மீது குளியல் கடரமயாகுமா) கூறுங்கள்? என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தண்ணரீ் (-விந்து) தவளிப்பட்டால்தான் 

தண்ணரீ் (-குளியல்) கடரமயாகும் என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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572 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தண்ணரீ் (-விந்து) தவளிப்பட்டால்தான் 

தண்ணரீ் (-குளியல்) கடரமயாகும். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

573 அபுல்அலா யஸீத் பின் அப்தில்லாஹ் பின் ைிக்கீர் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூைியதாவது: குர்ஆனின் ஒரு வெனம் மற்தைாரு வெனத்(தின் ெட்டத்)ரத 

மாற்றுவரதப் கபான்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ஹதீஸ் 

(தபான்தமாழி)களில் ஒன்று மற்தைான்ரை மாற்ைி (காலாவதியாக்கி) வந்தது.41  

 

574 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் அன்ொரிகளில் ஒருவரைக் கடந்து தென்ைகபாது அவரை அரழத்து 

வருமாறு ஒருவரை அனுப்பினார்கள். உடகன அந்த அன்ொரி (அவெை 

அவெைமாகக் குளித்துவிட்டுத்) தமது தரலயிலிருந்து தண்ணரீ் வழியும் 

நிரலயில் வந்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நாம் 

உங்கரள அவெைப்படுத்திவிட்கடாம் கபாலும் என்ைார்கள். அதற்கு அவர், ஆம், 

அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்ைார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நீங்கள் 

(தாம்பத்திய உைவு தகாள்ளும்கபாது) அவெைப்பட்டு எழ கநர்ந்தால் அல்லது 

விந்ரத தவளிகயற்ைாமலி ருந்தால் நீங்கள் குளிக்க கவண்டியதில்ரல; அங்கத் 

தூய்ரம (உளூ) தெய்துதகாள்ளுங்கள் என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஒன்ைில் தொல் வித்தியாெம் 

காணப்படுகிைது.42  

 

575 உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களிடம், ஒருவர் தம் மரனவியுடன் ெிைிது கநைம் தாம்பத்தியஉைவு 

தகாண்டு, விந்ரத தவளிகயற்ை முடியாமற்கபாவது பற்ைிக் ககட்கடன். அப்கபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மரனவியிடமிருந்து தம்மீது பட்டரத 

அவர் கழுவிக்தகாள்ள கவண்டும். பிைகு அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்துதகாண்டு 

ததாழலாம் என்று கூைினார்கள்.43 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 

வந்துள்ளது.  

 

576 உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர் களிடம் ஒருவர் தம் துரணவியுடன் தாம்பத்தியஉைவு தகாண்டார். 

ஆனால் விந்ரத தவளிகயற்ை வில்ரல (இந்நிரலயில் அவர்மீது குளியல் 

கடரமயாகுமா?) என்று ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள், அவர் தமது பிைவி உறுப்ரபக் கழுவிக்தகாண்டு அங்கத் தூய்ரம (உளூ) 

தெய்துதகாள்ள கவண்டும் என்று கூைினார்கள். 

 

 577 ரஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 

உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ைலி) அவர்களிடம், ஒருவர் தம் துரணவியுடன் 

தாம்பத்தியஉைவு தகாண்டார். ஆனால், விந்ரத தவளிகயற்ைவில்ரல. 

(இந்நிரலயில் அவர்மீது குளியல் கடரமயாகுமா?) என்று ககட்கடன். அதற்கு 

உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள், அவர் பிைவி உறுப்ரபக் கழுவிவிட்டுத் ததாழுரகக்கு 

அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்வரதப் கபான்று அங்கத் தூய்ரம தெய்துதகாள்ள 

கவண்டும். இரத நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 

தெவிகயற்கைன் என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.44 - கமற்கண்ட ஹதீரஸ 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஅய்யூப் அல்அன்ொரி (ைலி) 
அவர்களும் தெவிகயற்ைதாக அைிவித்துள்ளார்கள்.  

 

பாடம் : 22 நீர் (விந்து) தவளிப்பட்டால்தான் நீர் (குளியல்) கடரமயாகும் எனும் 

ெட்டம் மாற்ைப்பட்டுவிட்டது; ஆண்-தபண் குைிகள் ெந்தித்துவிட்டாகல 

குளியல் கடரமயாகிவிடும்.45  

 

578 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர் தம் மரனவியின் (இரு ரககள், 

இரு கால்கள் ஆகிய) நான்கு கிரளகளுக்கி ரடகய அமர்ந்து, பின்னர் அவள்மீது 

தனது வலிரமரயக் காட்டினாகல அவர்மீது குளியல் கடரமயாகிவிடும்.46 

இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்: இந்த ஹதீஸ் நான்கு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், ம(த்)தர் (ைஹ்) அவர்களது 

அைிவிப்பில் விந்து தவளியாகா விட்டாலும் ெரிகய! எனும் வாெகமும் (அதிகப் 

படியாக) இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இன்னும் இரு அைிவிப் 

பாளர்ததாடர்கள் வழியாக அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 

அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்ைில் ைுஅபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் பின்னர் 

அவர் முயற்ெி தெய்தால் என்று இடம்தபற்றுள்ளது. ஆனால், விந்து 

தவளியாகாவிட்டாலும் ெரிகய! எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 

 

 579 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முஹாஜிர்களிலும் 

அன்ொரிகளிலும் ஒரு குழுவினர் இ(ரு குைிகளும் ெந்தித்துக்தகாண்டால் குளியல் 

கடரமயாகுமா, அல்லது விந்து தவளிப்பட்டால் தான் குளியல் கடரமயாகுமா 

என்ப)து குைித்துக் கருத்து கவறுபாடு (தகாண்டு விவாதித்துக்) தகாண்டனர். 
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அன்ொரிகள், விந்து தவளியானால் தான் அல்லது துள்ளல் இருந்தால்தான் 

குளியல் கடரமயாகும் என்று கூைினர். முஹாஜிர்கள், இல்ரல, (இரு குைிகளும்) 

கலந்துவிட்டாகல குளியல் கடரமயாகிவிடும். (விந்து தவளிப்படா விட்டாலும் 

ெரிகய!) என்று கூைினர். உடகன நான், இப்பிைச்ெிரனக்கு நான் முற்றுப்புள்ளி 
ரவக்கிகைன் என்று கூைிவிட்டு எழுந்து ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் தென்று 

(வடீ்டுக்குள் நுரழய) அனுமதி ககாரிகனன். எனக்கு அனுமதி கிரடத்தது. நான் 

ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம், அன்ரனகய! அல்லது இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் 

அன்ரனகய! நான் தங்களிடம் ஒரு விையத்ரதப் பற்ைிக் ககட்க விரும்புகிகைன். 

ஆனால், தங்களிடம் ககட்க எனக்கு தவட்கமாக இருக்கிைது என்று தொன்கனன். 

அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், உங்கரளப் தபற்தைடுத்த தாயிடம் நீங்கள் 

எரதப் பற்ைிக் ககட்பரீ்ககளா அரதப் பற்ைி என்னிடம் ககட்க நீங்கள் தவட்கப்பட 

கவண்டியதில்ரல. நானும் உங்கள் தாயார்தாம் என்ைார்கள். நான், குளியல் 

எதனால் கடரமயாகும்? என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் கூைினார்கள்: 

ெரியான ஆளிடம்தான் நீர் வந்திருக்கிைரீ். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூைினார்கள்: ஒருவர் தம் மரனவியின் (இரு ரககள், இரு கால்கள் ஆகிய) 

நான்கு கிரளகளுக்கிரடகய அமர்ந்து (ஆண்)குைி (தபண்)குைிரயத் ததாட்டு 

(ெந்தித்து)விட்டாகல (இருவர்மீதும்) குளியல் கடரமயாகிவிடும். இந்த ஹதீஸ் 

இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

580 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 

ஒருவர் தம் துரணவியுடன் தாம்பத்தியஉைவு தகாண்டார். விந்ரத 

தவளியாக்காமல் எழுந்துவிட்டார். இந்நிரலயில் அவர்கள் இருவர்மீதும் குளியல் 

கடரமயாகுமா என்று ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 

ககட்டார். அப்கபாது நானும் அங்கு அமர்ந்திருந்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், இகதா இவளும் நானும் அவ்வாறு தெய்கவாம். பின்னர் நாங்கள் 

குளிப்கபாம் என்ைார்கள். இரத உம்மு குல்ஸூம் பின்த் அபபீக்ர் (ைஹ்) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

பாடம் : 23 ெரமக்கப்பட்ட தபாருரளச் ொப்பிட்ட பின் அங்கத் தூய்ரம தெய்வது.  

 

581 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தநருப்புத் தீண்டிய 

தபாருரள (-ெரமத்த உணரவ) உண்ட பின் (புதிதாக) அங்கத் தூய்ரம (உளூ) 

தெய்ய கவண்டும். இரத ரஸத் பின் ஸாபித் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - 
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அப்துல்லாஹ் பின் இப்ைாஹமீ் பின் காரிழ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் பள்ளி வாெலில் உளூச் தெய்துதகாண்டிருப்பரத 

நான் கண்கடன். அப்கபாது அவர்கள் கூைினார்கள்: (ெரமக்கப்பட்ட) பாலாரடக் 

கட்டிகரள நான் ொப்பிட்டதால்தான் (இப்கபாது) உளூச் தெய்து 

தகாண்டிருக்கிகைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தநருப்புத் தீண்டிய 

தபாருரள (-ெரமத்த உணரவ) ொப்பிட்டால் (புதிதாக) உளூச் 

தெய்துதகாள்ளுங்கள் என்று கூறுவரத நான் ககட்டுள்களன். - இப்னு ைிஹாப் 

அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ெயதீ் பின் காலித் பின் அம்ர் 

பின் உஸ்மான் (ைஹ்) அவர்களிடம் கமற்கண்ட ஹதீரஸ 

அைிவித்துக்தகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது ெயதீ் பின் காலித் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூைினார்கள்: உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்களிடம், ெரமக்கப்பட்ட 

உணரவச் ொப்பிட்ட பின் உளூச் தெய்ய கவண்டுமா? என்று ககட்கடன். அதற்கு 

உர்வா (ைஹ்) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாக (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் கூைினார்கள்: தநருப்புத் தீண்டிய தபாருரள (-ெரமத்த உணரவ)ச் 

ொப்பிட்டால் (புதிதாக) உளூச் தெய்து தகாள்ளுங்கள்.  

 

பாடம் : 24 ெரமக்கப்பட்ட உணரவச் ொப்பிட்ட பின் உளூச் தெய்ய கவண்டும் 

எனும் ெட்டம் மாற்ைப்பட்டுவிட்டது. 

 

582 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் (ெரமக்கப்பட்ட) ஆட்டின் ெப்ரப இரைச்ெிரயச் ொப்பிட்ட பின் (புதிதாக) 

உளூச் தெய்யாமகலகய ததாழுதார்கள். - இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் 

கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (ெரமக்கப்பட்ட) இரைச்ெி அல்லது 

இரைச்ெியுள்ள எலும்ரபச் ொப்பிட்ட பின் ததாழுதார்கள். (புதிதாக) உளூச் 

தெய்யவுமில்ரல; தண்ணரீைத் ததாடவுமில்ரல. இந்த ஹதீஸ் மூன்று 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

583 அம்ர் பின் உமய்யா அள்ளம்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது கைத்திலிருந்த) ஆட்டுச் ெப்ரபரய (க் கத்தியால்) 

துண்டுகபாட்டுச் ொப்பிடுவரத நான் பார்த்கதன். பிைகு (புதிதாக) உளூச் 

தெய்யாமகலகய ததாழுதார்கள்.48 

 

584 அம்ர் பின் உமய்யா அள்ளம்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆட்டின் ெப்ரபரய(க் கத்தியால்) துண்டு கபாட்டுச் 
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ொப்பிடுவரத நான் பார்த்கதன். அப்கபாது ததாழுரகக்காக அரழக்கப்பட்டது. 

உடகன அவர்கள் கத்திரயப் கபாட்டுவிட்டு எழுந்து ததாழுதார்கள்; அவர்கள் 

(புதிதாக) உளூச் தெய்யவில்ரல. இந்த ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்தும் அைிவிக்கப்தபற்றுள்ளது. - நபி (ஸல்) அவர்களின் 

துரணவியார் ரமமூனா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 

என்னிடம் (வந்து) (ஆட்டுச்) ெப்ரபரய ொப்பிட்டுவிட்டுத் ததாழுதார்கள். ஆனால், 

அவர்கள் (புதிதாக) உளூச் தெய்ய வில்ரல.49 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ரமமூனா 

(ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது.  

 

585 அபூைாஃபிஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர் களுக்காக ஆட்டு ஈைரலயும் அரததயாட்டி உள்ள பகுதிரயயும் 

தபாரித்துக்தகாடுத்துள் களன் என்று உறுதிகூறுகிகைன். (அவர்கள் அரத 

உண்டுவிட்டுத்) ததாழுதார்கள்.(புதிதாக) உளூச் தெய்யவில்ரல.  

 

586 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் பால் 

அருந்திய பின்னர் தண்ணரீ் தகாண்டுவைச் தொல்லி வாய் தகாப்புளித்தார்கள். 

பிைகு இதில் தகாழுப்பு இருக்கிைது (ஆககவதான், வாய் தகாப்புளித்கதன்) என்று 

கூைினார்கள்.50 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 

கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

587 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் ஆரடகரள எடுத்து அணிந்து தகாண்டு ததாழுரகக்குப் 

புைப்பட்டார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் தைாட்டியும் இரைச்ெியும் அன்பளிப்பாகக் 

தகாண்டுவைப்பட்டன. அவர்கள் அதிலிருந்து மூன்று கவளம் ொப்பிட்டுவிட்டுப் 

பின்னர் மக்களுக்குத் ததாழுரக நடத்தினார்கள். அவர்கள் தண்ணரீைத் 

ததாடக்கூட இல்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இப்னு 

அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் இருந்தார்கள் என்று காணப்படுகிைது. கமலும், 

ததாழுதார்கள் என்று இடம்தபற்றுள்ளகத தவிை, மக்களுக்குத் ததாழுரக 

நடத்தினார்கள் என்று இடம்தபைவில்ரல.  

 

பாடம் : 25 ஒட்டக இரைச்ெி ொப்பிட்ட பிைகு அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்வது.  
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588 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், ஆட்டிரைச்ெி ொப்பிட்டால் நான் (புதிதாக) அங்கத் 

தூய்ரம (உளூ) தெய்ய கவண்டுமா? என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நீர் விரும்பினால் உளூச் தெய்துதகாள்க! விரும்பா 

விட்டால் உளூச் தெய்ய கவண்டாம் என்று தொன்னார்கள். அந்த மனிதர், ஒட்டக 

இரைச்ெி ொப்பிட்டால் நான் (புதிதாக) அங்கத் தூய்ரம தெய்ய கவண்டுமா? என்று 

ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஆம்; ஒட்டக இரைச்ெி 
ொப்பிட்டால் உளூச் தெய்துதகாள்க! என்ைார்கள். அவர், ஆட்டுத் ததாழுவத்தில் 

நான் ததாழலாமா? என்று ககட்டார். அதற்கு ஆம் (ததாழலாம்) என்ைார்கள். அவர், 

ஒட்டகத் ததாழுவத்தில் ததாழலாமா? என்று ககட்டார் அதற்கு நபி (ஸல்) 

அவர்கள் இல்ரல (ததாழ கவண்டாம்) என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

 
பாடம் : 26 தாம் (அங்கத்) தூய்ரமகயாடு இருப்பதாக நம்பும் ஒருவருக்கு, 

பின்னர் துடக்கு ஏற்பட்டுவிட்டகதா என்ை ெந்கதகம் எழுந்தால், அவர் 

(பரழய) தூய்ரமகயாகட ததாழலாம் என்பதற்கான ொன்று.52  

 

589 அப்பாத் பின் தமீம் (ைஹ்) அவர்கள் தம் தந்ரதயின் ெககாதைர் (அப்துல்லாஹ் 

பின் ரஸத் பின் ஆஸிம்-ைலி) இடமிருந்து கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம், 

ஒருவருக்குத் ததாழும்கபாது வாயு பிரிவரதப் கபான்ை உணர்வு ஏற்படுவதாக 

முரையிடப்பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், (வாயு பிரிந்ததன்) ெப்தத்ரதக் 

ககட்காதவரை, அல்லது நாற்ைத்ரத உணைாதவரை அவர் (ததாழுரகயிலிருந்து) 

திரும்ப கவண்டியதில்ரல என்று கூைினார்கள்.53 இந்த ஹதீஸ் பல 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அபூபக்ர் பின் அபரீைபா 

(ைஹ்), மற்றும் ஸுரஹர் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் அப்பாத் 

பின் தமீம் (ைஹ்) அவர்களுரடய தந்ரதயின் ெககாதைர் தபயர் அப்துல்லாஹ் பின் 

ரஸத் (ைலி) என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

 

590 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தமது 

வயிற்ைில் ஏகதா ஏற்படுவரதப் கபான்று உணர்ந்து, அதிலிருந்து ஏகதனும் 

தவளிகயைிவிட்டதா இல்ரலயா என்று ெந்கதகப்பட்டால், அவர் (வாயு பிரிவதன்) 

ெப்தத்ரதக் ககட்காதவரை, அல்லது நாற்ைத்ரத உணைாதவரை (உளூ 
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முைிந்துவிட்டததன எண்ணி) பள்ளிவாெலில் இருந்து தவளிகயைிவிட 

கவண்டாம். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 

 பாடம் : 27 தெத்த பிைாணியின் கதால் பதனிடப்படுவதால் தூய்ரம அரடயும்.  

 

591 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ரமமூனா (ைலி) அவர்களின் 

அடிரமப் தபண் ஒருவருக்கு தர்மமாக வழங்கப்பட்ட ஓர் ஆடு தெத்துவிட்டது. 

அந்த வழியாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கடந்துதென்ைார்கள். 

அப்கபாது, நீங்கள் இதன் கதாரல எடுத்துப் பதனிட்டுப் பயனரடயக் கூடாதா? 

என்று ககட்டார்கள். மக்கள், இது தெத்துப்கபானதாயிற்கை! என்று ககட்க, அதற்கு 

அவர்கள், இரத உண்பதுதான் தரட தெய்யப்பட்டுள்ளது என்று பதிலளித் 

தார்கள்.55 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்ைில், அபூபக்ர் பின் அபரீைபா (ைஹ்), இப்னு அபஉீமர் (ைஹ்) ஆகிகயார் இந்த 

ஹதீரஸ ரமமூனா (ைலி) அவர்ககள அைிவித்ததாகக் குைிப்பிட்டுள்ளார்கள்.  

 

592 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ரமமூனா (ைலி) அவர்களின் 

அடிரமப் தபண்ணுக்கு தர்மமாக வழங்கப்பட்ட ஓர் ஆடு தெத்துக் கிடந்தரத 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கண்டார்கள். அப்கபாது, நீங்கள் இதன் 

கதாரலப் பயன்படுத்திக்தகாள்ளக் கூடாதா? என்று ககட்டார்கள். மக்கள், இது 

தெத்துப்கபானதாயிற்கை! என்று ககட்க, அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், இரத உண்பதுதான் தரட தெய்யப்பட்டுள்ளது என்று பதிலளித்தார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

593 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ரமமூனா (ைலி) அவர்களின் 

அடிரமப் தபண்ணுக்கு தர்மமாக வழங்கப்பட்ட ஆடு ஒன்று தெத்துக் கிடந்தது. 

அந்த வழியாகக் கடந்துதென்ை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இதன் 

கதாரல எடுத்துப் பதனிட்டு அவர்கள் பயனரடயக் கூடாதா? என்று ககட்டார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

594 ரமமூனா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களின் துரணவியார் ஒருவருக்கு வளர்ப்புப் பிைாணி (ஆடு) ஒன்று இருந்தது. 

அது தெத்துவிட்டது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நீங்கள் 

இதன் கதாரல எடுத்து (பதனிட்டு)ப் பயனரடயக் கூடாதா? என்று ககட்டார்கள்.  
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595 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் ெிைிய தாயார்) ரமமூனா 

(ைலி) அவர்களின் அடிரமப் தபண்ணுக்குரிய ஆடு ஒன்று (தெத்துவிட்டது. அது) 

கிடந்த வழிகய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கடந்து தென்ைார்கள். 

அப்கபாது நீங்கள் இதன் கதாலால் பயனரடயக் கூடாதா? என்று ககட்டார்கள்.  

 

596 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கதால் 

பதனிடப்பட்டுவிட்டால் தூய்ரம அரடந்துவிடும். இரத அப்துல்லாஹ் பின் 

அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 

அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

597அபுல்ரகர் மர்ஸத் பின் அப்தில்லாஹ் அல்யஸன ீ(ைஹ்) அவர்கள் 

கூைியதாவது: நான் அப்துர் ைஹ்மான் பின் வஅலா அஸ்ஸபஇய்ய ீ(ைஹ்) அவர்கள் 

கதாலாரட ஒன்ரை அணிந்திருப்பரதக் கண்கடன். நான் அரதத் 

தடவிப்பார்த்கதன். அப்கபாது அவர்கள், ஏன் இரதத் தடவிப்பார்க்கிைரீ்கள்? நான் 

இரத (அணிவது) பற்ைி அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம், நாங்கள் 

கமற்கக வெித்துவருகிகைாம். எங்களுடன் (ஆப்பிரிக்கர்களான) பர்பர் இன 

மக்களும் அக்னி ஆைாதகர்(களான மஜூெி)களும் வெித்து வருகின்ைனர். அவர்கள் 

அறுத்த ஆடுகள் எங்களிடம் தகாண்டுவைப்படுவதுண்டு. ஆனால், அவர்கள் 

அறுத்தரத நாங்கள் ொப்பிடுவதில்ரல. கமலும், அவர்கள் கதால்ரபகளில் 

தகாழுப்புகரள ரவத்து எங்களிடம் தகாண்டுவருகின்ைனகை (அந்தத் கதாரல 

நாங்கள் பயன்படுத்தலாமா?) என்று ககட்கடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள், நாங்கள் இது குைித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 

வினவிகனாம். அதற்கு அவர்கள், அரதப் பதனிடுவகத அரதத் 

தூய்ரமயாக்கிவிடும் என்று பதிலளித்தார்கள் என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

598 அப்துர் ைஹ்மான் பின் வஅலா அஸ்ஸபஇய்ய ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 

நான் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம், நாங்கள் கமற்கக வெித்துவருகிகைாம். 

அக்னி ஆைாதரனயாளர்(-மஜூெி)கள் கதால்ரபகளில் தண்ணரீையும் 

தகாழுப்ரபயும் எங்களிடம் தகாண்டுவருகின்ைனர். (நாங்கள் அந்தத் கதால் 

ரபகளில் அருந்தலாமா?) என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், அருந்தலாம் 

என்ைார்கள். நான், இது உங்களது சுயமான கருத்தா? என்று ககட்கடன். அதற்கு 

இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரதப் 
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பதப்படுத்துவகத அரதத் தூய்ரமயாக்கிவிடும் என்று கூறுவரத நான் 

ககட்டுள்களன் என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 

வந்துள்ளது.  

 

பாடம் : 28 தயம்மும்  

 

599 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் கமற்தகாண்ட ஒரு பயணத்தில் (பனூ முஸ்தலிக் கபாரின் பயணத்தில்) 

அவர்களுடன் புைப்பட்டுச் தென்கைாம். நாங்கள் (மதீனாவுக்கும் ரகபருக்கும் 

இரடகய) ரபதா அல்லது தாத்துல் ரஜஷ் எனுமிடத்தில் (வந்துதகாண்டு) 

இருந்தகபாது (என் ெககாதரி அஸ்மாவிடம் நான் இைவல் வாங்கியிருந்த) எனது 

கழுத்தணி அவிழ்ந்து (காணாமற் கபாய்)விட்டது. அரதத் கதடுவதற்காக 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அங்கு) தங்கினார்கள். அவர்களுடன் 

மக்களும் தங்கினர். அப்கபாது அவர்கள் எந்த நீர்நிரல அருகிலும் 

இருக்கவில்ரல; அவர்களிடமும் தண்ணரீ் எதுவும் இருக்கவில்ரல. அப்கபாது 

மக்கள் (என் தந்ரத) அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களிடம் தென்று, (உங்கள் புதல்வி) 
ஆயிைா தெய்தரத நீங்கள் பார்த்தீர்களா? அல்லாஹ்வின் தூதரையும் 

மக்கரளயும் (இங்கு) தங்கும்படி தெய்துவிட்டார். இங்கும் தண்ணரீ் இல்ரல; 

மக்களிடமும் தண்ணரீ் இல்ரல என்று முரையிட்டனர். உடகன அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்கள் (என்னிடம்) வந்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் என் மடிமீது தரல ரவத்து உைங்கிக் தகாண்டிருந்தார்கள். அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்கள் (என்ரனப் பார்த்து), அல்லாஹ்வின் தூதரையும் மக்கரளயும் 

(பயணத்ரதத் ததாடை முடியாமல்) தடுத்துவிட்டாகய! இங்கும் தண்ணரீ் இல்ரல; 

மக்களிடமும் தண்ணரீ் இல்ரல என்று கூைினார்கள். அவர்கள் எரத எரதச் 

தொல்ல இரைவன் நாடினாகனா அரததயல்லாம் தொல்லி என்ரனக் 

கண்டித்தபடி தமது கைத்தால் எனது இடுப்பில் குத்தலானார்கள். அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் மடிமீது (தரல ரவத்துப் படுத்து) இருந்ததுதான் 

என்ரன அரெயவிடாமல் (அடிவாங்கிக் தகாண்டிருக்கும் படி) தெய்துவிட்டது. 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதிகாரலயில் விழித்ததழுந்த கபாதும் 

தண்ணரீ் இருக்கவில்ரல. அப்கபாது தான் தயம்மும் உரடய (5:6ஆவது) 

வெனத்ரத அல்லாஹ் அருளினான். மக்கள் தயம்மும் தெய்தனர். -(இது குைித்து) 

அல்அகபா உறுதிதமாழி அளித்த தரலவர்களில் ஒருவைான- உரெத் பின் 

அல்ஹுரளர் (ைலி) அவர்கள், அபூபக்ரின் குடும்பத்தாகை! உங்கள் மூலமாக 
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ஏற்பட்ட பைக்கத் (ெமுதாய நலன்)களில் இ(ந்தத் தயம்மும் எனும் ெலுரகயான)து, 

முதலாவதாக இல்ரல. (எத்தரனகயா நலன்கள் இதற்கு முன்பும் உங்கள் மூலம் 

ஏற்பட்டுள்ளன) என்று கூைினார்கள். (பிைகு) நானிருந்த ஒட்டகத்ரதக் 

கிளப்பியகபாது, அதன் அடியில் (காணாமற்கபான) அந்தக் கழுத்தணி கிடந்தது.57  

 

600 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (என் ெககாதரி) அஸ்மாவிடம் 

கழுத்தணி ஒன்ரை இைவல் வாங்கிகனன். அது (பனூ முஸ்தலிக் கபாரின் 

பயணத்தில்) ததாரலந்துகபாய்விட்டது. ஆககவ, அரதத் கதடுவதற்காக தம் 

கதாழர்களில் ெிலரை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

அனுப்பிரவத்தார்கள். (அவர்கள் அரதத் கதடச் தென்ைனர்.) அப்கபாது (வழியில்) 

அவர்களுக்குத் ததாழுரக கநைம் வந்துவிட்டது. அந்த கநைம் (உளூச் தெய்வதற்குத் 

தண்ணரீ் கிரடக்காததால்) உளூச் தெய்யாமகலகய அவர்கள் ததாழுதார்கள். 

அவர்கள் திரும்பி வந்தகபாது (உளூச் தெய்யாமல் ததாழுதது குைித்து) நபி (ஸல்) 

அவர்களிடம் முரையிட்டனர். அப்கபாதுதான் தயம்மும் ததாடர்பான (5:6ஆவது) 

இரைவெனம் அருளப்தபற்ைது. இரதயடுத்து (என்னிடம்) உரெத் பின் ஹுரளர் 

(ைலி) அவர்கள், தங்களுக்கு அல்லாஹ் நற்பலன் வழங்கட்டும். அல்லாஹ்வின் 

மீதாரணயாக! ஓர் (இக்கட்டான) ெம்பவம் கநரும்கபாததல்லாம் அதிலிருந்து 

விடுபடுவதற்கான முகாந்திைத்ரதத் தங்களுக்கும், அதில் ஒரு சுபிட்ெத்ரத 

முஸ்லிம் களுக்கும் அல்லாஹ் ஏற்படுத்தாமல் இருந்ததில்ரல என்று 

கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

601 ைகீக் பின் ெலமா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அப்துல்லாஹ் பின் 

மஸ்ஊத் (ைலி), அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) ஆகிகயாருடன் அமர்ந்திருந்கதன். 

அப்கபாது அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் (அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடம்), அபூஅப்திர் ைஹ்மான்! தபருந் துடக்கு ஏற்பட்டு (குளியல் 

கடரமயாகி)விட்ட ஒருவருக்கு ஒரு மாத காலம்வரை தண்ணரீ் 

கிரடக்காவிட்டால் அவர் எவ்வாறு ததாழுவார்? என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 

அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள், ஒரு மாத காலம் தண்ணரீ் 

கிரடக்காவிட்டாலும் ெரிகய, அவர் தயம்மும் தெய்யமாட்டார். (அவர் 

ததாழவுமாட்டார்) என்று கூைினார்கள். உடகன அபூமூொ (ைலி) அவர்கள், 

அப்படியானால் அல்மாயிதா அத்தியாயத்தில் வரும் உங்களுக் குத் தண்ணரீ் 

கிரடக்காவிட்டால் சுத்தமான மண்ணில் தயம்மும் தெய்துதகாள்ளுங்கள் எனும் 

இந்த (5:6ஆவது) வெனத்ரத என்ன தெய்வரீ்கள்? என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 

அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள், இந்த வெனத்ரத முன்னிட்டு 
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மக்களுக்கு (தபாதுவான) அனுமதி அளிக்கப்பட்டுவிடுமானால் தண்ணரீ் 

அவர்களுக்குக் குளிைாகத் ததரிந்தால்கூட மண்ணில் தயம்மும் தெய்துதகாள்ளப் 

பார்ப்பார்கள் என்ைார்கள். உடகன அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் 

மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடம் அம்மார் பின் யாெிர் (ைலி) அவர்கள் (உமர் (ைலி) 
அவர்களிடம்) தொன்ன (பின்வரும்) தெய்திரய நீங்கள் ககள்விப்படவில்ரலயா? 

என்று ககட்டார்கள். (அம்மார் கூைினார்கள்:) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் என்ரன ஒரு கதரவ நிமித்தம் (பரடப்பிரிதவான்ைில்) 

அனுப்பிரவத்தார்கள். அப்(பயணத்தின்)கபாது எனக்குப் தபருந்துடக்கு ஏற்பட்டு 

(குளியல் கடரமயாகி)விட்டது. அப்கபாது எனக்குத் தண்ணரீ் கிரடக்கவில்ரல. 

ஆககவ, நான் (குளியலுக்குத் தயம்மும் தெய்வதற்காகப்) பிைாணிகள் புைள்வரதப் 

கபான்று மண்ணில் புைண்கடன். பிைகு (ஊர் திரும்பியதும்) நான் நபி (ஸல்) 

அவர்களிடம் தென்று நடந்தரதச் தொன்கனன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 

உங்களுரடய கைங்களால் இப்படிச் தெய்திருந்தால் கபாதுகம! என்று கூைிவிட்டுத் 

தம் கைங்களால் பூமியில் ஓர் அடி அடித்து, பின்னர் தமது இடக் கைத்தால் வலக் 

கைத்ரதயும் இரு புைங்ரககரளயும் முகத்ரதயும் தடவலானார்கள். 

(இந்நிகழ்ச்ெிரயக் ககட்டுவிட்டு) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள், 

அம்மார் (ைலி) அவர்கள் தொன்னதில் உமர் (ைலி) அவர்களுக்கு மனநிரைவு 

ஏற்படவில்ரல என்பரதத் தாங்கள் அைியவில்ரலயா? என்று ககட்டார்கள்.58 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 

 602 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. ஆனால் அதில், நபி (ஸல்) அவர்கள் இப்படிச் தெய்திருந்தால் 

உங்களுக்குப் கபாதுமானதாக இருந்திருக்குகம! என்று கூைிவிட்டு, தம் ரககரள 

பூமியில் அடித்து, பின்னர் அவற்ரை உதைிவிட்டு, தமது முகத்திலும் முன் 

ரககளிலும் தடவினார்கள் என்று இடம் தபற்றுள்ளது.  

 

603 அப்துர் ைஹ்மான் பின் அப்ஸா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உமர் (ைலி) 
அவர்களிடம் ஒருவர் வந்து, நான் தபருந்துடக்குரடயவனாகிவிட்கடன். ஆனால் 

(குளிப்பதற்கு) எனக்குத் தண்ணரீ் கிரடக்க வில்ரல. (இந்நிரலயில் நான் என்ன 

தெய்ய கவண்டும்?) என்று ககட்டார். அதற்கு உமர் (ைலி) அவர்கள், நீர் ததாழ 

கவண்டியதில்ரல என்று கூைினார்கள். அப்கபாது (அங்கிருந்த) அம்மார் (ைலி) 
அவர்கள், இரைநம்பிக்ரகயாளர் களின் தரலவகை! நானும் நீங்களும் ஒரு பரடப் 

பிரிவில் இருந்கதாம். அப்கபாது நமக்குப் தபருந் துடக்கு ஏற்பட்டு (குளியல் 

கடரமயாகி)விட்டது. நமக்குத் தண்ணரீ் கிரடக்கவில்ரல. எனகவ, நீங்கள் 
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ததாழவில்ரல; நாகனா (உளூவிற்கு பதிலாக தயம்மும் தெய்வரதப் கபான்று 

குளியலுக்கு பதிலாக) மண்ணில் புைண்தடழுந்து பின்னர் ததாழுகதன். (இதுபற்ைி 
நான் ததரிவித்தகபாது) நபி (ஸல்) அவர்கள், உம்மிரு ரககரளயும் தரையில் 

அடித்துப் பிைகு (ரககரள) ஊதிவிட்டுப் பின்னர் இரு ரககளால் உமது 

முகத்ரதயும் இரு முன் ரககரளயும் தடவிக்தகாண்டிருந்தால் கபாதுகம (ஏன் 

மண்ணில் புைண்டீர்கள்?) என்று கூைியது உங்களுக்கு நிரனவில்ரலயா? என்று 

ககட்டார்கள். அதற்கு உமர் (ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ்ரவ அஞ்ெிக்தகாள், 

அம்மாகை! என்று தொன்னார்கள். உடகன அம்மார் (ைலி) அவர்கள், நீங்கள் 

விரும்பினால் இரத நான் யாருக்கும் அைிவிக்கமாட்கடன் என்று கூைினார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் நீர் 

எதற்குப் தபாறுப்கபற்றுக்தகாண்டீகைா அதற்கு உம்ரமகய நாம் 

தபாறுப்பாளியாக்கிகனாம் என்று உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக 

இடம்தபற்றுள்ளது.59  

 

604 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில் உமர் (ைலி) அவர்களிடம் ஒருவர் வந்து, எனக்குப் தபருந்துடக்கு ஏற்பட்டு 

(குளியல் கடரமயாகி)விட்டது... என்று ததாடங்கி கமற்கண்ட 

ஹதீஸிலுள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளது. அதில், அம்மார் (ைலி) அவர்கள், 

இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் தரலவகை! உங்களுக்கு என்மீது இரைவன் 

விதியாக்கிய கடரமரய முன்னிட்டு இரத நான் யாரிடமும் அைிவிக்கக் கூடாது 

என்று நீங்கள் விரும்பினால் நான் இரத யாருக்கும் அைிவிக்கமாட்கடன் என்று 

கூைினார்கள் என அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது. 

 

 605 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிரமயான உரமர் பின் 

அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் நபி (ஸல்) அவர்களின் 

துரணவியார் ரமமூனா (ைலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிரமயான அப்துர் 

ைஹ்மான் பின் யொர் (ைஹ்) அவர்களும் அபுல்ஜஹ்ம் பின் ஹாரிஸ் பின் ஸிம்மா 

அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்களிடம் தென்கைாம். அப்கபாது அபுல்ஜஹ்ம் (ைலி) 
அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

(மதீனாவுக்கு அருகிலுள்ள) பிஃரு ஜமல் எனும் இடத்திலிருந்து 

வந்துதகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்கரள ஒருவர் ெந்தித்து ெலாம் 

தொன்னார். நபி (ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு உடனடியாக பதில் ெலாம் 

தொல்லாமல் ஒரு சுவரை கநாக்கிப் கபாய் (அதில் தம் ரககரள அடித்து) தமது 
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முகத்ரதயும் இரு ரககரளயும் தடவி (தயம்மும் தெய்து)தகாண்ட பின்னர் 

அவருக்கு பதில் ெலாம் தொன்னார்கள்.60  

 

606 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் ெிறுநீர் கழித்துக்தகாண்டிருந்தகபாது அவர்கரளக் கடந்துதென்ை மனிதர் 

ஒருவர் ெலாம் தொன்னார். அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

பதில் ெலாம் தொல்லவில்ரல.  

 

பாடம் : 29 ஒரு முஸ்லிம் (தபருந்துடக்கு ஏற்பட்டதால்) 

அசுத்தமாகிவிடமாட்டார் என்பதற்கான ொன்று.61 - அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாவது: நான் தபருந்துடக்கு ஏற்பட்டவனாய் (குளியல் 

கடரமயான நிரலயில்) மதீனாவின் ொரலகளில் ஒன்ைில் இருந்தகபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் என்ரனச் ெந்தித்தார்கள். உடகன நான் அவர்களிடமிருந்து 

நழுவிச் தென்று குளித்கதன். இதற்கிரடகய நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ரனக் 

காணாமற் கதடினார்கள். நான் (குளியரல முடித்துவிட்டு) அவர்களிடம் 

வந்தகபாது, (இவ்வளவு கநைம்) எங்கக இருந்தீர், அபூஹுரைைா? என்று 

ககட்டார்கள். நான், அல்லாஹ்வின் தூதகை! தபருந்துடக்கு ஏற்பட்டவனாய் 

நானிருந்த நிரலயில் என்ரனத் தாங்கள் ெந்தித்தீர்கள். குளிக்காமல் தங்களிடம் 

அமர்வரத நான் தவறுத்கதன் என்று கூைிகனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், சுப்ஹானல்லாஹ் (அல்லாஹ் தூயவன்). இரைநம்பிக்ரகயாளர் 

(தபருந்துடக்கு ஏற்பட்டதால்) அசுத்தமாகிவிடமாட்டார் என்று கூைினார்கள்.62 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 

 607 ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 

தபருந்துடக்கு ஏற்பட்டவனாய் (குளியல் கடரமயான நிரலயில்) இருந்தகபாது 

என்ரன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெந்தித்தார்கள். உடகன நான் 

அவர்களிடமிருந்து விலகிச்தென்று குளித்துவிட்டு வந்து, நான் தபருந்துடக்கு 

உள்ளவனாய் இருந்கதன். (குளித்துவிட்டு வைத் தாமதமாகி விட்டது) என்று 

கூைிகனன். அதற்கு அவர்கள் ஒரு முஸ்லிம் (தபருந்துடக்கினால்) 

அசுத்தமாகிவிட மாட்டார் என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 

பாடம் : 30 தபருந்துடக்கு கபான்ை நிரலகளில் அல்லாஹ்ரவ திக்ர் தெய்தல் 

(துதித்தல்).63  
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608 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் எல்லா 

நிரலகளிலும் அல்லாஹ்ரவ திக்ர் தெய்பவர்களாய் இருந் தார்கள். இரத உர்வா 

(ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாôடர் 

களில் வந்துள்ளது.  

 

பாடம் : 31 ெிறு துடக்கு ஏற்பட்டவர் (உளூச் தெய்யாமல்) உணவு 

உட்தகாள்ளலாம். அவ்வாறு தெய்வது ஓர் அருவருக்கத் தக்க தெயலன்று. 

(துடக்கு ஏற்பட்ட) உடகன உளூச் தெய்வது கட்டாயமல்ல.64  

 

609 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 

கழிவரையிலிருந்து தவளிகயைியகபாது அவர்களுக்கு உணவு 

தகாண்டுவைப்பட்டது. அப்கபாது மக்கள் உளூச் தெய்யுமாறு அவர்களுக்கு 

நிரனவூட்டினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், நாதனன்ன ததாழவா கபாகிகைன், உளூச் 

தெய்துதகாள்வதற்கு? என்று ககட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

610 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் நபி (ஸல்) 

அவர்களிடம் இருந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள் கழிப்பிடத்திற்குச் தென்று விட்டு 

வந்தார்கள். கமலும், அவர்களுக்கு உணவு தகாண்டுவைப்பட்டது. (அவர்கள் 

ொப்பிடப்கபானகபாது) அவர்களிடம், நீங்கள் உளூச் தெய்துதகாள்ளவில்ரலகய? 

என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், ஏன்? நாதனன்ன 

ததாழவாகபாகிகைன், உளூச் தெய்துதகாள்வதற்கு? என்று ககட்டார்கள்.  

 

611 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் கழிவரைக்குச் தென்றுவிட்டுத் திரும்பி வந்தகபாது அவர்களுக்கு 

முன்னால் உணவு ரவக்கப்பட்டது. அப்கபாது, நீங்கள் உளூச் 

தெய்துதகாள்ளவில்ரலகய, அல்லாஹ்வின் தூதகை!? என்று ககட்கப்பட்டது. 

அதற்கு அவர்கள், எதற்கு, ததாழுரகக்கா? என்று ககட்டார்கள். 

 

 612 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் இயற்ரகக் 

கடரன நிரைகவற்ைிவிட்டுக் கழிவரையிலிருந்து வந்தார்கள். அப்கபாது 

அவர்களுக்கு உணவு தகாண்டுவந்து பரிமாைப்பட்டது. அவர்கள் அரதச் 

ொப்பிட்டார்கள். ஆனால், தண்ணரீைத் ததாடகவயில்ரல (உளூச் 

தெய்யவில்ரல). ெயதீ் பின் அல்ஹுரவரிஸ் (ைஹ்) அவர் களிடமிருந்து அம்ர் 

பின் தீனார் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கும் அைிவிப்பில் நபி (ஸல்) அவர் களிடம் 
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நீங்கள் உளூச் தெய்யவில்ரலகய? என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், நான் 

எந்தத் ததாழுரகரயயும் நிரைகவற்ைப்கபாக வில்ரலகய, 

அவ்வாைிருந்தால்தாகன நான் உளூச் தெய்ய கவண்டும்? என்று ககட்டார்கள் என 

அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது. 

 

 பாடம் : 32 கழிப்பிடத்திற்குச் தெல்லும்கபாது ஓத கவண்டிய பிைார்த்தரன. 

 

 613 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கழிப்பிடத்திற்குள் நுரழயும்கபாது அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅவூது பிக்க மினல் 

குப்ஸி வல்கபாயிஸி என்று கூறுவார்கள். (தபாருள்: இரைவா! ஆண் மற்றும் 

தபண் ரைத்தான்களி(ன் தீங்கி)லிருந்து உன்னிடம் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன்.) 

ஹுரைம் பின் பைீர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் (கழிப்பிடம் என்பரதக் 

குைிக்க அல்கலா எனும் தொல்லுக்கு பதிலாக) அல்கனஃீப் எனும் தொல் 

காணப்படுகிைது. - இந்த ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், நபி (ஸல்) அவர்கள் அவூது பில்லாஹி 
மினல் குப்ஸி வல்கபாயிஸி என்று கூறுவார்கள் என இடம்தபற்றுள்ளது. 

(தபாருள்: ஆண் மற்றும் தபண் ரைத்தான்களின் தீங்கிலிருந்து அல்லாஹ்விடம் 

நான் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன்.)  

பாடம் : 33 உட்கார்ந்துதகாண்டு உைங்கினால் உளூ முைியாது என்பதற்கான 

ொன்று.  

 

614 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள் இைாத் ததாழுரகக்காக) 

இகாமத் தொல்லப்பட்டது. (ஆனால்,) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 

மனிதரிடம் (நீண்ட கநைம்) தனியாகப் கபெிக்தகாண்டிருந்தார்கள். இறுதியில் 

மக்கள் (உட்கார்ந்துதகாண்கட) தூங்கிவிட்டார்கள். பின்னர்தான் நபி (ஸல்) 

அவர்கள் ததாழுரகக்கு (வந்து) நின்ைார்கள்.65  

 

615 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள் இைாத் 

ததாழுரகக்காக) இகாமத் தொல்லப்பட்டது. ஆனால், நபி (ஸல்) அவர்ககளா ஒரு 

மனிதரிடம் தனியாகப் கபெிக்தகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் (நீண்ட கநைம்) 

கபெிக்தகாண்டிருந்ததில் நபித்கதாழர்கள் (உட்கார்ந்துதகாண்கட) 

தூங்கிவிட்டார்கள். பிைகு நபி (ஸல்) அவர்கள் வந்து மக்களுக்குத் 

ததாழுவித்தார்கள். 
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 616 ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களின் கதாழர்கள் (உட்கார்ந்துதகாண்கட) உைங்கிவிட்டு (பிைகு எழுந்து) 

ததாழுவார்கள். (அதற்காகப் புதிதாக) உளூச் தெய்யமாட்டார்கள் என்று அனஸ் 

(ைலி) அவர்கள் கூறுவரத நான் ககட்கடன் என கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் 

கூைினார்கள். நான், இரத அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் 

தெவியுற்ைரீ்களா? என்று ககட்கடன். அதற்கு கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள், ஆம், 

அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! என்று தொன்னார்கள்.  

 

617 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) இைாத் ததாழுரகக்காக 

இகாமத் தொல்லப்பட்டது. அப்கபாது ஒரு மனிதர் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) 

எனக்கு (தங்களிடம்) ஓர் அலுவல் (குைித்துப் கபெ கவண்டியது) இருக்கிைது என்று 

தொன்னார். உடகன நபி (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து அவரிடம் (நீண்ட கநைம்) 

தனியாகப் கபெிக்தகாண்டி ருந்தார்கள். (எந்த அளவுக்தகன்ைால்) மக்கள் 

அரனவரும் அல்லது மக்களில் ெிலர் (உட்கார்ந்த நிரலயிகலகய) 

உைங்கிவிட்டனர். பிைகு (புதிதாக உளூச் தெய்யாமகலகய) ததாழுதனர்.66 

 

 

 

அத்தியாம் 5_பாங்கு, ததாழுரக முரை (ஹதீஸ் 618 

லிருந்து 902 வரை) 

பாடம் 1 : - பாடம் 52 :  

பாடம் : 1 ததாழுரக அைிவிப்பின் (பாங்கு) துவக்கம்2  

 

618 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முஸ்லிம்கள் 
(மக்காவிலிருந்து) மதீனாவிற்கு வந்தகபாது ததாழுரகக்கு அரழப்பு விடுப் 
பததற்தகன யாரும் இருக்கவில்ரல. அவர்கள் ஒன்றுகூடி ததாழுரக(க்கு 

வைகவண்டிய) கநைத்ரத முடிவு தெய்துதகாள்வார்கள். ஒரு நாள் 
இதுததாடர்பாக அவர்கள் கலந்து கபெினர். அப்கபாது அவர்களில் ெிலர், 
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கிைிஸ்தவர்கள் மணி அடிப்பரதப் கபான்று மணி அடியுங்கள் என்ைனர். கவறு 
ெிலர், யூதர்கள் தகாம்பூதுவரதப் கபான்று தகாம்பூதுங்கள் என்ைனர். அப்கபாது 
உமர் (ைலி) அவர்கள், ததாழுரகக்காக அரழக்கின்ை ஒருவரை நீங்கள் 
நியமிக்கக் கூடாதா? என்ைார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் (பிலால் (ைலி) 
அவர்களிடம்) பிலாகல! எழுந்து ததாழுரகக்காக (மக்கரள) அரழயுங்கள்! 
என்று தொன்னார்கள்.3 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 2 ததாழுரக அைிவிப்பு வாெகங்கரள இைட்ரடயாகவும் இகாமத்தின் 
வாெகங் கரள ஒற்ரையாகவும் தொல்ல கவண்டும்.  
 

619 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ததாழுரக அைிவிப்பின் 
வாெகங்கரள இைட்ரடயாகவும் இகாமத்தின் வாெகங்கரள ஒற்ரையாகவும் 
தொல்லும்படி பிலால் (ைலி) அவர்கள் கட்டரளயிடப்பட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், யஹ்யா பின் 

யஹ்யா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் (இகாமத்தில் தொல்லப்படும்) கத் 
காமத்திஸ் ஸலாஹ் என்ை வாெகத்ரதத் தவிை என்று அதிகப்படியாக 
இடம்தபற்றுள்ளது. (இகாமத்தில் அந்த வாெகத்ரத மட்டும் இைண்டு முரை 
கூை கவண்டும்.)  
 

620 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ததாழுரக கநைத்ரத 
மக்களுக்கு அைிவிப்பதற்காக, அவர்கள் புரிந்துதகாள்ளக்கூடிய (அைிவிப்பு) 
முரைரய உருவாக்குவது குைித்து (நபித்கதாழர்கள்) கபெினார்கள். அப்கபாது 
ெிலர், தநருப்பு மூட்டுகவாம்; அல்லது மணி அடிப்கபாம் என்ைனர். (இரவ யூத, 

கிைிஸ்தவக் கலாொைம் என்று மறுப்புத் ததரிவிக்கப்பட்டது.) இரதயடுத்து 

ததாழுரக அைிவிப்பு வாெகங்கள் இைட்ரடயாகவும் இகாமத்தின் வாெகங்கள் 

ஒற்ரைப்பரடயாகவும் கூறும்படி பிலால் (ைலி) அவர்கள் 
கட்டரளயிடப்பட்டார்கள்.4 

 

621 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் காலித் அல்ஹத்தாஉ (ைஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு 
அைிவித்துள்ளார்கள்: முஸ்லிம்களின் எண்ணிக்ரக அதிகமானகபாது, 

ததாழுரக கநைத்ரத மக்களுக்கு அைிவிக்கும் முரை குைித்துப் கபெினார்கள். 
அவர்களில் ெிலர், தநருப்பு மூட்டுகவாம்; அல்லது மணி அடிப்கபாம் என்ைனர்.  
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622 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ததாழுரக அைிவிப்பின் 
வாெகங்கரள இைட்ரடயாகவும் இகாமத்தின் வாெகங்கரள 

ஒற்ரைப்பரடயாகவும் கூறும்படி பிலால் (ைலி) அவர்கள் 
கட்டரளயிடப்பட்டார்கள்.5  

 

பாடம் : 3 ததாழுரக அைிவிப்பு முரை  

 

623 அபூமஹ்தூைா (ைலி) அவர்கள்6 கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு 
இந்தத் ததாழுரக அைிவிப்பு (பாங்கு) முரைரயக் கற்றுத்தந்தார்கள்: 
அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர் (அல்லாஹ் மிகப் தபரியவன், 

அல்லாஹ் மிகப் தபரியவன்).7 (பின்னர் தமதுவாக) அஷ்ஹது அல்லாயிலாஹ 
இல்லல்லாஹ், அஷ்ஹது அல்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் (அல்லாஹ்ரவத் 
தவிை கவறு இரைவனில்ரல என்று நான் உறுதிதமாழிகிகைன்; 

அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவனில்ரல என்று நான் 
உறுதிதமாழிகிகைன்). அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ைசூலுல்லாஹ், அஷ்ஹது 
அன்ன முஹம்மதர் ைசூலுல்லாஹ் (முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் இரைவனின் 
தூதர் ஆவார்கள் என்று நான் உறுதிதமாழிகிகைன்; முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 
இரைவனின் தூதர் ஆவார்கள் என்று நான் உறுதிதமாழிகிகைன்). பின்னர் 
மீண்டும் (ெப்தமாக) அஷ்ஹது அல்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ், அஷ்ஹது 

அல்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ். அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் 
ைசூலுல்லாஹ், அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ைசூலுல்லாஹ்.8 பின்னர் ஹய்ய 
அலஸ் ஸலாஹ் (ததாழ வாருங்கள்) என்று இரு முரையும், ஹய்ய அலல் 

ஃபலாஹ் (தவற்ைியின் பக்கம் வாருங்கள்) என்று இரு முரையும் 
கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், இஸ்ஹாக் பின் இப்ைாஹமீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், (ஹய்ய 
அலல் ஃபலாஹ் என்பதற்குப் பிைகு) அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், 

லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் (அல்லாஹ் மிகப் தபரியவன், அல்லாஹ் மிகப் 
தபரியவன், அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவனில்ரல) என்று நபி (ஸல்) 
அவர்கள் பாங்கு தொல்லக் கற்றுக்தகாடுத்தார்கள் என அதிகப்படியாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 4 ஒகை பள்ளிவாெலுக்கு இரு ததாழுரக அைிவிப்பாôளர்கரள 
ஏற்படுத்துவது விரும்பத் தக்கதாகும்.  
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624 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களு(ரடய பள்ளிவாெலு)க்கு இரு ததாழுரக 

அைிவிப்பாளர்கள் இருந்தனர். ஒருவர் பிலால் (ைலி) அவர்கள்; மற்தைாருவர் 

கண்பார்ரவ இழந்த இப்னு உம்மி மக்தூம் (ைலி) அவர்கள்.9 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாக ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

 பாடம் : 5 கண்பார்ரவயற்ைவர் ததாழுரக அைிவிப்புச் தெய்வது தெல்லும்; 

(ததாழுரக கநைத்ரத அைிந்து தொல்ல) அவருடன் கண்பார்ரவ உள்ள ஒருவர் 
இருந்தால்.  
 

625 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களு (ரடய பள்ளிவாெலு)க்கு இப்னு உம்மி மக்தூம் (ைலி) அவர்கள் 
ததாழுரக அைிவிப்பாளைாக இருந்தார்கள். அன்னார் கண் பார்ரவயற்ை 

வைாவார். (அவருக்கு உதவியாளைாக பிலால் (ைலி) அவர்கள் இருந்தார்கள்.) - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 6 (இஸ்லாமிய அைெின் துருப்புகள்) இரண ரவப்பாளர்கள் வாழும் 
நாட்டில் (கபாருக்காகச் தெல்லும்கபாது) அவர் களிரடகய ததாழுரக 
அைிவிப்பின் ெப்தம் ககட்டால் அந்த மக்கரளத் தாக்குவரத நிறுத்த 
கவண்டும். 
 

 626 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (கபார்க் காலத்தில்) ஃபஜ்ர் கநைம் ஆைம்பிக்கும்கபாது கபார் 
ததாடுப்பரத வழக்கமாகக் தகாண்டிருந் தார்கள். (கபாரை ஆைம்பிக்கு முன்) 
ஃபஜ்ர் ததாழுரகயின் அைிவிப்பு ெப்தத்ரத எதிர்பார்ததுக் தகாண்டிருப்பார்கள். 
அப்படி ததாழுரக அைிவிப்பு ெப்தத்ரதக் ககட்டால் கபாரை 

நிறுத்திவிடுவார்கள். இல்ரலதயன்ைால் தாக்குவார்கள். (ஒரு முரை) ஒரு 
மனிதர், அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர் என்று தொல்லக் ககட்டார்கள். 
உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நீ இயற்ரகயில் (-

இஸ்லாத்தில்) இருக்கிைாய் என்று தொன்னார்கள். பின்பு அவர், அஷ்ஹது 

அல்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ், அஷ்ஹது அல்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் 
என்று தொன்னார். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நீ 
நைகத்திலிருந்து (விடுதரல தபற்று) தவளிகயைிவிட்டாய் என்று 
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தொன்னார்கள். நபித்கதாழர்கள் அவர் யாதைன்று பார்த்தகபாது அவர் 
தவள்ளாடுகரள கமய்க்கும் ஓர் இரடயர் என்று ததரிந்தது.  
 

பாடம் : 7 ததாழுரக அைிவிப்ரப (பாங்ரக)க் ககட்பவர், அைிவிப்பாளர் 
கூறுவரதப் கபான்கை கூறுவதும் பின்பு நபி (ஸல்) அவர்கள்மீது ஸலவாத் 
கூைி, அவர்களுக்குச் தொர்க்கத்தின் உயர்ந்த பதவி கிரடப்பதற்காகப் 
பிைார்த்திப்பதும் விரும்பத் தக்கதாகும்.  
 

627 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழுரக அைிவிப்ரப நீங்கள் 
தெவிகயற் ைால், அைிவிப்பாளர் கூறுவரதப் கபான்கை நீங்களும் கூறுங்கள். 
இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.10  

 

628 நபி( (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழுரக அைிவிப்பாளரின் அைிவிப்ரப 
நீங்கள் தெவியுற்ைால் அவர் கூறுவரதப் கபான்கை நீங்களும் கூறுங்கள். 
பின்பு என்மீது ஸலவாத் தொல்லுங்கள். ஏதனனில், என்மீது யார் ஒருமுரை 
ஸலவாத் தொல்கிைாகைா அதன் காைணத்தால் அவருக்குப் பத்து முரை 
அல்லாஹ் அருள்புரிகின்ைான். பின்பு எனக்காக அல்லாஹ்விடம் 
வஸீலாரவக் ககளுங்கள். வஸீலா என்பது தொர்க்கத்திலுள்ள (உயர்) 
பதவியாகும்; அல்லாஹ்வின் அடியார்களில் ஒருவருக்குத்தான் அது 

கிரடக்கும். அந்த ஒருவர் நானாககவ இருக்க விரும்புகிகைன். எனகவ, 

எனக்காக அந்தப் பதவிரய (அல்லாஹ் விடம்) ககட்பவருக்கு (மறுரம 
நாளில்) எனது பரிந்துரை அவெியம் கிரடக்கும். இரத அப்துல்லாஹ் பின் 
அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 

 629 அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழுரக 
அைிவிப்பாளர் அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர் என்று தொன்னால் 

நீங்களும் அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர் என்று தொல்லுங்கள். பின்பு 
அவர், அஷ்ஹது அல்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று தொன்னால் 
நீங்களும் அஷ்ஹது அல்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று தொல்லுங்கள். 
பின்பு அவர், அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ைசூலுல்லாஹ் என்று தொன்னால் 
நீங்களும் அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ைசூலுல்லாஹ் என்று தொல்லுங்கள். 
பின்பு அவர் ஹய்ய அலஸ் ஸலாஹ் என்று தொன்னால் நீங்கள் லா ஹவ்ல 
வலா குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹ் (அல்லாஹ்வின் உதவியில்லாமல் 

(பாவங்களிலிருந்து) விலகிச்தெல்லகவா (நல்லைங்கள் புரிய) ஆற்ைல்தபைகவா 
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மனிதனால் முடியாது) என்று தொல்லுங்கள். பின்பு அவர் ஹய்ய அலல் 
ஃபலாஹ் என்று தொன்னால் நீங்கள், லா ஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லா 
பில்லாஹ் என்று தொல்லுங்கள். பின்பு அவர் அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு 
அக்பர் என்று தொன்னால் நீங்களும் அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர் 
என்று தொல்லுங்கள். பின்பு அவர் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று 
தொன்னால் நீங்களும் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று மனப்பூர்வமாகச் 
தொல்லுங்கள். உங்களில் இவ்வாறு கூறுபவர் தொர்க்கத்தில் 

நுரழந்துவிட்டார். இரத உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 
 

 630 அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழுரக 
அைிவிப்பாளரின் அைிவிப்ரபக் ககட்கக்கூடியவர் (அைிவிப்பு முடிந்த பின்பு) 
அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹு, வஹ்தஹு, லா ைரீக்க லஹு, 

வ அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வ ைசூலுஹு, ைளதீ்து பில்லாஹி ைப்பன், 

வபி முஹம்மதின் ைசூலன், வபில் இஸ்லாமி தீனன் என்று தொன்னால் 
அவருரடய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டுவிடும். (தபாருள்: அல்லாஹ்ரவத் 
தவிை கவறு இரைவனில்ரல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு 

இரணகயதுமில்ரல. முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அவனுரடய அடியாரும் 
தூதருமாவார்கள் என்று நான் உறுதிதமாழிகிகைன். அல்லாஹ்ரவ 
இரைவனாகவும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கரள (அவனுரடய) தூதைாகவும் 
இஸ்லாத்ரத மார்க்கமாகவும் நான் மனநிரைவுடன் ஏற்றுக்தகாண்கடன்.) 
இரத ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், முஹம்மத் 

பின் ரும்ஹ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் (அஷ்ஹது (உறுதிதமாழிகிகைன்) 
என்பதற்கு பதிலாக) வ அன அஷ்ஹது (நானும் உறுதிதமாழிகிகைன்) என்று 

இடம்தபற்றுள்ளது. 
 

 பாடம் : 8 ததாழுரக அைிவிப்புச் தெய்வதன் (பாங்கு) ெிைப்பும், ததாழுரக 
அைிவிப்ரபக் ககட்கும் கபாது ரைத்தான் தவருண்கடாடுவதும். 
 

 631 ஈொ பின் தல்ஹா பின் உரபதில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
(ஒரு முரை) நான் முஆவியா பின் அபசீுஃப்யான் (ைலி) அவர்களுடன் 
இருந்கதன். அப்கபாது அவர்கரளத் ததாழுரகக்கு அரழப்பதற்காக 
அவர்களிடம் அரழப்பாளர் (முஅத்தின்) வந்தார். அப்கபாது முஆவியா (ைலி) 
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அவர்கள், மறுரம நாளில் மக்களிகலகய நீண்ட கழுத்து உரடயவர்களாகத் 
ததாழுரக அைிவிப்பாளர்கள் காணப்படுவார்கள் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் ககட்டிருக்கி கைன் என்று தொன்னார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் முஆவியா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

632 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழுரக அைிவிப்ரப ரைத்தான் 
தெவியுற்ைால் ைவ்ஹா எனும் இடம்வரை அவன் (தவருண்கடாடிச்) 
தென்றுவிடுவான். இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான சுரலமான் பின் மிஹ்ைான் அல்அஃமஷ் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூைினார்கள்: இந்த ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்த அபூசுஃப்யான் தல்ஹா பின் 
நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்களிடம் அ(ந்த ைவ்ஹா எனும் இடத்)ரதப் பற்ைி நான் 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், அது மதீனாவிலிருந்து முப்பத்தாறு ரமல் 
ததாரல விலுள்ள ஓர் இடமாகும் என்று தொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

633 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழுரக அைிவிப்ரப ரைத்தான் 
தெவியுற்ைால் அந்தச் ெப்தத்ரத ககட்காமலிருப்பதற்காக வாயு தவளிகயைிய 
வண்ணம் (தவகு தூைம்) தவருண்கடாடுகிைான். ததாழுரக அைிவிப்பு 
முடிந்ததும் மீண்டும் (பள்ளிவாெலுக்கு) வந்து (ததாழக்கூடியவர்களின் 
உள்ளத்தில்) ஊெலாட்டத்ரத ஏற்படுத்துகிைான். இகாமத் தொல்லும் 
ெப்தத்ரதக் ககட்கும்கபாது அந்தச் ெப்தத்ரத ககட்காமலிருப்பதற்காக (மீண்டும் 
தவகு தூைம்) தவருண்கடாடுகிைான். இகாமத் தொல்லி முடிந்ததும் மீண்டும் 
(பள்ளிவாெலுக்கு) வந்து (ததாழக்கூடியவர் களின் உள்ளத்தில்) ஊெலாட்டத்ரத 
ஏற்படுத்துகிைான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

634 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழுரக அைிவிப்புச் 
தெய்பவர் அைிவிப்புச் தெய்ய ஆைம்பித்தால் ரைத்தான் வாயு தவளிகயைிய 
வண்ணம் புைமுதுகுகிட்டு ஓடுகிைான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

635 சுரஹல் பின் அபஸீாலிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
என் தந்ரத (அபூஸாலிஹ்) என்ரன பனூ ஹாரிஸா கூட்டத்தாரிடம் 
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அனுப்பினார்கள். என்னுடன் எங்களுரடய அடிரம ஒருவரும் அல்லது 
எங்களுரடய நண்பர் ஒருவரும் வந்திருந்தார். அப்கபாது என்னுடன் 
வந்தவரின் தபயரைக் குைிப்பிட்டு ஒரு சுவருக்கு அப்பாலிருந்து ஒருவர் 
அவரை அரழத்தார். என்னுடன் வந்தவர் அந்தச் சுவரின் மீகதைிப் 
பார்த்தகபாது அங்கு யாரும் ததன்படவில்ரல. பின்னர் இரதப் பற்ைி என் 
தந்ரதயிடம் குைிப்பிட்கடன். அப்கபாது அவர்கள், இப்படி ஒரு நிரலரய நீ 
ெந்திக்க கநரிடும் என்று நான் உணர்ந்திருந்தால் உன்ரன நான் 
அனுப்பியிருக்கமாட்கடன். எனினும், (இது கபான்ை) ெப்தத்ரத நீ ககட்டால் 

ததாழுரக அைிவிப்ரப நீ ெப்தமாகக் கூறு. ஏதனனில், ததாழுரக அைிவிப்புச் 

தெய்யப்பட்டால் ரைத்தான் வாயு தவளிகயைிய வண்ணம் 
தவருண்கடாடுவான் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தொன்னதாக அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவித்துக் தகாண்டிருந்தரத 
நான் ககட்டுள்களன் என்று கூைினார்கள். 
 

636 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாவது: ததாழுரகக்காக அைிவிப்புச் 
தெய்யப்பட்டால் ரைத்தான் ததாழுரக அைிவிப்ரபக் ககட்காமலிருப் 
பதற்காக வாயு தவளிகயைிய வண்ணம் (தவகு தூைத்திற்கு) பின்வாங்கி 
ஓடுகிைான். ததாழுரக அைிவிப்பு முடிந்ததும் மீண்டும் (பள்ளிவாெலுக்கு) 
வருகிைான். பின்னர் இகாமத் தொல்லப்பட்டால் பின்வாங்கி ஓடுகிைான். 
இகாமத் தொல்லி முடிக்கப்பட்டதும் (திரும்பவும் பள்ளிவாெலுக்கு) வந்து, 

(ததாழுது தகாண்டிருக்கும்) மனிதரின் உள்ளத்தில் ஊெலாட்டத்ரதப் 

கபாடுகிைான். அவரிடம் இன்ன இன்னரத நிரன என்று ததாழுரகக்கு முன்பு 
அவைது நிரனவில் வைாதவற்ரைதயல்லாம் (ததாழுரகயில் நிரனத்துப் 
பார்க்கும்படி) கூறுகிைான். இறுதியில், அந்த மனிதருக்குத் தாம் எத்தரன 
ைக்அத்கள் ததாழுகதாம் என்பகதகூடத் ததரியாமல் கபாய்விடும். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

637 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் (அந்த மனிதருக்குத் 
தாம் எத்தரன ைக்அத்கள் ததாழுகதாம் என்பகதகூடத் ததரியாமல் கபாய்விடும் 
என்பதற்கு பதிலாக) அந்த மனிதருக்குத் தாம் எப்படித் ததாழுகதாம் 
என்பகதகூடத் ததரியாமல் கபாய்விடும் என்று இடம்தபற்றுள்ளது.12 
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பாடம் : 9 (ததாழுரகயின் ததாடக்கத்தில் தொல்லப் படும்) தக்பீைத்துல் 
இஹ்ைாம்,  

ருகூஉவிற்குச் தெல்லும்கபாதும் ருகூஉ விலிருந்து எழும்கபாதும் 
தொல்லப்படும் தக்பரீ் ஆகியவற்ைின்கபாது இரு ரககரளயும் கதாளுக்கு 
கநைாக உயர்த்துவது விரும்பத் தக்கதாகும். ெஜ்தாவிலிருந்து எழும்கபாது 
அவ்வாறு ரககரள உயர்த்தலாகாது.  
 

638 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுரகரய ஆைம்பிக்கும்கபாது தம் கதாள்களுக்கு 
கநைாக தம்மிரு ரககரளயும் உயர்த்துவரத நான் பார்த்திருக்கிகைன். கமலும், 

ருகூஉ தெய்வதற்கு முன்பும் ருகூஉவிலிருந்து தரலரய உயர்த்தும்கபாதும் 
(அவ்வாறு தெய்வார்கள்). இைண்டு ெஜ்தாக்களுக்கு மத்தியில் ரககரள 
உயர்த்தமாட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஆறு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 

639 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுரகக்காக நின்ைால் தம்மிரு ரககரளயும் தம் 
கதாள்களுக்கு கநைாக இருக்கும் வரகயில் உயர்த்திய பின் (அல்லாஹு 
அக்பர் என்று) தக்பரீ் கூறுவார்கள். ருகூஉச் தெய்ய விரும்பும்கபாதும், 

ருகூஉவிலிருந்து நிமிரும்கபாதும் அவ்வாறு தெய்வார்கள். ெஜ்தாலிருந்து 
தரலரய உயர்த்தும்கபாது அவ்வாறு தெய்யமாட்டார்கள்.  
 

640 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூைியதாக 

இடம்தபற்றுள்ளது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுரகக்காக 
நின்ைால் தம்மிரு ரககரளயும் தம் கதாள்களுக்கு கநைாக இருக்கும் 
வரகயில் உயர்த்திய பின் (அல்லாஹு அக்பர் என்று) தக்பரீ் தொல்வார்கள்.13  

 

641 அபூகிலாபா (அப்துல்லாஹ் பின் ரஸத் பின் அம்ர்-ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: மாலிக் பின் அல்ஹுரவரிஸ் (ைலி) அவர்கள் ததாழ 
ஆைம்பித்தால் (அல்லாஹு அக்பர் என்று) தக்பரீ் தொல்லி தம்மிரு ரககரள 
உயர்த்துவரதயும், அவர்கள் ருகூஉச் தெய்ய விரும்பும்கபாதும், 

ருகூஉவிலிருந்து தமது தரலரய உயர்த்தும்கபாதும் தம்மிரு ரககரள 
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உயர்த்துவரதயும் நான் பார்த்திருக்கிகைன். கமலும் அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறுதான் தெய்துதகாண்டி ருந்தார்கள் என்று 
கூைினார்கள்.14  

 

642 மாலிக் பின் அல்ஹுரவரிஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ததாழுரகயில் ஆைம்பத்) தக்பரீ் 

தொல்லும்கபாதும், ருகூஉ தெய்யும்கபாதும் தம்மிரு ரககரளயும் தம் 
காதுகளுக்கு கநைாக உயர்த்துவார்கள். ருகூஉவிலிருந்து தரலரய 
உயர்த்தும்கபாது ெமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் (அல்லாஹ் தன்ரனப் 
புகழ்கவாரின் புகழுரைரய ஏற்கிைான்) என்று கூறும்கபாதும் அரதப் கபான்கை 
ரககரள உயர்த்துவார்கள்.  
 

643 மாலிக் பின் அல்ஹுரவரிஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து கத்தாதா (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக்கும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், நபி (ஸல்) அவர்கள் தம்மிரு காதுகளின் கீழ் 
முரனகளுக்கு கநைாக இரு ரககரளயும் உயர்த்தியரத நான் கண்கடன் என 
(மாலிக் பின் அல்ஹுரவரிஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக) 
இடம்தபற்றுள்ளது.15 பாடம் : 10 ததாழுரகயில் ஒவ்தவாரு முரை 
குனியும்கபாதும் நிமிரும்கபாதும் (அல்லாஹு அக்பர் என்று) தக்பரீ் கூை 
கவண்டும். ருகூஉவிலிருந்து நிமிரும் கபாது மட்டும் ெமிஅல்லாஹு லிமன் 
ஹமிதஹ் (தன்ரனப் புகழ்கவாரின் புகழுரைரய அல்லாஹ் ஏற்கின்ைான்) 
என்று கூை கவண்டும்.  
 

644 அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: (நபித்கதாழர்) அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் மக்களுக்குத் 
ததாழுவித்துவந்தார்கள். ஒவ்தவாரு முரை குனியும்கபாதும் நிமிரும் கபாதும் 
அன்னார் தக்பரீ் கூறுவார்கள். ததாழுது முடிந்ததும் அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! உங்களிகலகய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

ததாழுதரதப் கபான்று ததாழுகின்ை வன் நாகன என்று கூறுவார்கள்.16  

 

645 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ததாழுரகக்காக நின்ைவுடன் (ஆைம்பத்தில்) தக்பரீ் கூறுவார்கள். 
பிைகு ருகூஉச் தெய்யும்கபாதும் தக்பரீ் கூறுவார்கள். பின்பு ருகூஉவிலிருந்து 
முதுரக நிமிர்த்தும் கபாது ெமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் (தன்ரனப் 
புகழ்கவாரின் புகழுரைரய அல்லாஹ் ஏற்கின்ைான்) என்று கூறுவார்கள். 
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பின்பு நிரலக்கு வந்து ைப்பனா வ லக்கல் ஹம்து (எங்கள் இரைவா! 
புகழரனத்தும் உனக்கக உரியது) என்று கூறுவார்கள். பிைகு ெஜ்தாவுக்காகச் 
ெரியும்கபாதும் தக்பரீ் கூறுவார்கள். பின்பு (ெஜ்தாவிலிருந்து) தரலரய 
உயர்த்தும்கபாதும் தக்பரீ் கூறுவார்கள். பிைகு (இைண்டாவது) ெஜ்தாவுக்குச் 
தெல்லும்கபாதும், பின்னர் (ெஜ்தாவிலிருந்து) தரலரய உயர்த்தும்கபாதும் 
தக்பரீ் கூறுவார்கள். பின்பு ததாழுது முடிக்கும்வரை இவ்வாகை ததாழுரகயின் 
எல்லா ைக்அத்களிலும் தெய்வார்கள். இைண்டாவது ைக்அத்தில் அமர்ந்துவிட்டு 
எழும்கபாதும் தக்பரீ் கூறுவார்கள் என்று கூைினார்கள். பிைகு உங்களிகலகய 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுதரதப் கபான்று 

ததாழுகின்ைவன் நாகன என்று அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். 
இரத அபூபக்ர் பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

646 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ததாழுரகக்காக நின்ைவுடன் தக்பரீ் கூறுவார்கள் என ஹதீஸ் 
ததாடங்குகிைது. ஆனால், உங்களிகலகய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ததாழுதரதப் கபான்று ததாழுகின்ைவன் நாகன என அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் குைிப்பிட்டது அதில் இடம் தபைவில்ரல. 
 

647 அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: மர்வான் 
பின் ஹகம் என்பார், அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கரள மதீனாவின் ஆளுநைாக 

நியமித்த காலகட்டத்தில் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் ததாழுவிக்கத் 
துவங்கும்கபாது தக்பரீ் (தஹ்ரீம்) கூறுவார்கள் என்று ததாடங்கி முந்ரதய 
ஹதீரஸப் கபான்கை (645) குைிப்பிட் டுள்ளார்கள். கமலும் இந்த அைிவிப்பில், 

ததாழுது முடித்துவிட்டு ெலாம் தகாடுத்ததும் பள்ளி வாெலில் இருப்பவர்கரள 
முன்கனாக்கி அமர்ந்துதகாண்டு என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது 
ெத்தியமாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுதரதப் கபான்று 
ததாழுகின்ைவன் நாகன என்று அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் 
என்று காணப்படுகிைது.  
 

648 அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் ததாழுரகயில் ஒவ்தவாரு முரை 
நிமிரும்கபாதும் குனியும்கபாதும் தக்பரீ் கூைிக்தகாண்டிருந்தார்கள். (ததாழுரக 
முடிந்ததும் அவர்களிடம்) நாங்கள், அபூஹுரைைா! இது என்ன தக்பரீ்? என்று 
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ககட்கடாம். அதற்கு அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
ததாழுரக இவ்வாறுதான் அரமந்திருந்தது என்று பதிலளித்தார்கள் 

 

649 அபூஸாலிஹ் தக்வான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் (ததாழுரகயில்) ஒவ்தவாரு முரை குனியும்கபாதும் நிமிரும்கபாதும் 
தக்பரீ் கூைிவந்தார்கள். கமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவ்வாறு தெய்துவந்ததாகவும் அைிவிப்பார்கள்.  
 

650 முதர்ரிஃப் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
நானும் இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்களும் அலீ பின் தாலிப் (ைலி) 
அவர்களுக்குப் பின்னால் (நின்று அவர்கரளப் பின்பற்ைித்) ததாழுகதாம். அலீ 
(ைலி) அவர்கள் ெஜ்தாவுக்காகக் குனியும்கபாது தக்பரீ் கூைினார்கள். 
(ெஜ்தாவிலிருந்து) தரலரய உயர்த்தும்கபாதும் தக்பரீ் கூைினார்கள். 
இைண்டாவது ைக்அத்திலிருந்து எழும்கபாதும் தக்பரீ் கூைினார்கள். நாங்கள் 
ததாழுரகரய முடித்துத் திரும்பியதும் இம்ைான் (ைலி) அவர்கள் 
(மகிழ்ச்ெியுடன்) எனது ரகரயப் பிடித்து நமக்கு இவர் முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்களின் ததாழுரகரயப் கபான்கை ததாழுவித்தார் அல்லது இவர் 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் ததாழுரகரய எனக்கு நிரனவுபடுத்திவிட்டார் 
என்று தொன்னார்கள்.17 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 11 (ததாழுரகயில்) ஒவ்தவாரு ைக்அத்திலும் அல்ஃபாத்திஹா 
அத்தியாயத்ரத ஓதுவது கட்டாயமாகும். ஒருவருக்கு அல்ஃபாத்திஹா 
அத்தியாயத்ரத முரைப்படி ஓதத் ததரியாமலும் அரதக் கற்றுக்தகாள்ள 
முடியாமலும் கபானால் அவருக்குத் ததரிந்த இதை இரைவெனங்கரள அவர் 
ஓதிக்தகாள்ளலாம்.  
 

651 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: குர்ஆனின் கதாற்றுவாய் (எனப்படும் 
அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயத்ரத) ஓதாதவருக்குத் ததாழுரககய இல்ரல. 
இரத உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.18 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

652 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: குர்ஆனின் அன்ரன 
(எனப்படும் அல் ஃபாத்திஹா அத்தியாயத்ரத) ஓதாதவருக்குத் ததாழுரககய 

400

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாங்க� ததாழுகை முகை



 
 
 

இல்ரல. இரத உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

653 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: குர்ஆனின் அன்ரன 
(எனப்படும் அல் ஃபாத்திஹா அத்தியாயத்ரத) ஓதாதவருக்குத் ததாழுரககய 
இல்ரல. இரத உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ைலி) அவர்கள் அைிவித்தார்கள் 
என மஹ்மூத் பின் அர்ைபஉீ (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். (மஹ்மூத் ெிறுவைாக 
இருந்தகபாது) அவர்களது கிணற்ைிலி ருந்து தண்ணரீ் அள்ளி (வாயில் 
தெலுத்திய பின்) அவைது முகத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(தெல்லமாக) உமிழ்ந்தார்கள்.  
 

654 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் (குர்ஆனின் அன்ரன எனப்படும் அல்ஃபாத்திஹா 
அத்தியாயத்ரதயும்) அதற்கு கமலாகவும் ஓதாதவருக்குத் ததாழுரககய 
கிரடயாது என்று கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. 
 

655 அப்துர் ைஹ்மான் பின் யஅகூப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அபூஹுரைைா (ைலிலி) அவர்கள் குர்ஆனின் அன்ரன (எனப்படும் 
அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயத்ரத) ஓதாமல் ததாழுதவரின் ததாழுரக 
குரையுள்ள ததாழுரகயாகும்; நிரைவுதபைாததாகும் என நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள் என்று அைிவித்தார்கள். அபூஹுரைைா (ைலிலி) அவர்களிடம் 
நாங்கள் இமாமக்குப் பின்னால் ததாழுதுதகாண்டிருக்கிகைாம் (அப்கபாதுமா ஓத 
கவண்டும்)? என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அபூஹுரைைா (ைலிலி) அவர்கள் 
(பின்வருமாறு) பதிலளித்தார்கள்: அரத உங்களுரடய மனதில் 
ஓதிக்தகாள்ளுங்கள். ஏதனனில், அல்லாஹ் கூைியதாக அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழுரக(யில் ஓதப்படும் அல்ஃபாத்திஹா 
அத்தியாயம்)தரன எனக்கும் என் அடியானுக்குமிரடகய (துதித்தல், 

பிைார்த்தித்தல் ஆகிய) இரு பகுதிகளாகப் பிரித்துள்களன். என் அடியான் 
ககட்டது அவனுக்குக் கிரடக்கும். அடியான் அல்ஹம்து லில்லாஹி ைப்பில் 
ஆலமீன் (அரனத்துலகின் அதிபதியான அல்லாஹ்வுக்கக எல்லாப் புகழும்) 
என்று தொன்னால் மிக்க கமலான அல்லாஹ், என் அடியான் என்ரனப் 
புகழ்ந்துவிட்டான் என்று கூறுவான். அடியான் அர்ைஹ்மானிர் ைஹமீ் (அவன் 
அளவிலா அருளாளன்; நிகரிலா அன்புரடகயான்) என்று தொன்னால் மிக்க 
கமலான அல்லாஹ், என் அடியான் என்ரனத் துதித்துவிட்டான் என்று 
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கூறுவான். அடியான் மாலிலிக்கி யவ்மித்தீன் (தீர்ப்பு நாளின் அதிபதி) என்று 
தொன்னால், அல்லாஹ், என் அடியான் என்ரனக் கண்ணியப்படுத்திவிட்டான் 
என்று கூறுவான். -(நபி (ஸல்) அவர்கள் ெில கவரளகளில் என் அடியான் தன் 
காரியங்கரள என்னிடம் ஒப்பரடத்துவிட்டான் என்றும் கூைியுள்ளார்கள்.)- 
கமலும், அடியான் இய்யாக்க நஅபுது வ இய்யாக்க நஸ்தஈன் (உன்ரனகய 
நாங்கள் வணங்குகிகைாம். உன்னிடகம நாங்கள் உதவி கதடுகிகைாம்) என்று 
தொன்னால், அல்லாஹ், இது எனக்கும் என் அடியானுக்கும் இரடகய உள்ளது. 
என் அடியானுக்கு அவன் ககட்டது கிரடக்கும் என்று கூறுவான். அடியான் 
இஹ்தினஸ் ஸிைாத்தல் முஸ்தகீம். ஸிைாத் தல்லதீன அன்அம்த்த 
அரலஹிம், ஃரகரில் மஃக்ளூபி அரலஹிம் வலள் ளால்லீன் (எங்களுக்கு நீ 
கநைான வழிரயக் காட்டுவாயாக. அவ்வழி உன்னுரடய அருரளப் 
தபற்ைவர்களின் வழி. உன்னுரடய ககாபத்திற்கு ஆளானவர்கள் வழியுமல்ல; 

வழிதவைிகயாரின் வழியுமல்ல) என்று தொன்னால், அல்லாஹ் இது என் 
அடியானுக்கு உரியது. என் அடியானுக்கு அவன் ககட்டது கிரடக்கும் என்று 
கூறுவான். (அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) சுஃப்யான் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: இந்த ஹதீரஸ அலாஉ பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் யஅகூப் 
(ைஹ்) அவர்கள் எனக்கு அைிவித்தார்கள். அன்னார் தமது இல்லத்தில் 
கநாயுற்ைிருந்தகபாது அவர்கரளச் ெந்திக்க நான் தென்ைிருந்கதன். அப்கபாது 
நாகன இந்த ஹதீஸ் குைித்து அன்னாரிடம் ககட்கடன்.  
 

656 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

657 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. இவ்விரு அைிவிப்புகளிலும் 
ததாழுரக(யில் ஓதப்படும் அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயம்)தரன எனக்கும் என் 
அடியானுக்குமிரடகய இரு பகுதிகளாகப் பிரித்திருக்கிகைன். அதில் ஒரு பகுதி 
எனக்கும் மற்தைாரு பகுதி என் அடியானுக்கும் உரியதாகும் என்று அல்லாஹ் 
கூைினான் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

658 அலாஉ பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: என் தந்ரத 
(அப்துர் ைஹ்மான் பின் யஅகூப்-ைஹ்) அவர்களும் அபுஸ்ஸாயிப் (ைஹ்) 
அவர்களும் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களுரடய நண்பர்களாக இருந்தனர். 
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அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக அவ்விருவரும் கூைினர்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: குர்ஆனின் கதாற்றுவாய் 

(எனப்படும் அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயத்ரத) ஓதாமல் ததாழுதவரின் 
ததாழுரக குரையுள்ள தாகும். இரத மூன்று முரை கூைினார்கள்.  
 

659 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (குர்ஆனின் வெனங்கரள) 
ஓதாமல் ததாழுரககய கிரடயாது என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள். கமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எந்த ைக்அத்தில் 
ெப்தமிட்டு ஓதினார்ககளா அந்த ைக்அத்தில் நாங்களும் ெப்தமிட்டு ஓதுகிகைாம். 
அவர்கள் எந்த ைக்அத்தில் ெப்தமின்ைி அரமதியாக ஓதினார்ககளா அந்த 

ைக்அத்தில் நாங்களும் ெப்தமின்ைி அரமதியாக ஓதுகிகைாம்.19  

 

660 அதாஉ பின் அபைீபாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுரகயில் ஒவ்தவாரு 
ைக்அத்திலும் குர்ஆன் வெனங்கரள ஓதுவார்கள். அவர்கள் எந்த ைக்அத்தில் 
எங்களுக்குக் ககட்கும்படி ெப்தமிட்டு ஓதினார்ககளா (அரதப் கபான்கை) 
நாங்களும் அந்த ைக்அத்தில் உங்களுக்குக் ககட்கும்படி ெப்தமாக ஓதுகிகைாம். 
அவர்கள் எந்த ைக்அத்தில் எங்களுக்குக் ககட்காத வரகயில் அரமதியாக 
ஓதினார்ககளா (அரதப் கபான்கை) நாங்களும் அந்த ைக்அத்தில் உங்களுக்குக் 
ககட்காத வரகயில் அரமதியாக ஓதுகிகைாம் என்று கூைினார்கள். அப்கபாது 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர், (ததாழுரகயில்) குர்ஆனின் 

அன்ரன (எனப்படும் அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயத்ரத)விடக் கூடுதலாக 
(எரதயும்) நான் ஓதாமலிருந்தால்...? என்று ககட்டார். அதற்கு அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அரதவிட அதிகமாக ஓதினால் அது உமக்குச் ெிைந்ததாகும். 
அத்துடன் முடித்துக்தகாண்டாலும் அது உமக்குப் கபாதுமானதாகிவிடும் என்று 

பதிலளித்தார்கள்.20  

 

661 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ததாழுரகயில் ஒவ்தவாரு 
ைக்அத்திலும் குர்ஆன் வெனங்கரள ஓத கவண்டும். நபி (ஸல்) அவர்கள் எந்த 
ைக்அத்தில் எங்களுக்குக் ககட்கும்படி ெப்தமாக ஓதினார்ககளா அந்த ைக்அத்தில் 
நாங்களும் உங்களுக்குக் ககட்கும்படி ெப்தமாக ஓதுகிகைாம். அவர்கள் எந்த 
ைக்அத்தில் எங்களுக்குக் ககட்காத வரகயில் ெப்தமின்ைி அரமதியாக 

ஓதினார்ககளா நாங்களும் அந்த ைக்அத்தில் உங்களுக்குக் ககட்காத வரகயில் 

அரமதியாக ஓதுகிகைாம். ஒருவர் குர்ஆனின் அன்ரன (எனப்படும் 

403

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாங்க� ததாழுகை முகை



 
 
 

அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயத்ரத) மட்டும் ஒதுவது கபாதுமானதாகும். 
அரதவிட அதிமாக ஓதுவது ெிைப்பிற்குரியதாகும்.  
 

662 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெலுக்கு வந்தார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர் 
பள்ளிவாெலுக்கு வந்து (அவெைமாக அவெைமாக) ததாழலானார். (ததாழுது 

முடித்ததும்) அவர் வந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ெலாம் 

தொன்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதில் ெலாம் 
தொல்லிவிட்டு நீர் திரும்பச் தென்று ததாழுவைீாக. ஏதனனில், நீர் முரையாகத் 
ததாழவில்ரல என்று தொன்னார்கள். அந்த மனிதர் திரும்பிப்கபாய் முன்பு 
ததாழுதரதப் கபான்கை மீண்டும் ததாழுதுவிட்டு நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து ெலாம் தொன்னார். அப்கபாதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
வ அரலக்கஸ் ஸலாம் (உன் மீதும் ொந்தி நிலவட்டும்) என்று பதில் ெலாம் 
தொல்லிவிட்டு, நீர் (முரையாகத்) ததாழவில்ரல. எனகவ, திரும்பச் தென்று 
ததாழுவைீாக என்று கூைினார்கள். இவ்வாறு மூன்று தடரவ நடந்தது. பிைகு 

அந்த மனிதர் ெத்திய(மார்க்க)த்துடன் தங்கரள அனுப்பியவன் மீதாரணயாக! 
இரதவிடச் ெிைந்த முரையில் எனக்குத் ததாழத் ததரியாது. எனகவ, எனக்கு 
(ததாழுரக முரைரய)க் கற்றுத்தாருங்கள் என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நீர் ததாழுரகக்கு நின்ைதும் (அல்லாஹு அக்பர் என்று) 
தக்பரீ் கூறுவைீாக. பிைகு குர்ஆனில் உமக்குத் ததரிந்தரத ஓதிக்தகாள்வைீாக. 
பிைகு (குனிந்து) ருகூஉச் தெய்வைீாக. அதில் (ெற்று கநைம்) நிரலதகாள்வைீாக. 
பின்னர் தரலரய உயர்த்தி கநைாக நிற்பைீாக. பிைகு ெிைவணக்கம் (ெஜ்தா) 
தெய்வைீாக. அதில் ெற்று கநைம் நிரலதகாள்வைீாக. பின்னர் தரலரய 

உயர்த்தி (ெற்று கநைம்) நன்ைாக அமர்வைீாக. பிைகு இகத (நரட)முரைரய 
உமது ததாழுரக முழுவதிலும் கரடப்பிடிப்பைீாக என்று தொன்னார்கள்.21 

 

 663 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ 
பள்ளி வாெலுக்குள் நுரழந்து ததாழுதார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (பள்ளி வாெலின்) ஓர் ஓைத்தில் இருந்தார்கள். மற்ைரவ 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. கமலும் 
அதில் நீர் ததாழ நிரனத்தால் (முதலில்) பரிபூைணமாக அங்கத் தூய்ரம 

(உளூ) தெய்வைீாக. பிைகு கிப்லாரவ முன்கனாக்கித் தக்பரீ் கூறுவைீாக என்று 

அதிகப்படியாக இடம் தபற்றுள்ளது.22 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 12 இமாரமப் பின்பற்ைித் ததாழக்கூடியவர் ெப்தமாக (குர்ஆன் 
வெனங்கரள) ஓதலாகாது.23  

 

664 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு லுஹ்ர் ததாழுரக அல்லது 
அஸ்ர் ததாழுரக ததாழுவித்தார்கள். (ததாழுது முடித்ததும்) அவர்கள், 

ெப்பிஹிஸ்ம ைப்பிக்கல் அஃலா (மிக்க கமலான உம்முரடய இரைவனின் 
தபயரைத் துதிப்பைீாக!) என்று ததாடங்கும் (குர்ஆனின் 87ஆவது) 
அத்தியாயத்ரத எனக்குப் பின்னால் (நின்று) ஓதியவர் யார்? என்று 
ககட்டார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர் நான்தான் (ஓதிகனன்). நன்ரமரய 
நாடிகய அவ்வாறு தெய்கதன் என்ைார். (பிைகு மக்களிடம்) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், உங்களில் ெிலர் (ெப்தமாக) ஓதுவதன் மூலம் (என்ரன 
ஓதவிடாமல்) என்னுடன் தகைாறு தெய்வதாக நான் அைிந்கதன். (எனகவ, 

உங்களில் எவரும் எனக்குப் பின்னால் நின்று ததாழும்கபாது ெப்தமாக ஓத 

கவண்டாம்) என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  
665 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் லுஹ்ர் ததாழுரக ததாழுவித்தார்கள். 
அப்கபாது அவர்களுக்குப் பின்னால் (ததாழுது தகாண்டிருந்த) ஒரு மனிதர் 
ெப்பிஹிஸ்ம ைப்பிக்கல் அஃலா (என்று ததாடங்கும் 87ஆவது) அத்தியாயத்ரத 

ஓதலானாôர். ததாழுரகரய முடித்துத் திரும்பியகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உங்களில் (எனக்குப் பின்னால் நின்று ெப்தமாக) ஓதியவர் 
யார்? அல்லது உங்களில் ஓதிக்தகாண்டிருந்தவர் யார்? என்று ககட்டார்கள். 
அப்கபாது ஒரு மனிதர் நான்தான் (ஓதிகனன்) என்ைார். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், உங்களில் ெிலர் (எனக்குப் பின்னால் 
ெப்தமிட்டு) ஓதுவதன் மூலம் (என்ரன ஓத விடாமல்) என்னுடன் அவர் 
தகைாறு தெய்வதாக எண்ணிவிட்கடன். (எனகவ, உங்களில் யாரும் எனக்குப் 
பின்னால் நின்று ெப்தமாக ஓத கவண்டாம்) என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

666 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து கத்தாதா (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக்கும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
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அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் பின்வருமாறு 
இடம்தபற்றுள்ளது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
லுஹ்ர் ததாழுரக ததாழுவித்தார்கள். (ததாழுரக முடிந்ததும்) உங்களில் ெிலர் 
(குர்ஆன் வெனங்கரள ெப்தமாக) ஓதுவதன் மூலம் (என்ரன ஓதவிடாமல்) 
என்னுடன் தகைாறு தெய்வதாக அைிந்கதன் (எனகவ, உங்களில் யாரும் 
எனக்குப் பின்னால் நின்று ெப்தமாக ஓத கவண்டாம்) என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்.  
 

பாடம் : 13 (ததாழுரகயில்) பிஸ்மில்லாஹ்ரவ ெப்தமிட்டு ஓதலாகாது என்று 
கூறுகவாரின் ஆதாைம்.24  

 

667 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், அபூபக்ர் (ைலி), உமர் (ைலி) மற்றும் உஸ்மான் (ைலி) 
ஆகிகயாருடன் (அவர்களுக்குப் பின்னால் நின்று) நான் ததாழுதிருக்கிகைன். 
அவர்களில் யாருகம பிஸ்மில்லாஹிர் ைஹ்மானிர் ைஹமீ் என்பரத (ெப்தமாக) 
ஓதியரத நான் ககட்ட தில்ரல. இரத கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கி 
ைார்கள்.25 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

668 கத்தாதா (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கும் 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் ைுஅபா ைஹ்) அவர்கள் (பின்வருமாறு) அதிகப்படியாக 
அைிவித்துள்ளார்கள்: நான் கத்தாதா (ைஹ்) அவர்களிடம், நீங்கள் இந்த 
ஹதீரஸ அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து (கநைடியாகச்) தெவியுற்ைரீ்களா? 

என்று ககட்கடன். அதற்கு கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள், ஆம். அது குைித்து 
நாங்கள் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடம் ககட்(டுத் ததரிந்துதகாண்)கடாம் என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
 

 669 அப்தா பின் அபலீுபாபா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் (ததாழுரகயின் ததாடக்கத்தில் தக்பரீ் கூைிய பின்) 
சுப்ஹானக்கல்லாஹும்ம வ பி ஹம்திக்க, தபாைக்கஸ்முக்க, வ தஆலா 

ஜத்துக்க, வலா இலாஹ ஃரகருக்க என்று ெப்தமிட்டுக் கூறுவார்கள். (தபாருள்: 
இரைவா! உன்ரனத் துதித்துப் கபாற்றுகிகைன். உனது தபயர் சுபிட்ெம் 

வாய்ந்தது. உனது தபருரம உயர்வானது. உன்ரனத் தவிை கவறு 
இரைவனில்ரல.) அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி 
(ஸல்) அவர்கள், அபூபக்ர் (ைலி), உமர் (ைலி) மற்றும் உஸ்மான் (ைலி) 
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ஆகிகயாருக்குப் பின்னால் (நின்று) நான் ததாழுதிருக்கிகைன். அவர்கள் 

(அரனவரும்) அல்ஹம்து லில்லாஹி ைப்பில் ஆலமீன்... என்று ஓதிகய 
(ததாழுரக ரய) அைம்பித்துவந்தார்கள். அவர்கள் (அரத) ஓதுவதற்கு 
முன்கபா, பின்கபா பிஸ்மில்லாஹிர் ைஹ்மானிர் ைஹமீ் என்று 
கூைமாட்டார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடரிலும் 
வந்துள்ளது. அதில், இந்த ஹதீரஸ அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து தெவிகயற்கைன் என இஸ்ஹாக் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியுள்ளார்கள்.  
 

பாடம் : 14 பிஸ்மில்லாஹ் குர்ஆனிலுள்ள ஒவ்கவார் அத்தியாயத்தின் முதல் 
வெனமாகும்; (9ஆவது அத்தியாயமான) பைாஅத் (அத்தவ்பா) அத்தியாயத்ரதத் 
தவிை என்று கூறுகவாரின் ஆதாைம். 
 

 670 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிரடகய இருந்தார்கள். அப்கபாது 
அவர்கள் (திடீதைன) உைங்கிவிட்டார்கள். (ெிைிது கநைத்திற்குப்) பிைகு 
புன்னரகத்தவர்களாகத் தமது தரலரய உயர்த்தினார்கள். அப்கபாது நாங்கள், 

அல்லாஹ்வின் தூதகை! தாங்கள் ெிரிக்கக் காைணம் என்ன? என்று ககட்கடாம். 
அதற்கு அவர்கள், ெற்று முன் (குர்ஆனின் 108ஆவது அத்தியாயமான 
அல்கவ்ஸர் எனும்) ஓர் அத்தியாயம் எனக்கு அருளப்தபற்ைது என்று 
கூைிவிட்டு அந்த அத்தியாயத்ரத (பின்வருமாறு) ஓதிக் காட்டினார்கள்: 
பிஸ்மில்லாஹிர் ைஹ்மானிர் ைஹமீ். இன்னா அஉத்ரதனாகல் கவ்ஸர். 
ஃபஸல்லி லி ைப்பிக்க வன்ஹர். இன்ன ைானிஅக்க ஹுவல் அப்தர். (தபாருள்: 
அளவிலா அருளாளன் நிகரிலா அன்புரடகயான் அல்லாஹ்வின் 

திருப்தபயைால்... (நபிகய!) நிச்ெயமாக நாம் உமக்கு அல்கவ்ஸரை 
நல்கியுள்களாம். எனகவ, உம்முரடய இரைவரனத் ததாழுது, குர்பானியும் 
தகாடுப்பைீாக! நிச்ெயமாக உம்முரடய பரகவன்தான் ெந்ததியற்ைவன்.) பிைகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அல்கவ்ஸர் என்ைால் என்ன? என்று 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நாங்கள், அல்லாஹ்வும் 

அவனுரடய தூதருகம அைிந்தவர்கள் என்று பதிலளித்கதாம். அவர்கள், அது 
ஒரு (தொர்க்க) நதி. என்னுரடய இரைவன் (மறுரம நாளில்) அரத(த் 
தருவதாக) எனக்கு வாக்களித்துள்ளான்; அதில் அபரிமிதமான நன்ரமகள் 
உள்ளன. அது ஒரு நீர் தடாகம்; மறுரம நாளில் என்னுரடய ெமுதாயத்தார் 
(தண்ணரீ் அருந்துவதற்காக) அரத கநாக்கி வருவார்கள். அதன் குவரளகள் 
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நட்ெத்திைங்களின் எண்ணிக்ரகரயப் கபான்று (அதிகமாகக்) காணப்படும். 
அப்கபாது அவர் களில் ஓர் அடியார் (தண்ணரீ் அருந்தவிடாமல்) 
தடுக்கப்படுவார். உடகன நான், இரைவா! அவர் என் ெமுதாயத்தாரில் ஒருவர். 
(அவர் ஏன் தடுக்கப்படுகிைார்?) என்று ககட்கபன். அதற்கு இரைவன், உங்கள் 
ெமுதாயம் உங்களுக்குப் பின்னால் புதிது புதிதாக உருவாக்கிவிட்டரத நீங்கள் 
அைியமாட்டீர்கள் என்று கூறுவான்.26 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், இப்னு ஹுஜ்ர் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் (ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிரடகய 
இருந்தார்கள் என்பதற்கு பதிலாக) எங்களிரடகய பள்ளிவாெலில் இருந் 
தார்கள் என்று அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும், (உங்கள் ெமுதாயம் 
உங்களுக்குப் பின்னால் புதிது புதிதாக உருவாக்கிவிட்டரத என்பதற்கு 
பதிலாக) அந்த மனிதர் உங்களுக்குப் பின்னால் புதிது புதிதாக 

உருவாக்கிவிட்டரத என்று இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் 
பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், அது ஒரு நதி. என்னுரடய இரைவன் 
தொர்க்கத்தில் அரத(த் தருவதாக) எனக்கு வாக்களித்துள்ளான்; அதில் ஒரு நீர் 
தடாகம் உள்ளது என்று (நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக) இடம் தபற்றுள்ளது. 
ஆனால், அதன் குவரளகள் நட்ெத்திைங்களின் எண்ணிக்ரகரயப் கபான்று 
(அதிகமாகக்) காணப்படும் எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  
 

பாடம் : 15 (ததாழுரகயின் ஆைம்பத்தில்) தக்பைீத்துல் இஹ்ைாம் கூைிய பின் 
தநஞ்சுக்குக் கீழ் ததாப்புளுக்கு கமல் உள்ள பகுதியில் இடக் ரகமீது வலக் 
ரகரய ரவப்பதும், ெஜ்தாவில் கதாள்களுக்கு கநைாக நிலத்தில் இரு 
ரககரளயும் (விரித்து) ரவப்பதும் (விரும்பத் தக்கதாகும்). 
 

 671 வாயில் பின் ஹுஜ்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ததாழுரகரய ஆைம்பித்தகபாது தம்மிரு ரககரளயும் உயர்த்தித் தக்பரீ் 
கூைியரத நான் பார்த்கதன். -இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ஹம்மாம் 
(ைஹ்) அவர்கள் இரு காதுகளுக்கு கநைாக என்று விவரித்தார்கள்.- பின்னர் 
தமது ஆரடயால் (இரு ரககரளயும்) மூடி இடக் ரகயின் மீது வலக் 
ரகரய ரவத்தார்கள். அவர்கள் ருகூஉச் தெய்ய விரும்பியகபாது தம் 
ரககரள ஆரடயிலி ருந்து தவளிகய எடுத்துப் பின்னர் அவற்ரை உயர்த்தித் 
தக்பரீ் கூைி ருகூஉச் தெய்தார்கள். (ருகூஉவிலிருந்து நிமிரும்கபாது) 
ெமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் என்று கூறுரகயில் (முன் கபான்கை) 
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தம்மிரு ரககரளயும் உயர்த்தினார்கள். பிைகு ெஜ்தாச் தெய்யும்கபாது தம்மிரு 
உள்ளங்ரக(ரள நிலத்தில் ரவத்து அரவ)களுக்கிரடகய (தநற்ைிரய 
ரவத்து) ெஜ்தாச் தெய்தார்கள்.27  

 

பாடம் : 16 ததாழுரகயில் அத்தஹிய்யாத் ஓதுவது  

 

672 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளப் பின்ததாடர்ந்து ததாழுரகயில் 

(அமர்வில்) அஸ்ஸலாமு அலல்லாஹ், அஸ்ஸலாமு அலா ஃபுலான் 
(அல்லாஹ்வுக்குச் ொந்தி உண்டாகட்டும்: இன்னாருக்குச் ொந்தி 
உண்டாகட்டும்) என்று கூைிவந்கதாம். இரதக் கண்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஒரு நாள் எங்களிடம், நிச்ெயமாக அல்லாஹ்கவ ெலாம் 
(ொந்தியளிப்பவன்) ஆவான். எனகவ, நீங்கள் ததாழுரகயி(ன் இருப்பி)ல் 
அமர்ந்தால் அத்தஹிய்யாத்து லில்லாஹி வஸ்ஸலவாத்து வத்தய்யிபாத்து, 

அஸ்ஸலாமு அரலக்க அய்யுஹந் நபிய்யு, வ ைஹ்மத்துல்லாஹி வ 
பைக்காத்துஹு. அஸ்ஸலாமு அரலனா வ அலா இபாதில்லாஹிஸ் 

ஸாலிஹனீ் (தொல், தெயல், தபாருள் ொர்ந்த எல்லாக் காணிக்ரக களும் 

வணக்கங்களும் பாைாட்டுகளும் அல்லாஹ்வுக்கக உரியன. நபிகய! உங்கள்மீது 

ொந்தியும் அல்லாஹ்வின் அருளும் சுபிட்ெமும் உண்டாகட்டுமாக! 
எங்கள்மீதும் அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்கள்மீதும் ொந்தி உண்டாகட்டும்!) 
என்று கூறுங்கள். இவ்வாறு நீங்கள் கூைினாகல வானம் பூமியிலுள்ள 
நல்லடியார்கள் அரனவருக்கும் ெலாம் கூைியதாகும். கமலும், அஷ்ஹது அல் 
லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வ அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வ 
ைசூலுஹு (அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவனில்ரல என்று நான் 

உறுதிதமாழிகிகைன். கமலும், முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
அடியாரும் அவனுரடய தூதருமாவார்கள் என்றும் நான் உறுதிகூறுகிகைன்) 
என்றும் கூறுங்கள். பிைகு நீங்கள் விரும்பியவற்ரை (அல்லாஹ்விடம்) ககாரிப் 
பிைார்த்திக்கலாம் என்று தொன்னார்கள்.28 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

673 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து அபூவாயில் (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக்கும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் பிைகு நீங்கள் 
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விரும்பியவற்ரை (அல்லாஹ்விடம்) ககாரிப் பிைார்த்திக்கலாம் எனும் குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல.  
 

674 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் பிைகு நீங்கள் நாடியவற்ரை அல்லது நீங்கள் விரும்பியவற்ரை 

(அல்லாஹ்விடம்) ககாரிப் பிைார்த்திக்கலாம் என்று (ஐயப்பாட்டுடன்) 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

675 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ததாழுரகயில் (இருப்பில்) 
அமர்ந்திருந்தால் என்று ததாடங்கி கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளது. (அதன் இறுதியில்) பிைகு நீங்கள் (விரும்பிய) 
பிைார்த்தரனரயத் கதர்ந்ததடுத்துக்தகாள்ள லாம் என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 
 

676 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் இரு ரககளுக்கிரடகய எனது ரக இருந்த 

நிரலயில் குர்ஆனின் அத்தியாயத்ரதக் கற்றுத் தருவரதப் கபான்று 
(ததாழுரகயின் இருப்பில் ஓதப்படும்) அத்தஹிய்யாத்ரத எனக்கு அவர்கள் 
கற்றுத்தந்தார்கள் மற்ை அைிவிப்பாளர்கள் அத்தஹிய்யாத் (ஓதும் விதத்)ரத 
அைிவித்திருப்பரதப் கபான்கை இந்த ஹதீஸின் அைிவிப்பாளரும் 
அைிவித்துள்ளார். 
 

 677 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குர்ஆனின் அத்தியாயம் ஒன்ரைக் கற்றுத்தருவரதப் 
கபான்று (ததாழுரகயின் இருப்பில் ஓதப்படும்) அத்தஹிய்யாத்ரத எங்களுக்கு 
(பின்வருமாறு) கற்றுத்தந்தார்கள்: அத்தஹிய்யாத்துல் முபாைக்காத்துஸ் 
ஸலவாத்துத் தய்யிபாத்து லில்லாஹி. அஸ்ஸலாமு அரலக்க அய்யுஹந் 
நபிய்யு, வ ைஹ்மத்துல்லாஹி வ பைகாத்துஹு. அஸ்ஸலாமு அரலனா வ 
அலா இபாதில்லாஹிஸ் ஸாலிஹனீ். அஷ்ஹது அல்லாயிலாஹ 

இல்லல்லாஹு வ அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ைசூலுல்லாஹ். (தபாருள்: 
தொல், தெயல், தபாருள் ொர்ந்த எல்லாக் காணிக்ரககளும் சுபிட்ெங்களும் 
வணக்கங்களும் பாைாட்டுகளும் அல்லாஹ்வுக்கக உரியன. நபிகய! உங்கள்மீது 
ொந்தியும் அல்லாஹ்வின் அருளும் சுபிட்ெமும் உண்டாகட்டுமாக! 
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எங்கள்மீதும் அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்கள்மீதும் ொந்தி உண்டாகட்டும்! 
அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவனில்ரல என்று நான் 
உறுதிதமாழிகிகைன். கமலும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் என்றும் உறுதிதமாழிகிகைன்.) இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், இப்னு ரும்ஹ் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில் குர்ஆரனக் கற்பிப்பரதப் கபான்று என 

இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

678 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குர்ஆனின் அத்தியாயத்ரதக் கற்றுத்தருவரதப் 

கபான்று (ததாழுரக இருப்பில் ஓதப்படும்) அத்தஹிய்யாத்ரத எங்களுக்குக் 
கற்றுத் தருவார்கள்.  
 

679 ஹித்தான் பின் அப்தில்லாஹ் அர்ைகாைீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் அபூமுொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்களுடன் ஒரு ததாழுரகயில் கலந்து 
தகாண்கடன். அவர்கள் (ததாழுரகயில் அத்தஹிய்யாத்) அமர்வில் 
இருந்தகபாது ஒரு மனிதர் உகிர்ைத்திஸ் ஸலாத்து பில்பிர்ரி வஸ்ஸகாத்தி 
(நன்ரம, தானதருமம் ஆகிய வற்றுடன் கெர்ந்து ததாழுரகயும் ஒரு 
கடரமயாக ஏற்கப்பட்டுவிட்டது) என்று கூைினார். அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் 
ததாழுரகரய முடித்து ெலாம் தகாடுத்துத் திரும்பியதும் உங்களில் 
இன்னின்ன வார்த்ரதரயக் கூைியவர் யார்? என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது 
மக்கள் அரமதியாயி ருந்தனர். மீண்டும் உங்களில் இன்னின்ன 
வார்த்ரதரயக் கூைியவர் யார்? என்று ககட் டார்கள். அப்கபாதும் மக்கள் 
அரமதியாயிருந் தனர். பிைகு அவர்கள் (என்னிடம்), ஹித்தான்! நீங்கள்தாம் 
அரதக் கூைியிருக்க கவண்டும் என்று தொல்ல, அரத நான் கூைவில்ரல. 
அரத நான் தொன்னதாக நிரனத்துக்தகாண்டு என்ரனக் கண்டிப்பரீ்கதளன 

பயந்துவிட்கடன் என்கைன் நான். அப்கபாது மக்களில் ஒருவர் நான்தான் 
அவ்வாறு கூைிகனன். அதன் மூலம் நல்லரதகய நாடிகனன் என்று 
தொன்னார். அப்கபாது அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: 
உங்களுரடய ததாழுரகயி(ல் அமர்வி)ல் என்ன கூை கவண்டும் என்று 
உங்களுக்குத் ததரியாதா? நிச்ெயமாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(ஒரு முரை) எங்களுக்கு உரையாற்ைினார்கள். (அதில்) நாம் பின்பற்ை 
கவண்டிய வழிமுரைரய எங்களுக்கு விளக்கிச் தொன்னார்கள். நாம் ததாழ 
கவண்டிய முரைரயக் கற்றுக்தகாடுத்தார்கள். அப்கபாது அவர்கள் 
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கூைினார்கள்: நீங்கள் ததாழ ஆைம்பித்தால் உங்களுரடய ததாழுரக 
வரிரெகரள ஒழுங்குபடுத்திக்தகாள்ளுங்கள். பிைகு உங்களில் ஒருவர் 
உங்களுக்கு (தரலரம தாங்கி)த் ததாழுவிக்கட்டும். அவர் (-இமாம்), தக்பரீ் 
கூைினால், நீங்களும் தக்பரீ் கூறுங்கள். அவர் ஃரகரில் மஃக்ளூபி அரலஹிம் 
வலள் ளால்லீன் என்று கூைினால் நீங்கள் ஆமீன் என்று தொல்லுங்கள். 
(அவ்வாறு தெய்தால்) அல்லாஹ் உங்களு(ரடய பிைார்த்தரன)க்கு 
பதிலளிப்பான். பிைகு அவர் தக்பரீ் கூைி ருகூஉச் தெய்தால் நீங்களும் தக்பரீ் 
கூைி ருகூஉச் தெய்யுங்கள். நிச்ெயமாக இமாம் உங்களுக்கு முன் ருகூஉச் 
தெய்வார். உங்களுக்கு முன் (ருகூஉவிலிருந்து) எழுந்துவிடுவார். எனகவ, இது 
(-இமாம் உங்களுக்கு முன் ருகூஉச் தெய்து, உங்களுக்கு முன் நிமிர்வது) 
அதற்கு (-நீங்கள் இமாமுக்குப் பிைகு ருகூஉச் தெய்து, இமாமுக்குப் பிைகு 
நிமிர்வதற்கு)ச் ெமமாகிவிட்டது (அதாவது இருவருரடய ருகூஇன் கநைமும் 
ெமமாகி விட்டது) என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். 
கமலும், அவர் (-இமாம்) ெமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் (தன்ரனப் 
புகழ்கவாரின் புகழுரைரய அல்லாஹ் ஏற்றுக்தகாள்கின்ைான்) என்று 
கூைினால் அல்லாஹும்ம ைப்பனா லக்கல் ஹம்து (அல்லாஹ்கவ! எங்கள் 
இரைவா! உனக்கக எல்லாப் புகழும்) என்று நீங்கள் கூறுங்கள். (அவ்வாறு 
தெய்தால்) அல்லாஹ் உங்களுரடய புகழுரைரயச் தெவிகயற்பான். 
திண்ணமாக அல்லாஹ் தன்னுரடய தூதரின் நாவின் மூலம் ெமிஅல்லாஹு 

லிமன் ஹமிதஹ் என்று கூைினான். கமலும், அவர் (-இமாம்) தக்பரீ் கூைி 
ெஜ்தாச் தெய்தால் நீங்களும் தக்பரீ் கூைி ெஜ்தாச் தெய்யுங்கள். நிச்ெயமாக 
இமாம் உங்களுக்கு முன் ெஜ்தாச் தெய்வார். உங்களுக்கு முன் ெஜ்தாலிருந்து 
எழுவார். எனகவ இது (அதாவது இமாம் உங்களுக்கு முன் ெஜ்தாச் தெய்து, 

உங்களுக்கு முன் நிமிர்வது) அதற்கு (-நீங்கள் இமாமுக்குப் பிைகு ெஜ்தாச் 
தெய்து, இமாமுக்குப் பிைகு எழுவதற்கு)ச் ெமமாகிவிட்டது (அதாவது 
இருவருரடய ெஜ்தாவின் கநைமும் ெமமாகிவிட்டது) என்றும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். கமலும், நீங்கள் அத்தஹிய்யாத் இருப்பில் 
அமர்ந்தால் உங்களுரடய முதல் தொல் இதுவாக இருக்கட்டும்: 
அத்தஹிய்யாத்துத் தய்யிபாத்துஸ் ஸலவாத்து லில்லாஹி. அஸ்ஸலாமு 
அரலக்க அய்யுஹந் நபிய்யு, வ ைஹ்மத் துல்லாஹி வ பைக்காத்துஹு. 
அஸ்ஸலாமு அரலனா வ அலா இபாதில்லாஹிஸ் ஸாலிஹனீ். அஷ்ஹது 
அல் லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு, வ அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதன் 
அப்துஹு வ ைசூலுஹு. (தபாருள்: தொல், தெயல், தபாருள் ொர்ந்த எல்லாக் 
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காணிக்ரககளும் பாைாட்டுகளும் வணக்கங்களும் அல்லாஹ்வுக்கக உரியன. 
நபிகய! உங்கள்மீது ொந்தியும் அல்லாஹ்வின் அருளும் சுபிட்ெமும் 
உண்டாகட்டுமாக! எங்கள்மீதும் அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்கள்மீதும் ொந்தி 
உண்டாகட்டும்! அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவனில்ரல என்று நான் 
உறுதிதமாழிகிகைன். கமலும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
அடியாரும் தூதருமாவார்கள் என்றும் உறுதிதமாழிகிகைன்.) இந்த ஹதீஸ் 
நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

680 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஓர் அைிவிப்பில் அவர் (-இமாம்) ஓத ஆைம்பித்தால் 

நீங்கள் வாய்மூடி இருங்கள் என்று கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. திண்ணமாக 
அல்லாஹ் தன்னுரடய தூதரின் நாவின் மூலம் ெமிஅல்லாஹு லிமன் 
ஹமிதஹ் என்று கூைினான் எனும் வாெகம் அபூஅவானா (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து அபூகாமில் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கும் தகவலில் 
மட்டுகம இடம்தபற்றுள்ளது. அபூஇஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அபூபக்ர் பின் உக்தி அபிந் நஸ்ர் (ைஹ்) அவர்கள் அவர் (-இமாம்) ஓத 
ஆைம்பித்தால் நீங்கள் வாய்மூடி இருங்கள் என்ை இந்த ஹதீஸ் ததாடர்பாகக் 
கடுரமயாக விமர்ெித்தார்கள். அப்கபாது முஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்கள் (இந்த 
ஹதீஸின் அைிவிப்பாளர்ததாடரில் வைக்கூடிய) சுரலமான் அத்ரதமீ (ைஹ்) 
அவர்கரளவிடச் ெிைந்த நிரனவாற்ைல் உள்ள ஒருவரை நீங்கள் 

எதிர்பார்க்கிைரீ்களா? என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அபூபக்ர் (ைஹ்) அவர்கள், 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் மூலம் அைிவிக்கப்படும் ஹதீஸ் இருக்கிைகத! 
என்று பதிலளித்தார்கள். அப்கபாது முஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்கள், அந்த ஹதீஸ் 

ெரியானதுதான்; என்னிடம் ஏற்கப்பட்டது தான் என்று கூைினார்கள். அதற்கு 

அபூபக்ர் (ைஹ்) அவர்கள், அப்படியானால் அவர்கள் அைிவித்த ஹதீரஸ 
நீங்கள் ஏன் இடம்தபைச் தெய்யவில்ரல? என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
முஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்கள் என்னிடம் ெரியானதாக உள்ள எல்லா 
ஹதீரஸயும் நான் இதில் இடம்தபைச்தெய்து விடுவதில்ரல; (என் 
பார்ரவயில்) ஒருமித்தக் கருத்துப்படி ெரியாக உள்ள ஹதீரஸகய இங்கு 
இடம்தபைச் தெய்துள்களன் என்று பதிலளித்தார்கள்.  
 

681 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் திண்ணமாக அல்லாஹ் தன்னுரடய தூதரின் நாவின் 
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மூலம் அல்லாஹ் தன்ரனப் புகழ்கவாரின் புகழுரைரய 
ஏற்றுக்தகாள்கின்ைான் என்று தீர்மானித்துவிட்டான் என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 
 

 பாடம் : 17 (ததாழுரகயின் இறுதி அமர்வில்) அத்தஹிய்யாத்திற்குப் பின்னால் 
நபி (ஸல்) அவர்கள்மீது ஸலவாத் ஓதுவது.  
 

682 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
நாங்கள் ெஅத் பின் உபாதா (ைலி) அவர்களுரடய அரவயில் இருந்தகபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்தார்கள். அப்கபாது 
பைீர் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகை! உங்கள்மீது ஸலவாத் 
கூறும்படி அல்லாஹ் எங்களுக்குக் கட்டரளயிட்டுள்ளான். எனகவ, உங்கள்மீது 
நாங்கள் ஸலவாத் கூறும் முரை யாது? என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பதிகலதும் கூைாமல்) அரமதியாக 
இருந்தார்கள். அதனால் அவர் களிடம் அவர் (இரதக்) ககட்காமலிருந்திருக்க 
கவண்டும் என்றுகூட நாங்கள் எண்ணிகனாம். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (பின்வருமாறு ஸலவாத்) கூறும்படி தொன்னார்கள்: 
அல்லாஹும்ம, ஸல்லி அலா முஹம்மதின், வ அலா ஆலி முஹம்மதின், 

கமா ஸல்லய்த்த அலா ஆலி இப்ைாஹமீ, வ பாரிக் அலா முஹம்மதின் வ 
அலா ஆலி முஹம்மதின், கமா பாைக்த அலா ஆலி இப்ைாஹமீ ஃபில் ஆலமீன 
இன்னக்க ஹமீதும் மஜதீ். (தபாருள்: இரைவா! இப்ைாஹமீ் (அரல) 
அவர்களுரடய குடும்பத்தாருக்கு நீ கருரண புரிந்தரதப் கபான்று முஹம்மத் 
(ஸல்) அவர்களுக்கும் அவர்களுரடய குடும்பத்தாருக்கும் நீ கருரண 
புரிவாயாக! அகிலத்தாரில் இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்களுரடய 
குடும்பத்தாருக்கு நீ சுபிட்ெம் அளித்தரதப் கபான்று முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்களுக்கும் அவர்களுரடய குடும்பத்தாருக்கும் நீ சுபிட்ெமளிப்பாயாக! 
நிச்ெயமாக நீ புகழுக்குரியவனும் தபருரமக்குரியவனுமாவாய்.) பிைகு 
(எனக்கு) ெலாம் தொல்லும் முரை, நீங்கள் (ஏற்தகனகவ) 
அைிந்துரவத்திருப்பரதப் கபான்றுதான் என்று அவர்கள் கூைினார்கள்.30  

 

683 அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபரீலலா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: கஅப் 
பின் உஜ்ைா (ைலி) அவர்கள் என்ரனச் ெந்தித்தார்கள். அப்கபாது நான் 

உங்களுக்கு ஓர் அன்பளிப்பு வழங்கட்டுமா? என்று ககட்டுவிட்டு (பின்வருமாறு) 
கூைினார்கள்: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் 
வந்தார்கள். அப்கபாது (அவர்களிடம்) நாங்கள், (அல்லாஹ்வின் தூதகை!) 
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உங்களுக்கு நாங்கள் எப்படி ெலாம் கூை கவண்டுதமன அைிந்திருக்கின்கைாம். 
ஆனால், உங்கள்மீது நாங்கள் எப்படி ஸலவாத் கூை கவண்டும்? என்று 
ககட்கடாம். அப்கபாது அவர்கள், அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மதின் 
வ அலா ஆலி முஹம்மதின், கமா ஸல்லய்த்த அலா ஆலி இப்ைாஹமீ 
இன்னக்க ஹமீதும் மஜதீ். அல்லாஹும்ம, பாரிக் அலா முஹம்மதின் வ 
அலா ஆலி முஹம்மதின், கமா பாைக்த அலா ஆலி இப்ைாஹமீ இன்னக்க 
ஹமீதும் மஜதீ் என்று கூறுங்கள் என்ைார்கள். (தபாருள்: இரைவா! இப்ைாஹமீ் 
(அரல) அவர்களுரடய குடும்பத்தாருக்கு நீ கருரண புரிந்தரதப் கபான்று 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர் களுக்கும் அவர்களுரடய குடும்பத்தாருக்கும் நீ 
கருரண புரிவாயாக. நிச்ெயமாக நீ புகழுக்குரியனும் தபருரமக்குரிய 
வனுமாவாய். இரைவா! இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்களுரடய குடும்பத்தாருக்கு 
நீ சுபிட்ெம் வழங்கியரதப் கபான்று முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கும் 
அவர்களுரடய குடும்பத்தாருக்கும் நீ சுபிட்ெம் வழங்குவாயாக. நிச்ெயமாக நீ 
புகழுக்குரியவனும் தபருரமக்குரியவனுமாவாய்).31 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

684 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் நான் உங்களுக்கு ஓர் அன்பளிப்பு 
வழங்கட்டுமா? எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 
 

685 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், வ பாரிக் அலா முஹம்மதின் (முஹம்மத் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு நீ சுபிட்ெம் வழங்குவாயாக!) என்று (மட்டுகம) 
இடம்தபற்றுள்ளது. (அதன் ஆைம்பத்தில்) அல்லாஹும்ம (இரைவா!) என்பது 
இடம் தபைவில்ரல.  
 

686 அபூஹுரமத் அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம்), அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் உங்கள்மீது எப்படி 
ஸலவாத் கூை கவண்டும்? என்று ககட்கடாம். அதற்கு அவர்கள், 

அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மதின் வ அலா அஸ்வாஜிஹி, வ 
துர்ரியத்திஹி, கமா ஸல்லய்த்த அலா ஆலி இப்ைாஹமீ, வ பாரிக் அலா 
முஹம்மதின் வ அலா அஸ்வாஜிஹி வ துர்ரியத்திஹி, கமா பாைக்த அலா 
ஆலி இப்ைாஹமீ. இன்னக்க ஹமீதும் மஜதீ் என்று கூறுங்கள் என்ைார்கள். 
(தபாருள்: இரைவா! இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்களுரடய குடும்பத்தாருக்கு நீ 
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கருரண புரிந்தரதப் கபான்று முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கும் 
அவர்களுரடய துரணவியர் மற்றும் ெந்ததியினருக்கும் நீ கருரண 
புரிவாயாக! இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்களுரடய குடும்பத்தாருக்கு நீ சுபிட்ெம் 
வழங்கியரதப் கபான்று முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கும் அவர்களுரடய 
துரணவியர் மற்றும் ெந்ததியினருக்கும் நீ சுபிட்ெம் வழங்குவாயாக! 
நிச்ெயமாக நீ புகழுக்குரியவனும் தபருரமக்குரியவனுமாவாய்.)32 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

687 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என்மீது ஒரு தடரவ 
ஸலவாத் தொல்கின்ை வருக்கு அல்லாஹ் பத்து முரை அருள்புரி கின்ைான். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

பாடம் : 18 (ததாழுரகயில்) ெமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ், ைப்பனா 
ல(க்)கல் ஹம்து கூறுவதும் ஆமீன் கூறுவதும்.33  

 

688 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (ததாழுரகயில்) 
இமாம், ெமிஅல்லாஹு விமன் ஹமிதஹ் என்று கூறும்கபாது நீங்கள் 

அல்லாஹும்ம ைப்பனா ல(க்)கல் ஹம்து (எங்கள் இரைவா! எல்லாப் புகழும் 
உனக்கக உரியது) என்று கூறுங்கள். எவருரடய இந்த வார்த்ரத 
வானவர்களின் வார்த்ரதக்கு (கநைத்தால்) ஒத்து அரமந்துவிடுகிைகதா 
அவருரடய முந்ரதய பாவங்கள் அவருக்காக மன்னிக்கப்பட்டுவிடுகின்ைன. 
இரத அபூஹுûைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.34 - கமற்கண்ட ஹதீஸின் 
கருத்து மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

689 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இமாம், 

(அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயம் ஓதி முடித்து) ஆமீன் கூறும்கபாது நீங்களும் 

ஆமீன் கூறுங்கள். ஏதனனில், எவருரடய ஆமீன், வானவர்கள் கூறும் 
ஆமீனுடன் (கநைத்தால்) ஒத்து அரமந்துவிடுகிைகதா அவருரடய முந்ரதய 
பாவங்கள் அவருக்காக மன்னிக்கப்படுகின்ைன. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. (இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) இப்னு ைிஹாப் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகின் ைார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆமீன் 
கூறுபவர்களாக இருந்தார்கள்.35  
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690 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னுைிஹாப் (ைஹ்) அவர்களது கூற்று 
இடம்தபைவில்ரல.  
 

691 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழுரகயில் 
உங்களில் ஒருவர் ஆமீன் கூை, வானத்திலுள்ள வானவர்களும் ஆமீன் கூை, 

அவற்ைில் ஒன்று மற்தைான்றுடன் (கநைத்தால்) ஒத்து அரமந்துவிட்டால் 

அவருரடய முந்ரதய பாவங்கள் அவருக்காக மன்னிக்கப்படுகின்ைன. இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

692 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (ததாழுரகயில்) 
உங்களில் ஒருவர் ஆமீன் கூை, வானத்திலுள்ள வானவர்களும் ஆமீன் கூை, 

அவற்ைில் ஒன்று மற்தைான்றுடன் (கநைத்தால்) ஒத்து அரமந்துவிட்டால் 

அவருரடய முந்ரதய பாவங்கள் அவருக்காக மன்னிக்கப்படுகின்ைன. இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
693 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓதக்கூடியவர் (-
இமாம்), ஃரகரில் மஃக்ளூபி அரலஹிம் வலள் ளால்லீன் என்று கூறும்கபாது, 

அவருக்குப் பின்னால் நிற்பவர் ஆமீன் கூைி, அவர் கூறும் ஆமீன், 

வானத்திலுள்ள (வான)வர்கள் கூறும் ஆமீனுடன் ஒத்து அரமந்துவிட்டால் 
அவருரடய முந்ரதய பாவங்கள் அவருக்காக மன்னிக்கப்பட்டுவிடுகின்ைன. 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

பாடம் : 19 இமாரம மஃமூம் பின்ததாடர்தல்36  

 

694 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நபி (ஸல்) 
அவர்கள் குதிரையிலிருந்து கீகழ விழுந்துவிட்டார்கள். அதனால் அவர்களது 
வலப் பக்க விலாவில் ெிைாய்ப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது. எனகவ, நாங்கள் அவர்கரள 
உடல்நலம் விொரிக்கச் தென்கைாம். அப்கபாது ததாழுரகயின் கநைம் வந்து 

விடகவ அவர்கள் எங்களுக்கு அமர்ந்தவாகை ததாழுவித்தார்கள். நாங்களும் 

அவர்களுக்குப் பின்னால் அமர்ந்தவாகை ததாழுகதாம். அவர்கள் 
ததாழுரகரய முடித்ததும் (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: இமாம் 
பின்பற்ைப்படுவதற்காககவ ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளார். எனகவ, அவர் தக்பரீ் 
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கூைினால் நீங்களும் தக்பரீ் கூறுங்கள். அவர் ெஜ்தா (ெிைவணக்கம்) தெய்தால் 

நீங்களும் ெஜ்தாச் தெய்யுங்கள். அவர் (தரலரய) உயர்த்தினால் நீங்களும் 

(தரலரய) உயர்த்துங்கள். அவர் (குனிந்து நிமிரும்கபாது) ெமிஅல்லாஹு 
லிமன் ஹமிதஹ் (தன்ரனப் புகழ்கவாரின் புகழுரைரய அல்லாஹ் 
ஏற்கின்ைான்) என்று கூைினால் நீங்கள் ைப்பனா வ லக்கல் ஹம்து (எங்கள் 
இரைவா! உனக்கக புகழ் அரனத்தும் உரியது) என்று கூறுங்கள். அவர் 
அமர்ந்தவாறு ததாழுதால் நீங்கள் அரனவரும் அமர்ந்தவாகை ததாழுங்கள்.37 

இந்த ஹதீஸ் ஆறு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 695 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குதிரையிலிருந்து விழுந்துவிட்டார்கள். அதனால் 
அவர்களுக்குச் ெிைாய்ப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது. பின்னர் அமர்ந்தவாகை எங்களுக்குத் 
ததாழரவத்தார்கள் என்று இடம்தபற்றுள்ளது. மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.38 

 696 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் அனஸ் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் குதிரையிலிருந்து விழுந்துவிட்டார்கள். அதனால் அவர்களது வலப் 
பக்க விலாவில் ெிைாய்ப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது என்று கூைியதாகவும், கமலும் 
கமற்கண்ட ஹதீஸ்களிலுள்ள மற்ைக் குைிப்புகளும் இடம் தபற்றுள்ளன. 
அத்துடன் இமாம் நின்று ததாழுதால் நீங்களும் நின்று ததாழுங்கள் என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என அதிகப்படியாகவும் 
இடம் தபற்றுள்ளது. 
 697 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களி டமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குதிரையின் மீது ஏைியகபாது கீகழ 
விழுந்துவிட்டார்கள். அதனால் அவர் களுரடய வலப் பக்க விலாவில் 

ெிைாய்ப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது என்று காணப்படுகிைது. கமலும், இந்த அைிவிப்பில் 
இமாம் நின்று ததாழுதால் நீங்களும் நின்று ததாழுங்கள் என்று 

(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாகவு)ம் இடம்தபற்றுள்ளது.39  

698 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
குதிரையிலிருந்து விழுந்ததால் அவர்களது வலப் பக்க விலாவில் ெிைாய்ப்பு 
ஏற்பட்டுவிட்டது என்று இடம்தபற்றுள்ளது. இந்த அைிவிப்பில், கமற்கண்ட 
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அைிவிப்புகளில் இடம்தபற்றுள்ள (இமாம் நின்று ததாழுதால் நீங்களும் நின்று 
ததாழுங்கள் எனும்) அதிகப்படியான குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  
699 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (குதிரையிலிருந்து விழுந்ததால்) உடல் நலிவுற்ைர்கள். அப்கபாது 
அவர்களுரடய கதாழர்களில் ெிலர் அவர்கரள உடல்நலம் விொரிக்க 
வந்தனர். அப்கபாது (ததாழுரக கநைம் வந்துவிடகவ) அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் உட்கார்ந்தபடி ததாழுவித்தார்கள். மக்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் நின்ைவாறு ததாழுதனர். உடகன 
உட்கார்ந்து ததாழுமாறு அவர்கரள கநாக்கி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ரெரக தெய்தார்கள். ததாழுது முடித்ததும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இமாம் பின்பற்ைப் படுவதற்காககவ ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளார். 
எனகவ, அவர் குனிந்(து ருகூஉதெய்)தால் நீங்களும் குனியுங்கள். அவர் 
(ருகூஉவிலிருந்து தரலரய) உயர்த்தினால் நீங்களும் (தரலரய) 
உயர்த்துங்கள். அவர் உட்கார்ந்தவாறு ததாழுதால் நீங்களும் உட்கார்ந்தவாகை 
ததாழுங்கள் என்று கூைி னார்கள்.40  

 

700 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

701 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தகபாது அவர்களுக்குப் பின்னால் நாங்கள் (நின்ைவாகை) 
ததாழுகதாம். அவர்கள் அமர்ந்தவாகை எங்களுக்குத் ததாழுவித்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தக்பரீ் கூை, அரத அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்கள் மக்களுக்குக் ககட்கும் விதமாக (உைத்த குைலில்) 
கூைிக்தகாண்டிருந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கரளத் 

திரும்பிப் பார்த்தார்கள். அப்கபாது நாங்கள் நின்ைவாறு 

ததாழுதுதகாண்டிருந்கதாம். உடகன எங்கரளயும் உட்கார்ந்து ததாழுமாறு 
ரெரக தெய்தார்கள். உடகன நாங்கள் உட்கார்ந்தவாகை அவர்கரளப் 
பின்பற்ைித் ததாழுகதாம். அவர்கள் ெலாம் தகாடுத்(து ததாழுரகரய 
முடித்த)ததும், நீங்கள் ெிைிது கநைத்திற்கு முன் பாைெீகர்கள் மற்றும் 
கைாமர்கரளப் கபான்று நடந்துதகாள்ளப்பார்த்தீர்கள். அவர்கள்தாம் தங்கள் 
மன்னர்கள் அமர்ந்திருக்கும்கபாது நின்றுதகாண்டு இருப்பார்கள். நீங்கள் 
அவ்வாறு தெய்யாதீர்கள். உங்களுக்குத் தரலரம தாங்கித் 
ததாழுவிப்பவர்கரள நீங்கள் பின்பற்றுங்கள். அவர் நின்று ததாழுதால் 
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நீங்களும் நின்று ததாழுங்கள். அவர் அமர்ந்து ததாழுதால் நீங்களும் அமர்ந்கத 
ததாழுங்கள் என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 702 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தகபாது) எங்களுக்குத் ததாழுவித்தார்கள். அப்கபாது 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் 
பின்னாலிருந்துதகாண்டிருந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தக்பரீ் கூறும்கபாது எங்களுக்குக் ககட்கும் விதமாக அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் 
(ெப்தமாக) தக்பரீ் கூைினார்கள். மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 

உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 

703 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இமாம் 
பின்பற்ைப்படுவதற்காககவ ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளார். எனகவ, அவருடன் நீங்கள் 
முைண்படாதீர்கள். அவர் தக்பரீ் கூைினால் நீங்களும் தக்பரீ் கூறுங்கள். அவர் 
குனிந்(து ருகூஉச் தெய்)தால் நீங்களும் குனியுங்கள். அவர் ெமிஅல்லாஹு 
லிமன் ஹமிதஹ் (தன்ரனப் புகழ்கவாரின் புகழுரைரய அல்லாஹ் 

ஏற்கின்ைான்) என்று கூைினால், நீங்கள் அல்லாஹும்ம ைப்பனா ல(க்)கல் 
ஹம்து (அல்லாஹ்கவ! எங்கள் இரைவா! எல்லாப் புகழும் உனக்கக உரியது) 
என்று கூறுங்கள். அவர் ெஜ்தா (ெிைவணக்கம்) தெய்தால் நீங்களும் ெஜ்தாச் 

தெய்யுங்கள். அவர் அமர்ந்து ததாழுதால் நீங்கள் அரனவரும் அமர்ந்கத 
ததாழுங்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.41 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுûûைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 20 (ததாழுரகயில்) தக்பரீ் கூறுவதிலும் பிை தெயல்களிலும் இமாரம 
முந்தலாகாது.  
 

704 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எங்களுக்கு (ததாழுரக முரைரய)க் கற்றுக் தகாடுத்தார்கள். 
(அப்கபாது) நீங்கள் இமாரம முந்தாதீர்கள். அவர் தக்பரீ் கூைினால் நீங்களும் 
தக்பரீ் கூறுங்கள். அவர் வலள் ளால்லீன் என்று கூைினால் நீங்கள் ஆமீன் 
என்று கூறுங்கள். அவர் ருகூஉச் தெய்தால் நீங்களும் ருகூஉச் தெய்யுங்கள். 
அவர் ெமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் என்று தொன்னால் நீங்கள் 

அல்லாஹும்ம ைப்பனா ல(க்)கல் ஹம்து என்று தொல்லுங்கள் என்று 
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கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்ôளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் அவர் வலள் ளால்லீன் 
என்று கூைினால் நீங்கள் ஆமீன் என்று கூறுங்கள் எனும் குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல. இந்த அைிவிப்பில் இமாமுக்கு முன்பாக நீங்கள் தரலரய 
உயர்த்தாதீர்கள் என்று அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

705 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்க்ள் கூைினார்கள்: இமாம் என்பவர் 
ககடயகம ஆவார். எனகவ, அவர் உட்கார்நது ததாழுதால் நீங்களும் 

உட்கார்ந்கத ததாழுங்கள். அவர் ெமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் என்று 
கூைினால் நீங்கள் அல்லாஹும்ம ைப்பனா ல(க்)கல் ஹம்து என்று கூறுங்கள். 
பூமியில் உள்களாரின் (இந்த துதிச்) தொல் வானிலுள்களாரின் (துதிச்) 
தொல்லுடன் (கநைத்தால்) ஒத்து அரமந்துவிட்டால் அவருரடய முந்ரதய 
பாவங்கள் அவருக்காக மன்னிக்கப்பட்டுவிடுகின்ைன. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
 

706 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்க்ள் கூைினார்கள்: இமாம் 
பின்பற்ைப்படுவதற்காககவ ஏற்படுத் தப்பட்டுள்ளார். எனகவ, அவர் தக்பரீ் 

கூைினால் நீங்களும் தக்பரீ் கூறுங்கள். அவர் குனிந்(து ருகூஉச்தெய்)தால் 

நீங்களும் குனியுங்கள். அவர் ெமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் என்று 
தொன்னால் நீங்கள் அல்லாஹும்ம ைப்பனா லக்கல் ஹம்து என்று 
தொல்லுங்கள். அவர் நின்று ததாழுதால் நீங்களும் நின்று ததாழுங்கள். அவர் 
உட்கார்ந்து ததாழுதால் நீங்கள் அரனவரும் உட்கார்ந்கத ததாழுங்கள். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

பாடம் : 21 இமாமுக்கு கநாய், பயணம் உள்ளிட்ட காைணம் ஏகதனும் 
ஏற்பட்டால் மக்களுக்குத் ததாழுவிக்கத் தமக்கு பதிலாக மற்தைாருவரை 
நியமிப்பதும், நின்று ததாழ முடியாத காைணத்தால் அமர்ந்து 
ததாழுதுதகாண்டிருக்கும் இமாரமப் பின்பற்ைித் ததாழுபவர் நிற்பதற்கு ெக்தி 
தபற்ைிருந்தால் அவர் நின்கை ததாழ கவண்டும்; உட்கார்ந்து ததாழும் 
இமாரமப் பின்பற்ைித் ததாழுகின்ைவர் உட்கார்ந்கத ததாழ கவண்டும் எனும் 

ெட்டம் நிற்பதற்குச் ெக்தி உள்ளவர் விையத்தில் மாற்ைப்பட்டுவிட்டது 

என்பதும்.42  
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707 உரபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் தென்று, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

(இறுதி நாட்களில்) கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தது பற்ைி எனக்கு நீங்கள் அைிவிக்கக் 

கூடாதா? என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், ஆம் (கூறு கிகைன்) என்று 

தொல்லிவிட்டு (பின்வருமாறு) ததரிவித்தார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு 
கநாய் கடுரம யானது. அந்த (இைா) கநைத்தில் மக்கள் ததாழுதுவிட்டனைா? 

என்று நபியவர்கள் ககட்டார்கள். நாங்கள், இல்ரல, அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
மக்கள் உங்கரள எதிர்பார்த்துக் தகாண்டிருக்கிைார்கள் என்று கூைிகனாம். 
அப்கபாது தண்ணரீ் ததாட்டியில் எனக்காகத் தண்ணரீ் ரவயுங்கள் என்று 
தொன்னார்கள். அவ்வாகை நாங்கள் தெய்கதாம். அவர்கள் (அதில்) 
குளித்துவிட்டு எழ முயன்ைார்கள். ஆனால், (எழ முடியாமல்) 
மயக்கமுற்றுவிட் டார்கள். பிைகு அவர்களுக்கு மயக்கம் ததளிந்தகபாது மக்கள் 
ததாழுதுவிட்டனைா? என்று ககட்டார்கள். நாங்கள், இல்ரல; அவர்கள் உங்கரள 

எதிர்பார்த்துக்தகாடிருக்கிைார்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்று தொன்கனாம். 
அப்கபாது தண்ணரீ் ததாட்டியில் எனக்காகத் தண்ணரீ் ரவயுங்கள் என்ைார்கள். 
அவ்வாகை நாங்கள் தெய்கதாம். அவர்கள் குளித்துவிட்டு எழ முற்பட்டார்கள். 
ஆனால், (எழ முடியாமல் மீண்டும்) மயக்கமுற்றுவிட்டார்கள். பின்னர் 
மயக்கம் ததளிந்தகபாது, மக்கள் ததாழுதுவிட்டனைா? என்று (மீண்டும்) 
ககட்டார்கள். நாங்கள், இல்ரல; அவர்கள் உங்கரள 
எதிர்பாத்துக்தகாண்டிருக்கிைார்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்கைாம். -
அப்கபாது மக்கள் இைாத் ததாழுரகக்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கரள எதிர்பார்த்தபடி பள்ளிவாெலில் வறீ்ைிருந்தனர்.- ஆககவ, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களிடம் ஆளனுப்பி 
மக்களுக்குத் ததாழுரக நடத்துமாறு கூைினார்கள். அந்தத் தூதுவர் அபூபக்ர் 

(ைலி) அவர்களிடம் தென்று, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மக்களுக்குத் ததாழுரக நடத்துமாறு உங்கரளப் பணிக்கிைார்கள் என்று 
தொன்னார். அதற்கு அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் -அன்னார் இளகிய 
மனமுரடயவைாக இருந்தார்கள்- உமகை! நீங்கள் மக்களுக்குத் ததாழுரக 
நடத்துங்கள் என்று தொன்னார்கள். அதற்கு உமர் (ைலி) அவர்கள், இதற்கு 
நீங்கள்தாம் (என்ரனவிடத்) தகுதியுரடயவர் என்று கூைிவிட்டார்கள். ஆககவ 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் (நபியவர்கள் கநாயுற்ைிருந்த) அந்த நாட்களில் 
(மக்களுக்குத் தரலரம தாங்கித்) ததாழுரக நடத்தினார்கள். பின்னர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது கநாய் ெற்றுக் 
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குரைந்திருப்பரதக் கண்டகபாது இைண்டு கபருக்கிரடகய (ரகத்தாங்கலாக) 
லுஹ்ர் ததாழுரகக்காகப் புைப்பட்டுவந்தார்கள். -அவ்விருவரில் அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் ஒருவைாவார்கள்.-அப்கபாது அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் மக்களுக்கு 
(இமாமாக நின்று) ததாழுரக நடத்திக்தகாண்டிருந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கரளக் கண்டதும் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் பின்வாங்கப் 
பார்த்தார்கள். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பின்வாங்க 
கவண்டாதமன அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களுக்கு ரெரக தெய்தார்கள். (தம்ரம 
அரழத்துவந்த அவர்கள்) இருவரிடமும், என்ரன அபூபக்ர் அவர் களுக்குப் 
பக்கத்தில் உட்காைரவயுங்கள் என்று கூைினார்கள். அவ்வாகை அவர்கள் 
இருவரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்களுக்குப் பக்கவாட்டில் அமர்த்தினர். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அமர்ந்து ததாழ, அவர்கரளப் பின்பற்ைி அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் நின்று 

ததாழுதார்கள். மக்கள் அபூபக்ரைப் பின்பற்ைித் ததாழலா னார்கள். 
அைிவிப்பாளர் உரபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: நான் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம் தென்று, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தது குைித்து 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் என்னிடம் கூைியரத நான் உங்களிடம் 
எடுத்துரைக்கட்டுமா? என்று ககட்கடன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்கள், ஆகட்டும் (தொல்லுங்கள்) என்ைார்கள். ஆககவ, நான் ஆயிைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவித்த ஹதீரஸ அவர்களிடம் எடுத்துரைத்கதன். அதில் 
எரதயும் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் மறுக்கவில்ரல. 
ஆயினும், அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களுடனிருந்த அந்த மற்தைாரு மனிதரின் 
தபயரை ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் குைிப்பிட்டார்களா? என்று ககட்டார்கள். நான், 

இல்ரல என்கைன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், 

அவர்தாம் அலீ (ைலி) என்று கூைினார்கள்.43  

 

708 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தம் துரணவியார்) ரமமூனா (ைலி) அவர்களின் இல்லத்தில் 
இருந்தகபாதுதான் முதலில் அவர்களுக்கு உடல் நலம் குன்ைியது. அப்கபாது 
எனது வடீ்டில் தங்கி ெிகிச்ரெ தபறுவதற்காகத் தம் (மற்ை) துரணவியரிடம் 
அனுமதி ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்களும் அனுமதியளித்தனர். பின்னர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ஒரு ரகரய ஃபள்ல் பின் 

அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களின் (கதாள்)மீதும் மற்தைாரு ரகரய மற்தைாரு 
மனிதரின் (கதாள்)மீதும் ரவத்து(த் ததாங்கி)க்தகாண்டு, தம் கால்கள் பூமியில் 
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இழுபட (எனது வடீ்டிற்கு)ப் புைப்பட்டுவந்தார்கள். (இதன் அைிவிப்பாளைான) 
உரபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இந்த 
ஹதீரஸ நான் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம் 
ததரிவித்தகபாது அவர்கள், ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் தபயர் குைிப்பிடாத அந்த 
மற்தைாரு மனிதர் யார் ததரியுமா? அவர்தாம் அலீ (ைலி) என்ைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 

 709 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு கநாய் கடுரமயாகி 
கவதரன அதிகரித்தகபாது, எனது வடீ்டில் தங்கி ெிகிச்ரெ தபறுவதற்காகத் 
தம் (மற்ை) துரணவியரிடம் அனுமதி ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்களும் 
அனுமதியளித்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் கால்கள் 
பூமியில் இழுபட, அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களுக்கும் மற்தைாரு 
மனிதருக்குமிரடகய ததாங்கியபடி (எனது வடீ்டிற்கு)ப் புைப்பட்டு வந்தார்கள். 
(இதன் அைிவிப்பாளைான) உரபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூறுகிைார்கள்: ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அைிவித்த இந்த ஹதீரஸ நான் 
அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம் எடுத்துரைத்கதன். அப்கபாது 
அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் என்னிடம், ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் தபயர் குைிப்பிடாத அந்த மற்தைாரு மனிதர் யார் என்று 
உங்களுக்குத் ததரியுமா? என்று ககட்டார்கள். நான் இல்ரல (ததரியாது) என்று 
பதிலளித்கதன். அதற்கு அவர் அலீ (ைலி) என்று கூைினார்கள்.44  

 

710 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தகபாது மக்களுக்குத் ததாழுரக நடத்துமாறு அபூபக்ர் 
(ைலி) அவர்களிடம் கூைச் தொன்னார்கள்.) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் கவறு ஒருவரை ததாழுவிக்க ஏற்பாடு தெய்யும்படி மீண்டும் 
மீண்டும் வலியுறுத்திகனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களு(ரடய 
இைப்பு)க்குப் பின் அவர்களுரடய இடத்தில் (இமாமாக) நிற்கும் எவரையும் 
மக்கள் கநெிப்பார்கள் என்று என் மனதில் கதான்ைவில்ரல; மாைாக, 

அவர்களது இடத்தில் யார் வந்தாலும் அவரை ஒரு துர்குைியாககவ மக்கள் 

கருதுவார்கள் என்பதால்தான் திரும்பத் திரும்ப (அவ்வாறு) நான் 

வலியுறுத்திகனன். அந்தப் தபாறுப்ரப அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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அபூபக்ர் அவர்களிடமிருந்து மாற்ைி (கவறு யாரிடமாவது ஒப்பரடத்து)விட 

கவண்டும் என்று நான் விரும்பிகனன்.  
 

711 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (ெிகிச்ரெக்காக) எனது இல்லத்துக்கு வந்தகபாது அபூபக்ர் 
அவர்களிடம் மக்களுக்குத் ததாழுரக நடத்துமாறு கூறுங்கள்! என்ைார்கள். 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதகை! (என் தந்ரத) அபூபக்ர் அவர்கள் இளகிய 

மனமுரடயவர்; அவர் குர்ஆரன ஓதினால் அவைால் கண்ணரீைக் 
கட்டுப்படுத்த முடியாது. எனகவ, அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கரள விடுத்து மற்தைாரு 
மனிதருக்கு நீங்கள் கட்டரளயிட்டால் நன்ைாக இருக்குகம! என்று கூைிகனன். 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுரடய 
இடத்தில் முதன் முதலாக நிற்பவரை மக்கள் துர்குைியாகக் கருதுவரத நான் 
விரும்பாதகத இவ்வாறு நான் கூைியதற்குக் காைணமாகும். இைண்டு அல்லது 
மூன்று முரை நான் அரதத் திரும்பத் திரும்ப வலியுறுத்திகனன். ஆனால் 
நபியவர்கள், அபூபக்ர் மக்களுக்குத் ததாழுவிக்கட்டும் என்று கூைிவிட்டு, 

(தபண்களாகிய) நீங்கள் (நபி) யூசுஃப் (அரல) அவர்களுரடய (அழகில் 
மயங்கிய) கதாழிகள் கபான்(று உள்கநாக்கத்துடன் கபசுகின்)ைவர்கள் தாம் 
என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

712 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு கநாய் கடுரமயாயிருந்தகபாது அவர்கரளத் ததாழுரகக்கு 
அரழப்பதற்காக பிலால் (ைலி) அவர்கள் வந்தார்கள். அப்கபாது அபூபக்ர் 
அவர்கரள மக்களுக்குத் ததாழுவிக்கச் தொல்லுங்கள்! என்று நபியவர்கள் 

கூைினார்கள். உடகன நான், அல்லாஹ்வின் தூதகை! (என் தந்ரத) அபூபக்ர் 
(ைலி) அவர்கள் கவகமாகத் துக்கப்படுகின்ைவர்; (ததாழுரகக்காக) நீங்கள் 

நிற்குமிடத்தில் அவர்கள் நின்ைால் (மனம் தநகிழ்ந்து அழுது 

தகாண்டிருப்பார்கள்.) அவர்களால் (ெப்தமிட்டு ஓதி) மக்கள் ககட்கும்படி தெய்ய 

முடியாது. எனகவ, உமர் (ைலி) அவர்களுக்குக் கட்டரளயிட்டால் 
நன்ைாயிருக்குகம! என்று தொன்கனன். அப்கபாது அபூபக்ரிடம் தொல்லுங்கள்; 

அவர் மக்களுக்குத் ததாழுவிக்கட்டும் என்று (மீண்டும்) நபியவர்கள் 
தொன்னார்கள். உடகன நான் (மற்தைாரு துரணவியாைான) ஹஃப்ஸாவிடம் 
அபூபக்ர் (ைலி) கவகமாகத் துக்கப்படுகின்ைவர்; உங்களது இடத்தில் அவர் 
நின்ைால் அவைால் மக்களுக்குக் ககட்கும்படி தெய்ய முடியாது; உமர் (ைலி) 
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அவர்களுக்கு நீங்கள் கட்டரளயிட்டால் என்ன? என்று நபியவர்களிடம் 
கூறுங்கள் என்கைன். ஹஃப்ஸாவும் அவ்வாகை தொன்னார். அதற்கு 
(தபண்களாகிய) நீங்கள் யூசுஃபுரடய (அழகில் மயங்கிய) கதாழிகள் கபான்(று 
உள்கநாக்கத்துடன் கபசுகின்)ைவர்கள்தாம். மக்களுக்குத் ததாழுவிக்கும்படி 
அபூபக்ரிடம் தொல்லுங்கள் என்று நபியவர்கள் கூைினார்கள். அவ்வாகை 
மக்கள் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களிடம் தங்களுக்குத் ததாழுவிக்குமாறு கூைினர். 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் ததாழ ஆைம்பித் தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது உடல்நலம் ெற்றுத் கதைியிருப்பரதக் 
கண்டார்கள். உடகன எழுந்து இைண்டு மனிதர்களுக்கிரடகய ததாங்கியபடி தம் 
கால்கள் பூமியில் இழுபடப் புைப்பட்டார்கள். அவர்கள் பள்ளிவாெலுக்குள் 
வருவரத உணர்ந்த அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் பின்வாங்க ஆைம்பித்தார்கள். 
உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், உங்கள் இடத்திகலகய 
இருங்கள் என்று அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களுக்கு ரெரக தெய்தார்கள். பிைகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து, அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களுக்கு 
இடப் பக்கத்தில் அமர்ந்தார்கள். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அமர்ந்துதகாண்டு மக்களுக்குத் ததாழுவிக்க, அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் 
நின்றுதகாண்டு ததாழலானார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கரளப் பின்பற்ைி 
அபூபக்ரும், அபூபக்ர் அவர்கரளப் பின்பற்ைி மக்களும் ததாழுதார்கள்.45 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

713 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இன்னும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எந்த கநாயில் 
இைந்தார்ககளா அந்த கநாயின் கபாது... என்று இடம்தபற்றுள்ளது. (இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) இப்னு முஸ்ஹிர் (ைஹ்) அவர்களது 

அைிவிப்பில், அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் அரழத்துவைப்பட்டு 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களுக்குப் பக்கவாட்டில் அமர்த்தப்பட்டார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் மக்களுக்குத் ததாழுவிக்க, அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் அந்தத் தக்பரீை 

மக்களுக்குக் ககட்கும் விதமாக ெப்தமாகக் கூைிக்தகாண்டிருந்தார்கள் என்று 

இடம்தபற்றுள்ளது. ஈொ பின் யூனுஸ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அமர்ந்து மக்களுக்குத் 
ததாழுவிக்க, அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுக்குப் பக்கவாட்டிலி 
ருந்துதகாண்டு மக்களுக்குக் ககட்கும் விதமாக (தக்பரீ்) 
கூைிக்தகாண்டிருந்தார்கள் என்று இடம் தபற்றுள்ளது.  
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714 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தம் இறுதி நாட்களில்) கநாயுற்ைிருந்தகபாது அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்கரள மக்களுக்குத் ததாழுவிக்குமாறு கூைினார்கள். அவ்வாகை அபூபக்ர் 
(ைலி) அவர்கள் மக்களுக்குத் ததாழுவித்துவந்தார்கள். இதனிரடகய 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமக்குச் ெற்று உடல்நலம் கதைியி 
ருப்பரத உணர்ந்தார்கள். எனகவ, அவர்கள் (பள்ளிவாெலுக்குப்) புைப்பட்டு 
வந்தார்கள். அப்கபாது அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் மக்களுக்குத் 

ததாழுவித்துக்தகாண்டிருந்தார்கள். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளக் 
கண்ட அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் (ததாழுமிடத்திலிருந்து) பின்வாங்க 
முயன்ைார்கள். உடகன அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நீங்கள் நிற்கும் 
இடத்திகலகய நில்லுங்கள் என்று அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களுக்கு ரெரக 
தெய்தார்கள். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்களுக்கு கநைாக அவர்களது பக்கவாட்டில் அமர்ந்தார்கள். அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கரளப் பின்பற்ைித் ததாழ, மக்கள் 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கரளப் பின்பற்ைித் ததாழலானார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

715 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எந்த கநாயில் இைந்தார்ககளா அந்த கநாயின்கபாது அபூபக்ர் 
(ைலி) அவர்கள் மக்களுக்குத் ததாழுவித்துவந்தார்கள். இவ்வாைிருக்க, (ஒரு) 
திங்கள் கிழரம அன்று மக்கள் ததாழுரக வரிரெயில் 
நின்றுதகாண்டிருந்தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஆயிைா 
(ைலி) அவர்களது) அரையின் திரைச் ெீரலரய விலக்கி, நின்றுதகாண்டு 
எங்கரளப் பார்த்தார்கள். அப்கபாது அவர்களுரடய முகம் குர்ஆன் பிைதியின் 
தாரளப் கபான்று (தபாலிவுடன்) இருந்தது. பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எங்கரளப் பார்த்து (மகிழ்ச்ெிகயாடு) புன்னரகத்தார்கள். நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தவளிகய வந்தரதக் கண்டு 
மகிழ்ச்ெியால் ததாழுரகயிலிருக்கும்கபாகத (இன்ப) அதிர்ச்ெியரடந்கதாம். 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் (தமக்குப் பின்னுள்ள முதல்) வரிரெயில் 
கெர்ந்துதகாள்ளத் தம் குதிகால்களால் பின்வாக்கில் நகர்ந்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுரகக்காகப் புைப்பட்டு 
வைப்கபாகிைார்கள் என்று அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் நிரனத்துவிட்டார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கரள கநாக்கி உங்கள் 
ததாழுரகரய நிரைவுதெய்யுங்கள் என்று தமது ரகயால் ரெரக 
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தெய்தார்கள். பிைகு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அரைக்குள்) 
நுரழந்து திரைச் ெீரலரயத் ததாங்கவிட்டார்கள். அன்ரைய தினகம 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைந்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

716 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திங்கள் கிழரமயன்று (தமது 

அரையின்) திரைச் ெீரலரய விலக்கியகபாது நான் அவர்கரளப் 
பார்த்ததுதான் இறுதியாக நான் பார்த்ததாகும் என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 
(இதற்கு முந்ரதய) ஸாலிஹ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்கப நிரைவானதும் 

நிைப்பமானதுமாகும். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமி ருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

717 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (இறுதியாக 
எங்களுக்கு அமர்ந்து ததாழுவித்துவிட்டுப் கபானதிலிருந்து) மூன்று நாட்கள் 
அவர்கள் தவளியில் வை வில்ரல. (மூன்ைாம் நாள்) ததாழுரகக்கு இகாமத் 
தொல்லப்பட்டகபாது அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் ததாழுரக நடத்த 
முன்தென்ைார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் (தமது அரையின்) திரைச் 

ெீரலரயப் பிடித்து உயர்த்தினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களின் முகம் 

எங்களுக்குத் ததரிந்தகபாது (நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ந்கதாம். எந்த 

அளவிற்தகன்ைால்) எங்களுக்குக் காட்ெியளித்த அவர்களது முகத்ரதவிடவும் 

மகிழ்வூட்டுகின்ை எந்தக் காட்ெிரயயும் நாங்கள் கண்டதில்ரல. அப்கபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களிடம் (ததாழுரகரயத் ததாடை) 
முன்கன தெல்லுமாறு தமது கைத்தால் ரெரக தெய்தார்கள். பிைகு 
இைக்கும்வரை நபி (ஸல்) அவர்கரள எங்களால் பார்க்க முடியவில்ரல.46 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

718 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (இறுதி நாட்களில்) கநாய்வாய்ப்பட்டு அவர்களது கநாய் 
கடுரமயானகபாது, அபூபக்ரை மக்களுக்குத் ததாழுவிக்கச் தொல்லுங்கள்! 
என்று கூைினார்கள். உடகன ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
(என் தந்ரத) அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் இளகிய மனமுரடயவர்; 

(ததாழுரகக்காக) நீங்கள் நிற்குமிடத்தில் அவர்கள் நின்ைால் (மனம் தநகிழ்ந்து 
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அழுது தகாண்டிருப்பார்கள்.) அவர்களால் மக்களுக்குத் ததாழுவிக்க முடியாது 

என்ைார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அபூபக்ரிடம் 
தொல்லுங்கள்! அவர் மக்களுக்குத் ததாழுவிக்கட்டும்! (தபண்களாகிய) நீங்கள் 
நபி யூசுஃப் (அரல) அவர்களுரடய (அழகில் மயங்கிய) கதாழிகள் கபான்(று 
உள்கநாக்கத்துடன் கபசுகின்)ைவர்கள் என்று கூைினார்கள். பிைகு அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது வாழ்நாளிகலகய 
மக்களுக்குத் ததாழுரக நடத்தினார்கள்.47  

 

பாடம் : 22 இமாம் வருவது தாமதமானால் மக்கள் தங்களுக்குத் ததாழுவிக்க 
மற்தைாருவரை முன்னிறுத்தலாம். ஆனால், அவரை முன்னிறுத்துவதால் 
குழப்பம் உண் டாகுகமா என்ை அச்ெம் ஏற்படாதிருக்க கவண்டும்.  
 

719 ெஹ்ல் பின் ெஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (குபா 
பகுதியிலிருந்த பனூ அம்ர் குலத் தாரிரடகய தகைாறு ஏற்பட்ட தெய்தி 
வந்தரததயாட்டி) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அந்த) பனூ அம்ர் 
பின் அவ்ஃப் குலத்தாரிரடகய நல்லிணக்கத்ரத ஏற்படுத்த அவர்களிடம் 
தென்ைார்கள். அப்கபாது (அஸ்ர்) ததாழுரகயின் கநைம் வந்துவிடகவ, 

ததாழுரக அைிவிப்பாளர் (பிலால் (ைலி) அவர்கள்) அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களிடம் 
வந்து, (நபியவர்கள் வருவதில் தாமதம் ஏற்படுவதால்) நீங்கள் மக்களுக்குத் 
(தரலரம தாங்கித்) ததாழுவிக்கிைரீ்களா, நான் இகாமத் தொல்லட்டுமா? என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் ெரி என்று கூைிவிட்டு, 

மக்களுக்குத் ததாழுவித்தார்கள். மக்கள் ததாழுரகயில் இருந்தகபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து (ததாழுரக வரிரெகரள) 
விலக்கிக்தகாண்டு (முதல்) வரிரெயில் வந்து நின்ைார்கள். இரதக் கண்ட 
மக்கள் (அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களுக்கு உணர்த்த) ரக தட்டினார்கள். -(தபாதுவாக) 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் ததாழுதுதகாண்டிருக்கும்கபாது திரும்பிப் 
பார்க்கமாட்டார்கள்.- மக்கள் ரகதட்டரல அதிகரித்தகபாது திரும்பிப் 
பார்த்தார்கள். அங்கக (முதல் வரிரெயில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கரளக் கண்டார்கள். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கரள கநாக்கி அங்கககய இருங்கள் என்று ரெரக 
தெய்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்ரம 
இதற்குப் பணித்தரமக்காக அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் தம் ரககரள உயர்த்தி 
அல்லாஹ்ரவப் புகழ்ந்தார்கள்; பிைகு (திரும்பாமல் அப்படிகய முதல்) 
வரிரெயில் கெர்ந்துதகாண்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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முன்கன தென்று ததாழுவித்தார்கள். பின்னர் (ததாழுது முடித்து) திரும்பியதும் 
அபூபக்கை! நான் உங்கரள அங்கககய நிற்குமாறு பணித்தும்கூட நீங்கள் 
அங்கககய நிற்காமலிருந்ததற்குக் காைணம் என்ன? என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அபூக்ர் (ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் 
ததாழுவிப்பதற்கு (இந்த) அபூகுஹாஃபாவின் மகனுக்குத் தகுதியில்ரல என்று 
பதிலளித்தார்கள். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்கரளப் 
பார்த்து), நீங்கள் ஏன் (இந்த அளவு) அதிகமாகக் ரக தட்டினரீ்கள்? ஒருவருக்குத் 
தமது ததாழுரகயில் ஏகதனும் கதான்ைினால் (அரத உணர்த்துவதற்காக) 
அவர் சுப்ஹானல்லாஹ் (அல்லாஹ் தூயவன்) என்று கூைட்டும்! ஏதனனில், 

அவர் அவ்வாறு கூறும் கபாது அவர்பால் கவனம் தெலுத்தப்படும். ரக தட்டும் 
முரை தபண்களுக்குரியதாகும் என்று கூைினார்கள்.48  

 

720 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அபூபக்ர் 
(ைலி) அவர்கள் தம்மிரு ரககரளயும் உயர்த்தி அல்லாஹ்ரவப் புகழ்ந்தார்கள். 
பிைகு (தநஞ்ரெத் திருப்பாமல் அப்படிகய) பின்வாக்கில் நகர்ந்துவந்து 
வரிரெயில் நின்ைார்கள் என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

721 ெஹ்ல் பின் ெஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அம்ர் பின் அவ்ஃப் குலத்தாரிரடகய நல்லிணக்கத்ரத ஏற்படுத்து 
வதற்காகச் தென்ைார்கள். ததாடர்ந்து கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 

கபான்கை இடம் தபற்றுள்ளது. கமலும், இந்த அைிவிப்பில் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ததாழுரக வரிரெகரள விலக்கிக் தகாண்டு முன்வரிரெக்கு அருகில் வந்து 
நின் ைார்கள் என்றும், அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் (திரும்பாமல் அப்படிகய) 
பின்வாக்கில் நகர்ந்தார்கள் என்றும் அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

722 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் தபூக் கபாரில் கலந்துதகாண்கடன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் ததாழுரகக்கு முன் இயற்ரகக்கடரன 

நிரைகவற்றுவதற்காக ஒதுக்குப் புைத்திற்குச் தென்ைார்கள். அப்கபாது 

அவர்களுடன் நான் ஒரு (தண்ணரீ்)பாத்திைத்ரத எடுத்துச் தென்கைன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது கதரவரய முடித்துவிட்டு) 
என்னிடம் திரும்பி வந்தகபாது பாத்திைத்திலிருந்த தண்ணரீை அவர்களுரடய 
ரககளில் ஊற்ைிகனன். அவர்கள் (மணிக்கட்டுவரை) மூன்று முரை 
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ரககரளக் கழுவினார்கள். பின்னர் முகத்ரதக் கழுவினார்கள். பிைகு 
(முழங்ரகவரைக் கழுவுவதற்காகத்) தமது நீளங்கிரய முழங்ரககளிலிருந்து 
தவளியிதலடுக்க முயன்ைார்கள். நீளங்கியின் ரகப் பகுதி இறுக்கமாக இருந்த 
காைணத்தால் தம் ரககரள நீளங்கியில் நுரழத்து நீளங்கியின் கீகழயிருந்து 
ரககரள தவளியில் எடுத்தார்கள். பிைகு ரகரகரள மூட்டுவரை 
கழுவினார்கள். பிைகு (கால்கரளக் கழுவுவதற்கு பதிலாக) இரு 

காலுரைகள்மீதும் ஈைக் ரகயால் தடவி (மஸ்ஹுச் தெய்யலா)னார்கள். 
பின்னர் (பள்ளிவாெரல கநாக்கிச்) தென்ைார்கள். நானும் அவர்களுடன் 
தென்கைன். அப்கபாது மக்கள் அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைலி) 
அவர்கரளத் ததாழுவிக்கச் தொல்லி (அவர்களுக்குப் பின்னால் நின்று) 
ததாழுதுதகாண்டிருந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு (அந்தத் 
ததாழுரக யின்) இரு ைக்அத்களில் ஒரு ைக்அத்தான் கிரடத்தது. எனகவ, 

கிரடத்த அந்த இறுதி ைக்அத்ரத மக்களுடன் கெர்ந்து ததாழுதார்கள். அப்துர் 
ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைலி) அவர்கள் (ததாழுரகரய முடிப்பதற்காக) ெலாம் 
தகாடுத்ததும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து, (எஞ்ெிய ஒரு 
ைக்அத்ரதத் ததாழுது) தமது ததாழுரகரய நிரைவு தெய்தார்கள். இ(வ்வாறு 
நபியவர்கரள முந்திக் தகாண்டு தாங்கள் ததாழுத)து, முஸ்லிம்களுக்கு 
அதிர்ச்ெியளித்தது. ஆககவ, அவர்கள் பல முரை தஸ்பஹீ் கூைினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுரகரய முடித்த பின் மக்கரளப் 
பார்த்து, நீங்கள் தெய்தது நல்லதுதான் அல்லது நீங்கள் தெய்தது ெரிதான் 
என்று குைித்த கநைத்தில் மக்கள் ததாழுதரதப் பாைாட்டும் வரகயில் 

கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், (நபி (ஸல்) அவர்கள் வந்ததும்) அப்துர் 
ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைலி) அவர்கரளப் பின்னுக்கு தகாண்டுவை நான் 
நிரனத்கதன். ஆனால், நபி (ஸல்) அவர்கள் அவரை விட்டுவிடுங்கள் 
(ததாழுவிக்கட்டும்)! என்று கூைினார்கள் என முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 23 ததாழுரகயில் (இமாமுக்கு ஏற்பட்ட தவரைச் சுட்டிக் காட்ட)  

ஏகதனும் (தெய்ய கவண்டுதமனத்) கதான்ைினால் ஆண்கள் சுப்ஹானல்லாஹ் 
(அல்லாஹ் தூயவன்) என்று கூை கவண்டும்; தபண்கள் ரக தட்ட கவண்டும்.  
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723 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தஸ்பஹீ் கூறுதல் 
ஆண்களுக்கும் ரகதட்டுதல் தபண்களுக்கும் உரியதாகும். இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் பல அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. ஹர்மலா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் அைிஞர்களில் 
பலரை நான் பார்த்திருக்கிகைன். அவர்கள் தஸ்பஹீ் கூைி, ரெரக தெய்வார்கள் 
என்று இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள் என 
அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது.49  

 

724 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் வந்துள்ளது. அதில், 

ததாழுரகயில் எனும் குைிப்பு அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது. 
 

 பாடம் : 24 ததாழுரகரயச் ெிைந்த முரையில் (அதன் வழிமுரைகரளப் 
கபணி) முழுரம யாகவும் உள்ளச்ெத்துடனும் ததாழ கவண்டும் எனும் 
கட்டரள.  
 

725 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் ததாழுவித்தார்கள். ததாழுது முடித்ததும் 
(ஒருவரைப் பார்த்து), இன்னாகை, நீங்கள் நல்ல முரையில் ததாழக் கூடாதா? 

ததாழுதுதகாண்டிருப்பவர் தாம் எப்படித் ததாழுகிகைாம் என்பரதக் கவனிக்கக் 
கூடாதா?அவர் தமக்காகத்தாகன ததாழுகிைார்? அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
நான் எனக்கு முன்னால் இருப்பவர்கரளப் பார்ப்பரதப் கபான்கை எனக்குப் 
பினனால் இருப்பவர்கரளயும் பார்க்கிகைன் என்று கூைினார்கள்.  
 

726 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (ததாழுரகயில்) நான் 
கநாக்கும் திரெ இதுதான் (இத்திரெயில் மட்டுகம நான் பார்க்கிகைன்) என்று 
நீங்கள் நிரனக்கிைரீ்களா? அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! உங்களுரடய 
ருகூஉம் (குனிதலும்) ெஜ்தாவும் (ெிைவணக்கமும்) எனக்குத் 

ததரியாமலிருப்பதில்ரல. நிச்ெயமாக, எனது முதுகுக்குப் பின்னாலும் 
உங்கரள நான் பார்க்கிகைன் இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.50  

 

727 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (ததாழுரகயில்) ருகூஉரவயும் 
ெஜ்தாரவ யும் தெம்ரமயாகச் தெய்யுங்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
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நான் எனக்குப் பின்னால் அல்லது என் முதுகுக்குப் பினனால் நீங்கள் குனி(ந்து 
ருகூஉ தெய்)யும்கபாதும் ெிைவணக்கம் (ெஜ்தா) தெய்யும்கபாதும் உங்கரள 
நான் காண்கிகைன். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.51  

 

728 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (ததாழுரகயில்) ருகூஉரவயும் 
ெஜ்தாரவ யும் முழுரமயாகச் தெய்யுங்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
நான் என் முதுகுக்குப் பின்னால் நீங்கள் குனி(ந்து ருகூஉ தெய்)யும்கபாதும் 
ெிைவணக்கம் (ெஜ்தா) தெய்யும்கபாதும் உங்கரள நான் காண்கிகைன். இரத 
அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 25 இமாரம முந்திக்தகாண்டு ருகூஉ மற்றும் ெஜ்தா கபான்ைவற்ரைச் 
தெய்யலாகாது. 
 

 729 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் ததாழுவித்தார்கள். ததாழுது முடித்ததும் 
எங்கரள கநாக்கித் திரும்பி, மக்ககள! நான் (உங்களுக்குத் தரலரம தாங்கித் 
ததாழுவிக்கும் உங்களுரடய) இமாம் ஆகவன். எனகவ ,(ததாழுரகயில்) 
குனிதல் (ருகூஉ), ெிைவணக்கம் (ெஜ்தா), நிற்ைல் (கியாம்) மற்றும் (ெலாம் 

தகாடுத்துத்) திரும்புதல் ஆகியவற்ைில் என்ரன முந்தாதீர்கள். ஏதனனில், நான் 

உங்கரள எனக்கு முன்னாலும் பார்க்கிகைன்; எனக்குப் பின்னாலும் 
பார்க்கிகைன். முஹம்மதின் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது 
ெத்தியமாக! நான் பார்த்தரத நீங்கள் பார்த்திருந்தால் நிச்ெயமாக நீங்கள் 
குரைவாககவ ெிரிப்பரீ்கள்; அதிமாக அழுவரீ்கள் என்று கூைினார்கள். மக்கள் 
நீங்கள் எரதப் பார்த்தீர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகை? என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு அவர்கள், தொர்க்கத்ரதயும் நைகத்ரதயும் நான் பார்த்கதன் என்று 
பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்ôளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 

730 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், (ெலாம் 
தகாடுத்துத்) திரும்புதல் என்பது இடம்தபைவில்ரல.  
 

731 முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (ததாழுரகயில்) இமாமுக்கு 
முன்னால் தமது தரலரய உயர்த்துகின்ைவர், அவருரடய தரலரயக் 
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கழுரதயின் தரலயாக அல்லாஹ் மாற்ைிவிடுவரத அஞ்ெ கவண்டாமா? 

இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.52 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 

 732 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழுரகயில் 
இமாமுக்கு முன்னால் தனது தரலரய உயர்த்துகின்ைவர், அவருரடய 

உருவத்ரதக் கழுரதயின் உருவமாக அல்லாஹ் மாற்ைிவிடுவரத 
அஞ்ொமல் இருக்க முடியாது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
733 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து கமலும் 
நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், ைபஉீ பின் 
முஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் அவருரடய முகத்ரதக் 
கழுரதயின் முகமாக அல்லாஹ் மாற்ைிவிடுவரத (அவைால் அஞ்ொமல் 
இருக்க இயலாது) என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 26 ததாழும்கபாது வானத்ரத அண்ணாந்து பார்ப்பதற்கு வந்துள்ள 
தரட.  
 

734 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழும்கபாது 
வானத்ரத அண்ணாந்து பார்க்கும் மக்கள் அரத நிறுத்திக்தகாள்ளட்டும். 
அல்லது அவர்களுரடய பார்ரவ திரும்பி வைாமல் கபாகட்டும். இரத ஜாபிர் 
பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
735 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழுரகயில் 
பிைார்த்திக்கும்கபாது வானத்ரத அண்ணாந்து பார்க்கும் மக்கள் அரத 

நிறுத்திக்தகாள்ளட்டும். அல்லது அவர்களுரடய பார்ரவ பைிக்கப்பட்டுவிடும். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 27 ததாழுரகயில் அடக்கத்கதாடு இருக்க கவண்டும்; ெலாம் 
தகாடுக்கும்கபாது ரகயால் ரெரக தெய்வகதா ரகரய உயர்த்துவகதா 
கூடாது. முன் வரிரெரய முதலில் பூர்த்தி தெய்ய கவண்டும்; வரிரெகளில் 
(இரடதவளியின்ைி) தநருக்கமாகவும் இரணந்தும் நிற்க கவண்டும். 
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 736 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள் நாங்கள் 
ததாழுதுதகாண்டிருந்தகபாது எங்களிடம்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் புைப்பட்டுவந்தார்கள். அப்கபாது (நாங்கள் ெலாம் தகாடுக்ரகயில் 

ரககரள உயர்த்திக்தகாண்டிருந்கதாம். இரதக் கண்ட) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், ஏன் நீங்கள் உங்களது ரககரளச் ெண்டிக் குதிரை வாரல 
(உயர்த்துவரத)ப் கபான்று உயர்த்திக்தகாண்டிருக்கிைரீ்கள்? ததாழுரகயில் 
அடக்கத்கதாடு இருங்கள் என்று கூைினார்கள். பிைகு (மற்தைாரு முரை) 
அவர்கள் எங்களிடம் வந்த கபாது நாங்கள் வட்ட வட்டமாக (தனித் தனிக் 
குழுவாக) நின்றுதகாண்டிருப்பரதக் கண்டார்கள். அப்கபாது அவர்கள், ஏன் 
(ஓைணியில் இரணயாமல்) பிரிந்து பிரிந்து நிற்கிைரீ்கள்? என்று ககட்டார்கள். 
பிைகு (இன்தனாரு முரை) அவர்கள் எங்களிடம் வந்தகபாது, 

அைிந்துதகாள்ளுங்கள்! வானவர்கள் தம் இரைவனுக்கு முன்னால் 

அணிவகுத்து நிற்பரதப்கபான்று நீங்கள் அணிவகுத்து நில்லுங்கள் என்று 

கூைினார்கள். அப்கபாது நாங்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகை! வானவர்கள் தம் 

இரைவனுக்கு முன்னால் எப்படி அணிவகுத்து நிற்கிைார்கள்? என்று 
ககட்கடாம். அதற்கு வானவர்கள் (முதலில்) முதல் வரிரெரயப் பூர்த்தி 
தெய்வார்கள்; வரிரெகளில் ஒருவகைாடு ஒருவர் (இரடதவளி விடாமல்) 
தநருக்கமாக நிற்பார்கள் என்று பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்ôளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் 
ெமுைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

737 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் களுடன் ததாழு(து ெலாம் தகாடுக்கு)ம்கபாது அஸ்ஸலாமு 
அரலக்கும் வ ைஹ்மத்துல்லாஹ், அஸ்ஸலாமு அரலக்கும் வ 

ைஹ்மத்துல்லாஹ் (அல்லாஹ்வின் ொந்தியும் அருளும் உங்கள் மீது 
நிலவட்டுமாக, அல்லாஹ்வின் ொந்தியும் அருளும் உங்கள்மீது நிலவட்டுமாக) 
என்று கூைி, இரு புைங்களிலும் ரகரய உயர்த்தி ரெரக தெய்துவந்கதாம். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஏன் நீங்கள் உங்கள் 
ரககளால் ெண்டிக் குதிரை வாரல (உயர்த்துவரத)ப் கபான்று ரெரக 

தெய்துதகாண்டிருக்கிைரீ்கள்? உங்களில் ஒருவர் (அத்தஹிய்யாத் இருப்பில்) 
தமது ரகரயத் ததாரடயின் மீது ரவத்துக்தகாண்டு, பிைகு தமக்கு வலப் 
பக்கத்திலும் இடப் பக்கத்திலும் அமர்ந்திருக்கும் தம் ெககாதைர்மீது ெலாம் 
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கூைினால் கபாதும் என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 738 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ததாழுதுதகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது நாங்கள் 
ெலாம் தகாடு(த்து ததாழுரகரய முடி)க்கும்கபாது எங்கள் ரககளால் ரெரக 

தெய்தவாறு அஸ்ஸலாமு அரலக்கும், அஸ்ஸலாமு அரலக்கும் 
(உங்கள்மீது ொந்தியுண்டாகட்டும், உங்கள்மீது ொந்தியுண்டாகட்டும்) என்று 
ெலாம் கூைிவந்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்கரள கநாக்கி, ஏன் நீங்கள் உங்கள் ரககளால் ெண்டிக் குதிரை வாரல 
(உயர்த்துவரத)ப் கபான்று ரெரக தெய்துதகாண்டிருக்கிைரீ்கள்? உங்களில் 
ஒருவர் ெலாம் தகாடு(த்து ததாழுரகரய முடி)க்கும் கபாது (தமக்கு 
அருகிலிருக்கும்) தம் கதாழரின் பக்கம் திரும்பட்டும்; ரகயால் ரெரக தெய்ய 
கவண்டாம் என்று கூைினார்கள். 
 

 பாடம் : 28 ததாழுரக வரிரெகரளச் ெீைாக்கி ஒழுங்கு படுத்துவதும், முதல் 
வரிரெ மற்றும் அடுத்தடுத்த வரிரெகளின் ெிைப்பும், முதல் வரிரெயில் 
நிற்பதற்காக முந்திக் தகாண்டு கபாட்டியிடுவதும், (அைிவில்) ெிைந்கதாருக்கு 
முதலிடம் அளித்து அவர்கரள இமாமுக்கு அருகில் (முதல் வரிரெயில்) 
நிற்கரவப்பதும்.  
 

739 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுரகயி(ன் ஆைம்பத்தி)ல் எங்களுரடய 

கதாள்கரளத் தடவி (அரவ ெமமாக இருக் கின்ைனவா என்று ெரி) 
பார்ப்பார்கள்; கமலும், கநைாக நில்லுங்கள்; (முன்பின்னாக) கவறுபட்டு 
நிற்காதீர்கள்; அப்படி (கவறுபட்டு) நின்ைால், உங்கள் உள்ளங்களும் 
கவறுபட்டுவிடும். உங்களில் அைிவிற்ெிைந்தவர்கள் எனக்கு அருகில் (முதல் 
வரிரெயில்) நிற்கட்டும். பிைகு அவர்களுக்கு அடுத்து உள்ளவர்களும், பிைகு 
அவர்களுக்கு அடுத்து உள்ளவர்களும் நிற்கட்டும் என்று கூறுவார்கள். 
ததாடர்ந்து அபூமஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைி னார்கள்: ஆனால், நீங்ககளா 
இன்று (வரிரெயில் ெீைாக நிற்காத காைணத்தால்) கடுரமயான 
கருத்துகவறுபாட்டுடன் காணப்படுகின்ைரீ்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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740 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் 
அைிவிற்ெிைந்தவர் எனக்கு அருகில் (ததாழுரகயில் முதல் வரிரெயில்) 
நிற்கட்டும். பிைகு அவர்களுக்கு அடுத்த நிரலயிலுள்ளவர்கள் (அடுத்த 

வரிரெயில்) நிற்கட்டும். (இரத மூன்று முரை கூைினார்கள்.) கமலும், 

(ததாழுரகக்கு ஒன்றுகூடும்கபாது) கரடத்ததரு(வில் கூச்ெலிடுவரதப் 
கபான்று) கூச்ெலிடுவதிலிருந்து உங்கரள நான் எச்ெரிக்கிகைன். இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 741 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்கள் (ததாழுரக) 
வரிரெகரள ஒழுங்குபடுத்திக்தகாள்ளுங்கள். ஏதனனில், வரிரெகரள 

ஒழுங்குபடுத்துவது ததாழுரக முழுரம அரடவதன் ஓர் அங்கமாகும். இரத 
அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 

 

 742 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (ததாழுரக) 
வரிரெகரள முழுரமயாக்கிக் தகாள்ளுங்கள். ஏதனனில், நான் எனது 

முதுகுக்குப் பின்னாலும் உங்கரளக் காண்கிகைன். இரத அனஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள்.54  

 

743 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
ததாழுரகயில் வரிரெகரள ஒழுங்குபடுத்திக்தகாள்ளுங்கள். ஏதனனில், 

வரிரெரய ஒழுங்குபடுத்துவது ததாழுரகரய அழகுைச் தெய்வதில் 
அடங்கும்.55  

 

744 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களது (ததாழுரக) 
வரிரெகரள ஒழுங்குபடுத்திக்தகாள்ளுங்கள். இல்ரலதயனில், அல்லாஹ் 
உங்கள் முகங்களுக்கிரடகய மாற்ைத்ரத (பிளரவ) ஏற்படுத்திவிடுவான். 
இரத நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.56 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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745 நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், (வரளந்த) அம்புக் குச்ெிகரளச் ெீைாக்குவரதப் கபான்று 
எங்கள் (ததாழுரக) அணிகரளச் ெீைாக்குவார்கள். இரத நாங்கள் (நன்கு) 
புரிந்துதகாண்கடாம் என்று அவர்கள் கருதியவரை (இவ்வாறு 

தெய்துவந்தார்கள்). பின்னர் ஒரு நாள் அவர்கள் வந்து (ததாழுவிப்பதற்காக) 
நின்று தக்பரீ்(தஹ்ரீம்) கூைப்கபாகும் கநைத்தில் ஒரு மனிதரின் தநஞ்சு 

வரிரெயிலிருந்து (விலகி) தவளிகயைியவாறு நிற்பரதக் கண்டார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ் வின் அடியார்ககள! உங்களது (ததாழுரக) வரிரெகரள 

ஒழுங்குபடுத்திக்தகாள்ளுங்கள். இல்ரலதயனில், அல்லாஹ் உங்கள் முகங் 

களுக்கிரடகய மாற்ைத்ரத (பிளரவ) ஏற்படுத்தி விடுவான் என்று 
கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

746 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழுரக அைிவிப்புச் 
தெய்வதிலும் (கூட்டுத் ததாழுரகயில்) முதல் அணியி(ல் நிற்பதி)லும் 
உள்ள(நன்ரம)தரன மக்கள் அைிவார்களாயின் அ(ரத அரடந்துதகாள்வ) 
தற்குச் ெீட்டுக் குலுக்கிப் கபாடுவரதத் தவிை கவறு 
வழியில்லாமல்கபாகுமானால் நிச்ெயம் ெீட்டுக் குலுக்கிப் கபாடுவார்கள். 
ததாழுரகக்கு அதன் ஆைம்ப கநைத்தில் விரைந்து தெல்வதில் உள்ள 
நன்ரமரய மக்கள் அைிவார்களாயின் அதற்கு முந்திக்தகாள்வார்கள். இைாத் 
ததாழுரகயிலும் சுப்ஹுத் ததாழுரகயிலும் உள்ள நன்ரமரய அவர்கள் 
அைிவார்களாயின் அதற்குத் (தரையில்) தவழ்ந்தாவது அவர்கள் வந்து 
விடுவார்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.57 

 

 747 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் கதாழர்கள் ெிலர் (ததாழுரகயில் 
முன் வரிரெயில் கெைாமல்) பின்னால் விலகி நிற்பரதக் கண்டார்கள். 
அப்கபாது முன் வரிரெக்கு வந்து என்ரனப் பின்பற்ைித் ததாழுங்கள். 
உங்களுக்குப் பின்னால் இருப்பவர்கள் உங்கரளப் பின்பற்ைித் ததாழட்டும். 
மக்களில் ெிலர் எப்கபாதும் (ததாழுரக வரிரெயில்) பின்தங்கிக்தகாண்கட 

இருப்பார்கள். முடிவில் அவர்கரள அல்லாஹ் (தனது அருளிலிருந்து) 
பின்தங்கச் தெய்துவிடுவான் என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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மக்களில் ெிலர் பள்ளிவாெலின் பிற்பகுதியில் (நிற்பரதக்) கண்டார்கள்... என்று 
ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது.  
 

748 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (கூட்டுத் ததாழுரகயில்) 
முன்வரிரெயில் இருக்கும் நன்ரமரய நீங்கள் அைிவரீ்களாயின் அல்லது 
மக்கள் அைிவார்களாயின் (அரத அரடந்துதகாள்ள கபாட்டிகயற்பட்டு) ெீட்டுக் 
குலுக்கிப்கபாடும் நிரலகயற்படும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், இப்னு ஹர்ப் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், முதல் வரிரெயில் 
இருக்கும் நன்ரமரய அரடந்து தகாள்வதற்குச் ெீட்டுக் குலுக்கிப் 
கபாடுவரதத் தவிை கவறு வழியில்லாமல் கபாகும் நிரலகய ஏற்படும் என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

749 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (கூட்டுத் 
ததாழுரகயில்) ஆண்களுரடய வரிரெகளில் ெிைந்ததது முதல் 
வரிரெயாகும். அவற்ைில் தீயது கரடெி வரிரெயாகும். தபண்களுரடய 
வரிரெகளில் ெிைந்தது கரடெி வரிரெயாகும். அவற்ைில் தீயது முதல் 
வரிரெயாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 29 ஆண்களுக்குப் பின்னால் நின்று ததாழும் தபண்கள்,  

 

ஆண்கள் (ெஜ்தாவிலிருந்து) தரலரய உயர்த்திய பின்னகை தம் தரலகரள 
ெஜ்தாவிலிருந்து உயர்த்த கவண்டும் என்ை கட்டரள.  
 

750 ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நபி (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில் கமலாரடயில்லாமல்) ஆண்கள் அணிந்த கீழாரட ெிைியதாக 
இருந்த காைணத்தால், ெிறுவர்கரளப் கபான்று அவர்கள் தம் கீழாரடகரள 

பிடரிகள்மீது கட்டிக்தகாண்டு நபி (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் 

(ததாழுதுதகாண்டு) இருந்தரத நான் பார்த்திருக்கிகைன். ஆதலால், தபண்ககள! 
ஆண்கள் (ெஜ்தாவிலிருந்து) நிமிரும்வரை நீங்கள் உங்களுரடய தரலகரள 

(ெஜ்தாவிலிருந்து) உயர்த்த கவண்டாம் என்று (நபியவர்கள் பிைப்பித்த 
உத்தைரவ) ஒருவர் கூறுவார்.58  
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பாடம் : 30 குழப்பம் ஏற்படாதிருப்பின், தபண்கள் பள்ளிவாெலுக்குச் 
தெல்லலாம்; நறுமணம் பூெிக்தகாண்டு அவர்கள் வைலாகாது. 
 

 751 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவரிடம் அவருரடய 
மரனவி பள்ளிவாெலுக்குச் தெல்ல அனுமதி ககாரினால் அவரள அவர் 
தடுக்க கவண்டாம். இரத ொலிம் (ைஹ்) அவர்கள் தம் தந்ரத அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமி ருந்து அைிவிக்கிைார்கள்.59 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

752 ொலிம் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்கள் மரனவியர் உங்களிடம் பள்ளி வாெல்களுக்குச் 
தெல்ல அனுமதி ககாரினால் அவர்கரள நீங்கள் தடுக்காதீர்கள் என்று 
கூறுவரத நான் ககட்டுள்களன் என்று (என் தந்ரத) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 

(ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். அப்கபாது (என் ெககாதைர்) பிலால் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் அல்லாஹ் வின் மீதாரணயாக! நாங்கள் 
அவர்கரளத் தடுப்கபாம் என்று கூைினார்கள். உடகன அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 
(ைலி) அவர்கள் (தம் புதல்வர்) பிலால் பின் அப்தில்லாஹ்ரவ கநாக்கி மிகக் 
கடுரமயாக ஏெினார்கள். அரதப் கபான்று அவர்கள் ஏெியரத நான் ககட்டகத 
இல்ரல. பிைகு அவர்கள், நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியரத உனக்கு அைிவிக்கிகைன். ஆனால், நீகயா அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! அவர்கரள நாங்கள் தடுப்கபாம் என்று கூறுகிைாகய? 

என்ைார்கள்.  
 

753 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
அடியார்க(ளான தபண்க)ள் அல்லாஹ்வின் பள்ளிவாெல்களுக்குச் தெல்வரதத் 
தடுக்காதீர்கள். இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

754 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்கள் துரணவியர் பள்ளிவாெல்களுக்குச் தெல்ல 
உங்களிடம் அனுமதி ககாரினால் அவர்களுக்கு அனுமதி அளியுங்கள் என்று 

கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்.  
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755 முஜாஹித் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தபண்கள் இைவில் பள்ளிவாெல்களுக்குச் தெல்வரத நீங்கள் 
தடுக்காதீர்கள் என்று கூைினார்கள் என அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள் ததரிவித்தார்கள். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்களுரடய புதல்வர்களில் ஒருவர், தபண்கரள தவளிகய தெல்ல நாங்கள் 

விடமாட்கடாம். (அவர்கள் தவளிகய தெல்ல) இரதகய ஒரு ொக்காக 
ஆக்கிவிடுவார்கள் என்று கூைினார். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என்று 
கூறுகிகைன். ஆனால், நீ அவர்கரள நாங்கள் விடமாட்கடாம் என்று 
கூறுகிைாயா? என்று கூைி, தம் புதல்வரைக் கண்டித்தார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் முஜாஹித் (ைஹ்) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

756 முஜாஹித் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், தபண்கள் இைவு கநைத்தில் பள்ளிவாெல் களுக்குச் தெல்ல நீங்கள் 
அனுமதியளியுங்கள் என்று கூைினார்கள் என அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள் ததரிவித்தார்கள். அப்கபாது அவர்களுரடய புதல்வர் வாகித் (ைஹ்) 
அவர்கள் அவ்வாறு அனுமதி தகாடுத்தால் அவர்கள் அரதகய ஒரு ொக்காக 
ஆக்கிவிடுவார்கள் என்று கூைினார்கள். உடகன அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள் தம் புதல்வருரடய தநஞ்ெில் அடித்து நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தொன்னரத உனக்கு அைிவிக்கிகைன்; ஆனால் நீ முடியாது 
என்று கூறுகிைாகய என்று (கடிந்து) கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 757 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தபண்கள் 
பள்ளிவாெல்களுக்குச் தெல்வதற்காக உங்களிடம் அனுமதி ககட்டால் 

பள்ளிவாெலில் அவர்களுக்குரிய உரிரமரயத் தடுக்காதீர்கள். இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீரஸ 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவித்தகபாது அவர்களுரடய 

புதல்வர் பிலால் (ைஹ்) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அவர்கரள 
நாங்கள் தடுப்கபாம் என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 
(ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொன்னார்கள் என்று 
நான் கூறுகிகைன்; ஆனால், நீகயா அவர்கரளத் தடுப்கபாம் என்று கூறுகிைாகய! 
என்று (கண்டித்துக்) கூைினார்கள். 
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 758 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (தபண்ககள!) நீங்கள் 
இைாத் ததாழுரகயில் கலந்துதகாள்ள (பள்ளிவாெலுக்கு)ச் தெல்லும்கபாது 
அந்த இைவில் நறுமணம் பூெிச் தெல்லாதீர்கள். இரத ரஸனப் பின்த் 
முஆவியா அஸ் ஸகஃபிய்யா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

759 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களுரடய துரணவியார் ரஸனப் 
பின்த் முஆவியா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது; நீங்கள் (ஜமாஅத் 
ததாழுரகயில் கலந்து தகாள்வதற்காகப்) பள்ளிவாெலுக்குச் தெல்லும் கபாது 
நறுமணம் பூொதீர்கள் என்று அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

எங்களிடம் கூைினார்கள்.  
 

760 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நறுமணப் புரகரயப் 
பயன்படுத்திய எந்தப் தபண்ணும் கரடெித் ததாழுரகயான இைாத் 

ததாழுரகயில் நம்முடன் கலந்துதகாள்ள கவண்டாம். இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. 
 

 761 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: (இன்று) தபண்கள் உருவாக்கியுள்ள (அலங்காை உத்திகள் 
கபான்ை)வற்ரை அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பார்த்திருப்பார்ககளயானால் பனூஇஸ்ைாயலீ் ெமுதாயப் தபண்கள் 
பள்ளிவாெலுக்குச் தெல்லக் கூடாததனத் தடுக்கப்பட்டரதப் கபான்று 

இவர்கரளயும் தடுத்திருப்பார்கள். (இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) 
யஹ்யா பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (இந்த ஹதீரஸ 
எனக்கு அைிவித்த) அம்ைா பின்த் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்களிடம், 

பனூஇஸ்ைாயலீ் ெமுதாயப் தபண்கள் பள்ளிவாெலுக்குச் தெல்லக் கூடாததனத் 
தடுக்கப்பட்டார்களா? என்று ககட்கடன். அதற்கு அம்ைா (ைஹ்) அவர்கள் ஆம் 
என்று பதிலளித்தார்கள்.60 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.61  

 

பாடம் : 31 ெப்தமிட்டு (குர்ஆன்) ஓதப்படும் ததாழுரக களில், ெப்தமிட்டு 
ஓதுவதால் இரடயூறு ஏற்படும் என்ை அச்ெமிருந்தால், (ஒகையடியாகக்) குைரல 
உயர்த்தாமலும் (ஒகையடியாகக்) குைரலத் தாழ்த்தாமலும் நடுநிரலயாக ஓத 
கவண்டும்.  
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762 ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள், (நபிகய!) உங்கள் ததாழுரகயில் குைரல மிகவும் உயர்த்தவும் 
கவண்டாம். மிகவும் தாழ்த்தவும் கவண்டாம் எனும் (17:110ஆவது) 
இரைவெனம் ததாடர்பாகப் பின்வருமாறு விளக்கமளித்தார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இஸ்லாத்தின் ஆைம்பக் காலத்தில் 

எதிரிகளின் ததால்ரலகரளக் கருதி) மக்காவில் தரலமரை வாக 
இருந்துவந்தார்கள். அப்கபாது தம் கதாழர் களுடன் ததாழும் கவரளயில் 
ெப்தமிட்டுக் குர்ஆரன ஓதிவந்தார்கள். அரத இரணரவப் பாளர்கள் 
ககட்டுவிட்டால், குர்ஆரனயும் அரத அருளிய(இரை)வரனயும் அரத (மக்கள் 
முன்) தகாண்டுவந்த(நபிய)வர்கரளயும் அவர்கள் ஏசுவார்கள். ஆககவ, 

உயர்ந்கதானாகிய அல்லாஹ் தன் நபியிடம் நீங்கள் உங்கள் ததாழுரகயில் 
குைரல உயர்த்தாதீர்கள். அவ்வாறு தெய்தால், நீங்கள் ஓதுவரத 

இரணரவப்பாளர்கள் ககட்டுவிடுவார்கள். (அதற்காக உடன் ததாழுகின்ை) 
உங்கள் கதாழர்கரளவிட்டு ஒகைடியாக மரைத்துவிடாதீர்கள்; அவர்களது 
தெவிக்கு எட்டுமாறு ஓதுங்கள். அதிகமாகச் ெப்தமிட்டு ஓதாதீர்கள். 
இவ்விைண்டுக்குமிரடகய மிதமான கபாக்ரகக் ரகதகாள்ளுங்கள் என்று 
கூைினான்.62 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

763 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நபிகய!) உங்கள் ததாழுரகயில் 
குைரல மிகவும் உயர்த்தவும் கவண்டாம்; மிகவும் தாழ்த்தவும் கவண்டாம் 
எனும் (17:110ஆவது) இரைவெனம், பிைார்த்தரன (துஆ) ததாடர்பாக 
அருளப்தபற்ைதாகும். இரத உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவித்துள்ளார்கள்.63 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் 
களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்கள் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 32 குர்ஆன் ஓதப்படும்கபாது காது தாழ்த்திக் ககட்க கவண்டும்.  
 

764 ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (நபிகய!) இந்த 
கவதஅைிவிப்ரப அவெைம் அவெைாமாக மனனம் தெய்வதற்காக உங்கள் 
நாரவ அரெக்காதீர்கள் எனும் (75:16ஆவது) வெனம் குைித்து இப்னு அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) 
அவர்கள் தம்மிடம் கவத அைிவிப்பு (வஹ)ீ தகாண்டுவரும் கபாது நபி (ஸல்) 
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அவர்கள் தம் நாரவயும் இதழ் கரளயும் (எங்கக இரைவெனங்கள் 

மைந்துவிடப் கபாகின்ைனகவா என்ை அச்ெத்தால் மனனமிடு வதற்காக) 
அரெத்துக்தகாண்டிருப்பார்கள். இது அவர்களுக்குச் ெிைமமாக இருந்தது. இது 

அவர்களது வதனத்திகலகய காணப்படலாயிற்று. ஆககவ அல்லாஹ், (நபிகய!) 
இந்த கவதஅைிவிப்ரப அவெை அவெைமாக மனனம் தெய்வதற்காக உங்கள் 
நாரவ அரெக்காதீர்கள். அரத (உங்கள் மனத்தில்) ஒன்றுகெர்த்து, அரத 
(நீங்கள்) ஓதும்படி தெய்வது எமது தபாறுப்பாகும் எனும் (75:16,17) வெனங்கரள 
அருளினான். அதாவது உங்கள் தநஞ்ெத்தில் பதியச் தெய்வதும் அரத உங்கள் 
நாவால் ஓதும்படி தெய்வதும் எமது தபாறுப்பாகும் என்று இரைவன் 
கூைினான். கமலும் நாம் இதரன ஓதிவிட்கடாமாயின், நீங்கள் ஓதுவரதத் 
ததாடருங்கள் எனும் (75:18ஆவது) வெனத்ரதயும் அருளினான். அதாவது நாம் 
(வானவர் மூலம் கவதவெனங்கரள) அருளும்கபாது, அரதக் கவனத்துடன் 
ககளுங்கள் என்று கூைினான். பின்னர் அரத விளக்குவதும் எமது 
தபாறுப்பாகும் எனும் (75:19ஆவது) வெனத்ரதயும் அருளினான். அதாவது 
உங்கள் நாவினால் அரத(ப் பிைருக்கு) விளக்கித் தரும்படி உங்கரள 

(ஆயத்தம்) தெய்வது நமது தபாறுப்பாகும் என்று கூைினான். (இந்த வெனங்கள் 
அருளப்தபற்ை) பின்னர் தம்மிடம் ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் (வஹ ீதகாண்டு) 
வரும்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் தரலரயத் தாழ்த்தி (அருளப்படுவரத 

அரமதியாகக்) ககட்டுக் தகாண்டிருப்பார்கள். (வெனங்கரள அருளிவிட்டு) 
ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் தென்றுவிடும்கபாது அல்லாஹ் வாக்களித்தபடி நபி 
(ஸல்) அவர்கள் அவற்ரை ஓதினார்கள்.64 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 

 765 ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (நபிகய!) இந்த 
கவதஅைிவிப்ரப அவெைம் அவெைமாக மனனம் தெய்வதற்காக உங்கள் நாரவ 

அரெக்காதீர்கள் எனும் (75:16ஆவது) வெனம் குைித்து இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: (வானவர் ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் 
தம்மிடம் கவதஅைிவிப்பு (வஹ)ீ தகாண்டு வரும்கபாது) நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தம் இதழ் கரள, (எங்கக இரைவெனங்கள் மைந்துவிடப் கபாகின்ைனகவா 
என்ை அச்ெத்தால் மனனமிடு வதற்காக) அரெத்துக்தகாண்டிருப்பார்கள். 
அதனால் அவர்கள் ெிைமத்ரத அனுபவித்தார்கள். -இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் இதழ்கரள அரெத்தரதப் 
கபான்று உங்களுக்கு நான் அரெத்துக் காட்டுகிகைன் என்று என்னிடம் 
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கூைினார்கள். (அைிவிப்பாளர் மூொ பின் அபஆீயிைா (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்ைார்கள்:) இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் தம் இதழ்கரள 
அரெத்தரதப் கபான்று நான் உங்களுக்கு அரெத்துக் காட்டுகிகைன் என்று 
ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைிவிட்டு, (அவ்வாகை) அரெத்துக் 
காட்டினார்கள்.- ததாடர்ந்து இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: (நபி 
(ஸல்) அவர்கள் தம் இதழ்கரள அரெத்துக்தகாண்டிருந்தகபாது) அல்லாஹ் 
இந்த கவத அைிவிப்ரப அவெை அவெைமாக மனனம் தெய்வதற்காக, உங்கள் 
நாரவ அரெக்காதீர்கள். அரத (உங்கள் மனத்தில்) ஒன்றுகெர்த்து, அரத 
(நீங்கள்) ஓதும்படி தெய்வது எமது தபாறுப்பாகும் எனும் (75:16, 17) வெனங்கரள 
அருளினான். அதாவது, உங்கள் தநஞ்ெத்தில் பதியச் தெய்வதும் அரத உங்கள் 
நாவால் ஓதும்படி தெய்வதும் (எமது தபாறுப்பாகும்) என்று இரைவன் 
கூைினான். கமலும், நாம் இதரன ஓதிவிட்கடாமாயின் நீங்கள் ஓதுவரதத் 
ததாடருங்கள் எனும் (75:18ஆவது) வெனத்ரதயும் அருளினான். அதாவது நாம் 
(வானவர் மூலம்) அருளும்கபாது, அரதக் கவனத்துடனும் அரமதியாகவும் 
ககளுங்கள். பின்னர் அரத உங்கள் நாவால் ஓதும்படி தெய்வது எமது 
தபாறுப்பாகும் என்று கூைினான். (இவ்வெனங்கள் அருளப்தபற்ை பின்னர்) 
தம்மிடம் ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் (வஹ ீதகாண்டு) வரும்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கவனத்துடன் ககட்பார்கள். ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் (வெனங்கரள 
அருளிவிட்டுச்) தென்றுவிடும்கபாது ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் ஓதிக் 
காட்டியபடி அவற்ரை நபி (ஸல்) அவர்கள் ஓதினார்கள். 
 

 பாடம் : 33 சுப்ஹுத் ததாழுரகயில் (நபி (ஸல்) அவர்கள்) ெப்தமிட்டுக் 
குர்ஆன் ஓதியதும் ஜின்களுக்கு ஓதிக் காட்டியதும். 
 

 766 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஜின் களுக்கு(க் குர்ஆரன) ஓதிக்காட்டவுமில்ரல; ஜின்கரள 
அவர்கள் பார்க்கவுமில்ரல. (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தம் கதாழர்கள் ெிலருடன் உக்காழ் எனும் ெந்ரதரய கநாக்கிச் 
தென்ைார்கள். (இந்த கநைத்தில்) ரைத்தான்களுக்கும் வானுலகச் 
தெய்திகளுக்கும் இரடகய தரட ஏற்படுத்தப் பட்டுவிட்டது. கமலும், 

(வானுலகச் தெய்திகரள ஒட்டுக்ககட்கச் தெல்லும்) ரைத்தான்கள்மீது 

தீப்பந்தங்கள் (எரிகற்கள்) ஏவிவிடப்பட்டி ருந்தன. ரைத்தான்கள் தம் 

கூட்டத்தாரிடம் (ஒரு தெய்தியும் கிரடக்காமல் தவறுமகன) திரும்பியகபாது 

445

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாங்க� ததாழுகை முகை



 
 
 

உங்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது? என்று கூட்டத்தார் ககட்டார்கள். அதற்கு 

ரைத்தான்கள் நமக்கும் வானுலகச் தெய்தி களுக்கும் இரடகய தரட 

ஏற்படுத்தப்பட்டு விட்டது; கமலும், எங்கள்மீது தீப்பந்தங்கள் ஏவப் பட்டன 

என்று கூைினர். ஏகதனும் புதியததாரு நிகழ்ச்ெி ஏற்பட்டகத இதற்குக் 
காைணமாக இருக்க கவண்டும். எனகவ, நீங்கள் பூமியின் கீழ்த்திரெ, கமல்திரெ 
எங்கும் விைவிச் தென்று, நமக்கும் வானுலகச் தெய்திகளுக்கும் இரடகய 
தரடயாக உள்ள இந்த நிகழ்ச்ெி என்னதவன்று ஆைாயுங்கள் என்ைார்கள். 
அவ்வாகை ரைத்தான்கள் பூமியின் கீழ்த்திரெ, கமல்திரெ எங்கும் விைவிச் 
தென்ைார்கள். அவர்களில் ஒரு குழுவினர் திஹாமா எனும் பகுதிரய கநாக்கிச் 
தென்ைனர். உக்காழ் ெந்ரதக்குச் தெல்லும் வழியில் நக்ல் எனுமிடத்தில் 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் கதாழர்களுக்கு ஃபஜ்ர் ததாழுரக 
ததாழுவித்துக் தகாண்டிருந்தார்கள். அதில் ஓதப்பட்ட குர்ஆன் வெனங்கரள 
ரைத்தான்கள் தெவியுற்ைகபாது நமக்கும் வானுலகச் தெய்திக்கும் இரடகய 
தரடயாக இருப்பது இதுதான் என்று கூைிக்தகாண்டு, தங்கள் கூட்டத்தாரிடம் 
திரும்பினர். அவர்களிடம், எங்கள் ெமுதாயகம! நிச்ெயமாக நாங்கள் 
ஆச்ெரியமான ஒரு கவதத்ரதச் தெவிமடுத்கதாம். அது கநர்வழிரயக் 

காட்டுகிைது. எனகவ, அரத நாங்கள் நம்பிகனாம். நாங்கள் (இனி) ஒருகபாதும் 
எங்கள் இரைவனுக்கு எவரையும் இரணயாக்க மாட்கடாம் என்று கூைினர். 
இரதயடுத்து அல்லாஹ் தன்னுரடய தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
நிச்ெயமாக ஜின்களில் ெிலர் (குர்ஆரனச்) தெவிகயற்ைனர் என எனக்கு வஹ ீ
(கவதஅைிவிப்பு) அைிவிக்கப் பட்டததன்று (நபிகய!) நீர் கூறுவைீாக! எனும் 
(72:1ஆவது) வெனத்ரத அருளினான்.65  

 

767 ஆமிர் பின் ைைஹ்பலீ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்கமா (ைஹ்) 
அவர்களிடம், இப்னு மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் ஜின்களின் இைவில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தார்களா? என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அல்கமா (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் இப்னு மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடம், ஜின்களின் இைவில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
உங்களில் யாைாவது இருந்தீர்களா? என்று ககட்கடன். அவர்கள் (பின்வருமாறு) 
பதிலளித்தார்கள்: இல்ரல; ஆனால், ஒரு நாள் இைவு நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தகபாது திடீதைன அவர் கரளக் 

காணவில்ரல. எனகவ, பள்ளத்தாக்கு களிலும் மரலக் கணவாய்களிலும் 
அவர்கரளத் கதடிப்பார்த்கதாம். (அவர்கள் அங்கு கிரடக்காமல் கபாககவ) ஜின் 
அவர்கரளத் தூக்கிச் தென்ைிருக்கும்; அல்லது மர்மமான முரையில் அவர்கள் 
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தகால்லப்பட்டிருப்பார்கள் என்று நாங்கள் கபெிக்தகாண்கடாம். பின்னர் 
அன்ரைய கமாெமான இைரவ (ஒரு வழியாக)க் கழித்கதாம். அதிகாரலயில் 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹிைா மரலக் குன்ைின் திரெயிலிருந்து வந்து 

தகாண்டிருந்தார்கள். உடகன நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதகை! உங்கரளக் 
காணாமல் நாங்கள் கதடிகனாம். நீங்கள் கிரடக்காமல்கபாககவ அந்த 
கமாெமான இைரவ (ஒருவாறு) கழித்கதாம் என்று கூைிகனாம். அப்கபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள், ஜின்களில் ஒருவர் என்ரன அரழக்க வந்தார். எனகவ 
அவருடன் தென்று ஜின்களுக்குக் குர்ஆரன ஓதிக் காட்டிகனன் என்று 
கூைினார்கள். பிைகு எங்கரள அரழத்துச் தென்று ஜின்கள் விட்டுச்தென்ை 
அரடயாளங்கரளயும் அவர்கள் பயன்படுத்திய தநருப்பின் தடயத்ரதயும் 
காட்டினார்கள். ஜின்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (தங்களுக்கு 

அனுமதிக்கப்பட்ட) உணவு குைித்துக் ககள்வி ககட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தபயர் தொல்லி அறுக்கப்பட்ட ஒவ்தவாரு 
பிைாணியின் எலும்பும் உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டதாகும். அது உங்கள் 
கைங்களில் இரைச்ெிரயவிட நிரைவானதாக இருக்கும். ஒவ்தவாரு தகட்டிச் 
ொணமும் உங்களுரடய கால்நரடகளுக்குத் தீவணமாகும் என்று 
கூைினார்கள். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் 
கதாழர்களிடம்), எனகவ, நீங்கள் (இயற்ரகக் கடரன நிரைகவற்ைிய பின்பு 
எலும்பு, தகட்டிச் ொணம் ஆகிய) அவ்விைண்டின் மூலம் துப்புைவு (இஸ்தின்ஜா) 
தெய்யாதீர்கள்; அவ்விைண்டும் உங்களுரடய ெககாதைர்க(ளான ஜின்க)ளின் 
உணவாகும் என்று கூைினார்கள்.66 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் அவர்கள் பயன்படுத்திய 
தநருப்பின் தடயத்ரதயும் என்பதுவரை இடம்தபற்றுள்ளது. -ைஅப ீ(ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (தங்களது) உணவு குைித்து 
ஜின்கள் வினவினர். அவர்கள் (அைபு) தீபகற்பத்ரதச் கெர்ந்த ஜின்கள் ஆவர். 
 

 768 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து அல்கமா (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக்கும் கமற்கண்ட ஹதீஸ், மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அந்த அைிவிப்பிலும் அவர்கள் பயன் படுத்திய 
தநருப்பின் தடயத்ரதயும் என்பது வரைகய இடம்தபற்றுள்ளது. அதற்குப் 
பிைகுள்ள குைிப்புகள் இடம்தபைவில்ரல.  
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769 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஜின்களின் 
இைவில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நான் இருக்கவில்ரல. 
அவர்களுடன் நான் இருந்திருக்க கவண்டும் என்று விரும்பிகனன். 
 

 770 அப்துர் ைஹ்மான் பின் அப்தில்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூைியதாவது: நான் மஸ்ரூக் பின் அஜ்தஉ (ைஹ்) அவர் களிடம், ஜின்கள் 
குர்ஆரனச் தெவிமடுத்த அந்த இைவில் ஜின்களும் அங்கு இருந்தார்கள் 
என்பரத நபி (ஸல்) அவர்களுக்குத் ததரிவித்தவர் யார்? என்று ககட்கடன். 
அதற்கு மஸ்ரூக் (ைஹ்) அவர்கள் ஒரு மைம்தான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
ஜின்கரளப் பற்ைித் ததரிவித்தாக உங்கள் தந்ரத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 
(ைலி) அவர்கள் என்னிடம் கூைினார்கள் என்று பதிலளித்தார்கள்.67 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 34 லுஹ்ர் மற்றும் அஸ்ர் ததாழுரககளில் குர்ஆன் ஓதுதல்.  
 

771 அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எங்களுக்குத் ததாழுரக நடத்தும்கபாது லுஹ்ர் மற்றும் அஸ்ர் 
ததாழுரககளின் முதலிைண்டு ைக்அத்களில் அல்ஃபாத்திஹா (அல்ஹம்து) 
அத்தியாயத்ரதயும் (அதனுடன் ஒவ்தவாரு ைக்அத்திலும் ஓர் அத்தியாயம் 
என) இரு அத்தியாயங்கரளயும் ஓதுவார்கள். ெில கநைங்களில் ெில 
வெனங்கரள எங்கள் காதில் விழும் அளவுக்கு (குைலுயர்த்தி) ஓதுவார்கள். 
லுஹ்ர் ததாழுரகயின் முதல் ைக்அத்தில் நீளமாகவும், இைண்டாவது ைக்அத்தில் 
(அரதவிடக்) குரைவாகவும் ஓதுவார்கள். சுப்ஹுத் ததாழுரகயிலும் 
இவ்வாகை தெய்வார்கள்.68 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
 

772 அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் லுஹ்ர் 
மற்றும் அஸ்ர் ததாழுரககளின் முதலிைண்டு ைக்அத்களில் அல் ஃபாத்திஹா 
(அல்ஹம்து) அத்தியாயத்ரதயும் மற்கைார் அத்தியாயத்ரதயும் ஓதுவார்கள். 
ெில கநைங்களில் ெில வெனங்கரள எங்கள் காதில் விழும் அளவுக்கு 
(ெப்தமிட்டு) ஓதுவார்கள். பிந்திய இரு ைக்அத்களிலும் அல்ஃபாத்திஹா 
அத்தியாயத்ரத (மட்டுகம) ஓதுவார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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773 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் லுஹ்ர் மற்றும் அஸ்ர் ததாழுரககளில் எவ்வளவு கநைம் 
நிரலயில் நின்ைார்கள் என்பரத நாங்கள் மதிப்பிட்டுவந்கதாம்: லுஹ்ர் 
ததாழுரகயின் முன்னிரு ைக்அத்களில் (முப்பது வெனங்கரளக் தகாண்ட) 
அலிஃப், லாம், மீம் தன்ஸீல் அஸ்ஸஜ்தா (எனும் 32ஆவது) அத்தியாயம் ஓதும் 

அளவுக்கும், அதன் பின்னிரு ைக்அத்களில் அதில் பாதியளவுக்கும் நிற்பார்கள். 
அஸ்ர் ததாழுரகயின் முன்னிரு ைக்அத்களில் லுஹ்ர் ததாழுரகயின் 
பின்னிரு ைக்அத்கள் அளவுக்கும், அதன் பின்னிரு ைக்அத்களில் அதில் 
பாதியளவுக்கும் நிற்பார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், அபூபக்ர் பின் அபரீைபா (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் அலிஃப், லாம், மீம் தன்ஸீல் என்பதற்கு பதிலாக முப்பது 
வெனங்கள் ஓதும் அளவுக்கு (நிற்பார்கள்) என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 
 

 774 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
லுஹ்ர் ததாழுரகயின் முந்திய இரு ைக்அத்களில் தலா முப்பது வெனங்கள் 
அளவும், அதன் பிந்திய இரு ைக்அத்களில் அதில் பாதி அல்லது பதிரனந்து 
வெனங்கள் அளவும் ஓதுவார்கள். அஸ்ர் ததாழுரகயின் முந்திய இரு 

ைக்அத்களில் தலா பதிரனந்து வெனங்கள் அளவும், அதன் பிந்திய இரு 
ைக்அத்களில் அதில் பாதியளவும் ஓதுவார்கள்.  
 

775 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: கூஃபாவாெிகள் (தம் 
ஆளுநைான அபூ இஸ்ஹாக்) ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர் கரளப் பற்ைி 
(கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்களிடம் புகார் கூைினர். ெஅத் 
அவர்கள் ததாழுவிப்பது குைித்து அவர்கள் (குரை) கூைினர். இரததயாட்டி 
உமர் (ைலி) அவர்கள் ெஅத் (ைலி) அவர்களிடம் ஆளனுப்பித் தம்மிடம் வருமாறு 
கூைினார்கள். அவ்வாகை ெஅத் (ைலி) அவர்களும் வந்தார்கள். அப்கபாது ெஅத் 
(ைலி) அவர்களிடம் உமர் (ைலி) அவர்கள் ததாழுரக ததாடர்பாக மக்கள் கூைிய 

குற்ைச்ொட்ரட எடுத்துரைத்தார்கள். அதற்கு ெஅத் (ைலி) அவர்கள், நிச்ெயமாக 

நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுது காட்டிய முரைப்படிகய 

அவர்களுக்குத் ததாழுவித்து வருகிகைன்; அவர்கள் ததாழுது காட்டியரதவிட 
நான் குரைத்துவிடவில்ரல. நான் ததாழுரகயின் முந்திய இரு ைக்அத்களில் 
நீளமாக ஓதியும் பிந்திய இரு ைக்அத்களில் சுருக்கமாக ஓதியும் 
ததாழுவிக்கிகைன் என்று கூைினார்கள். அதற்கு உமர் (ைலி) அவர்கள், 

அபூஇஸ்ஹாக்! உங்கரளப் பற்ைி (நமது) எண்ணமும் அதுகவ என்று 
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கூைினார்கள்.69 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 

776 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உமர் (ைலி) அவர்கள் ெஅத் 
பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்களிடம், (கூஃபா நகை) மக்கள், ததாழுரக 
நடத்துவது உள்ளிட்ட எல்லா விையங்களிலும் உங்கரளப் பற்ைி (என்னிடம்) 
முரையிட்டனர் (இது குைித்து நீங்கள் என்ன விளக்கம் கூறுகிைரீ்கள்?) என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு ெஅத் (ைலி) அவர்கள், நாகனா (ததாழுரகயின்) முதல் 
இைண்டு ைக்அத்களில் நீளமாக ஓதுகிகைன். பின் இைண்டு ைக்அத்களில் 
சுருக்கமாக ஓதுகிகைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுவித்துக் 
காட்டிய முரைரயப் பின்பற்றுவதில் எந்தக் குரையும் நான் தெய்யவில்ரல 
என்று கூைினார்கள். அதற்கு உமர் (ைலி) அவர்கள், உங்கரளப் பற்ைி (நமது) 
எண்ணமும் அல்லது உங்கரளப் பற்ைி எனது எண்ணமும் அதுகவ என்று 

கூைினார்கள். 
 

 777 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
கிைாமவாெிகள் எனக்குத் ததாழுரகரயக் கற்றுத்தருகிைார்களா? என்று (ெஅத் 
பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் ககட்டதாக) அதிகப்படியாக 

இடம்தபற்றுள்ளது. 
 

 778 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நபி (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில்) லுஹ்ர் ததாழுரகக்காக இகாமத் தொல்லப்படும். அப்கபாது ஒருவர் 
பகீஉல் ஃகர்கத் பகுதிக்குச் தென்று இயற்ரகக் கடரன நிரைகவற்ைி, அங்கத் 
தூய்ரம தெய்துவிட்டுத் திரும்பிவந்து விடுவார். அப்கபாதும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முதல் ைக்அத்திகலகய இருந்துதகாண்டிருப்பார்கள். 
அவர்கள் (முதல் ைக்அத்தில்) நீண்ட கநைம் (குர்ஆன் வெனங் கரள) 
ஓதிவந்தகத இதற்குக் காைணம். 
 

779 கஸ்ஆ பின் யஹ்யா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அபூெயதீ் 
அல்குத்ரீ (ைலி) அவர் களிடம் தென்கைன். அப்கபாது அவர்கரளச் சுற்ைி 
நிரையப் கபர் குழுமியிருந்தனர். மக்கள் அரனவரும் கரலந்து தென்ைதும் 

நான், (இகதா) இவர்கள் உங்களிடம் ககட்டரததயல்லாம் நான் உங்களிடம் 

ககட்கமாட்கடன். நான் உங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
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ததாழுரகரயப் பற்ைிக் ககட்கிகைன் என்று தொன்கனன். அதற்கு அபூெயதீ் 
(ைலி) அவர்கள், (நபியவர்களின் முழு நிரைவான ததாழுரகரயப் கபான்று 
உங்களால் ததாழ இயலாது என்பதால்) இது ததாடர்பாகக் ககட்பதில் 
உங்களுக்குப் பயன் இல்ரல என்று கூைினார்கள். நான் மீண்டும் அகத 
ககள்விரயக் ககட்கடன். அப்கபாது அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள் (நபி (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில்) லுஹ்ர் ததாழுரகக்காக இகாமத் தொல்லப்படும். 
அப்கபாது எங்களில் ஒருவர் பகீஉல் ஃகர்கத் பகுதிக்குச் தென்று இயற்ரகக் 
கடரன நிரைகவற்றுவார். பிைகு தமது இல்லத்திற்குச் தென்று அங்கத் 

தூய்ரம தெய்துவிட்டுப் பள்ளிவாெலுக்குத் திரும்பிவருவார். அப்கபாதும் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முதல் ைக்அத்திகலகய 

இருந்துதகாண்டிருப்பார்கள் என்று கூைினார்கள்.70  

 

பாடம் : 35 சுப்ஹுத் ததாழுரகயில் குர்ஆன் ஓதுதல்.  
 

780 அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாயிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) 
நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்காவில் எங்களுக்கு சுப்ஹுத் ததாழுரக 

நடத்தினார்கள். அப்கபாது அல்முஃமினூன் (எனும் 23ஆவது) அத்தியாயத்ரத 

ஓதலானார்கள். அதில் மூொ (அரல), ஹாரூன் (அரல) ஆகிகயாரைப் பற்ைிய 
(23:45ஆவது) வெனம் அல்லது ஈொ (அரல) அவர்கரளப் பற்ைிய (23:50ஆவது) 
வெனம் வந்ததும் -இந்த இடத்தில் அைிவிப்பாளர் முஹம்மத் பின் அப்பாத் 
(ைஹ்) அவர்கள் ஐயப்பாட்டுடன் அைிவிக்கிைார்கள். அல்லது மற்ை 
அைிவிப்பாளர்கள் அன்னார் தொன்ன வார்த்ரத குைித்து கவறுபடுகிைார்கள்.- 
நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு இருமல் ஏற்பட்டுவிட்டது. உடகன (அவர்களால் 
ததாடர்ந்து ஓத முடியாமல்) ருகூஉச் தெய்துவிட்டார்கள். அந்தத் 
ததாழுரகயில் நானும் கலந்துதகாண்கடன். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அப்துர் ைஸ்ஸாக் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், அத்கதாடு நிறுத்திக் தகாண்டு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ருகூஉச் தெய்துவிட்டார்கள் என்று காணப்படுகிைது. கமலும் இந்த அைிவிப்பில், 

(அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் அவர்களது 
தபயரில் இப்னுல் ஆஸ் என்பது இடம்தபைவில்ரல. (ஆககவ, இந்த 

அப்துல்லாஹ் நபித்கதாழைான அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் 
அல்லர்.)  
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781 அம்ர் பின் ஹுரைஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ஃபஜ்ர் ததாழுரகயில் பின்வாங்கிச் தெல்லும் இைவின் மீது ெத்தியமாக எனும் 
(81:17ஆவது) வென(ம் இடம்தபற்றுள்ள 81ஆவது அத்தியாய)த்ரத ஓதுவரத 
நான் தெவியுற்கைன். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

782 குத்பா பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நான் 
ததாழுகதன்; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அப்கபாது) எங்களுக்குத் 
ததாழுவித்தார்கள். (அத்ததாழுரகயில்) காஃப் வல்குர்ஆனில் மஜதீ் (என்று 
ததாடங்கும் 50ஆவது) அத்தியாயத்ரத ஓதினார்கள். அதில் வந்நக்ல 

பாெிகா(த்)தின் எனும் (10ஆவது) வெனத்ரத அன்னார் ஓதியகபாது, நானும் 
அரதத் திரும்ப ஓதலாகனன்; ஆனால், அவர்கள் ஓதிய(தன் தபாருள் 
என்னதவன்ப)து எனக்குப் புரியவில்ரல.71  

 

783 குத்பா பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ஃபஜ்ர் ததாழுரகயில் கனிகள் நிரைந்து, குரலகள் அடுக்கடுக்காய்த் 
ததாங்குகின்ை நீண்ட தநடிய கபரீச்ெ மைங்கரளயும் (நாகம முரளக்கச் 
தெய்கதாம்) எனும் (50:10ஆவது) வென(ம் இடம்தபற்றுள்ள காஃப் 

அத்தியாய)த்ரத ஓதுவரத நான் ககட்கடன். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

784 ஸியாத் பின் இலாக்கா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: என் தந்ரதயின் 
ெககாதைர் (குத்பா பின் மாலிக்-ைலி) அவர்கள், நான் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் 
சுப்ஹுத் ததாழுரக ததாழுகதன். முதல் ைக்அத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் 

கனிகள் நிரைந்து, குரலகள் அடுக்கடுக்காய்த் ததாங்குகின்ை நீண்ட தநடிய 

கபரீச்ெ மைங்கரளயும் (நாகம முரளக்கச் தெய்கதாம்) எனும் (50:10ஆவது) 
வென(ம் இடம்தபற்றுள்ள காஃப் அத்தியாய)த்ரத (ஓதினார்கள்) என்று 
கூைினார்கள். ெில கவரளகளில், காஃப் எனும் (50ஆவது) அத்தியாயத்ரத 
ஓதினார்கள் என்று கூறுவார்கள்.  
 

785 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(ஆைம்பக் காலத்தில்) ஃபஜ்ர் ததாழுரகயில் காஃப் வல்குர்ஆனில் மஜதீ் எனும் 
(50ஆவது) அத்தியாயத்ரத ஓதிவந்தார்கள். அதற்குப் பின்னர் அவர்களது 
ததாழுரக சுருக்கமாககவ அரமந்தது.72  
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786 ெிமாக் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஜாபிர் பின் ெமுைா 
(ைலி) அவர்களிடம் நபி (ஸல்) அவர்களின் ததாழுரக குைித்துக் ககட்கடன். 
அப்கபாது அவர்கள், நபி (ஸல்) அவர்கள் சுருக்கமாககவ ததாழுவிப்பார்கள்; 

இகதா இவர்கள் ததாழுவிப்பரதப் கபான்று (நீளமாகத்) 
ததாழுவிக்கமாட்டார்கள் என்று கூைினார்கள். கமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் ததாழுரகயில் காஃப் வல்குர்ஆனில் மஜதீ் (என்று 
ததாடங்கும் 50ஆவது அத்தியாயம்) கபான்ைரத ஓதுவார்கள் என்றும் 
கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

787 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
லுஹ்ர் ததாழுரகயில் வல்ரலலி இதா யஃக்ஷா (என்று ததாடங்கும் 92ஆவது) 
அத்தியாயத்ரத ஓதுவார்கள். அஸ்ர் ததாழுரகயில் அது கபான்ைரதயும் 
சுப்ஹுத் ததாழுரகயில் அரதவிடப் தபரிய (அத்தியாயத்)ரதயும் ஓதுவார்கள்.  
 

788 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
லுஹ்ர் ததாழுரகயில் ெப்பிஹிஸ்ம ைப்பிக்கல் அஃலா... (என்று ததாடங்கும் 
87ஆவது) அத்தியாயத்ரத ஓதுவார்கள். சுப்ஹுத் ததாழுரகயில் அரத விடப் 
தபரிய(அத்தியாயத்)ரத ஓதுவார்கள்.  
789 அபூபர்ஸா நள்லா பின் உரபதா அல் அஸ்லமீ (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதிகாரலத் 
ததாழுரகயில் அறுபது முதல் நூறு வெனங்கள்வரை ஓதுவார்கள். - அபூபர்ஸா 
நள்லா பின் உரபதா அல்அஸ்லமீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் ததாழுரகயில் அறுபது முதல் 
நூறு வெனங்கள்வரை ஓதுவார்கள். 
 

 790 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
வல்முர்ெலாத்தி உர்ஃபன் எனும் (77ஆவது) அத்தியாயத்ரத ஓதிகனன். 
அரதச் தெவியுற்ை (என் தாயார்) உம்முல் ஃபள்ல் (ைலி) அவர்கள், என்னருரம 
மககன! இந்த அத்தியாயத்ரத ஓதிக்காட்டி (ஒன்ரை) நீ எனக்கு 
நிரனவுபடுத்திவிட்டாய். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மஃக்ரிப் 

ததாழுரகயில் இ(ந்த அத்தியாயத்)ரத ஓதக் ககட்டகத நான் கரடெியாக 

அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ைதாகும் என்று தொன்னார்கள்.73 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் ஆறு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

ொலிஹ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், அதன் பிைகு அவர்களின் உயிரை 
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அல்லாஹ் ரகப்பற்றும்வரை அவர்கள் எங்களுக்குத் (தரலரமகயற்றுத்) 
ததாழுவிக்க வில்ரல என்று (உம்முல் ஃபள்ல் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் 
என) அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

791 ஜுரபர் பின் முத்இம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மஃக்ரிப் ததாழுரகயில் அத்தூர் எனும் (56ஆவது) 
அத்தியாயத்ரத ஓதியரத நான் தெவியுற்கைன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் 
ஐந்து அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. பாடம் : 36 இைாத் 
ததாழுரகயில் குர்ஆன் ஓதுதல்.  
 

792 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
பயணத்தில் இருந் தார்கள். அப்கபாது இைாத் ததாழுரகயின் இைண்டு 
ைக்அத்களில் ஒன்ைில் வத்தீனி வஸ் ரஸத்தூனி எனும் (95ஆவது) 
அத்தியாயத்ரத ஓதினார்கள்.74 

 

 793 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இைாத் ததாழுரகரயத் ததாழுகதன். அதில் 

அவர்கள் வத்தீனி வஸ்ரஸத்தூனி எனும் (95ஆவது) அத்தியாயத்ரத 
ஓதினார்கள். 
 

 794 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
இைாத் ததாழுரகயில் வத்தீனி வஸ்ரஸத்தூனி எனும் (95ஆவது) 
அத்தியாயத்ரத ஓதியரத நான் ககட்கடன். அவர்கரளவிட அழகிய குைலில் 
கவறு யாரும் ஓதி நான் ககட்டதில்ரல. 
 

 795 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முஆத் பின் ஜபல் 
(ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ததாழுதுவிட்டுப் பிைகு (தம் 
கூட்டத்தாரிடம்) திரும்பிச் தென்று (நபி (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் 
ததாழுத ததாழுரகரய மீண்டும்) தம் கூட்டத்தாருக்குத் ததாழுவிப்பார்கள். 
ஒரு நாள் இைவில் முஆத் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இைாத் 
ததாழுது விட்டுத் தம் கூட்டத்தாரிடம் திரும்பிச் தென்று அவர்களுக்கு (அகத 
இைாரவ)த் ததாழுவித் தார்கள். அதில் (தபரிய அத்தியாயமான) அல்பகைா 
எனும் (2ஆவது) அத்தியாயத்ரத ஓத ஆைம்பித்தார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர் 
(ததாழுரகயிலிருந்து) விலகி ெலாம் தகாடுத்தார். பின்னர் தனியாகத் 
ததாழுதுவிட்டுத் திரும்பிச் தென்றுவிட்டார். மக்கள் அவரிடம், இன்னாகை, நீர் 
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நயவஞ்ெகர் (முனாஃபிக்) ஆகிவிட்டீைா? என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த 
மனிதர், இல்ரல. அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியமாக! (நான் நயவஞ்ெகன் 
அல்லன்). நிச்ெயம் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று 
(இது குைித்து) ததரிவிப்கபன் எனக் கூைினார். அவ்வாகை அவர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று, அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் பகல் 
கவரளகளில் கவரலதவட்டிகளில் ஈடுபடுகின்ைவர்கள். நாங்கள் ஒட்டகங்கள் 
மூலம் தண்ணரீ் பாய்ச்சுகவாம். இந்நிரலயில் முஆத் பின் ஜபல் அவர்கள் 
(கநற்ைிைவு) உங்களுடன் இைாத் ததாழுதுவிட்டு வந்து (எங்களுக்குத் 

ததாழுவித்தார். அதில் தபரிய அத்தியாயமான) அல்பகைா அத்தியாயத்ரத 
ஓதலானார். (எனகவதான் விலகிச் தென்று தனியாகத் ததாழுகதன்) என்று 
கூைினார். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முஆத் (ைலி) 
அவர்கரள கநாக்கித் திரும்பி, முஆகத! (நீதைன்ன) குழப்பவாதியா? என்று 
ககட்டுவிட்டு, (நீர் மக்களுக்குத் தரலரம தாங்கித் ததாழுவிக்கும் கபாது ெற்று 
ெிைிய அத்தியாயமான) இன்ன அத்தியாயத்ரத ஓதுவைீாக; இன்ன 
அத்தியாயத்ரத ஓதுவைீாக என்று தொன்னார்கள். இதன் அைிவிப்பாôளர்களில் 
ஒருவைான சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: நான் 
(இந்த ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்த) அம்ர் பின் தீனார் (ைஹ்) அவர்களிடம், 

(நபி (ஸல்) அவர்கள் முஆத் (ைலி) அவர்களிடம்) வஷ்ைம்ஸி வ ளுஹாஹா, 

வள்ளுஹா வல்ரலலி, வல்ரலலி இதா யஃக்ஷா, ெப்பிஹிஸ்ம ைப்பிக்கல் 
அஃலா ஆகிய (முரைகய 91, 93, 92, 87ஆவது) அத்தியாயங்கரள ஓதுவிைாக 
என்று கூைியதாக ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து அபுஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) 
அவர்கள் எமக்கு அைிவித்தார்ககள? என்று ககட்கடன். அதற்கு அம்ர் பின் 
தீனார் (ைஹ்) அவர்கள், (ஆம்) இது கபான்றுதான் (அைிவித்தார்கள்) என்ைார்கள். 
 

 796 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முஆத் பின் ஜபல் 
அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் தம் கதாழர்க(ளான எங்க)ளுக்கு (ஒரு நாள்) 
இைாத் ததாழுரக ததாழுவித்தகபாது (நீளமான அத்தியாயத்ரத ஓதித் 
ததாழுரகரய) நீட்டினார். உடகன எங்களில் ஒருவர் விலகிச் தென்று 
தனியாகத் ததாழுதார். இதுபற்ைி முஆத் (ைலி) அவர்களிடம் 
ததரிவிக்கப்பட்டகபாது அவர் ஒரு நயவஞ்ெகர் (முனாஃபிக்) என்று முஆத் 
(ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். அந்த மனிதருக்கு இச்தெய்தி எட்டியகபாது அவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று முஆத் (ைலி) அவர்கள் 
கூைியரதத் ததரிவித்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

முஆத்! நீர் குழப்பவாதியாக இருக்க விரும்புகின்ைைீா? நீர் மக்களுக்குத் 
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தரலரம தாங்கித் ததாழுவிக்கும்கபாது வஷ்ைம்ஸி வ ளுஹாஹா (91), 

ெப்பிஹிஸ்ம ைப்பிக்க (87), இக்ைஃ பிஸ்மி ைப்பிக்க (96), வல்ரலலி இதா யஃக்ஷா 
(92) ஆகிய(வற்ரைப் கபான்ை ெற்று ெிைிய) அத்தியாயங்கரள ஓதுவைீாக! என்று 
கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

797 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முஆத் பின் ஜபல் 
(ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (இைவின்) இறுதித் 
ததாழுரகயான இைாரவத் ததாழுவார்கள். பிைகு தம் கூட்டத்தாரிடம் 

திரும்பிச்தென்று அகத ததாழுரகரய அவர்களுக்குத் ததாழுவிப்பார்கள்.  
 

798 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முஆத் (ைலி) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இைாத் ததாழுரக 

ததாழுவார்கள். பிைகு தம் கூட்டத்தாரின் பள்ளிவாெலுக்குச் தென்று 
அவர்களுக்கு (அகத ததாழுரகரய)த் ததாழுவிப்பார்கள்.75 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. பாடம் : 37 ததாழுரகரயச் சுருக்கமாக 
அகத கநைத்தில் நிரைவாகத் ததாழுவிக்குமாறு இமாம்களுக்கு இடப்பட்டுள்ள 
கட்டரள.  
 

799 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, இன்னார் ததாழுரகரய 

நீண்ட கநைம் எங்களுக்குத் ததாழுவிப்பதால் சுப்ஹுத் ததாழுரக(யின் 

ஜமாஅத்து)க்குச் தெல்லாமல் நான் தாமதித்துவிடுகிகைன் என்று கூைினார். 
இரதக் ககட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அன்ரைக்குக் 
ககாபமரடந்தரதவிடக் கடுரமயாக கவறு எந்தச் தொற்தபாழிவின்கபாதும் 
ககாபமரடந்து அவர்கரள நான் கண்டதில்ரல. பிைகு அவர்கள், மக்ககள! 
உங்களில் தவறுப்பூட்டும் ெிலர் உள்ளனர். ஆககவ, உங்களில் எவர் 

மக்களுக்குத் ததாழுவிக்கின்ைாகைா அவர் சுருக்கமாகத் ததாழுவிக்கட்டும். 
ஏதனனில், அவருக்குப் பின்னால் முதியவர்களும், பலவனீர் களும் அலுவல் 

உரடயவர்களும் உள்ளனர் என்று கூைினார்கள்.76 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

 800 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் மக்களுக்குத் 
ததாழுவித்தால் அவர் சுருக்கமாகத் ததாழுவிக்கட்டும். ஏதனனில், அ(வருக்குப் 
பின்னால் ததாழுப)வர்களில் ெிறுவர்களும் முதியவர்களும் பலவனீர்களும் 
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கநாயாளிகளும் உள்ளனர். அவர் தனியாகத் ததாழுதால் தாம் விரும்பியவாறு 
ததாழுதுதகாள்ளட்டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

801 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் 
ஒருவர் மக்களுக்காகத் ததாழுவிக்க நின்ைால் அவர் சுருக்கமாகத் 

ததாழுவிக்கட்டும். ஏதனனில், அவர்களிரடகய முதியவர்களும் பலவனீர்களும் 

உள்ளனர். அவர் தனியாகத் ததாழ நின்ைால் தாம் விரும்பிய அளவுக்கு 
நீட்டித் ததாழுதுதகாள்ளட்டும்.  
 

802 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
மக்களுக்குத் ததாழுரக நடத்தினால் அவர் சுருக்கமாகத் ததாழுவிக்கட் டும். 
ஏதனனில், மக்களிரடகய பலவனீர்களும் கநாயாளிகளும் 

அலுவலுரடகயாரும் உள்ளனர். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் கநாயாளிகள் என்பதற்கு பதிலாக முதியவர்கள் எனும் தொல் 
இடம்தபற்றுள்ளது. 
 

 803 உஸ்மான் பின் அபில்ஆஸ் அஸ்ஸகஃப ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி 
(ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், நீங்கள் உங்கள் கூட்டத்தாருக்குத் தரலரம 

தாங்கித் ததாழுவியுங்கள் என்று கூைினார்கள். நான், அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
என் உள்ளத்தில் (தபருரம) ஏதும் ஏற்பட்டுவிடுவரத நான் அஞ்சுகிகைன் 
என்று தொன்கனன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் அருகில் வாருங்கள்! என்று 
என்ரன அரழத்து, என்ரனத் தமக்கு முன்னால் அமைரவத்தார்கள். பிைகு 
தமது கைத்ரத என் தநஞ்ெில் மார்புகளுக்கிரடகய ரவத்தார்கள். பிைகு 
திரும்புங்கள் என்ைார்கள். (நான் திரும்பியதும்) தமது கைத்ரத என் 
கதாள்களுக்கி ரடகய முதுகில் ரவத்தார்கள். பிைகு நீங்கள் உங்கள் 
கூட்டத்தாருக்குத் தரலரம தாங்கித் ததாழுவியுங்கள். எவர் ஒரு 
கூட்டத்தாருக்குத் தரலரம தாங்கித் ததாழுவிக்கிைாகைா அவர் சுருக்கமாகத் 
ததாழுவிக்கட்டும். ஏதனனில், அவர்களிரடகய முதியவர்கள் உள்ளளனர்; 

அவர்களிரடகய கநாயாளிகளும் பலவனீர்களும் அலுவலுரடகயாரும் 
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உள்ளனர். உங்களில் ஒருவர் தனியாகத் ததாழுதால் அவர் தாம் விரும்பியபடி 

ததாழுதுதகாள்ளட்டும் என்று கூைினார்கள்.  
 

804 உஸ்மான் பின் அபில்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு இறுதியாகச் தெய்த உபகதெம், நீங்கள் ஒரு 
ெமுதாயத்தாருக்குத் தரலரம தாங்கித் ததாழுவித்தால் அவர்களுக்கு (ெிைமம் 

ஏற்பட்டுவிடாமல்) சுருக்கமாகத் ததாழுவியுங்கள் என்பகதயாகும். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

805 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ததாழுரகரயச் 
சுருக்கமாகவும் (அகத கநைத்தில் ஏததான்றும் விடுபடாமல்) நிரைவாகவும் 
ததாழுவிப்பார்கள். இரத அப்துல் அஸீஸ் பின் ஸுரஹப் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

806 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ததாழுரகரய மிகச் சுருக்கமாகவும் (அகத கநைத்தில்) நிரைவாகவும் 
ததாழுவிப்பவர்களாய் இருந்தார்கள். இரத கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கி 
ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

807 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கரள விட மிகச் சுருக்கமாகவும் (அகத ெமயம்) முழுரமயாகவும் 
ததாழுவிக்கக்கூடிய கவறு எந்த இமாமுக்குப் பின்னாலும் ஒருகபாதும் நான் 
ததாழுததில்ரல. இரத ைரீக் பின் அப்தில்லாஹ் பின் அபநீிம்ர் (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.77 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 

 808 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ததாழுவித்துக்தகாண்டிருக்கும்கபாது (பின்னால் ததாழும் 
தபண்களிரடகய உள்ள) குழந்ரத தன் தாயிடம் அழுதுதகாண்டிருப்பரதச் 

தெவிகயற்பார்கள். உடகன சுருக்கமான அத்தியாயத்ரத அல்லது ெிைிய 
அத்தியாயத்ரத ஓதுவார்கள். இரத ஸாபித் அல்புனான ீ(ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 
 

 809 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் நீண்ட கநைம் 
ததாழுவிக்கும் எண்ணத்துடன் ததாழுரகரயத் துவக்குகவன். அப்கபாது 
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(பின்னால் ததாழும் தபண்களிரடகய) குழந்ரத அழுவரதச் தெவிகயற்கபன். 
குழந்ரதமீது தாய்க்குள்ள கடுரமயான ஈடுபாட்ரட எண்ணி நான் 
ததாழுரகரயச் சுருக்கமாக முடித்துக்தகாள்கவன். இரத அனஸ் பின் மாலிக் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.78  

 

பாடம் : 38 ததாழுரகயின் முக்கிய நிரல 

(களான நிற்ைல், குனிதல், ெிைம்பணிதல் ஆகியரவ) கரள நிறுத்தி நிதானமாகச் 
தெய்வதும், அவற்ரைச் சுருக்கமாக அகத கநைத்தில் முழுரமயாக 
நிரைகவற்றுவதும்.79  

 

810 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்களது ததாழுரகரய ஊன்ைிக் கவனித்கதன். ததாழுரகயில் அவர்களது 
நிற்ைல் (கியாம்), குனிதல் (ருகூஉ), குனிந்து நிமிர்ந்த பின் நிரல தகாள்ளல், 

அவர்களின் ெிைவணக்கம் (ெஜ்தா), இரு ெிைவணக்கங்களுக்கிரடயிலான அமர்வு, 

பிைகு ெலாம் தகாடுப்பதற்கும் எழுந்து தெல்வதற்கும் இரடகயயான 
இரடதவளி ஆகியவற்ைின் கால அளவுகள் ஏைக்குரைய ெம அளவில் 
அரமந்திருந்தன.80 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

811 ஹகம் பின் உரதபா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (இைாக்கிலுள்ள) கூஃபா 
நகரை, இப்னுல் அஷ்அஸ் காலத்தில் ஒரு மனிதர் தவற்ைி தகாண்டார். -
அவைது தபயரையும் அைிவிப்பாளர் குைிப்பிட்டார்,- அந்த மனிதர் (மத்தர் பின் 
நாஜியா), அபூஉரபதா பின் அப்தில்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைஹ்) அவர்கரள 
மக்களுக்கு (தரலரம தாங்கி)த் ததாழுவிக்குமாறு பணித்தார். அவ்வாகை 

அபூஉரபதா அவர்களும் ததாழரவக்கலானார்கள். அவர்கள் ததாழுரகயில் 
ருகூஉவிலிருந்து தரலரய உயர்த்தினால், பின்வருமாறு நான் தொல்லும் 
அளவிற்கு நிற்பார்கள்: அல்லாஹும்ம ைப்பனா ல(க்)கல் ஹம்து மில்அஸ் 
ஸமாவாத்தி வ மில்அல் அர்ளி, வ மில்அ மா ைிஃத்த மின் ரையிம் பஅத். 
அஹ்லஸ் ஸனாயி வல்மஜ்த். லா மானிஅ லிமா அஉரதத்த, வலா முஉத்திய 
லிமா மனஉத்த, வலா யன்ஃபஉ தல்ஜத்தி மின்க்கல் ஜத். (தபாருள்: இரைவா! 
எங்கள் அதிபதிகய! வானங்கள் நிைம்ப, பூமி நிைம்ப, நீ நாடும் இன்ன பிை 
தபாருட்கள் யாவும் நிைம்பப் புகழரனத்தும் உனக்கக உரியது. புகழுக்கும் 
மாண்புக்கும் உரியவகன! நீ தகாடுத்தரதத் தடுப்பவர் யாருமிலர். நீ 

தடுத்தரதக் தகாடுப்பவர் யாருமிலர். எந்தச் தெல்வரின் தெல்வமும் 
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அவருக்கு உ(ந்தன் கவதரன த)ன்னிலிருந்து பயன் அளிக்காது.) ததாடர்ந்து 
ஹகம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் இந்த ஹதீரஸ அப்துர் ைஹ்மான் 
பின் அபரீலலா (ைஹ்) அவர்களிடம் கூைிகனன். அப்கபாது அவர்கள் 
கூைினார்கள்: பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூைியரத 
நான் ககட்டுள்களன்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ததாழுரக 
(நிற்ைல்), அவர்களது குனிதல் (ருகூஉ), குனிந்து எழு(ந்ததும் நிரலதகாள்)வது, 

அவர்களின் ெிைவணக்கம் (ெஜ்தா), இரு ெிை வணக்கங்களுக்கிரடயிலான 
அமர்வு ஆகியன ஏைத்தாழ ெம அளவில் அரமந்திருந்தன. (இந்த ஹதீஸின் 
அைிவிப்பாளைான) ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: நான் இந்த 
ஹதீரஸ அம்ர் பின் முர்ைா (ைஹ்) அவர்களிடம் கூைிகனன். அப்கபாது 

அவர்கள், நான் அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபரீலலா (ைஹ்) அவர்கரளப் 

பார்த்திருக்கிகைன். ஆனால், அவர்களது ததாழுரக இவ்வாறு 
அரமந்திருக்கவில்ரலகய என்று கூைினார்கள். - ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: ஹகம் (ைஹ்) அவர்கள், மத்தர் பின் நாஜியா என்பார் கூஃபா 
நகரை தவற்ைி தகாண்டகபாது அபூஉரபதா (பின் அப்தில்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத்-ைஹ்) அவர்கரள மக்களுக்குத் (தரலரம தாங்கித்) ததாழுவிக்குமாறு 
கூைினார் என்று ததாடங்கி, கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி அைிவித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 

812 ஸாபித் அல்புனான ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அனஸ் (ைலி) அவர்கள் 
(எங்களிடம்), அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் 
ததாழுவித்தரதப் கபான்கை நான் உங்களுக்குத் ததாழுவிக்கிகைன்; அதில் 
எந்தக் குரையும் ரவக்கமாட்கடன் என்று கூைினார்கள். (பிைகு 

ததாழுவித்தார்கள்.) அனஸ் (ைலி) அவர்கள் (ததாழுவித்தகபாது) ஒன்ரைச் 
தெய்வார்கள். ஆனால், அவ்வாறு நீங்கள் தெய்வரத நான் பார்த்ததில்ரல. 
அனஸ் (ைலி) அவர்கள் குனிந்து (ருகூஉ தெய்து) நிமிர்ந்ததும் (நீண்ட கநைம்) 
கநைாக நிற்பார்கள். எந்த அளவிற்தகன்ைால் அவர்கள் மைந்துவிட்டார்ககளா! 
என்று எவகைனும் கூைிவிடுவார். அவர்கள் ெிைவணக்கம் (ெஜ்தா) தெய்து 
தரலரய உயர்த்தியதும் இருப்பில் (நீண்ட கநைம்) நிரலதகாண்டிருப்பார்கள். 
எந்த அளவிற்தகன்ைால் அவர்கள் மைந்துவிட்டார்ககளா! என்று எவகைனும் 
கூைிவிடுவார்.81  
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813 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கரள விட மிகச் சுருக்கமாக, அகத கநைத்தில் நிரைவாகத் 
ததாழுவிக்கக்கூடிய எவருக்குப் பின்னாலும் நான் ததாழுததில்ரல. அவர்களது 
ததாழுரக(யின் ஒவ்தவாரு நிரலயும்) ெமமான அளவிகலகய 
அரமந்திருந்தது. அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களது ததாழுரக(யின் ஒவ்தவாரு 
நிரலயும் அவ்வாகை) ெமமான அளவிகலகய அரமந்திருந்தது. உமர் (ைலி) 
அவர்கள் (ஆட்ெிக்கு) வந்தகபாது ஃபஜ்ர் ததாழுரகரய நீண்ட கநைம் 
ததாழுவித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ததாழுரகயில்) 
ெமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் என்று கூைியதும் நீண்ட கநைம் நிரலயில் 
நிற்பார்கள். எந்த அளவிற்தகன்ைால் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் மைந்துவிட்டார்ககளா என்று கூறுகவாம். பிைகு ெிைவணக்கம் (ெஜ்தா) 
தெய்வார்கள். இரு ெிைவணக்கங்களுக்கிரடகய (நீண்ட கநைம்) 
அமர்ந்திருப்பார்கள். எந்த அளவிற்தகன்ைால் அவர்கள் மைந்துவிட்டார்ககளா 
என்று நாங்கள் கூறுகவாம்.  
 

பாடம் : 39 இமாரமப் பின்ததாடர்ந்து ததாழுவதும், எரதயும் அவர் தெய்த 
பின்கப தெய்வதும். 
 

 814 அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத் அல்கத்மீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: பைாஉ 
பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் என்னிடம் ததரிவித்தார்கள் - அன்னார் தபாய் 

உரைப்பவர் அல்லர்-: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் 
பின்னால் (அவர்கரளப் பின்பற்ைித்) ததாழுது வந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள் 
குனிந்து (ருகூஉ தெய்து) தரலரய உயர்த்திவிட்டால் அவர்கள் பூமியில் 
தமது தநற்ைிரய ரவக்காதவரை (எங்களில்) யாரும் தமது முதுரக (ெஜ்தாச் 
தெய்வதற்காக) வரளப்பரத நான் கண்டதில்ரல. (அவர்கள் ெஜ்தாவுக்குச் 
தென்ை) பிைகுதான் பின்னாலிருப்பவர்கள் ெஜ்தாவுக்குச் தெல்வார்கள்.82 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 815 அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத் அல்கத்மீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் 
என்று கூைிவிட்டால் அவர்கள் ெஜ்தாச் தெய்யாதவரை எங்களில் யாரும் 
எங்கள் முதுரக (ெஜ்தாவிற்காக) வரளக்கமாட்கடாம்; (அவர்கள் ெஜ்தாச் 
தெய்த) பிைகுதான் நாங்கள் ெஜ்தாச் தெய்கவாம் என்று பைாஉ பின் ஆஸிப் 
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(ைலி) அவர்கள் என்னிடம் அைிவித்தார்கள். அன்னார் தபாய் உரைப்பவர் 
அல்லர்.  
 

816 முஹாரிப் பின் திஸார் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் 
யஸீத் அல்கத்மீ (ைலி) அவர்கள் (பள்ளிவாெலில்) தொற்தபாழிவு 

கமரடயிலிருந்தபடி (பின்வருமாறு) கூறுவரத நான் ககட்டுள்களன்: பைாஉ 
பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் எங்களிடம் கூைினார்கள்: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ததாழுதுவந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள் ருகூஉச் 
தெய்த பிைகுதான் நாங்கள் ருகூஉச் தெய்கவாம். அவர்கள் ருகூஉவிலிருந்து 
தரலரய உயர்த்தி ெமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் என்று கூைிய பின் 

அவர்கள் (ெஜ்தாவிற்குச் தென்று) தமது தநற்ைிரய பூமியில் ரவப்பரத 
நாங்கள் பார்க்கும்வரை நாங்கள் நின்றுதகாண்கடயிருப்கபாம். பிைகுதான் அவர் 
கரளப் பின்ததாடர்கவாம்.  
 

817 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் (ததாழுரகயில்) இருக்கும்கபாது அவர்கள் ெஜ்தாச் 

தெய்துவிட்டரதப் பார்க்காதவரை எங்களில் எவரும் (ெஜ்தாச் தெய்வதற்காக) 
தமது முதுரக வரளக்கமாட்டார். இந்த ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடரிலும் வந்துள்ளது. அதில் அவர்கள் ெஜ்தாச் தெய்து 
தகாண்டிருப்பரத நாங்கள் பார்க்காதவரை என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

818 அம்ர் பின் ஹுரைஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்குப் பின்னால் ஃபஜ்ர் ததாழுரகரயத் ததாழுகதன். அதில் அவர்கள் 
ஃபலா உக்ஸிமு பில் குன்னஸில் ஜவாரில் குன்னஸி எனும் வென(ங்கள் 

இடம்தபற்றுள்ள 81ஆவது அத்தியாய)த்ரத ஓதுவரத நான் தெவியுற்கைன். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் முழுரமயாக ெஜ்தாவிற்குப் கபாய்ச்கெைாதவரை 
எங்களில் எவரும் தமது முதுரக (ெஜ்தாவிற்காக) வரளக்கமாட்டார். 
 

 பாடம் : 40 ருகூஉவிலிருந்து தரலரய உயர்த்திய பின் ஓத கவண்டியரவ.  
 

819 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ருகூஉவிலிருந்து தமது முதுரக 
நிமிர்த்தி விட்டால் ெமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ். அல்லாஹும்ம ைப்பனா 
ல(க்)கல் ஹம்து மில்அஸ் ஸமாவாத்தி வ மில்அல்அர்ளி வ மில்அ மா 
ைிஃத்த மின் ரையிம் பஅது என்று கூறுவார்கள். (தபாருள்: அல்லாஹ் 
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தன்ரனப் புகழ்கவாரின் புகழுரைரய ஏற்றுக்தகாள்கின்ைான். இரைவா! எங்கள் 
அதிபதிகய! வானங்கள் நிைம்ப, பூமி நிைம்ப, அவற்றுக்குப் பின் நீ நாடிய இன்ன 
பிை தபாருள்கள் நிைம்பப் புகழ் அரனத்தும் உனக்கக உரியது.) இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

820 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ருகூஉவிலிருந்து நிமிர்ந்து 
ெமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் என்று கூைியதும்), அல்லஹும்ம ைப்பனா 
ல(க்)கல் ஹம்து, மில்அஸ் ஸமாவாத்தி வ மில்அல் அர்ளி வ மில்அ மா 
ைிஃத்த மின் ரையிம் பஅது என்று துதிப்பார்கள். (தபாருள்: இரைவா! எங்கள் 
அதிபதிகய! வானங்கள் நிைம்ப, பூமி நிைம்ப, அவற்றுக்குப் பின் நீ நாடிய இன்ன 
பிை தபாருள்கள் நிைம்பப் புகழ் அரனத்தும் உனக்கக உரியது.) இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

821 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (ருகூஉவிலிருந்து நிமிர்ந்ததும்), அல்லாஹும்ம ல(க்)கல் ஹம்து, 

மில்அஸ் ஸமாவாத்தி வ மில்அல் அர்ளி, வ மில்அ மா ைிஃத்த மின் 
ரையிம் பஅது. அல்லாஹும்ம, தஹ்ஹிர்ன ீபிஸ்ஸல்ஜி வல்பைதி 
வல்மாயில் பாரித். அல்லாஹும்ம, தஹ்ஹிர்ன ீமினத் துனூபி வல்கத்தாயா 
கமா யுனக்கஸ் ஸவ்புல் அப்யளு மினல் வஸ(க்)கி என்று பிைார்த்திப்பார்கள். 
(தபாருள்: இரைவா! வானங்கள் நிைம்ப, பூமி நிைம்ப, அவற்றுக்குப் பின் நீ 
நாடிய இன்ன பிை தபாருள்கள் நிைம்பப் புகழ் அரனத்தும் உனக்கக உரியது. 
இரைவா, பனிக்கட்டியாலும் ஆலங் கட்டியாலும் குளிர்ந்த நீைாலும் என்ரனத் 

தூய்ரமப்படுத்துவாயாக! இரைவா, அழுக்கிலிருந்து தவண்ரமயான ஆரட 

தூய்ரமப்படுத்தப்படுவரதப் கபான்று பாவங்களிலிருந்தும் தவறுகளிலிருந்தும் 

என்ரனத் தூய்ரமப்படுத்துவாயாக!) இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், முஆத் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், (வஸக் எனும் தொல்லுக்கு பதிலாக) தைன் எனும் 
தொல் இடம்தபற்றுள்ளது. யஸீத் பின் ஹாரூன் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் தனஸ் எனும் தொல் இடம் தபற்றுள்ளது. (எல்லாவற்றுக்கும் 

தபாருள்: அழுக்கு.)  
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822 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ருகூஉவிலிருந்து தமது தரலரய உயர்த்தியதும் ைப்பனா! 
ல(க்)கல் ஹம்து மில்அஸ் ஸமாவாத்தி வல்அர்ளி, வ மில்அ மா ைிஃத்த மின் 
ரையிம் பஅது. அஹ்லஸ் ஸனாயி வல்மஜ்த். அஹக்கு மா காலல் அப்து, வ 

குல்லுனா ல(க்)க அப்துன். அல்லாஹும்ம, லா மானிஅ லிமா அஉரதத்த, 

வலா முஉத்திய லிமா மனஉத்த, வலா யன்ஃபஉ தல்ஜத்தி மின்க்கல் ஜத் 
என்று கூறுவார்கள். (தபாருள்: எங்கள் அதிபதிகய! வானங்களும் பூமியும் 
நிைம்பும் அளவுக்கு, நீ நாடும் இன்ன பிை தபாருள்கள் யாவும் நிைம்பும் 
அளவுக்குப் புகழரனத்தும் உனக்கக உரியது. புகழுக்கும் மாண்புக்கும் 
உரியவகன! நாங்கள் அரனவரும் உன் அடிரமகள்தாம். அடியார்கள் கூறும் 
தொற்களிகலகய மிகவும் தகுதி வாய்ந்தது, இரைவா! நீ தகாடுத்தரதத் 
தடுப்பவர் யாருமிலர். நீ தடுத்தரதக் தகாடுப்பவர் யாருமிலர். எந்தச் 
தெல்வரின் தெல்வமும் அவருக்கு உ(ந்தன் கவதரன த)ன்னிலிருந்து பயன் 
அளிக்காது என்பகதயாகும்.)  
 

823 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ருகூஉவிலிருந்து தரலரய உயர்த்தியதும் அல்லாஹும்ம, ைப்பனா, ல(க்)கல் 
ஹம்து மில்அஸ் ஸமாவாத்தி வ மில்அல் அர்ளி, வ மா பய்னஹுமா, வ 
மில்அ மா ைிஃத்த மின் ரையிம் பஅது. அஹ்லஸ் ஸனாயி வல்மஜ்த். லா 
மானிஅ லிமா அஉரதத்த, வ லா முஉத்திய லிமா மனஉத்த, வ லா யனஃபஉ 
தல்ஜத்தி மின்க்கல் ஜத் என்று கூறுவார்கள். (தபாருள்: இரைவா, எங்கள் 
அதிபதிகய! வானங்கள் நிைம்ப, பூமி நிைம்ப, இன்னும் அவற்றுக்கிரடகய 
உள்ளரவ நிைம்ப மற்றும் நீ நாடிய இன்ன பிை தபாருள்கள் நிைம்பப் 
புகழரனத்தும் உனக்கக உரியது. புகழுக்கும் மாண்புக்கும் உரியவகன! நீ 
தகாடுத்தரதத் தடுப்பவர் யாருமிலர். நீ தடுத்தரதக் தகாடுப்பவர் யாருமிலர். 
எந்தச் தெல்வரின் தெல்வமும் அவருக்கு உ(ந்தன் கவதரன த)ன்னிலிருந்து 
பயன் அளிக்காது.) - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் வமில்அ மா ைிஃத்த மின் ரையிம் பஅது (மற்றும் நீ நாடிய இன்ன 
பிை தபாருள்கள் நிைம்பப் புகழரனத்தும் உனக்கக உரியது) என்பதுவரைகய 

இடம்தபற்றுள்ளது. அதற்குப் பின்னால் உள்ளது குைிப்பிடப்பட வில்ரல. 
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 பாடம் : 41 ருகூஉ மற்றும் ெஜ்தாவில் குர்ஆன் (வெனங்கரள) ஓதுவதற்கு 
வந்துள்ள தரட. 
 

824 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தம் இறுதி நாட்களில் உடல் நலிவுற்ைிருந்தகபாது தமது அரையின்) 
திரைச் ெீரலரய விலக்கி (பள்ளிவாெலுக்குள் கநாக்கி)னார்கள். அப்கபாது 
மக்கள், அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களுக்குப் பின்னால் அணிவகுத்து 
நின்றுதகாண்டிருந்தனர். (அவர் களிடம்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், மக்ககள! நபித்துவத்தின் நற்தெய்திகளிலிருந்து ஒரு முஸ்லிம் 

காண்கின்ை அலலது அவருக்குக் காட்டப்படுகின்ை நல்ல (உண்ரமயான) 
கனவுகரளத் தவிை கவதைதுவும் எஞ்ெியிருக்க வில்ரல. 
அைிந்துதகாள்ளுங்கள்: ருகூஉ அல்லது ெஜ்தாச் தெய்துதகாண்டிருக்ரகயில் 
குர்ஆன் (வெனங்கரள) ஓத கவண்டாதமன்று நான் தரட 
விதிக்கப்தபற்றுள்களன். ருகூஉவில் வலிவும் மாண்பும் உரடய இரைவரன 

மகிரமப் படுத்துங்கள். ெஜ்தாவில் முரனந்து பிைார்த்தியுங்கள். உங்கள் 

பிைார்த்தரன ஏற்கப்பட அது மிகவும் தகுதியானதாகும் என்று கூைினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 825 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தகபாது தமது அரையின்) திரைச் 
ெீரலரய விலக்கினார்கள். அவர்கள் எந்த கநாயில் இைந்தார்ககளா அந்த 

கநாயின் காைணத்தால் அவர்களது தரலயில் துணி ஒன்று 
கட்டப்பட்டிருந்தது. அப்கபாது அவர்கள், இரைவா! (உன் தெய்திகரள) நான் 
(மக்களிடம்) கெர்த்துவிட்கடனா? என்று மும்முரை கூைிவிட்டு, நபித்துவத்தின் 

நற்தெய்திகளிலிருந்து ஒரு நல்ல அடியார் காண்கின்ை அல்லது அவருக்குக் 

காட்டப்படுகின்ை (நல்ல) கனரவத் தவிை கவதைதுவும் எஞ்ெியிருக்கவில்ரல 
என்று தொன்னார்கள். ததாடர்ந்து கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 
இடம்தபற்றுள்ளது. 
 

 826 அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ருகூஉ அல்லது ெஜ்தாவில் குர்ஆன் (வெனங்கரள) ஓத 
கவண்டாதமன்று எனக்குத் தரட விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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827 அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ருகூஉ அல்லது ெஜ்தாவில் இருக்கும்கபாது குர்ஆன் 
(வெனங்கரள) ஓத கவண்டாதமன என்ரனத் தடுத்தார்கள்.  
 

828 அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ருகூஉ மற்றும் ெஜ்தாவில் குர்ஆன் (வெனங்கரள) ஓத 
கவண்டாதமன என்ரனத் தடுத்தார்கள். உங்கரளயும் தடுத்தார்கள் என்று 
நான் கூை மாட்கடன்.83 

 

 829 அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் கநெர் (நபி (ஸல்) 
அவர்கள்) ருகூஉ அல்லது ெஜ்தாச் தெய்துதகாண்டிருக்கும்கபாது குர்ஆன் 
(வெனங்கரள) ஓத கவண்டாதமன என்ரனத் தடுத்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 

 830 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஒன்பது அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், ருகூஉச் தெய்துதகாண்டிருக்கும்கபாது 
குர்ஆன் (வெனங்கரள) ஓத கவண்டாதமன என்ரன நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தடுத்தார்கள் என்கை இடம்தபற்றுள்ளது. ெஜ்தாவிலிருக்கும்கபாது குர்ஆரன 
ஓதக் கூடாது என்பது பற்ைிய குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அலீ (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அந்த  

 

அைிவிப்பிலும் ெஜ்தாவில் குர்ஆரன ஓதலாகாது என்பது பற்ைிய குைிப்பு 

இடம்தபை வில்ரல. 831 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ருகூஉச் 
தெய்துதகாண்டிருக்கும்கபாது குர்ஆன் (வெனங்கரள) ஓத கவண்டாதமன 
நான் தரட விதிக்கப்தபற்றுள்களன். இந்த ஹதீஸின் அைிவிப்பாளர்ததாடரில் 
அலீ (ைலி) அவர்களது தபயர் இடம்தபை வில்ரல.84  

 

பாடம் : 42 ருகூஉவிலும் ெஜ்தாவிலும் ஓத கவண்டியரவ.  
 

832 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் அடியார் தம் 
இரைவனிடம் (அவனது அருளுக்கு இலக்காகி) இருக்கும் நிரலகளில் மிக 
தநருக்கமானது, அவர் ெஜ்தாவிலிருக்கும் கபாகதயாகும். எனகவ, நீங்கள் 
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(ெஜ்தாவில்) அதிகமாகப் பிைார்த்தியுங்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

833 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (ததாழும்கபாது) தமது ெஜ்தாவில் அல்லாஹும்மஃக்பிர்லீ குல்லஹு, 

திக்கஹு வ ஜில்லஹு, வ அவ்வலஹு வ ஆகிைஹு, வ அலானிய்யத்தஹு 
வ ெிர்ைஹு என்று பிைார்த்திப்பார்கள். (தபாருள்: இரைவா! என் பாவங்கள் 
அரனத்ரதயும் மன்னிப்பாயாக! அவற்ைில் ெிைியரதயும் தபரியரதயும், 

ஆைம்பமாகச் தெய்தரதயும் இறுதியாகச் தெய்தரதயும், தவளிப்பரடயாகச் 
தெய்தரதயும் மரைமுக மாகச் தெய்தரதயும் மன்னிப்பாயாக.) இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

834 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் குர்ஆனின் (110ஆவது அத்தியாயத்தின்) கட்டரளரயச் 
தெயல்படுத்தும் வரகயில், தமது (ததாழுரகயின்) ருகூஉவிலும் ெஜ்தாவிலும் 
சுப்ஹானக்கல்லாஹும்ம ைப்பனா வபி ஹம்திக, அல்லாஹும்மஃக்ஃபிர்லீ 

(இரைவா! எங்கள் அதிபதிகய! உன்ரனப் கபாற்ைிப் புகழ்ந்து துதிக்கிகைன். 
இரைவா! எனக்கு மன்னிப்பளிப்பா யாக!) என்று அதிகமாகக் கூைிவந்தார்கள்.85 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

835 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இைப்பதற்கு முன்னால் சுப்ஹானக வபி ஹம்திக அஸ்தஃக்ஃபிருக வ 
அதூபு இரலக்க (இரைவா! உன்ரனப் கபாற்ைிப் புகழ்ந்து துதிக்கிகைன். 
உன்னிடத்தில் பாவமன்னிப்புக்ககாரி உன்னிடகம மீளுகிகைன்) என்று 

அதிகமாகக் கூைிவந்தார்கள். (ஒரு நாள்) நான், அல்லாஹ்வின் தூதகை! இந்த 

வார்த்ரதகள் என்ன? இவற்ரைத் தாங்கள் புதிதாகக் கூைத் 
துவங்கியுள்ளரீ்ககள (என்ன காைணம்)? என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் உதவியும் தவற்ைியும் 
வரும்கபாது... (என்று ததாடங்கும் 110ஆவது) அத்தியாயத்தில் என் 
ெமுதாயத்தார் விையத்தில் எனக்ககார் அரடயாளம் கூைப்பட்டுள்ளது. அரத 
நான் காண்பதால் இவற்ரைக் கூைிவருகிகைன் என்று தொன்னார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

836 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் உதவியும் தவற்ைியும் வரும்கபாது... என்று ததாடங்கும் 
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(110ஆவது) அத்தியாயம் அருளப்தபற்ைது முதல் ஒவ்தவாரு ததாழுரகயிலும் 

சுப்ஹானக்க ைப்ப ீவபி ஹம்திக்க, அல்லாஹும்மஃக்ஃபிர்லீ என்று கூைாமல் 
அல்லது பிைார்த்திக்காமல் இருந்ததில்ரல. (தபாருள்: என் அதிபதிகய! உரனப் 
கபாற்ைிப் புகழ்ந்து துதிக்கிகைன். இரைவா! எனக்கு மன்னிப்பளிப்பாயாக!) 
 

 837 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தமது ததாழுரகயில்) மிகுதியாக சுப்ஹானல் லாஹி வபி 
ஹம்திஹி, அஸ்தஃக்ஃபிருல்லாஹ வ அதூபு இரலஹி (அல்லாஹ் மிகத் 
தூயவன் எனப் புகழ்ந்தவனாய் அவரனத் துதிக்கிகைன். அல்லாஹ்விடம் 
பாவமன்னிப்புக்ககாரி மீளுகிகைன்) என்று கூைிவந்தார்கள். நான், 

அல்லாஹ்வின் தூதகை! நீங்கள் சுப்ஹானல் லாஹி வபி ஹம்திஹி, 
அஸ்தஃக்ஃபிருல்லாஹ வ அதூபு இரலஹி என்று மிகுதியாகக் 
கூைிவருவரத நான் காண்கிகைன் (இதற்கு என்ன காைணம்?) என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அவர்கள் பின்வருமாறு பதிலளித்தார்கள்: என் ெமுதாயத்தார் 
ததாடர்பாக நான் ஓர் அரடயாளத்ரதக் காண்கபன் என்றும், அரதக் 

காணும்கபாது இந்தத் தஸ்பரீஹ நான் அதிகமாக ஓத கவண்டும் என்றும் 
என் இரைவன் எனக்கு அைிவித்திருந்தான். அந்த அரடயாளத்ரத நான் 
கண்டுவிட்கடன். (அதுதான் இந்த அத்தியாயமாகும்): அல்லாஹ்வின் உதவியும் 
தவற்ைியும் வந்து, கமலும், அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்தில் மக்கள் கூட்டங் 
கூட்டமாக நுரழவரத நீங்கள் காணும்கபாது உங்கள் இரைவரனப் புகழ்ந்து 
துதிப்பைீாக; கமலும், அவனிடகம பாவமன்னிப்புக் ககாருவைீாக! நிச்ெயமாக 
அவன் பாவமன்னிப்புக் ககாைரல ஏற்பவனாக இருக்கிைான் (110:1-3). இதில் 
தவற்ைி என்பது மக்கா தவற்ைிரயக் குைிக்கும். 
 

 838 இப்னு ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அதாஉ பின் 
அபைீபாஹ் (ைஹ்) அவர்களிடம், நீங்கள் ருகூஉவில் என்ன ஓதுவரீ்கள்? என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், சுப்ஹானக்க வபி ஹம்திக்க லாயிலாஹ இல்லா 
அன்த்த (இரைவா! உன்ரனப் கபாற்ைிப் புகழ்ந்து துதிக்கிகைன். உன்ரனத் 
தவிை கவறு இரைவனில்ரல) என்று ஓதுகிகைன். ஏதனனில், இப்னு 

அபமீுரலக்கா (ைஹ்) அவர்கள் (பின்வருமாறு) அைிவித்தார்கள்: ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் ஒரு நாள் இைவில் நபி (ஸல்) அவர்கரளக் 
காணாமல் கதடிகனன். அவர்கள் தம் மற்ைத் துரணவியரில் எவரிடமாவது 

தென்ைிருப்பார்கள் என்று எண்ணிக் தகாண்கட அவர்கரளத் கதடிப் கபாகனன். 
(அவர்கரள எங்கும் காணாமல்) பின்னர் திரும்பிவந்கதன். அப்கபாது அவர்கள் 
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(ததாழுதுதகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள்) ருகூஉவில் அல்லது ெஜ்தாவில் 
சுப்ஹானக்க வபி ஹம்திக்க லாயிலாஹ இல்லா அன்த்த (இரைவா! 
உன்ரனப் கபாற்ைிப் புகழ்ந்து துதிக்கிகைன். உன்ரனத் தவிை கவறு 
இரைவனில்ரல) என்று கூைிக்தகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது நான், என் 
தந்ரதயும் என் தாயும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்! நான் ஓர் எண்ணத்தில் 
இருந்கதன். ஆனால், நீங்கள் மற்கைார் எண்ணத்தில் இருக்கிைரீ்கள் என்று 
கூைிகனன். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

839 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் இைவில் படுக்ரக 
விரிப்பில் (என்னுடனிருந்த) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளக் 
காணவில்ரல. ஆககவ, அவர் கரள நான் கதடிகனன். அப்கபாது அவர்கள் 

பள்ளிவாெலில் (ெஜ்தாவில்) இருந்தார்கள். எனது ரக, நட்டுரவக்கப்பட்டிருந்த 

அவர்களது உள்ளங்காலில் பட்டது. அப்கபாது அவர்கள் அல்லாஹும்ம, அஊது 
பி ரிளாக்க மின் ெகதிக்க, வபி முஆஃபாத்திக்க மின் உகூபத்திக்க, வ அஊது 
பிக்க மின்க்க, லா உஹ்ஸீ ஸனாஅன் அரலக்க அன்த்த கமா அஸ்னய்த்த 
அலா நஃப்ெிக்க என்று கூைிக்தகாண்டிருந்தார்கள். (தபாருள்: இரைவா, உன் 
திருப்தியின் மூலம் உனது ககாபத்திலிருந்தும், உன் மன்னிப்பின் மூலம் உனது 
தண்டரனயிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன். இரைவா! 
உன் (கருரணயி)ரனக் தகாண்டு உன் (தண்டரனயி)ரனவிட்டுப் பாதுகாப்புக் 
ககாருகி கைன். உன்ரனப் புகழ என்னால் இயலவில்ரல. உன்ரன நீ 
புகழ்ந்துதகாண்டரதப் கபான்கை நீ இருக்கிைாய்.) 
 

 840 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (ததாழும்கபாது) தமது ருகூஉவிலும் ெஜ்தாவிலும் சுப்பூஹுன் 
குத்தூசுன், ைப்புல் மலாயிகத்தி வர்ரூஹ் என்று கூறுவார்கள். (தபாருள்: 
(இரைவா! நீ தூயவன். மிகப் பரிசுத்தமானவன். வானவர்கள் மற்றும் ரூஹின் 
அதிபதி.)86  

 

841 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.87  

 

பாடம் : 43 ெஜ்தாவின் ெிைப்பும், அரத (அதிகமாகச்) தெய்யுமாறு வந்துள்ள 
தூண்டுதலும். 
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842 மஅதான் பின் அபதீல்ஹா அல்யஅமரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களால் விடுதரல தெய்யப்பட்ட 
அடிரமயான ஸவ்பான் (ைலி) அவர்கரளச் ெந்தித்து, என்னால் தெய்ய முடிந்த 
ஒரு நற்தெயரல அல்லது அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமான ஒரு 
நற்தெயரல எனக்குச் தொல்லுங்கள். அல்லாஹ் அதன் மூலம் என்ரனச் 
தொர்க்கத்திற்குள் நுரழவிக்க கவண்டும் என்று ககட்கடன். அதற்கு ஸவ்பான் 
(ைலி) அவர்கள் (பதிலளிக்கா மல்) அரமதியாக இருந்தார்கள். பிைகு நான் 
மீண்டும் (அகத ககள்விரயக்) ககட்கடன். அப்கபாதும் அவர்கள் 
அரமதியாககவ இருந் தார்கள். நான் மூன்ைாவது முரையாக அவர் களிடம் 
ககட்டகபாது இதுபற்ைி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நான் 

ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு நீ 
அதிகமாக ெஜ்தா (ெிைவணக்கம்) தெய்வாயாக! ஏதனனில், நீ அவனுக்காக ஒரு 
ெஜ்தாச் தெய்தால் அதற்காக அவன் உனது ஒரு தகுதிரய உயர்த்தி, உன் 
குற்ைங்களில் ஒன்ரை அவன் மன்னிக்காமல் இருப்பதில்ரல என்று 
கூைினார்கள் என்ைார்கள். பின்னர் நான் அபுத்தர்தா (ைலி) அவர்கரளச் 
ெந்தித்தகபாது இது குைித்துக் ககட்கடன். அவர்களும் ஸவ்பான் (ைலி) அவர்கள் 
கூைியரதப் கபான்கை கூைினார்கள்.  
 

843 ைபஆீ பின் கஅப் அல்அஸ்லமீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் தங்கியிருந்கதன். அவர்கள் 
(இைவுத் ததாழுரகக்காக எழுந்தகபாது) இயற்ரகக்கடரன நிரைகவற்ைி(ய 
பின் துப்புைவு தெய்து) தகாள்வதற்கும் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) 
தெய்துதகாள்வதற்கும் தண்ணரீ் தகாண்டுதென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் 
என்னிடம் (ஏகதனும்) ககாருவைீாக! என்று என்னிடம் கூைினார்கள். உடகன 
நான், தொர்க்கத்தில் நான் உங்களுடன் இருக்க கவண்டும் என்று ககாருகிகைன் 
என்கைன். அதற்கு கவறு ஏகதனும் (ககாருவைீாக!) என்ைார்கள். நான் (இல்ரல) 
அதுதான் என்கைன். அதற்கு அவர்கள், அப்படியானால் உமது ககாரிக்ரக 
நிரைகவை அதிகமாகச் ெஜ்தா தெய்து எனக்கு உதவுவைீாக! என்று 
தொன்னார்கள். 
 பாடம் : 44 ெிைவணக்கத்தின்(கபாது பூமியில் பட கவண்டிய) உறுப்புகளும், 

ததாழும்கபாது தரலமுடி, ஆரட ஆகியவற்ரை(க் கீகழ படாமல்) 
பிடித்துக்தகாள்ளல், (ஆண்கள்) தரலமுடிரயச் சுருட்டி தகாண்ரட 
கபாட்டுக்தகாள்ளல் ஆகியவற்றுக்கு வந்துள்ள தரடயும்.88  
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844 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஏழு உறுப்புகள் (தரையில்) 
படுமாறு ெிை வணக்கம் (ெஜ்தா) தெய்யும்படி நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கட்டரளயிடப்பட்டார்கள்; (ெிை வணக்கத்தின்கபாது தரையில் படாதவாறு) தமது 
தரலமுடி, ஆரட ஆகியவற்ரைப் பிடித்துக் தகாள்ள கவண்டாம் என்று தரட 
விதிக்கப் பட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், அபுர்ைபஉீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், இரு 
உள்ளங்ரககள், இரு முழங்கால்கள், இரு பாதங்(களின் நுனி)கள், மற்றும் 
தநற்ைி ஆகிய ஏழு உறுப்புகள் படுமாறு (ெஜ்தாச் தெய்யும்படி நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கட்டரளயிடப்பட்டார்கள்); தமது தரலமுடி, ஆரட ஆகியவற்ரைப் 
பிடித்துக்தகாள்ள கவண்டாதமன்று தரட விதிக்கப்பட்டார்கள் என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது.89 

 

 845 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் ஏழு உறுப்புகள் (தரையில்) 
படுமாறு ெஜ்தாச் தெய்யும்படியும், (எனது) ஆரடரயகயா முடிரயகயா 
(தரையில் படாதவாறு) நான் பிடித்துக்தகாள்ளக் கூடாது எனவும் 

கட்டரளயிடப்பட்டுள்களன். இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

846 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஏழு உறுப்புகள் (தரையில்) 
படுமாறு ெஜ்தாச் தெய்யும்படி நபி (ஸல்) அவர்கள் கட்டரளயிடப் பட்டார்கள்; 

முடிரயகயா ஆரடரயகயா (தரையில் படாதவாறு) பிடித்துக்தகாள்ள 
கவண்டாம் என்று தரட விதிக்கவும்பட்டார்கள்.  
 

847 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் தநற்ைி, இரு 
(உள்ளங்)ரககள், இரு (முழங்)கால்கள், இரு பாதங்களின் நுனிகள் ஆகிய ஏழு 
உறுப்புகள் (தரையில்) படுமாறு ெஜ்தாச் தெய்யும்படி 

கட்டரளயிடப்பட்டுள்களன். -(தநற்ைிரயப் பற்ைிக் குைிப்பிடும்கபாது) தமது 
ரகயால் தமது மூக்ரக கநாக்கி (மூக்கு உட்பட என்பரதப் கபான்று) ரெரக 
தெய்தார்கள்.- நாம் ஆரடரயகயா முடிரயகயா (தரையில் படாதவாறு) 
பிடிக்கக் கூடாததனவும் கட்டரளயிடப்பட்டுள்களாம். இரத இப்னு அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

848 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் தநற்ைி-மூக்கு, 

இரு (உள்ளங்)ரககள், இரு முழங்கால்கள், இரு பாதங்(களின் நுனி)கள் ஆகிய 
ஏழு உறுப்புகள் (தரையில்) படுமாறு ெஜ்தாச் தெய்யும்படி 

471

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பாங்க� ததாழுகை முகை



 
 
 

கட்டரளயிடப்பட்டுள்களன். நான் முடிரயகயா ஆரடரயகயா (தரையில் 
படாதவாறு) பிடித்துக்தகாள்ள கவண்டாம் எனவும் கட்டரளயிடப்பட்டுள்களன். 
இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் அடியார் ெிைவணக்கம் (ெஜ்தா) 
தெய்தால் அவருடன் ஏழு உறுப்புகள் ெிைவணக்கம் தெய்கின்ைன: அவருரடய 
முகம், இரு உள்ளங்ரககள், இரு முழங்கால்கள் மற்றும் இரு பாதங்(களின் 
நுனி)கள் ஆகியரவகய அரவ. இரத அப்பாஸ் பின் அப்தில் முத்தலிப் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
 

 849 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களால் விடுதரல தெய்யபபட்ட அடிரம 
குரைப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் அல்ஹாரிஸ் (ைஹ்) 
அவர்கள் தமது தரலமுடிரயப் பின்பக்கமாகக் தகாண்ரடயிட்டுத் 
ததாழுதுதகாண்டிருப்பரத அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் 
பார்த்தார்கள். உடகன அவர்கள் எழுந்து தென்று அவருரடய தகாண்ரடரய 

அவிழ்த்து விடலானார்கள். அவர் ததாழுது முடித்ததும் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கரள கநாக்கித் திரும்பி உங்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது? ஏன் எனது 
தரலமுடிரய அவிழ்த்துவிட்டீர்கள்? என்று ககட்டார். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு 
ததாழுகின்ைவரின் நிரல பின்புைமாகக் ரககள் கட்டப்பட்டவாறு 
ததாழுபவரின் நிரலக்கு ஒத்திருக்கிைது என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன் 
என்ைார்கள்.  
 

பாடம் : 45 ெஜ்தாவில் உள்ளங்ரககரளத் தரையில் ரவத்து, விலாப் 
புைங்கரளவிட்டு முழங்ரககரளயும் ததாரடகளிலிருந்து வயிற்ரையும் 
அகற்ைிரவத்து (முரையாக) நடுநிரலகயாடு ெஜ்தாச் தெய்வது.90  

 

850 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ெஜ்தாவில் 
நடுநிரலரயக் ரகயாளுங்கள். உங்களில் எவரும் தம் ரககரள நாய் பைப்பி 
ரவப்பரதப் கபான்று பைப்பிரவக்க கவண்டாம். இரத அனஸ் பின் மாலிக் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.91 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், முஹம்மத் பின் 
ஜஅஃபர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் (ஹதீஸின் மூலத்தில் இடம்தபற்றுள்ள 
வலா யப்சுத் எனும் தொற்தைாடர்) வலா யத்தபஸ்ஸத் என்று இடம் 
தபற்றுள்ளது. (இைண்டுக்கும் தபாருள்: பைப்பி ரவக்க கவண்டாம்.)  
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851 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் ெஜ்தாச் 
தெய்யும்கபாது உள்ளங் ரககரள (தரையில்) ரவயுங்கள்; முழங்ரக கரள 
(தரையிலிருந்து) அகற்ைி ரவயுங்கள். இரத பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

பாடம் : 46 ததாழுரக முரை; ததாழுரகரய எப்படி ஆைம்பிப்பது, எப்படி 
முடிப்பது?; ருகூஉ, ெஜ்தாச் தெய்யும் முரை; அவற்ைில் நடுநிரலரயக் 
ரகயாளுவது; நான்கு ைக்அத் ததாழுரககளில் ஒவ்கவார் இைண்டு ைக்அத் 
முடிந்ததும் அத்தஹிய்யாத் ஓதுவது; இரு ெஜ்தாக்களுக்கு மத்தியிலும் முதல் 
அத்தஹிய்யாத்திலும் அமர்கின்ை முரை ஆகியரவ குைித்த தமாத்த 
விவைங்கள்.  
 

852 அப்துல்லாஹ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழும்கபாது தம்மிரு அக்குள்களின் தவண்ரம 

ததன்படும் அளவுக்கு இரு ரககரளயும் விரித்துரவப்பார்கள்.92 

 

 853 அப்துல்லாஹ் பின் மாலிக் பின் புரஹனா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கும் 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், அம்ர் பின் அல்ஹாரிஸ் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெஜ்தாச் தெய்யும்கபாது 
தம்மிரு அக்குள்களின் தவண்ரம ததன்படும் அளவுக்குத் தம் ரககரள 
(விலாவிலிருந்து) அகற்ைிரவப்பார்கள்என்று இடம்தபற்றுள்ளது. ரலஸ் பின் 
ெஅத் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெஜ்தாச் தெய்யும்கபாது தம்மிரு அக்குள்கரளவிட்டுக் ரககரள விரித்து 

ரவப்பார்கள். எந்த அளவிற்தகன்ைால் நான் அவர்களுரடய அக்குள்களின் 
தவண்ரமரயப் பார்ப்கபன் என்று (அப்துல்லாஹ் பின் மாலிக் பின் புரஹனா 
(ைலி) அவர்கள் கூைியதாக) இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

854 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார்) ரமமூனா பின்த் அல்ஹாரிஸ் 
(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ெஜ்தாச் தெய்யும்கபாது, ஓர் 
ஆட்டுக் குட்டி நிரனத்தால் அவர்களின் இரு ரககளுக்கிரடகய கடந்து 
தென்றுவிட முடியும் (அந்த அளவுக்கு அவர்கள் ரககரளத் தரையிலிருந்து 
அகற்ைி ரவப்பார்கள்). இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 
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 855 நபி (ஸல்) அவர்களுரடய துரணவியார் ரமமூனா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெஜ்தாச் தெய்யும்கபாது 
பின்னாலிருந்து (பார்த்தால்) அவர்களுரடய இரு அக்குள்களின் தவண்ரம 
ததன்படும் அளவுக்குத் தம் ரககரள விரித்து (இரடதவளி விட்டு) 
ரவப்பார்கள். அவர்கள் (ெஜ்தாவிலிருந்து எழுந்ததும்) தமது இடது 
ததாரடயின் (-காலின்) மீது லாவகமாக அமர்ந்துதகாள்வார்கள். 
 

 856 (நபி (ஸல்) அவர்களுரடய துரணவியார்) ரமமூனா பின்த் அல்ஹாரிஸ் 
(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெஜ்தாச் 
தெய்யும்கபாது தம் அக்குள்களின் தவண்ரமரயப் பின்னாலிருப்பவர் பார்க்கும் 
அளவுக்குக் ரககரள அகற்ைி ரவப்பார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான வகீஉ 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: (இந்த ஹதீஸின் மூலத்தில் 
இடம்தபற்றுள்ள) வள்ஹ் எனும் தொல்லுக்கு தவண்ரம என்று தபாருள்.  
 

857 (நபி (ஸல்) அவர்களுரடய துரணவியார்) ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அல்லாஹு அக்பர் 
என்று) தக்பரீ் கூைித் ததாழுரகரயத் துவக்குவார்கள்; அல்ஹம்து லில்லாஹி 
ைப்பில் ஆலமீன்... என்று (குர்ஆன்) ஓத ஆைம்பிப்பார்கள். ருகூஉச் 
தெய்யும்கபாது தரலரய உயர்த்தவுமாட்டார்கள்; ஒகைடியாகத் 
தாழ்த்தவுமாட்டார்கள். மாைாக, நடுநிரலயாக ரவத்திருப்பார்கள். 
ருகூஉவிலிருந்து தரலரய உயர்த்தினால் நிமிர்ந்து நிற்காமல் ெஜ்தாவுக்குச் 
தெல்லமாட்டார்கள். ெஜ்தாவிலிருந்து தரலரய உயர்த்தினால் கநைாக 
நிமிர்ந்து உட்காைாமல் (இைண்டாவது) ெஜ்தாச் தெய்யமாட்டார்கள். ஒவ்கவார் 
இைண்டு ைக்அத்திலும் அத்தஹிய்யாத் ஓதுவார்கள். (அந்த அமர்வில்) இடது 
காரல விரித்துரவத்து, வலது காரல நட்டுரவப்பார்கள். கமலும், ரைத்தான் 
உட்காருவரதப் கபான்று (கால்கரள நட்டுரவத்து, புட்டத்ரதத் தரையில் 
படியரவத்து) உட்காை கவண்டாம் என்றும், மிருகங்கள் உட்காருவரதப் 

கபான்று முழங் ரககரளத் தரையில் பைப்பி ரவத்து உட்காை கவண்டாம் 
என்றும் தரட விதித்துவந்தார்கள். அவர்கள் ெலாம் கூைிகய ததாழுரகரய 
முடிப்பார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், அபூகாலித் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து இப்னு நுரமர் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கும் ஹதீஸில் (ரைத்தான் அமர்வரதப் கபான்று என்பரதக் குைிக்க 
மூலத்தில் வந்துள்ள உக்பா என்பதற்கு பதிலாக) அகிப் என்று காணப்படுகிைது. 
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பாடம் : 47 ததாழுபவர் (தமக்கு முன்னால்) தடுப்பு ஒன்ரை 
ரவத்துக்தகாள்வது.93  

858 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
(ததாழும்கபாது) தமக்கு முன்னால் வாகன (ஒட்டக)த்தின் (கெணத்திலுள்ள) 
ொய்வுக்கட்ரட கபான்ைரத (தடுப்பாக) ரவத்துக்தகாண்டு ததாழட்டும். அந்தக் 
கட்ரடக்கு அப்பால் கடந்துதெல்பவரை அவர் தபாருட்படுத்த கவண்டாம். 
இரதத் தல்ஹா பின் உரபதில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கின்ைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

859 தல்ஹா பின் உரபதில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
(திைந்ததவளிகளில்) ததாழுது தகாண்டிருப்கபாம். அப்கபாது எங்களுக்கு 

முன்னால் கால்நரடகள் கடந்துதெல்லும். எனகவ, இது பற்ைி நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கூைிகனாம். அப்கபாது அவர்கள், 

உங்களில் ஒருவர் வாகன (ஒட்டக)த்தின் (கெணத்திலுள்ள) ொய்வுக்கட்ரட 
கபான்ைரத (தடுப்பாக) ரவத்துக்தகாள்ளட்டும். பிைகு அவரை எது 
கடந்துதென்ைாலும் அவருக்குப் பிைச்ெிரன இல்ரல என்று கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

அப்துல்லாஹ் பின் நுரமர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், பிைகு அவரை யார் 

கடந்துதென்ைாலும் அவருக்குப் பிைச்ெிரன இல்ரல என்று இடம் 
தபற்றுள்ளது.  
 

860 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம், ததாழுபவர் (தமக்கு முன்னால்) தடுப்பு ரவத்துக்தகாள்வது 
பற்ைிக் ககட்கப்பட்டது. அப்கபாது அவர்கள் வாகன (ஒட்டக)த்தின் 
(கெணத்திலுள்ள) ொய்வுக்கட்ரட கபான்ைரத ரவத்துக்தகாள்ளுமாறு 

கூைினார்கள்  

 

861 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: தபூக் கபாரின்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், ததாழுபவர் (தமக்கு முன்னால்) தடுப்பு 
ரவத்துக்தகாள்வது பற்ைிக் ககட்கப்பட்டது. அப்கபாது அவர்கள் வாகன 
(ஒட்டக)த்தின் (கெணத்திலுள்ள) ொய்வுக்கட்ரட கபான்ை ஒன்ரை (தடுப்பாக) 
ரவத்துக்தகாள்ளுமாறு கூைினார்கள்.  
 

862 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தபருநாள் தினத்தன்று (ததாழுவிப்பதற்காகத் ததாழுரகத் திடலுக்குப்) 
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புைப்படும்கபாது (முரன அகலமான) ஈட்டிரய எடுத்துவருமாறு 
உத்தைவிடுவார்கள். (ததாழுரகத் திடலில்) அவர்களுக்கு முன்னால் அந்த ஈட்டி 
(தடுப்பாக நட்டு) ரவக்கப்படும். பிைகு அரத கநாக்கித் ததாழுவிப்பார்கள். 
மக்கள் அவர்களுக்குப் பின்னால் இருப்பார்கள். தபாதுவாகப் பயணத்திலும் 
இவ்வாகை தெய்வார்கள். இதனால் தான் (நம்) தரலவர்களும் 

இவ்வழக்கத்ரதக் கரடப்பிடிக்கின்ைனர்.94 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

863 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (ரகப்பிடி 
உள்ள) ரகத்தடிரய நட்டுரவத்து அரத கநாக்கித் ததாழுவார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அபூபக்ர் பின் 
அபரீைபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் அது (முரன அகலமான) 
ஈட்டியாகும் என்று உரபதுல்லாஹ் பின் ஹஃப்ஸ் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைினார்கள் என அதிகப்படியாக இடம் தபற்றுள்ளது. 
 

 864 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(திைந்ததவளியில் ததாழும்கபாது) தமது வாகன (ஒட்டக)த்ரதக் குறுக்கக 
(தடுப்பாக) ரவத்து, அரத கநாக்கித் ததாழுவார்கள்.95  

 

865 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது 
வாகன (ஒட்டக)த்ரத கநாக்கித் ததாழுôர்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், இப்னு நுரமர் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில் நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒட்டகத்ரத கநாக்கித் 

ததாழுதார்கள் என இடம்தபற்றுள்ளது. 
 

 866 அபூஜுரஹஃபா வஹ்ப் பின் அப்தில்லாஹ் அஸ்ஸுவாய ீ(ைலி) அவர்கள் 

கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஹஜ்ஜின்கபாது) மக்காவி(லிருந்து மினா 
தெல்லும் ொரலயி)லுள்ள அப்தஹ் எனுமிடத்தில் கதாலால் ஆன ெிவப்பு 
நிைக் கூடாைதமான்ைில் இருக்க, அவர்களிடம் நான் தென்கைன். அப்கபாது 
நபியவர்கள் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்தார்கள். பிலால் (ைலி) அவர்கள் 
(உள்கள தென்று) நபி (ஸல்) அவர்கள் உளூச் தெய்த தண்ணரீின் மிச்ெத்ரத 
தவளிகய தகாண்டுவந்தார்கள். மக்களில் ெிலர் அரத (பிலால் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து கநைடியாகப்) தபற்றுக்தகாண்டனர். மற்ைச் ெிலர் அரதப் 
தபற்ைவர்களிடமிருந்து தபற்று(த் தம்மீது தடவி)க்தகாண்டனர். பிைகு நபி 
(ஸல்) அவர்கள் ெிவப்பு நிை அங்கி அணிந்தவர்களாக தவளிகய வந்தார்கள். 
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(அரத அவர்கள் உயர்த்திப் பிடித்துக்தகாண்டு வந்ததால் அவர்களின் கால்கள் 
தவளியில் ததரிந்தன.) இப்கபாதும் நான் நபி (ஸல்) அவர்களுரடய 

கால்களின் தவண்ரமரயப் பார்ப்பரதப் கபான்றுள்ளது. பிைகு பிலால் (ைலி) 
அவர்கள் பாங்கு தொன்னார்கள். அவர்கள் ஹய்ய அலஸ் ஸலாஹ், ஹய்ய 
அலல் ஃபலாஹ் என்று கூறும்கபாது இங்கும் அங்குமாக -அதாவது, வலப் 
பக்கமாகவும் இடப் பக்கமாகவும்- திரும்பியகபாது நான் அவர்களது வாரயகய 
பார்த்துக்தகாண்டிருந்கதன். பிைகு நபி (ஸல்) அவர்களுக்காக (ரகப்பிடி உள்ள) 
ரகத்தடி ஒன்று (தடுப்பாக) நட்டுரவக்கப் பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள் 
முன்கன தென்று லுஹ்ர் ததாழுரகரய இைண்டு ைக்அத்களாகத் 
ததாழுவித்தார்கள். அவர்களுக்கு முன்னால் (அந்தக் ரகத்தடிக்கு அப்பால்) 
கழுரத, நாய் ஆகியன தரடயின்ைி கடந்து தென்றுதகாண்டி ருந்தன. பிைகு 

நபி (ஸல்) அவர்கள் அஸ்ரையும் இைண்டு ைக்அத்களாகத் ததாழுவித்தார்கள். 
பின்னர் மதீனாவிற்குத் திரும்பிச் தெல்லும்வரை (கடரமயான நான்கு ைக்அத் 
ததாழுரககரள) இைண்டு ைக்அத்களாககவ ததாழுவித்துக் தகாண்டிருந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 

 867 அபூஜுரஹஃபா வஹ்ப் பின் அப்தில்லாஹ் அஸ்ஸுவாய ீ(ைலி) அவர்கள் 

கூைியதாவது: நான் (ஹஜ்ஜின்கபாது) கதாலால் ஆன ெிவப்பு நிைக் 
கூடாைதமான்ைில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளப் பார்த்கதன். 
பிலால் (ைலி) அவர்கள் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உளூச் தெய்து) 
மிச்ெம் ரவத்த தண்ணரீை தவளிகய எடுத்துவருவரதயும் பார்த்கதன். அந்த 
மிச்ெத் தண்ணரீுக்காக மக்கள் கபாட்டியிட்டுக்தகாள்வரதயும் நான் பார்த்கதன். 
அந்தத் தண்ணரீில் ெிைிதளரவப் தபற்ைவர் அரதத் (தம் கமனியில்) 
தடவிக்தகாண்டார். அதில் ெிைிதும் கிரடக்காதவர் (தண்ணரீ் கிரடத்த) தம் 
கதாழரின் ரகயிலுள்ள ஈைத்ரதத் ததாட்டு(த் தடவி)க்தகாண்டார். பிைகு 
பிலால் (ைலி) அவர்கள் ஒரு ரகத்தடிரய எடுத்து வந்து நட்டுரவப்பரத நான் 
பார்த்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெிவப்பு நிை 
அங்கிதயான்ரை அணிந்தவர்களாக (தம் கரணக்கால்கள் ததரியுமளவுக்கு 
அங்கிரய) உயர்த்திப் பிடித்தபடி தவளியில் வந்தார்கள். பிைகு அந்தக் 
ரகத்தடிரய கநாக்கி (நின்று) மக்களுக்கு இைண்டு ைக்அத்கள் 
ததாழுவித்தார்கள். அந்தக் ரகத்தடிக்கு அப்பால் மனிதர்களும் கால்நரடகளும் 
கடந்துதெல்வரத நான் பார்த்கதன்.96 
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 868 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில், மாலிக் பின் மிஃக்வல் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 

நண்பகல் கநைமானகபாது பிலால் (ைலி) அவர்கள் வந்து ததாழுரகக்காக 
அைிவிப்புச் தெய்தார்கள் எனும் குைிப்பு இடம்தபற்றுள்ளது.97  

 

869 அபூஜுரஹஃபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (ஹஜ்ஜின்கபாது ஒரு நாள்) நண்பகல் கநைத்தில் பத்ஹாரவ 
(அப்தஹ்) கநாக்கிப் புைப்பட்டார்கள். அப்கபாது அவர்கள் அங்கத் தூய்ரம 
தெய்துவிட்டு லுஹ்ர் ததாழுரக இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவித்து, அஸ்ர் 
ததாழுரக இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவித்தார்கள். அப்கபாது அவர்களுக்கு 

முன்னால் ரகத்தடி ஒன்று (நடப்பட்டு) இருந்தது. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. ைுஅபா (ைஹ்) அவர்களது 

அைிவிப்பில் அந்தக் ரகத்தடிக்கு அப்பால் தபண்கள் மற்றும் கழுரதகள் 

(உள்ளிட்ட கால்நரடகள்) கடந்துதென்றுதகாண்டிருந்தன எனக் கூடுதலாக 

இடம்தபற்றுள்ளது. 
 

 870 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. ஹகம் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் நபி (ஸல்) அவர்கள் உளூச் 
தெய்த தண்ணரீின் மிச்ெத்ரதப் தபற்றுக்தகாள்ள மக்கள் கபாட்டியிடலாயினர் 
என அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

871 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (விரடதபறும் ஹஜ்ஜின்கபாது) மினாவில் (தடுப்பு 
எரதயும் முன்கனாக்காமல்) மக்களுக்குத் ததாழுவித்துக்தகாண்டிருந்தார்கள். 
அப்கபாது நான் தபட்ரடக் கழுரததயான்ைில் பயணித்தபடி (அவர்கரள) 
கநாக்கிச் தென்கைன். -அந்த நாளில் நான் பருவ வயரத 

தநருங்கிவிட்டிருந்கதன்.- (ததாழுதுதகாண்டிருந்தவர்களின்) அணிக்கு 
முன்னால் நான் கடந்துதென்று (கழுரதயிலிருந்து) இைங்கி அரத 
கமயவிட்டுவிட்டுத் ததாழுரக அணியினூகட நுரழந்து (நின்று)தகாண்கடன். 
அ(வ்வாறு நான் ததாழுரக அணிரயக் கடந்துதென்ை)தற்காக என்ரன யாரும் 
ஆட்கெபிக்கவில்ரல.98  

 

872 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: விரடதபறும் 
ஹஜ்ஜின்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மினாவில் மக்களுக்குத் 
ததாழுவித்தபடி நின்றுதகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது கழுரததயான்ைில் 
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பயணித்தபடி நான் அவர்கரள கநாக்கிச் தென்கைன். (எனது) கழுரத 

(ததாழுரகயாளிகளின்) அணியில் ஒரு பகுதிக்கு முன்னால் நடந்துதென்ைது. 
பிைகு நான் அதிலிருந்து இைங்கி மக்களுடன் வரிரெயில் கெர்ந்துதகாண்கடன்.  
 

873 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், (அப்கபாது) நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அைஃபாவில் (மக்களுக்குத்) ததாழுவித்துக் தகாண்டிருந்தார்கள் என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

874 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில், மினா, அைஃபா என்ை குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 
மாைாக, விரடதபறும் ஹஜ்ஜின் கபாது அல்லது மக்காதவற்ைி நாளில் என்று 
(தபாதுவாக) இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 48 ததாழுதுதகாண்டிருப்பவருக்கு முன்னால் குறுக்கக 
தெல்பவரைத் தடுப்பது.  
 

875 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
ததாழும்கபாது எவரையும் தமக்கு முன்னால் கடந்துதெல்ல அவர் அனுமதிக்க 
கவண்டாம். இயன்ைவரை அவரைத் தடுக்கட்டும். அவர் (விலகிச்தெல்ல) 
மறுக்கும்கபாது அவருடன் ெண்ரடயிட(கநர்ந்தால் ெண்ரடயிட்டு 
தடுக்க)ட்டும்! ஏதனனில், அவன்தான் ரைத்தான்.99 இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

876 ஹுரமத் பின் ஹிலால் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் என் 
கதாழர் ஒருவரும் ஒரு ஹதீஸ் குைித்துப் கபெிக்தகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது 
(அங்கு வந்த) ொலிஹ் அஸ்ஸம்மான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் 
அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்து தெவிகயற்ை ஒரு ஹதீரஸயும் 

அவர்களிடம் நான் கண்ட ஒரு நிகழ்ச்ெிரயயும் உமக்குக் கூறுகிகைன்: நான் 
ஒரு தவள்ளிக்கிழரம (ஜுமுஆ) தினத்தன்று அபூெயதீ் (ைலி) அவர்களுடன் 

ததாழுதுதகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது அவர்கள் மக்களில் யாரும் தமக்கு 
குறுக்கக தென்றுவிடாமலிருக்கத் தடுப்தபான்ரை ரவத்து அரத கநாக்கித் 

ததாழுதுதகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது பனூ அபமீுஐத் குலத்ரதச் கெர்ந்த 
இரளஞர் ஒருவர் அபூெயதீ் (ைலி) அவர்களுக்கு முன்னால் குறுக்கக 
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கடந்துதெல்ல முற்பட்டார். உடகன அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள் தமது ரகயால் 
அவைது தநஞ்ெில் (ரக ரவத்துத்) தள்ளினார்கள். அந்த இரளஞர் பார்த்தார். 
அபூெயதீ் (ைலி) அவர்களுக்கு முன்னால் கடந்துதெல்வரதத் தவிை 
கவறுவழியில்ரல என்பரதக் கண்ட அவர், மீண்டும் அவர்கரளக் கடந்து 
தெல்லப்பார்த்தார். அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள் முன்ரனவிடக் கடுரமயாக 
அவைது தநஞ்ெில் (ரக ரவத்துத்) தள்ளினார்கள். அந்த இரளஞர் அப்படிகய 
நின்றுதகாண்டு அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கரளச் ொடினார். பிைகு மக்கரள 
விலக்கிக்தகாண்டு (மதீனாவின் ஆளுநைாயிருந்த) மர்வான் பின் ஹகமிடம் 
தென்று நடந்தரத அந்த இரளஞர் முரையிட்டார். அபூெயதீ் (ைலி) அவர்களும் 
மர்வானிடம் தென்ைார்கள். அப்கபாது மர்வான், அபூெயதீ் (ைலி) அவர்களிடம், 

உங்களுக்கும் உங்கள் ெககாதைர் புதல்வருக்கும் (இரடகய) என்ன கநர்ந்தது? 

அவர் உங்கரளப் பற்ைி முரையிடுகிைாகை! என்று ககட்டார். அதற்கு அபூெயதீ் 
(ைலி) அவர்கள், மக்களில் எவரும் குறுக்கக தெல்லாமலிருக்கத் தமக்கு 

முன்கன ஒரு தடுப்ரப ரவத்துக்தகாண்டு உங்களில் ஒருவர் ததாழும்கபாது, 

அவருக்கு முன்னால் குறுக்கக தெல்ல யாரும் முற்பட்டால் அவைது தநஞ்ெில் 
(ரக ரவத்துத்) தள்ளட்டும். அவர் (விலகிச் தெல்ல) மறுக்கும்கபாது அவருடன் 

ெண்ரடயிட(கநர்ந்தால் ெண்ரடயிட்டுத் தடுக்க)ட்டும்! ஏதனனில், அவன்தான் 

ரைத்தான் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் 

தெவிகயற்றுள்களன் (எனகவதான், அந்த இரளஞரை அவ்வாறு நான் 
தடுத்கதன்) என்று கூைினார்கள்.100  

 

877 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
ததாழும்கபாது எவரையும் தமக்கு முன்கன கடந்துதெல்ல அவர் அனுமதிக்க 
கவண்டாம். (அவரைத் தடுக்கட்டும்.) அவர் (விலகிக்தகாள்ள) மறுக்கும்கபாது 
ெண்ரடயிட(கநர்ந்தால் ெண்ரடயிட்டுத் தடுக்க)ட்டும்! ஏதனனில், அவருடன் 
கூட்டாளி (-ரைத்தான்) உள்ளான். இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

878 புஸ்ர் பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: என்ரன ரஸத் பின் 
காலித் அல்ஜுஹன ீ(ைலி) அவர்கள் அபூஜுரஹம் பின் அல்ஹாரிஸ் 

அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்களிடம் அனுப்பி, ததாழுதுதகாண்டிருப்பவருக்குக் 
குறுக்கக தெல்பவர் பற்ைி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் என்ன 
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தெவிகயற்ைார்கள் என்று ககட்டு வருமாறு தொன்னார்கள். (நான் தென்று 
ககட்கடன்.) அப்கபாது அபூஜுரஹம் (ைலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) 
கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
ததாழுதுதகாண்டிருப்பவருக்குக் குறுக்கக தெல்பவர் அதனால் எத்தரகய 
பாவம் தம்மீது ஏற்படும் என்பரத அைிந்திருப்பாைானால் அவருக்கு முன்னால் 

கடந்துதெல்வரதவிட நாற்பது (நாட்கள்/மாதங்கள்/வருடங்கள் அப்படிகய 
காத்து) நிற்பது அவருக்கு நல்லதாக இருந்திருக்கும். (இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) அபுந்நள்ர் ொலிம் பின் அபஉீமய்யா (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: புஸ்ர் பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள் நாட்களில் 
நாற்பது என்று தொன்னார்களா, அல்லது மாதங்களில் நாற்பது என்று 
தொன்னார்களா, அல்லது வருடங்களில் நாற்பது என்று தொன்னார்களா என்று 
எனக்குத் ததரியவில்ரல.101 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், அபூஜுரஹம் 
அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (இது ததாடர்பாக) என்ன 
ககட்டார்கள் என்று அைிந்து வருமாறு என்ரன ரஸத் பின் காலித் 

அல்ஜுஹன ீ(ைலி) அவர்கள் அனுப்பினார்கள் என இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 49 ததாழுபவர் தடுப்புக்கு அருகில் தநருங்கி நிற்க கவண்டும்.102  

 

879 ெஹ்ல் பின் ெஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (மஸ்ஜிதுந் 
நபவ ீபள்ளிவாெலில்) அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழ நிற்கும் 
இடத்திற்கும் (பள்ளிவாெலின் கிப்லாத் திரெயில் அரமந்த) சுவருக்கும் 
இரடகய ஓர் ஆடு கடந்து தெல்லும் அளவுக்கு இரடதவளி இருந்தது.103  

 

880 யஸீத் பின் அபஉீரபத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ெலமா பின் அக்வஃ 
(ைலி) அவர்கள் (மஸ்ஜிதுந் நபவ ீபள்ளிவாெலில்) குர்ஆன் ரவக்கப்படும் 
இடத்திற்கு அருகில் (உள்ள தூண் அருகக) கூடுதலான (நஃபில்) 
ததாழுரகரயத் ததாழுவார்கள். கமலும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இந்த இடத்ரதத் கதர்ந்ததடுத்து (இந்தத் தூரண முன்கனாக்கி 
நின்று) ததாழுவார்கள். தொற்தபாழிவு கமரடக்கும் (மிம்பர்) கிப்லாவுக்கும் 
இரடகய ஓர் ஆடு கடந்துதெல்லும் அளவுக்கு இரடதவளி இருந்தது என்றும் 
குைிப்பிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 881 யஸீத் பின் அபஉீரபத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ெலமா பின் அக்வஃ 
(ைலி) அவர்கள் (மஸ்ஜிதுந் நபவ ீபள்ளிவாெலில்) குர்ஆன் ரவக்கப்படும் 
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இடத்திற்குப் பக்கத்திலிருந்த தூணருகில் ததாழுவரதத் 

கதர்ந்ததடுத்துக்தகாள்வார்கள். அவர்களிடம் நான், அபூ முஸ்லிம்! தாங்கள் 

இந்தத் தூணுக்கு அருகில் ததாழுவரதகய கதர்ந்ததடுத்துக்தகாள்வரத நான் 

காண்கிகைகன (என்ன காைணம்)? என்று ககட்கடன். அதற்கு ெலமா (ைலி) 
அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள் இந்தத் தூணுக்கு அருகில் ததாழுவரதத் 
கதர்ந்ததடுத்துக்தகாள்வரத நான் பார்த்திருக்கிகைன் (ஆககவதான், நானும் 
இந்த இடத்ரதத் கதர்ந்ததடுத்கதன்) என்று பதிலளித்தார்கள்.104 

 

 பாடம் : 50 ததாழுபவருக்கு முன்னால் தடுப்பு எந்த அளவு இருக்க 
கவண்டும்?  

 

882 அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாமித் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூதர் 
அல்கிஃபாரீ (ைலி) அவர்கள், உங்களில் ஒருவர் (திைந்ததவளியில்) ததாழ 

நிற்கும் கபாது தமக்கு முன்னால் வாகன (ஒட்டக)த்தின் (கெணத்திலுள்ள) 
ொய்வுக்கட்ரட கபான்ைது இருந்தால் அதுகவ அவருக்குத் தடுப்பாக 
அரமந்துவிடும். ொய்வுக்கட்ரட கபான்ைது இல்லாவிட்டால் கழுரத, தபண் 
மற்றும் கறுப்புநாய் ஆகியன அவைது (கவனத்ரத ஈர்த்து) ததாழுரகரய 
முைித்துவிடும் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் 
என்ைார்கள். உடகன நான், அபூதர் (ைலி) அவர்ககள! ெிவப்பு நிை நாய், மஞ்ெள் 
நிை நாய் ஆகியவற்ரை விட்டுவிட்டுக் கறுப்பு நிை நாரய மட்டுகம குைிப்பிடக் 
காைணம் என்ன? என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், என் ெககாதைரின் 
புதல்வகை! நீங்கள் என்னிடம் ககட்டரதப் கபான்கை நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் கறுப்பு நாய் 
ரைத்தான் ஆகும் என்று கூைினார்கள் என்ைார்கள்.105 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ், கமலும் ஆறு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

883 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (தடுப்பு இல்லாமல் 
ததாழுகின்ைவரின்) ததாழுரகரயப் தபண் (முைித்துவிடுவாள். கமலும்), 
கழுரத, நாய் ஆகியரவ(யும்) முைித்து விடும். வாகன (ஒட்டக)த்தின் 

(கெணத்திலுள்ள) ொய்வுக்கட்ரட கபான்ைது அதிலிருந்து பாதுகாத்துவிடும். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

பாடம் : 52 பாடம் : 51 ததாழுபவருக்கு முன்னால் குறுக்கக படுத்திருப்பது.  
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884 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் இைவுத் 
ததாழுரக ததாழுதுதகாண்டிருப்பார்கள். அப்கபாது நான் அவர்களுக்கும் 
ததாழும் திரெ (கிப்லாவு)க்கும் இரடகய குறுக்குவாக்கில் ஜினாஸா (ெடலம்) 
கபான்று படுத்துக்தகாண்டிருப்கபன். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

885 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் இைவுத் 
ததாழுரகரய முழுரமயாக ததாழுது முடிப்பார்கள். அப்கபாது நான் 
அவர்களுக்கும் ததாழும் திரெக்கும் (கிப்லா) இரடகய குறுக்குவாக்கில் 
படுத்துக் தகாண்டிருப்கபன். அவர்கள் இறுதியில் வித்ர் ததாழுரக ததாழ 
எண்ணும்கபாது என்ரன எழுப்பிவிடுவார்கள். நான் (எழுந்து) வித்ர் ததாழுரக 
ததாழுகவன். 
 

 886 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் ெிைிய 
தாயார்) ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் (எங்களிடம்), ததாழுரகரய முைிக்கக் 

கூடியரவ எரவ? என்று ககட்டார்கள். நாங்கள், தபண்களும் கழுரதகளும் 
(குறுக்கக தெல்வது) என்று பதிலளித்கதாம். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், 

தபண்கள் என்ன தீய பிைாணிகளா? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ததாழுதுதகாண்டிருக்கும்கபாது அவர்களுக்கு முன்னால் நான் ஜனாஸாரவப் 
கபான்று குறுக்குவாக்கில் படுத்துக்தகாண்டிருப்கபன் என்று கூைினார்கள். 
 

 887 மஸ்ரூக் பின் அஜ்தஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் அருகில் நாயும் கழுரதயும் தபண்ணும் (ததாழுபவருக்குக் குறுக்கக 
தெல்வது) ததாழுரகரய முைித்துவிடும் என்பது பற்ைி கபெப்பட்டது. அரதக் 
ககட்ட ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், (தபண்களாகிய) எங்கரளக் கழுரதகளுக்கும் 

நாய்களுக்கும் ஒப்பாக்கிவிட்டீர்ககள! அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கும் (அவர்களின்) 
கிப்லாவுக்குமிரடகய கட்டிலில் ஒருக்களித்துப் படுத்துக்தகாண்டிருக்க 
அவர்கள் ததாழுதுதகாண்டி ருப்பார்கள். அப்கபாது எனக்கு ஏகதனும் 
கதரவகயற்பட்டால் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் (எழுந்து) உட்கார்ந்து 
அவர்களுக்கு இரடயூறு ஏற்படுத்த விரும்பாமல் கட்டிலின் இரு கால்கள் 
வழியாக நான் நழுவிச்தென்றுவிடுகவன் என்று கூைினார்கள்.106 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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888 அஸ்வத் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் (நாய்கள், கழுரதகள், தபண்கள் ஆகிகயார் ததாழுப வருக்குக் 

குறுக்கக தென்ைால் ததாழுரக முைிந்து விடும் என்று கூைிய ஒருவரிடம்), 
எங்கரள நாய்களுக்கும் கழுரதகளுக்கும் ெமமாக்கி விட்டீர்ககள! நான் 
கட்டிலில் ஒருக்களித்துப் படுத்துக்தகாண்டிருப்கபன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து கட்டிலின் நடுப்பகுதிக்கு கநைாக (நின்று) 
ததாழுவார்கள். (ஏகதனும் கதரவ ஏற்பட்டால்,) அவர்களது பார்ரவயில் 
படும்விதமாக எழுந்து அமைப் பிடிக்காமல் கட்டிலின் இரு கால் களினூகட 
தமல்ல நழுவி, எனது கபார்ரவயிலி ருந்து நழுவிச்தென்றுவிடுகவன் என்று 
கூைினார்கள்.107  

 

889 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (இைவில்) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் (படுத்து) உைங்கிக் தகாண்டிருப்கபன். 
அப்கபாது என் கால்கள் அவர்களது கிப்லாவில் (ெஜ்தாச் தெய்யுமிடத்தில்) 
இருந்துதகாண்டிருக்கும். அவர்கள் (நிரலயிலிருந்து) ெஜ்தாவுக்கு வரும்கபாது 
என்ரனத் தமது விைலால் ததாட்டுணர்த்துவார்கள். உடகன நான் என் 
கால்கரள மடக்கிக்தகாள்கவன். அவர்கள் (மீண்டும்) நிரலக்குச் 
தென்றுவிட்டால் நான் (மறுபடியும்) கால்கரள நீட்டிக்தகாள்கவன். அந்த 
நாட்களில் (எங்கள்) வடீுகளில் விளக்குகள் இருக்கவில்ரல.108  

 

890 நபி (ஸல்) அவர்களுரடய துரணவியார் ரமமூனா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ததாழுதுதகாண்டிருக்கும்கபாது அவர்களுக்கு எதிரில் மாதவிடாய் 
ஏற்பட்டிருக்கும் நிரலயில் நான் இருந்துதகாண்டிருப்கபன். ெில கநைங்களில் 
அவர்கள் ெஜ்தாச் தெய்யும்கபாது அவர்களது ஆரட என்மீது படும்.109 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்ôளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

891 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் இைவுத் 
ததாழுரக ததாழுதுதகாண்டிருப்பார்கள். அப்கபாது மாதவிடாய் ஏற்பட்ட 
நிரலயில் நான் அவர் களது விலாப் பக்கத்தில் (படுத்துக்தகாண்டு) இருப்கபன். 
நான் கபார்த்தியிருந்த கபார்ரவயில் ஒரு பகுதி அவர்கள்மீது அவர்களது 
விலாப் புைத்தில் கிடக்கும். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 52 ஒகை ஆரடயில் ததாழுவதும் அரத அணியும் முரையும்.110  

 

892 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒகை ஆரடரய அணிந்து தகாண்டு ததாழுவது 
குைித்துக் ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், உங்களில் 
ஒவ்தவாருவருக்கும் இைண்டு ஆரடகள் உண்டா? என்று (திருப்பிக்) 
ககட்டார்கள்.111 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

893 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) 
அவர்கரள அரழத்து, எங்களில் ஒருவர் ஒகை அரடரய அணிந்து 

ததாழலாமா? என்று ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், உங்களில் 
ஒவ்தவாருவரும் இரு ஆரடகள் ரவத்திருக்கிைாைா? என்று (திருப்பிக்) 
ககட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 894 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
தம் கதாள்கரள மரைக்காமல் ஒகை ஆரடரய அணிந்துதகாண்டு ததாழ 

கவண்டாம். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

895 உமர் பின் அபெீலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உம்முெலமா (ைலி) அவர்களது இல்லத்தில் ஒகை ஆரடரய 
அணிந்துதகாண்டு ததாழுதரத நான் பார்த்கதன். அந்த ஆரடயின் இரு 

ஓைங்கரளயும் தம் கதாள்கள்மீது (வலது கதாள் மீதிருக்கும் ஓைத்ரத இடது 
ரகக்குக் கீகழயும் இடது கதாள் மீதிருக்கும் ஓைத்ரத வலது ரகக்குக் 
கீகழயுமாக) மாற்ைிப் கபாட்டுக்தகாண்டு ததாழுதரத நான் பார்த்கதன்.112 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், (அதன் இரு ஓைங்கரளயும் கதாள்கள்மீது மாற்ைிப் 
கபாட்டுக்தகாண்டார்கள் என்பரதக் குைிக்க மூலத்தில்) முஷ்தமிலன் என்று 
குைிப்பிடாமல் முதவஷ்ைிஹன் என்று குைிப்பிடபபட்டுள்ளது. (இைண்டு 
தொற்களுக்கும் தபாருள் ஒன்கை.)  
 

896 உமர் பின் அபெீலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உம்முெலமா (ைலி) அவர்களது இல்லத்தில் ஒகை ஆரடரய 
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அணிந்துதகாண்டு ததாழுதரத நான் பார்த்கதன். அப்கபாது அதன் இரு 

ஓைங்கரளயும் அவர்கள் மாற்ைிப்கபாட்டுக்தகாண்டிருந்தார்கள். 
 

 897 உமர் பின் அபெீலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஒகை ஆரடரய கபார்த்திக்தகாண்டு அதன் இரு 

ஓைங்கரளயும் மாற்ைிப் கபாட்டுக்தகாண்டு ததாழுதரத நான் பார்த்கதன். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், ஈொ பின் 

ஹம்மாத் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் தம் கதாள்கள்மீது (மாற்ைிப் 

கபாட்டுக்தகாண்டு ததாழுதார்கள்) எனும் வாெகம் இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

898 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஒகை ஆரடரய மாற்ைிப் கபாட்டுக்தகாண்டு ததாழுதரத நான் 

பார்த்கதன்.  
 

899 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில், அப்துல்லாஹ் பின் நுரமர் (ைஹ்) அவர்கள் 
இடம்தபற்றுள்ள அைிவிப்பில் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
தென்கைன் என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது.  
 

900 அபுஸ்ஸுரபர் அல்மக்கீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடம் பல ஆரடகளிருக்ககவ ஒகை ஆரடரய 

அணிந்து, (அதன் இரு ஓைங்கரளயும்) மாற்ைிப் கபாட்டுக்தகாண்டு ததாழுதரத 
நான் பார்த்கதன். இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தெய்தரத 
நான் பார்த்திருக் கிகைன் என்றும் ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் குைிப்பிட்டார்கள்.  
 

901 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (ஒரு முரை) நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் ஒரு பாயில் ெஜ்தாச் 
தெய்துதகாண்டிருந்தரத நான் கண்கடன். கமலும், அவர்கள் ஒகை ஆரடரய 
அணிந்து (அதன் இரு ஓைங்கரளயும்) மாற்ைிப் கபாட்டுக் தகாண்டு 

ததாழுதரதயும் நான் பார்த்கதன். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  
 

902 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில், அபூகுரைப் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், அதன் இரு 
ஓைங்கரளயும் தம் கதாள்கள்மீது கபாட்டுக்தகாண்டு (ததாழுதரத நான் 
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பார்த்கதன்) எனும் வாெகம் இடம்தபற்றுள்ளது. அபூபக்ர் பின் அபரீைபா, 

சுரவத் பின் ெயதீ் (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில், (அதன் இரு 
ஓைங்கரளயும்) மாற்ைிப் கபாட்டுக்தகாண்டு எனும் குைிப்பும் இடம்தபற்றுள்ளது. 
January 5, 2010, 4:33 AM 

 

 

 

அத்தியாயம் : 6 மஸ்ஜித் – ததாழுமிடங்கள் (ஹதஸீ் 903 லிருந்து 

1218 வரை) 
 

பாடம் : 1 பூமியில் முதலாவதாக எழுப்பப்தபற்ை இரை ஆலயம்2  

 

903 அபூதர் அல்கிஃபாரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம்) "அல்லாஹ்வின் தூதகை! பூமியில் முதன் முதலாக 

அரமக்கப்தபற்ை பள்ளிவாெல் எது?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "அல் 

மஸ்ஜிதுல் ஹைாம் (மக்கா நகரிலுள்ள புனித கஅபா அரமந்திருக்கும்) 
பள்ளிவாெல்'' என்று பதிலளித்தார்கள். நான் "பிைகு எது?'' என்று ககட்கடன். 
அவர்கள் "(தஜரூெஸலத்திலுள்ள) அல்மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். நான், "அவ்விைண்டுக்குமிரடகய எத்தரன ஆண்டுக் காலம் 
(இரடதவளி இருந்தது)?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள் "நாற்பதாண்டுகள்' (-

மஸ்ஜிதுல் ஹைாம் அரமக்கப்தபற்று நாற்பதாண்டுகள் கழித்து மஸ்ஜிதுல் 
அக்ஸா அரமககப்தபற்ைது). (பின்னர்) உங்கரளத் ததாழுரக (கநைம்) எங்கக 
வந்தரடகிைகதா அங்கு நீங்கள் ததாழுதுதகாள் ளுங்கள்! ஏதனனில், அதுதான் 
இரைவரன வழிபடும் தலம் (மஸ்ஜித்) ஆகும்'' என்று கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

அபூகாமில் அல்ஜஹ்தரீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "பிைகு உங்கரளத் 

ததாழுரக (கநைம்) எங்கக வந்தரடந்தாலும் (அங்கு) நீங்கள் 
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ததாழுதுதகாள்ளுங்கள். ஏதனனில், அதுதான் இரைவரன வழிபடும் தலம் 
(மஸ்ஜித்) ஆகும்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.3  

904 இப்ைாஹமீ் பின் யஸீத் அத்ரதமீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
பள்ளிவாெரல ஒட்டியுள்ள இடத்தில் என் தந்ரத (யஸீத் அத்ரதமீ) 
அவர்களிடம் குர்ஆரன ஓதிக் காட்டிக்தகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது நான் 
"ெஜ்தா' வெனத்ரத ஓதியவுடன் என் தந்ரத (அங்கககய) ெஜ்தாச் தெய்தார்கள். 
நான், "தந்ரதகய! (நரட)பாரதயில் ெஜ்தா (ெிைவணக்கம்) தெய்கிைரீ்ககள?'' 

என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: அபூதர் (ைலி) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், 

பூமியில் முதன் முதலில் அரமக்கப்தபற்ை பள்ளிவாெல் குைித்துக் ககட்கடன். 
அவர்கள், "அல்மஸ்ஜிதுல் ஹைாம் (மக்கா நகரிலுள்ள புனித கஅபா 
அரமந்திருக்கும்) பள்ளிவாெல்'' என்று பதிலளித்தார்கள். "பின்னர் எது?'' என்று 
ககட்கடன். (தஜரூஸலத்திலுள்ள) "அல்மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா' எனைார்கள். நான், 

"அவ்விைண்டுக்குமிரடகய எத்தரன ஆண்டுக் காலம் (இரடதவளி இருந்தது)?'' 

என்று ககட்கடன். அவர்கள், "நாற்பதாண்டுகள்' என்று கூைினார்கள். "பிைகு பூமி 
முழுவதுகம உங்களுக்குத் ததாழுமிடம்தான். ஆககவ, உங்கரளத் ததாழுரக 
(கநைம்) எங்கக வந்தரடந்தாலும் அங்கக நீங்கள் ததாழுதுதகாள்ளுங்கள்!'' 
என்றும் தொன்னார்கள். 

 905 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எனக்கு முன்னர் 
வாழ்ந்த (இரைத்தூதர்கள்) எவருக்கும் வழங்கப்தபைாத ஐந்து விையங்கள் 
எனக்கு வழங்கப்தபற்றுள்ளன: 1. ஒவ்கவார் இரைத்தூதரும் தத்தம் 
ெமுதாயத்தாருக்கு மட்டுகம (தூதைாக நியமிக்கப்பட்டு) அனுப்பப்பட்டார்கள். 
நான் ெிவப்பர் கறுப்பர் (என்ை பாகுபாடின்ைி) அரனவருக்கும் தூதைாக 
அனுப்பப்தபற்றுள்களன். 2. கபாரில் கிரடக்கப்தபறும் தெல்வங்கள் எனக்கு 
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன. எனக்கு முன்னிருந்த (இரைத்தூதர்) எவருக்கும் 
அரவ அனுதிக்கப்படவில்ரல. 3. எனக்கு பூமி முழுவதும் சுத்தம் (தயம்மும்) 
தெய்வதற்ககற்ைதாகவும் தூய்ரம யானதாகவும் ததாழுமிடமாகவும் ஆக்கப் 
பட்டுள்ளது. (என் ெமுதாயத்தாரில்) யாகைனும் ஒருவருக்குத் ததாழுரக(யின் 
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கநைம்) வந்து விட்டால் அவர் எந்த இடத்தில் இருக்கிைாகைா அந்த 
இடத்திகலகய ததாழுதுதகாள்வார். 4. (எதிரிகளுக்கும் எனக்குமிரடகய) ஒரு 
மாத காலப் பயணத் ததாரலவிருந்தாலும் (அவர் களுரடய உள்ளங்களில் 
என்ரனப் பற்ைிய மதிப்புக் கலந்த) அச்ெம் ஏற்படுத்தப்படுவதன் மூலம் நான் 
தவற்ைியளிக்கப்தபற்றுள்களன். 5. (மறுரமயில் என் ெமுதாயத்தாருக்காக) 
பரிந்துரை தெய்யும் வாய்ப்பு அளிக்கப் தபற்றுள்களன். இரத ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.4 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 906 அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (இறுதி ெமுதாயத்தாைாகிய) நாம் மூன்று 
விையங்களில் (மற்ை) மக்கள் அரனவரைவிடவும் ெிைப்பிக்கப்பட்டுள்களாம்: 1. 

நம் (ததாழுரக) வரிரெகள் வானவர்களின் (ததாழுரக) வரிரெகரளப் 
கபான்று (ெீைாக) ஆக்கப்பட்டுள்ளன. 2. நமக்கு பூமி முழுவதும் ததாழுமிடமாக 
ஆக்கப்பட்டுள்ளது. (ததாழுரகக்காக "அங்கத் தூய்ரம' தெய்ய) நமக்குத் 
தண்ணரீ் கிரடக்காதகபாது தரை முழுவதும் சுத்தம் (தயம்மும்) 
தெய்வதற்ககற்ைதாக ஆக்கப்பட்டுள்ளது. மற்தைாரு ெிைப்ரபயும் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் குைிப்பிட்டார்கள். இரத ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

907 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் மற்ை 
இரைத்தூதர்கரளவிடவும் ஆறு விையங்களில் ெிைப்பிக்கப்பட்டுள்களன்: 1. 

நான் ஒருங்கிரணந்த (தபாருள்கரளக் குைிக்கும்) தொற்கள் 

வழங்கப்தபற்றுள்களன்.5 2. (எதிரிகளின் உள்ளத்தில் என்ரனப் பற்ைிய 
(மதிப்பும்) அச்ெ(மு)ம் ஊட்டப்பட்டு எனக்கு தவற்ைியளிக்கப்பட்டுள்ளது. 3. கபார்ச் 
தெல்வங்கள் எனக்கு (மட்டும்) அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன. 4. எனக்கு பூமி 
முழுவதும் சுத்தம் (தயம்மும்) தெய்வதற்ககற்ைதாகவும் ததாழுமிட மாகவும் 
ஆக்கப்பட்டுள்ளது. 5. நான் மனித இனம் முழுவதற்கும் தூதைாக 
நியமிக்கப்தபற்றுள்களன். 6. என்கனாடு நபிமார்களின் வருரக 
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முற்றுப்தபற்றுவிட்டது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

908 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் ஒருங்கிரணந்த 
(தபாருள்கரளக் குைிக்கும்) தொற்களுடன் அனுப்பப்தபற்றுள்களன். (எதிரிகளின் 
உள்ளத்தில் என்ரனப் பற்ைிய மதிப்பும்) அச்ெ(மு)ம் ஊட்டப்பட்டு எனக்கு 
தவற்ைியளிக்கப்பட்டுள்ளது. (ஒரு முரை) நான் உைங்கிக் தகாண்டிருக்ரகயில் 
பூமியின் கருவூலங்களுரடய திைவுககால்கள் தகாண்டுவைப்பட்டு என் 
முன்னால் ரவக்கப்பட்டன. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவித்துவிட்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தென்றுவிட்டார்கள். 
நீங்கள் அந்தக் கருவூலங்கரள (கதடி) தவளிகய எடுத்து (அனுபவித்து)க் 
தகாண்டிருக்கிைரீ்கள்'' என்று தொன்னார்கள்.6 இந்த ஹதீஸ் இைண்டு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கவறு நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 909 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எதிரிகளுக்கு 
(என்ரனப் பற்ைிய மதிப்பும்) அச்ெ(மு)ம் ஊட்டப்பட்டு நான் தவற்ைியளிக்கப் 
பட்டுள்களன். நான் ஒருங்கிரணந்த (தபாருள் கரளக் குைிக்கும்) தொற்கள் 
வழங்கப்தபற்றுள் களன். (ஒரு முரை) நான் உைங்கிக்தகாண்டி ருக்ரகயில் 

பூமியின் கருவூலங்களுரடய திைவு ககால்கள் தகாண்டுவைப்பட்டு என் 
ரககளில் ரவக்கப்பட்டன. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

910 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமி ருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் எமக்கு 

அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும் இரவ. அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எதிரிகளுக்கு 
(என்ரனப் பற்ைிய மதிப்பும்) அச்ெ(மு)ம் ஊட்டப்பட்டு நான் 
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தவற்ைியளிக்கப்பட்டுள்களன். நான் ஒருங்கி ரணந்த (தபாருள்கரளக் 
குைிக்கும்) தொற்கள் வழங்கப்தபற்றுள்களன். 

 பாடம் : 2 மஸ்ஜிதுந் நபவ ீபள்ளிவாெல் கட்டப் தபற்ை விவைம்.  
911 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (பிைந்தகத்ரதத் துைந்து) மதீனாவுக்கு வந்தகபாது மதீனாவின் 
கமட்டுப் பாங்கான பகுதியில் இைங்கி, "பனூ அம்ர் பின் அவ்ஃப்' 

என்ைரழக்கப்பட்டுவந்த ஒரு குடும்பத்தாரிரடகய பதிநான்கு நாட்கள் 

தங்கினார்கள். பிைகு பனூ நஜ்ஜார் கூட்டத்தாருக்கு (அவர்கரள அரழத்து 

வருமாறு) ஆளனுப்பினார்கள். பனூநஜ்ஜார் கூட்டத்தார் (நபியவர்கரள 
வைகவற்கும் முகமாகத்) தம் வாட்கரள (கழுத்தில்) ததாங்கவிட்டபடி வந்தனர். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது வாகன(ஒட்டக)த்தில் 
அமர்ந்திருக்க, அவர்களுக்குப் பின்னால் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் அமர்ந்திருக்க, 

பனூநஜ்ஜார் கூட்டத்தார் புரடசூழ அவர்கரளக் குழுமியிருந்த காட்ெிரய 
இப்கபாதும் நான் காண்பரதப் கபான்றுள்ளது. இறுதியில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களது வாகனம் அபூஅய்யூப் (ைலி) அவர்களின் வடீ்டு 
முற்ைத்தில் அவர்கரள இைக்கிவிட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ததாழுரக கநைம் வந்தரடயும் இடத்திகலகய ததாழுரகரய 
நிரைகவற்றுவார்கள்; ஆட்டுத் ததாழுவங்களிலும் ததாழுவார்கள். (இது 

அவர்களது வழக்கமாக இருந்தது.) இந்நிரலயில்தான், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாெல் கட்டும்படி உத்தைவிட்டார்கள். பனூநஜ்ஜார் 
கூட்டத்தாரை (அரழத்துவைச் தொல்லி) ஆளனுப்பினார்கள். அவர்கள் வந்த 
கபாது, "பனூநஜ்ஜார் கூட்டத்தாகை! உங்களுரடய இந்தத் கதாட்டத்ரத எனக்கு 
விரலகபெி (விற்று)விடுங்கள்'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அக்கூட்டத்தார், 

"இல்ரல; அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இதற்கான விரலரய நாங்கள் 
அல்லாஹ்விடகம ககாருகவாம்'' என்று கூைி (அத்கதாட்டத்ரத அளித்த)னர். 
நான் (உங்களிடம்) கூைவிருப்பரவதாம் அத்கதாட்டத்தில் இருந்தன: அதில் 
ெில கபரீச்ெ மைங்கள்,இரணரவப்பாளர்களின் ெமாதிகள், இடிபாடுகள் 
ஆகியரவதாம் இருந்தன. எனகவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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(பள்ளிவாெல் கட்டும்கபாது அங்கிருந்த) கபரீச்ெ மைங்கரள தவட்டும்படி 
உத்தைவிட, அவ்வாகை அரவ தவட்டப்பட்டன. இரணரவப்பாளர் களின் 
ெமாதிகரளத் கதாண்டி (அப்புைப் படுத்தி)டுமாறு உத்தைவிட அவ்வாகை அரவ 
கதாண்டப்பட்டன. இடிபாடுகரள (அகற்ைி)ச் ெமப்படுத்தும்படி உத்தைவிட 
அவ்வாகை அரவ ெமப்படுத்தப்பட்டன. பள்ளிவாெலின் கிப்லாத் திரெயில் 
கபரீச்ெ மைங்கரள வரிரெயாக நட்டனர். பள்ளிவாெலின் (நுரழவாயிலின்) 
இரு நிரலக் கால்களாகக் கல்ரல (நட்டு) ரவத்தனர். அப்கபாது "ைஜ்ஸ்' எனும் 
ஒருவித யாப்பு வரகப் பாடரல பாடிக்தகாண்டிருந்தனர். அவர்களுடன் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் (பாடியபடி பணியில் ஈடுபட்டு) 
இருந்தார்கள். "இரைவா! மறுரமயின் நன்ரமரயத் தவிை கவறு நன்ரம 
கிரடயாது; ஆககவ, (மறுரமயின் நன்ரமகளுக்காகப் பாடுபடும்) 
அன்ொரிகளுக்கும் முஹாஜிர்களுக்கும் நீ உதவி தெய்வாயாக!' என்று அவர்கள் 
பாடினர்.7 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

912 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், பள்ளிவாெல் கட்டப்படுவதற்கு முன்னால் ஆட்டுத்ததாழுவங் களில் 
ததாழுதிருக்கிைார்கள். இரத அபுத்தய்யாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.8 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 3 கிப்லாத் திரெ, ரபத்துல் மக்திரஸவிட்டு கஅபாவிற்கு 
மாற்ைப்படல். 
 913 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் ரபத்துல் மக்திரஸ கநாக்கிப் பதினாறு மாதங்கள் ததாழுகதன்.9 

"அல்பகைா'அத்தியாயத்திலுள்ள "நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் உங்கள் முகங்கரள 
(ததாழுரகயின்கபாது) அதன் (-கஅபாவின்) பக்ககம திருப்புங்கள்'' எனும் 

(2:144ஆவது) வெனம் அருளப்தபறும்வரை (இவ்வாகை நாங்கள் தெய்கதாம்). 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ததாழுது முடித்த பின்னர்தான் இவ்வெனம் அருளப் 
தபற்ைது. (நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ததாழுது முடித்த) மக்களில் ஒருவர் 
அன்ொரிகளில் ெிலரைக் கடந்துதென்ைார். அவர்கள் (ரபத்துல் மக்திரஸ 
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கநாக்கித்) ததாழுதுதகாண்டிருந்தனர். அந்த மனிதர் (ததாழும் திரெ 
மாற்ைப்பட்டு விட்ட தெய்திரய) அவர்களிடம் ததரிவித்தார். உடகன அவர்கள் 
(ததாழுரகயிலிருந்தவாகை) தம் முகங்கரள இரையில்லம் (கஅபாரவ) 
கநாக்கித் திருப்பிக்தகாண்டனர்.  

914 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ரபத்துல் மக்திரஸ கநாக்கிப் "பதினாறு' அல்லது 
"பதிகனழு'மாதங்கள் ததாழுகதாம். பிைகு நாங்கள் கஅபா (எனும் தற்கபாரதய 
கிப்லா) கநாக்கித் திருப்பப்பட்கடாம். இரத அபூஇஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.10 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 915 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்கள் குபாவில் சுப்ஹு 
ததாழுதுதகாண்டிருந்தகபாது அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "தென்ை இைவு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குக் குர்ஆன் (வெனம் ஒன்று) 
அருளப்தபற்றுள்ளது. (ததாழுரகயில், இதுவரை முன்கனாக்கிவந்த ரபத்துல் 

மக்திரஸவிட்டு) இனிகமல் இரையில்லம் கஅபாரவ முன்கனாக்க 
கவண்டுதமன்று அவர்களுக்குக் கட்டரளயிடப்பட்டுள்ளது. ஆககவ, நீங்கள் 
கஅபாரவ முன்கனாக்கித் ததாழுங்கள்'' என்று அைிவித்தார். அப்கபாது 
மக்களின் முகம் (ரபத்துல் மக்திஸ் இருக்கும் திரெயான) ைாம் நாட்ரட 
கநாக்கியிருந்தது. (இந்த அைிவிப்ரபக் ககட்ட) உடகன மக்கள் தங்கள் 
முகங்கரள (அப்படிகய) கஅபாவின் பக்கம் திருப்பிக்தகாண்டார்கள்.11 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

916 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

917 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ரபத்துல் மக்திரஸ கநாக்கித் ததாழுதுதகாண்டி ருந்தார்கள். 
அப்கபாது "(நபிகய!) உங்கள் முகம் (அடிக்கடி) வானத்தின் பக்கம் திரும்புவரத 
நாம் காண்கிகைாம். எனகவ, நீங்கள் விரும்புகின்ை கிப்லா(வாகிய கஅபா)வின் 
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பக்கம் நிச்ெயமாக (இகதா) உங்கரள நாம் திரும்பச்தெய்கிகைாம். 
ஆககவ,உங்கள் முகத்ரத மஸ்ஜிதுல் ஹைாம் (புனிதப் பள்ளிவாெரல) 
கநாக்கித் திருப்புங்கள்'' எனும் (2:144ஆவது) இரைவெனம் அருளப்தபற்ைது. 
அப்கபாது பனூெலிமா குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒருவர் (நபி (ஸல்) அவர்களுடன் 
ததாழுதுவிட்டுத்) தமது குலத்தாரைக் கடந்துதென்ைார். அப்கபாது அவர்கள் 
ஃபஜ்ர் ததாழுரகயின் முதல் ைக்அத்ரதத் ததாழுதுவிட்டு (இைண்டாவது 
ைக்அத்தின்) ருகூஉவில் இருந்தனர். உடகன அம்மனிதர், "அைிந்துதகாள்ளுங்கள்: 
இந்தக் கிப்லா (ததாழும் திரெ) மாற்ைப்பட்டுவிட்டது'' என்று உைத்த குைலில் 
அைிவித்தார். உடகன அம்மக்கள் ததாழுரகயிலிருந்தவாறு அப்படிகய (கஅபா 
எனும் தற்கபாரதய) இந்தக் கிப்லாரவ கநாக்கித் திரும்பிக்தகாண்டனர். 

 பாடம் : 4 மண்ணரைகள்மீது பள்ளிவாெல்கள் எழுப்புதல்,  

அவற்ைில் உருவப்படங்கரள வரைதல், அடக்கத் தலங்கரள வணக்கத் 
தலங்களாக ஆக்கிக்தகாள்ளல் ஆகியரவ தரட தெய்யப்பட்டுள்ளன.12  

918 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உம்முஹபபீா (ைலி), உம்முெலமா 
(ைலி) ஆகிய இருவரும் (அபிெீனிய ஹிஜ்ைத்தின் கபாது) அபிெீனியாவில் 
தாங்கள் பார்த்த உருவப் படங்கள் தகாண்ட ஒரு கிைிஸ்தவ ஆலயத்ரதப் 
பற்ைி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ததரிவித்தனர். அப்கபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அவர்கள் எத்தரககயார் எனில்,) 

அவர்களிரடகய நல்ல மனிதர் ஒருவர் வாழ்ந்து இைந்துவிடும்கபாது, 

அவருரடய ெமாதியின் மீது வணக்கத் தலம் ஒன்ரை நிறுவி அதில் 
அம்மாதிரியான உருவப்படங்கரள தபாைித்துவிடுவார்கள். அவர்கள்தாம் 
மறுரம நாளில் அல்லாஹவிடம் மக்களிகலகய மிக கமாெமானவர்கள்'' என்று 
தொன்னார்கள்.13  

919ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் உடல் நலிவுற்று (தம் இறுதிநாட்களில்) இருந்த கபாது அவர்களிடம் 
மக்கள் கபெிக்தகாண்டி ருந்தனர். அப்கபாது உம்முெலமா (ைலி) அவர் களும் 
உம்முஹபபீா (ைலி) அவர்களும் (தாங்கள் கண்ட) கிைிஸ்தவ ஆலயத்ரதப் 
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பற்ைிக் கூைினர். ததாடர்ந்து கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 
இடம்தபற்றுள்ளது. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

920 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியர் 
(ெிலர்) தாங்கள் கண்ட "மாரியா' எனப்படும் ஒரு கிைிஸ்தவ ஆலயத்ரதப் 
பற்ைிக் கூைினர். மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 
இடம்தபற்றுள்ளன. 

 921 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எந்த கநாயிலிருந்து எழாமல் (இைந்து)கபாய்விட்டார்ககளா அந்த 
கநாயின்கபாது, "அல்லாஹ் யூதர்கரளயும் கிைிஸ்தவர்கரளயும் தனது 
கருரணயிலிருந்து அப்புைப்படுத்துவானாக! அவர்கள் தங்களுரடய 
நபிமார்களின் அடக்கத் தலங்கரள வணக்கத் தலங்களாக 

ஆக்கிக்தகாண்டார்கள்'' என்று கூைினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது இந்த அைிவிப்பு (மட்டும்) இல்லாவிட்டால் நபியவர்களின் அடக்கத் 
தலம் (அரனவருக்கும் ததரியும்படி) தவளிப்பபரடயாக 

அரமக்கப்பட்டிருக்கும். ஆயினும், அவர்களது அடக்கத் தலம் எங்கக வணக்கத் 

தலமாக ஆக்கப்பட்டுவிடுகமா என்று அஞ்ெப் பட்டது.14 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 922 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் 
யூதர்கரளத் தனது கருரணயிலி ருந்து அப்புைப்படுத்துவானாக! அவர்கள் தம் 
நபிமார்களின் அடக்கத் தலங்கரள வணக்கத் தலங்களாக 
ஆக்கிக்தகாண்டார்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.15 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 

 923 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் 
யூதர்கரளயும் கிைிஸ்தவர் கரளயும் தனது கருரணயிலிருந்து அப்புைப் 

படுத்துவானாக! அவர்கள் தம் நபிமார்களின் அடக்கத் தலங்கரள வழிபாட்டுத் 
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தலங்களாக ஆக்கிக்தகாண்டார்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 

 924 ஆயிைா (ைலி) அவர்களும் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களும் 

கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு (கநாய் அதிகமாகி) 
இைப்பு தநருங்கிவிட்டகபாது அவர்கள் தமது கறுப்புக் கம்பளி ஆரடரயத் 
தமது முகத்தின் மீது கபாட்டுக்தகாள்ளலானார்கள். அவர்களுக்கு மூச்சுத் 
திணைல் ஏற்படும்கபாது தமது முகத்திலிருந்து அரத அகற்ைிவிடுவார்கள். 
அவர்கள் அகத நிரலயில் இருந்துதகாண்கட, "யூதர்கள்மீதும் 
கிைிஸ்தவர்கள்மீதும் அல்லாஹ்வின் ொபம் உண்டாகுக! அவர்கள் தம் 
நபிமார்களின் அடக்கத் தலங்கரள வணக்கத் தலங்களாக ஆக்கிக் 
தகாண்டார்கள்'' என்று அவர்கள் தெய்தரத(ப் கபான்று நீங்களும் தெய்துவிடக் 
கூடாது என அரத)க் குைித்து எச்ெரித்தார்கள்.16 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

925 ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் இைப்பதற்கு ஐந்து நாட்களுக்கு முன் "உங்களில் ஒருவர் என் 

(கதரவகளுக்காக நான் அணுகும்) உற்ை கதாழைாக இருப்பதிலி ருந்து (விலகி) 
நான் அல்லாஹ்ரவகய ொர்ந்திருக்கிகைன். ஏதனனில், உயர்வுக்குரிய 
அல்லாஹ் இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கரள (தன்) உற்ை கதாழைாக 
ஆக்கிக்தகாண்டரதப் கபான்று என்ரனயும் (தன்) உற்ை கதாழனாக 
ஆக்கிக்தகாண்டான். நான் என் ெமுதாயத்தாரில் ஒருவரை என் உற்ை 

கதாழைாக ஆக்கிக்தகாள் வதாயிருந்தால் அபூபக்ர் அவர்கரளகய நான் என் 
உற்ை கதாழைாக ஆக்கிக்தகாண்டி ருப்கபன். அைிந்துதகாள்ளுங்கள்: உங்களுக்கு 

முன்னிருந்த (ெமுதாயத்த)வர்கள் தங்களுரடய நபிமார்கள் மற்றும் 
ொன்கைார்களின் அடக்கத் தலங்கரள வழிபாட்டுத் தலங்களாக ஆக்கிக் 
தகாண்டார்கள். எச்ெரிக்ரக! நீங்கள் அடக்கத் தலங்கரள வழிபாட்டுத் 
தலங்களாக ஆக்கி விடாதீர்கள். அவ்வாறு தெய்ய கவண்டாம் என்று 
உங்களுக்கு நான் தரட விதிக்கிகைன்'' என்று கூறுவரத நான் ககட்கடன். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 5 பள்ளிவாெல் எழுப்புவதன் ெிைப்பும் அது குைித்து வந்துள்ள 
ஆர்வமூட்டலும்.  
926 உரபதுல்லாஹ் அல்கவ்லான ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உஸ்மான் 
பின் அஃப்பான் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கட்டிய 
(மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெரல (விரிவுபடுத்தி)க் கட்ட எண்ணியகபாது அது 

குைித்து மக்கள் அதிருப்தி ததரிவித்தனர். அப்கபாது உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள் 

(மக்களிடம்), "நீங்கள் மிக அதிகமாககவ கபெிவிட்டீர்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் "யார் அல்லாஹ்வுக்காகப் பள்ளிவாெல் ஒன்ரைக் 
கட்டுகிைாகைா -புரகர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் 
திருப்திரய நாடி (பள்ளிவாெல் ஒன்ரைக் கட்டுகிைாகைா...)' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது- அவருக்காக அல்லாஹ் தொர்க்கத்தில் ஒரு வடீ்ரடக் 
கட்டுகிைான்' என்று கூைியரத நான் தெவிகயற்றுள்களன்'' என்று கூைினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

அஹ்மத் பின் ஈொ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "அரதப் கபான்ை ஒன்ரைச் 
தொர்க்கத்தில் (அல்லாஹ் அவருக்காகக் கட்டுகிைான்)'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது.17 

 927 மஹ்மூத் பின் லபதீ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உஸ்மான் பின் 
அஃப்பான் (ைலி) அவர்கள் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெரல (விரிவுபடுத்தி)க் 
கட்டத் திட்டமிட்டகபாது அரத மக்கள் தவறுத்தனர்; அரத முன்பிருந்த 
அரமப்பிகலகய விட்டு விட கவண்டும் என்று மக்கள் விரும்பினர். அப்கபாது 
உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "யார் 
அல்லாஹ்வுக்காகப் பள்ளிவாெல் ஒன்ரைக் கட்டுகிைாகைா அவருக்கு 
அல்லாஹ் தொர்க்கத் தில் அரதப் கபான்ை ஒன்ரைக் கட்டுகிைான்'' என்று 
கூைியரத நான் ககட்டுள்களன் என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளளது. 

 பாடம் : 6 (ததாழுரகயில்) ருகூஉவில் முழங்கால்கள் மீது ரககரள 
ரவக்குமாறு வந்துள்ள வலியுறுத்தலும், உள்ளங்ரககரள இரணத்து இரு 
ததாரடகளுக்கு இரடகய ரவக்கும் முரை மாற்ைப்பட்டுவிட்டதும்.18  
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928 அஸ்வத் பின் யஸீத் (ைஹ்) மற்றும் அல்கமா (ைஹ்) ஆகிகயார் 
கூைியதாவது: நாங்கள் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கரளச் 
ெந்திக்க அவர்களது இல்லத்திற்குச் தென்கைாம். அப்கபாது அவர்கள், 

"(இமாம்களான) உங்க்ளுக்குப் பின்னால் (ஆட்ெியாளர்களான) இவர்கள் (உரிய 
கநைத்தில்) ததாழுகின்ைனைா?''என்று ககட்டார்கள். நாங்கள் "இல்ரல' என்று 
தொன்கனாம். (அப்கபாது ததாழுரக கநைம் வந்தும் அவர்களிருவரும் 
ததாழாமலிருந்த காைணத்தால்) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள், 

"நீங்கள் (இருவரும்) எழுந்து (என்ரனப் பின்பற்ைித்) ததாழுங்கள்!'' என்று 
கூைினார்கள்- அப்கபாது (பள்ளிவாெலில் பாங்கு தொல்லப்பட்டுவிட்டதால்) 
அவர்கள் பாங்கு தொல்லும்படிகயா இகாமத் தொல்லும்படிகயா எங்களிடம் 
கூைவில்ரல- நாங்கள் (இருவரும்) அவர்களுக்குப் பின்னால் நிற்கப்கபாகனாம். 
உடகன அவர்கள் எங்கள் ரககரளப் பிடித்து எங்களில் ஒருவரை தமது வலப் 
பக்கத்திலும் மற்தைாருவரை இடப் பக்கத்திலும் நிறுத்தினார்கள்.19 அவர்கள் 
ருகூஉச் தெய்தகபாது நாங்கள் எங்கள் ரககரள முழங்கால்கள்மீது 

ரவத்(துக்தகாண்டு ருகூஉச் தெய்)கதாம். உடகன அவர்கள் எங்கள் ரககள்மீது 

அடித்துவிட்டு, தம்மிரு உள்ளங்ரககரளயும் இரணத்துத் தம் ததாரடகளின் 
நடுகவ இடுக்கிக்தகாண்டார்கள்.20 அவர்கள் ததாழுது முடித்ததும், "விரைவில் 
உங்களுக்குத் தரலவர்களாக ெிலர் வருவார்கள். அவர்கள் ததாழுரகரய 
உரிய கநைத்தில் ததாழாமல் தாமதப்படுத்தி, தநருக்கடியில் 
நிரைகவற்றுவார்கள். அவர்கள் இவ்வாறு தெய்வரத நீங்கள் கண்டால் உரிய 
கநைத்தில் நீங்கள் ததாழுரகரய நிரைகவற்ைிவிடுங்கள். கூடுதலான (நஃபில்) 
ததாழுரக என்ை முரையில் அவர்களுடனும் கெர்ந்து (மீண்டும்) 
ததாழுதுதகாள்ளுங்கள். நீங்கள் மூன்று கபர் இருந்தால் (ஒகை அணியில்) 
இரணந்து ததாழுங்கள். அரதவிட அதிகம் கபர் இருந்தால் உங்களில் ஒருவர் 
உங்களுக்குத் தரலரம தாங்கித் ததாழுவிக்கட்டும். உங்களில் ஒருவர் 
ருகூஉச் தெய்யும்கபாது தம் முன்ரககரள ததாரடமீது ொத்திக்தகாண்டு 
குனிந்து நிற்கட்டும். அவர் தம் உள்ளங்ரககரள இரணத்து இரு 
ததாரடகளுக்கு இரடகய ரவத்துக் தகாள்ளட்டும். ஏதனனில், (இவ்வாறு) 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ததாழும்கபாது ருகூஉவில்) தம் 
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விைல்கரளக் ககாத்துக்தகாண் டிருந்தரத இப்கபாதும் நான் பார்ப்பரதப் 
கபான்றுள்ளது'' என்று கூைிவிட்டு, அவ்வாறு தம் ரககரளக் ககாத்துக் 
காட்டினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

929 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் பல அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், இப்னு முஸ்ஹிர் (ைஹ்) மற்றும் ஜரீர் (ைஹ்) 
ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் "ஏதனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ருகூஉச் தெய்துதகாண்டிருந்தகபாது அவர்களுரடய விைல்கள் 
ஒன்கைாதடான்று பின்னிக்தகாண்டிருந்தரத இப்கபாதும் நான் பார்ப்பரதப் 
கபான்றுள்ளது'' என இடம்தபற்றுள்ளது.  

930 அல்கமா (ைஹ்) மற்றும் அஸ்வத் (ைஹ்) ஆகிகயார் கூைியதாவது: நாங்கள் 
இருவரும் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடம் தென்கைாம். 
அப்கபாது அவர்கள் (எங்களிடம்), "உங்களுக்குப் பின்னால் உள்ள மக்கள் 

ததாழுதுவிட்டனைா?'' என்று ககட்டார்கள். நாங்கள் இருவரும், "ஆம்' என்கைாம். 
அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் எங்கள் 
இருவருக்குமிரடகய (ததாழுவதற்காக) நின்ைார்கள். எங்களில் ஒருவரைத் 
தமது வலப் பக்கத்திலும் மற்தைாருவரை இடப் பக்கதிலும் நிறுத்தலானார்கள். 
பிைகு நாங்கள் ருகூஉச் தெய்தகபாது எங்கள் (உள்ளங்)ரககரள எங்களுரடய 
முழங்கால்கள்மீது நாங்கள் ரவத்கதாம். உடகன அவர்கள் எங்கள் ரக களில் 
அடித்தார்கள். பிைகு தம்மிரு ரககரளக் ககாத்துக்தகாண்டு அவ்விைண்ரடயும் 
தம் ததாரடகளுக்கிரடகய இடுக்கிக்தகாண்டார்கள். ததாழுது முடித்ததும், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இப்படித்தான் தெய்தார்கள்'' என்ைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

931 முஸ்அப் பின் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
என் தங்ரத (ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் -ைலி) அவர்களின் விலாப் புைத்தில் 

(நின்று) ததாழுகதன். அப்கபாது நான் (ருகூஉவில்) என்னிரு ரககரளயும் 
(ககாத்து) என் இரு முழங்கால்களுக்கு நடுகவ இடுக்கிக்தகாள்ளலா கனன். 
உடகன என் தந்ரத, "உன் உள்ளங் ரககரள முழங்கால்கள்மீது ரவ!'' என்று 
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தொன் னார்கள். நான் (அவ்வாறு தெய்யாமல்) மீண்டும் அவ்வாகை (முன்பு 
கபான்கை) தெய்கதன். உடகன அவர்கள் என் ரககள்மீது அடித்துவிட்டு, 

"இவ்வாறு தெய்ய கவண்டாம் என எங்களுக்குத் தரட விதிக்கப்பட்டுவிட்டது. 
உள்ளங்ரககரள முழங்கால்கள்மீது ரவக்கும்படி எங்களுக்கு உத்தைவிடப் 
பட்டது'' என்று கூைினார்கள்.21 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "இவ்வாறு தெய்ய கவண்டாம் என 
எங்களுக்குத் தரட விதிக்கப்பட்டுவிட்டது'' என்பதுவரை இடம்தபற்றுள்ளது. 
அதற்குப் பிைகுள்ள குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 

932 முஸ்அப் பின் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
(ததாழுரகயில்) இவ்வாறு -ரககரளக் ககாத்து என் ததாரடகளுக்கிரடகய 
ரவத்துக் தகாண்டு- ருகூஉச் தெய்தகபாது என் தந்ரத, "நாங்கள் இவ்வாறுதான் 

தெய்துதகாண்டிருந்கதாம். பின்னர் ரககரள முழங்கால்கள்மீது 
ரவத்துக்தகாள்ளுமாறு உத்தைவிடப்பட்கடாம்'' என்று தொன்னார்கள்.  

933 முஸ்அப் பின் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
என் தந்ரத (ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் -ைலி) அவர்களின் விலாப் புைத்தில் 

ததாழுகதன். நான் ருகூஉச் தெய்தகபாது என் விைல்கரளக் ககாத்து 
அவ்விைண்ரடயும் என் முழங்கால் களுக்கிரடகய ரவத்துக்தகாண்கடன். 
உடகன அவர்கள் என் ரககள்மீது அடித்தார்கள். ததாழுது முடித்ததும், "நாங்கள் 
இவ்வாறுதான் தெய்துதகாண்டிருந்கதாம். பின்னர் முழங்கால் களுக்கு கமல் 
ரககரளத் தூக்கிரவக்குமாறு உத்தைவிடப்பட்டகடாம்'' என்று கூைினார்கள்.  

பாடம் : 7 (இரு ெஜ்தாக்களுக்கு இரடகயயான அமர்வில்) குதிகால்கள்மீது 
அமைலாம்.22  

934 தாவூஸ் பின் ரகொன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம் (இரு ெஜ்தாக்களுக்கு நடுகவ) பாதங்கள்மீது 
(அவற்ரை நட்டுரவத்து) அமர்வது பற்ைிக் ககட்கடாம். அவர்கள், "அது 
நபிவழிதான்'' என்று தொன்னார்கள். நாங்கள், "இவ்வாறு அமர்வது அந்த 
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மனிதரின் அெட்ரடயான (தபாடுகபாக்கான) தெயல் என்கை நாங்கள் 
கருதுகிகைாம்'' என்கைாம். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "இல்ரல; 

அது உங்கள் நபியின் வழிமுரைதான்'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 8 ததாழும்கபாது கபசுவது தரட தெய்யப்பட்டுள்ளது. (ஆைம்பக் 
காலத்தில்) அதற்கு அளிக்கப்பட்டிருந்த அனுமதி மாற்ைப்பட்டுவிட்டது.23  

935 முஆவியா பின் அல்ஹகம் அஸ்ஸுலமீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
ததாழுதுதகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது (ததாழுதுதகாண்டிருந்த) மக்களில் 
ஒருவர் தும்மினார். உடகன நான் "யர்ஹமுக் கல்லாஹ்' (அல்லாஹ் 
உங்களுக்குக் கருரண புரிவானாக) என்று (மறுதமாழி) கூைிகனன். உடகன 

மக்கள் என்ரன தவைித்துப் பார்த்தனர். நான் "என்ரன என் தாய் இழக்கட்டும்! 
நீங்கள் ஏன் என்ரன இவ்வாறு பார்க்கிைரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். மக்கள் 
(பதிகலதும் கூைாமல்) தங்கள் ரககளால் ததாரடகள்மீது தட்டினர். என்ரன 

அவர்கள் அரமதியாக இருக்கச் தொல்கிைார்கள் என்று நான் அைிந்துதகாண்டு 
அரமதியாகி விட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுது 
முடித்ததும் -என் தந்ரதயும் என் தாயும் நபியவர்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்- 
(பின்வருமாறு அைிவுரை) கூைினார்கள். அவர்களுக்கு முன்னகைா பின்னகைா 
அவர் கரளவிட மிக அழகிய முரையில் கற்பிக்கும் ஆெிரியர் ஒருவரை நான் 
(என் வாழ்நாளில்) கண்டகதயில்ரல. அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அவர்கள் 
என்ரனக் கண்டிக்கவுமில்ரல; அடிக்கவுமில்ரல; திட்டவுமில்ரல. (மாைாக,) 

அவர்கள், "இந்தத் ததாழுரகயானது, மக்களின் கபச்சுகளுக்கு உரிய கநைமன்று. 
ததாழுரக என்பது இரைவரனத் துதிப்பதும் தபருரமப்படுத்துவதும் குர்ஆன் 
ஓதுவதுமாகும்'' என்கைா அல்லது இரதப் கபான்கைா தொன்னார்கள். நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் அைியாரமக் காலத்திற்கு தநருக்கமானவன். 
அல்லாஹ் இந்த இஸ்லாத்ரத வழங்கினான். எங்களில் ெிலர் 
கொதிடர்களிடம் தெல்கிைார்ககள?'' என்கைன். அதற்கு அவர்கள் 
"கொதிடர்களிடம் நீங்கள் தெல்லாதீர்கள்'' என்ைார்கள். நான் "எங்களில் இன்னும் 
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ெிலர் பைரவரய ரவத்துக் குைி பார்க்கிைார்ககள?'' என்கைன். அதற்கு 
நபியவர்கள் "இது, மக்கள் தம் உள்ளங்களில் காணும் (ஐதீகம் ொர்ந்த) 
விையமாகும். ஆனால், இது "அவர்கரள' அல்லது "உங்கரள' 

(தெயலாற்றுவதிலிருந்து) தடுத்திட கவண்டாம்'' என்று கூைினார்கள். நான், 

"எங்களில் இன்னும் ெிலர் (நற்குைி அைிய மணலில்) ககாடு வரை(யும் 
பழங்கால கணிப்பு முரைரய கமற்தகாள்)கின்ைனர்''என்கைன். அதற்கு 

அவர்கள், "நபிமார்களில் ஒருவர் இவ்வாறு ககாடு வரைந்துவந்தார். யார் 
அவரைப் கபான்று ககாடு வரைகிைாகைா அது (ொத்தியம்)தான்'' என்ைார்கள்.24 

அடுத்து என்னிடம் ஓர் அடிரமப் தபண் இருந்தாள். அவள் என் ஆட்டு 
மந்ரதரய (மதீனாவிற்கு அருகிலுள்ள) உஹுத் மரல மற்றும் (அரததயாட்டி 
அரமந்துள்ள) ஜவ்வானிய்யாப் பகுதியில் கமய்த்துவந்தாள். ஒரு நாள் நான் 
தென்று பார்த்தகபாது ஓநாய் ஒன்று அவளிடமிருந்த ஆடுகளில் ஒன்ரைக் 
தகாண்டு தென்றுவிட்டது. (ெைாெரி) மனிதன் ககாபப் படுவரதப் கபான்று 
நானும் ககாபப்பட்கடன். ஆயினும், அவரள நான் அரைந்துவிட்கடன். நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்ைகபாது அது குைித்து 
அவர்கள் என்ரனக் கடுரமயாகக் கண்டித்தார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! நான் அவரள விடுதரல தெய்துவிடட்டுமா?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அவர்கள், "அந்தப் தபண்ரண என்னிடம் அரழத்துவாருங்கள்!'' என்று 
தொன்னார்கள். நான் அவரள அரழத்துச் தென்ைகபாது அவளிடம், "அல்லாஹ் 
எங்கக இருக்கின்ைான்?'' என்று நபியவர்கள் ககட்டார்கள். அவள், "வானத்தில்' 

என்று பதிலளித்தாள். அவர்கள், "நான் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். அவள், 

"நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர்'' என்ைாள். அவர்கள் (என்னிடம்), "அவரள 
விடுதரல தெய்துவிடுங்கள்! ஏதனனில், அவள் இரைநம்பிக்ரகயுரடய 
(முஃமினான) தபண் ஆவாள்'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

936 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுதுதகாண்டிருக்ரகயில் நாங்கள் அவர்களுக்கு 
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ெலாம் (முகமன்) தொல்கவாம். உடகன அவர்கள் எங்களுக்கு பதில் ெலாம் 

தொல்வார்கள். ஆனால், நாங்கள் (அபிெீனிய மன்னர்) நஜாைியிடமிருந்து 
திரும்பிவந்த ெமயம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு (அவர்கள் 
ததாழுதுதகாண்டிருக்கும்கபாது) ெலாம் தொன்கனாம். அப்கபாது அவர்கள் 
எங்களுக்கு பதில் ெலாம் தொல்லவில்ரல. பின்னர் நாங்கள் "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! (நீங்கள் ததாழும்கபாது) நாங்கள் உங்களுக்கு ெலாம் தொல்ல, நீங்களும் 
அதற்கு பதில் ெலாம் தொல்லி வந்தீர்ககள?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு 
அவர்கள், "நிச்ெயமாக ததாழுரகக்தகன தனிக் கவனம் கதரவப்படுகின்ைது'' 

என்று பதிலளித்தார்கள்.25 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

937 ரஸத் பின் அர்கம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஆைம்பக் காலத்தில்) 
நாங்கள் ததாழுரகயில் கபெிக்தகாண்டிருந்கதாம். ஒருவர் (ததாழுது 
தகாண்டிருக்கும்கபாது) தம் அருகிலிருக்கும் கதாழரிடம் (தொந்தத் கதரவகள் 
குைித்து) கபெிக் தகாண்டிருப்பார். "கமலும், நீங்கள் உள்ளச்ெம் உரடயவர்களாக 
நின்று அல்லாஹ்ரவ வணங்குங்கள்'' எனும் (2:238ஆவது) வெனத் ததாடர் 

அருளப்தபறும்வரை (நாங்கள் இவ்வாகை ததாழுரகயில் கபெிவந்கதாம்). இந்த 
வெனம் அருளப்தபற்ைவுடன் அரமதியாக இருக்கும்படி எங்களுக்குக் 
கட்டரளயிடப் பட்டது; கபெக் கூடாது என்று எங்களுக்குத் தரட 
விதிக்கப்பட்டது.26 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

938 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ரன ஓர் அலுவல் நிமித்தம் அனுப்பி னார்கள். 
பிைகு அவர்கள் (தமது வாகனத்தில் கூடுதலான ததாழுரக) ததாழுதவாறு 

தென்று தகாண்டிருந்தகபாது அவர்களிடம் நான் கபாய்ச்கெர்ந்கதன். 
அவர்களுக்கு ெலாம் தொன்கனன். உடகன அவர்கள் (பதிலுக்கு) என்ரன 
கநாக்கி ரெரக தெய்தார்கள் (பதில் ெலாம் தொல்லவில்ரல). அவர்கள் 
ததாழுது முடித்ததும் என்ரன அரழத்து, "ெற்று முன்னர் எனக்கு நீங்கள் 
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ெலாம் தொன்னரீ்கள். அப்கபாது நான் ததாழுதுதகாண்டிருந்கதன் 
(அதனால்தான் பதில் ெலாம் தொல்லவில்ரல)'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது 
அவர்களுரடய முகம் கிழக்குத் திரெரய முன்கனாக்கி இருந்தது (கிப்லாரவ 
முன்கனாக்கியிருக்கவில்ரல).27 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 939 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனுல் முஸ்தலிக் குலத்தாரை கநாக்கிப் பயணம் 

தெய்தகபாது என்ரன (ஓர் அலுவல் நிமித்தம் ஓரிடத்திற்கு) அனுப்பினார்கள். 
நான் (அலுவரல முடித்துவிட்டு) அவர்களிடம் வந்தகபாது அவர்கள் தமது 

ஒட்டகத்தில் அமர்ந்தவாறு குர்ஆன் ஓதித் தமது தரலயால் ரெரக தெய்து 

ததாழுதுதகாண்டிருந் தார்கள். அப்கபாது நான் அவர்களிடம் 
கபச்சுக்தகாடுத்கதன். உடகன அவர்கள் தமது கைத்தால் இவ்வாறு ரெரக 
தெய்தார்கள் -இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ஸுரஹர் (ைஹ்) 
அவர்கள் இரத அைிவிக்கும்கபாது தமது கைத்தால் (இவ்வாறு என) ரெரக 
தெய்து காட்டி னார்கள்- பிைகு மீண்டும் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் கபச்சுக்தகாடுத்கதன். அப்கபாதும் அவர்கள் இவ்வாறு ரெரக 
தெய்தார்கள் -அைிவிப்பாளர் ஸுரஹர் (ைஹ்) அவர்கள் மீண்டும் (இவ்வாறு 
என) பூமிரய கநாக்கித் தமது கைத்தால் ரெரக தெய்து காட்டினார்கள்.- 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுது முடித்ததும், "நான் உங்கரள 

அனுப்பிரவத்த காரியம் என்ன ஆயிற்று?'' என்று ககட்டுவிட்டு, "நான் 

ததாழுதுதகாண்டி ருந்ததால்தான் (நீங்கள் கபெியகபாது) உங்களிடம் நான் 

கபெவில்ரல'' என்று தொன்னார்கள். அைிவிப்பாளர் ஸுரஹர் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: இந்த ஹதீரஸ அபுஸ்ஸுரஹர் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கும்கபாது இரையில்லம் கஅபாரவ முன்கனாக்கி அமர்ந்திருந்தார்கள். 
அப்கபாது பனுல் முஸ்தலிக் குலத்தாரின் வெிப்பிடத்ரத கநாக்கி ரெரக 
தெய்து காட்டினார்கள்;அப்கபாது கஅபா அல்லாத கவதைாரு திரெரய 
கநாக்கிகய தமது கைத்தால் ரெரக தெய்தார்கள்.  
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940 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (பனுல் 
முஸ்தலிக் பயணத்தின்கபாது) நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். அப்கபாது 
அவர்கள் என்ரன ஓர் அலுவல் விையமாக அனுப்பினார்கள். நான் (அந்த 

அலுவரல முடித்துத்) திரும்பி வந்தகபாது அவர்கள் தமது 
வாகன(ஒட்டக)த்தில் இரையில்லம் கஅபா அல்லாத கவதைாரு திரெரய 
கநாக்கி அமர்ந்தவாறு (கூடுதலான ததாழுரகரயத்) 
ததாழுதுதகாண்டிருந்தார்கள். நான் அவர்களுக்கு ெலாம் தொன்கனன். ஆனால் 
அவர்கள் எனக்கு பதில் ெலாம் தொல்லவில்ரல. அவர்கள் ததாழுது 
முடித்ததும் "நான் ததாழுதுதகாண்டிருந்ததால்தான் உங்களுக்கு பதில் ெலாம் 
கூைவில்ரல'' என்ைார்கள்.28 - கமற்கண்ட ஹதீஸின் கருத்திலரமந்த ஒரு 
ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 9 ததாழுரகக்கு இரடயில் ரைத்தாரனச் ெபிக்கலாம்;  

அவனிடமிருந்து காக்குமாறு (இரைவரன) கவண்டலாம். ததாழுரக யில் 
குரைந்த அளவிலான புைச் தெயல் கரளச் தெய்யலாம். 

 941 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு நாள் பின்வருமாறு) 
கூைினார்கள்: கநற்ைிைவு முைட்டு ஜின் ஒன்று எனது ததாழுரகரயக் தகடுக்க 
ெதி தெய்தது. அல்லாஹ் அதன் மீது எனக்குச் ெக்திரய வழங்கினான். அதன் 
குைல்வரளரய நான் பிடித்துவிட்கடன். காரலயில் "எல்லாரும்' அல்லது 
"நீங்கள் அரனவரும்'வந்து அரதக் காணும்வரை இந்த (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ 
பள்ளிவாெலின் தூண்களில் ஒன்ைில் அரதக் கட்டிரவக்க நான் நிரனத்கதன். 
பிைகு என் ெககாதைர் சுரலமான் (அரல) அவர்கள், "இரைவா! என்ரன 
மன்னித்துவிடுவாயாக! கமலும்,எனக்குப் பின் கவதைவருக்கும் கிரடக்காத ஓர் 
ஆளுரமரய எனக்கு நீ வழங்குவாயாக'' (38:35) என்று கவண்டியது என் 
நிரனவுக்கு வந்தது. ஆககவ, (அந்த எண்ணத்ரதக் ரகவிட்கடன். பின்னர்) 
அல்லாஹ் அந்த ஜின்ரன இழிந்த நிரலயில் விைட்டியடித்துவிட்டான். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.29 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் 

505

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் மஸ்ஜஜத் - ததாழுமஜடங்கள்



 
 
 

ஜஅஃபர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "நான் அதன் குைல்வரளரயப் 
பிடித்துவிட்கடன்'எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. அபூபக்ர் பின் அபரீைபா 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "நான் அரத பலமாகப் பிடித்துத் 

தள்ளிவிட்கடன்' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 

 942 அபுத்தர்தா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (ஒரு நாள்) ததாழும்கபாது "நான் உன்னிடமிருந்து அல்லாஹ்விடம் 
பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன்'' என்றும், "அல்லாஹ்வின் ொபத்தால் உன்ரன நான் 
ெபிக்கிகைன்''என்றும் மூன்று முரை கூைியரத நாங்கள் தெவியுற்கைாம். 
கமலும், அவர்கள் தமது கைத்ரத விரித்து எரதகயா பிடிப்பரதப் கபான்று 
ரெரக தெய்தார்கள். ததாழுது முடித்ததும் நாங்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
தாங்கள் ததாழும்கபாது ஒன்ரைக் கூைினரீ்கள். இதற்கு முன் தாங்கள் 
அவ்வாறு கூைியரத நாங்கள் ககட்டதில்ரலகய? கமலும், நீங்கள் உங்கள் 

கைத்ரத விரித்தரதயும் நாங்கள் கண்கடாகம (ஏன்)?'' என்று ககட்கடாம். 
அதற்கு அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் எதிரி இப்லீஸ் ஒரு தீப்பந்தத்ரத 
ஏந்திக்தகாண்டு அரத என் முகத்தில் ரவக்க (என்னிடம்) வந்தான். உடகன 

நான் "உன்னிடமிருந்து அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன்' என்று 
மூன்று முரையும் "அல்லாஹ்வின் முழு ொபத்தால் உன்ரன நான் 
ெபிக்கிகைன்' என மூன்று முரையும் கூைிகனன். ஆனால், அவன் பின்வாங்கிச் 
தெல்லவில்ரல. பிைகு நான் அவரனப் பிடிக்க விரும்பிகனன். அல்லாஹ் 
வின் மீதாரணயாக! எம் ெககாதைர் சுரலமான் (அரல) அவர்களின் 
கவண்டுதல் மட்டும் இல்ரலயாயின், காரலயில் மதீனா நகைச் ெிறுவர்கள் 

அவனுடன் விரளயாடும் வரகயில் (இந்தப் பள்ளிவாெலில்) அவன் 

கட்டிரவக்கப்பட்டிருப்பான்'' என்று தொன்னார்கள். 

 பாடம் : 10 குழந்ரதகரளச் சுமந்துதகாண்டு ததாழலாம்.  
943 அபூகத்தாதா ஹாரிஸ் பின் ரிப்ஈ அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் -தம் புதல்வி 
ரஸனபுக்கும் அபுல்ஆஸ் பின் அர்ைபஉீ அவர்களுக்கும் பிைந்த- (தம் கபத்தி) 
உமாமாரவ (தமது கதாளில்) சுமந்துதகாண்டு ததாழுவார்கள். அவர்கள் 
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(நிரலயில்) நிற்கும்கபாது உமாமாரவச் சுமப்பார்கள்; ெஜ்தாவுக்குச் 
தெல்லும்கபாது உமாமாரவ இைக்கிவிடுவார்கள்.30 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான 
யஹ்யா பின் யஹ்யா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் மாலிக் (ைஹ்) 
அவர்களிடம், "இந்த ஹதீரஸ அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து அம்ர் 
பின் சுரலம் அஸ்ஸுரைக் (ைஹ்) அவர்களும், அம்ர் அவர்களிடமிருந்து ஆமிர் 
பின் அப்தில்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்களும் உங்களுக்கு 
அைிவித்தார்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்ைார்கள்.  

944 அபூகத்தாதா அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள், -தம் புதல்வி ரஸனபுக்கும் அபுல்ஆஸ் பின் அர்ைபஉீக்கும் பிைந்த- 
(தம் கபத்தி) உமாமா பின்த் ரஸனரபத் தமது கதாளில் சுமந்துதகாண்டு 

மக்களுக்குத் தரலரம தாங்கித் ததாழுவித்தரத நான் பார்த்கதன். அவர்கள் 

ருகூஉக்குச் தெல்லும் கபாது உமாமாரவ இைக்கிவிட்டார்கள். ெஜ்தா 
விலிருந்து எழும்கபாது மீண்டும் உமாமாரவத் தமது கதாளில் 
அமர்த்திக்தகாண்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 

 945 அபூகத்தாதா அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் கபத்தி) உமாமா பின்த் ரஸனரபத் தமது 

கழுத்தின் மீது சுமந்தவாறு மக்களுக்குத் ததாழுவித்துக்தகாண்டிருந்தரத நான் 

பார்த்கதன். அவர்கள் ெஜ்தாவிற்குச் தெல்லும் கபாது உமாமாரவ 

இைக்கிவிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூகத்தாதா (ைலி) அவர் களிடமிருந்து 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

"நாங்கள் பள்ளிவாெலில் அமர்ந்திருந்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்தார்கள்' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. ஆனால், 

"அத்ததாழுரகரய அவர்கள் மக்களுக்குத் ததாழுவித்தார்கள்' எனும் குைிப்பு 

இடம்தபைவில்ரல.31  
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பாடம் : 11 ததாழுரகயில் ஓரிரு அடிகள் எடுத்து ரவ(த்து நட)க்கலாம்.  

946 அபூஹாஸிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) 
அவர்களிடம் ெிலர் வந்து (நபி (ஸல்) அவர்களின்) மிம்பர் (தொற்தபாழிவு 
கமரட) எந்த மைத்தால் தெய்யப்பட்டது என்பது ததாடர்பாகச் ெர்ச்ரெ 
தெய்தனர். அப்கபாது ெஹ்ல் (ைலி) அவர்கள், "அைிந்து தகாள்ளுங்கள்: 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அது எந்த மைத்தால் தெய்யப்பட்டது, அரதச் 
தெய்தவர் யார் என்பரத நான் நன்கைிகவன். அதன் மீது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் முதல் நாளில் அமர்ந்தரதகய நான் பார்த்திருக்கிகைன்'' என்று 
கூைினார்கள். நான், "அபூஅப்பாஸ் (ெஹ்ல் பின் ெஅத்) அவர்ககள! அது பற்ைி 
எங்களுக்கு (விவைமாக)ச் தொல்லுங்கள்'' என்று கூைிகனன். அப்கபாது அவர்கள் 
(பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
தபண்மணியிடம் ஆளனுப்பி (அவரை வைவரழத்து), "தச்சு கவரல ததரிந்த 
உன் அடிரமரயப் பார்த்து, எனக்காக மைச்ெட்டங் கரள (இரணத்து மிம்பர் 
ஒன்ரை)ச் தெய்யச் தொல்வாயாக! நான் அதன் மீது அமர்ந்து மக்களுக்கு 
உரையாற்ை கவண்டும்'' என்று கூைி னார்கள். -அன்று அப்தபண்ணின் 
தபயரையும் ெஹ்ல் (ைலி) அவர்கள் குைிப்பிட்டார்கள்.- அப்கபாதுதான் மூன்று 
படிகள் தகாண்ட இந்த மிம்பரை அந்த அடிரம தெய்தார். பிைகு 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தைவிட, அது (மஸ்ஜிதுந் நபவ ீ

பள்ளிவாெலில்) இந்த இடத்தில் ரவக்கப்பட்டது. அது "அல்ஃகாபா' 

வனத்திலிருந்த ஒரு வரக ெவுக்கு மைத்தால் தெய்யப்பட்டது.32அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த கமரடமீது (ததாழுவதற்காக) நின்று, தக்பரீ் 
கூைினார்கள். அவர்களுக்குப் பின்னாலிருந்து மக்கள் தக்பரீ் கூைினர். பிைகு 
(ருகூஉவிலிருந்து) நிமிர்ந்ததும் திரும்பாமல் அப்படிகய பின்வாக்கில் இைங்கி 
அந்த கமரடயின் கீழ்ப் பகுதி(க்கருகில் தரை)யில் ெஜ்தாச் தெய்தார்கள். பிைகு 
முன்கபான்கை மீண்டும் (அந்த கமரடயில் ஏைியும் இைங்கியும்) இறுதிவரை 
ததாழுதார்கள். பின்னர் மக்கரள முன்கனாக்கி, "மக்ககள! நீங்கள் என்ரனப் 
பின்பற்ைவும், எனது ததாழுரகரய நீங்கள் கற்றுக்தகாள்ளவுகம இவ்வாறு 
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நான் தெய்கதன்'' என்று கூைினார்கள்.33 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

947 அபூஹாஸிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்கள் (ெிலர்) ெஹ்ல் பின் 
ெஅத் (ைலி) அவர்களிடம் வந்து "நபி (ஸல்) அவர்களின் தொற்தபாழிவு கமரட 
(மிம்பர்) எந்த மைத்தால் தெய்யப்பட்டது?' என்று ககட்டனர். மற்ைரவ 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. இந்த ஹதீஸ் 
நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 12 ததாழுரகயில் இடுப்பில் ரக ரவப்பது தவறுக்கத் தக்கதாகும்.  
948 அபூஹுரைைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒருவர் தமது இடுப்பில் ரக 
ரவத்தவாறு ததாழுவதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட 
விதித்தார்கள்.34 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 13 ததாழும்கபாது (ெஜ்தாச் தெய்வதற்காகத் தரையில் உள்ள) ெிறு 
கற்கரள அப்புைப் படுத்துவதும் மண்ரணச் ெமப்படுத்து வதும் தவறுக்கத் 
தக்கதாகும்.  

949 முஐகீப் பின் அபஃீபாத்திமா அத்தவ்ெீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி 
(ஸல்) அவர்கள், ெஜ்தாச் தெய்யுமிடத்தில் கிடக்கும் ெிறு கற்கரள 

அப்புைப்படுத்துவது பற்ைிக் கூறுரகயில், "அவ்வாறு தெய்துதான் ஆக 
கவண்டும் என்ைிருந்தால் ஒரு தடரவ மட்டும் தெய்துதகாள்க'' என்ைார்கள்.  

949 முஐகீப் பின் அபஃீபாத்திமா அத்தவ்ெீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம், ததாழுரகயில் (ெஜ்தாச் தெய்யுமிடத்தில் கிடக்கும்) ெிறு 
கற்கரள அப்புைப்படுத்துவது பற்ைி மக்கள் ககட்டனர். அதற்கு அவர்கள், "ஒரு 
தடரவ மட்டும் (தெய்துதகாள்ளுங்கள்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். -இந்த ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடரிலும் வந்துள்ளது.  

951 முஐகீப் பின் அபஃீபாத்திமா அத்தவ்ெீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (ததாழுரகயில்) ெஜ்தாச் தெய்யும் 
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இடத்திலிருந்த மண்ரணச் ெமப்படுத்திய ஒரு மனிதர் ததாடர்பாக, "நீர் 
இவ்வாறு தெய்துதான் ஆக கவண்டுதமன்ைால் ஒரு தடரவ மட்டும் 
தெய்துதகாள்வைீாக!''என்று தொன் னார்கள்.35  

பாடம் : 14 ததாழும்கபாகதா மற்ை கநைங்களிகலா பள்ளிவாெலுக்குள் எச்ெில் 
துப்பலாகாது. 

952 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பள்ளிவாெலின்) கிப்லாத் திரெயிலுள்ள சுவரில் 
(உமிழப்பட்டிருந்த) எச்ெிரலக் கண்டார்கள். உடகன அரதச் 

சுைண்டி(சுத்தப்படுத்தி)ய பின் மக்கரள கநாக்கி, "உங்களில் ஒருவர் 
ததாழும்கபாது தமது முகத்துக்தகதிகை (கிப்லாத் திரெயில்) எச்ெில் துப்ப 
கவண்டாம். ஏதனனில், அவர் ததாழும்கபாது அல்லாஹ் அவருரடய 
முகத்துக்தகதிகை இருக்கிைான்'' என்று கூைினார்கள்.36  

953 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் எட்டு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் "பள்ளிவாெலின் கிப்லாத் திரெயில் (உமிழப்பட்டிருந்த) 
ெளிரயக் கண்டார்கள்'' என ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. ஆனால், ளஹ்ஹாக் பின் 
உஸ்மான் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "கிப்லாத் திரெயில் (காைி 
உமிழப்பட்டிருந்த) ெளிரயக் கண்டார்கள்'' எனும் வாெகம் இடம்தபற்றுள்ளது. 
("பள்ளிவாெலின்' என்ை குைிப்பு இல்ரல.) 

954 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
பள்ளிவாெலின் கிப்லாத் திரெயில் (காைி உமிழப்பட்டிருந்த) ெளிரயக் 
கண்டார்கள். உடகன ஒரு ெிறு கல்(ரல எடுத்து அதன்) மூலம் அரதச் 

சுைண்டி (சுத்தப்படுத்தி)னார்கள். பிைகு "ஒரு மனிதர் (ததாழும்கபாது உமிழ 

கவண்டிய அவெியம் ஏற்பட்டால்) தமது வலப் பக்கத்தில் அல்லது முன் 
பக்கத்தில் உமிழ கவண்டாம்'' என்று தரட விதித்தார்கள். "மாைாக, தமது இடப் 
பக்கத்தில் அல்லது தம் பாதங்களுக்கு அடியில் அவர் 
உமிழ்ந்துதகாள்ளட்டும்''என்ைார்கள்.37 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா 
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(ைலி) மற்றும் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) ஆகிகயாரிடமி ருந்து கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைிலும் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ,(காைி உமிழப்பட்டிருந்த) ெளிரயக் 
கண்டார்கள்'' எனும் வாெககம இடம் தபற்றுள்ளது.38 - ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாெலின் கிப்லாத் திரெயிலுள்ள 
சுவரில் "எச்ெிரல' அல்லது "மூக்குச் ெளிரய' அல்லது "காைல் ெளிரயக்' 

கண்டார்கள். உடகன அரதச் சுைண்டி(சுத்தப் படுத்தி)னார்கள்.39  

955 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாெலின் கிப்லாவில் (காைி உமிழப்பட்டிருந்த) 
ெளிரயக் கண்டார்கள். உடகன அவர்கள் மக்கரள முன்கனாக்கி, "உங்களில் 
ஒருவருக்கு என்ன கநர்ந்துவிட்டது? அவர் தம் இரைவரன முன்கனாக்கி 
நின்று தகாண்டு அவனுக்கு முன்கனகய காைி உமிழுகின்ைார். உங்களில் 
ஒருவர் தமது முகத்திற்தகதிகை உமிழப்படுவரத விரும்புவாைா? உங்களில் 
ஒருவருக்கு உமிழ கவண்டிய அவெியம் ஏற்பட்டால் அவர் தமது இடப் 
பக்கத்தில் பாதத்திற்கடியில் உமிழ்ந்துதகாள்ளட்டும். அது முடியாவிட்டால் 
அவர் இவ்வாறு தெய்துதகாள்ளட்டும். அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான காெிம் 
பின் மிஹ்ைான் (ைஹ்) அவர்கள் இரத அைிவிக்கும்கபாது, தமது ஆரடயி(ன் 
ஓர் ஓைத்தி)ல் உமிழ்ந்து அதன் ஒரு பகுதிரய மற்தைாரு பகுதியுடன் கெக்கிக் 
காட்டினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில், ஹுரைம் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ஆரடயின் (ஓர் ஓைத்தில் 
உமிழ்ந்து) அதன் ஒரு பகுதிரய மற்தைாரு பகுதியுடன் கெக்கிவிட்டரத 
இப்கபாதும் நான் பார்ப்பரதப் கபான்றுள்ளது' என்று (அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் கூைினார்கள் என) அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது. 

 956 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
ததாழும்கபாது அவர் தம் இரைவனுடன் இைகெியமாக உரையாடுகிைார். 
எனகவ, அவர் தமக்கு முன்னாகலா (அதாவது கிப்லாத் திரெயிகலா) வலப் 
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பக்ககமா உமிழ கவண்டாம். (கவண்டுமானால்) அவர் தமது இடப் பக்கத்தில் 
பாதத்திற்கடியில் உமிழ்ந்து தகாள்ளட்டும். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.40 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

957 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பள்ளிவாெலுக்குள் 
உமிழ்வது குற்ைமாகும். அ(வ்வாறு உமிழ்ந்த)ரத மண்ணுக்குள் புரதப்பகத 
அதற்குரிய பரிகாைமாகும். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.41 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 958 ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் கத்தாதா (ைஹ்) அவர்களிடம் 
பள்ளிவாெலுக்குள் உமிழ்வது பற்ைிக் ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் அனஸ் 
பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூைியரத நான் ககட்டுள்களன் 
என்ைார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
பள்ளிவாெலுக்குள் உமிழ்வது குற்ைமாகும். அ(வ்வாறு உமிழ்ந்த)ரத 
மண்ணுக்குள் புரதப்பகத அதற்குரிய பரிகாைமாகும். 

 959 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் ெமுதாயத்தாரின் நற்தெயல்களும் 
தீய தெயல்களும் எனக்கு எடுத்துக் காட்டப்பட்டன. ொரலயில் கிடக்கும் 
ததால்ரல தரும் தபாருட்கரள அகற்றுவரத, அவர்களின் நற் தெயல்களி(ன் 
பட்டியலி)ல் கண்கடன். பள்ளி வாெலில் (உமிழ்ந்து) மண்ணுக்குள் புரதக்கப் 
படாமல் இருக்கும் ெளிரய, அவர்களின் தீய தெயல்களில் கண்கடன். இரத 
அபூதர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

960 அப்துல்லாஹ் பின் அஷ்ைிக்கீர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுடன் ததாழும்கபாது அவர்கள் ெளிரய 

உமிழ்ந்தரத நான் பார்த்கதன். பின்னர் அரதத் தமது காலணியால் 
(தரையில்) கதய்த்தார்கள்.  
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961 அப்துல்லாஹ் பின் அஷ்ைிக்கீர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது நான் நபி 
(ஸல்) அவர்களுடன் ததாழுகதன். அப்கபாது அவர்கள் ெளிரய உமிழ்ந்துவிட்டு 
அரதத் தமது இடது கால் காலணியால் கதய்த்து விட்டார்கள்.  

பாடம் : 15 காலணி அணிந்துதகாண்கட ததாழலாம்.42  

962 அபூமஸ்லமா ெயதீ் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் காலணிகளுடன் ததாழுதுவந்தார்களா?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள் 
"ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள்.43 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமஸ்லமா ெயதீ் பின் 
யஸீத் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 16 (கண்ரணக் கவரும்) கவரலப்பாடு மிக்க ஆரட அணிந்து 
ததாழுவது தவறுக்கப் பட்டதாகும்.  
963 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் கவரலப்பாடு 
மிக்க (ெதுைமான) கறுப்புக் கம்பளி ஆரட ஒன்ரை அணிந்துதகாண்டு 
ததாழுதார்கள். (ததாழுது முடித்ததும்,) இதன் கவரலப்பாடுகள் எனது 

கவனத்ரத ஈர்த்துவிட்டன. எனகவ, இந்த ஆரடரய (எனக்கு அன்பளித்த) 
அபூ ஜஹ்மிடம் கெர்த்துவிட்டு (அவரிடமிருந்து மற்தைாரு) ொதாைண 
ஆரடரய என்னிடம் தகாண்டுவாருங்கள்'' என்று கூைினார்கள்.44 இந்த ஹதீஸ் 
முன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 964 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கவரலப்பாடு மிக்க (ெதுைமான) கறுப்புக் கம்பளி ஆரட ஒன்ரை 
அணிந்துதகாண்டு நின்று ததாழுதார்கள். அதன் கவரலப்பாட்ரட உற்று 
கநாக்கினார்கள். ததாழுது முடித்ததும், "இந்த ஆரடரய (எனக்கு அன்பளித்த) 
அபூஜஹ்ம் பின் ஹுரதஃபாவிடம் (இரதக்) தகாண்டுதெல்லுங்கள். (அவரிடமி 
ருந்து மற்தைாரு) ொதாைண ஆரடரய என்னிடம் தகாண்டுவாருங்கள். 
ஏதனனில், ெற்று முன்பு இது ததாழுரகயிலிருந்து எனது கவனத்ரதத் 
திருப்பிவிட்டது'' என்று தொன்னார்கள். 
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 965 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
கவரலப்பாடு மிக்க (ெதுைமான) கறுப்புக் கம்பளி ஆரட ஒன்று இருந்தது. அது 
ததாழுரகயில் அவர்களது கவனத்ரத ஈர்த்துவந்தது. எனகவ, அரத (தமக்கு 
அன்பளித்த) அபூஜஹ்மிடம் தகாடுத்துவிட்டு அவரிடமிருந்து மற்தைாரு 

ொதாைண ஆரடரய வாங்கிக்தகாண்டார்கள்.  

பாடம் : 17 உடகன உண்ண விரும்பும் உணவு அங்கு காத்திருக்கத் ததாழுவது 
தவறுக்கப் பட்டதாகும்; ெிறுநீர் மற்றும் மலத்ரத அடக்கிக்தகாண்டு 
ததாழுவதும் தவறுக்கப் பட்டதாகும். 

 966 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இைவு கநை உணவு முன்கன 
காத்திருக்கத் ததாழுரகக்காக இகாமத் தொல்லப்படுமானால் நீங்கள் முதலில் 
உணரவ உண்ணுங்கள். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் 
மஃக்ரிப் ததாழுரக ததாழுவதற்கு முன்னால் (உங்கள் முன்) இைவு கநை 
உணவு ரவக்கப்படுமானால் முதலில் உணரவ உண்ணுங்கள். (பிைகு 
ததாழுரகரய நிரைகவற்றுங்கள்.) உங்களது இைவு உணரவ விடுத்து 
(ததாழுரகக்காக) நீங்கள் அவெைப்பட கவண்டாம். இரத அனஸ் பின் மாலிக் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.45  

967 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாக 
ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்தும் வந்துள்ளது.46  

968 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவருக்கு 
முன்னால் இைவு கநை உணவு ரவக்கப்பட்டுவிட, ததாழுரகக்கு இகாமத் 
தொல்லப்பட்டுவிட்டால் முதலில் உணரவ உண்ணுங்கள். அரத உண்டு 

முடிக்கும்வரை (ததாழுரகக்காக) அவெைப்பட கவண்டாம். இரத இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.47 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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969 இப்னு அபஅீத்தீக் (அப்துல்லாஹ் பின் முஹம்மத் அபஅீத்தீக் பின் அப்திர் 

ைஹ்மான் பின் அபபீக்ர் அஸ்ஸித்தீக்-ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் 
என் தந்ரதயின் அடிரமப் தபண்ணுக்குப் பிைந்தவைான காெிம் பின் 

முஹம்மத் பின் அப்திர் ைஹ்மானும் (அன்ரன) ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் 
ஒரு விையம் குைித்துப் கபெிக்தகாண்டிருந்கதாம். காெிம் (எரதயும்) 
பிரழயாகப் கபசுபவைாக இருந்தார். அவரிடம் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், 

"உனக்கு என்ன கநர்ந்தது? நீ ஏன் இந்த என் ெககாதைர் புதல்வரைப் கபான்று 
(பிரழயின்ைி) கபசுவ தில்ரல? இந்தப் பழக்கம் உனக்கு எங்கிருந்து வந்தது 
என்று நான் அைிந்துதகாண்கடன். இவரை இவருரடய தாய் வளர்த்தார். 
உன்ரன உன்னுரடய தாய் வளர்த்தார்'' என்று கூைினார்கள். இரதக் ககட்ட 
காெிம் ககாபம் தகாண்டு, ஆயிைா (ைலி) அவர்கள்மீது எரிச்ெலரடந்தார். 
ஆயிைா (ைலி) அவர்களுக்கு முன் உணவுத் தட்டு தகாண்டுவைப்பட்டகபாது 
காெிம் எழுந்துவிட்டார். ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "எங்கக (கபாகிைாய்)?'' என்று 
ககட்க, காெிம் "நான் ததாழப்கபாகிகைன்'' என்ைார். ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், 

"உட்கார்!'' என்ைார்கள். காெிம் "நான் ததாழப்கபாகிகைன்'' என்று (மீண்டும்) 
கூைினார். ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் "அவெைக்காைகன! உட்கார்! அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உணவு வந்து காத்திருக்கும்கபாதும், ெிறுநீர் மற்றும் 
மலத்ரத அடக்கிக்தகாண்டும் ததாழக் கூடாது' என்று கூைியரத நான் 
ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆனால், அவற்ைில் காெிம் 
பின் முஹம்மரதப் பற்ைியக் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 

 பாடம் : 18 (ெரமக்கப்படாத) தவள்ரளப் பூண்டு, தவங்காயம், ெீரமப் பூண்டு 
கபான்ை துர்வாரடயுள்ளவற்ரைச் ொப்பிட்டவர் அதன் வாரட கபாவதற்கு 
முன் பள்ளிவாெலுக்குச் தெல்லலாகாது. அவரைப் பள்ளிவாெலில் இருந்து 
தவளிகயற்ைலாம். 

 970 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ரகபர் கபாரின்கபாது, "இந்தச் தெடியிலிருந்து விரளகின்ைரத -
அதாவது தவள்ரளப் பூண்ரட- ொப்பிட்டவர் பள்ளிவாெலுக்குச் தெல்ல 
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கவண்டாம்'' என்று கூைினார்கள்.48 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், ஸுரஹர் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "ஒரு கபாரின்கபாது' என்று காணப்படுகிைது. "ரகபர் 
கபாரின்கபாது' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

971 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இந்தச் தெடியிலிருந்து 
விரளவரத -அதாவது தவள்ரளப் பூண்ரட- ொப்பிட்டவர் அதன் வாரட 
விலகாதவரை நம்முரடய பள்ளிவாெல்கரள தநருங்க கவண்டாம். இரத 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 972 அப்துல் அஸீஸ் பின் ஸுரஹப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அனஸ் 
(ைலி) அவர்களிடம் தவள்ரளப் பூண்டு குைித்து வினவப்பட்டது. அதற்கு 

அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இந்தச் தெடியிலிருந்து 

(விரளயும் பூண்ரடச்) ொப்பிட்டவர் நம்ரம தநருங்ககவா நம்முடன் 
ததாழகவா கவண்டாம்' எனச் தொன்னார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 

 973 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இந்தச் தெடியிலிருந்து 
விரளகின்ைரதச் ொப்பிட்டவர் நமது பள்ளிவாெரல தநருங்ககவா, பூண்டின் 
(துர்)வாரடயால் நமக்குத் ததால்ரல தைகவா கவண்டாம். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

974 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தவங்காயம், ெீரமப் பூண்டு ஆகியவற்ரைச் ொப்பிட கவண்டாம் என்று தரட 
தெய்தார்கள். எங்களுக்குத் கதரவ மிரகத்துவிடகவ அவற்ைிலிருந்து நாங்கள் 
ொப்பிட்டுவிட்கடாம். அப்கபாது அவர்கள், "துர்வாரடயுள்ள இந்தச் 
தெடியிலிருந்து விரளகின்ைரதச் ொப்பிட்டவர் நமது பள்ளி வாெரல தநருங்க 
கவண்டாம். ஏதனனில், மனிதர்களுக்குத் ததால்ரல தருகின்ைரவ 

வானவர்களுக்கும் ததால்ரல தருகின்ைன'' என்று கூைினார்கள்.  
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975 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "தவள்ரளப் பூண்கடா தவங்காயகமா ொப்பிட்டவர் 

"நம்மிடமிருந்து' அல்லது "நமது பள்ளிவாெலிலிருந்து' விலகியிருக்கட்டும்; 

அவர் (கூட்டுத் ததாழுரகக்கு வைாமல்) தம் இல்லத்திகலகய 
அமர்ந்துதகாள்ளட்டும்'' என்று கூைினார்கள். (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு பாத்திைம் தகாண்டு வைப்பட்டது. அதில் 
காய்கைிகளும் கீரைகளும் இருந்தன. அவற்ைில் (துர்)வாரட வசீுவரத 
நபியவர்கள் உணர்ந்தார்கள். (அவற்ரைப் பற்ைி) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ககட்க, அதிலுள்ள கீரைகள் குைித்து அவர்களுக்குத் 

ததரிவிக்கப்பட்டது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரதத் 
தம் கதாழர்களில் ஒருவருக்குக் தகாடுத்துவிடுமாறு கூைினார்கள். 
அத்கதாழரும் அரத உண்ண விரும்பாமலிருந்தரதக் கண்டகபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் ொப்பிடுங்கள். ஏதனனில், 

நீங்கள் உரையாடாத (வான)வர்களுடன் நான் உரையாட 
கவண்டியதுள்ளது''என்று கூைினார்கள்.49 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 976 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "இந்தச் தெடியிலிருந்து விரளகின்ை தவள்ரளப் பூண்ரடச் 

ொப்பிட்டவர் -மற்கைார் தடரவ "தவங்காயம், தவள்ரளப் பூண்டு, ெீரமப் 
பூண்டு ஆகியவற்ரைச் ொப்பிட்டவர்'- நமது பள்ளிவாெரல தநருங்க 
கவண்டாம். ஏதனனில், மனிதர்கள் எதனால் ததால்ரல அரடகிைார்ககளா 
அதனால் வானவர்களும் ததால்ரல அரடகின்ைனர்'' என்று கூைினார்கள்.  

977 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் "இந்தச் தெடியிலிருந்து விரளகின்ைரதச் ொப்பிட்டவர் 
நம் பள்ளிவாெலில் நம்ரமச் சூழ்ந்திருக்க கவண்டாம்'' என நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தவள்ரளப் பூண்ரடக் கருத்தில் தகாண்டு கூைினார்கள் என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. ஆனால், தவங்காயம், ெீரமப் பூண்டு ஆகிய வற்ரைப் 
பற்ைியக் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 
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 978 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ரகபர் தவற்ைி 
தகாள்ளப்பட்டு (அதன் ககாட்ரடரயக்கூட) நாங்கள் கடந்திருக்க வில்ரல. 
(அதற்குள் வழியிலுள்ள) அந்த தவள்ரளப் பூண்டு பயிரி(டப்பட்டிருந்த 

வயலி)ல் நபித்கதாழர்களான நாங்கள் புகுந்கதாம். அப்கபாது மக்கள் பெியுடன் 

இருந்தனர். எனகவ, நாங்கள் தவள்ரளப் பூண்ரட நன்கு ொப்பிட்கடாம். பிைகு 
நாங்கள் ததாழும் இடத்துக்குச் தென்ைகபாது (எங்களிடமிருந்து தவள்ரளப் 
பூண்டின்) தநடி வசீுவரத அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உணர்ந்தார்கள். அப்கபாது, "இந்த துர்வாரட வசீும் தெடியிலி ருந்து 
எரதகயனும் ொப்பிட்டவர் ததாழுமிடத்தில் நம்மருகக தநருங்க கவண்டாம்'' 

என்று கூைினார்கள். மக்கள் "தவள்ரளப் பூண்டு தரட தெய்யப்பட்டுவிட்டது. 
தவள்ரளப் பூண்டு தரட தெய்யப்பட்டுவிட்டது'' என்று கூைினர். இந்த 
விையம் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியகபாது, "மக்ககள! அல்லாஹ் எனக்கு 
அனுமதித்த ஒன்ரைத் தரட தெய்யும் உரிரம எனக்கு இல்ரல. இருப்பினும், 

அந்தச் தெடியின் துர்வாரடரய நான் தவறுக்கிகைன்'' என்று கூைினார்கள். 

979 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அவர்களுரடய கதாழர்களும் 

தவங்காயம் பயிரிடப்பட்டிருந்த ஒரு வயரலக் கடந்துதென்ைார்கள். அப்கபாது 

மக்களில் ெிலர் அதில் இைங்கி தவங்காயங்கரள (பைித்து)ச் ொப்பிட்டனர். 
கவறு ெிலர் ொப்பிடவில்ரல. பிைகு நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் தென்ைகபாது தவங்காயம் ொப்பிடாதவர்கரள (தம்மருகக) 
அரழத்தார்கள். மற்ைவர்கரள, அதன் வாரட விலகும்வரை 
(தநருங்கவிடாமல்) தள்ளி இருக்கச்தெய்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

980 மஅதான் பின் அபதீல்ஹா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (கலீஃபா) உமர் 
பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் ஒரு தவள்ளிக் கிழரம (ஜுமுஆ) தினத்தன்று 
உரை நிகழ்த்தினார்கள். அவர்கள் (தமது உரையில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கரளயும் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கரளயும் நிரனவுகூர்ந்தார்கள். 
கமலும், அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: நான் (இன்று) ஒரு ககாழி 
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என்ரன மூன்று முரை தகாத்துவரதப் கபான்று (கனவு) கண்கடன். இதற்கு 
என் ஆயுட் காலம் முடிந்துவிட்டது என்கை நான் (விளக்கம்) கண்கடன். 
மக்களில் ெிலர் நான் (எனக்குப் பின்னால்) என் (ஆட்ெிக்குப்) பிைதிநிதி (கலீஃபா) 
ஒருவரை அைிவிக்குமாறு கூறுகின்ைனர். நிச்ெயமாக அல்லாஹ் தனது 
மார்க்கத்ரதகயா, தன் (அடியார்களின்) ஆட்ெித் தரலரமரயகயா, நபி (ஸல்) 
அவர்கரள எதனுடன் அனுப்பிரவத்தாகனா அரதகயா 
பாழாக்கிவிடமாட்டான். எனக்கு ஏகதனும் கநர்ந்துவிட்டால் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எவரைக் குைித்து திருப்தியரடந்த நிரலயில் 
இைந்தார்ககளா அத்தரகய இந்த ஆறுகபர் ஆட்ெித் தரலரம குைித்துத் 
தம்மிரடகய கலந்தாகலாெித்து முடிவு தெய்வார்கள்.50 ெிலர் இந்த 
விையத்தில் என்ரனக் குரை கூைிவருவது எனக்குத் ததரியும். நான் (ெில 
கநைங்களில்) அவர்கரள இஸ்லாத்திற்காக எனது இந்தக் ரகயால் 

அடித்திருக்கிகைன். அவர்கள் இவ்வாறு தெய்(வரத மார்க்க அங்கீகாைமுரடய 
ஒரு தெயலாக நிரனத்)தால் அத்தரககயார்தாம் இரைவனின் விகைாதிகளும் 
வழிதகட்ட இரைமறுப்பாளர்களும் ஆவர். நான் எனக்குப் பின்னால் 
"கலாலா'ரவவிட ஒரு முக்கியமான விையத்ரத விட்டுச் தெல்லவில்ரல. 
நான், இது குைித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் விவாதித்தரதப் 
கபான்று கவறு எதற்காகவும் விவாதித்ததில்ரல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் இது ததாடர்பாக என்னிடம் கடிந்துதகாண்டரதப் கபான்று கவறு 

எதற்காகவும் என்னிடம் கடிந்துதகாண்டதில்ரல. எந்த அளவிற்கு (அவர்கள் 
என்ரனக் கடிந்துதகாண்டார்கள்) எனில், அவர்கள் தமது விைலால் என் 
தநஞ்ெில் குத்தினார்கள். "உமகை! அந்நிஸா அத்தியாயத்தின் கரடெியிலுள்ள 
(4:176ஆவது) வெனம் உமக்குப் கபாதுமானதாக இல்ரலயா?'' என்று 
ககட்டார்கள்.51 நான் இன்னும் (ெிைிது காலம்) வாழ்ந்தால் இந்த "கலாலா' 

ததாடர்பாகக் குர்ஆரனக் கற்கைாரும் கல்லாகதாரும் தீர்ப்பளிக்கும் விதத்தில் 
ததளிவான ஒரு தீர்ப்ரப வழங்குகவன். பின்னர் (ததாடர்ந்து) கூைினார்கள்: 
"இரைவா! நகைங்களின் ஆளுநர்களுக்கு உன்ரனகய ொட்ெியாக்குகிகைன். 
நான் அவர்கரள அந்த மக்களிரடகய கநர்ரமயாக நடந்துதகாள்வதற்காகவும் 
அவர்களுரடய மார்க்கத்ரதயும் அவர்களுரடய நபி (ஸல்) அவர்களது 
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வழிமுரைரயயும் கற்றுத் தருவதற்காகவுகம அனுப்பிரவத்கதன். கமலும், 

அவர்களுக்குப் கபாரிடாமல் கிரடத்த ("ஃபய்உ' எனும்) தெல்வத்ரத அவர்கள் 
தம்மிரடகய (முரைகயாடு) பங்கிட கவண்டும்; அவர் களுரடய 
விவகாைங்களில் ெிக்கல் எழும்கபாது அரத என் கவனத்திற்குக் தகாண்டுவை 
கவண்டும் (என்றும் கூைி அனுப்பிகனன்). மக்ககள! நீங்கள் இரு 
தெடிகளிலிருந்து விரளகின்ைவற்ரைச் ொப்பிடுகிைரீ்கள். அவ்விைண்ரடயும் 
நான் அருவருப்பானரவ யாகக் கருதுகிகைன். இந்த தவங்காயமும் தவள்ரளப் 
பூண்டுகம (அரவ இைண்டுமாகும்). அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

பள்ளி வாெலில் இருக்கும்கபாது ஒருவரிடமிருந்து அவற்ைின் துர்வாரட 
வருவரதக் கண்டால், அவரை "அல்பகீஉ' தபாது ரமயவாடிக்குக் 
தகாண்டுகபாய் விட்டுவிட்டு வருமாறு கூறுவார்கள். எனகவ, யார் அரதச் 
ொப்பிட விரும்புகிைாகைா அவர் அரதச் ெரமத்து அதன் வாரடரய 
நீக்கிக்தகாள்ளட்டும். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.52  

பாடம் : 19 காணாமற்கபான தபாருட்கரளப் பள்ளி வாெலுக்குள் 
கதடுவதற்கு  

வந்துள்ள தரடயும் அவ்வாறு கதடிக்தகாண்டி ருப்பவரின் குைரலக் ககட்பவர் 
கூை கவண்டியதும். 

 981 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: காணாமற்கபான ஒரு 
தபாருரளப் பள்ளிவாெலுக்குள் கதடிக்தகாண்டிருப்பவரின் குைரலச் 

தெவியுறுபவர் "அல்லாஹ் அரத உனக்குத் திரும்பக் கிரடக்காமல் 
தெய்வானாக!'' என்று கூைட்டும். ஏதனனில், பள்ளிவாெல்கள் இதற்காகக் 
கட்டப்படவில்ரல. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

982 புரைதா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: காணாமற்கபான (தமது 
ஒட்டகத்)ரதப் பற்ைிப் பள்ளிவாெலுக்குள் விொரித்த ஒரு மனிதர், "(எனது) 
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ெிவப்பு ஒட்டகத்தி(ரனக் கண்டுபிடித்து அதனி)டம் (என்ரன) அரழத்துச் 
தெல்பவர் யார்?'' என்று ககட்டார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் "(உனது 
ஒட்டகம்) உனக்குக் கிரடக்காமற் கபாகட்டும். பள்ளிவாெல்கள் எதற்காகக் 

கட்டப்பட்டனகவா அதற்கு மட்டுகம உரியனவாகும்'' என்று கூைினார்கள்.  

983 புரைதா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ததாழுது முடித்ததும் ஒரு மனிதர் எழுந்து "(காணாமற் கபான எனது) ெிவப்பு 
ஒட்டகத்தி(ரனக் கண்டுபிடித்து அதனி)டம் (என்ரன) அரழத்துச் தெல்பவர் 
யார்?'' என்று ககட்டார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "(உனது ஒட்டகம்) 
உனக்குக் கிரடக்காமற் கபாகட்டும். பள்ளிவாெல்கள் எதற்காகக் 
கட்டப்பட்டனகவா அதற்கு மட்டுகம உரியனவாகும்'' என்று தொன்னார்கள். - 
புரைதா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் 
ததாழுரகரயத் ததாழுத பின் ஒரு கிைாமவாெி வந்து பள்ளி வாெலின் கதவு 
வழிகய தமது தரலரய நீட்டினார். மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  

பாடம் : 20 ததாழுரகயில் மைதி ஏற்படுவதும் அதற்கு(ப் பரிகாைமாக) 
ெஜ்தாச் தெய்வதும்.53  

984 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
ததாழுரகயில் நின்ைால் அவரிடம் ரைத்தான் வந்து, அவர் எத்தரன 

ைக்அத்கள் ததாழுதார் என்பரதகய அைியாத அளவுக்குக் குழப்பத்ரத 

ஏற்படுத்திவிடுகிைான். எனகவ, உங்களில் ஒருவருக்கு இந்நிரல ஏற்பட்டால் 

(ததாழுரகயின் இறுதியில்) அமர்வில் அவர் இரு ெஜ்தாக்கள் 
தெய்துதகாள்ளட்டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.54 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. 

 985 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழுரகக்கான 
அைிவிப்புச் தெய்யப்பட் டால் அதன் ஒலி தனக்குக் ககட்காமலிருப்பதற் காக 
ரைத்தான் வாயு தவளிகயைியவனாகத் திரும்பி ஓடுகிைான். ததாழுரக 
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அைிவிப்பு முடிந்துவிட்டால் அவன் திரும்பிவருகிைான். ததாழுரகக்கு இகாமத் 
தொல்லப்பட்டால் மீண்டும் ஓடிவிடுகிைான். இகாமத் தொல்லி முடியும்கபாது 

திரும்பிவந்து, (ததாழுரகயில் ஈடுபட்டுள்ள) மனிதரின் உள்ளத்தில் ஊடுருவி 
"இரத இரததயல்லாம் நிரனத்துப்பார்' என்று கூறுகிைான்; அவர் இதுவரை 

நிரனத்துப் பார்த்திைாதவற்ரைதயல்லாம் நிரனவூட்டுகிைான்; (அதன் 
விரளவாக) அவர் எத்தரன ைக்அத்கள் ததாழுதார் என்பரத 
அைியாதவைாகிவிடுகிைார். உங்களில் ஒருவருக்குத் தாம் எத்தரன ைக்அத்கள் 
ததாழுகதாம் என்பது ததரியாவிட்டால் அவர் (ததாழுரகயின் இறுதியில்) 
அமர்வில் (மைதிக்குப் பரிகாைமாக) இரு ெஜ்தாக்கள் தெய்துதகாள்ளட்டும். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.55 

986 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின்வருமாறு 

இடம்தபற்றுள்ளது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
ததாழுரகக்காக இகாமத் தொல்லப்படும்கபாது ரைத்தான் வாயு 
தவளிகயைியவனாக ஓடுகிைான். ததாடர்ந்து கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள 
தகவல்கள் இடம்தபற்ைிருப்பதுடன் "கமலும், அவன் திரும்பிவந்து 
ததாழுரகயில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதருக்குப் பல்கவறு எண்ணங்கரளயும் 
ஆரெகரளயும் ஊட்டுகிைான். அவர் இதுவரை நிரனத்துப்பார்த்திைாத பல 
அலுவல்கரள அவருக்கு அவன் நிரனவுபடுத்துகிைான்'' என்றும் 
அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

987 அப்துல்லாஹ் பின் புரஹனா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நான்கு ைக்அத்கள் தகாண்ட) ஒரு 
ததாழுரக யில் இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவித்து முடித்த பின் (முதலாம் 
அத்தஹிய்யாத் இருப்பில்) அமைாமல் (மூன்ைாவது ைக்அத்துக்காக) 
எழுந்துவிட்டார்கள். எனகவ, அவர்ககளாடு மக்களும் எழுந்துவிட்டனர். 
ததாழுரக முடியும் தறுவாயில் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெலாம் தகாடுப்பரத எதிர்பார்த்தி ருந்தகபாது, அந்த அமர்விகலகய 
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ெலாம் தகாடுப்பதற்கு முன் தக்பரீ் கூைி (மைதிக்குப் பரிகாைமாக) இரு 
ெஜ்தாக்கள் தெய்துவிட்டுப் பிைகு ெலாம் தகாடுத்தார்கள்.56 

988 பனூ அப்தில் முத்தலிப் குலத்தாரின் நட்புக் குலத்ரதச் கெர்ந்த 

அப்துல்லாஹ் பின் புரஹனா அல்அெதீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் லுஹ்ர் ததாழுரகயின் (முதல் 
அத்தஹிய்யாத் இருப்பில்) உட்காை கவண்டியதிருக்க (உட்காைாமல் 
மூன்ைாவது ைக்அத்துக்காக) எழுந்துவிட்டார்கள். பிைகு ததாழுரகரய 
முடிக்கும் தறுவாயில் (இறுதி) அமர்வில் ெலாம் தகாடுப்பதற்கு முன் இரு 
ெஜ்தாக்கள் தெய்தார்கள். ஒவ்தவாரு ெஜ்தாவின்கபாதும் தக்பரீ் கூைினார்கள். 
மக்களும் அவர்ககளாடு இரு ெஜ்தாக்கள் தெய்தனர். (முதல்) இருப்ரப 
மைந்ததற்குப் பகைமாகத்தான் இவ்வாறு தெய்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

989 அப்துல்லாஹ் பின் புரஹனா அல்அஸ்தீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ததாழுரகயில் இைண்டு 
ைக்அத்கரள முடித்த பின் அமருவரத விரும்புவார்கள். ஆனால், (ஒரு நாள்) 
அமைாமல் (மூன்ைாவது ைக்அத்துக்காக) எழுந்து ததாடர்ந்து ததாழுதார்கள். 
ததாழுரக முடியும் தறுவாயில் ெலாம் தகாடுப்பதற்கு முன் (முதல் இருப்பில் 
அமைாததற்குப் பரிகாைமாக இரு) ெஜ்தாக்கள் தெய்தார்கள். பிைகு ெலாம் 
தகாடுத்தார்கள். 

 990 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் 
ஒருவருக்குத் தாம் மூன்று ைக்அத்கள் ததாழுகதாமா அல்லது நான்கு 

ைக்அத்கள் ததாழுகதாமா என்று ததாழுரகயில் ெந்கதகம் ஏற்பட்டால் 
ெந்கதகத்ரதக் ரகவிட்டு, உறுதியான (மூன்று ைக்அத்கள் என்ப)தன் 
அடிப்பரடயில் (மீதியுள்ள ஒரு ைக்அத்ரதத்) ததாழுதுவிட்டு ெலாம் 

தகாடுப்பதற்கு முன் இரு ெஜ்தாக்கள் தெய்துதகாள்ளட்டும். அவர் 
(உண்ரமயில்) ஐந்து ைக்அத்கள் ததாழுது விட்டிருந்தால் (மைதிக்காகச் தெய்த 
அவ்விரு ெஜ்தாக்களால்) அவைது ததாழுரகரய அந்த (ஐந்து) ைக்அத்கள் 
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இைட்ரடப்பரட ஆக்கி விடும். அவர் நான்கு ைக்அத்கள் பூர்த்தி 
தெய்துவிட்டிருந்தால் அவ்விரு ெஜ்தாக்களும் (ததாழுரகயில் குழப்பம் 

ஏற்படுத்திய) ரைத்தாரன முைியடித்ததாக அரமயும். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதிலும் "ெலாம் 
தகாடுப்பதற்கு முன் இரு ெஜ்தாக்கள் தெய்துதகாள்ளட்டும்'' என்கை இடம் 
தபற்றுள்ளது.  

991 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (லுஹ்ர் அல்லது அஸ்ர் ததாழுரகரய 

வழக்கத்திற்கு மாைாகக்) கூட்டிகயா அல்லது குரைத்கதா ததாழுவித்தார்கள். 
அவர்கள் ெலாம் தகாடுத்(துத் ததாழுரகரய முடித்)தகபாது அவர்களிடம், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! ததாழுரகயில் (மாற்ைம்) ஏதும் ஏற்பட்டுவிட்டதா?'' 

என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்ன 
அது?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள் "நீங்கள் இப்படி இப்படித் ததாழுவித்தீர்கள் 

(அதனால்தான் ககட்கிகைாம்)'' என்று கூைினர். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (ததாழுரக இருப்பில் அமர்வரதப் கபான்று) தம் கால்கரள 
மடக்கி, கிப்லாரவ முன்கனாக்கி இரு ெஜ்தாக்கள் தெய்தார்கள். பிைகு ெலாம் 
தகாடுத்தார்கள். பின்னர் எங்கரள கநாக்கித் திரும்பி, "ஒரு விையம்! 
ததாழுரகயில் (எனக்கு) ஏகதனும் புதிய அைிவிப்பு வருமானால் கட்டாயம் 
அரத நான் உங்களுக்குத் ததரிவித்து விடுகவன். ஆயினும், நானும் 
மனிதன்தான்; (ெில கநைங்களில்) நீங்கள் மைந்துவிடுவரதப் கபான்று நானும் 
மைந்துவிடுகிகைன். அவ்வாறு நான் எரதகயனும் மைந்துவிட்டால் எனக்கு 
(அரத) நிரனவுபடுத்துங்கள். உங்களில் ஒருவர் ததாழுரகயில் (எரதகயனும் 
கூடுதலாககவா அல்லது குரைவாககவா தெய்துவிட்டதாகச்) ெந்கதகித்தால் 
கயாெித்து முடிவு தெய்து,அதற்ககற்ப ததாழுரகரயப் பூர்த்தி தெய்யட்டும். 
பிைகு இரு ெஜ்தாக்கள் தெய்துதகாள்ளட்டும்'' என்று கூைினார்கள்.57 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

992 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில், இப்னு பிஷ்ர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அவற்ைில் 
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ெரியானரத முடிவு தெய்ய அவர் நன்கு கயாெிக்கட்டும்'' என்றும், வகீஉ (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "கயாெித்து முடிவு தெய்யட்டும்'' என்றும் 
இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. மன்ஸூர் (ைஹ்) அவர்களது அந்த அைிவிப்பில் 
"அவற்ைில் ெரியானரத முடிவு தெய்ய அவர் நன்கு கயாெிக்கட்டும்''என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் மன்ஸூர் (ைஹ்) அவர்கள், "அவர் கயாெித்து 
முடிவு தெய்யட்டும்'' என்று கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. - மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடரில் வரும் மன்ஸூர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 

"அவற்ைில் ெரியானதற்கு மிக தநருக்கமானரத கயாெித்து முடிவு 
தெய்யட்டும்'' என்று இடம் தபற்றுள்ளது. - மற்கைார் அைிவிப்பில் "இதுதான் ெரி 
எனக் கருதப்படுவரத கயாெித்து முடிவு தெய்யட்டும்'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. - மற்கைார் அைிவிப்பில் "ெரியானரத கயாெித்து முடிவு 
தெய்யட்டும்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

993 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
நபி (ஸல்) அவர்கள் லுஹ்ர் ததாழுரகயில் ஐந்து ைக்அத்கள் 

ததாழுவித்தார்கள். அவர்கள் ெலாம் தகாடுத்(துத் ததாழுரகரய முடித்)தகபாது 

அவர்களிடம், "ததாழுரகயில் (ைக்அத்) அதிகமாக்கப்பட்டுவிட்டதா?'' என்று 

ககட்கப்பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "என்ன அது?'' என்று ககட்டார்கள். 
மக்கள், "நீங்கள் ஐந்து ைக்அத்கள் ததாழுவித்தீர்கள்'' என்று கூைினர். உடகன நபி 
(ஸல்) அவர்கள் இரு ெஜ்தாக்கள் தெய்தார்கள்.58 

 994 அல்கமா (ைஹ்) அவர்களது மற்கைார் அைிவிப்பில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் 

மக்களுக்கு ஐந்து ைக்அத்கள் ததாழுவித்தார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. - 
இப்ைாஹமீ் பின் சுரவத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அல்கமா 
(ைஹ்) அவர்கள் எங்களுக்கு லுஹ்ர் ததாழுரகயில் ஐந்து ைக்அத்கள் 
ததாழுவித்தார்கள். அவர்கள் ெலாம் தகாடுத்தகபாது (அவர்களிடம்) மக்கள், 

"அபூைிப்ல்! தாங்கள் ஐந்து ைக்அத் ததாழுவித்து விட்டீர்கள்!''என்று கூைினர். 
அதற்கு அவர்கள், "இல்ரல; அவ்வாறு நான் தெய்யவில்ரல'' என்று 
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கூைினார்கள். மக்கள் "ஆம்' (அவ்வாறு தான் தெய்தீர்கள்) என்று கூைினர். 
அப்கபாது ெிறுவனாயிருந்த நான் கூட்டத்தின் ஓைத்தில் 
இருந்துதகாண்டிருந்கதன். நானும், "ஆம், தாங்கள் ஐந்து ைக்அத்கள் ததாழுவித்து 
விட்டீர்கள்'' என்று கூைிகனன். அல்கமா (ைஹ்) அவர்கள் என்ரனப் பார்த்து, 

"மாறு கண்ணா! (அஃவர்!), நீயுமா இவ்வாறு கூறுகிைாய்?'' என்று ககட்டார்கள். 
நான் "ஆம்' என்கைன். உடகன அவர்கள் அப்படிகய திரும்பி இரு ெஜ்தாக்கள் 
தெய்துவிட்டுப் பின்னர் ெலாம் தகாடுத்தார்கள். பிைகு அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாகப் பின்வருமாறு கூைினார்கள்: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு ஐந்து ைக்அத்கள் 

ததாழுவித்தார்கள். அவர்கள் ததாழுரகரய முடித்துத் திரும்பியகபாது மக்கள் 

தமக்கிரடகய முணு முணுத்துக்தகாண்டனர். அப்கபாது அவர்கள், "உங்களுக்கு 
என்ன கநர்ந்தது?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
ததாழுரகயில் (ைக்அத்) அதிகமாக்கப்பட்டுவிட்டதா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இல்ரல' என்ைார்கள். "அவ்வாைாயின், 

தாங்கள் ஐந்து ைக்அத்கள் ததாழுவித்துவிட்டீர்ககள?'' என்று கூைினர். உடகன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அப்படிகய) திரும்பி, இரு ெஜ்தாக்கள் 
தெய்துவிட்டுப் பிைகு ெலாம் தகாடுத்தார்கள். கமலும் "நானும் உங்கரளப் 
கபான்ை ஒரு மனிதன்தான். நீங்கள் மைப்பரதப் கபான்று நானும் 
மைந்துவிடுகிகைன்'' என்று கூைினார்கள். இப்னு நுரமர் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "உங்களில் ஒருவர் (தமது ததாழுரகயில்) மைந்து விட்டால் அவர் 
இரு ெஜ்தாக்கள் தெய்துதகாள்ளட்டும்'' என்று (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைியதாக) இடம்தபற்றுள்ளது. 

 995 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு ஐந்து ைக்அத்கள் ததாழுவித்தார்கள். நாங்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! ததாழுரகயில் (ைக்அத்) ஏகதனும் 
அதிகமாக்கப்பட்டுவிட்டதா?'' என்று ககட்கடாம். அவர்கள், "என்ன அது?'' என்று 
ககட்டார்கள். மக்கள், "தாங்கள் ஐந்து ைக்அத் ததாழுவித்தீர்கள்!'' என்று கூைினர். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நானும் உங்கரளப் கபான்ை 
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ஒரு மனிதன்தான். நீங்கள் நிரனப்பரதப் கபான்று நானும் நிரனக்கிகைன். 
நீங்கள் மைப்பரதப் கபான்று நானும் மைக்கிகைன்'' என்று கூைிவிட்டு, பிைகு 

மைதிக்கான இரு ெஜ்தாக்கள் தெய்தார்கள்.  

996 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் ததாழுவித்தார்கள். அதில் 
அவர்கள் கூட்டிகயா குரைத்கதா ததாழரவத்துவிட்டார்கள். -(இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) இப்ைாஹமீ் பின் சுரவத் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூறுகின்ைார்கள்: (கூட்டினார்களா அல்லது குரைத்தார்களா என்பதில்) 
ெந்கதகம் எனக்குத் தான்.- அப்கபாது "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ததாழுரகயில் 
(ைக்அத்) ஏகதனும் அதிகமாக்கப் பட்டுவிட்டதா?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நானும் உங்கரளப் கபான்ை ஒரு 
மனிதன்தான். நீங்கள் மைப்பரதப் கபான்று நானும் மைந்துவிடுகிகைன். 
ஆககவ, உங்களில் ஒருவர் (ததாழுரகயில்) மைந்துவிட்டால் அகத இருப்பில் 
இரு ெஜ்தாக்கள் தெய்துதகாள்ளட்டும்'' என்று கூைிவிட்டுப் பிைகு (கிப்லாரவ 
கநாக்கித்) திரும்பி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரு ெஜ்தாக்கள் 
தெய்தார்கள். 

 997 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ெலாம் தகாடுத்து (மக்களிடம்) கபெிய பின் மைதிக்கான இரு 

ெஜ்தாக்கள் தெய்தார்கள்.59 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 998 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ததாழுகதாம். அப்கபாது அவர்கள் 

ஒன்று (ைக்அத்ரதக்) கூட்டிவிட்டார்கள்; அல்லது குரைத்துவிட்டார்கள். -(இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) இப்ைாஹமீ் பின் சுரவத் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூறுகிைார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இது (-கூட்டினார்களா அல்லது 

குரைத்தார்களா என்ை ஐயப்பாடு) எனது தைப்பிலிருந்து ஏற்பட்டகதயாகும்.- 
உடகன நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ததாழுரகயில் (மாற்ைம்) ஏகதனும் 
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வந்துவிட்டதா?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அவர்கள் "இல்ரல' என்ைார்கள். 
உடகன அவர்களிடம் அவர்கள் தெய்தரதத் ததரிவித்கதாம். அப்கபாது 
அவர்கள், "ஒருவர் (தமது ததாழுரகயில்) கூட்டிவிட்டாகலா அல்லது 
குரைத்துவிட்டாகலா அவர் இரு ெஜ்தாக்கள் தெய்துதகாள்ளட்டும்'' என்று 
தொல்லிவிட்டுப் பிைகு (தாம் மைந்துவிட்டதற்காக) இரு ெஜ்தாக்கள் 
தெய்தார்கள். 

 999 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எங்களுக்கு மதியத் ததாழுரககளில் ஒன்ரை -லுஹ்ர் அல்லது 
அஸ்ர் ததாழுரகரயத்- ததாழுவிக்கும்கபாது இைண்டு ைக்அத் முடிந்த உடகன 
ெலாம் தகாடுத்துவிட்டார்கள். பிைகு பள்ளிவாெலின் கிப்லாத் திரெயிலிருந்த 
ஒரு கபரீச்ெம் கட்ரடக்கு வந்து அதன்மீது ொய்ந்து தகாண்டார்கள். அப்கபாது 
ஏகதா ககாபத்தில் இருந்தார்கள். மக்களிரடகயயிருந்த அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்களும் உமர் (ைலி) அவர்களும் நபியவர்களிடம் கபச்சுக்தகாடுக்க 
அஞ்ெினர். மக்களில் ததாழுதுவிட்டு விரைந்து தெல் பவர்கள் "ததாழுரக 
குரைக்கப்பட்டுவிட்டது' என்று புைப்பட்டுச் தென்றும்விட்டனர். இந்நிரலயில் 
"துல்யரதன்' (கிர்பாக் பின் அம்ர்-ைலி) என்பவர் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! ததாழுரக குரைக்கப்பட்டுவிட்டதா? அல்லது தாங்கள் 

மைந்துவிட்டீர்களா?'' என்று ககட்டார். உடகன நபி (ஸல்) அவர்கள் வலப் 

பக்கமும் இடப் பக்கமும் (திரும்பிப்) பார்த்தார்கள். பிைகு "துல்யரதன் என்ன 
தொல்கிைார்?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள் "(ஆம்) அவர் தொல்வது 

உண்ரமதான். தாங்கள் இரு ைக்அத்கள்தாம் ததாழுவித்தீர்கள்'' என்று கூைினர். 
உடகன நபி (ஸல்) அவர்கள் கமலும் இரு ைக்அத்கள் ததாழுவித்துவிட்டு 
ெலாம் தகாடுத்தார்கள். பிைகு தக்பரீ் தொல்லி ஒரு ெஜ்தாச் தெய்துவிட்டு 
மற்தைாரு தக்பரீ் தொல்லி எழுந்(து அமர்ந்)தார்கள். பிைகு இன்தனாரு தக்பரீ் 
தொல்லி மற்தைாரு ெஜ்தாச் தெய்தார்கள். பிைகு தக்பரீ் தொல்லிவிட்டு 

எழுந்துவிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்களது அைிவிப்பில் 
"(இறுதியில்) ெலாம் தகாடுத்தார்கள்'' என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது.  
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1000 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதிலும், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதியத் ததாழுரககளில் ஒன்ரை எங்களுக்குத் 
ததாழுவித்தார்கள்''என்று ததாடங்கி கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 

கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளது.  

1001 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எங்களுக்கு அஸ்ர் ததாழுரகரயத் ததாழுவித்தகபாது இைண்டு 
ைக்அத் முடிந்ததும் ெலாம் தகாடுத்து விட்டார்கள். உடகன துல்யரதன் 
(கிர்பாக் பின் அம்ர்-ைலி) என்பார் எழுந்து, "ததாழுரக(யின் ைக்அத் ஏகதனும்) 
குரைக்கப்பட்டுவிட்டதா, அல்லாஹ்வின் தூதகை! அல்லது தாங்கள்தாம் 
மைந்துவிட்டீர்களா?''என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இவற்ைில் எதுவுகம நடக்கவில்ரல'' என்று கூைினார்கள். 
துல்யரதன், "(இல்ரல) இதில் ஏகதா ஒன்று நிகழகவ தெய்தது, 

அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று கூைினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் மக்கரள கநாக்கி "துல்யரதன் தொல்வது உண்ரமதானா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அப்கபாது மக்கள், "ஆம், அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று கூைினர். 
உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எஞ்ெிய ைக்அத்கரளயும் 
ததாழு(வித்)துவிட்டு அந்த இருப்பிகலகய ெலாம் தகாடுத்த பின் இரு 
ெஜ்தாக்கள் தெய்தார்கள். - அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் லுஹ்ர் ததாழுரகயின் இைண்டு ைக்அத் 

முடிந்ததும் ெலாம் தகாடுத்துவிட்டார்கள். அப்கபாது பனூசுரலம் குலத்ரதச் 

கெர்ந்த ஒருவர் (-துல்யரதன்) வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ததாழுரக(யின் 

ைக்அத்) குரைக்கப்பட்டு விட்டதா, அல்லது தாங்கள் மைந்துவிட்டீர்களா?'' என்று 
ககட்டார். ததாடர்ந்து முந்ரதய ஹதீஸின் ததாடர்ச்ெி அப்படிகய 
இடம்தபற்றுள்ளது. 

 1002 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் லுஹ்ர் ததாழுரக ததாழுதுதகாண்டிருந்கதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைண்டாவது ைக்அத் முடிந்ததும் ெலாம் 
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தகாடுத்துவிட்டார்கள். உடகன பனூசுரலம் குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒருவர் (-
துல்யரதன்) எழுந்தார். மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 
இடம்தபற்றுள்ளன.  

1003 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அஸ்ர் ததாழுரகயில் மூன்ைாவது ைக்அத் முடிந்ததும் 
ெலாம் தகாடுத்துவிட்டுத் தமது இல்லத்திற்குள் நுரழந்துவிட்டார்கள். உடகன 
"கிர்பாக்' எனப்படும் ரககள் நீளமான ஒரு மனிதர் (துல்யரதன்) எழுந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை!' என்ைரழத்து அவர்கள் தெய்தரத நிரனவூட்டினார். 
அப்கபாது ககாபத்கதாடு தமது கமல்துண்ரட தரையில் இழுத்தபடி 

தவளிகயைிய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிடம் 
வந்துகெர்ந்தார்கள். பிைகு "இவர் தொல்வது உண்ரமதானா?'' என்று 
ககட்டார்கள். மக்கள் "ஆம்' என்ைனர். உடகன அவர்கள் இன்தனாரு ைக்அத் 
ததாழுவித்து ெலாம் தகாடுத்தார்கள். பிைகு (மைதிக்காக) இரு ெஜ்தாக்கள் 
தெய்து விட்டுப் பிைகு (மீண்டும்) ெலாம் தகாடுத்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 1004 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அஸ்ர் ததாழுரக (ததாழும்கபாது) மூன்று ைக்அத் 

முடிந்ததும் ெலாம் தகாடுத்துவிட்டார்கள். பிைகு எழுந்து தமது அரைக்குள் 

தென்று விட்டார்கள். உடகன நீளமான ரகககரள உரடய ஒரு மனிதர் 
(துல்யரதன்) எழுந்து "ததாழுரக குரைக்கப்பட்டுவிட்டதா, அல்லாஹ் வின் 
தூதகை?'' என்று ககட்டார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ககாபத்கதாடு தவளிகய வந்தார்கள். விடுபட்ட ைக்அத்ரதத் ததாழுவித்தார்கள். 
பிைகு ெலாம் தகாடுத்தார்கள். பிைகு (மைதிக்கான) இரு ெஜ்தாக்கள் 
தெய்துவிட்டு, (மீண்டும்) ெலாம் தகாடுத்தார்கள்.  

பாடம் : 21 (குர்ஆன்) ஓதலுக்கான ெஜ்தா60  

1005 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் குர்ஆரன 
ஓதுவார்கள்; ெஜ்தா வெனமுள்ள அத்தியாயத்ரத (எங்களுக்கு) ஓதிக் 
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காட்டும்கபாது அவர்கள் ெிைவணக்கம் (ெஜ்தா) தெய்வார்கள். உடகன நாங்களும் 
ெிைவணக்கம் தெய்கவாம். அப்கபாது (ஏற்படும் இட தநருக்கடியால்) எங்களில் 
ெிலருக்கு தநற்ைி ரவக்கக்கூட இடம் கிரடக்காது.61 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1006 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெில கநைங்களில் குர்ஆன் ஓதி, ெஜ்தா வெனத்ரதக் கடந்து 
தெல்ரகயில் எங்களுடன் கெர்ந்து ெஜ்தாச் தெய்வார்கள். அப்கபாது இட 
தநருக்கடி ஏற்பட்டு எங்களில் ஒருவருக்கு ெஜ்தாச் தெய்யக் கூட இடம் 
கிரடக்காது. ததாழுரக அல்லாத கநைங்களில் இவ்வாறு நரடதபற்ைது. 

 1007 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "அந்நஜ்ம்' எனும் (53ஆவது) அத்தியாயத்ரத ஓதிய பின் ெஜ்தாச் 
தெய்தார்கள். அவர்களுடன் இருந்த (முஸ்லிம்கள், இரணரவப்பாளர்கள் 

ஆகிய) அரனவரும் ெஜ்தாச் தெய்தனர். அங்கிருந்த ஒரு வகயாதிகன் மட்டும் 
ஒரு ரகயளவு கூழாங்கற்கரளகயா அல்லது மண்ரணகயா அள்ளித் தனது 
தநற்ைிவரை தகாண்டுதென்றுவிட்டு, "இது எனக்குப் கபாதும்' என்று (ெஜ்தாரவக் 
ககலி தெய்து) தொன்னான். பிைகு அ(க்கிழ)வன் இரைமறுப்பாளனாககவ 
(பத்ருப் கபாரில்) தகால்லப்பட்டரத நான் கண்கடன்.62 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

1008 அதாஉ பின் யொர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ரஸத் பின் 
ஸாபித் (ைலி) அவர்களிடம், இமாரமப் பின்பற்ைித் ததாழுபவர் (மஃமூம்) 
கிைாஅத் - ஓதுவரதப் பற்ைிக் ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் "இமாரமப் 

பின்பற்ைித் ததாழுபவருக்கு ஓதல் (கிைாஅத்) ஏதும் கிரடயாது'' என்று 

கூைினார்கள். கமலும், அவர்கள் கூறும்கபாது "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் "வந்நஜ்மி இதா ஹவா...' (எனத் ததாடங்கும் 53ஆவது) 
அத்தியாத்ரத ஓதிக் காட்டிகனன். அதற்காக அவர்கள் ெஜ்தாச் 
தெய்யவில்ரல''என்றும் கூைினார்கள்.63 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 1009 அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் (ததாழுரக யில்) எங்களுக்கு "இதஸ்ஸமாஉன் 
ைக்கத்' எனும் (84ஆவது) அத்தியாயத்ரத ஓதி அதில் (ெஜ்தா வெனம் (21) 

வந்ததும்) ெஜ்தாச் தெய்தார்கள். அவர்கள் ததாழுது முடித்துத் திரும்பிய பின் 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இந்த அத்தியாயத்ரத ஓதியகபாது 
ெஜ்தாச் தெய்தார்கள்' எனத் ததரிவித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

1010 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் "இதஸ்மாஉன் 
ைக்கத்' (84), "இக்ைஃ பிஸ்மி ைப்பிக்க' (96) ஆகிய அத்தியாயங்களில் நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் ெஜ்தாச் தெய்கதாம். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. 

 1011 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "இதஸ்ஸமாஉன் ைக்கத்...' (எனத் ததாடங்கும் 84ஆவது அத்தியாயம்), 
"இக்ைஃ பிஸ்மி ைப்பிக்க...' (எனத் ததாடங்கும் 96ஆவது அத்தியாயம்) 
ஆகியவற்ரை ஓதியகபாது ெஜ்தாச் தெய்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

1012 அபூைாஃபிஉ நுஃரபஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்களுடன் இைாத் ததாழுரகரயத் ததாழுகதன். அவர்கள் 

"இதஸ்ஸமாஉன் ைக்கத்...' (எனத் ததாடங்கும் 84ஆவது) அத்தியாயத்ரத ஓதி, 
(ெஜ்தா வெனம் வந்த) உடன் அதில் ெஜ்தாச் தெய்தார்கள். நான் அவர்களிடம், 

"இது என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "நான் அபுல் காெிம் 

(முஹம்மத்-ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் (ததாழுதகபாது 

ததாழுரகயிகலகய) இ(ந்த அத்தியாயத்ரத ஓதிய)தற்காகச் ெஜ்தாச் 
தெய்திருக்கிகைன். அவர்கரள நான் ெந்திக்கும்வரை (அதாவது நான் 
இைக்கும்வரை) அ(ரத ஓதிய)தற்காக நான் ெஜ்தாச் தெய்துதகாண்டுதான் 
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இருப்கபன்'' என்று தொன்னார்கள்.64 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "அபுல்காெிம் (ஸல்) 
அவர் களுக்குப் பின்னால்' எனும் வாெகம் இடம்தபை வில்ரல.  

1013 அபூைாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
"இதஸ்ஸமாஉன் ைக்கத்...' (எனத் ததாடங்கும் 84ஆவது) அத்தியாயத்ரத ஓதி, 
ெஜ்தாச் தெய்தரத நான் கண்கடன். அப்கபாது நான் அவர்களிடம், "இ(ரத 
ஓதிய)தற்காக ெஜ்தாச் தெய்கிைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 

"ஆம், என் உற்ை கதாழர் இரத ஓதி ெஜ்தாச் தெய்தரத நான் கண்கடன். 
அவர்கரள நான் ெந்திக்கும்வரை (அதாவது நான் இைக்கும்வரை) அ(ரத 
ஓதிய)தற்காக நான் ெஜ்தாச் தெய்து தகாண்டுதான் இருப்கபன்''என்று 
கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
(அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள் : 
நான் "நபி (ஸல்) அவர்கரளயா (உற்ை கதாழர் என) அைிவித்தார்கள்?'' என்று 

ககட்கடன். அதற்கு அதாஉ பின் அபரீமமூனா (ைஹ்) அவர்கள் "ஆம்' 

என்ைார்கள்.  

பாடம் : 22 ததாழுரகயில் (அத்தஹிய்யாத்) அமர்வில் உட்காரும் முரையும், 

அப்கபாது ததாரடகள் மீது இரு ரககரள ரவக்கும் முரையும்.  

1014 அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுரகயில் (அத்தஹிய்யாத்) 
அமர்வில் உட்காரும்கபாது தமது இடது பாதத்ரத (வலது) ததாரடக்கும் 
கரணக்காலுக்கும் இரடகய (அவற்றுக்குக் கீகழ) ரவத்து, வலது பாதத்ரத 
விரித்து(ப் படுக்க)ரவப்பார்கள்.65 தமது இடக் ரகரய இடது கால் மூட்டின் 
மீதும், வலக் ரகரய வலது ததாரடயின் மீதும் ரவத்துத் தமது (சுட்டு) 
விைலால் ரெரக தெய்வார்கள். 

1015 அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழும்கபாது (அத்தஹிய்யாத்) 
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அமர்வில் பிைார்த்திக்க உட்கார்ந்தால் தமது வலக் ரகரய வலது ததாரடயின் 
மீதும், இடக் ரகரய இடது ததாரடயின் மீதும் ரவத்துச் சுட்டு விைலால் 
ரெரக தெய்வார்கள். தமது தபரு விைலி(ன் நுனியி)ரன நடு விைலின் 
(நுனி)மீது ரவப்பார்கள். இடது உள்ளங்ரகரயத் தமது (இடக் கால்) மூட்டின் 
மீது ரவத்து வரளயமிட்டுப் பிடித்தி ருப்பார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

1016 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ததாழுரகயில் (அத்தஹிய்யாத்) அமர்வில் உட்கார்ந்தால், தம் ரககரள 
முழங்கால்கள்மீது ரவப்பார்கள். தபரு விைரல ஒட்டியுள்ள வலக் ரக (சுட்டு) 
விைரல உயர்த்திப் பிைார்த்திப்பார்கள். இடக் ரகரய இடது கால் மூட்டின் மீது 
விரித்துரவத்திருப்பார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

1017 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அத்தஹிய்யாத் அமர்வில் உட்கார்ந்தால் தமது இடக் ரகரய இடது 
கால் மூட்டின் மீதும் வலக் ரகரய வலது கால் மூட்டின் மீதும் ரவப்பார்கள். 
(அைபியர் வழக்கில்) ஐம்பத்து மூன்று என எண்ணுவரதப் கபான்று (ெிறு 
விைல், கமாதிை விைல், நடு விைல் ஆகிய மூன்று விைல்கரளயும் 

உள்ளங்ரகயுடன் கெர்த்து) சுட்டு விைலால் ரெரக தெய்வார்கள்.66  

1018 அலீ பின் அப்திர் ைஹ்மான் அல்முஆவ ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் (ெிைிய வயதில்) ததாழுரகயில் ெிறு கற்களால் 
விரளயாடிக்தகாண்டிருப்பரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
கண்டார்கள். அவர்கள் ததாழுரகரய முடித்துத் திரும்பியதும் (அவ்வாறு 
தெய்யலாகாது என) என்ரனத் தடுத்தார்கள். "(ததாழுரகயில்) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தெய்துதகாண்டிருந்தரதப் கபான்று நீயும் 
தெய்!''என்ைார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ன 
தெய்வார்கள்?' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் ததாழுரகயில் (அத்தஹிய்யாத்) அமர்வில் உட்கார்ந்தால், 
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தம்முரடய வலது முன் ரகரய வலது ததாரடயின் மீது ரவத்துத் தம் 
(வலக் ரக) விைல்கள் அரனத்ரதயும் மடக்கிக்தகாண்டு, தபரு விைரல 
ஒட்டியுள்ள (சுட்டு) விைலால் ரெரக தெய்வார்கள். இடது முன் ரகரய இடது 
ததாரடயில் ரவப்பார்கள்''என்று தொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நான் இப்னு 
உமர் (ைலி) அவர்களுக்குப் பக்கத்தில் ததாழுதுதகாண்டிருந்கதன்'' என்று (அலீ 
பின் அப்திர் ைஹ்மான் அல்முஆவ ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாக) 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 23 (ததாழுது முடித்து) ததாழுரகயிலிருந்து தவளிகயறுவதற்காக 
அதன் இறுதியில் ெலாம் தொல்வதும் அதன் முரையும்.  

1019 அபூமஅமர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்காவின் ஆட்ெியாளைாக 
இருந்த ஒருவர் (ததாழுரகரய முடிக்கும்கபாது வலம் இடமாக) இரு முரை 
ெலாம் கூறுவார். (இரதக் கண்ட) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள், 

"இந்த (வழி)முரைரய அவர் எவ்வாறு அைிந்துதகாண்டார்!'' என்று 

(வியப்கபாடு) கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வதுள்ளது. அவற்ைில், ஹகம் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறுதான் தெய்வார்கள்'' என்று (அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக) இடம்தபற்றுள்ளது.  

1020 அபூமஅமர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "ஓர் ஆட்ெியாளர்' அல்லது "ஒரு 
மனிதர்' (ததாழுரகரய முடிக்கும்கபாது வலம் இடமாக) இரு முரை ெலாம் 
கூறுவார். (இரதக் கண்ட) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள், "இந்த 
(வழி)முரைரய அவர் எவ்வாறு அைிந்து தகாண்டார்!'' என்று (வியந்து) 
கூைினார்கள். 

 1021 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ததாழுரகரய முடிக்கும்கபாது) வலப் பக்கத்திலும் 
இடப் பக்கத்திலும் (முகத்ரதத் திருப்பி இரு முரை) ெலாம் கூறுவார்கள். 
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(அவ்வாறு திரும்பும்கபாது) அவர்களுரடய கன்னத்தின் தவண்ரமரய நான் 
காண்கபன்.  

பாடம் : 24 ததாழுரகக்குப் பின் ("அல்லாஹு அக்பர்' என) திக்ர் தெய்தல்.  
1022 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ததாழுரகரய முடித்துவிட்டார்கள் என்பரத, (மக்கள் 
"அல்லாஹ்ý அக்பர்' என்று) தக்பரீ் கூறுவரதரவத்து நாங்கள் 

அைிந்துதகாள்கவாம்.67 இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அம்ர் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இந்த ஹதீரஸ எனக்கு அபூமஅபத் (ைஹ்) 
அவர்கள்தாம் அைிவித்தார்கள். பிைகு (இரத நான் அபூமஅபத் அவர்களிடம் 
எடுத்துரைத்த கபாது) அவர்ககள அரத (அவ்வாறு தாம் அைிவிக்கவில்ரல 
என) மறுத்துவிட்டார்கள்.  

1023 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ததாழுரகரய முடித்துவிட்டார்கள் என்பரத, (மக்கள் கூறும்) 
தக்பரீின் மூலகம நாங்கள் அைிந்துவந்கதாம். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான அம்ர் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இந்த ஹதீரஸ நான் 
அபூமஅபத் (ைஹ்) அவர்களிடம் எடுத்துரைத்தகபாது "இரத நான் உமக்கு 
அைிவிக்கவில்ரல''என்று கூைினார்கள். ஆனால், அவர்கள்தாம் முன்னர் 

எனக்கு இந்த ஹதீரஸ அைிவித்தார்கள். 

1024 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்கள் கடரமயான (ஃபர்ள்) 
ததாழுரகரய முடிக்கும்கபாது ெப்தமாக திக்ருச் தெய்யும் நரடமுரை நபி 
(ஸல்) அவர்களது காலத்தில் இருந்தது. அவ்வாறு (மக்கள் உைத்த குைலில் 
திக்ருச்) தெய்வரதக் ககட்டால் மக்கள் ததாழுரகரய முடித்துவிட்டார்கள் 
என்பரத நான் அைிந்துதகாள்கவன். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 25 (ததாழுரகயில்) கப்றுரடய கவதரன யிலிருந்து 
(இரைவனிடம்) பாதுகாப்புக் ககாருவது விரும்பத் தக்கதாகும்.  
1025 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என்னிடம் யூதப்தபண் ஒருவர் 
"உங்களுக்குத் ததரியுமா? நீங்கள் உங்கள் ெவக் குழிகளில் (கப்றுகளில்) 
கவதரன தெய்யப்படுவரீ்கள்'' என்று கூைிக்தகாண்டிருந்தார். அப்கபாது 
என்னிடம் வந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திடுக்குற்ைார்கள். 
கமலும் "யூதர்கள்தாம் (ெவக் குழிகளில்) கவதரன தெய்யப்படுவார்கள்'' 

என்ைார்கள். ெில நாட்கள் கழிந்த பின் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(என்னிடம்), "நீ அைிவாயா: ெவக் குழிகளில் நீங்கள் கவதரன 
தெய்யப்படுவரீ்கள் என இரைவனால் எனக்கு அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது'' என்று 
கூைினார்கள். அதற்குப் பின் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெவக் 
குழியின் கவதரனயிலிருந்து (இரைவனிடம்) பாதுகாப்புக் ககாருவரத நான் 
தெவியுற்கைன். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 1026 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அதற்குப் பின் ெவக் குழியின் கவதரனயிலிருந்து (இரைவனிடம்) 
பாதுகாப்புக் ககாருவரத நான் தெவியுற்கைன். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1027 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மதீனா யூத மூதாட்டிகளில் 
இருவர் என்னிடம் வந்து (கபெிக்தகாண்டிருந்தகபாது) "ெவக் குழிகளில் 
புரதக்கப்பட்டிருப்கபார் கவதரன தெய்யப்படுகின்ைனர்'' என்று கூைினர். 
அவர்கள் இருவரும் கூைியரத நான் நம்ப மறுத்கதன். அவர்கள் கூைியரத 

நம்புவதற்கு என் மனம் இடம் தைவில்ரல. பிைகு அவர்கள் இருவரும் 

தவளிகயைிவிட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் 
வந்தார்கள். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! மதீனா யூத 
மூதாட்டியரில் இருவர் என்னிடம் வந்து "ெவக் குழிகளில் 
புரதக்கப்பட்டிருப்கபார் கவதரன தெய்யப்படுகின்ைனர்' என்று கூைினர்'' என 
அவர்களிடம் ததரிவித்கதன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவர்கள் தொன்னது உண்ரமகய. (ெவக் குழி களிலிருக்கும் பாவிகள்) 
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கடுரமயாக கவதரன தெய்யப்படுகின்ைனர். அந்த கவதரன(யால் 
அவர்களிடும் ஓலம்)தரன மிருகங்கள் தெவிகயற்கின்ைன'' என்று கூைினார்கள். 
அதற்குப் பின் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எந்தத் ததாழுரகயிலும் 
ெவக் குழியின் கவதரனயிலிருந்து (இரைவனிடம்) பாதுகாப்புக் ககாைாமல் 
இருந்ததில்ரல.68 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1028 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அதற்குப் பிைகு தாம் ததாழுத எந்தத் ததாழுரகயிலும் ெவக் 
குழியின் கவதரனயிலிருந்து (இரைவனிடம்) பாதுகாப்புக் ககாைாமல் 
இருந்ததில்ரல'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.69  

பாடம் : 26 ததாழுரகயில் (இரைவனிடம்) பாதுகாப்புக் ககாைப்பட 
கவண்டியரவ.  
1029 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமது ததாழுரகயில் தஜ்ஜாலின் குழப்பத்திலிருந்து (இரைவனிடம்) 
பாதுகாப்புக் ககாருவரத நான் தெவியுற்ைிருக்கிகைன்.70 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 1030 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
(ததாழுரகயில்) அத்தஹிய்யாத் அமர்வில் இருக்கும்கபாது நான்கு 

விையங்களிலிருந்து அல்லாஹ் விடம் பாதுகாப்புக் ககாருங்கள். (அரவ:) 
அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஊது பிக்க மின் அதாபி ஜஹன்னம, வ மின் அதாபில் 
கப்ைி, வ மின் ஃபித்னத்தில் மஹ்யா வல் மமாத்தி, வ மின் ஃபித்னத்தில் 
மஸீஹித் தஜ்ஜால். (தபாருள்: இரைவா, உன்னிடம் நான் நைகத்தின் 
கவதரனயிலிருந்தும், ெவக் குழியின் கவதரனயிலிருந்தும், வாழ்வின் 
கொதரனயிலி ருந்தும் இைப்பின் கொதரனயிலிருந்தும், (தபருங் 
குழப்பவாதியான) மஸீஹுத் தஜ்ஜாலால் ஏற்படும் குழப்பத்தின் 
தீங்கிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன்.) இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
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அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் பல அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

1031 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ததாழுரகயில் "அல்லாஹும்ம இன்ன ீ
அஊது பி(க்)க மின் அதாபில் கப்ைி, வ அஊது பிக மின் ஃபித்னத்தில் மஸீஹித் 
தஜ்ஜாலி, வ அஊது பிக மின் ஃபித்னத்தில் மஹ்யா வல் மமாத்தி, 
அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஊது பிக்க மினல் மஃஸமி வல்மஃக்ைம்' (இரைவா! 
உன்னிடம் நான் ெவக் குழியின் கவதரனயிலிருந்து பாதுகாப்புக் 
ககாருகிகைன். மஸீஹுத் தஜ்ஜாலின் குழப்பத்திலி ருந்து உன்னிடம் நான் 
பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன். வாழ்வின் கொதரனயிலிருந்தும் மைணத்தின் 

கொதரனயிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன். இரைவா! 
பாவத்திலிருந்தும் கடனிலிருந்தும் உன்னிடம் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன்) 
என்று பிைார்த்திப்பார்கள். (இரதச் தெவியுற்ை) ஒருவர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம், "தாங்கள் கடன்படுவதிலிருந்து (இவ்வளவு) அதிகமாகப் 
பாதுகாப்புக் ககாைக் காைணம் என்ன, அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்டார். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "மனிதன் கடன்படும்கபாது தபாய் கபசுகிைான்; 

வாக்குறுதி அளித்துவிட்டு (அதற்கு) மாறு தெய்கிைான்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.71 

 1032 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
(தமது ததாழுரகயில்) கரடெி அத்தஹிய்யாத் ஓதியதும் நான்கு 

விையங்களிலிருந்து அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாைட்டும். (அரவ:) 
நைகத்தின் கவதரன, ெவக் குழியின் கவதரன, வாழ்வு மற்றும் இைப்பின் 
கொதரன, (தபருங் குழப்பவாதியான) மஸீஹுத் தஜ்ஜாலின் தீங்கு 
ஆகியனவாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், "உங்களில் ஒருவர் அத்தஹிய்யாத் ஓதியதும்...' எனும் வாெககம 

இடம்தபற்றுள்ளது. "கரடெி அத்தஹிய்யாத்' எனும் குைிப்பு இடம் 
தபைவில்ரல.  

539

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் மஸ்ஜஜத் - ததாழுமஜடங்கள்



 
 
 

1033 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஊது பி(க்)க மின் அதாபில் கப்ைி, வ 
அதாபிந் நாரி, வ ஃபித்னத்தில் மஹ்யா வல் மமாத்தி, வ ைர்ரில் மஸீஹித் 
தஜ்ஜால்' (இரைவா! உன்னிடம் நான் ெவக் குழியின் கவதரனயிலிருந்தும், 

(நைக) தநருப்பின் கவதரனயிலிருந்தும், வாழ்வின் கொதரனயிலிருந்தும், 

இைப்பின் கொதரனயிலி ருந்தும், (தபருங் குழப்பவாதியான) மஸீஹுத் 
தஜ்ஜாலின் தீங்கிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன்) என்று 

பிைார்த்தித்தார்கள்.72  

1034 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தண்டரனயிலிருந்து அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் 

ககாருங்கள். ெவக் குழியின் கவதரனயிலிருந்தும் அல்லாஹ்விடம் 
பாதுகாப்புக் ககாருங்கள். (தபருங் குழப்பவாதியான) மஸீஹுத் தஜ்ஜாலின் 
குழப்பத்திலிருந்தும் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாருங்கள். வாழ்வின் 
கொதரனயிலிருந்தும் இைப்பின் கொதரனயிலிருந்தும் அல்லாஹ்விடம் 
பாதுகாப்புக் ககாருங்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து கமலும் மூன்று 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

1035 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ெவக் 
குழியின் கவதரனயிலிருந்தும் நைகத்தின் கவதரனயிலி ருந்தும் தஜ்ஜாலின் 
குழப்பத்திலிருந்தும் (இரைவனிடம்) பாதுகாப்புக் ககாரிவந்தார்கள்.  

1036 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மக்களுக்குக் கீழ்க்காணும் பிைார்த்தரனரயக் குர்ஆனின் 
அத்தியாயத்ரதக் கற்றுத்தருவரதப் கபான்று கற்றுத்தருவார்கள். "நீங்கள் 
"அல்லா ஹும்ம இன்னா நஊது பி(க்)க மின் அதாபி ஜஹன்னம, வ அஊது 
பி(க்)க மின் அதாபில் கப்ைி, வ அஊது பி(க்)க மின் ஃபித்னத்தில் மஸீஹித் 
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தஜ்ஜாலி, வ அஊது பி(க்)க மின் ஃபித்னத்தில் மஹ்யா வல் மமாத்' (இரைவா, 

உன்னிடம் நாங்கள் நைகத்தின் கவதரனயிலி ருந்து பாதுகாப்புக் 

ககாருகின்கைாம். ெவக் குழியின் கவதரனயிலிருந்து பாதுகாப்புக் 
ககாருகின்கைன். (தபருங் குழப்பவாதி) மஸீஹுத் தஜ்ஜாலின் 
குழப்பத்திலிருந்தும் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன். வாழ்வின் 
கொதரனயிலிருந்தும் இைப்பின் கொதரனயிலிருந்தும் உன்னிடம் பாதுகாப்புக் 
ககாருகின்கைன்) என்று பிைார்த்தியுங் கள்'' என்று அவர்கள் கூறுவார்கள். 
முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ஆகிய நான்) கூறுகின்கைன்: தாவூஸ் (ைஹ்) 
அவர்கள் தம் புதல்வரிடம், "உனது ததாழுரகயில் நீ இவ்வாறு 

பிைார்த்தித்தாயா?' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவருரடய புதல்வர் "இல்ரல' 

என்ைார். அதற்கு தாவூஸ் (ைஹ்) அவர்கள் "ததாழுரகரய மீண்டும் 
ததாழுவாயாக!' என்று கூைினார்கள் என எனக்குச் தெய்தி எட்டியது. ஏதனனில், 

இரத தாவூஸ் (ைஹ்) அவர்கள் மூன்று அல்லது நான்கு 
அைிவிப்பாளர்களிடமிருந்து அைிவித்துள்ளார்கள்.  

பாடம் : 27 ததாழுரகக்குப் பின் திக்ர் தெய்வது விரும்பத் தக்கதாகும் என்பதும் 
அதன் முரை பற்ைிய விவைமும்.  

1037 ஸவ்பான் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ததாழுரகரய முடித்ததும் மூன்று முரை இரைவனிடம் 
பாவமன்னிப்பு (இஸ்திஃக்பார்) ககாரிவிட்டு, "அல்லாஹும்ம அன்த்தஸ் 

ஸலாம், வ மின்கஸ் ஸலாம். தபாைக்த தல் ஜலாலி வல் இக்ைாம்' (இரைவா, நீ 

ொந்தியளிப்பவன். உன்னிடமிருந்கத ொந்தி ஏற்படுகிைது. வலிரமயும் 
கமன்ரமயும் உரடயவகன! நீ சுபிட்ெமிக்கவன்) என்று கூறுவார்கள். இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான வலீத் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் 
(இந்த ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்த) அவ்ஸாய ீ(ைஹ்) அவர்களிடம், "எவ்வாறு 

பாவமன்னிப்புக் ககாை கவண்டும்?''என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 

"அஸ்தஃக் ஃபிருல்லாஹ்; அஸ்தஃக்ஃபிருல்லாஹ் (நான் அல்லாஹ்விடம் 
பாவமன்னிப்புக் ககாருகிகைன்; நான் அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் 
ககாருகிகைன்) என்று கூறுவைீாக!'' என்ைார்கள்.  
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1038 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 

(ததாழுரகயில்) ெலாம் தகாடுத்து முடித்ததும் "அல்லாஹும்ம அன்த்தஸ் 
ஸலாம், வ மின்கஸ் ஸலாம். தபாைக்த தல் ஜலாலி வல் இக்ைாம் (இரைவா, நீ 
ொந்தியளிப்ப வன். உன்னிடமிருந்கத ொந்தி ஏற்படுகிைது. வலிரமயும் 
கமன்ரமயும் உரடயவகன! நீ சுபிட்ெமிக்கவன்) என்று கூறும் அளவுக்குத்தான் 
அமர்ந்திருப்பார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், இப்னு நுரமர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "யா தல் 
ஜலாலி வல் இக்ைாம்' (வலிரமயும் கமன்ரமயும் உரடயவகன! நீ 
சுபிட்ெமிக்கவன்) என்று ("யா' எனும் இரடச் தொல் கூடுதலாக) 
இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதிலும் "யா தல் ஜலாலி வல் இக்ைாம்' 

(வலிரமயும் கமன்ரமயும் உரடயவகன!) எனும் வாெககம 
இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், 

அவற்ைில் "யா தல் ஜலாலி வல் இக்ைாம்' எனும் வாெகம் இடம்தபற்றுள்ளது.  

1039 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்களால் விடுதரல தெய்யப்பட்ட 
அவர்களின் அடிரமயான வர்ைாத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: முஃகீைா பின் 
ைுஅபா (ைலி) அவர்கள், முஆவியா பின் அபசீுஃப்யான் (ைலி) அவர்களுக்குக் 
கடிதம் எழுதினார்கள். (அதில் பின்வருமாறு குைிப்பிட்டிருந்தார்கள்:) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுது முடித்தவுடன் (பின்வருமாறு) 
கூறுவார்கள்: லா இலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு, லா ைரீக்க லஹு, 

லஹுல் முல்க்கு, வ லஹுல் ஹம்து, வஹுவ அலா குல்லி ரையின் கதீர். 
அல்லாஹும்ம லா மானிஅ லிமா அஉரதத்த வலா முஉத்திய லிமா 
மனஉத்த. வலா யன்ஃபஉ தல்ஜத்தி மின்க்கல் ஜத். (தபாருள்: அல்லாஹ்ரவத் 
தவிை கவறு இரைவனில்ரல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு 
இரணயானவன் எவனுமில்ரல. ஆட்ெியதிகாைம் அவனுக்கக உரியது. 
எல்லாப் புகழும் அவனுக்கக உரியது. அவன் அரனத்தின் மீதும் 
ஆற்ைலுள்ளவன். இரைவா, நீ தகாடுத்தரதத் தடுப்பவர் யாருமிலர். நீ 
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தடுத்தரதக் தகாடுப்பவர் யாருமிலர். எந்தச் தெல்வரின் தெல்வமும் அவருக்கு 
உன்னிடம் பயன் அளிக்காது.)73 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், வர்ைாத் (ைஹ்) அவர்கள் 
"முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் இரத எழுதுமாறு என்னிடம் 
கூைினார்கள். அதற்ககற்ப முஆவியா (ைலி) அவர்களுக்கு இரத நான் 
எழுதிகனன் என்று கூைினார்கள்'' என இடம் தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின்வருமாறு 
காணப்படுகிைது: முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் முஆவியா (ைலி) 
அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதினார்கள். (அரத வர்ைாத் (ைஹ்) அவர்ககள 
எழுதினார்கள்.) அதில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெலாம் 

தகாடுத்தவுடன் கமற்கண்டபடி கூறுவார்கள். ஆனால், "வஹுவ அலா குல்லி 
ரையின் கதீர்' (அவன் அரனத்தின் மீதும் ஆற்ைலுள்ளவன்) எனும் வாெகம் 
இடம்தபைவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், முஃகீைா பின் 
ைுஅபா (ைலி) அவர்களின் எழுத்தைான வர்ைாத் (ைஹ்) அவர்கள் "முஆவியா 
(ைலி) அவர்கள்,முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்களுக்கு (விளக்கம் ககட்டுக்) 
கடிதம் எழுதினார்கள்' என்று கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

1040 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்களின் எழுத்தைான வர்ைாத் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: முஆவியா (ைலி) அவர்கள், முஃகீைா (ைலி) 
அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதி, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
தாங்கள் தெவிகயற்ை (ஹதீஸ்) ஒன்ரை எனக்கு எழுதி அனுப்புங்கள் என்று 
குைிப்பிட்டிருந்தார்கள். அப்கபாது முஃகீைா (ைலி) அவர்கள் முஆவியா (ைலி) 
அவர்களுக்குப் பின்வருமாறு கடிதம் எழுதினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ததாழுது முடித்ததும் "லா இலாஹ இல்லல்லாஹு 

வஹ்தஹு, லா ைரீக்க லஹு, லஹுல் முல்க்கு, வ லஹுல் ஹம்து, வஹுவ 
அலா குல்லி ரையின் கதீர். அல்லாஹும்ம லா மானிஅ லிமா அஉரதத்த வ 
லா முஉத்திய லிமா மனஉத்த. வலா யன்ஃபஉ தல்ஜத்தி மின்க்கல் ஜத்' என்று 
கூறுவரத நான் தெவிகயற்றுள்களன். (தபாருள்: அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு 
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இரைவனில்ரல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு இரணயானவன் 
எவனுமில்ரல. ஆட்ெியதிகாைம் அவனுக்கக உரியது. எல்லாப் புகழும் 
அவனுக்கக உரியது. அவன் அரனத்தின் மீதும் ஆற்ைலுள்ளவன். இரைவா, நீ 
தகாடுத்தரதத் தடுப்பவர் யாருமிலர். நீ தடுத்தரதக் தகாடுப்பவர் யாருமிலர். 
எந்தச் தெல்வரின் தெல்வமும் அவருக்கு உன்னிடம் பயன் அளிக்காது.) இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1041 அபுஸ்ஸுரபர் அல்மக்கீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் 
பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள் ஒவ்தவாரு ததாழுரகக்குப் பின்பும் ெலாம் 
தகாடுத்தவுடன் "லா இலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ைரீக்க லஹு, 

லஹுல் முல்க்கு, வ லஹுல் ஹம்து, வஹுவ அலா குல்லி ரையின் கதீர். 
லா ஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹ். லா இலாஹ இல்லல்லாஹு, 

வ லா நஅபுது இல்லா இய்யாஹு லஹுந் நிஅமத்து வ லஹுல் ஃபள்லு. வ 
லஹுஸ் ஸனாஉல் ஹெனு. லா இலாஹ இல்லல்லாஹு முக்லிஸீன 
லஹுத்தீன வலவ் கரிஹல் காஃபிரூன்' (அல்லாஹரவத் தவிை கவறு 

இரைவனில்ரல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு இரணயானவன் 
எவனுமில்ரல. ஆட்ெியதிகாைம் அவனுக்கக உரியது. எல்லாப் புகழும் 
அவனுக்கக உரியது. அவன் அரனத்தின் மீதும் ஆற்ைலுள்ளவன். 
அல்லாஹ்வின் உதவியின்ைி பாவங்களிலிருந்து விலகிச் தெல்லகவா, 

நல்லைங்கள் புரிய வலிரம தபைகவா (எவைாலும்) இயலாது. அல்லாஹ்ரவத் 
தவிை கவறு இரைவனில்ரல. அவரனத் தவிை கவதைவரையும் நாங்கள் 
வழிபடமாட்கடாம். அருட்தகாரடகள் அவனுக்கக உரியன. மாட்ெிரம 
அவனுக்கக உரியது. அழகிய கீர்த்தியும் அவனுக்கக உரியது. அல்லாஹ்ரவத் 
தவிை கவறு இரைவனில்ரல. வழிபாட்ரட முற்ைிலும் அவனுக்கக 

உரித்தாக்குகிகைாம் (அவனது திருப்திக்காககவ அரனத்து அைங்கரளயும் 

தெய்கிகைாம்); இரைமறுப்பாளர்கள் தவறுத்தாலும் ெரிகய) என்று கூறுவார்கள். 
கமலும், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒவ்தவாரு ததாழுரகக்குப் 
பிைகும் இந்த திக்ருகரள ஓதிவந்தார்கள்'' என்றும் கூைினார்கள். 
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 1042 ஹிைாம் பின் உர்வா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபுஸ்ஸுரபர் 
(ைஹ்) அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள் ஒவ்தவாரு 
ததாழுரகக்குப் பிைகும் (கமற்கண்டவாறு) திக்ர் தெய்வார்கள்' என்று 

அைிவித்துவிட்டு, பிைகு இறுதியாக "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஒவ்தவாரு ததாழுரகக்குப் பிைகும் இந்த திக்ருகரளக் கூறுவார்கள்'' என்று 
கூைினார்கள் என்றும் ததரிவித்தார்கள். - அபுஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள் இந்தச் 
தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்)மீது நின்று உரையாற்றும்கபாது, 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ததாழுரக' அலலது 
"ததாழுரககளுக்கு'ப் பின் ெலாம் தகாடுத்தவுடன் கமற்கண்டவாறு 

கூறுவார்கள்'' எனக் குைிப்பிட்டார்கள்.  

1043 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபுஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதன் இறுதியிலும், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குைித்து இப்னுஸ் ஸுரபர் (ைலி) 
அவர்கள் அவ்வாறு கூைியதாக இடம் தபற்றுள்ளது.  

1044 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ஏரழ முஹாஜிர்கள் (ெிலர்) வந்து, "தெல்வச் ெீமான்கள் 
(மறுரமயின்) உயர் பதவிகரளயும் நிரலயான இன்பங்கரளயும் 

(தட்டிக்)தகாண்டு கபாய்விடுகின்ைனர்'' என்று கூைினார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அது எவ்வாறு?'' என்று ககட்டார்கள். அவர்கள், 

"(ஏரழகளாகிய) நாங்கள் ததாழுவரதப் கபான்கை அவர்களும் ததாழுகின்ைனர். 
நாங்கள் கநான்பு கநாற்பரதப் கபான்கை அவர்களும் கநான்பு கநாற்கின்ைனர். 
ஆனால், அவர்கள் தானதர்மங்கள் தெய்கின்ைனர். நாங்கள் (அவ்வாறு) 
தானதர்மங்கள் தெய்(ய முடி)வதில்ரல. அவர்கள் அடிரமகரள விடுதரல 
தெய்கின்ைனர். நாங்கள் (அவ்வாறு) அடிரமகரள விடுதரல தெய்(ய 
இயல்)வதில்ரல'' என்று கூைினர். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நான் ஒன்ரை உங்களுக்கு அைிவிக்கட்டுமா! (அரத நீங்கள் 
தெயல்படுத்திவந்தால் இந்தச் ெமுதாயத்தில்) உங்கரள முந்தி 
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விட்டவர்கரளயும் உங்களுக்குப் பின்னால் வருபவர்கரளயும் நீங்கள் 

எட்டிவிடுவரீ்கள். உங்கரளவிட கவதைவரும் ெிைந்தவர்களாக ஆகிவிட 
முடியாது; உங்கரளப் கபான்று அவர்களும் தெயல்படுத்தினால் தவிை'' என்று 
கூைினார்கள். முஹாஜிர்கள், "ஆம் (அைிவியுங்கள்) அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' 
என்று கூைினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அது யாததனில்) 
நீங்கள் ஒவ்தவாரு ததாழுரகக்குப் பின்பும் "சுப்ஹானல்லாஹ்' (அல்லாஹ் 
தூயவன்) என்றும், "அல்லாஹு அக்பர்' (அல்லாஹ் மிகப்தபரியவன்) என்றும், 

"அல்ஹம்து லில்லாஹ்' (எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக) என்றும் 
(மூன்ரையும் கெர்த்து) முப்பத்து மூன்று முரை கூறுங்கள்'' என்ைார்கள்.74 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. (அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான) அபூ ொலிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: பிைகு அந்த ஏரழ 
முஹாஜிர்கள் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் திரும்பிவந்து 
"தெல்வச் ெீமான்களான எங்கள் ெககாதைர்கள் நாங்கள் தெய்துவருவரதக் 
ககள்விப்பட்டு அவ்வாகை அவர்களும் தெய்துவருகின்ைனர்'' என்று 

கூைினார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இது 
அல்லாஹ்வின் அருட்தகாரட. அவன் நாடியவர்களுக்கு அரத 
வழங்குகிைான்'' என்று தொன்னார்கள். குரதபா (ைஹ்) அவர்கள் அல்லாத 
மற்ைவர் களின் அைிவிப்பில் சுமய்யு (ைஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு 
கூைினார்கள் என அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது: நான் இந்த ஹதீரஸ 
என் குடும்பத்தாரில் ஒருவரிடம் அைிவித்கதன். அவர் "நீர் கூறுவது தவறு. 
அபூொலிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் "முப்பத்து மூன்று முரை சுப்ஹானல்லாஹ் 
என்றும், முப்பத்து மூன்று முரை அல்ஹம்து லில்லாஹ் என்றும், முப்பத்து 
மூன்று முரை அல்லாஹு அக்பர் என்றும் கூறுவைீாக!' என்கை கூைினார்கள்'' 

என்ைார். உடகன நான் அபூொலிஹ் (ைஹ்) அவர்களிடம் தென்று இது பற்ைித் 
ததரிவித்கதன். உடகன அவர்கள் எனது ரகரயப் பிடித்தவாறு "அல்லாஹு 

அக்பர் வ சுப்ஹானல்லாஹி வல்ஹம்து லில்லாஹி, அல்லாஹுஅக்பர் வ 
சுப்ஹானல்லாஹி வல்ஹம்து லில்லாஹி என்று அரனத்தும் கெர்த்து 
முப்பத்து மூன்று முரை எட்டும் அளவுக்குக் கூறுவைீாக!'' என்ைார்கள். 
(அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) இப்னு அஜ்லான் (ைஹ்) அவர்கள் 
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கூறுகிைார்கள்: இந்த ஹதீரஸ நான் ைஜாஉ பின் ஹய்வா (ைஹ்) அவர்களிடம் 
ததரிவித்கதன். அவர்களும் அபூொலிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் வழியாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
அைிவித்தரதப் கபான்கை எனக்கு அைிவித்தார்கள்.  

1045 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், இந்த அைிவிப்பில் 
அபூொலிஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைிய "பிைகு ஏரழ முஹாஜிர்கள் 
திரும்பிவந்தனர்...'' எனும் வாெகம் இரடச்கெர்ப்பாக இரணக்கப்பட்டுள்ளது. 
கமலும், சுரஹல் (ைஹ்) அவர்கள் "(சுப்ஹானல்லாஹ், அல்ஹம்து லில்லாஹ், 

அல்லாஹு அக்பர் ஆகிய ஒவ்தவான்ரையும்) பதிகனாரு முரை பதிகனாரு 
முரை கூறுங்கள். ஆக தமாத்தம் இரவ யாவும் கெர்ந்து முப்பத்து மூன்று 
முரையாகும்'' என்று அைிவித்தார்கள் என அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது. 

 1046 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழுரகக்குப் பின் 
ஓதப்படும் ெில துதிச் தொற்கள் உள்ளன. அவற்ரைக் கடரமயான ஒவ்தவாரு 
ததாழுரகக்குப் பிைகும் ஓதி வருபவர் நட்டமரடயமாட்டார். (அரவ:) 
முப்பத்துமூன்று முரை சுப்ஹானல்லாஹ் என்றும் முப்பத்து மூன்று முரை 

அல்ஹம்து லில்லாஹ் என்றும் முப்பத்து நான்கு முரை அல்லாஹு அக்பர் 
என்றும் கூறுவதாகும். இரதக் கஅப் பின் உஜ்ைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 

 1047 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழுரகக்குப் பின் 
ஓதப்படும் ெில துதிச் தொற்கள் உள்ளன. அவற்ரை ஓதிவருபவர் 

நட்டமரடயமாட்டார். (அரவ:) ஒவ்தவாரு ததாழுரகக்குப் பின்பும் முப்பத்து 
மூன்று முரை சுப்ஹானல்லாஹ் என்றும் முப்பத்து மூன்று முரை 
அல்ஹம்து லில்லாஹ் என்றும் முப்பத்து நான்கு முரை அல்லாஹு அக்பர் 
என்றும் கூறுவதாகும். இரதக் கஅப் பின் உஜ்ைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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 1048 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் ஒவ்தவாரு 
ததாழுரகக்குப் பின்பும் முப்பத்து மூன்று முரை சுப்ஹானல்லாஹ் என்றும், 

முப்பத்து மூன்று முரை அல்ஹம்து லில்லாஹ் என்றும், முப்பத்து மூன்று 
முரை அல்லாஹு அக்பர் என்றும் ஆக தமாத்தம் ததான்னூற்று ஒன்பது 
முரை கூைி, இறுதியில் நூைாவது முரையாக "லா இலாஹ இல்லல்லாஹு, 

வஹ்தஹு, லா ைரீக்க லஹு,லஹுல் முல்க்கு, வ லஹுல் ஹம்து. வஹுவ 
அலா குல்லி ரையின் கதீர்' (அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவனில்ரல. 
அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு இரணயானவன் எவனுமில்ரல. 
ஆட்ெியதிகாைம் அவனுக்கக உரியது. எல்லாப் புகழும் அவனுக்கக உரியது. 
அவன் அரனத்தின் மீதும் ஆற்ைலுள்ளவன்) என்று நிரைவு தெய்கிைாகைா 

அவருரடய (ெிறு) பாவங்கள் யாவும் மன்னிக்கப்படுகின்ைன. அரவ கடலின் 
நுரையளவு இருந்தாலும் ெரிகய! - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 28 (ததாழுரகயில்) ஆைம்பத் தக்பீருக்கும் குர்ஆன் ஓதுவதற்கும் 
இரடகய ஓதப் படும் பிைார்த்தரன.  
1049 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ததாழுரகயில் (ஆைம்ப) தக்பரீ் கூைி, குர்ஆன் வெனங்கரள (கிைாஅத்) 
ஓதுவதற்கு முன் ெிைிது கநைம் தமௌனமாக இருப்பார்கள். நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! என் தந்ரதயும் என் தாயும் தங்களுக்கு 
அர்ப்பணமாகட்டும். தக்பரீுக்கும் கிைாஅத்துக்குமிரடகய நீங்கள் தமௌனமாக 
இருக்கும்கபாது என்ன கூறுவரீ் கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 

"நான் "அல்லாஹும்ம பாஇத் ரபன ீவ ரபன கத்தாயாய கமா பாஅத்த 
ரபனல் மஷ்ரிக்கி வல்மஃக்ரிப். அல்லாஹும்ம நக்கின ீமின் கத்தாயாய கமா 
யுனக்கஸ் ஸவ்புல் அப்யளு மினத் தனஸ். அல்லாஹும்மஃக்ஸில்ன  ீமின் 
கத்தாயாய பிஸ்ஸல்ஜி வல்மாயி வல்பைத்' என்று கூறுகவன்''என்று 

பதிலளித்தார்கள். (தபாருள்: இரைவா, கிழக்குக்கும் கமற்குக்கும் இரடகய நீ 
ஏற்படுத்திய தூைத்ரதப் கபான்று எனக்கும் என் தவறுகளுக்குமிரடகய நீ 
தூைத்ரத ஏற்படுத்துவாயாக! இரைவா! தவண்ரமயான ஆரட, அழுக்கிலிருந்து 
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தூய்ரமப்படுத்தப்படுவரதப் கபான்று என் தவறுகரளவிட்டு என்ரனத் 

தூய்ரமப்படுத்துவாயாக! பனிக்கட்டியாலும் தண்ணைீாலும் ஆலங்கட்டியாலும் 

என்னிலிருந்து என் தவறுகரளக் கழுவுவாயாக!)75 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

1050 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இைண்டாவது ைக்அத்திலிருந்து (மூன்ைாவது ைக்அத்திற்கு) எழும்கபாது 
"அல்ஹம்து லில்லாஹி ைப்பில் ஆலமீன்' என்று (உடகன) கிைாஅத்ரதத் 
ததாடங்கி விடுவார்கள்; (ெிைிது கநைம்) தமௌனமாக இருக்கமாட்டார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

1051 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் மூச்ெிரைக்க 
(விரைந்து) வந்து ததாழுரக வரிரெயில் கெர்ந்து, "அல்ஹம்து லில்லாஹி 
ஹம்தன் கஸீைன் தய்யிபன் முபாைக்கன் ஃபஹீி' (தூய்ரமயும் வளமும் 
வாய்ந்த அதிகமான புகழ் அரனத்தும் அல்லாஹ்வுக்கக உரியது) என்று 

கூைினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுரகரய முடித்ததும் 
"உங்களில் இவ் வார்த்ரதகரள தமாழிந்தவர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். 
மக்கள் (பதிலளிக்காமல்) அரமதி யாக இருந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (மீண்டும்), "உங்களில் இரத தமாழிந்தவர் யார்? ஏதனனில், 

அவர் தவைாக ஏதும் தொல்லவில்ரல'' என்று கூைினார்கள். உடகன அந்த 
மனிதர் "நான் மூச்ெிரைக்க வந்து ததாழுரகயில் கெர்ந்கதன். ஆககவ, 

இவ்வாறு தொன்கனன்'' என்று பதிலளித்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "பன்னிைண்டு வானவர்கள் தமக்கிரடகய "இரத எடுத்துச் 
தெல்பவர் யார்' எனும் விையத்தில் கபாட்டியிட்டுக்தகாண்டிருந்தரத நான் 
கண்கடன்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1052 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் ததாழுதுதகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது மக்களில் ஒருவர் 
"அல்லாஹு அக்பர் கபைீா, வல்ஹம்து லில்லாஹி கஸீைா, வ 
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சுப்ஹானல்லாஹி புக்ைத்தவ் வ அஸீலா' (அல்லாஹ் மிகப் தபரியவன் என்று 

தபருரமப்படுத்துகிகைன். எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக உரியது என்று 

அதிகமாகப் கபாற்றுகிகைன். அல்லாஹ் பரிசுத்தமானவன் என்று காரலயிலும் 

மாரலயிலும் அவரனத் துதிக்கிகைன்) என்று கூைினார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இன்ன இன்ன வார்த்ரதகரள தமாழிந்தவர் யார்?'' 

என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது மக்களில் ஒருவர், "நான்தான் அல்லாஹ்வின் 
தூதகை!' என்று கூைினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் இரதக் 
ககட்டு வியப்புற்கைன். இதற்காக வானத்தின் வாெல்கள் திைக்கப்பட்டன'' என்று 
கூைினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூைக் 
ககட்டதிலிருந்து நான் அரதக் கூைாமல் இருந்ததில்ரல.76  

பாடம் : 29 கண்ணியமாகவும் நிதானமாகவும் ததாழு ரகக்குச் தெல்வது 
விரும்பத் தக்கதாகும்; ததாழுரகக்காக ஓடிச் தெல்லலாகாது.77  

1053 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழுரகக்காக 
இகாமத் தொல்லப்பட்டால் ததாழுரகக்கு ஓடிச்தெல்லாதீர்கள்; நடந்கத 

தெல்லுங்கள்; நிதானத்ரதக் கரடப்பிடியுங்கள். உங்களுக்குக் கிரடத்த 

(ைக்அத்)ரத (இமாமுடன்) ததாழுங்கள்; தவைிப்கபானரத (பின்னர் எழுந்து) 
நிரைவு தெய்துதகாள்ளுங்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஆறு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

1054 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழுரகக்காக 
இகாமத் தொல்லப்பட்டால் ததாழுரகக்கு ஓடிச்தெல்லாதீர்கள்; நிதானத்ரதக் 
கரடப்பிடித்தவாறு (தமதுவாகச்) தெல்லுங்கள். உங்களுக்குக் கிரடத்த 
(ைக்அத்)ரத (இமாமுடன்) ததாழுங்கள்; தவைிப்கபானரத (பின்னர் எழுந்து) 
நிரைவு தெய்துதகாள்ளுங்கள். ஏதனனில், உங்களில் ஒருவர் ததாழுரகரய 
நாடிச் தெல்லும் கபாது அவர் ததாழுரகயில் இருப்பதாககவ கருதப்படுகிைார். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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1055 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

எங்களுக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் இதுவும் ஒன்ைாகும்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழுரகக்காக 
அரழப்பு (இகாமத்) விடுக்கப் பட்டால் நீங்கள் நடந்கத தெல்லுங்கள்; 

நிதானத்ரதக் கரடப்பிடியுங்கள். உங்களுக்குக் கிரடத்த (ைக்அத்)ரதத் 
(இமாமுடன்) ததாழுங்கள்;தவைிப்கபானரத (பின்னர் எழுந்து) நிரைவு 
தெய்துதகாள்ளுங்கள்.  

1056 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழுரகக்காக 
இகாமத் தொல்லப்பட்டால் ததாழுரகரய கநாக்கி உங்களில் ஒருவர் ஓடிச் 
தெல்ல கவண்டாம். மாைாக, அவர் நிதானத்ரதயும் கண்ணியத்ரதயும் கமற் 

தகாண்டு, நடந்கத தெல்லட்டும். உங்களுக்குக் கிரடத்த (ைக்அத்)ரத 
(இமாமுடன்) ததாழுது தகாள்ளுங்கள்; விடுபட்டரதப் பின்னர் (எழுந்து) 
நிரைகவற்ைிக்தகாள்ளுங்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

1057 அபூகத்தாதா ஹாரிஸ் பின் ரிப்ஈ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு 
முரை) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 

ததாழுதுதகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது (ெிலர் கவகமாக வரும்) காலடி 
ஓரெரய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டார்கள். பின்னர் 
(ததாழுது முடித்ததும்), "உங்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது? (ஏன் ெலெலப்பு 
எழுந்தது?)'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "ததாழுரகயில் வந்து 
கெர்வதற்காக நாங்கள் விரைந்து வந்கதாம்'' என்று பதிலளித்தார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவ்வாறு தெய்யாதீர்கள். 
ததாழுரகக்கு வரும்கபாது நிதானத்ரதக் கரடப்பிடியுங்கள். உங்களுக்குக் 
கிரடத்த (ைக்அத்)ரத (இமாமுடன்) ததாழுது தகாள்ளுங்கள். தவைிப்கபானரத 
(ததாழுரக முடிந்ததும் எழுந்து) நிரைவு தெய்துதகாள்ளுங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள்.78 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 30 (கூட்டுத்) ததாழுரகக்காக மக்கள் எப்கபாது எழுந்து நிற்க 
கவண்டும்? 

1058 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழுரகக்காக 
இகாமத் தொல்லப்பட்டால் என்ரன நீங்கள் பார்க்காதவரை எழுந்திருக்க 
கவண்டாம்.79 இரத அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

முஹம்மத் பின் ஹாத்திம் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "இகாமத் 
தொல்லப்பட்டுவிட்டால்' அல்லது "(ததாழுரகக் காக) அரழப்பு 
விடுக்கப்பட்டால்' என்று (ஐயப்பாட்டுடன்) இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் பல அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், இஸ்ஹாக் பின் இப்ைாஹமீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "நான் 

புைப்பட்டு வருவரத நீங்கள் பார்க்காதவரை' என்ை வாெகம் அதிகப்படியாக 

இடம்தபற்றுள்ளது.  

1059 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) ததாழுரகக்காக 
இகாமத் தொல்லப்பட்டது. உடகன நாங்கள் எழுந்து நின்கைாம்; அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வருவதற்கு முன்கப ததாழுரக 
வரிரெகரள ெீைாக்கிகனாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

புைப்பட்டுவந்து தாம் ததாழும் இடத்தில் கபாய் நின்ைார்கள். முதல் தக்பரீ் 

(தக்பரீ் தஹ்ரீம்) தொல்வதற்கு முன் (தாம் தபருந்துடக்குடன் இருப்பது) 
அவர்களுக்கு நிரனவுக்கு வைகவ எங்களிடம், "உங்கள் இடத்திகலகய 

நில்லுங்கள்'என்று கூைிவிட்டுத் (தமது இல்லத்திற்குத்) திரும்பிச் 

தென்றுவிட்டார்கள். அவர்கள் வரும்வரை நாங்கள் அவர்கரள எதிர்பார்த்து 

நின்றுதகாண்டிருந்கதாம். பிைகு அவர்கள் குளித்துவிட்டுத் தமது 
தரலயிலிருந்து தண்ணரீ் தொட்டச் தொட்ட எங்களிடம் வந்தார்கள். தக்பரீ் 
தொல்லி எங்களுக்குத் ததாழுரக நடத்தினார்கள்.80 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1060 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) ததாழுரகக்காக 
இகாமத் தொல்லப்பட்டது; மக்கள் தம் ததாழுரக வரிரெகளில் நின்ைார்கள். 

552

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் மஸ்ஜஜத் - ததாழுமஜடங்கள்



 
 
 

அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புைப்பட்டுவந்து தமது 
(ததாழும்) இடத்தில் நின்ைார்கள். (பிைகு தாம் தபருந்துடக்குடன் இருப்பது 
அவர்களுக்கு நிரனவுக்கு வைகவ) "அப்படிகய இருங்கள்' என்று மக்கரள 
கநாக்கிச் ரெரக தெய்தார்கள். பிைகு (தமது இல்லத்திற்குச் தென்று) குளித்து 
விட்டுத் தமது தரலயிலிருந்து தண்ணரீ் தொட்டச் தொட்ட புைப்பட்டு வந்து 
மக்களுக்குத் ததாழுவித்தார்கள்.  

1061 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமது இடத்தில் வந்து நிற்பதற்கு முன்கப ததாழுரகக் காக இகாமத் 
தொல்லப்பட்டுவிடும்; மக்கள் ததாழுரக வரிரெயில் இடம் பிடித்தும் 
இருப்பார்கள்.  

1062 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: பிலால் (ைலி) அவர்கள் 
சூரியன் உச்ெி ொயும் கபாது (லுஹ்ர் ததாழுரகக்காக) அைிவிப்புச் 
தெய்வார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் புைப்பட்டு வைாதவரை இகாமத் 

தொல்லமாட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் புைப்பட்டுவருவரதக் 
காணும்கபாகத ததாழுரகக்காக இகாமத் தொல்வார்கள்.81 

 பாடம் : 31 ததாழுரகயில் ஒரு ைக்அத்ரத (அதற்குரிய கநைத்தில்) 
அரடந்துதகாண்டவர் அந்தத் ததாழுரகரயகய அரடந்துதகாண்டவைாவார்.  

1063 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழுரகயில் ஒரு ைக்அத்ரத 
(அதற்குரிய கநைத்தில்) அரடந்துதகாண்டவர் அந்தத் ததாழுரகரயகய 
அரடந்துதகாண்டவைாவார்.82 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

1064 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் ததாழுரகயில் 
ஒரு ைக்அத்ரத இமாமுடன் அரடந்துதகாண்டாகைா அவர் அந்தத் 

ததாழுரகரயகய (ஜமாஅத்துடன்) அரடந்துதகாண்டவைாவார். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் 
ஒன்பது அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், எதிலும் 
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"இமாமுடன்' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. உரபதுல்லாஹ் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "அவர் அந்தத் ததாழுரக முழுவரதயும் 
அரடந்துதகாண்ட வைாவார்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

1065 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: சூரியன் உதிப்பதற்கு 
முன் சுப்ஹுத் ததாழுரகயின் ஒரு ைக்அத்ரத அரடந்து தகாண்டவர், 

சுப்ஹுத் ததாழுரகரய (முழுரமயாக) அரடந்துதகாண்டவைாவார். சூரியன் 

மரைவதற்கு முன் அஸ்ர் ததாழுரகயின் ஒரு ைக்அத்ரத 
அரடந்துதகாண்டவர் அஸ்ர் ததாழுரகரய (முழுரமயாக) அரடந்து 
தகாண்டவைாவார்.83 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

1066 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: சூரியன் மரைவதற்கு 
முன் அஸ்ர் ததாழுரகயில் ஒரு "ெஜ்தா'ரவ, அல்லது சூரியன் உதிப்பதற்கு 
முன் சுப்ஹுத் ததாழுரக யில் ஒரு "ெஜ்தா'ரவ அரடந்துதகாண்டவர் அந்தத் 
ததாழுரகரய (முழுரமயாக) அரடந்து தகாண்டவைாவார். இரத ஆயிைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். இதில் இடம்தபற்றுள்ள "ெஜ்தா' என்பதற்கு 
"ைக்அத்' என்று தபாருள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 

வந்துள்ளது.  

1067 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: சூரியன் மரைவதற்கு 
முன் அஸ்ர் ததாழுரக யில் ஒரு ைக்அத்ரத அரடந்துதகாண்டவர், (அந்தத் 
ததாழுரகரயகய) அரடந்துதகாண்டு விட்டார். சூரியன் உதிப்பதற்கு முன் 

ஃபஜ்ர் ததாழுரகயில் ஒரு ைக்அத்ரத அரடந்து தகாண்டவர், (அந்தத் 
ததாழுரகரயகய) அரடந்துதகாண்டுவிட்டார். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் 
ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 32 ஐகவரளத் ததாழுரக கநைங்கள் 

 1068 இப்னு ைிஹாப் முஹமமத் பின் முஸ்லிம் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: (வலீத் பின் அப்தில் மலிக் ஆட்ெியில் மதீனாவின் 
ஆளுநைாயிருந்த) உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ைஹ்) அவர்கள் (ஒரு நாள்) 
அஸ்ர் ததாழுரகரயச் ெிைிது கநைம் தாமதப்படுத்தினார்கள். அப்கபாது 
அவர்களிடம் உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள், "(வானவர்) ஜிப்ரீல் 
(அரல) அவர்கள் (ததாழுரக கடரமயான "மிஅைாஜ்' இைவுக்கு மறுநாள்) 
இைங்கி,அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இமாமாக (நின்று) 
ததாழுவித்தார்கள். (அப்கபாது அஸ்ர் ததாழுரகரய இதற்கு முந்திகய 

ததாழுதார்கள்)'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ைஹ்) 
அவர்கள், "நீங்கள் என்ன தொல்கிைரீ்கள் என்பரதப் புரிந்துதகாள்ளுங்கள், 

உர்வா!'' என்று தொன்னார்கள். அதற்கு உர்வா (ைஹ்) அவர்கள் கூைினர்கள்: 
பைீர் பின் அபமீஸ்ஊத் (ைஹ்) அவர்கள் அபூமஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து 

பின்வருமாறு கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "(வானவர்) ஜிப்ரீல் (ஒரு நாள்) இைங்கிவந்து, எனக்குத் தரலரம 
தாங்கித் ததாழுவித்தார்கள். அவர்களுடன் நான் ததாழுகதன். பிைகும் 

அவர்களுடன் ததாழுகதன். பிைகும் அவர் களுடன் ததாழுகதன். பிைகும் 
அவர்களுடன் ததாழுகதன். பிைகும் அவர்களுடன் ததாழுகதன்'' என்று 
தொல்லி, ஐந்து (கநைத்) ததாழுரககரளத் தம் விைல்களால் எண்ணிக் 
காட்டினார்கள்.84 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 1069 இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் 
உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ைஹ்) அவர்கள் (அஸ்ர்) ததாழுரகரயத் தாமதப் 

படுத்தினார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் வந்த உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் 
(ைஹ்) அவர்கள் (பின்வருமாறு) ததரிவித்தார்கள்: (கூஃபா நகரின் 
ஆளுநைாயிருந்த) முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் ஒரு நாள் (அஸ்ர்) 
ததாழுரகரயத் தாமதப்படுத்தினார்கள். அப்கபாது அங்கு வந்த அபூமஸ்ஊத் 

அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள், "ஏன் இவ்வாறு (தாமதப்படுத்தினரீ்கள்), முஃகீைா? 

(ததாழுரக கடரமயாக்கப்பட்ட மிஅைாஜ் இைவுக்கு மறுநாள்) ஜிப்ரீல் (அரல) 
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அவர்கள் இைங்கித் ததாழு(வித்)தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் ததாழுதார்கள். பிைகு ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் ததாழுதார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் ததாழுதார்கள். பிைகு 
ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் ததாழுதார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களும் ததாழுதார்கள். பிைகு ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் 
ததாழுதார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் 
ததாழுதார்கள். மீண்டும் ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் ததாழுதார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் ததாழுதார்கள். (ஐகவரளத் 
ததாழுரகரய முடித்த) பிைகு ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் "இவ்வாகை நான் 

(உங்களுக்குச் தெய்து காட்டுமாறு) பணிக்கப்பட்கடன்'என்று 
கூைியரததயல்லாம் நீங்கள் அைிந்திருக்கவில்ரலயா, என்ன?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு உர்வா (ைஹ்) அவர்களிடம் உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் 
(ைஹ்) அவர்கள், "நீங்கள் என்ன அைிவிக்கிைரீ்கள் என்பரத (நன்கு) 
கவனியுங்கள், உர்வா! ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் தாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்குத் ததாழுரக கநைத்ரதக் காட்டினார்களா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு உர்வா (ைஹ்) அவர்கள், "(ஆம்) இவ்வாறுதான் பைீர் பின் 
அபமீஸ்ஊத் (ைஹ்) அவர்கள் தம் தந்ரத அபூமஸ்ஊத் அல்அன்ொரி (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து அைிவித்தார்கள்'' என்ைார்கள். 

 1070 நபி (ஸல்) அவர்களுரடய துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: எனது அரையிலிருந்து சூரிய ஒளி (முற்ைாக) அகலாத 
நிரலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அஸ்ர் ததாழுரகரயத் 
ததாழுவார்கள்.85 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் பின்வருமாறு இடம்தபற்றுள்ளது: 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: சூரிய ஒளி எனது அரைக்குள் விழுந்து 

தகாண்டும் நிழல் இன்னும் (கிழக்குப் புைச் சுவரில்) விழாமலும் உள்ள 
நிரலயில் நபி (ஸல்) அவர்கள் அஸ்ர் ததாழுவார்கள். அபூபக்ர் பின் 
அபரீைபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "நிழல் இன்னும் (கிழக்குப் புைச் 
சுவரில்) ததரியாத நிரலயில்'என்று இடம் தபற்றுள்ளது. 
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 1071 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், சூரிய ஒளி எனது 
அரைக்குள் இருந்துதகாண்டிருக்க, அஸ்ர் ததாழுரகரயத் ததாழுவார்கள்; 

அப்கபாது எனது அரையில் நிழல் படிந்திருக்காது.  

1072 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது சூரிய ஒளி எனது அரைக்குள் 
இருந்துதகாண்டிருக்க, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அஸ்ர் 
ததாழுரகரயத் ததாழுவார்கள்.86 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1073 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் ஃபஜ்ர் (அதிகாரலத் ததாழுரக) 
ததாழ விரும்பினால், அதன் கநைம் சூரியனின் கமற்பகுதி தவளிப்படும்வரை 
உள்ளது. பின்னர் நீங்கள் லுஹ்ர் (மதியத் ததாழுரக) ததாழ விரும்பினால், 

அதன் கநைம் (நண் பகலிலிருந்து) அஸ்ர் (மாரலத் ததாழுரகயின்) கநைம் 
வரும்வரை உள்ளது. பின்னர் நீங்கள் அஸ்ர் ததாழ விரும்பினால், அதன் 
கநைம் சூரியன் தபான்னிைமாகும்வரை உள்ளது. பின்னர் நீங்கள் மஃக்ரிப் 
(அஸ்தமன கநைத் ததாழுரக) ததாழ விரும்பினால், அதன் கநைம் 

(அஸ்தமனத்திலி ருந்து) தெம்கமகம் மரையும்வரை உள்ளது. பின்னர் நீங்கள் 
இைா (இைவு கநைத் ததாழுரக), ததாழ விரும்பினால் அதன் கநைம் (தெம்கமகம் 

மரைந்ததிலிருந்து) நள்ளிைவுவரை உள்ளது. இரத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. 

 1074 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: லுஹ்ர் ததாழுரகயின் கநைம் அஸ்ர் 
கநைம் வரும்வரை உள்ளது. அஸ்ர் ததாழுரகயின் கநைம் சூரியன் 
தபான்னிைமாவதற்கு முன்பு வரை உள்ளது. மஃக்ரிப் ததாழுரகயின் கநைம் 
தெம்கமகம் பைவி மரைவதற்கு முன்புவரை உள்ளது. இைாத் ததாழுரகயின் 
கநைம் நள்ளிைவுவரை உள்ளது. ஃபஜ்ர் ததாழுரகயின் கநைம் சூரியன் 
உதயமாவதற்கு முன்புவரை உள்ளது. இரத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
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அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், ஒரு தடரவ நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூைியதாகவும், இைண்டு தடரவ அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் 
(ைலி) அவர்கள் கூைியதாகவும் அைிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக ைுஅபா (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்.  

1075 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: லுஹ்ர் 
ததாழுரகயின் கநைம், சூரியன் உச்ெி ொய்ந்ததிலிருந்து ஒரு மனிதனின் நிழல் 
அவனது உயைம் அளவுக்கு(ச் ெமமாக) ஆகி, அஸ்ர் கநைத்திற்கு முன்புவரை 

உள்ளது. அஸ்ர் ததாழுரகயின் கநைம் சூரியன் தபான்னிைமாவதற்கு 
முன்புவரை உள்ளது. மஃக்ரிப் ததாழுரகயின் கநைம் தெம்கமகம் மரைவதற்கு 
முன்புவரை உள்ளது. இைாத் ததாழுரகயின் கநைம் நள்ளிைவுவரை உள்ளது. 
சுப்ஹுத் ததாழுரகயின் கநைம் ரவகரை கநைம் ஆைம்பமானதிலிருந்து 
சூரியன் உதயமாவதற்கு முன்புவரை உள்ளது. சூரியன் உதித்துவிட்டால் 
ததாழுவரத நிறுத்திக் தகாள்ளுங்கள். ஏதனனில், ரைத்தானின் இரு 
தகாம்புகளுக்கிரடகயதான் அது உதயமாகிைது.87 இரத அப்துல்லாஹ் பின் 
அம்ர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

1076 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ததாழுரக கநைங்கள் குைித்து 

வினவப்பட்டது. அப்கபாது அவர்கள், "ஃபஜ்ர் ததாழுரகயின் கநைம் சூரியனின் 

கமற்புை விளிம்பு தவளிப்படு வதற்கு முன்புவரை உள்ளது. லுஹ்ர் ததாழுரக 
யின் கநைம் சூரியன் நடுவானிலிருந்து ொய்ந்தது முதல் அஸ்ர் கநைம் 
வருவதற்கு முன்புவரை உள்ளது. அஸ்ர் ததாழுரகயின் கநைம் சூரியன் 
தபான்னிைமாகி அதன் விளிம்பு மரைவதற்கு முன்புவரை உள்ளது. மஃக்ரிப் 
ததாழுரகயின் கநைம், சூரியன் மரைந்தது முதல் தெம்கமகம் மரைவதற்கு 
முன்புவரை உள்ளது. இைாத் ததாழுரகயின் கநைம் நள்ளிைவுவரை உள்ளது'' 

என்று விரடயளித்தார்கள்.  
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1077 அப்துல்லாஹ் பின் யஹ்யா பின் அபகீஸீர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
என் தந்ரத யஹ்யா பின் அபகீஸீர் (ைஹ்) அவர்கள், "உடல் சுகத்(ரதத் 

கதடுவ)தினால் கல்விரய அரடய முடியாது''என்று கூைினார்கள்.88  

1078 புரைதா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு 
மனிதர் ததாழுரகயின் கநைம் குைித்துக் ககட்டார். அவரிடம் நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "நம்முடன் இவ்விரு நாட்கள் ததாழுங்கள்!'' என்று கூைினார்கள். 
(அன்ரைய தினம்) சூரியன் உச்ெியிலிருந்து ொய்ந்தகபாது, பிலால் (ைலி) 
அவர்களிடம் பாங்கு(ம் பிைகு இகாமத்தும்) தொல்லுமாறு உத்தைவிட பிலால் 

(ைலி) அவர்கள் லுஹ்ர் ததாழுரகக்காக இகாமத் தொன்னார்கள். பிைகு பிலால் 
(ைலி) அவர்களிடம் (அஸ்ர் ததாழுரகக்காக பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) 
உத்தைவிட, பிலால் (ைலி) அவர்கள் அஸ்ர் ததாழுரகக்காக இகாமத் 
தொன்னார்கள். அப்கபாது சூரியன் ஒளிமிக்கதாகவும் ததளிவாக வும் (வானில்) 
ததரிந்தது. பிைகு பிலால் (ைலி) அவர்களிடம் (மஃக்ரிப் ததாழுரகக்காக பாங்கும் 
இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தைவிட, பிலால் (ைலி) அவர்கள் சூரியன் 
மரையும்கபாது மஃக்ரிப் ததாழுரகக்காக இகாமத் தொன்னார்கள். பிைகு பிலால் 
(ைலி) அவர்களிடம் (இைாத் ததாழுரகக்காக பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) 
உத்தைவிட, பிலால் (ைலி) அவர்கள் தெம்கமகம் மரையும்கபாது இைாத் 

ததாழுரகக்காக இகாமத் தொன்னார்கள். பிைகு பிலால் (ைலி) அவர்களிடம் 
(ஃபஜ்ர் ததாழுரகக்காக பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தைவிட பிலால் 
(ைலி) அவர்கள் ரவகரை புலரும்கபாது ஃபஜ்ர் ததாழுரகக்காக இகாமத் 
தொன்னார்கள். இைண்டாம் நாள் நபி (ஸல்) அவர்கள் பிலால் (ைலி) 
அவர்களிடம் தவப்பம் தணிந்த பின் லுஹ்ர் ததாழுரகக்கு (பாங்கும் 
இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தைவிட, பிலால் (ைலி) அவர்கள் தவப்பம் தணிந்த 
பின், நன்கு தவப்பம் குரைந்திருந்த கவரளயில் இகாமத் தொன்னார்கள். 
பின்னர் சூரியன் உயர்ந்திருக்ககவ அஸ்ர் ததாழுதார்கள். முந்திய நாரளவிடச் 
ெிைிது கநைம் தாமதப்படுத்தினார்கள். தெம்கமகம் மரைவதற்கு முன் மஃக்ரிப் 
ததாழுதார்கள். இைவின் மூன்ைில் ஒரு பகுதி தென்ை பின் இைாத் 

ததாழுதார்கள். நன்கு தவளிச்ெம் வந்த பின் (சூரிய உதயத்துக்கு முன்) ஃபஜ்ர் 
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ததாழுதார்கள். பிைகு "ததாழுரக கநைம் குைித்து என்னிடம் வினவியவர் 
எங்கக?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், "நான் (இகதா 
இருக்கிகைன்), அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்ைார். நபி (ஸல்) அவர்கள் "நீங்கள் 
(இரு தினங்களாகக்) கண்ட கநைங்களுக்கு இரடப்பட்ட கநைம்தான் உங்கள் 
(ஐகவரளத்) ததாழுரகயின் கநைமாகும்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1079 புரைதா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு 
மனிதர் வந்து ததாழுரக கநைங்கள் குைித்து வினவினார். (அவரிடம்) நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "நம்முடன் ததாழுரகயில் கலந்துதகாள்வைீாக!'' என்று 
கூைினார்கள். இரதயடுத்து நபி (ஸல்) அவர்கள் பிலால் (ைலி) அவர்களிடம் 
(இருட்டு இருக்கும்கபாகத சுப்ஹுத் ததாழுரகக் காக பாங்கும் இகாமத்தும் 
கூறுமாறு) உத்தைவிட பிலால் (ைலி) அவர்கள் இருட்டு இருக்கும்கபாகத 
(சுப்ஹுத் ததாழுரகக்காக) பாங்கு தொன் னார்கள். ரவகரை உதயமாகும் 
கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் சுப்ஹுத் ததாழுதார்கள். பிைகு சூரியன் 

நடுவானிலிருந்து ொய்ந்தகபாது லுஹ்ர் ததாழுரகக்காக (பாங்கும் இகாமத்தும் 

கூறுமாறு) உத்தைவிட்டார்கள். பின்னர் சூரியன் உயர்ந்தி ருக்கும்கபாகத அஸ்ர் 

ததாழுரகக்காக (பாங்கும் இகாமத்தும் தொல்லுமாறு) பிலால் (ைலி) 
அவர்களுக்குக் கட்டரளயிட்டார்கள். பிைகு சூரியன் மரைந்தகபாது மஃக்ரிப் 
ததாழுரகக் காக (பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தைவிட் டார்கள். பிைகு 
தெம்கமகம் மரைந்ததும் இைாத் ததாழுரகக்காக (பாங்கும் இகாமத்தும் 
கூறுமாறு) உத்தைவிட்டார்கள். மறுநாள் பிலால் (ைலி) அவர்களிடம் (சுப்ஹுத் 
ததாழுரகக்காக பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தைவிட்டு தவளிச்ெம் 
வந்த பின் சுப்ஹுத் ததாழுதார்கள். பிைகு லுஹ்ர் ததாழுரகக்கு (தவப்பம் 
தணிந்த பின் பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தைவிட்டு தவப்பம் தணிந்த 
பின் ததாழுதார்கள். பிைகு பிலால் (ைலி) அவர்களிடம் அஸ்ர் ததாழுரகக்காக 
(பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தைவிட்டு சூரியன் ஒளிமிக்கதாகவும் 
ததளிவாகவும் இருந்தகபாது தபான்னிைம் ஏற்படுவதற்கு முன்கப அஸ்ர் 
ததாழுதார்கள். பிைகு அவர்களிடம் தெம்கமகம் மரைவதற்கு முன் மஃக்ரிப் 
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ததாழுரகக்கு (பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தைவிட்டார்கள். பிைகு 
இைவின் "ஒரு பகுதி' அல்லது "மூன்ைில் ஒரு பகுதி' -(அைிவிப்பாளர் ஹைமீ 
பின் உமாைா (ைஹ்) அவர்கள் ஐயப்பாட்டுடன் அைிவிக்கிைார்கள்.)- கடந்த பின் 
இைாத் ததாழுரகக்கு (பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தைவிட்டார்கள். 
அதிகாரலயில், "ககள்வி ககட்டவர் எங்கக?நீங்கள் கண்ட (இவ்விரு 
தினங்களின் ததாழுரக கநைங்களின்) இரடப்பட்ட கநைகம (ஐகவரளத்) 
ததாழுரகயின் கநைமாகும்'' என்று கூைினார்கள். 

 1080 அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு 
மனிதர் வந்து ததாழுரகயின் கநைங்கள் குைித்து வினவினார். அப்கபாது 
அவருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் (வாய்தமாழியாக) பதிகலதும் கூைவில்ரல. 
(பின்வருமாறு தெய்துகாட்டினார்கள்:) ரவகரை புலர்ந்ததும் ஃபஜ்ர் 

ததாழுரகக்காக இகாமத் (கூைச்) தொன்னார்கள். அப்கபாது (இருள் இருந்த 

காைணத்தால்) மக்களில் ெிலர் ெிலரை அைிந்துதகாள்ள இயலவில்ரல. பிைகு 
பிலால் (ைலி) அவர்களிடம் (லுஹ்ர் ததாழுரகக்காக பாங்கும் இகாமத்தும் 
கூறுமாறு) உத்தைவிட்டார்கள். சூரியன் உச்ெியிலிருந்து ொய்ந்ததும் லுஹ்ர் 
ததாழுரகக்காக பிலால் (ைலி) அவர்கள் இகாமத் தொன்னார்கள். அப்கபாது 
ஒரு மனிதர் "நண்பகலாகிவிட்டது' என்று கூைினார். ஆனால், நபி (ஸல்) 
அவர்கள் எல்லாரையும்விட அைிந்தவர்களாக இருந்தார்கள். பிைகு பிலால் 
(ைலி) அவர்களிடம் (அஸ்ர் ததாழுரகக்கு பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) 
உத்தைவிட, பிலால் (ைலி) அவர்கள் சூரியன் உயர்ந்திருக்ககவ அஸ்ர் 
ததாழுரகக்காக இகாமத் தொன்னார்கள். பிைகு பிலால் (ைலி) அவர்களிடம் 
(மஃக்ரிப் ததாழுரகக்காக பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தைவிட, பிலால் 
(ைலி) அவர்கள் சூரியன் மரைந்தகபாது மஃக்ரிப் ததாழுரகக்காக இகாமத் 
தொன்னார்கள். பிைகு பிலால் (ைலி) அவர்களிடம் (இைாத் ததாழுரகக்கு 
பாங்கும் இகாமத்தும் கூறுமாறு) உத்தைவிட, பிலால் (ைலி) அவர்கள் தெம்கமகம் 
மரைந்தகபாது இைாத் ததாழுரகக்கு இகாமத் தொன்னார்கள். மறுநாள் ஃபஜ்ர் 
ததாழுரகரயப் பிற்படுத் தித் ததாழுதார்கள். எந்த அளவிற்தகன்ைால் 
ததாழுரகரய முடித்துத் திரும்பியகபாது ஒருவர் "சூரியன் உதயமாகிவிட்டது' 
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அல்லது "சூரியன் உதிக்கப்கபாகிைது' என்று கூைினார். பிைகு லுஹ்ர் 
ததாழுரகரயப் பிற்படுத்தித் ததாழுதார்கள். அது முந்திய நாள் அஸ்ர் 

ததாழுத கநைத்திற்கு தநருக்கமாக இருந்தது. பிைகு அஸ்ர் ததாழுரகரயப் 

பிற்படுத்தித் ததாழுதார்கள். எந்த அளவிற்தகன்ைால் ததாழுரகரய முடித்துத் 

திரும்பியகபாது ஒருவர் "சூரியன் ெிவந்துவிட்டது' என்று கூைினார். பிைகு 
மஃக்ரிப் ததாழுரகரயச் தெம்கமகம் மரையும்வரை பிற்படுத்தினார்கள். பிைகு 

இைாத் ததாழுரகரய இைவின் முந்திய மூன்ைிதலாரு பகுதி கநைமாகும்வரை 

பிற்படுத்தினார்கள். விடிந்ததும் வினாத் ததாடுத்த அந்த மனிதரை அரழத்து 

"இவ்விரு (நாட்களின் ததாழுரக) கநைங்களுக்கும் இரடப்பட்ட கநைகம 
(ஐகவரளத் ததாழுரககளின்) கநைமாகும்'' என்று கூைினார்கள்.  

1081 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. ஆயினும் (மஃக்ரிப் ததாழுரகயின் கநைம் ததாடர்பாக) "மறுநாள் 

தெம்கமகம் மரைவதற்கு முன் மஃக்ரிப் ததாழுதார்கள்'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 33 கூட்டுத் ததாழுரகக்குச் தெல்லும் வழியில் தவப்பத் தாக்குதலுக்கு 
ஆளாகவார், கடுரமயான தவயில் காலத்தில் தவப்பம் தணியும்வரை லுஹ்ர் 
ததாழுரகரயத் தாமதப்படுத்துவது விரும்பத் தக்கதாகும்.  

1082 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தவப்பம் 
கடுரமயாகும்கபாது அது தணியும்வரை ததாழுரகரயத் தாமதப்படுத்துங்கள். 
ஏதனனில், கடுரமயான தவப்பம், நைக தநருப்பின் தபருமூச்சு காைணமாககவ 

உண்டாகிைது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 1083 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தவப்பம் நிரைந்த 
நாளில் அது தணியும் வரை (லுஹ்ர்) ததாழுரகரயத் தாமதப் படுத்துங்கள். 
ஏதனனில், கடுரமயான தவப்பம், நைக தநருப்பின் தபருமூச்சு காைணமாககவ 
உண்டாகிைது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 

562

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் மஸ்ஜஜத் - ததாழுமஜடங்கள்



 
 
 

ஹதீஸ் பதிரனந்து அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அம்ர் பின் 
ெவ்வாத் (ைஹ்) அவர்கள் வழியாக வரும் அைிவிப்பில் "தவப்பம் தணியும்வரை 
ததாழுரகரயத் தாமதப்படுத்துங்கள். ஏதனனில், கடுரமயான தவப்பம் நைக 

தநருப்பின் தபருமூச்சு காைணமாககவ உண்டாகிைது'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

1084 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இந்த(க் ககாரட) 
தவப்பம் நைக தநருப்பின் தபருமூச்சு காைணமாககவ உண்டாகிைது. எனகவ, 

தவப்பம் தணியும்வரை ததாழுரக ரயத் தாமதப்படுத்துங்கள். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

1085 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

எங்களுக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தவப்பம் 
தணியும்வரை ததாழுரகரயத் தாமதப்படுத்துங்கள். ஏதனனில், கடுரமயான 

தவப்பம், நைக தநருப்பின் தபருமூச்சு காைணமாககவ உண்டாகிைது  

1086 அபூதர் அல்ஃகிஃபாரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு பயணத்தில்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ததாழுரக அரழப்பாளர் லுஹ்ர் 
ததாழுரகக்கு அரழப்புவிடுக்க முற்பட்டார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"தவப்பம் தணியட்டும், தவப்பம் தணியட்டும்' அல்லது "தபாறுங்கள், 

தபாறுங்கள்' என்று கூைிவிட்டு, "கடுரமயான தவப்பம் நைக தநருப்பின் 
தபருமூச்சு காைண மாககவ உண்டாகிைது. தவப்பம் கடுரமயாகும் கபாது அது 
தணியும்வரை ததாழுரகரயத் தாமதப்படுத்துங்கள்!'' என்று தொன்னார்கள். 
(எனகவ, நாங்கள் ததாழுரகரயத் தாமதப்படுத்திகனாம்) எந்த 
அளவிற்தகன்ைால் குன்றுகள்மீது நிழல் விழுந்திருப்பரத நாங்கள் 
கண்கடாம்.89 

 1087 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நைகம் தனது 
இரைவனிடம், "என் இரைவா! என்னுரடய ஒரு பகுதி மறு பகுதிரயத் 

தின்கிைகத?'' என முரையிட்டது. எனகவ, இரைவன் அதற்கு (ஓய்வு தரும் 
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வரகயில்) ஒரு மூச்சு குளிர் காலத்திலும் மற்தைாரு மூச்சு ககாரட 
காலத்திலுமாக இரு மூச்சுகள் விட்டுக் தகாள்ள அனுமதியளித்தான். 
அரவதாம் நீங்கள் ககாரட காலத்தில் அனுபவிக்கும் கடுரமயான தவப்பமும் 
குளிர் காலத்தில் அனுபவிக்கும் கடுரமயான குளிரும் ஆகும். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.90 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

1088 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "தவப்பம் ஏற்படும்கபாது தவப்பம் தணியும்வரை ததாழுரகரயத் 
தாமதப்படுத்துங்கள். ஏதனனில், கடுரமயான தவப்பம் நைக தநருப்பின் 
தபருமூச்சு காைணமாககவ உண்டாகிைது'' என்று கூைிவிட்டு, "நைகம் தனது 
இரைவனிடம் (கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாறு) முரையிட்டது. அதற்கு 
இரைவன் ஒரு மூச்சு குளிர் காலத்திலும் மற்தைாரு மூச்சு ககாரட 
காலத்திலுமாக இரு மூச்சுகள் விட்டுக்தகாள்ள அனுமதித்தான்''என்றும் 
குைிப்பிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1089 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நைகம், "என் இரைவா! 
என்னுரடய ஒரு பகுதி மறு பகுதிரயத் தின்கிைது. எனகவ, மூச்சுவிட 
எனக்கு அனுமதியளிப்பாயாக!'' என்று கவண்டியது. அவ்வாகை இரைவன் 

அதற்கு ஒரு மூச்சு குளிர் காலத்திலும் மற்தைாரு மூச்சு ககாரட 
காலத்திலுமாக இரு மூச்சுகள் விட்டுக்தகாள்ள அனுமதியளித்தான். நீங்கள் 
அனுபவிக்கும் இகலொன குளிரும் கடுங்குளிரும் நைக தநருப்பின் தபருமூச்சு 
காைணமாககவ உண்டாகிைது. நீங்கள் காணும் இகலொன தவப்பமும் 
கடுரமயான தவப்பமும் நைக தநருப்பின் மூச்சு காைணமாககவ ஏற்படுகிைது. 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 34 கடும் தவப்பம் இல்லாதகபாது லுஹ்ர் ததாழுரகரய அதன் 
ஆைம்ப கநைத்திகலகய ததாழுவது விரும்பத் தக்கதாகும். 

 1090 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(தவப்பமில்லாத நாட்களில்) சூரியன் உச்ெி ொயும்கபாகத (நண்பகல் கநைத்தில்) 
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லுஹ்ர் ததாழுதுவிடுவார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. 

 1091 கப்பாப் பின் அல்அைத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் சுடுமணல்(மீது நின்று 

ததாழுவதிலுள்ள ெிைமம்) குைித்து முரையிட்கடாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்கள் முரையடீ்ரட ஏற்கவில்ரல.91 

 1092 கப்பாப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் தென்று சுடுமணல்(மீது நின்று ததாழுவதிலுள்ள ெிைமம்) 
குைித்து முரையிட்கடாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் 
முரையடீ்ரட ஏற்கவில்ரல. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. (அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) ஸுரஹர் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: நான் (இந்த ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்த) அபூஇஸ்ஹாக் (ைஹ்) 
அவர்களிடம் "லுஹ்ர் ததாழுரக ததாடர்பாகவா (மக்கள் முரையிட் டார்கள்)?'' 

என்று ககட்கடன். அதற்கு அபூ இஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்கள் "ஆம்' என்ைார்கள். 
நான், "லுஹ்ர் ததாழுரகரய அதன் ஆைம்ப கநைத்திகலகய ததாழுவது 
ததாடர்பாகவா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கும் அவர்கள் "ஆம்' என்ைார்கள்.  

1093 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் கடுரமயான தவப்ப கநைத்தில் 

ததாழுகவாம். அப்கபாது எங்களில் ஒருவர் பூமியில் தமது தநற்ைிரய ரவக்க 
இயலா விட்டால் அவர் தமது ஆரடரய விரித்து அதன்மீது ெிைவணக்கம் 
(ெஜ்தா) தெய்வார்.  

பாடம் : 35 அஸ்ர் ததாழுரகரய அதன் ஆைம்ப கநைத்திகலகய ததாழுவது 
விரும்பத் தக்கதாகும்.  
1094 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அஸ்ர் ததாழுரக ததாழுவார்கள். அப்கபாது சூரியன் (வானில்) 
உயர்ந்கத இருக்கும்; (அஸ்தமனத்ரத தநருங்கும்கபாது ஏற்படும் நிைமாற்ைம் 
ஏற்படாமல்) ததளிவாககவ இருக்கும். (அஸ்ர் ததாழுதுவிட்டு மதீனாரவ 
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அடுத்திருக்கும்) கமட்டுப் பகுதி (கிைாமங்)களுக்குச் தெல்பவர் அங்கு தென்று 

கெரும்கபாதும் சூரியன் உயர்ந்கத இருக்கும். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், குரதபா (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "அங்கு தென்று கெரும்கபாதும்' எனும் வாெகம் 

இடம்தபைவில்ரல.92 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

1095 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அஸ்ர் 
ததாழுகவாம். பிைகு எங்களில் (கமட்டுப் பகுதிகளில் ஒன்ைான) "குபா'வுக்குச் 
தெல்பவர் அங்கு தென்ைரடவார். அப்கபாதும் சூரியன் (வானில்) உயர்ந்கத 
இருக்கும்.93 

 1096 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அஸ்ர் 
ததாழுரக ததாழுகவாம். பிைகு (எங்களில்) ஒரு மனிதர் பனூ அம்ர் பின் 
அவ்ஃப் குலத்தாரிடம் புைப்பட்டுச் தெல்வார். அப்கபாது அவர்கள் அஸ்ர் 

ததாழுரக ததாழுதுதகாண்டிருப்பரதக் காண்பார்.94  

1097 அலாஉ பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் பஸ்ைா 
நகரில் தமது இல்லத்திலிருந்த அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடம் லுஹ்ர் 
ததாழுதுவிட்டுச் தென்கைன். -அன்னாரின் இல்லம் பள்ளிவாெலுக்குப் பக்கத்தில் 
இருந்தது- நாங்கள் அவர்களிடம் தென்ைகபாது "நீங்கள் அஸ்ர் 

ததாழுதுவிட்டீர்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நாங்கள், "(இல்ரல) 
நாங்கள் இப்கபாதுதான் லுஹ்ர் ததாழுதுவிட்டு வருகிகைாம்'' என்று 
அவர்களிடம் தொன்கனாம். அனஸ் (ைலி) அவர்கள், "அவ்வாைாயின் நீங்கள் 
அஸ்ர் ததாழுங்கள்'' என்ைார்கள். உடகன நாங்கள் எழுந்து (அஸ்ர்) 
ததாழுகதாம். நாங்கள் ததாழுது முடித்ததும் அனஸ் (ைலி) அவர்கள், "இதுதான் 
நயவஞ்ெகனின் ததாழுரகயாகும். அவன் சூரியரன எதிர்பார்த்துக்தகாண்டு 
அமர்ந்திருப்பான். சூரியன் (ெரியாக) ரைத்தானின் இரு தகாம்புகளுக்கிரடகய 
(உதயமாகி அல்லது மரைந்து) வரும்கபாது அவன் (அவெை அவெைமாகக் 
ககாழி தகாத்துவரதப் கபான்று) நான்கு தகாத்து தகாத்துவான். அவன் அதில் 
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மிகக் குரைவாககவ இரைவரன நிரனவுகூருவான்'' என அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் தெவிமடுத்துள்களன் என்ைார்கள்.95 

இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1098 அபூஉமாமா பின் ெஹ்ல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் உமர் பின் 
அப்தில் அஸீஸ் (ைஹ்) அவர்களுடன் (அவர்கள் மதீனாவில் இரடக்கால 
ஆட்ெியைாக இருந்தகபாது) லுஹ்ர் ததாழுரகரய (அதன் இறுதி கநைத்தில்) 
ததாழுகதாம். பிைகு அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடம் புைப்பட்டுச் 
தென்கைாம். அப்கபாது அனஸ் (ைலி) அவர்கள் அஸ்ர் ததாழுரக 
ததாழுதுதகாண்டிருப்பரதக் கண்கடாம். அப்கபாது நான் (மரியாரத நிமித்தம்) 
"என் தந்ரதயின் ெககாதைகை!' (என்ைரழத்து) நீங்கள் ததாழுதீர்ககள இது என்ன 
ததாழுரக?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள், "(இது) அஸ்ர் ததாழுரக. நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இவ்வாகை (ஆைம்ப கநைத்தில்) 
ததாழுபவர்களாக இருந்கதாம்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.96  

1099 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (ஒரு நாள்) எங்களுக்கு அஸ்ர் ததாழுரகரயத் ததாழரவத்து 
முடித்தார்கள். அப்கபாது அவர் களிடம் பனூெலிமா குலத்ரதச் கெர்ந்த ஓரு 
மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் எங்களுக்குரிய (இரைச்ெி) 
ஒட்டகத்ரத அறுக்க விரும்புகிகைாம். அ(ந்த விருந்)தில் தாங்களும் 
கலந்துதகாள்ள கவண்டுதமன நாங்கள் விரும்புகிகைாம்'' என்று கூைினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ெரி' என்று தொல்லிவிட்டு 
நடக்கலானார்கள். நாங்களும் அவர்களுடன் நடந்கதாம். அந்த ஒட்டகம் 
இன்னும் அறுக்கப் படாமலிருப்பரதக் கண்கடாம். பின்னர் அது அறுக்கப்பட்டு 
ெிறுெிறு துண்டுகளாக்கப்பட்டது. பிைகு அதில் ெிைிது ெரமக்கப்பட்டது. பின்னர் 
நாங்கள் அரதச் சூரியன் மரைவதற்குள் உண்கடாம் (இவ்வளவு கவரலகளும் 
அஸ்ருக்கும் மஃக்ரிபுக்குமிரடகய நடந்து முடிந்தது; அந்த அளவிற்கு அஸ்ரை 
அதன் ஆைம்ப கநைத்திகலகய ததாழுகதாம்). இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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1100 ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அஸ்ர் ததாழுரக ததாழுகவாம். பிைகு ஒட்டகம் 
அறுக்கப்படும். அது பத்துக் கூறுகளாகப் பங்கிடப்படும். பிைகு அது 

ெரமக்கப்படும். நாங்கள் சூரியன் மரைவதற்கு முன் (அதன்) ெரமக்கப்பட்ட 

இரைச்ெிரய உண்கபாம்.97  

1101 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. ஆயினும் அவற்ைில் "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் அஸ்ர் ததாழுரகக்குப் பிைகு ஒட்டகத்ரத அறுப்கபாம்' 

என்று இடம்தபற்றுள்ளது. "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
அஸ்ர் ததாழுகவாம்' எனும் வாெகம் இடம் தபைவில்ரல.  

பாடம் : 36 அஸ்ர் ததாழுரகரயத் தவைவிடுவது ததாடர்பாக வந்துள்ள 
கண்டனம்.  

1102 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யாருக்கு அஸ்ர் 
ததாழுரக தவைிவிடு கிைகதா அவர் தம் குடும்பத்ரதயும் தெல்வத்ரத யும் 
இழந்து தனிரமப்படுத்தப்பட்டவரைப் கபான்ைவர் ஆவார். இரத இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.98 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

1103 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அஸ்ர் ததாழுரக 
யாருக்குத் தவைிவிடு கிைகதா அவர் தம் குடும்பத்ரதயும் தெல்வத்ரத யும் 
இழந்து தனிரமப்படுத்தப்பட்டவரைப் கபான்ைவர் ஆவார். இரத அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

1104 அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அகழ்ப் கபாரின்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் (எதிரிகளான) அவர்களுரடய வடீுகரளயும் 
புரத குழிகரளயும் தநருப்பால் நிைப்புவானாக! அவர்கள் சூரியன் 
மரையும்வரை நடுத் ததாழுரக(யான அஸ்ர் ததாழுரக)யிலிருந்து நம்ரமத் 

தடுத்து நமது கவனத்ரதத் திருப்பிவிட்டார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.99 - 
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கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 37 அஸ்ர் ததாழுரககய நடுத் ததாழுரக ஆகும் என்று கூறுகவாரின் 
ொன்று.100 

 1105 அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அஹ்ஸாப் (எனும் அகழ்ப்) 
கபாரின்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(எதிரிகளான) அவர்கள் 
சூரியன் மரையும் கநைம்வரை நடுத் ததாழுரக(யான அஸ்ர் 

ததாழுரக)யிலிருந்து நமது கவனத்ரதத் திருப்பிவிட்டார்கள். அவர்களுரடய 
"புரத குழிகரள' அல்லது "அவர்களுரடய வடீுகரள' அல்லது "அவர்களுரடய 
வயிறுகரள'அல்லாஹ் தநருப்பால் நிைப்புவானாக!'' என்று கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. வடீுகள் அல்லது 
வயிறுகள் என்பதில் (எந்த வார்த்ரத இடம்தபற்றுள்ளது என்பது ததாடர்பாக) 
அைிவிப்பாளர் ைுஅபா (ைஹ்) அவர்ககள ஐயப்பாட்டுடன் அைிவிக்கிைார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "அவர்களுரடய வடீுகரளயும் வயிறுகரளயும்' என்று 
(ஐயப்பாடின்ைி) இடம்தபற்றுள்ளது.  

1106 அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அஹ்ஸாப் (எனும் அகழ்ப்) கபாரின்கபாது அகழின் நுரழவாயில்களில் 
ஒன்ைில் அமர்ந்தவாறு, "(எதிரிகளான) அவர்கள் சூரியன் மரையும் கநைம்வரை 
நடுத் ததாழுரக(யான அஸ்ர் ததாழுரக)யிலி ருந்து நமது கவனத்ரதத் 
திருப்பிவிட்டார்கள். "அவர்களுரடய புரத குழிகரளயும் வடீுகரளயும்' 

அல்லது "அவர்களுரடய புரத குழிகரளயும் வயிறுகரளயும்' அல்லாஹ் 
தநருப்பால் நிைப்புவானாக!' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 1107 அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அஹ்ஸாப் (எனும் அகழ்ப்) கபாரின்கபாது "(எதிரிகளான) அவர்கள் நடுத் 
ததாழுரகயான அஸ்ர் ததாழுரகயிலிருந்து நமது கவனத்ரதத் 
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திருப்பிவிட்டார்கள். அவர்களுரடய வடீு கரளயும் புரதகுழிகரளயும் 

தநருப்பால் அல்லாஹ் நிைப்புவானாக!'' என்று கூைினார்கள். பிைகு 
அத்ததாழுரகரய இரு இைவுத் ததாழுரககளான மஃக்ரிபுக்கும் இைாவுக்கும் 
இரடகய ததாழுதார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

1108 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
இரணரவப்பாளர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளச் சூரியன் 
"தெந்நிைமாகும் கநைம்வரை' அல்லது "தபான்னிைமாகும் கநைம்வரை' அஸ்ர் 
ததாழுரகரயத் ததாழவிடாமல் தடுத்து விட்டார்கள்.101 அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நடுத் ததாழுரகயான அஸ்ர் 
ததாழுரகயிலிருந்து அவர்கள் நமது கவனத்ரதத் திருப்பிவிட்டார்கள். 
அல்லாஹ் அவர்களுரடய வயிறுகரளயும் புரதகுழிகரளயும் தநருப்பால் 
நிைப்புவானாக!'' என்று கூைினார்கள்.  

1109 ஆயிைா (ைலி) அவர்களின் அடிரமயாயிருந்த அபூயூனுஸ் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் குர்ஆன் பிைதிதயான்ரைத் 
தமக்காகப் படிதயடுத்துத் தருமாறு என்னிடம் கூைினார்கள். கமலும் 
"அரனத்துத் ததாழுரககரளயும் (குைிப்பாக) நடுத் ததாழுரகரயயும் கபணி(த் 
ததாழுது)வாருங்கள்'' எனும் இந்த (2:238ஆவது) வெனத்ரத நீ எட்டும்கபாது 
என்னிடம் ததரிவிப்பாயாக! என்றும் கூைினார்கள். அவ்வாகை நான் (அரதப் 
படிதயடுத்துக்தகாண்டிருந்தகபாது) அந்த வெனம் வந்ததும் அவர்களுக்குத் 
ததரிவித்கதன். அப்கபாது அவர்கள் ""அரனத்துத் ததாழுரககரளயும் 
(குைிப்பாக) நடுத் ததாழுரகரயயும் (அதாவது) அஸ்ர் ததாழுரகரயயும் 

கபணி(த் ததாழுது) வாருங்கள். நீங்கள் உள்ளச்ெம் உரடயவர்களாக நின்று 

அல்லாஹ்ரவ வழிபடுங்கள்'' என்று எழுதுமாறு என்னிடம் கூைினார்கள். 
கமலும் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "இரத நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து தெவிகயற்றுள்களன்'' என்றும் கூைினார்கள்.  
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1110 ைகீக் பின் உக்பா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) 
அவர்கள், "(ஆைம்பக் காலத்தில்) இந்த (2:238ஆவது) வெனம் "அரனத்துத் 
ததாழுரககரளயும் (குைிப்பாக) அஸ்ர் ததாழுரகரயயும் கபணி(த் 

ததாழுது)வாருங்கள்' என்கை அருளப்தபற்ைது. அல்லாஹ் நாடிய(காலம்)வரை 
அவ்வாகை நாங்கள் ஓதியும்வந்கதாம். பின்னர் அல்லாஹ் அந்த வெனத்ரதப் 
பின்வருமாறு மாற்ைி அருளினான் என்று கூைினார்கள்: அரனத்துத் 
ததாழுரககரளயும் (குைிப்பாக) நடுத் ததாழுரக ரயயும் கபணி(த் 
ததாழுது)வாருங்கள். (இந்த ஹதீரஸ என்னிடம் பைாஉ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவித்துக்தகாண்டிருந்தகபாது) எனக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்த ஒரு மனிதர் 
பைாஉ (ைலி) அவர்களிடம், "அப்படியானால் நடுத் ததாழுரக என்பது அஸ்ர் 
ததாழுரகரயகய குைிக்கிைது'' என்று தொன்னார். அதற்கு பைாஉ (ைலி) 
அவர்கள், "அவ்வெனம் (முதலில்) எவ்வாறு அருளப்தபற்ைது. பின்னர் 
அல்லாஹ் அரத எவ்வாறு மாற்ைினான் என்பரத நான் உமக்கு 

ததரிவித்துவிட்கடன். அல்லாஹ்கவ அைிந்தவன்'' என்று கூைினார்கள். மற்கைார் 
அைிவிப்பில், "நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ெில காலம் அந்த வெனத்ரத 
ஓதி வந்கதாம்'' என்று பைாஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

1111 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அகழ்ப் 
கபாரின்கபாது உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் குரைைிக் குல 

இரைமறுப்பாளர்கரள ஏெிக்தகாண்கட (நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து), 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! சூரியன் மரையத் ததாடங்கும்வரை என்னால் அஸ்ர் 
ததாழுரக ததாழ முடியாமல் கபாய்விட்டது'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
நானும் அரத (இதுவரை) ததாழவில்ரல'' என்று கூைினார்கள். பிைகு நாங்கள் 
(மதீனாவிலுள்ள) புத்ஹான் எனும் பள்ளத்தாக்கில் இைங்கிகனாம். அங்கக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்கத் தூய்ரம தெய்தார்கள். 
நாங்களும் அங்கத் தூய்ரம தெய்கதாம். (அன்று) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் சூரியன் மரைந்த பிைகு அஸ்ர் ததாழுதார்கள். அதன் பிைகு மஃக்ரிப் 
ததாழுதார்கள்.102 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
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- கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 38 சுப்ஹு மற்றும் அஸ்ர் ததாழுரககளின் ெிைப்பும் அவ்விரு 
ததாழுரககரளப் கபணி(த் ததாழுது)வருவதும்.  
1112 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களிரடகய 
இைவில் ெில வானவர்களும் பகலில் ெில வானவர்களும் அடுத்தடுத்து (சுழற்ெி 
முரையில்) வருகின்ைனர். அவர்கள் ஃபஜ்ர் ததாழுரகயிலும் அஸ்ர் 

ததாழுரகயிலும் ஒன்றுகெர்கின்ைனர். பிைகு உங்களிரடகய இைவில் 
தங்கியவர்கள் (வானத்திற்கு) ஏைிச் தெல்கின்ைனர். அப்கபாது இரைவன் 
அ(வ்வான) வர்களிடம், "(பூமியிலுள்ள) என் அடியார்கரள எந்த நிரலயில் 
விட்டுவந்தீர்கள்?'' என்று -மக்கரளப் பற்ைி நன்கைிந்த நிரலயிகலகய- 
ககட்பான். அதற்கு அவ்வானவர்கள், "அவர்கள் (உன்ரனத்) 
ததாழுதுதகாண்டிருந்த நிரலயில் விட்டுவந்கதாம்; அவர்கள் (உன்ரனத்) 
ததாழுது தகாண்டிருந்த நிரலயிகலகய அவர்களிடம் நாங்கள் தென்கைாம்'' 

என்று பதிலளிப்பார்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.103 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "வானவர்கள் உங்களிரடகய அடுத்தடுத்து 
வருகின்ைனர்' எனும் வாெகம் இடம்தபற்றுள்ளது. 

 1113 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (முழு 
நிலவுள்ள ஓர் இைவில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 

அமர்ந்திருந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள் முழு நிலாரவக் கூர்ந்து பார்த்தவாறு, 

"நீங்கள் இந்த நிலாரவ தநரிெல் இல்லாமல் காண்பரதப் கபான்கை உங்கள் 
இரைவரனயும் (மறுரமயில்) காண்பரீ்கள். எனகவ, சூரியன் உதிக்கும் 
முன்னருள்ள ததாழுரகயிலும் சூரியன் மரையும் முன்னருள்ள 
ததாழுரகயிலும் -அதாவது அஸ்ரிலும் ஃபஜ்ரிலும்- (உைக்கம் கபான்ை) 
எதற்கும் ஆட்படாமல் இருக்க உங்களால் இயலுமானால் (அவ்வாகை 
தெய்யுங்கள்; இரைவரன நீங்கள் தரிெிக்கலாம்)'' என்று கூைினார்கள். இதன் 
அைிவிப்பாளைான ரகஸ் பின் அபஹீாஸிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: 
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பிைகு ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள், "சூரியன் உதயமாகும் 

முன்னரும், மரையும் முன்னரும் உங்கள் இரைவரனப் கபாற்ைித் 
துதியுங்கள்'' எனும் (20:130ஆவது) இரைவெனத்ரத ஓதிக்காட்டினார்கள்.104  

1114 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில், "நபி (ஸல்) அவர்கள், "நிரனவில் தகாள்க: நீங்கள் 
(மறுரமயில்) உங்கள் இரைவன் முன் நிறுத்தப்படுவரீ்கள். அப்கபாது நீங்கள் 
அவரன இந்த நிலரவக் காண்பரதப் கபான்று காண்பரீ்கள்' என்று 
கூைினார்கள். பிைகு கமற்கண்ட (20:130ஆவது) வெனத்ரத ஓதிக் 
காட்டினார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. ஜரீர் (ைலி) அவர்கள் அந்த 
வெனத்ரத ஓதிக் காட்டியதாகக் குைிப்பில்ரல.  

1115 அபூபக்ர் பின் உமாைா பின் ருஐபா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "சூரியன் உதயமாவதற்கு முன்னரும் 
சூரியன் மரைந்த பின்னரும் ததாழுதவர் -அதாவது ஃபஜ்ர் மற்றும் அஸ்ர் 
ததாழுதவர்- எவரும் ஒருகபாதும் நைக தநருப்பில் நுரழயமாட்டார்'' என்று 
கூறுவரத நான் ககட்டுள்களன் என (என் தந்ரத) உமாைா பின் ருஐபா (ைலி) 
அவர்கள் கூைினார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் பஸ்ைாவாெிகளில் ஒருவர், 

"இரத நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு உமாைா (ைலி) அவர்கள் "ஆம்' 

என்ைார்கள். அந்த மனிதர் "நானும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து இவ்வாறு தெவியுற்கைன் என உறுதி அளிக்கிகைன். அரத 
என்னிரு காதுகளும் தெவிமடுத்தன; என் மனம் அரத 
மனனமிட்டுக்தகாண்டது'' என்று கூைினார். இந்த ஹதீஸ் ஒன்பது 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1116 அபூபக்ர் பின் உமாைா பின் ருஐபா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் 
தந்ரத) உமாைா பின் ருஐபா (ைலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "சூரியன் உதயமாவதற்கு முன்னரும் சூரியன் மரைந்த பின்னரும் 
(ஃபஜ்ர் மற்றும் அஸ்ர்) ததாழுபவர் நைக தநருப்பில் நுரழயமாட்டார்' என்று 
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கூைினார்கள்'' என்ைார்கள். அப்கபாது உமாைா (ைலி) அவர்களுக்கு அருகில் 
இருந்த பஸ்ைா வாெிகளில் ஒருவர், "இரத நீங்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு உமாைா (ைலி) 
அவர்கள் "ஆம், நபி (ஸல்) அவ்வாறு கூைினார்கள் என நான் உறுதி 
அளிக்கிகைன்'' என்று பதிலளித்தார்கள். அதற்கு அந்த பஸ்ைாவாெி "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் இவ்வாறு கூைியரத நீங்கள் தெவிகயற்ை அகத இடத்தில் நானும் 
தெவிகயற்கைன் என நானும் உறுதி அளிக்கிகைன்'' என்ைார்.  

1117 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பகலின் இரு 
முரனகளிலுள்ள (ஃபஜ்ர், அஸ்ர் ஆகிய) இரு குளிர் கநைத் ததாழுரக கரளத் 
ததாழுபவர் தொர்க்கத்தில் நுரழவார். இரத அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அைிவிப்பாளர் அபூபக்ர் (ைஹ்) 
அவர்களது தபயருடன் "இப்னு அபமீூொ' என்பதும் இரணத்துக் 
கூைப்பட்டுள்ளது.  

பாடம் : 39 மஃக்ரிப் ததாழுரகயின் ஆைம்ப கநைம் சூரியன் மரையும்கபாது 
ஆகும்.  
1118 ெலமா பின் அக்வஃ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், சூரியன் திரையில் (-அடிவானில்) மரையும்கபாது மஃக்ரிப் 
ததாழுவார்கள்.105  

1119 ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் மஃக்ரிப் ததாழுகவாம். பிைகு எங்களில் ஒருவர் 
திரும்பிச் தெல்லும்கபாது (அவர் அம்தபய்தால்) அம்பு விழும் இடத்ரத 
அவைால் பார்க்க முடியும் (அந்த அளவு தவளிச்ெம் இருக்கும்கபாகத மஃக்ரிப் 
ததாழுகவாம்).106 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதிலும் "நாங்கள் மஃக்ரிப் ததாழுகவாம்...' எனும் 
வாெககம இடம்தபற்றுள்ளது.  
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பாடம் : 40 இைாத் ததாழுரகயின் கநைமும் அரத(ச் ெற்று)த் 
தாமதப்படுத்துவதும்.  

1120 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: ஒரு நாள் இைவில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இைாத் ததாழுரகரய நன்கு இருள் படரும்வரை தாமதப்படுத்தினார்கள்.- 
இைா கநைம்தான் "அல்அ(த்)தமா' (இருட்டு கநைம்) என (மக்களால்) 
அரழக்கப்பட்டு வந்தது.- உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் "தபண்களும் 
ெிறுவர்களும் உைங்கிவிட்டனர்'' என்று கூைிய பிைகக அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (தமது இல்லத்திலிருந்து) புைப்பட்டுவந்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புைப்பட்டு வந்து, அப்கபாது 
பள்ளிவாெலில் இருந்தவர் கரள கநாக்கி, "(தற்கபாது) இந்த பூமியில் 

வெிப்பவர்களில் உங்கரளத் தவிை கவறு யாரும் இத்ததாழுரகரய 
எதிர்பார்த்துக் காத்துக் தகாண்டிருக்கவில்ரல''என்று கூைினார்கள்.107 இது, 

மக்களிரடகய இஸ்லாம் (அதிகமாகப்) பைவுவதற்கு முன் நரடதபற்ைதாகும். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

ஹர்மலா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் (பின்வருமாறு) அதிகப்படியாக 
இடம்தபற்றுள்ளது: உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் ெப்தமிட்டு 
அரழத்தகபாது "ததாழுவிக்க வருமாறு அல்லாஹ்வின் தூதரை 
வற்புறுத்துகின்ை உரிரம உங்களுக்கு இல்ரல என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்'' என்று எனக்கு அைிவிக்கப்பட்டது என இப்னு 
ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் இப்னு 
ைிஹாப் (ைஹ்) அவர்கள் குைிப்பிட்டுள்ள தகவல் இடம்தபைவில்ரல.  

1121 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஓர் இைவில் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
இைாத் ததாழுரகரய நன்கு இருள் படரும்வரைத் தாமதப்படுத்தினார்கள். 
எந்த அளவிற்தகன்ைால் இைவின் கணிெமான பகுதி கடந்துவிட்டது; 

பள்ளிவாெலில் இருந்தவர்கள் உைங்கியும் விட்டனர். பிைகு நபி (ஸல்) 
அவர்கள் புைப்பட்டு வந்து ததாழுவித்துவிட்டு, "இதுதான் இைாத் 
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ததாழுரகக்கான (ெிைந்த) கநைமாகும். என் ெமுதாயத்தாருக்குச் ெிைமம் 

ஏற்பட்டுவிடும் என்ை அச்ெம் எனக்கில்ரலயாயின்'' என்று கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அப்துர் ைஸ்ஸாக் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "என் ெமுதாயத்தாருக்குச் ெிைமம் 
ஏற்பட்டுவிடும் என்பதில்ரலயாயின்'' என (ெிறு மாற்ைத்துடன்) 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

1122 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஓர் இைவில் 
நாங்கள் இைாத் ததாழுரகக்காக அல்லாஹவின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள 

எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்கதாம். இைவின் மூன்ைில் ஒரு பகுதி கழிந்த 

பின்னகைா, அதற்குப் பிைககாதான் அவர்கள் எங்களிடம் வந்தார்கள். அவர்களது 

குடும்பத்தில் ஏகதனும் அலுவல் இருந்ததா, அல்லது கவறு காைணமா என்று 

எங்களுங்குத் ததரியவில்ரல. அவர்கள் புைப்பட்டுவந்ததும், "நீங்கள் ஒரு 

ததாழுரகரய எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கிைரீ்கள். உங்கரளத் தவிை கவறு எந்த 

மார்க்கத்ரதச் கெர்ந்கதாரும் அரத எதிர்பார்த்திருக்கவில்ரல. எனது 

ெமுதாயத்துக்குச் சுரம எற்பட்டுவிடும் என்ைில்லாவிடில் இந்த கநைத்தில்தான் 

(இத்ததாழுரகரய) அவர்களுக்கு நான் ததாழுவித்திருப்கபன்'' என்று 
கூைினார்கள். பிைகு ததாழுரக அைிவிப்பாளரிடம் (இகாமத் கூறும்படி) 
உத்தைவிட, அவர் (இைாத்) ததாழுரகக்காக இகாமத் தொன்னார். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ததாழுவித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

1123 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஓர் இைவில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது அலுவல் காைணமாக இைாத் 

ததாழுரகரயத் தாமதப்படுத்தினார்கள். நாங்கள் பள்ளிவாெலிகலகய 
உைங்குவதும் விழிப்பதும் பின்னர் உைங்குவதும் விழிப்பதுமாக இருந்கதாம். 
பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்து, "இந்த இைவில் 
உங்கரளத் தவிை பூமியிலுள்ள கவதைவரும் இத்ததாழுரகரய எதிர்பார்த்துக் 

காத்திருக்கவில்ரல'' என்று கூைினார்கள்.108  
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1124 ஸாபித் பின் அஸ்லம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அனஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம் மக்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுரடய கமாதிைம் 

ததாடர்பாக வினா எழுப்பினார்கள். அதற்கு அனஸ் (ைலி) அவர்கள் 
பின்வருமாறு பதிலளித்தார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓர் 
இைவில் இைாத் ததாழுரகரயப் "பாதி இைவுவரை' அல்லது "பாதி இைவு 
கழியும்வரை' தாமதப்படுத்தினார்கள். பிைகு அவர்கள் வந்து "மக்கள் 
ததாழுதுவிட்டு உைங்கிவிட்டார்கள். (ஆனால்,நீங்கள் இவ்வளவு கநைம் 
காத்திருக் கிைரீ்கள்.) நீங்கள் ஒரு ததாழுரகரய எதிர்பார்த்துக் 
காத்திருக்கும்வரை அந்தத் ததாழுரகயிகலகய உள்ளரீ்கள் (அதுவரை அதன் 
நன்ரம உங்களுக்குக் கிரடத்துக் தகாண்கடயிருக்கும்)'' என்று தொன்னார்கள். 
(அப்கபாது அவர்களது விைலில் கமாதிைத்ரதப் பார்த்கதன்.) இப்கபாதும் நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது தவள்ளி கமாதிைம் மின்னுவரதப் 
பார்ப்பரதப் கபான்றுள்ளது. இவ்வாறு கூைிய அனஸ் (ைலி) அவர்கள் தமது 
இடக் ரக சுண்டு விைரல உயர்த்திக் காட்டினார்கள்.  

1125 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஓர் இைவில் நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள (இைாத் ததாழுரகக்காக 

எதிர்)பார்த்து பாதி இைவு தநருங்கும்வரைக் காத்திருந்கதாம். பிைகு அவர்கள் 

வந்து எங்களுக்கு (இைாத்) ததாழுவித்தார்கள். பிைகு எங்கரள கநாக்கித் 

திரும்பினார்கள். இப்கபாதும் நான் அவர்களுரடய கைத்தில் தவள்ளி கமாதிைம் 

மின்னுவரதப் பார்ப்பரதப் கபான்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "பிைகு அவர்கள் 
எங்கரள கநாக்கித் திரும்பினார்கள்' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

1126 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் என்னுடன் 
(யமன் நாட்டிலிருந்து) கப்பலில் வந்த என் நண்பர்களும் (மதீனா அருகிலுள்ள) 
"புத்ஹான்' எனும் விொலமான பள்ளத்தாக்கில் தங்கியிருந்கதாம். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவில் இருந்தார்கள். எங்களில் 
ெிலர் முரைரவத்து ஒவ்கவார் இைவும் இைாத் ததாழுரக கநைத்தில் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தெல்பவர்களாக இருந்கதாம். 
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(எனது முரை வந்தகபாது) நானும் என் நண்பர்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் தென்ை கவரளயில் அவர்கள் ஓர் அலுவலில் 
ஈடுபட்டிருந்ததால் பாதி இைவு வரை இைாத் ததாழுரகரயத் தாமதப்படுத்தி 
னார்கள். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புைப்பட்டுவந்து 
மக்களுக்குத் ததாழுரக நடத்தினார்கள். ததாழுது முடித்ததும் அங்கிருந்த 
மக்கரள கநாக்கி, "அப்படிகய இருங்கள். உங்களுக்கு ஒன்ரை நான் 
அைிவிக்கப்கபாகி கைன். நற்தெய்தி தபறுங்கள். "இந்த கநைத்தில் மக்களில் 
உங்கரளத் தவிை கவறு யாரும் ததாழுதுதகாண்டிருக்கவில்ரல' அல்லது 
"இந்த கநைத்தில் உங்கரளத் தவிை கவதைவரும் ததாழவில்ரல'. (-இவ்விரு 
வாக்கியங்களில் எரத நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என்று நாம் 
அைியவில்ரல.-) இது அல்லாஹ் உங்களுக்குச் தெய்த அருட்தகாரடகளில் 
ஒன்ைாகும்'' என்று கூைினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமி 
ருந்து தெவிகயற்ை இந்தச் தெய்திரயக் ககட்டுப் 
தபருமகிழ்ச்ெியரடந்தவர்களாக நாங்கள் திரும்பிகனாம்.109 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

1127 அப்துல் மலிக் பின் ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அதாஉ 
பின் அபைீபாஹ் (ைஹ்) அவர்களிடம், "நான் மக்களுக்கு, அவர்கள் "அல்அ(த்)தமா' 

என்று குைிப்பிடுகின்ை இைாத் ததாழுரகரய எந்த கநைத்தில் தரலரம 

தாங்கித் ததாழுவிப்பரத, அல்லது நான் தனியாகத் ததாழுவரத நீங்கள் 

விரும்புவரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அதாஉ (ைஹ்) அவர்கள் 

(பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் 
இைவில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைாத் ததாழுரகரய நன்கு 
இருட்டும்வரைத் தாமதப்படுத்தினார்கள். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கரள எதிர்பார்த்துக்தகாண்டிருந்த) மக்கள் உைங்குவதும் விழிப்பதும் 
பின்னர் உைங்குவதும் விழிப்பதுமாக இருந்தார்கள். அப்கபாது உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் எழுந்து, "ததாழுரக' என்று (ெப்தமிட்டுக்) 
கூைினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 

தரலயிலிருந்து தண்ணரீ் தொட்டிக்தகாண்டிருக்க, தரலயின் ஒரு பகுதியில் 
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தமது ரகரய ரவத்தபடி (தரலயிலிருந்த தண்ணரீைத் துரடத்தவாறு) 
புைப்பட்டுவந்தரத நான் இப்கபாதும் பார்ப்பரதப் கபான்றுள்ளது. அப்கபாது 
அவர்கள் "என் ெமுதாயத்தாருக்குச் ெிைமம் ஏற்பட்டுவிடும் என்ைில்லாதி 
ருப்பின் அவர்கரள இந்த கநைத்திகலகய இத்ததாழுரகரயத் ததாழுமாறு 
உத்தைவிட்டிருப்கபன்'' என்று தொன்னார்கள்.110 அைிவிப்பாளர் அப்துல் மலிக் 
பின் ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் ததாடர்ந்து கூறுகிைார்கள்: நான் அதாஉ (ைஹ்) 
அவர்களிடம் "நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது தரலயில் எவ்வாறு ரகரய 

ரவத்திருந்தார்கள் என்பரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவித்தரதப் 

கபான்று கூறுங்கள்'' என விளக்கம் ககட்கடன். அப்கபாது அதாஉ (ைஹ்) 
அவர்கள், தம் ரக விைல்கரளச் ெற்று இரடதவளிவிட்டு விரித்து, விைல் 
நுனிகரள உச்ெந்தரலயில் ரவத்து தரலயில் அரத தடவிக்தகாண்கட 
தென்ைார்கள். இறுதியில் அவர்களது தபரு விைல் முகத்ரத ஒட்டியுள்ள 
காகதாைம், தநாற்ைிப்தபாட்டு, தாடியின் ஓைம் ஆகியவற்ைில் பட்டது. இவ்வாறு 

அவர்கள் தாமதியாமலும் அவெைப்படாமலும் (மிதமாகச்) தெய்தார்கள். நான் 
அதாஉ (ைஹ்) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் அன்ரைய இைவில் 
எவ்வளவு கநைம் ததாழுரகரயத் தாமதப்படுத்தியதாக உங்களிடம் 
கூைப்பட்டது?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் "எனக்குத் ததரியாது' என 
விரடயளித்தார்கள். கமலும் அவர்கள், "நான் தரலரம தாங்கித் 
ததாழுவித்தாலும் தனியாகத் ததாழுதாலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் அன்ைிைவு 
இைாத் ததாழுரகரயத் ததாழுதரதப் கபான்று தாமதித்துத் ததாழகவ 
விரும்புகிகைன். நீங்கள் தனியாகத் ததாழும்கபாகதா அல்லது மக்களுக்குத் 

தரலரமத் தாங்கிக் கூட்டுத் ததாழுரக நடத்தும்கபாகதா இவ்வாறு தெய்வது 

உங்களுக்குச் ெிைமமாகத் கதான்ைினால் இதற்கு இரடப்பட்ட மத்திய 
கநைத்தில் அரதத் ததாழுதுதகாள்ளுங்கள். அவெைப்படவும் கவண்டாம்; 

தாமதிக்கவும் கவண்டாம்'' என்று தொன்னார்கள்.  

1128 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இைாத் ததாழுரகரயத் தாமதப்படுத்துபவைாக இருந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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1129 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், நீங்கள் ததாழுவரதப் கபான்கை அரனத்துத் 

ததாழுரககரளயும் ததாழுவார்கள். ஆனால், இைாத் ததாழுரகரய நீங்கள் 
ததாழுவரதவிடச் ெற்று தாமதப்படுத்தியும் சுருக்கமாகவும் ததாழுவார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 1130 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களுரடய 
ததாழுரகயின் தபயர் விையத்தில் உங்கரளக் கிைாமப்புை அைபுகள் 

மிரகத்துவிட கவண்டாம். நிச்ெயமாக அதற்கு "இைா' என்கை தபயர். ஆனால், 

கிைாமவாெிகள் நன்கு இருட்டிய பிைகக ஒட்டகங்களிலிருந்து பால் கைப்பதால் 
(இைா எனும் தபயரை மாற்ைி) "அ(த்)தமா' (இருட்டுத் ததாழுரக) என்று 
அரழக்கின்ைனர். இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 1131 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கிைாமப்புை அைபுகள் 
உங்கள் இைாத் ததாழுரகயின் தபயர் விையத்தில் உங்கரள மிரகத்துவிட 
கவண்டாம். அல்லாஹ்வின் கவதத்தில் அதற்கு இைா என்ை தபயகை இடம் 

தபற்றுள்ளது. கிைாமப்புை அைபியர் நன்கு இருட்டிய பிைகு 
ஒட்டகங்களிலிருந்து பால் கைப்பதால் அதரன "அ(த்)தமா' (இருட்டுத் 
ததாழுரக) என்று அரழக்கின்ைனர்.111 இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 41 சுப்ஹுத் ததாழுரகரய அதன் ஆைம்ப கநைத்திகலகய ததாழுவது 
விரும்பத் தக்கதாகும்; அந்த ஆைம்ப கநைகம "தஃக்லீஸ்' (இருட்டு) ஆகும்; 

சுப்ஹுத் ததாழுரகயில் எந்த அளவு (குர்ஆன் வெனங்கரள) ஓத கவண்டும்?  

1132 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: இரைநம்பிக்ரகயுள்ள தபண்கள் 
நபி (ஸல்) அவர்களுடன் சுப்ஹுத் ததாழுதுவிட்டு தம் ஆரடகளால் உடல் 
முழுவரதயும் கபார்த்திக்தகாண்டு திரும்பிச்தெல்வார்கள். (அப்கபாதிருந்த 
இருட்டினால்) அவர்கரள யாரும் அைிந்து தகாள்ளமாட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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1133 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: இரைநம்பிக்ரகயுள்ள தபண்கள் தம் ஆரடகளால் உடல் 
முழுவரதயும் கபார்த்திக் தகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் ஃபஜ்ர் ததாழுரகயில் கலந்து தகாள்வார்கள். பிைகு தம் 
இல்லங்களுக்குத் திரும்பிச்தெல்வார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இருட்டிகலகய ஃபஜ்ர் ததாழுரகரயத் ததாழுவி(த்து முடி)ப்பதால் 
அப்தபண்கள் (யார் யாதைன) அைிந்துதகாள்ளப் படமாட்டார்கள்.  

1134 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் சுப்ஹுத் ததாழுரகரயத் ததாழுவிப்பார்கள். அப்கபாது தபண்கள் 
தங்கள் ஆரடகளால் உடல் முழுவரதயும் கபார்த்திக்தகாண்டு (ததாழுது 
விட்டு) திரும்பிச்தெல்வார்கள் (அப்கபாதிருந்த) இருட்டின் காைணத்தால் 
அவர்கள் (யார் யாதைன) அைியப்படமாட்டார்கள்.112 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

1135 முஹம்மத் பின் அம்ர் பின் அல்ஹென் பின் அலீ (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுஃப் மதீனாவி(ன் ஆட்ெிப் தபாறுப்பி)ற்கு 
வந்தகபாது, (ததாழுரக கரளத் தாமதப்படுத்தலானார். அப்கபாது,) நாங்கள் 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடம் (ததாழுரக கநைம் குைித்துக்) 
ககட்கடாம். அப்கபாது ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நண்பகல் கநைத்தில் லுஹ்ர் ததாழுவார்கள். சூரியன் 
ததளிவாக இருக்கும்கபாகத அஸ்ர் ததாழுவார்கள். சூரியன் மரைந்ததும் 

மஃக்ரிப் ததாழுவார்கள். இைாரவச் ெில கநைங்களில் முந்தியும் கவறு ெில 

கநைங்களில் பிந்தியும் (சூழ்நிரலக்குத் தக்கவாறு) ததாழுவார்கள். மக்கள் 

(முன்கனைத்திகலகய) கூடியிருப்பரதக் கண்டால் ஆைம்ப கநைத்திகலகய 

ததாழுதுவிடுவார்கள்: மக்கள் தாமதமாக வருவரதக் கண்டால் 
தாமதப்படுத்துவார்கள். "மக்கள்' அல்லது "நபி (ஸல்) அவர்கள்' இருட்டிகலகய (-
அதிகாரல முன்கனைத்திகலகய) சுப்ஹுத் ததாழுவார்கள்.113 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 1136 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "ஹஜ்ஜாஜ் ததாழுரககரளத் தாமதப்படுத்திவந்தார். 
ஆககவ, நாங்கள் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடம் (ததாழுரக கநைம் குைித்துக்) 
ககட்கடாம்' என ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. 

 1137 ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ெய்யார் பின் ெலாமா (ைஹ்) 
அவர்கள் "என் தந்ரத ெலாமா (ைஹ்) அவர்கள் அபூபர்ஸா அல்அஸ்லமீ (ைலி) 
அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ததாழுரக பற்ைி 
வினவியரத நான் தெவியுற்கைன்'' என்று கூைினார்கள். நான் ெய்யார் (ைஹ்) 
அவர்களிடம், "நீங்கள் அரத (கநைடியாக)ச் தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அவர்கள், "நீங்கள் கூறுவரதத் தற்கபாது நான் தெவிகயற்பரதப் 
கபான்கை தெவிகயற் கைன். என் தந்ரத ெலாமா (ைஹ்) அவர்கள் அபூபர்ஸா 
(ைலி) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ததாழுரக 
குைித்து வினவினார்கள். அதற்கு அபூபர்ஸா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அரத (-அதாவது இைாரவ)ச் ெிைிது கநைம் (-அதாவது 
பாதி இைவுவரை) தாமதப்படுத்துவரதப் தபாருட்படுத்தியதில்ரல. இைாத் 

ததாழுரகக்கு முன் உைங்குவரதயும் இைாத் ததாழுரகக்குப் பின் 
(உைங்காமல்) கபெிக் தகாண்டிருப்பரதயும் விரும்பியதில்ரல'' என்று 
கூைினார்கள். பிைகு (மற்தைாரு முரை) நான் ெய்யார் (ைஹ்) அவர்கரளச் 
ெந்தித்தகபாது அவர்களிடம் வினவிகனன். அப்கபாது அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சூரியன் (நடு வானிலிருந்து கமற்கு கநாக்கிச்) 
ொயும்கபாது லுஹ்ர் ததாழுவார்கள். பிைகு அஸ்ர் ததாழுவார்கள். ஒருவர் 
(அஸ்ர் ததாழுதுவிட்டு) மதீனாவின் கரடக் ககாடியிலுள்ள தமது 
இல்லத்திற்குச் தென்றுவிடுவார். அப்கபாதும் சூரியன் (தவளிச்ெம் குன்ைாமல்) 
இருந்துதகாண்டிருக்கும். மஃக்ரிப் (ததாழுரகயின் கநைம்) குைித்து அபூபர்ஸா 
(ைலி) அவர்கள் (கூைினார்கள்: ஆனால், அவர்கள்) கூைியரத நான் 
அைியவில்ரல (மைந்துவிட்கடன்)'' என்று கூைினார்கள். பிைகு (இன்தனாரு 
முரை) அவர்கரளச் ெந்தித்து வினவியகபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் சுப்ஹுத் ததாழுரகரயத் ததாழுவி(த்து முடி)ப்பார்கள். அப்கபாது 

582

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் மஸ்ஜஜத் - ததாழுமஜடங்கள்



 
 
 

(எங்களில்) ஒருவர் (ததாழுதுவிட்டுத்) திரும்புவார். அவர் தமக்கு 
அைிமுகமான பக்கத்திலிருப்பவரைப் பார்த்து (இன்னார் என) அைிந்துதகாள்வார் 
(அந்த அளவிற்கு தவளிச்ெம் வந்திருக்கும்). சுப்ஹுத் ததாழுரகயில் அறுபது 
முதல் நூறு வெனங்கள்வரை ஓதுவார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.114 

 1138 அபூபர்ஸா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இைாத் ததாழுரகரயப் பாதி இைவுவரைச் ெற்கை 

தாமதப்படுத்துவரதப் தபாருட்படுத்தியதில்ரல. இைாத் ததாழுரகக்கு முன் 

உைங்குவரதயும் அதற்குப் பின் கபெிக்தகாண்டிருப்பரதயும் 
விரும்பமாட்டார்கள். இரத ெய்யார் பின் ெலாமா (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ைுஅபா (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: நான் மற்தைாரு முரை ெய்யார் பின் ெலாமா (ைஹ்) 
அவர்கரளச் ெந்தித்தகபாது "("பாதி இைவுவரை') அல்லது "இைவில் மூன்ைில் 
ஒரு பகுதிவரை' (தாமதப்படுத்துவரதப் தபாருட்படுத்தியதில்ரல)'' என்று 
கூைினார்கள். 

 1139 அபூபர்ஸா அல்அஸ்லமீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைாத் ததாழுரகரய இைவின் மூன்ைிதலாரு 

பகுதிவரைத் தாமதப்படுத்துவார்கள். இைாத் ததாழுரகக்கு முன் 
உைங்குவரதயும் இைாவுக்குப் பின் கபெிக்தகாண்டிருப்பரதயும் 
தவறுப்பார்கள். ஃபஜ்ர் ததாழுரகயில் அறுபது முதல் நூறு வெனங்கள்வரை 
ஓதுவார்கள். ததாழுது முடித்துத் திரும்பிச்தெல்லும்கபாது எங்களில் ஒருவர் 
மற்ைவரின் முகத்ரத அைிந்து தகாள்வார்.  

பாடம் : 42 ததாழுரகரய அதன் உகந்த கநைத்ரத விட்டுத் தாமதப்படுத்துவது 
தவறுக்கப்பட்ட தாகும்; "இமாம்' அவ்வாறு தாமதப்படுத்தினால் பின்பற்றும் 
மக்கள் என்ன தெய்ய கவண்டும்? 

 1340 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்னிடம், "ததாழுரகரய அதன் உரிய கநைத்ரதவிட்டுத் 
தாமதப்படுத்துபவர்கள்,அல்லது ததாழுரகரய அதன் உரிய கநைத்தில் 
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நிரைகவற்ைாமல் ொகடிப்பவர்கள் உங்களுக்குத் தரலவர்களாய் அரமந்தால் 
உங்களது நிரல எப்படி இருக்கும்?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "(அப்கபாது) நான் 
என்ன தெய்ய கவண்டும் என்று எனக்கு உத்தைவிடுகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அவர்கள், "ததாழுரகரய அதன் உரிய கநைத்தில் 
ததாழுதுதகாள்ளுங்கள். பிைகு அவர்களுடன் நீங்கள் ததாழுரகரய 
அரடந்துதகாண்டால் அப்கபாதும் (அவர்களுடன் இரணந்து) ததாழுது 
தகாள்ளுங்கள். அது உங்களுக்குக் கூடுதலான (நஃபில்) ததாழுரகயாக 
அரமயும்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், கலஃப் பின் ஹிைாம் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில் "அதன் உரிய கநைத்ரதவிட்டு' எனும் குைிப்பு இடம் 
தபைவில்ரல.  

1141 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்னிடம், "அபூதர், எனக்குப் பின்னால் ெில தரலவர்கள் 
கதான்றுவார்கள். அவர்கள் ததாழுரகரய (உரிய கநைத்தில் ததாழாமல் 

அரத)ச் ொகடிப்பார்கள். அப்கபாது நீங்கள் ததாழுரகரய அதன் உரிய 
கநைத்தில் ததாழுது தகாள்ளுங்கள்! அவ்வாறு உரிய கநைத்தில் (நீங்கள் 
ததாழுத பின் அவர்களுடனும் கெர்ந்து) நீங்கள் ததாழுதால் அது உங்களுக்குக் 
கூடுதலான (நஃபில்) ததாழுரகயாக அரமயும். இல்ரலகயல், நீங்கள் 
உங்களது ததாழுரகரயப் கபணியவர் ஆகிவிட்டீர்'' என்று கூைினார்கள்.  

1142 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது : என் உற்ை கதாழர் (நபி-ஸல்) 
அவர்கள் என்னிடம் "(உங்கள் தரலவருரடய தொல்ரல) தெவிகயற்று 
அதற்குக் கட்டுப்பட கவண்டும்; அவர் (ரக, கால்) உறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட 
அடிரமயாக இருந்தாலும் ெரிகய' என்றும்,ததாழுரகரய உரிய கநைத்தில் 
ததாழ கவண்டும் என்றும் அைிவுறுத்தினார்கள். "பின்னர் மக்கள் ததாழுது 
முடித்துவிட்ட நிரலயில் அவர்கரள நீங்கள் அரடந்தால், (முன்கப) உங்களது 
ததாழுரகரய நீங்கள் காப்பாற்ைிக்தகாண்டவைாவைீர்கள்;அவ்வாைின்ைி 
(அவர்களுடன் கெர்ந்து நீங்கள் மறுபடியும் ததாழுதால்) அது உங்களுக்குக் 

கூடுதலான (நஃபில்) ததாழுரகயாக அரமயும்'' என்றும் கூைினார்கள். 
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 1143 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது : அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என் ததாரடயில் அடித்து, "ததாழுரகரய உரிய கநைத்தில் 
ததாழாமல் தாமதப்படுத்தும் மக்களிரடகய நீங்கள் தங்க கநரிட்டால் 

உங்களது நிரல எப்படி இருக்கும்?'' என்று ககட்டார்கள். "(அப்கபாது) நான் 
என்ன தெய்ய கவண்டும் எனத் தாங்கள் உத்தைவிடுகின்ைரீ்கள்?'' என்று நான் 

ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உரிய கநைத்தில் 
ததாழுது தகாள்ளுங்கள். பிைகு உங்களது கதரவக்காகச் தெல்லுங்கள்! நீங்கள் 

பள்ளிவாெலில் இருக்கும்கபாகத ததாழுரகக்காக இகாமத் தொல்லப்பட்டால் 
அப்கபாதும் நீங்கள் ததாழுது தகாள்ளுங்கள்!'' என்று கூைினார்கள். 

 1144 அபுல்ஆலியா அல்பர்ைாஃ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (பஸ்ைாவில் 
ஆட்ெியைாக இருந்த) இப்னு ஸியாத் ததாழுரகரயத் தாமதப்படுத்தினார். 
அப்கபாது என்னிடம் அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாமித் (ைஹ்) அவர்கள் 
வந்தார்கள். நான் அவர்களுக்காக ஒரு நாற்காலிரய எடுத்துப் கபாட்கடன். 
அதில் அவர்கள் அமர்ந்தார்கள். நான் அவர்களிடம் இப்னு ஸியாதின் தெயல் 
குைித்துச் தொன்கனன். அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாமித் (ைஹ்) அவர்கள் தமது 
உதட்ரடக் கடித்துக்தகாண்கட என் ததாரடயில் அடித்துவிட்டு, "நீங்கள் 
என்னிடம் ககட்டரதப் கபான்கை நான் (என் தந்ரதயின் ெககாதைர்) அபூதர் 
(ைலி) அவர்களிடம் ககட்கடன். அப்கபாது அபூதர் (ைலி) அவர்கள் உமது 
ததாரடயில் நான் அடித்தரதப் கபான்கை எனது ததாரடயில் அடித்துவிட்டு 
(பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: நீங்கள் என்னிடம் ககட்டரதப் கபான்கை நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ககட்கடன். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நான் உமது ததாரடயில் அடித்தரதப் 
கபான்கை என் ததாரடமீது அடித்துவிட்டு, "ததாழுரகரய உரிய கநைத்தில் 
ததாழுதுதகாள்ளுங்கள்! பின்னர் மக்களுடன் ததாழுகின்ை வாய்ப்பு 

உங்களுக்குக் கிரடத்தால் அப்கபாதும் நீங்கள் ததாழுதுதகாள்ளுங்கள். "நான் 

(ஏற்தகனகவ) ததாழுதுவிட்கடன். இனி ததாழமாட்கடன்' என்று தொல்தீர்கள்!'' 
என்ைார்கள்.  
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1145 அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாமித் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் 
தந்ரதயின் ெககாதைர்) அபூதர் (ைலி) அவர்கள் (என்னிடம்), "ததாழுரகரய 
உரிய கநைத்ரத விட்டுத் தாமதப்படுத்தும் மக்களிரடகய நீங்கள் 
தங்ககவண்டிய நிரல ஏற்பட்டால் "உமது நிரல எப்படி இருக்கும்?' அல்லது 
(பன்ரமயில்) "உங்களுரடய நிரல எப்படி இருக்கும்?' ''என்று ககட்டுவிட்டுப் 
பிைகு, "அப்கபாது ததாழுரகரய உரிய கநைத்தில் நீங்கள் 
ததாழுதுதகாள்ளுங்கள். பிைகு (கூட்டுத்) ததாழுரகக்காக இகாமத் 
தொல்லப்பட்டால் அப்கபாதும் நீங்கள் மக்களுடன் (கெர்ந்து) ததாழுது 

தகாள்ளுங்கள். அது கூடுதல் நன்ரமயாகும்'' என்று தொன்னார்கள்.  

1146 அபுல் ஆலியா அல்பர்ைாஃ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாமித் (ைஹ்) அவர்களிடம், "நாங்கள் 
தவள்ளிக்கிழரம (ஜுமுஆ) தினத்தன்று ெில ஆட்ெித் தரலவர்கரளப் 
பின்பற்ைித் ததாழுகிகைாம்; அவர்கள் ததாழுரகரயத் தாமதப்படுத்தித் 
ததாழுகின்ைனர்'' என்று கூைிகனன். உடகன அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாமித் 
(ைஹ்) அவர்கள் எனது ததாரடயில் வலிக்கும் அளவிற்கு ஓர் அடி 
அடித்தார்கள். பிைகு, "நான் இது ததாடர்பாக (என் தந்ரதயின் ெககாதைர்) அபூதர் 
(ைலி) அவர்களிடம் ககட்கடன். அப்கபாது அவர்கள் என் ததாரடயில் 

அடித்துவிட்டுப் பின்வருமாறு கூைினார்கள்: நான் இது ததாடர்பாக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "ததாழுரகரய உரிய கநைத்தில் ததாழுதுதகாள்ளுங்கள்! 
பின்னர் மக்களுடன் நீங்கள் ததாழும் ததாழுரகரயக் கூடுதலான (நஃபில்) 
ததாழுரகயாக ஆக்கிக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள் . கமலும், 

அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாமித் (ைஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அபூதர் (ைலி) அவர்களின் ததாரடயில் அடித்தார்கள் என என்னிடம் 

ததரிவிக்கப்பட்டது'' என்றும் கூைினார்கள். 

 பாடம் : 43 கூட்டுத் ததாழுரகயின் (ஜமாஅத்) ெிைப்பும், கூட்டுத் 
ததாழுரகக்குச் தெல்லாமலிருப்பது ததாடர்பாக வந்துள்ள கண்டனமும். 
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 1147 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கூட்டாக 
(ஜமாஅத்துடன்) ததாழுவது, உங்களில் ஒருவர் தனியாகத் ததாழுவரதவிட 

இருபத்ரதந்து பங்கு அதிகச் ெிைப்புரடயதாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைவிக்கிைார்கள்.  

1148 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர் தனியாகத் ததாழும் 
ததாழுரகரய விடக் கூட்டாக (ஜமாஅத்துடன்) ததாழும் ததாழுரக, 

இருபத்ரதந்து மடங்கு அதிகச் ெிைப்புரடயதாகும். அதிகாரல (ஃபஜ்ர்) 
ததாழுரகயில் இைவு கநைத்து வானவர்களும், பகல் கநைத்து வானவர்களும் 

ஒன்றுகெர்கிைார்கள். இரத அைிவித்த அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள், "நீங்கள் 
விரும்பினால், "(நபிகய!) அதிகாரலயில் ஓதுவரத (-ததாழுவரத)க் 
கரடப்பிடிப்பைீாக! (ஏதனனில்,) அதிகாரலயில் ஓதுவது (வானவர்களால்) 
ொட்ெியம் தொல்லப் படக்கூடியதாகும்' எனும் (17:78ஆவது) இரைவெனத்ரத 
ஓதிக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள்.115 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆனால், அவற்ைில் "இருபத்ரதந்து பங்கு' எனும் 
வாெகம் இடம்தபற்றுள்ளது.  

1149 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கூட்டுத் 
ததாழுரகயானது, தனியாகத் ததாழும் இருபத்ரதந்து ததாழுரககளுக்கு 

நிகைானதாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

1150 உமர் பின் அதாஉ பின் அபில்குவார் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
(ஒரு நாள்) நாஃபிஉ பின் ஜுரபர் பின் முத்இம் (ைஹ்) அவர்களுடன் அமர்ந்தி 
ருந்கதன். அப்கபாது ரஸத் பின் ஸப்பான் (ைஹ்) அவர்களுரடய மருமகன் 

அபூஅப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் அவ்வழியாகச் தென்ைார்கள். அன்னாரை 
நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் அரழத்துப் பின்வருமாறு கூைினார்கள்: "இமாமுடன் 
கெர்ந்து ததாழுவதானது, தனியாகத் ததாழும் இருபத்ரதந்து ததாழுரககரள 
விடச் ெிைந்தததாகும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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கூைினார்கள் என அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் தொல்ல நான் ககட்கடன். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

1151 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கூட்டாக 
(ஜமாஅத்துடன்) ததாழுவது, தனியாகத் ததாழுவரதவிட இருபத்கதழு மடங்கு 

அதிகச் ெிைப்புரடயதாகும். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.116  

1152 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர் கூட்டாக (ஜமாஅத்துடன்) 
ததாழுவது, தனியாகத் ததாழுவரதவிட இருபத்கதழு மடங்கு கூடுதல் 
நன்ரமயுரடயதாகும். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், இப்னு நுரமர் (ைஹ்) அவர்கள் தம் தந்ரத நுரமர் 
அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கும் அைிவிப்பில் "இருபதுக்கும் கமற்பட்ட (மடங்கு 

நன்ரமயுரடயதாகும்)'' என்றும், அபூபக்ர் பின் அபரீைபா (ைஹ்) அவர்களது 

அைிவிப்பில் "இருபத்கதழு மடங்கு (அதிக நன்ரமயுரடயதாகும்)'' என்றும் 

இடம்தபற்றுள்ளது. - நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (ஜமாஅத்துடன் 
ததாழுவது தனியாகத் ததாழுவரதவிட) இருபதுக்கும் கமற்பட்ட மடங்கு 

கூடுதல் ெிைப்புரடயதாகும். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

1153 அபூஹுரைைா (ைலிலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மக்களில் ெிலரைச் ெில ததாழுரககளில் காணாமல் 

கதடினார்கள். அப்கபாது அவர்கள் "நான் ஒரு மனிதரிடம் மக்களுக்குத் 
ததாழுரக நடத்துமாறு உத்தைவு பிைப்பித்துவிட்டு, விைகுக் கட்ரடகரளக் 
தகாண்டுவைச் தொல்லி, (கூட்டுத்) ததாழுரகயில் கலந்துதகாள்ளாத மக்கரள 
கநாக்கிச் தென்று அவர்கரள வடீ்கடாடு தீயிட்டுக் தகாளுத்திவிட கவண்டும் 
என்று எண்ணியதுண்டு. அவர்களில் ஒருவர் ெரதத் திைட்ெியுள்ள ஓர் எலும்பு 
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கிரடக்கும் எனத் ததரிந்தால்கூட அவர் அதில் -அதாவது இைாத் 
ததாழுரகயில்- கட்டாயம் கலந்துதகாள்வார்'' என்று (இடித்துக்) கூைினார்கள்.117  

1154 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நயவஞ்ெகர்களுக்கு 
மிகவும் ெிைமமான ததாழுரக, இைாவும் ஃபஜ்ரும் ஆகும். அவர்கள் அவ்விரு 
ததாழுரககளில் உள்ள ெிைப்ரப அைிவார்களானால் (முழங்கால்களில்) 
தவழ்ந்தாவது அத்ததாழுரககளுக்கு வந்து கெர்ந்துவிடுவார்கள். நான் 
ததாழுரகக்கு (பாங்கும்) இகாமத்(தும்) தொல்லுமாறு கட்டரளயிட்டுப் பின்னர் 
ஒருவரை மக்களுக் குத் தரலரமகயற்றுத் ததாழுவிக்குமாறு பணித்துவிட்டுப் 
பிைகு விைகுக் கட்ரடகள் ெகிதமாக என்னுடன் மக்களில் ெிலரை 
அரழத்துக்தகாண்டு, கூட்டுத் ததாழுரகயில் கலந்துதகாள்ளாத மக்கரள 
கநாக்கிச் தென்று, அவர்கரள வடீ்கடாடு கெர்த்து எரித்துவிட கவண்டும் என 
எண்ணியதுண்டு. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1155 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்ைாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் உதவியாளர்களிடம் 
விைகுக் கட்ரடகரளச் கெகரித்து வருமாறு உத்தைவிட்டுப் பின்னர் ஒரு 
மனிதரிடம் மக்களுக்குத் தரலரமகயற்றுத் ததாழுவிக்குமாறு கூைிவிட்டுப் 
பிைகு (கூட்டுத் ததாழுரகயில் கலந்துதகாள்ளாத) வடீ்டாரை அவர்களுரடய 
வடீுகளுடன் கெர்த்து எரித்துவிட கவண்டும் என நான் எண்ணியதுண்டு. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 1156 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஜுமுஆத் ததாழுரகயில் கலந்துதகாள்ளாத ெிலர் குைித்து, "நான் 

ஒரு மனிதரிடம் மக்களுக்குத் ததாழுரக நடத்துமாறு கூைிவிட்டு, பின்னர் 

ஜுமுஆத் ததாழுரகயில் கலந்துதகாள்ளாமல் (வடீ்டில்) இருப்பவர்கரள 
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(கநாக்கிச் தென்று அவர்கரள) வடீ்கடாடு கெர்த்து எரித்துவிட கவண்டும் என 
எண்ணியதுண்டு'' என்று கூைினார்கள்.  

பாடம் : 44 ததாழுரக அைிவிப்ரபக் ககட்பவர் பள்ளி வாெலுக்குச் தெல்வது 
கட்டாயமாகும்.  
1157 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
பார்ரவயற்ை ஒரு மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்ரனப் 
பள்ளிவாெலுக்கு அரழத்து வைக்கூடிய வழிகாட்டி எவரும் எனக்கு இல்ரல'' 

என்று கூைி, வடீ்டிகலகய ததாழுதுதகாள்ள தமக்கு அனுமதியளிக்குமாறு 
ககாரினார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு அனுமதியளித் தார்கள். 
பிைகு அவர் திரும்பிச் தென்ைகபாது அவரை அரழத்து, "ததாழுரக அைிவிப்பு 
ெப்தம் உமக்குக் ககட்கிைதா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர் "ஆம்' (ககட்கிைது) 
என்ைார். நபி (ஸல்) அவர்கள் "அப்படியானால் நீர் அதற்கு தெவிொய்ப்பைீாக!'' 
(கூட்டுத்ததாழுரகயில் வந்து கலந்துதகாள்வைீாக!) என்று கூைினார்கள்.118 

இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 45 கூட்டுத் ததாழுரக கநரிய வழிகளில் ஒன்ைாகும். 

 1158 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
பார்த்தவரை எங்களிரடகய நயவஞ்ெகர் என (தவளிப்பரடயாக) 
அைியப்பட்டவரையும் கநாயாளிரயயும் தவிை கவதைவரும் (கூட்டுத்) 
ததாழுரகயில் கலந்துதகாள்ளாமல் இருந்த தில்ரல. கநாயாளிகூட இரு 
மனிதர்களுக்கி ரடகய (ததாங்கியவாறு) நடந்துவந்து ததாழுரகயில் 
கெர்ந்துவிடுவார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு கநரிய 
வழி கரளக் கற்பித்தார்கள். ததாழுரக அைிவிப்புச் தெய்யப்படும் 
பள்ளிவாெலில் ததாழுவது அத்தரகய கநர்வழிகளில் ஒன்ைாகும்.  

1159 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் நாரள 
(மறுரம நாளில்) முஸ்லிமாக அல்லாஹ்ரவச் ெந்திக்க விரும்புகிைாகைா 

அவர் ததாழுரக அைிவிப்புச் தெய்யப்படும் இடங்களில் (பள்ளிவாெல்களில்) 
இந்தத் ததாழுரககரளப் கபணி(த் ததாழுது)வைட்டும். ஏதனனில்,அல்லாஹ் 
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உங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு கநரிய வழிகரளக் காட்டியுள்ளான். (கூட்டுத்) 
ததாழுரககள் கநரிய வழிகளில் உள்ளரவயாகும். கூட்டுத் ததாழுரகயில் 
கலந்துதகாள்ளாமல் தமது வடீ்டிகலகய ததாழுதுதகாள்ளும் இன்ன மனிதரைப் 
கபான்று நீங்களும் உங்கள் வடீுகளிகலகய ததாழுதுவருவரீ்களானால் நீங்கள் 
உங்கள் நபியின் வழிமுரைகரளக் ரகவிட்டவர் ஆவரீ்கள். உங்கள் நபியின் 
வழிமுரைரய நீங்கள் ரகவிட்டால் நிச்ெயம் நீங்கள் வழிதவைிவிடுவரீ்கள். 
யார் "அங்கத் தூய்ரம' (உளூ) தெய்து அரதச் தெம்ரமயாகவும் தெய்து 
பின்னர் இப்பள்ளிவாெல்களில் ஒன்ரை கநாக்கி வருகிைாகைா அவர் 
எடுத்துரவக்கும் ஒவ்கவார் அடிக்கும் அவருக்கு அல்லாஹ் ஒரு நன்ரமரய 
எழுதுகிைான்;அவருக்கு ஒரு தகுதிரய உயர்த்துகிைான்; அவருரடய 
பாவங்களில் ஒன்ரை மன்னித்துவிடுகிைான். நான் பார்த்தவரை எங்களிரடகய 
நயவஞ்ெகம் அைியப்பட்ட நயவஞ்ெகரைத் தவிை கவதைவரும் கூட்டுத் 
ததாழுரகயில் கலந்துதகாள்ளாமல் இருந்ததில்ரல. (எங்களில் 
கநாயாளியான) ஒரு மனிதர் இரு மனிதருக்கிரடகய ததாங்கியவாறு 
அரழத்துவைப்பட்டு (கூட்டுத்) ததாழுரகயில் நிறுத்தப்பட்டதுண்டு. 

 பாடம் : 46 ததாழுரக அைிவிப்பாளர் (முஅத்தின்) அைிவிப்புச் தெய்த பிைகு 
பள்ளிவாெரலவிட்டு தவளிகயைலாகாது.  

1160 அபுஷ்ைஅஸா அல்முஹாரிப ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களுடன் பள்ளிவாெலில் அமர்ந்திருந்கதாம். அப்கபாது 
ததாழுரக அைிவிப்பாளர் (முஅத்தின்) அைிவிப்புச் தெய்தார். உடகன 

(அங்கிருந்த) ஒரு மனிதர் பள்ளிவாெலில் இருந்து எழுந்து தென்ைார். அந்த 

மனிதர் பள்ளிவாெரலவிட்டு தவளிகயறும்வரை அவரைகய பார்த்துக் 
தகாண்டிருந்த அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் பிைகு, "கவனியுங்கள்: இவர், 

அபுல்காெிம் (முஹம்மத்-ஸல்) அவர்களுக்கு மாறு தெய்து விட்டார்'' என்று 
கூைினார்கள்.  

1161 அபுஷ்ைஅஸா அல்முஹாரிப ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ததாழுரக 
அைிவிப்புச் தெய்யப்பட்ட பின் பள்ளிவாெரல விட்டு தவளிகயைிக்தகாண்டி 
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ருந்த ஒரு மனிதரை அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் பார்த்தார்கள். அப்கபாது 
அவர்கள், "கவனியுங்கள்: இந்த மனிதர், அபுல்காெிம் (முஹம்மத்-ஸல்) 
அவர்களுக்கு மாறுதெய்து விட்டார்'' என்று கூைினார்கள்.  

பாடம் : 47 இைாரவயும் சுப்ரஹயும் ஜமாஅத்துடன் ததாழுவதன் ெிைப்பு.  
1162 அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபஅீம்ைா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உஸ்மான் 
பின் அஃப்பான் (ைலி) அவர்கள் மஃக்ரிப் ததாழுரகக்குப் பிைகு பள்ளிவாெலுக்கு 
வந்து தனியாக அமர்ந்திருந்தார்கள். அவர் களிடம் தென்று நானும் 
அமர்ந்கதன். அப்கபாது அவர்கள், "என் ெககாதைரின் புதல்வகை! அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இைாத் ததாழுரகரய ஜமாஅத்துடன் ததாழுகின்ைவர், 

பாதி இைவுவரை நின்று வணங்கியவரைப் கபான்ைவர் ஆவார். சுப்ஹுத் 
ததாழுரகரய ஜமாஅத்துடன் ததாழுகின்ைவர், இைவு முழுதும் நின்று 
வணங்கிய வரைப் கபான்ைவர் ஆவார்' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' 

என்ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

1163 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: சுப்ஹுத் ததாழுதவர் 
அல்லாஹ்வின் தபாறுப்பில் இருக்கிைார். இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் 
தபாறுப்பிலுள்ள ஒன்ைின் விையத்தில் (நீங்கள் வைம்பு மீைி நடந்து, அது 
குைித்து) அல்லாஹ் உங்களிடம் விொைரண தெய்து, அரத உங்களிடம் 

கண்டுதகாண்டதால் உங்கரள நைக தநருப்பில் குப்புைத் தள்ளும் நிரல 
உங்களுக்கு ஏற்பட்டுவிட கவண்டாம். இரத ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் பின் 
சுஃப்யான் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

1164 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: சுப்ஹுத் 
ததாழுரகரயத் ததாழுதவர் அல்லாஹ்வின் தபாறுப்பில் இருக்கிைார். 
இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தபாறுப்பிலுள்ள ஒன்ரைக் குைித்து அவன் 
உங்களிடம் விொைரண தெய்(யும் நிரலரய நீங்கள் ஏற்படுத்)திட கவண்டாம். 
ஏதனனில், அவன் தன் தபாறுப்பிலுள்ள ஒன்ரைக் குைித்து ஒருவரிடம் 
விொரிக்கத் ததாடங்கினால், அரதக் கண்டுபிடித்கத தீருவான். பின்னர் (வைம்பு 
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மீைி நடந்துதகாண்ட) அவரன நைக தநருப்பில் அல்லாஹ் முகங்குப்புைத் 
தள்ளிவிடுவான். இரத ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் பின் சுஃப்யான் அல்கஸ்ரீ 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுன்தப் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நைக தநருப்பில் குப்புைத் தள்ளி விடுவான்' 

எனும் வாெகம் இடம்தபைவில்ரல.  

பாடம் : 48 தகுந்த காைணமிருப்பின் கூட்டுத் ததாழுரக (ஜமாஅத்து)க்குச் 
தெல்லாமல் இருக்க அனுமதியுண்டு. 

 1165 பத்ருப் கபாரில் கலந்துதகாண்ட அன்ொரி நபித்கதாழர்களில் ஒருவைான 
இத்பான் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் தென்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் என் (பனூொலிம்) 
ெமூகத்தாருக்குத் ததாழுரக நடத்துபவனாக இருக்கின்கைன். நான் கண் 
பார்ரவரய இழந்துவருகிகைன். மரழ வந்தால் எனக்கும் (என் 
ெமூகத்தாைான) அவர்களுக்குமிரடகய உள்ள பள்ளத்தாக்கில் தவள்ளநீர் 
வழிந்கதாடும். இந்நிரலயில் அவர்களுரடய பள்ளிவாெலுக்குச் தென்று 
அவர்களுக்கு என்னால் ததாழரவக்க இயலவில்ரல. ஆககவ,அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! தாங்கள் வந்து (எனது வடீ்டில்) ஓரிடத்தில் ததாழுரக நடத்த 
கவண்டுதமன்றும், (தாங்கள் நின்று ததாழும்) அந்த இடத்ரத நான் (என்) 
ததாழுமிடமாக ஆக்கிக்தகாள்ள கவண்டுதமன்றும் விரும்புகிகைன்'' என்று 
தொன்கனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்ைா 
அல்லாஹ் (இரைவன் நாடினால்) நான் (அவ்வாகை) தெய்கவன்'' என்று 

தொன்னார்கள். ததாடர்ந்து இத்பான் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: மறுநாள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ைலி) 
அவர்களும் நண்பகல் கநைத்தில் என்னிடம் வந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (என் இல்லத்தினுள் நுரழய) அனுமதி ககட்டார்கள். நான் 

அனுமதியளித்கதன். உள்கள வந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உடகன உட்காைவில்ரல. பிைகு என்னிடம் "(இத்பான்!) உங்கள் வடீ்டில் எந்த 
இடத்தில் நான் ததாழ கவண்டுதமன நீங்கள் விரும்புகிைரீ்கள்?'' என்று 

593

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் மஸ்ஜஜத் - ததாழுமஜடங்கள்



 
 
 

ககட்டார்கள். நான் வடீ்டின் ஒரு மூரலரயக் காட்டிகனன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அந்த இடத்தில்) நின்று "தக்பரீ் (தஹ்ரீம்)' 
தொன்னார்கள். நாங்கள் அவர்களுக்குப் பின்கன (அணிவகுத்து) நின்கைாம். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுது, ெலாம் 
தகாடுத்தார்கள். நாங்கள் அவர்களுக்காகச் ெரமத்திருந்த "கஸீர்' எனும் (கஞ்ெி) 
உணவி(ரன விருந்தளிப்பத)ற்காக அவர்கரள நாங்கள் இருக்கரவத்கதாம். 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்திருப்பரதக் ககள்விப்பட்ட) அந்தப் 

பகுதி மக்கள் எங்கரளச் சுற்ைிக் குழுமிவிட்டனர். கணிெமான கபர் (ெிறுகச் 

ெிறுக) வந்து (என்) வடீ்டில் திைண்டுவிட்டனர். அவர்களில் ஒருவர், "மாலிக் 

பின் துக்ஷுன் எங்கக?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அவர்களில் மற்தைாருவர், 

"அவர் அல்லாஹ்ரவயும் அல்லாஹ்வுரடய தூதரையும் கநெிக்காத ஒரு 
நயவஞ்ெகர் (அதனால்தான் அல்லாஹ்வின் தூதரைச் ெந்திக்க அவர் 
வைவில்ரல)'' என்று தொன்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவரைப் பற்ைி அவ்வாறு தொல்லாதீர்கள். அல்லாஹ்வின் திருப்திரய 
நாடியவைாக அவர் "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' (அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு 
இரைவனில்ரல) என்று தொன்னரத நீங்கள் பார்க்கவில்ரலயா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள் "அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதரும் நன்கு 
அைிந்தவர்கள்'' என்று கூைினார்கள். அ(வ்வாறு நயவஞ்ெகர் என விமரிெித்த)வர், 

"(அல்லாஹ்வின் தூதகை!) அவர் (-மாலிக் பின் துக்ஷுன்) நயவஞ்ெகர்களுடன் 
ததாடர்பு ரவத்திருப்பரதயும் அவர்கள்மீது அபிமானம் தகாண்டிருப்பரதயுகம 
நாங்கள் காண்கிகைாம்'' என்று தொன்னார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் திருப்திரய நாடி "லா இலாஹ 

இல்லல்லாஹ்' என்று தொன்னவரை நைகத்திலிருந்து அல்லாஹ் தடுத்து 

(ஹைாமாக்கி)விட்டான்'' என்று கூைினார்கள். அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான 
இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: பனூொலிம் 
குலத்ரதச் கெர்ந்தவரும் அவர்களில் முக்கியப் பிைமுகருமான ஹுரஸன் 

பின் முஹம்மத் அல்அன்ொரி (ைஹ்) அவர்களிடம் மஹ்மூத் பின் அர்ைபஉீ 

அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் அைிவித்த இந்த ஹதீஸ் குைித்துக் ககட்கடன். 
அவர்கள் அரத "உண்ரமதான்' என உறுதிப்படுத்தி னார்கள்.119  
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1166 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் "(அம்மக்களில்) ஒருவர் "மாலிக் பின் "துக்ஷுன்' 

அல்லது "துரகைின்' எங்கக?'' என்று ககட்டார்' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 
கமலும், அைிவிப்பாளர் மஹ்மூத் பின் அர்ைபஉீ (ைலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) 
கூைியதாகவும் அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது: நான் இந்த ஹதீரஸச் 
ெிலரிடம் அைிவித்த கபாது அவர்களிரடகய அபூஅய்யூப் அல் அன்ொரி (ைலி) 
அவர்களும் இருந்தார்கள். அவர்கள், "நீங்கள் தொன்னரதப் கபான்று 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியிருக்க மாட்டார்கள் என்று நான் 

எண்ணுகிகைன்'' என்ைார்கள். உடகன நான் "இத்பான் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்களிடம் திரும்பச் தென்ைால் அவர்களிடம் இது குைித்து (மீண்டும்) 
ககட்கபன்' என்று ெத்தியம் தெய்கதன். அவ்வாகை நான் இத்பான் பின் மாலிக் 

(ைலி) அவர்களிடம் தென்கைன். இத்பான் (ைலி) அவர்கள் பார்ரவரய இழந்த 

முதியவைாக இருந்தார்கள்; தம் ெமூகத்தாருக்கு இமாமாக (ததாழுரக 
நடத்துபவைாக) இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு அருகில் நான் அமர்ந்து இந்த 
ஹதீஸ் ததாடர்பாகக் ககட்கடன். அப்கபாது அவர்கள் முன்பு அைிவித்தரதப் 
கபான்கை எனக்கு அைிவித்தார்கள். இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: இந்த நிகழ்ச்ெிக்குப் பின்னகை கடரமகளும் இன்ன 
பிை விதிகளும் அருளப்தபற்ைன. இரவ அருளப்தபற்ைகதாடு இந்த விையம் 
முற்றுப்தபற்றுவிட்டது. எனகவ, ஏமாந்துவிடாமலிருக்க முடிந்தவர் 
ஏமாந்துவிடாதிருக்கட்டும்.120  

1167 மஹ்மூத் பின் அர்ைபஉீ அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நான் 
ெிறுவனாக இருந்தகபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் 

வடீ்டிலிருந்த (கிணறு ஒன்ைிலிருந்து) வாளியில் (தண்ணரீ் எடுத்துத் தமது 

வாயில் ஊற்ைி என் முகத்தில்) ஒரு முரை (தெல்லமாக) உமிழ்ந்தரத நான் 

(இப்கபாதும்) நிரனவில் ரவத்திருக்கிகைன்.121 என்னிடம் இத்பான் பின் 
மாலிக் (ைலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: நான் "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! என் பார்ரவ தகட்டுவிட்டது...'' என்று ததாடங்கி, "அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவித்தார்கள். 
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நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காகத் தயாரித்திருந்த 
ககாதுரம மாவுக் கஞ்ெி(ரய அவர்கள் பருக கவண்டும் என்ை ஆரெ)க்காக 
அவர்கரள இருக்கரவத்கதாம்'' என்று ஹதீஸ் முடிகிைது. அதற்குப் பின்புள்ள 
குைிப்புகள் இடம்தபைவில்ரல.  

பாடம் : 49 கூடுதலான ததாழுரககரளயும் (நஃபில்) ஜமாஅத்தாகத் 
ததாழலாம்; சுத்தமான பாய், ததாழுரக விரிப்பு, துணி கபான்ை வற்ைின் மீது 
ததாழலாம். 

 1168 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் (தாய் வழிப்) 
பாட்டி முரலக்கா (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 
களுக்காக உணவு தயாரித்து (விருந்துண்ண) அவர்கரள அரழத்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வந்து) அதில் ெிைிதளரவச் 

ொப்பிட்டுவிட்டுப் பிைகு, "எழுங்கள், உங்களுக்காக நான் (நஃபில் ததாழுரக) 
ததாழுவிக்கிகைன்'' என்று கூைினார்கள். நான் எங்கள் பாதயான்ரை 
(எடுப்பதற்காக அரத) கநாக்கி எழுந்கதன்; அதுகவா நீண்ட நாட்கள் 
விரிக்கப்பட்டிருந்ததால் கறுப்பாகிவிட்டிருந்தது. ஆககவ, அதில் நான் தண்ணரீ் 
ததளித்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ததாழுரகக்காக) அதில் 
நின்ைார்கள். உடகன நானும் ஓர் அநாரதச் ெிறுவரும் (-ளுரமர் பின் ெஅத்) 
அவர்களுக்குப் பின்னால் அணியில் நின்கைாம். அந்த மூதாட்டி (-உம்மு 
சுரலம்) எங்களுக்குப் பின்னால் நின்றுதகாண்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவித்துவிட்டுத் திரும்பிச் 
தென்ைார்கள்.122 

 1169 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மக்களிகலகய மிகவும் நற்குணமுரடயவைாக 

விளங்கினார்கள். அவர்கள் எங்கள் வடீ்டில் இருக்கும்கபாது ெில கவரளகளில் 

ததாழுரக(யின் கநைம்) வந்துவிடும். உடகன, தாம் அமரும் விரிப்ரபச் சுத்தம் 

தெய்திடுமாறு பணிப்பாôர்கள். அவ்வாகை அது தபருக்கி(த் துரடத்து)ச் சுத்தம் 

தெய்யப்பட்டுத் தண்ணரீ் ததளிக்கப்படும். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள் முன்கன நிற்க, நாங்கள் அவர்களுக்குப் பின்னால் நிற்கபாம். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் ததாழுவிப்பார்கள். 
(அன்று) மக்களுரடய விரிப்பு கபரீச்ெ மட்ரடயால் தெய்யப்பட்டதாககவ 
இருந்தது.123 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

1170 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) நபி (ஸல்) அவர்கள் 
எங்களிடம் (எங்கள் வடீ்டுக்கு) வந்தார்கள். அப்கபாது (வடீ்டில்) நான், என் 
தாயார் மற்றும் என் ெிைிய தாயார் உம்முஹைாம் (ைலி) ஆகிகயார் மட்டுகம 
இருந்கதாம். நபி (ஸல்) அவர்கள், "எழுங்கள்! உங்களுக்காக நான் (நஃபில்) 
ததாழுவிக்கப் கபாகிகைன்'' என்று கூைிவிட்டு எங்களுக்கு (தரலரம தாங்கித்) 
ததாழுவித்தார்கள். (அது கடரமயான ததாழுரகயின் கநைமல்ல.) -இதன் 
அைிவிப்பாளைான ஸாபித் (ைஹ்) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர், "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அனஸ் (ைலி) அவர்கரளத் தமக்கு (அருகில்) எந்தப் பக்கத்தில் 

நிறுத்தினார்கள்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு ஸாபித் (ைஹ்) அவர்கள் "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அனஸ் (ைலி) அவர்கரளத் தமக்கு வலப் பக்கத்தில் நிறுத்தினார்கள்'' 

என்று பதிலளித்தார்கள்.- பின்னர், நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் 
குடும்பத்தாருக்காக எல்லா விதமான இம்ரம மறுரம நன்ரம கவண்டிப் 
பிைார்த்தித்தார்கள். அப்கபாது என் தாயார், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (அனஸ்,) 

உங்களுரடய ெிறு கெவகர். அவருக் காக நீங்கள் பிைார்த்தியுங்கள்!'' என்ைார். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "எனக்கு எல்லா விதமான நன்ரமயும் கவண்டிப் 
பிைார்த்தித்தார்கள். அவர்கள் எனக்காகச் தெய்த பிைார்த்தரனயின் இறுதியில், 

"இரைவா! அனஸுக்குச் தெல்வத்ரதயும் குழந்ரத கரளயும் 
அதிகமாக்குவாயாக! அதில் அவருக்கு வளம் பாலிப்பாயாக!'' என்று 

பிைார்த்தித்தார்கள்.  

1171 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எனக்கும் என் தாயாருக்கும், அல்லது என் ெிைிய தாயாருக்கும் 
(தரலரம தாங்கித்) ததாழுரக நடத்தினார்கள். அப்கபாது என்ரனத் தமக்கு 
வலப் பக்கத்திலும் தபண்ரண எங்களுக்குப் பின்னாலும் நிறுத்தினார்கள். - 
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கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

1172 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ரமமூனா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழும்கபாது 
அவர்களுக்கு அருகில் நான் (உைங்கிக்தகாண்டு) இருப்கபன். அவர்கள் 
ெிைவணக்கம் (ெஜ்தா) தெய்யும்கபாது ெில கநைங்களில் அவர்களது ஆரட 
என்மீது படும். நபி (ஸல்) அவர்கள் (ெிைியததாரு) ததாழுரக விரிப்பில் 
ததாழுவார்கள்.124 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 1173 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் பாய் ஒன்ைில் 
ெஜ்தாச் தெய்து ததாழுது தகாண்டிருப்பரதக் கண்கடன். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 50 கூட்டாகத் ததாழுவது மற்றும் ததாழுரகரய 
எதிர்பார்த்திருப்பது ஆகியவற்ைின் ெிைப்பு.  
1174 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர் தமது 
வடீ்டில் ததாழுவரதவிடவும், தமது கரடத்ததருவில் ததாழுவரதவிடவும் 

அவர் ஜமாஅத்துடன் ததாழுவது இருபதுக்கும் கமற்பட்ட மடங்கு அதிகச் 

ெிைப்புரடயதாகும். ஏதனனில், உங்களில் ஒருவர் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) 
தெய்து, அரதச் தெம்ரமயாகவும் தெய்து, ததாழ கவண்டும் என்ை ஆர்வத்தில், 

ததாழுகின்ை ஒகை கநாக்கத்துடன் பள்ளிவாெலுக்கு வந்தால் அவர் 
பள்ளிவாெலுக்குள் நுரழயும்வரை அவர் எடுத்துரவக்கும் ஒவ்கவார் அடிக்கும் 
ஒரு தகுதி அவருக்கு உயர்த்தப்படுகிைது; ஒரு தவறு அவருக்காக 
மன்னிக்கப்படுகிைது. அவர் பள்ளிவாெலுக்குள் நுரழந்துவிட்டால், 

ததாழுரகரய எதிர்பார்த்து அவர் தம்ரமக் 

கட்டுப்படுத்திக்தகாண்டிருக்கும்வரை அவர் ததாழுதுதகாண்டிருப்பவைாககவ 

கருதப்படுகிைார். உங்களில் ஒருவர் தாம் ததாழுத இடத்திகலகய 
வறீ்ைிருக்கும்வரை அவருக்காக வானவர்கள் 
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பிைார்த்தித்துக்தகாண்டிருக்கிைார்கள். "இரைவா! இவருக்குக் கருரண 
புரிவாயாக! இரைவா! இவருக்கு மன்னிப்பளிப்பாயாக! இரைவா! இவைது 
பாவமன்னிப்ரப ஏற்பாயாக!'' என்று அவர்கள் கூறுகின்ைனர். அவர் ெிறு 

துடக்கின் மூலம் ததால்ரல தைாதவரை (இது நீடிக்கும்). இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.125 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 

 1175 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
தாம் ததாழுத இடத்திகலகய வறீ்ைிருக்கும்வரை அவருக்காக வானவர்கள் 
பிைார்த்திக்கிைார்கள்."இரைவா! இவருக்கு மன்னிப்பளிப்பாயாக! இரைவா! 
இவருக்குக் கருரண புரிவாயாக!'' என்று அவர்கள் 

பிைார்த்தித்துக்தகாண்டிருக்கிைார்கள்; அவருக்குச் ெிறு துடக்கு ஏற்படாமல் 

இருந்தால். உங்களில் ஒருவர் ததாழுரகரய எதிர்பார்த்துத் தம்ரமக் 

கட்டுப்படுத்திக்தகாண்டிருக்கும்வரை அவர் ததாழுதுதகாண்டிருப்பவைாககவ 

கருதப்படுகிைார். 

 1176 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அடியார் 
ததாழுரகரய எதிர்பார்த்துத் ததாழுமிடத்தில் வறீ்ைிருக்கும்வரை அவர் 

ததாழுரகயில் இருப்பவைாககவ கருதப்படுகிைார். அப்கபாது வானவர்கள், 

"இரைவா! இவருக்கு மன்னிப்பளிப்பாயாக! இரைவா! இவருக்குக் கருரண 
புரிவாயாக!'' என்று பிைார்த்திக்கின்ைனர். அவர் திரும்பிச் தெல்லும்வரை 
அல்லது அவருக்குச் ெிறு துடக்கு ஏற்படும்வரை (இது நீடிக்கும்). இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான அபூைாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் "ெிறு துடக்கு 
எது?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் "ெப்தமின்ைிகயா 
அல்லது ெப்தத்துடகனா காற்று பிரிவதாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
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 1177 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
ததாழுரகரய எதிர்பார்த்துத் தம்ரமக் கட்டுப்படுத்திக்தகாண்டதுடன், அவர் தம் 
குடும்பத்தாரிடம் திரும்பிச் தெல்லவிடாமல் ததாழுரக அவரைத் தடுத்து 
ரவத்திருக்குமானால், அவர் ததாழுதுதகாண்டிருப்பவைாககவ கருதப்படுகிைார். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.126  

1178 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
ததாழுரகரய எதிர்பார்த்து வறீ்ைிருக்கும்வரை அவர் ததாழுதுதகாண்டிருப் 
பவைாககவ கருதப்படுகிைார்; அவருக்குச் ெிறு துடக்கு ஏற்படாமல் இருந்தால். 
அப்கபாது அவருக்காக வானவர்கள், "இரைவா! இவருக்கு மன்னிப்பளிப்பாயாக! 
இரைவா! இவருக்குக் கருரண புரிவாயாக!'' என்று பிைார்த்தித்துக் 
தகாண்டிருக்கிைார்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 51 பள்ளிவாெல்களுக்கு அதிகக் காலடிகள் எடுத்துரவத்து (தவகு 
ததாரலவிலி ருந்து) தெல்வதன் ெிைப்பு.  

1179 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மக்களில் 
ததாழுரகக்காக அதிக நன்ரம தபறுகின்ைவர் (யாதைனில்), (ததாழுரகக்காக) 
தவகு ததாரலவிலிருந்து நடந்துவருபவர் ஆவார். அடுத்து அதற்கடுத்த 
ததாரல தூைத்திலிருந்து வருபவர் ஆவார். யார் இமாமுடன் ததாழக் 
காத்திருக்கிைாகைா அவர், (தனியாகத்) ததாழுதுவிட்டு உைங்கிவிடுபவரைவிட 
அதிக நன்ரம அரடபவைாவார்.127 இரத அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், அபூகுரைப் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "இமாமுடன் 
ஜமாஅத்தாகத் ததாழக் காத்திருக்கிைாகைா' எனும் வாெகம் இடம்தபற்றுள்ளது.  

1180 உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் இருந்தார். 
(மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெலுக்கு அவரைவிட தவகு ததாரலவிலிருந்து 
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நடந்துவருபவர் கவறு எவரையும் நான் அைிந்திருக்கவில்ரல. அவர் 

எந்ததவாரு ததாழுரகரயயும் தவைவிடமாட்டார். எனகவ அவரிடம், "நீங்கள் 
ஒரு கழுரத வாங்கிக்தகாண்டால் நன்ைாயிருக்குகம! அதன் மீது பயணம் 
தெய்து காரிருளிலும் கடும் தவப்பத்திலும் (ததாழுரகக்கு) வைலாகம?'' என்று 
"ககட்கப்பட்டது' அல்லது "(அவ்வாறு) நான் ககட்கடன்'. அதற்கு அவர், "எனது 
இல்லம் பள்ளிவாெலுக்கு அருகிகலகய அரமந்திருப்பது எனக்கு 
மகிழ்ச்ெியளிக்காது. (ஏதனனில்,) நான் பள்ளிவாெலுக்கு நடந்துவருவதும் (பள்ளி 
வாெலில் இருந்து) இல்லத்தாரிடம் திரும்பிச் தெல்வதும் எனக்கு 
(நன்ரமகளாக)ப் பதிவு தெய்யப்பட கவண்டுதமன நான் விரும்புகிகைன்'' என்று 
கூைினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரவ 
அரனத்ரதயும் கெர்த்து அல்லாஹ் உங்களுக்கு வழங்கிவிட்டான்'' என்று 
கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது - உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அன்ொரிகளில் ஒருவருரடய வடீு மதீனா விகலகய (பள்ளிவாெலுக்கு) தவகு 
ததாரலவில் அரமந்திருந்தது. அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் எல்லாத் ததாழுரககளிலும் தவைாமல் கலந்துதகாள்வார். 
நாங்கள் அவருக் காக (தவகு ததாரலவிலிருந்து ெிைமப்பட்டு வருகிைாகை 
என்று) அனுதாபப்பட்கடாம். இரதயடுத்து அவரிடம் நான், "இன்னாகை! நீங்கள் 
கழுரததயான்ரை வாங்கி (அதில் பயணம் தெய்து வருவைீா)னால் 
நன்ைாயிருக்குகம! கடும் தவப்பத்திலிருந்தும் விை ஜந்துக்களிலி ருந்தும் 
உங்கரளக் காத்துக்தகாள்ளலாகம?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர், "அைிவரீ்: 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! எனது இல்லம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுரடய இல்லத்துடன் (மஸ்ஜிதுந் நபவ ீஅருகிகலகய கயிறுகளால் 
இரணத்துக்) கட்டப்பட்டிருக்க கவண்டும் என நான் விரும்பவில்ரல''என்று 
கூைினார். அவர் அவ்வாறு கூைியது எனக்கு மிகுந்த மன கவதரனயளிக்ககவ 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து நடந்தரதத் ததரிவித்கதன். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அவரை அரழத்(து விொரித்)தார்கள். அவர் முன்பு (என்னிடம்) 
கூைியரதப் கபான்கை கூைினார். கமலும், தம் கால் சுவடுகளுக்கு நன்ரம பதிவு 
தெய்யப்பட கவண்டுதமனத் தாம் விரும்புவதாகவும் அவர் ததரிவித்தார். நபி 
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(ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் எதிர்பார்த்த நன்ரம உங்களுக்கு உண்டு'' என்று 
கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 1181 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: எங்கள் 
குடியிருப்புகள் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெலுக்குத் ததாரலவில் 

அரமந்திருந்தன. ஆககவ, நாங்கள் எங்கள் வடீுகரள விற்றுவிட்டுப் பள்ளி 
வாெலுக்கு அருகில் குடிகயை விரும்பிகனாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அவ்வாறு தெய்ய கவண்டாதமன எங்களுக்குத் தரட 
விதித்தார்கள். கமலும், "உங்களது ஒவ்தவாரு காலடிக்கும் உங்களுக்கு ஒரு 
தகுதி உண்டு'' என்று கூைினார்கள்.  

1182 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ 
பள்ளிவாெரலச் சுற்ைி காலி மரனகள் இருந்தன. பனூெலிமா குலத்தார் 
பள்ளிவாெலுக்கு அருகிகலகய குடிகயை விரும்பினர். இந்த விையம் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியகபாது அவர்கள், "நீங்கள் 

(மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளி வாெலுக்கு அருகில் குடிகயைப்கபாவதாக நான் 
அைிந்கதகன (அது உண்ரமயா)?''என்று ககட்டார்கள். அதற்கு பனூெலிமா 
குலத்தார் "ஆம், அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் அவ்வாறு 
விரும்பிகனாம்''என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "பனூெலிமா குலத்தாகை! உங்கள் குடியிருப்புகள் அங்கககய 
இருக்கட்டும்! உங்கள் காலடிகள் (அளவுக்கு நன்ரமகள்) பதிவு தெய்யப்படும்; 

உங்கள் குடியிருப்புகள் அங்கககய இருக்கட்டும்! உங்கள் காலடிகள் (அளவுக்கு 
நன்ரமகள்) பதிவு தெய்யப்படும்'' என்று (இரு முரை) கூைினார்கள்.  

1183 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: பனூெலிமா 
குலத்தார் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெலுக்கு அருகில் குடிகயை விரும்பினர். 
அப்கபாது (பள்ளிவாெலுக்கு அருகிலிருந்த) மரனகள் காலியாக இருந்தன. 
இந்த விையம் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியகபாது அவர்கள், "பனூெலிமா 

குலத்தாகை! உங்கள் குடியிருப்புகள் அங்கககய இருக்கட்டும். உங்கள் 
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காலடிகள் (அளவுக்கு நன்ரமகள்) பதிவு தெய்யப்படும்'' என்று கூைினார்கள். 
பனூெலிமா குலத்தார், "நாங்கள் அவ்வாறு குடிகயைியிருந்தால் எங்களுக்கு 
அது மகிழச்ெியளித்திருக்காது'' என்று கூைினர்.  

பாடம் : 52 ததாழுரகக்காக நடந்துதெல்வதால்  

தவறுகள் மன்னிக்கப்படுகின்ைன; தகுதிகள் உயர்த் தப்படுகின்ைன. 

 1184 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் தமது 
வடீ்டிகலகய அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்துவிட்டு இரைக் கட்டரள(களான 

ததாழுரக)களில் ஒன்ரை நிரைகவற்றுவதற்காக இரையில்லங்களில் 
ஒன்ரை கநாக்கி நடந்து தெல்கிைாகைா, (அவர் எடுத்துரவக்கும்) இரு 
காலடிகளில் ஒன்று அவருரடய தவறுகளில் ஒன்ரை அழித்துவிடுகிைது; 

மற்தைான்று அவருரடய தகுதிரய உயர்த்திவிடுகிைது. இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

1185 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உங்களில் ஒருவருரடய (வடீ்டு) வாெலில் ஓர் ஆறு 
(ஓடிக்தகாண்டு) இருக்கிைது. அதில் அவர் தினமும் ஐந்து முரை நீைாடுகிைார். 
இந்நிரலயில் அவைது உடலில் அழுக்ககதும் இருக்குமா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு மக்கள் "அவைது உடலில் அழுக்ககதும் இைாது'' என்று பதிலளித்த னர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது தான் ஐகவரளத் ததாழுரககளின் 
நிரலயாகும். அ(வற்ரை நிரைகவற்றுவ)தன் மூலம் அல்லாஹ் தவறுகரள 

அழிக்கிைான்'' என்று கூைினார்கள்.128 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது.  

1186 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஐகவரளத் 
ததாழுரகயின் நிரலயானது, உங்கள் வடீ்டு வாெலில் ஓடும் ஆழமான 
நதிக்கு ஒத்திருக்கிைது. அதில் அவர் நாள்கதாறும் ஐந்து முரை 
குளித்துவருகிைார். இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "(அவ்வாறு ஐந்து முரை 
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குளித்தால்) அவைது உடலில் அழுக்தகரதயும் அது விட்டுரவக்குமா?'' என்று 

(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டதாக) இடம்தபற்றுள்ளது.  

1187 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர் 
பள்ளிவாெலுக்குக் காரலயிகலா மாரலயிகலா தென்று வந்தால் அவர் 
ஒவ்தவாரு முரை தென்று வரும்கபாதும் அவருக்காக அல்லாஹ் 
தொர்க்கத்தில் ஒரு மாளிரகரய (அல்லது விருந்ரத)த் தயார் தெய்கிைான். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.129 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 53 சுப்ஹுத் ததாழுரகக்குப் பின் (சூரிய உதயம்வரை) ததாழுத 
இடத்திகலகய அமர்ந்திருப்பதன் ெிைப்பும் பள்ளிவாெல் களின் ெிைப்பும். 

 1188 ெிமாக் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஜாபிர் பின் ெமுைா 
(ைலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் 
அரவயில் அமர்ந்திருக்கிைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் "ஆம், 

அதிகமாக (அமர்ந்திருக்கிகைன்). அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சூரியன் உதயமாகாத வரை (சுப்ஹுத் ததாழுத இடத்திலிருந்து) 
எழமாட்டார்கள். சூரியன் உதயமான பின் (அங்கிருந்து) எழுவார்கள். அப்கபாது 

மக்கள் அைியாரமக் காலம் குைித்துப் கபெிச் ெிரித்துக் தகாண்டிருப்பார்கள். 
(இரதக் ககட்டு) அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புன்னரகத்துக் 

தகாண்டிருப்பார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

1189 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ஃபஜ்ர் ததாழுரக ததாழுதுவிட்டு ததாழுத இடத்திகலகய சூரியன் நன்கு 
உதயமாகும்வரை அமர்ந்திருப்பார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் "நன்கு' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  
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1190 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் ஊரிலுள்ள 
இடங்களில் அல்லாஹ்விற்கு மிகவும் விருப்பமான இடம் பள்ளிவாெலாகும். 
ஓர் ஊரிலுள்ள இடங்களிகலகய அல்லாஹ்வின் தவறுப்பிற்குரிய இடம் 
கரடத்ததருவாகும்.130 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 54 ததாழரவப்பதற்கு (இமாமத்) அதிகத் தகுதியுரடய வர் யார்?  

1191 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மக்கள் மூன்று கபர் 
இருந்தால் அவர்களில் ஒருவர் தரலரம தாங்கித் ததாழுவிக்கட்டும்; 

அவர்களில் நன்கு ஓதத் ததரிந்தவகை அவர் களுக்குத் ததாழுவிக்க அதிகத் 
தகுதியுரடயவர் ஆவார். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் வந்துள்ளது.  

1192 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
கவதத்ரத நன்கு ஓதத் ததரிந்தவகை மக்களுக்குத் தரலரம தாங்கித் 

ததாழுவிப்பார். மக்கள் அரனவருகம ெம அளவில் ஓதத் ததரிந்தவர்களாய் 
இருந்தால் அவர்களில் நபிவழிரய நன்கு அைிந்தவர் (தரலரம தாங்கித் 
ததாழுவிப்பார்). அதிலும் அவர்கள் ெம அளவு அைிவுரடகயாைாய் இருந்தால் 
அவர்களில் முதலில் நாடு துைந்து (ஹிஜ்ைத்) வந்தவர் (தரலரம தாங்கித் 
ததாழுவிப்பார்). அவர்கள் அரனவரும் ெம காலத்தில் நாடு துைந்து 
வந்திருப்பின் அவர்களில் முதலில் இஸ்லாத்ரதத் தழுவியவர் (தரலரம 
தாங்கித் ததாழுவிப்பார்). ஒருவர் மற்தைாரு மனிதருரடய 
அதிகாைத்திற்குட்பட்ட இடத்தில் (அவருரடய அனுமதியின்ைி) தரலரம 

தாங்கித் ததாழுவிக்க கவண்டாம். ஒரு மனிதருக்குரிய வடீ்டில் அவைது 
விரிப்பின் மீது அவருரடய அனுமதியின்ைி அமை கவண்டாம். இரத 
அபூமஸ்ஊத் அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அபூெயதீ் அல்அைஜ் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில் "முதலில் இஸ்லாத்ரதத் தழுவியவர்' என்பதற்கு 
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பதிலாக "அவர்களில் வயதில் மூத்தவர்' எனும் வாெகம் இடம்தபற்றுள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. 

 1193 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் கவதத்ரத 
நன்கு ஓதத் ததரிந்தவரும் அரத முதலில் ஓதக் கற்றுக்தகாண்டவரும் 

மக்களுக் குத் தரலரம தாங்கித் ததாழுவிப்பார். அவர்கள் அரனவருகம ெம 
அளவில் ஓதத் ததரிந்தவர் களாய் இருந்தால் அவர்களில் முதலில் நாடு 
துைந்து (ஹிஜ்ைத்) வந்தவர் மக்களுக்குத் தரலரம தாங்கித் ததாழுவிக்கட்டும். 
அவர்கள் அரனவரும் ெம காலத்தில் நாடு துைந்து வந்தவர்களாய் இருந்தால் 
அவர்களில் வயதில் மூத்தவர் மக்களுக்குத் தரலரம தாங்கித் 
ததாழுவிக்கட்டும். ஒருவைது வடீ்டிகலா அல்லது ஒருவருரடய 
அதிகாைத்திற்குட்பட்ட இடத்திகலா (அவருரடய அனுமதியின்ைி) நீங்கள் 
தரலரம தாங்கித் ததாழுவிக்க கவண்டாம். ஒருவருரடய வடீ்டில் "அவர் 

உங்களுக்கு அனுமதியளித்தால் தவிை' அல்லது "அவைது 
அனுமதியின்ைி'அவைது விரிப்பின் மீது நீங்கள் அமைாதீர்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1194 மாலிக் பின் அல்ஹுரவரிஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (பனூரலஸ் 
தூதுக் குழுவில்) ஒத்த வயதுரடய இரளஞர்கள் பலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களிடம் தென்கைாம். அவர்களிடம் இருபது நாட்கள் தங்கிகனாம். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கருரண உள்ளம் தகாண்டவைாகவும் 
இளகிய மனம் பரடத்தவைாகவும் இருந்தார்கள். நாங்கள் எங்கள் 
குடும்பத்தாரிடம் (திரும்பிச்) தெல்ல ஆரெப்படுகிகைாம் என எண்ணிய 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (ஊரில்) நாங்கள் விட்டுவந்த எங்கள் 
குடும்பத்தாரைப் பற்ைி விொரித்தார்கள். நாங்கள் அவர்கரளப் பற்ைித் 
ததரிவித்கதாம். ஆககவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் 
உங்கள் குடும்பத்தாரிடம் திரும்பிச்தென்று அவர்களிரடகய தங்கியிருந்து 
அவர்களுக்குக் கல்வி கற்றுக்தகாடுங்கள். (கடரமகரள நிரைகவற்றும்படி) 

606

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் மஸ்ஜஜத் - ததாழுமஜடங்கள்



 
 
 

அவர்கரளப் பணியுங்கள். ததாழுரக (கநைம்) வந்ததும் உங்களில் ஒருவர் 
ததாழுரக அைிவிப்புச் தெய்யட்டும்; பிைகு உங்களில் (வயதில்) மூத்தவர் 
உங்களுக்குத் தரலரம தாங்கித் ததாழுவிக்கட்டும்'' என்ைார்கள்.131 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மாலிக் பின் அல் ஹுரவரிஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நான் (என் குலத்தார்) ெிலருடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் தென்கைன். நாங்கள் ஒத்த வயதுரடய இரளஞர்களாய் 
இருந்கதாம்'' என்று மாலிக் பின் அல்ஹுரவரிஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக 
ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது.  

1195 மாலிக் பின் அல்ஹுரவரிஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் என் 
நண்பர் ஒருவரும் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தென்கைாம். நாங்கள் (அவர் 

களிடம் ெில நாட்கள் தங்கியிருந்து விட்டு) அவர்களிடமிருந்து 

திரும்பிச்தெல்ல விரும்பிய கபாது எங்களிடம் அவர்கள் "ததாழுரக (கநைம்) 
வந்துவிட்டால் ததாழுரக அைிவிப்புச் தெய்யுங்கள். பிைகு இகாமத் 

தொல்லுங்கள். உங்களில் (வயதில்) மூத்தவர் உங்களுக்குத் தரலரம 
தாங்கித் ததாழுவிக்கட்டும்'' என்ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் காலித் அல்ஹத்தாஉ 
(ைஹ்) அவர்கள் "இருவரும் ெம அளவில் ஓதத் ததரிந்தவர்களாய் இருந்தனர்' 

என்று கூடுதலாக அைிவித்துள்ளார்கள். 

 பாடம் : 55 முஸ்லிம்களுக்கு ஏகதனும் கொதரன (கபைழிவு) ஏற்பட்டால் 
எல்லாத் ததாழுரககளிலும் "குனூத்' (எனும் கொதரனக் காலப் பிைார்த்தரன) 
ஓதுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.  

1196 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஃபஜ்ர் ததாழுரகயில் (குர்ஆன்) ஓதிய பின் தக்பரீ் தொல்(லி ருகூஉ 
தெய்)வார்கள். பிைகு ருகூஉவிலிருந்து தரலரய உயர்த்தும்கபாது 
"ெமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ்' (அல்லாஹ் தன்ரனப் புகழ்கவாரின் 
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புகழுரைரய ஏற்றுக்தகாள்கிைான்) "ைப்பனா வ லக்கல் ஹம்து' (எங்கள் 
இரைவா! உனக்கக புகழ் அரனத்தும்) என்று கூறுவார்கள். பிைகு நின்ைவாறு 
(பின்வரும் "குனூத்'ரத) ஓதுவார்கள்: இரைவா! வலீத் பின் அல்வலீத், ெலமா 

பின் ஹிைாம், அய்யாஷ் பின் அபைீபஆீ ஆகிகயாரையும் (மக்காவிலுள்ள) 
ஒடுக்கப்பட்ட இரைநம்பிக்ரகயாளர்கரளயும் நீ காப்பாற்றுவா யாக! 
இரைவா, (கடும் பரக தகாண்ட) முளர் குலத்தார்மீது உனது பிடிரய 
இறுக்குவாயாக! இரைவா! (உன் தூதர்) யூசுஃபின் காலத்தில் ஏற்பட்ட பஞ்ெம் 
நிரைந்த ஆண்டுகரளப் கபான்று இவர்களுக்கும் ஏற்படுத்துவாயாக! இரைவா! 
லிஹ்யான், ரிஅல், தக்வான், உஸய்யா ஆகிய குலத்தாரை நீ உன் 
அருளிலிருந்து அப்புைப்படுத்துவாயாக! உஸய்யா குலத்தார் (தபயருக்ககற்ப) 
அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுரடய தூதருக்கும் மாறு தெய்துவிட்டனர். பிைகு 
"அவர்கரள அல்லாஹ் மன்னிக்கும் வரை, அல்லது அவர்கள் 

அக்கிைமக்காைர்களாக இருப்பதால் அவர்கரள அவன் கவதரன தெய்யும்வரை 

(அவர்களுக்குத் தண்டரன வழங்குமாறு கூை நபிகய!) உங்களுக்கு எந்த 
உரிரமயும் இல்ரல'' எனும் (3:128ஆவது) இரைவெனம் அருளப்தபற்ை கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு பிைார்த்திப்பரத 
விட்டுவிட்டார்கள் என நமக்குச் தெய்தி எட்டியது.132 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "(நபி) யூசுஃபின் 
காலத்தில் ஏற்பட்ட பஞ்ெம் நிரைந்த ஆண்டுகரளப் கபான்று இவர் களுக்கும் 
பஞ்ெ ஆண்டுகரள ஏற்படுத்துவாயாக!'' என்பதுவரை இடம்தபற்றுள்ளது. 
அதற்குப் பின்னுள்ள குைிப்புகள் இடம்தபைவில்ரல.  

1197 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ததாழுரகயில் ஒரு மாத காலம் ருகூஉவிற்குப் பிைகு குனூத் (எனும் 
கொதரனக் காலப் பிைாத்தரன) ஓதினார்கள். அவர்கள் "ெமிஅல்லாஹு 
லிமன் ஹமிதஹ்' என்று கூைியதும் பின்வருமாறு குனூத் ஓதுவார்கள்: 
இரைவா! (மக்காவில் ெிக்கிக்தகாண்டிருக்கும்) வலீத் பின் அல்வலீரதக் 

காப்பாற்றுவாயாக! இரைவா! ெலமா பின் ஹிைாரமக் காப்பாற்றுவாயாக! 
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இரைவா! அய்யாஷ் பின் அபைீபஆீரவக் காப்பாற்றுவாயாக! இரைவா! 
இரைநம்பிக்ரகயாளர்களில் ஒடுக்கப்பட்டவர்கரள நீ காப்பாற்றுவாயாக! 
இரைவா! முளர் குலத்தாரின் மீது உனது பிடிரய இறுக்குவாயாக! இரைவா! 
(உன் தூதர்) யூசுஃபின் காலத்தில் ஏற்பட்ட பஞ்ெம் நிரைந்த ஆண்டு கரளப் 
கபான்று இவர்களுக்கும் பஞ்ெ ஆண்டுகரள ஏற்படுத்துவாயாக! ததாடர்ந்து 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: இதன் பின்னர் (ஒரு நாள்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்வாறு பிைார்த்திப்பரத 
விட்டுவிட்டரத நான் பார்த்கதன். உடகன நான் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அந்த (ஒடுக்கப்பட்ட) மக்களுக்காகப் பிைார்த்திப்பரத 

விட்டுவிட்டதாகக் கருதுகிகைன்'' என்கைன். அப்கபாது, "(மக்காவில் 

ெிக்கிக்தகாண்டிருந்த) அவர்கள் (மதீனாவுக்குத் தப்பி) வந்துவிட்டரத நீங்கள் 

பார்க்கவில்ரலயா?'' என்று ககட்கப்பட்டது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைா 
ததாழுதுதகாண்டிருந்தகபாது "ெமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ்'என்று 
தொல்லிவிட்டு, பிைகு ெஜ்தாச் தெய்வதற்கு முன்பாக, "இரைவா! (மக்காவில் 
ெிக்கிக்தகாண்டிருக்கும்) அய்யாஷ் பின் அபைீபிஆரவக் காப்பாற்றுவா யாக...!'' 
என்று ததாடங்கி, "(நபி) யூசுஃபின் காலத்தில் ஏற்பட்ட பஞ்ெ ஆண்டுகரளப் 
கபான்று'' என்பது வரை இடம்தபற்றுள்ளது. அதற்குப் பின்னுள்ள குைிப்புகள் 
இடம்தபைவில்ரல.  

1198 அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
கிட்டத்தட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுவித்தரதப் 
கபான்கை நான் உங்களுக்குக் ததாழுவிக்கிகைன்'' என்று கூைினார்கள். 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் லுஹ்ர், இைா, சுப்ஹு ஆகியத் ததாழுரககளில் 
குனூத் (கொதரனக் காலப் பிைார்த்தரன) ஓதுவார்கள். அதில் 
இரைநம்பிக்ரகயாளர்களுக்கு ொர்பாகவும் (தகாடுஞ் தெயல்புரிந்த) 
இரைமறுப்பாளர்கரளச் ெபித்தும் பிைார்த்திப்பார்கள்.133 
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1199 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "பிஃரு மஊனா' (எனுமிடத்தில் பிைாொைத்திற்காச் தென்ை தம்) 
கதாழர்கரளக் தகான்ைவர்களுக்கு எதிைாக -அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுரடய 
தூதருக்கும் மாறு தெய்த உஸய்யா, ரிஅல், தக்வான் மற்றும் லிஹ்யான் ஆகிய 
குலத்தாருக்கு எதிைாக -முப்பது (நாட்கள்) ரவகரை (ததாழுரக) கநைங்களில் 
பிைார்த்தித் தார்கள். பிஃரு மஊனாவில் தகால்லப்பட்ட வர்கள் விையத்தில் 
அல்லாஹ் ஒரு வெனத்ரத அருளினான். அரத நாங்கள் ஓதிவந்கதாம். 
பின்னர் அந்த வெனம் (அல்லாஹ்வின் ஆரணப்படி) நீக்கப்பட்டுவிட்டது: 
"நாங்கள் எங்கள் இரைவனிடம் வந்து கெர்ந்துவிட்கடாம். அவன் எங்கரளக் 
குைித்து திருப்தியரடந்தான்; நாங்கள் அவரனக் குைித்து திருப்தியரடந்கதாம்' 

என்று எங்கள் ெமுதாயத்தாரிடம் ததரிவித்துவிடுங்கள்'' என்பகத அந்த 
வெனம்.134 

 1200 முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அனஸ் பின் 
மாலிக் (ைலி) அவர் களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுப்ஹுத் 
ததாழுரகயில் குனூத் (கொதரனக் காலப் பிைார்த்தரன) ஓதினார்களா?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் "ஆம், ருகூஉவிற் குப் பின்பு ெிைிது காலம் 
(அதாவது ஒரு மாத காலம்) ஓதினார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.135 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

1201 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் சுப்ஹுத் ததாழுரகயில் ருகூஉவிற்குப் பின்னால் ஒரு மாத 
காலம் குனூத் (கொதரனக் காலப் பிைார்த்தரன) ஓதினார்கள். அதில் ரிஅல், 

தக்வான் ஆகிய குலத்தாருக்தகதிைாகப் பிைார்த்தித்தார்கள். கமலும், "உஸய்யா 
குலத்தார் அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுரடய தூதருக்கும் மாறு 

தெய்துவிட்டார்கள்'' என்றும் கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1202 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஒரு மாத காலம் ஃபஜ்ர் ததாழுரகயில் ருகூஉக்குப் பின்னால் 
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குனூத் (கொதரனக் காலப் பிைார்த்தரன) ஓதினார்கள். அதில் பனூ உஸய்யா 
குலத்தாருக்தகதிைாகப் பிைார்த்தித்தார்கள். 

 1203 ஆஸிம் அல்அஹ்வல் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அனஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம், "குனூத் (எனும் கொதரனக் காலப் பிைார்த்தரன நபி (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில்) ருகூஉக்கு முன்பா அல்லது அதற்குப் பின்பா (எப்கபாது 
ஓதப்பட்டது)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அனஸ் (ைலி) அவர்கள் "ருகூஉக்கு 
முன்புதான்'' என்று பதிலளித்தர்கள். நான் "ருகூஉக்குப் பின்னர்தான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குனூத் ஓதினார்கள் என்று ெிலர் 
கூறுகின்ைனகை?'' என்று ககட்கடன் அதற்கு அனஸ் (ைலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மாத காலம்தான் (ருகூஉவிற்குப் 
பிைகு) குனூத் ஓதினார்கள். அதில் குர்ஆன் அைிஞர்கள் (அல்குர்ைாஉ) 
என்ைரழக்கப்பட்ட தம் கதாழர்கரள (பிஃரு மஊனா எனுமிடத்தில்) தகான்ை 
மக்களுக்தகதி ைாகப் பிைார்த்தித்தார்கள்'' என்று தொன்னார்கள்.136 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

1204 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "பிஃரு மஊனா' நாளில் தகால்லப்பட்ட குர்ஆன் அைிஞர்கள் 
(அல்குர்ைாஉ) என்ைரழக்கப்பட்ட எழுபது கபருக்காக மன கவதரனப்பட்டரதப் 
கபான்று தாம் அனுப்பிரவத்த கவறு எந்தப் பரடப் பிரிவினருக்காகவும் 
(அவர்கள் உயிர் நீத்தகபாது) மன கவதரனப்பட்டதில்ரல. அவர் கரளக் 
தகான்ைவர்களுக்தகதிைாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மாத 
காலம் குனூத் (கொதரனக் காலப் பிைார்த்தரன) ஓதினார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ெற்று கூடுதல் குரைவுடன் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 1205 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(ததாழுரகயில்) ஒரு மாத காலம் குனூத் (கொதரனக் காலப் பிைார்த்தரன) 
ஓதினார்கள். அதில் ரிஅல், தக்வான் மற்றும் அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுரடய 
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தூதருக்கும் மாறு தெய்துவிட்ட உஸய்யா ஆகிய குலத்தாரைச் ெபித்தார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 1206 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (ததாழுரகயில்) ஒரு மாதம் அைபுக் குலத்தினர் பலருக்தகதிைாகப் 
பிைார்த்தித்து குனூத் (எனும் கொதரனக் காலப் பிைார்த்தரன) ஓதினார்கள். 
பின்னர் அ(வ்வாறு பிைார்த்திப்ப)ரத விட்டுவிட்டார்கள்.137 

 1207 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் சுப்ஹுத் ததாழுரகயிலும் மஃக்ரிப் ததாழுரகயிலும் குனூத் 
(கொதரனக் காலப் பிைார்த்தரன) ஓதிவந்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 1208 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் ததாழுரகயிலும் மஃக்ரிப் ததாழுரக யிலும் குனூத் 

(கொதரனக் காலப் பிைார்த்தரன) ஓதினார்கள்.  

1209 குஃபாஃப் பின் ஈமா அல் ஃகிஃபாரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ததாழுரகயில் "இரைவா! பனூ 
லிஹ்யான், ரிஅல், தக்வான் மற்றும் அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுரடய 
தூதருக்கும் மாறு தெய்துவிட்ட உஸய்யா ஆகிய குலத்தாரை உன் 
கருரணயிலி ருந்து அப்புைப்படுத்துவாயாக!'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள். 
"ஃகிஃபார் குலத்தாருக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பளிப்பானாக;அஸ்லம் குலத்தாரை 
அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக!'' என்றும் பிைார்த்தித்தார்கள்.  

1210 குஃபாஃப் பின் ஈமா அல் ஃகிஃபாரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ததாழுரகயில்) ருகூஉவிலிருந்து 
தரலரய உயர்த்திய பிைகு "ஃகிஃபார் குலத்தாருக்கு அல்லாஹ் 
மன்னிப்பளிப்பானாக! அஸ்லம் குலத்தாரை அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக! 
உஸய்யா குலத்தார் அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுரடய தூதருக்கும் மாறு 
தெய்துவிட்டனர். இரைவா! பனூ லிஹ்யான் குலத்தாரை நீ உன் 
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கருரணயிலிருந்து அப்புைப் படுத்துவாயாக! ரிஅல் மற்றும் தக்வான் 

குலத்தாரையும் நீ உன் கருரணயிலிருந்து அப்புைப் படுத்துவாயாக!'' என்று 

பிைார்த்தித்தார்கள். பிைகு ெஜ்தாவிற்குச் தென்ைார்கள். (தகாடுஞ் தெயல் புரியும்) 
இரைமறுப்பாளர்கரளச் ெபிக்கும் நரடமுரை இரத முன்னிட்கட 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "இரைமறுப்பாளர்கரளச் ெபிக்கும் நரடமுரை இரத 
முன்னிட்கட ஏற்படுத்தப்பட்டது'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 

 பாடம் : 56 தவைிப்கபான ததாழுரகரய நிரைகவற்று வதும், 

 அரத உடனடியாக நிரைகவற்று வது விரும்பத் தக்கது என்பதும்.  

1211 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ரகபர் கபாரிலிருந்து திரும்பியகபாது இைவு முழுவதும் பயணம் 
தெய்தார்கள். இறுதியில் அவர்களுக்கு உைக்கம் வந்துவிடகவ (ஓரிடத்தில் 
இைங்கி) ஓய்தவடுத்தார்கள். அப்கபாது பிலால் (ைலி) அவர்களிடம் "இன்ைிைவு 
எமக்காக நீர் காவல் புரிவைீாக!'' என்ைார்கள். பிலால் (ைலி) அவர்கள் (கண் 
விழித்து) அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த அளவு ததாழுதார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அவர்களுரடய கதாழர்களும் 

(படுத்து) உைங்கினார்கள். ரவகரை கநைம் (ஃபஜ்ர்) தநருங்கிய கவரளயில் 
பிலால் (ைலி) அவர்கள் ரவகரை (கிழக்கு)த் திரெரய முன்கனாக்கியபடி 
தமது வாகன (ஒட்டக)த்தில் ொய்ந்து அமர்ந்து தகாண்டார்கள். அப்கபாது 
தம்ரமயும் அைியாமல் ொய்ந்தபடிகய கண்ணயர்ந்து உைங்கிவிட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்ககளா, பிலால் (ைலி) அவர்ககளா, 

நபித்கதாழர்களில் எவருகமா சூரிய ஒளி தம்மீது படும்வரை விழிக்கவில்ரல. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்தாம் முதலில் கண் விழித்தார்கள். 
பதைியபடிகய அவர்கள் "பிலால்!' என்ைரழத்தார்கள். பிலால் (ைலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! என் தந்ரதயும் என் தாயும் தங்களுக்கு 

அர்ப்பணமாகட்டும்! தங்கரளத் தழுவிக்தகாண்ட அகத (உைக்கம்)தான் 
என்ரனயும் தழுவிக்தகாண்டது''என்று தொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கள் (மக்களிடம்) "உங்கள் வாகனங்கரளச் தெலுத்துங்கள்''என்று 
கூை, உடகன மக்கள் தம் வாகனங்கரளச் தெலுத்தி ெிைிது தூைம் தென்ைார்கள். 
பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இைங்கி) அங்கத் தூய்ரம (உளூ) 
தெய்தார்கள். பிலால் (ைலி) அவர்களிடம் (பாங்கு மற்றும்) இகாமத் தொல்லச் 
தொன்னார்கள். பிலால் (ைலி) அவர்கள் இகாமத் தொன்னதும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களுக்கு சுப்ஹுத் ததாழுரக ததாழுவித்தார்கள். 
ததாழுது முடிந்ததும், "ததாழுரகரய மைந்துவிட்டவர் நிரனவு வந்ததும் 
அரதத் ததாழுதுதகாள்ளட்டும். ஏதனனில் அல்லாஹ், "என்ரன நிரனவுகூரும் 
தபாருட்டு ததாழுரகரய நிரலநிறுத்துவைீாக!' (20:14) என்று கூறுகின்ைான்'' 

என்ைார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான யூனுஸ் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்ைார்கள்: (கமற்கண்ட 20:14ஆவது வெனத்தின் மூலத்திலுள்ள "லி திக்ரீ' 

எனும் தொற்தைாடரை) இப்னு ைிஹாப் (ைஹ்) அவர்கள் "லித்திக்ைா' 

(நிரனவுகூருவதற்காக) என்று ஓதுவார்கள். 

 1212 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (ஒரு நாள்) இைவில் 
நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ஓய்தவடுத்கதாம். சூரியன் உதயமாகும்வரை நாங்கள் 
(யாரும்) விழிக்க வில்ரல. பிைகு நபி (ஸல்) அவர்கள் (எழுந்து), 
"ஒவ்தவாருவரும் தமது வாகனத்தின் தரலரயப் பிடித்து(க்தகாண்டு இந்த 

இடத்ரத விட்டு நகர்ந்து) தெல்லட்டும். ஏதனனில், இந்த இடத்தில் நம்மிடம் 

ரைத்தான் வந்துவிட்டான்'' என்று கூைினார்கள். நாங்கள் அவ்வாகை (பயணம்) 
தெய்கதாம். பிைகு (ெிைிது தூைம் தென்ைதும்) தண்ணரீ் தகாண்டுவைச் தொல்லி 
அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்தார்கள், பிைகு இைண்டு ைக்அத்கள் (சுன்னத்) 
ததாழுதார்கள். பிைகு ததாழுரகக்காக இகாமத் தொல்லப்பட, ரவகரைத் 
ததாழுரக (ஃபஜ்ர்) ததாழுவித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. 

 1213 அபூகத்தாதா ஹாரிஸ் பின் ரிப்ஈ அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: (ரகபர் கபாரிலிருந்து திரும்பும்கபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்களிரடகய உரையாற்ைினார்கள். அப்கபாது "இன்று 
மாரலயும் இைவும் நீங்கள் பயணம் தெய்து இன்ைா அல்லாஹ் -அல்லாஹ் 
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நாடினால்- நாரள (காரல) நீங்கள் நீர் நிரலரயச் தென்ைரடவரீ்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். அவ்வாகை மக்கள் யாரும் யாரையும் திரும்பிப் பார்க்காமல் 
(விரைவாகப்) பயணம் தெய்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
நடுநிெி கநைம்வரைப் பயணம் தெய்தார்கள். அப்கபாது நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் இருந்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு இகலொக உைக்கம் வைகவ, அவர்கள் தமது வாகனத்திலிருந்து 

ொய்ந்தார்கள். உடகன நான் அவர்களிடம் தென்று அவர்களது உைக்கத்ரதக் 

கரலக்காமல் அவர்கரளத் தாங்கிப் பிடித்துக்தகாண்கடன். அரதயடுத்து 
அவர்கள் தமது வாகனத்தில் கநைாக அமர்ந்துதகாண்டார்கள். பிைகு ததாடர்ந்து 
பயணம் தெய்து இைவின் தபரும்பகுதி கடந்தகபாது (மீண்டும்) உைங்கித் தமது 
வாகனத்திலிருந்து ொய்ந்தார்கள். அப்கபாதும் நான் அவர்களது உைக்கத்ரதக் 
கரலக்காமல் அவர்கரளத் தாங்கிப் பிடித்துக்தகாண்கடன். அரதயடுத்து 
அவர்கள் தமது வாகனத்தில் கநைாக அமர்ந்துதகாண்டார்கள். பிைகு இன்னும் 
(ெிைிது தூைம்) பயணம் தெய்து இைவின் இறுதிப் பகுதியானகபாது முன்னர் இரு 
முரை ொய்ந்தரதவிட மிகப் பலமாகச் ொய்ந்து கீகழ விழப்கபானார்கள். 
உடகன நான் அவர்களிடம் தென்று அவர்கரள (மீண்டும்) தாங்கிப் 
பிடித்துக்தகாண்கடன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
தரலரய உயர்த்தி, "யார் அது?'' என்று ககட்டார்கள். "அபூகத்தாதா' என்கைன். 
"நீங்கள் எப்கபாதிருந்து என்னருகில் பயணம் தெய்துவருகிைரீ்கள்?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான் "இைவிலிருந்து இவ்வாறு உங்கள் அருகிகலகய பயணம் 
தெய்துவருகிகைன்'' என்கைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"அல்லாஹ்வின் தூதரை நீங்கள் காத்த காைணத்தால் அல்லாஹ்வும் 

உங்கரளக் காப்பானாக!'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள். பிைகு "நாம் மக்கரளவிட்டு 
மரைந்து (தவகு ததாரலவிற்கு வந்து)விட்கடாம் என்று நீங்கள் 
கருதுகிைரீ்களா?'' எனக் ககட்டார்கள். பின்னர் "மக்களில் யாகைனும் 

ததன்படுகிைார்களா (என்று பாருங்கள்!)?'' என்ைார்கள். நான், "இகதா ஒரு 
பயணி'' என்கைன். பிைகு "இகதா மற்தைாரு பயணி'' என்கைன். இறுதியில் 
நாங்கள் ஏழு பயணிகள் ஒன்றுகெர்ந்துவிட்கடாம். பின்னர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது பயண வழியிலிருந்து விலகி (ஓரிடத்திற்குச் 
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தென்று உைங்குவதற்காகத்) தமது தரலரய (ஓரிடத்தில்) ொய்த்தார்கள். பிைகு, 

"நீங்கள் எமது ததாழுரகரயக் காக்க கவண்டும் (நான் உைங்கிவிட்டால் 
என்ரன உைக்கத்திலி ருந்து எழுப்ப கவண்டும்)'' என்ைார்கள். (ஆனால், நாங்கள் 
அரனவரும் உைங்கிவிட்கடாம்.) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்தாம் 
முதலில் கண் விழித்தார்கள். அப்கபாது சூரிய ஒளி அவர்களது முதுகில் 
பட்டது. உடகன நாங்கள் திடுக்கிட்டு விழித்ததழுந்கதாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்) "(இங்கிருந்து உடகன உங்கள் வாகனங்களில்) 
ஏைிப் புைப்படுங்கள்'' என்ைார்கள். உடகன நாங்கள் வாகனங்களில் ஏைிப் 

புைப்பட்கடாம். சூரியன் நன்கு உதயமான பின் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தமது வாகனத்திலிருந்து) இைங்கினார்கள். பிைகு தண்ணரீ் 
குவரளரயக் தகாண்டுவைச் தொன்னார்கள். அந்தக் குவரள 
என்னிடத்தில்தான் இருந்தது. அதில் ெிைிதளவு தண்ணரீும் இருந்தது. பிைகு 
அதிலிருந்த தண்ணைீால் ெிக்கனமாக அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்தார்கள். 
அதில் ெிைிதளவு தண்ணரீ் எஞ்ெியது. என்னிடம், "நமக்காக உமது தண்ணரீ் 
குவரளரயப் பத்திைமாகப் பார்த்துக்தகாள். விரைவில் இதில் ஒரு (அதிெய) 
ெம்பவம் நிகழவிருக்கிைது'' என்ைார்கள். அடுத்து பிலால் (ைலி) அவர்கள் 
ததாழுரக அைிவிப்புச் தெய்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இைண்டு ைக்அத் (ஃபஜ்ருரடய சுன்னத்) ததாழுதார்கள். பின்னர் அதிகாரலத் 
ததாழுரகரயத் ததாழுதார்கள். (இரததயல்லாம்) ஒவ்தவாரு நாளும் 

தெய்வரதப் கபான்கை அவர்கள் தெய்தார்கள். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் வாகனத்தில் ஏைிப் பயணத்ரதத் ததாடர்ந்தார்கள். நாங்களும் 
வாகனத்தில் ஏைி அவர்களுடன் தென்கைாம். அப்கபாது எங்களில் ெிலர் 
ெிலரிடம் "நமது ததாழுரக விையத்தில் நாம் தெய்துவிட்ட குரைபாட்டிற்குப் 
பரிகாைம் என்ன?'' என்று இைகெியமாகப் கபெிக்தகாண்கடாம். பின்னர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அைிவரீ்: என்னிடம் உங்களுக்கு ஓர் 
அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிைதல்லவா?'' என்று ககட்டுவிட்டு, "அைிவரீ்: 
உைக்கத்தால் குரைபாடு ஏற்பட்டு விடுவதில்ரல; குரைபாதடல்லாம் ஒரு 
ததாழுரகரய மறு ததாழுரக கநைம் வரும்வரை ததாழாமல் இருப்பதுதான். 
இவ்வாறு தெய்துவிட்டவர் அது பற்ைிய உணர்வு வந்தவுடன் 
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ததாழுதுதகாள்ளட்டும். மறு நாளாகிவிட்டால் அந்த நாளின் ததாழுரகரய 
உரிய கநைத்தில் ததாழுதுதகாள்ளட்டும்''என்ைார்கள். பிைகு "மக்கள் என்ன 
தெய்துதகாண்டி ருப்பார்கள் என்று நீங்கள் கருதுகின்ைரீ்கள்?'' என்று (தம்முடன் 
இருந்த கதாழர்களிடம்) ககட்டுவிட்டு, "மக்கள் தங்களுரடய நபிரயக் 
காணாமல் கதடிக்தகாண்டிருப்பார்கள்; அபூபக்ரும் உமரும் "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்களுக்குப் பின்னால் வந்து தகாண்டிருக்கிைார்கள். 
அவர்கள் உங்கரளப் பின்னால் விட்டுவிட்டுச் தென்றுவிடமாட்டார்கள்' என்று 
கூறுவார்கள். ஆனால், மற்ைவர்ககளா, '(இல்ரல) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் உங்களுக்கு முன்கப தென்றுவிட்டார்கள்' என்று கூறுவார்கள். மக்கள் 
அபூபக்ர் மற்றும் உமர் ஆகிய இருவருக்கும் கட்டுப்பட்டு நடந்தால் அவர்கள் 
கநர்வழியரடவார்கள்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு நாங்கள் மக்களிடம் 
நண்பகல் கநைத்தில் தென்ைரடந்கதாம். அப்கபாது (தவப்பத்தால்) 
தபாருட்கதளல்லாம் சூகடைி விட்டிருந்தன. மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
நாங்கள் அழிந்கதாம்; எங்களுக்கு (கடுரமயான) தாகம் ஏற்பட்டுள்ளது''என்று 
கூைினர். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உங்களுக்கு எந்த 
அழிவும் இல்ரல'' என் ைார்கள். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"எனது ெிைிய பாத்திைத்ரத எடுத்து வாருங்கள்!'' என்று கூைி அந்த 
நீர்குவரளரயக் ககட்டார்கள். பின்னர் (அதிலிருந்து ெிைிது தண்ணரீை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஊற்ை,அரத நான் மக்களுக்குப் 

புகட்டிக்தகாண்டிருந்கதன். மக்கள் அந்தக் குவரளயில் தண்ணரீைக் 
கண்டதுதான் தாமதம், (அரதப் தபறுவதற்காக முண்டியடித்து) அதன் மீது 
விழுந்தனர். (இரதக் கண்ட) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இங்கிதம் 
கபணுங்கள். உங்கள் அரனவரின் தாகமும் தீரும்'' என்ைார்கள். அவவாகை 
மக்கள் நடந்துதகாண்டனர். இவ்விதம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தண்ணரீ் ஊற்ை அரத நான் மக்களுக்குப் புகட்டிக்தகாண்டிருந்கதன். இறுதியில் 
என்ரனயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளயும் தவிை கவதைவரும் 
மிஞ்ெவில்ரல. பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தண்ணரீ் 
ஊற்ைியபடி என்னிடம் "நீங்கள் பருகுங்கள்!'' என்ைார்கள். நான்''தாங்கள் 
பருகாதவரை நான் பருகமாட்கடன், அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்கைன். 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "மக்களுக்குத் தண்ணரீ் புகட்டுபவகை 
அவர்களில் இறுதியாகப் பருக கவண்டும்'' என்ைார்கள். ஆககவ, நான் 

பருகிகனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் பருகினார்கள். பிைகு 
மக்கள் தாகம் தணிந்து மகிழ்ச்ெியரடந்தவர்களாக அந்த நீரை கநாக்கி 
வந்தனர். இதன் அைிவிப்பாளைான அப்துல்லாஹ் பின் ைபாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்ைார்கள்: நான் இந்த ஹதீரஸ ஜுமுஆப் பள்ளிவாெலில் 
அைிவித்துக்தகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது (அங்கிருந்த) இம்ைான் பின் 
ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள், "இரளஞகை! நீங்கள் என்ன அைிவிக்கிைரீ்கள் 
என்பரதக் கவனியுங்கள். ஏதனனில்,அன்ைிைவு பயணம் தெய்த குழுவினரில் 
நானும் ஒருவனாகவன்'' என்ைார்கள். நான், "அப்படியானால், நீங்கள்தாம் இந்த 
ஹதீஸ் ததாடர்பாக நன்கு அைிவரீ்கள்'' என்கைன். அதற்கு இம்ைான் பின் 
ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் "நீங்கள் எந்த ஊரைச் கெர்ந்தவர்?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான், "அன்ொரிகளில் (மதீனாவாெிகளில்) ஒருவன்'' என்கைன். 
அதற்கு அவர்கள், "அப்படியானால் நீங்ககள அைிவியுங்கள். (அன்ொரிகளாகிய) 
நீங்கள்தாம் உங்களது ஹதீஸ் ததாடர்பாக நன்கு அைிவரீ்கள்'' என்ைார்கள். 
ஆககவ, நான் மக்களிடம் (இந்த ஹதீரஸ) அைிவித்கதன். அப்கபாது இம்ைான் 
பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள், "அன்ைிைவு (பயணத்தில்) நானும் 

கலந்துதகாண்கடன். ஆனால், நீங்கள் இரத மனனமிட்டரதப் கபான்று 
கவதைவரும் மனனமிட்டிருப்பார்கள் என்று நான் கருதவில்ரல'' என்ைார்கள்.  

1214 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கமற்தகாண்ட ஒரு பயணத்தில் நானும் அவர்களுடன் இருந்கதன். 
அன்று நாங்கள் இைவு முழுவதும் பயணம் தெய்கதாம். அதிகாரல கநைம் 
தநருங்கியகபாது நாங்கள் (ஓரிடத்தில் இைங்கி) ஓய்தவடுத்கதாம். அப்கபாது 
எங்கரளயும் அைியாமல் கண்ணயர்ந்து, சூரியன் உதயமாகும்வரை 
உைங்கிவிட்கடாம். எங்களில் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள்தாம் முதலில் 
விழித்தார்கள். (தபாதுவாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உைங்கிவிட்டால் அவர்கள் தாமாககவ கண் விழிக்காதவரை அவர்கரள 

நாங்கள் உைக்கத்திலிருந்து எழுப்பமாட்கடாம். பிைகு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
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எழுந்து நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் நின்று உைத்த குைலில் தக்பரீ் 

கூைலானார்கள். (உமர் (ைலி) அவர்களின் தக்பரீைக் ககட்டு) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விழித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தரலரய உயர்த்தியகபாது சூரியன் உதித்துக்தகாண்டிருப்பரதக் கண்டார்கள் 
உடகன "இங்கிருந்து புைப்படுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு எங்களுடன் 
பயணம் புைப்பட்டார்கள். சூரியன் நன்கு பிைகாெித்த பிைகு ஓரிடத்தில் இைங்கி 
எங்களுக்கு ரவகரைத் ததாழுரக (ஃபஜ்ர்) ததாழுவித்தார்கள். அப்கபாது 
ஒருவர் எங்களுடன் ததாழாமல் மக்கரளவிட்டு விலகியிருந்தார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுரகரய முடித்துத் திரும்பியதும் 
அந்த மனிதரிடம் "இன்னாகை! நீங்கள் எங்களுடன் ததாழாமலிருக்கக் காைணம் 
என்ன?'' என்று ககட்டார்கள், அதற்கு அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
எனக்குப் தபருந்துடக்கு ஏற்பட்டு (குளியல் கடரமயாகி)விட்டது (குளிப்பதற்கு 
தண்ணரீ் இல்ரல)'' என்ைார். அப்கபாது அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (மண்ணில் "தயம்மும்' தெய்துதகாள்ளுமாறு) உத்தைவிட, அவ்வாகை 
அவர் மண்ணில் "தயம்மும்'தெய்துதகாண்டு ததாழுதார். பிைகு என்ரனத் தம் 
முன்னிருந்த ஒரு பயணக் குழுவினருடன் கெர்ந்து தண்ணரீ் கதடிவருமாறு 
கவகப்படுத்தினார்கள். அப்கபாது எங்களுக்குக் கடுரமயான தாகம் 
ஏற்பட்டிருந்தது. அவ்வாகை நாங்கள் தென்றுதகாண்டிருந்தகபாது ஒரு தபண் 
தண்ணரீ் நிைம்பிய இரு கதால் ரபகளுக்கிரடகய தன் கால்கரளத் ததாங்க 
விட்டபடி (ஒட்டகத்தில் வந்துதகாண்டு) இருந்தாள். நாங்கள் அப்தபண்ணிடம், 

"தண்ணரீ் எங்கக (கிரடக்கும்)?'' என்று ககட்கடாம், அதற்கு அப் தபண், "அது 
தவகு ததாரலவில் உள்ளது. (இங்கு எங்கும்) உங்களுக்குத் தண்ணரீ் 
கிரடயாது'' என்ைாள். நாங்கள் "உன் குடும்பத்தா(ர் தங்கியி) ருக்கும் (இந்த 
இடத்திற்கும்) தண்ணரீு(ள்ள இடத்து)க்கும் இரடகய எவ்வளவு தூைம் 
உள்ளது?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அப்தபண், "ஒரு பகல் ஓர் இைவு பயண 

தூைம்'' என்று பதிலளித்தாள். நாங்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் நீ நட!'' என்கைாம். அதற்கு அவள், "அல்லாஹ்வின் தூதைா (யார் 
அவர்)?'' என்று ககட்டாள். நாங்கள் என்ன தொல்லியும் அந்தப் தபண்ரண 
எங்களால் (தண்ணரீ் தை) இரெய ரவக்க முடியவில்ரல. இறுதியில் அவரள 
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அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் அரழத்துக்தகாண்டு வந்கதாம். அப்தபண்ரண 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் தகாண்டு நிறுத்திய 
கபாது அவளிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தண்ணரீ் 
ககட்டார்கள். அவள் எங்களிடம் தொன்னரதப் கபான்கை அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமும் தொன்னாள். கமலும், அவள் (தண்ணரீ் சுமக்கும் தனது 
ஒட்டகத்திலிருந்தபடி) தான் அநாரதக் குழந்ரதகளின் தாய் என்று கூைினாள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவளது ஒட்டகத்ரத (மண்டியிடச் 
தெய்யுமாறு) கூை, அவ்வாகை அது மண்டியிட்டுப் படுக்கரவக்கப்பட்டது. பிைகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வாய் தகாப்புளித்து அந்தத் தண்ணரீ் 
ரபகளின் கமவாயினூகட உமிழ்ந்தார்கள். பிைகு அந்த ஒட்டகத்ரதக் 
கிளப்பிவிட (அது எங்கள் அருகில் வந்தது.) நாங்கள் தண்ணரீ் அருந்திகனாம். 
அப்கபாது நாங்கள் நாற்பது கபரும் தாகத்துடன் இருந்கதாம். தாகம் தீை 
நீைருந்திகனாம். கமலும், எங்களிடமிருந்த கதால் பாத்திைங்கள், ககாப்ரபகள் 
ஆகியவற்ைில் தண்ணரீை நிைப்பிக்தகாண்கடாம். (குளியல் கடரமயாகிருந்த) 
எங்கள் கதாழரைக் குளிக்கரவத்கதாம். ஆனால், நாங்கள் எங்கள் 

ஒட்டகங்களுக்குத் தண்ணரீ் புகட்ட வில்ரல. (ஆயினும்) அவ்விரு தண்ணரீ் 

ரபகளும் ஊதி தவடித்துவிடுமளவுக்கு நீர் நிைம்பியிருந்தது. பிைகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உங்களிடமுள்ள (உணவுப் 
பண்டத்)ரதக் தகாண்டு வாருங்கள்'' என்று கூைினார்கள். நாங்கள் அந்தப் 
தபண்ணுக்காக தைாட்டித் துண்டுகரளயும் கபரீச்ெம் பழங்கரளயும் 
திைட்டிகனாம். பின்னர் அவற்ரை ஒரு ரபயில் ரவத்துக் கட்டி, அவளிடம் "நீ 
தென்று உன் குடும்பத்தாருக்கு இரத ஊட்டுவாயாக! உனது தண்ணரீில் 
ெிைிதும் நாங்கள் குரைத்துவிடவில்ரல என்பரத அைிந்துதகாள்வாயாக!'' 
என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். அப்தபண் தன் 
குடும்பத்தாரிடம் தென்று, "நான் மனிதர்களில் மிக வெீகைமான ஒருவரைச் 
ெந்தித்கதன். அல்லது அவர் கூைியரதப் கபான்று அவர் ஓர் இரைத்தூதர்தாம். 
அவரிடம் இப்படி இப்படி (அற்புதம்) நிகழ்ந்தது'' என்று கூைினாள். இரததயாட்டி 
அந்தப் தபண்ணால் அவரளச் சுற்ைிலும் வாழ்ந்த வடீ்டார் களுக்கு அல்லாஹ் 
கநர்வழிகாட்டினான். அவளும் அவர்களும் இஸ்லாத்ரத 
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ஏற்றுக்தகாண்டனர்.138 - இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நாங்கள் ஒரு பயணத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் இருந்கதாம். நாங்கள் ஒரு (நாள்) இைவில் பயணித்கதாம். 
இைவின் இறுதிப் பகுதியில் அதிகாரலக்கு முன்பாக ஓரிடத்தில் ஒரு தூக்கம் 
தூங்கிகனாம். ஒரு பயணிக்கு அரதவிட இனிரமயான தூக்கம் கவதைதுவும் 
இருக்க முடியாது. (அந்த ஆழ்ந்த உைக்கத்திலிருந்து) எங்கரளச் சூரிய 
தவப்பம் தான் விழிக்கச் தெய்தது. ததாடர்ந்து கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளரதப் கபான்கை ெிைிது கூடுதல் குரைவு வார்த்ரத களுடன் 
இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும் அந்த ஹதீஸில் பின்வருமாறும் 

இடம்தபற்றுள்ளது: உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் விழித்து மக்களின் 
நிரலரயக் கண்டகபாது உைத்த குைலில் தக்பரீ் தொன்னார்கள் -உமர் (ைலி) 
அவர்கள் உைத்த குைலுரடயவைாயும் தநஞ்சுைம் வாய்ந்தவைாயும் இருந்தார்கள்- 
அவ்வாறு உமர் (ைலி) அவர்கள் உைத்த குைலில் தக்பரீ் தொல்வரதக் ககட்டு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கண் விழித்தார்கள். விழித் 
ததழுந்தவுடன் அவர்களிடம் மக்கள் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட(உைக்கத்)ரதப் பற்ைி 
முரையிட்டனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "பிைச்ெிரன 
இல்ரல; இங்கிருந்து புைப்படுங்கள்'' என்ைார்கள். 

 1215 அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பயணத்தில் இருந்தால் இைவின் இறுதிப் பகுதியில் 
ஓய்தவடுப்பார்கள். அப்கபாது தமது வலப் பக்கத்தில் ொய்ந்து படுப்பார்கள். 
அதிகாரலக்குச் ெற்று முன்பாக ஓய்தவடுத்தால் தமது காரல நட்டு ரவத்து 
தம் உள்ளங்ரககள்மீது தரலரய ரவ(த்து மல்லாந்து படுத்திரு)ப்பார்கள். 

 1216 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர் ஒரு 
ததாழுரகரயத் ததாழ மைந்துவிட்டால் அதன் நிரனவு வந்ததும் அரத 
அவர் ததாழட்டும்! இரதத் தவிை அதற்கு கவறு பரிகாைம் ஏதுமில்ரல. இரத 
அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். கத்தாதா (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "என்ரன நிரனவுகூரும் தபாருட்டு ததாழுரகரய 
நிரல நிறுத்துவைீாக'' எனும் (20:14ஆவது) வெனமும் இடம்தபற்றுள்ளது.139 - 
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கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் "இரதத் தவிை அதற்கு கவறு பரிகாைம் ஏதுமில்ரல'' 

எனும் குைிப்பு இடம் தபைவில்ரல.  

1217 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர் ஒரு ததாழுரகரயத் ததாழ 
மைந்து விட்டால், அல்லது ததாழாமல் உைங்கிவிட்டால் அதன் நிரனவு 
வந்ததும் அரதத் ததாழுது தகாள்வகத அதற்குரிய பரிகாைமாகும். இரத 
அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

1218 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
ததாழாமல் உைங்கிவிட்டால், அல்லது கவனமில்லாமல் இருந்துவிட்டால் 
அதன் நிரனவு வந்ததும் அரதத் ததாழுதுதகாள்ளட்டும். ஏதனனில், "என்ரன 
நிரனவுகூரும் தபாருட்டு ததாழுரகரய நிரல நிறுத்துவைீாக'' என 
(20:14ஆவது வெனத்தில்) அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்.140 இரத அனஸ் பின் 
மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் 

 

 

அத்தியாயம் 7 : பிையாணத் ததாழுரக(ஹதீஸ் 1219 லிருந்து 1534 வரை) 
 :   

பாடம் 1 : பயணிகளின் ததாழுரகயும் ததாழுரகரய  .சுருக்கித் ததாழுவதும் (அவர்கள்) 
1219 நபி  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ஸல்)
 தொந்த ஊரிலிருந்தாலும் (ஆைம்பத்தில்) ததாழுரகபயணத்திலிருந்தாலும் இைண்டு 
இைண்டு ைக்அத்களாககவ கடரமயாக்கப்பட்டதுஇைண்டு இைண்டு ) பயணத் ததாழுரக .
நீடித்தது (ைக்அத் களாககவ; தொந்த ஊரில் ததாழும் ததாழுரகயில் லுஹ்ர்), அஸ்ர், 

இைா ஆகியவற் ைில்  இைண்டு ைக்அத்கள்5.கூடுதலாக்கப்பட்டன ( 

1220 நபி அவர்களின் துரணவியாை (ஸல்)்  ஆயிைா  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அல்லாஹ் ததாழுரகரயக் கடரமயாக்கியகபாது இைண்டு ைக்அத்களாகக் 
லுஹ்ர்) பின்னர் தொந்த ஊரில் ததாழும் .கடரமயாக்கினான், அஸ்ர், இைா ஆகிய (
முழுரமப்படுத்தினான் (நான்கு ைக்அத்களாக) ததாழுரககரள; பயணத் ததாழுரக 
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முன்பு கடரமயாக்கப்பட்டிருந்தவாறு )இைண்டு ைக்அத்தாககவஇந்த ஹதீஸ்  .நீடித்தது (
 .இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது 

1221 ஆயிைா ததாழுரக :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி), ஆைம்பத்தில் இைண்டு 
ைக்அத்களாகத்தான் கடரமயாக்கப்பட்டதுஇைண்டு ) பயணத் ததாழுரக .
நீடித்தது (ைக்அத்களாககவ; தொந்த ஊரில் ததாழும் ததாழுரக நா)ன்கு ைக்அத்களாக (

இப்னு ைிஹாப்  (இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) .முழுரமப்படுத்தப்பட்டது
இந்த ஹதீரஸ எனக்கு ) நான் :அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள் (ைஹ்) அஸ்ஸுஹ்ரீ
அவர்களிடம் (ைஹ்) உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (அைிவித்த, "ஆயிைா அவர்களின்  (ைலி)
அவர்கள் ஏன் பயண) நிரலப்பாடு என்னத்தில் சுருக்கித் ததாழாமல்முழுரமயாகத்  (
ததாழுதார்கள்?'' என்று ககட்கடன்அவர்கள் (ைஹ்) அதற்கு உர்வா ., "(இது ததாடர்பாக (

அவர்களும்  (ைலி) அவர்கள் அளித்த விளக்கத்ரதப் கபான்கை ஆயிைா (ைலி) உஸ்மான்
விளக்கம் அளித்துவந்தார்கள்'' என்ைார்கள்3.  

1222யஅலா பின் உமய்யா  (ைலி)அவர்கள் கூைியதாவது:           நான் உமர் பின் 
அல்கத்தாப் தெய்தால் நீங்கள் பூமியில் பயணம்" அவர் களிடம் (ைலி), 
இரைமறுப்பாளர்கள் உங்கரளத் துன்புறுத்துவார்கள் என நீங்கள் அஞ்சும்கபாது, 

ததாழுரகரயச் சுருக்கித் ததாழுவதில் உங்கள்மீது தவகைதுமில்ரல'' (4:101) 

என்றுதாகன அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்தற்கபாது மக்களுக்குப் பாதுகாப்பு  !
ஏற்பட்டுவிட்டகத? என்று ககட்கடன் (பின்வருமாறு) அவர்கள் (ைலி) அதற்கு உமர் .
எனகவ .எனக்கும் ஏற்பட்டது (ம் ஐயமும்)உங்களுக்கு ஏற்பட்ட வியப்பு :கூைினார்கள், 

இது குைித்து நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்களிடம் வ (ஸல்)்ினவிகனன் .
அவனது  .ஆகும் (ெலுரக) அல்லாஹ் உங்களுக்கு வழங்கிய தகாரட (இது)" அப்கபாது
ங்கள்தகாரடரய ஏற்றுக்தகாள்ளு'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள்  (ஸல்)

 - .இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது .பதிலளித்தார்கள்
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழ்ியாகவும் வந்துள்ளது . 

1223 இப்னு அப்பாஸ்  (ஸல்) அல்லாஹ் உங்கள் நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்களது நாவின் மூலம் தொந்த ஊரிலிருக்கும்கபாது நான்கு ைக்அத்களாகவும், 

பயணத்திலிருக்கும் கபாது இைண்டு ைக்அத்களாகவும், அச்ெ நிரலயில் ஒரு 
ைக்அத்தாகவும் ததாழுரகரயக் கடரமயாக்கினான்3.இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 
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1224இப்னு அப்பாஸ்  (ஸல்) அல்லாஹ் உங்கள் நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்களது நாவின் மூலம் ததாழுரகரய பயணிக்கு இைண்டு ைக்அத்களாகவும், 

உள்ளூரிலிருப்ப வருக்கு நான்கு ைக்அத்களாகவும், அச்ெ நிரலயில் (இருப்பவருக்கு) 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்  .ஒரு ைக்அத்தாகவும் கடரமயாக்கினான்
 .வந்துள்ளது களில் 

1225மூொ பின் ெலமா அல்ஹுதலீ நான் இப்னு  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
அவர்களிடம் (ைலி) அப்பாஸ், "(தவளியூர்வாெியானநான் மக்காவில் இருக்கும் கபாது  (
இமாமுடன் ததாழாமல் இருந்தால் எவ்வாறு ததாழ  (தனித்துத் ததாழுபவனாக)
கவண்டும்?'' என்று ககட்கடன்அவர்கள் (ைலி) அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் ., "அபுல்காெிம் 
 அவர்களின் வழிமுரைப்படி இைண்டு ைக்அத்களாக (ஸல்- முஹம்மத்)
(ததாழுதுதகாள்ளுங்கள்)'' என்று பதிலளித்தார்கள்இந்த ஹதீஸ் இரு  .
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளதுகமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு  - .
 .வும் வந்துள்ளதுஅைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாக 

1226 ஹஃப்ஸ் பின் ஆஸிம் பின் உமர் பின் அல்கத்தாப் அவர்கள்  (ைஹ்)
 (ைலி) இப்னு உமர் (ஒரு பயணத்தில் என் தந்ரதயின் ெககாதைர்) நான் :கூைியதாவது
அவர்களுடன் மக்கா தெல்லும் பாரதயில் இருந்கதன் (ைலி) அப்கபாது இப்னு உமர் .
 .எங்களுக்கு இைண்டு ைக்அத்களாகத் ததாழுவித்தார்கள் அவர்கள் லுஹ்ர் ததாழுரகரய
நாங்களும் அவர்களுடன் தென்கைாம் .பிைகு தமது ஓய்விடம் கநாக்கிச் தென்ைார்கள்; 

அவர்கள் அமர்ந்தகபாது அவர்களுடன் நாங்களும் அமர்ந்கதாம்அப்கபாது தாம்  .
ததாழுதுவிட்டு வந்த இடத்ரதத் தற்தெயலாகத் திரும்பிப் பார்த்தார்கள்அங்கு ெிலர்  .
உடகன .நின்றுதகாண்டி ருந்தனர், "இவர்கள் என்ன தெய்கி ைார்கள்?'' என்று 
ககட்டார்கள்கூடுதலான ததாழுரககரளத் ததாழுதுதகாண்டிருக் கிைார்கள்" .'' என்று 
நான் பதிலளித்கதன்அவர்கள் (ைலி) இப்னு உமர் ., "(பயணத்தில்கூடுதலான  (

ததாழுரகரய  (கடரமயான) ததாழுரககரள நான் ததாழுபவனாக இருந்தால் எனது
நான் அல்லாஹ்வின்  !மககன (ஆஸிமின்) என் ெககாதைர் .முழுரமப்படுத்தியிருப்கபன்
அவர்கள்  .அவர்களுடன் பயணத்தில் இருந்திருக்கி கைன் (ஸல்) தூதர்
இைண்டு ைக்அத்கரளவ (கடரமயான) பயணத்தின்கபாது்ிடக் கூடுதலாக கவதைந்த )
முன், பின் சுன்னத்கரளயும்அவர்களது உயிரை அல்லாஹ்  .ததாழமாட்டார்கள் (
அவர்களுடனும்  (ைலி) நான் அபூபக்ர் .(அவ்வாகை தெய்தார்கள்) ரகப்பற்றும்வரை
அவர்களும் இைண்டு ைக்அத்கரளவிடக் கூடுதலாகத்  (பயணத்தில்) .இருந்திருக்கிகைன்
அவர்கள .ததாழமாட்டார்கள்து உயிரை அல்லாஹ் ரகப்பற்றும்வரை அவ்வாகை )
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அவர்களும்  .அவர்களுடனும் இருந்திருக்கிகைன் (ைலி) நான் உமர் .(தெய்தார்கள்
அவர்களின் உயிரை  .இைண்டு ைக்அத்கரளவிடக் கூடுதலாகத் ததாழமாட்டார்கள்
 (ைலி) பிைகு நான் உஸ்மான் .(அவ்வாகை தெய்தார்கள்) அல்லாஹ் ரகப்பற்றும்வரை
அவர்களுடனும் இருந்திருக்கிகைன் அவர்களும் இைண்டு ைக்அத்கரளவிடக் .

 அவைகளின் உயிரை அல்லாஹ் ரகப்பற்றும் வரை .கூடுதலாகத் ததாழுததில்ரல
2.(அவ்வாகை தெய்தார்கள்)அல்லாஹ்கவா, "அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் உங்களுக்ககார் 
அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிைது' (33:21) என்று கூறுகின்ைான்'' என்ைார்கள்2.  

1227 ஹஃப்ஸ் பின் ஆஸிம் நான் கடுரமயாக  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
என் தந்ரதயின் ) கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தகபாது என்ரன உடல்நலம் விொரிப்பதற்காக
 அவர்களிடம் நான் பயணத்தில் .அவர்கள் வந்தார்கள் (ைலி) இப்னு உமர் (ெககாதைர்
கூடுதல் ததாழுரககள் ததாழ (முன் பின் சுன்னத்களான)்ுவது பற்ைிக் ககட்கடன் .
அதற்கு அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர்  .அவர்களுடன் இருந்திருக்கிகைன் (ஸல்)
 .கூடுதலான ததாழுரககள் ததாழுவரத நான் பார்த்தகதயில்ரல (இந்தக்) அவர்கள்
கடரமயான ) உபரியான ததாழுரககரளத் ததாழுபவனாயிருந்தால் (பயணத்தில்) நான்
முழுரமப்படுத்த (ததாழுரகரயகய்ியிருப்கபன்உயர்ந்கதான் அல்லாஹ்கவா ., 
"அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் உங்களுக்ககார் அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிைது' (33:21) 

என்று கூறுகின்ைான்'' என்ைார்கள் . 

1228அனஸ் அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
மதீனாவில் நான்கு ைக்அத்கள் லுஹ்ர் ததாழுதார்கள்; (மக்காவுக்குச் தெல்லும் வழியில் (
7.ைக்அத்கள் அஸ்ர் ததாழுதார்கள் துல்ஹுரலஃபாவில் இைண்டு இந்த ஹதீஸ் ஐந்து 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 

1229 அனஸ் பின் மாலிக்  நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்களுடன் மதீனாவில் நான்கு ைக்அத்கள் லுஹ (ஸல்)் ர் ததாழுகதன்; 

(மக்காவுக்குச் தெல்லும் வழியில்துல்ஹுரலஃபாவில் அவர்களுடன் இைண்டு  (
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில்  .ைக்அத்கள் அஸ்ர் ததாழுகதன்
 .வந்துள்ளது 

1230 யஹ்யா பின் யஸீத் அல்ஹுனாய ீநான் அனஸ்  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
அவர்களிடம் த (ைலி) பின் மாலிக்த்ாழுரகரயச் சுருக்கித் ததாழுவது பற்ைிக் 
ககட்கடன்அதற்கு அவர்கள் ., "அல்லாஹ்வின் தூதர் மூன்று ரமல்" அவர்கள் (ஸல்)' 
அல்லது மூன்று ஃபர்ஸக்"'  ததாரலதூைத்திற்குப் பயணம் புைப்பட்டால் நான்கு )
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இைண்டு ைக்அத்களாககவ ததாழுதார்கள் (ைக்அத்கள் தகாண்ட ததாழுரககரள'' என்று 
பதிலளித்தார்கள் (ைஹ்) இந்த இடத்தில் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ைுஅபா .
மூன்று ரமல்கள்") அவர்ககள' அல்லது மூன்று ஃபர்ஸக்"' எனஐயப்பாட்டுடன்  (
8.அைிவிக்கிைார்கள்இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 

1231 ஜுரபர் பின் நுஃரபர் நான் ைுை :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)ஹ்பலீ் பின் 
அஸ்ஸிம்த் அவர்களுடன் பதிகனழு அல்லது பதிதனட்டு ரமல்  (ைஹ்)
அவர்கள் இைண்டு  .ததாரலவிலிருந்த ஓர் ஊருக்குப் புைப்பட்டுச் தென்கைன்
 .ககட்கடன் (அது பற்ைிக்) அப்கபாது அவர்களிடம் நான் .ைக்அத்ககள ததாழுதார்கள்
அவர்கள் துல (ைலி) உமர் :அதற்கு அவர்கள் கூைினார்கள்் ஹுரலஃபாவில் இைண்டு 
ைக்அத்கள் ததாழுவரத நான் கண்கடன்அவர்களிடம் நான் அரதப் பற்ைிக்  (ைலி) உமர் .
ககட்டகபாது அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் தெய்தரதப் கபான்கை  (ஸல்)
நானும் தெய்கிகைன்'' என்ைார்கள்இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில்  .
1535 .வந்துள்ளதுகமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளதுஅதில் ., "இப்னுஸ் ஸிம்த் (...அவர்களுடன் புைப்பட்கடன்)' என்று உள்ளது .
அவர் பதிதனட்டு " கமலும் .ைுைஹ்பலீ் எனும் அவர்களது தபயர் இடம்தபைவில்ரல
தூமீன்" ரமல் ததாரலவிலுள்ள ஹிம்ஸ் நாட்டின்' எனும் பகுதிக்குச் தென்ைார்கள்' 

என்று  .இடம்தபற்றுள்ளது (அதிகப்படியாக) 

1233 யஹ்யா பின் அபஇீஸ்ஹாக்  அனஸ் பின் மாலிக் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
 அவர்களுடன் மதீனாவிலிருந்து (ஸல்) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர்" அவர்கள் (ைலி)
அவர்கள் திரும்பி வை .மக்காரவ கநாக்கிப் புைப்பட்கடாம் (ஹஜ்ஜுக்காக)்ும்வரை 
இைண்டு இைண்டு ைக்அத்களாககவ  (நான்கு ைக்அத்கள் தகாண்ட ததாழுரககரள)
ததாழுதார்கள்'' என்று கூைினார்கள்(ைலி) அனஸ்) உடகன நான் .  அவர்களிடம் (
அவர்கள் மக்காவில் எத்தரன நாட்கள் தங்கினார்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்"?'' 

என்று ககட்கடன்(நாட்கள்) பத்து" அதற்குப் .' என்று அனஸ் அவர்கள்  (ைலி)
2.பதிலளித்தார்கள் - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளதுஅவர்களிடமிருந்து யஹ்யா பின்  (ைலி) அனஸ் - .

அவர்கள் அைிவிக்கும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார்  (ைஹ்) அபஇீஸ்ஹாக்
 .வழியாகவும் வந்துள்ளது அைிவிப்பாளர் ததாடர்அதில் நாங்கள் மதீனாவிலிருந்து "
...ஹஜ்ஜுக்காகப் புைப்பட்கடாம்'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைதுகமற்கண்ட ஹதீஸ்  - .

 அவற்ைில் .கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது
ஹஜ்ஜுக்காகப் புைப்பட்கடாம்"' எனும் குைிப்பு இல்ரல . 
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பாடம்5 : மினாவில் சுருக்கித் ததாழுதல்10 

 

1234அப்துல்லாஹ் பின் உமர்  அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
நான்கு ைக்அத்கள் தகாண்ட ) அவர்கள் மினா உள்ளிட்ட இடங்களில் (ஸல்)
இைண்டு  (சுருக்கி) பயணத்திலிருப்பவர் ததாழுவரதப் கபான்று (ததாழுரககரள
 அவர்களும் (ைலி) அவர்களும் உமர் (ைலி) அபூபக்ர் .ைக்அத்களாகத் ததாழுதார்கள்
அவர்களும் தமது ஆட்ெியின் ஆைம்பக்  (ைலி) உஸ்மான் .(அவ்வாகை ததாழுவார்கள்)
சுருக்கித் ) பின்னர் அன்னார் .கட்டத்தில் இைண்டு ைக்அத்களாககவ ததாழுதார்கள்
 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று - .முழுரம யாககவ ததாழுதார்கள் (ததாழாமல்
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது .        அவற்ைில் மினாவில்"' என்கை 
இடம்தபற்றுள்ளதுஅது உள்ளிட்ட இடங்களில்" .' என்ை குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல . 

1235இப்னு உமர் அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
இைண்டு  (ததாழுரகரயச் சுருக்கி நான்கு ைக்அத்கள் தகாண்ட) மினாவில்
ைக்அத்களாகத் ததாழுதார்கள்அவர்களும் (ைலி) அவர்களுக்குப் பிைகு அபூபக்ர் ., 
அபூபக்ருக்குப் பிைகு உமர் அவர்களும் (ைலி), உஸ்மான் அவர்கள் தமது  (ைலி)
பின்னர்  .(இைண்டு ைக்அத்ககள ததாழுதனர்) ஆட்ெியின் ஆைம்பக் கட்டத்திலும்
நான்கு (சுருக்கித் ததாழாமல்) அவர்கள் (ைலி) உஸ்மான் ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள்11. 
(இதன் அைிவிப்பாளைான (ைலி) இப்னு உமர் :அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள் (ைஹ்) நாஃபிஉ (
இமாரமப் பின்பற்ைித் ததாழுதால் நான்கு ைக்அத்கள்  (மினாவில்) அவர்கள்
ததாழுவார்கள்; தனியாகத் ததாழும்கபாது  - .அத்கள் ததாழுவார்கள்இைண்டு ைக் (சுருக்கி)
கமற்கண்ட ஹதீஸ்  கமலும் நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது . 

1236 இப்னு உமர் அவர்கள் மினாவில் (ஸல்) நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி), 
பயணத்திலி ருப்பவர் ததாழுவரதப் கபான்று கடரமயான நான்கு ைக்அத்கரளச் )
(ைலி) அபூபக்ர் (அவ்வாகை) .ததாழுதார்கள் (ைக்அத்களாகத் சுருக்கி இைண்டு, உமர்  (ைலி)
எட்டு " (தமது ஆட்ெியில்) அவர்கள் (ைலி) உஸ்மான் .(ததாழுதார்கள்) ஆகிகயாரும்
ஆண்டுகள்' அல்லது ஆறு ஆண்டுகள்"' (அவ்வாகை ததாழுதார்கள்இதன் ) .(
என் ) :கூறுகின்ைார்கள் அவர்கள் (ைஹ்) ஹஃப்ஸ் பின் ஆஸிம் (அைிவிப்பாளைான
 (ைலி) இப்னு உமர் (தந்ரதயின் ெககாதைர்அவர்கள் மினாவில் இைண்டு ைக்அத்கள் 
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ததாழுதுவிட்டுப் பிைகு தமது படுக்ரகக்கு வருவார்கள்அப்கபாது அவர்களிடம் நான் ., 
"என் தந்ரதயின் ெககாதைகை இந்தத் ததாழுரகக்குப் பின் (கடரமயான) நீங்கள் !
!ைக்அத்கள் ததாழுதால் என்ன இைண்டு (கூடுதலான)'' என்று ககட்கடன்அதற்கு  .
அவர்கள், "நான் நான்கு ) ததாழுவதாயிருந்தால் கடரமயான ததாழுரகரய (அவ்வாறு)
முழுரமப்படுத்தியிருப்கபன் (ைக்அத்களாககவ'' என்று தொன்னார்கள்கமற்கண்ட  - .

 ல்அவற்ைி .ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது
மினாவில்"' என்ை குைிப்பில்ரலமாைாக ., "பயணத்தில்  (அவ்வாறு)ததாழுதார்கள்'' 

என்கை காணப்படுகின்ைது . 

1237 அப்துர் ைஹ்மான் பின் யஸீத்  (ைலி) உஸ்மான் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
நான்கு ைக்அத்களாககவ (இைண்டு ைக்அத்களாகச் சுருக்காமல்) அவர்கள் மினாவில்  

எங்களுக்குத் ததாழுவித்தார்கள் (அத்ததாழுரகயில் கலந்துதகாண்ட) இது பற்ைி .
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்  அவர்களிடம் வினவப்பட்டகபாது (ைலி)
இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இரலஹி ைாஜிஊன்"' (நாங்கள் அல்லாஹ்வுக்கக 
உரியவர்கள்; அவனிடகம திரும்புபவர்களாய் உள்களாம்என்று கூைிவிட்டு (, "நான் 
அல்லாஹ் வின் தூதர் அவர்களுடன் மினாவில் இைண்டு ைக்அத்களாககவ  (ஸல்)
 .ததாழுகதன்அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் அவர்களுடனும் மினாவில் இைண்டு  (ைலி)

அவர்களுடனும் மினாவில்  (ைலி) உமர் பின் அல்கத்தாப் .ைக்அத்களாககவ ததாழுகதன்
(ைலி) ன்உஸ்மா) இப்கபாது நான் .இைண்டு ைக்அத்களாககவ ததாழுகதன்  அவர்களுடன் 
ததாழுதநான்கு ைக்அத்களிலிருந்து ஒப்புக் தகாள்ளப்பட்ட இைண்டு ( ைக்அத்கள் என் 
பங்காகக் கிரடத்தால் கபாதுகம!'' என்று கூைினார்கள்15.- கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் 
ஐந்து அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது . 

1238ஹாரிஸா பின் வஹ்ப்  நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் :கூைியதாவது அவர்கள் (ைலி)
நான்கு ைக்அத்கள) அவர் களுடன் மினாவில் (ஸல்)்  தகாண்ட ததாழுரககரள (

அந்நாளில் மக்கள் முன்தனப்கபாதும்  .இைண்டு ைக்அத்களாகத் ததாழுதிருக்கிகைன்
13.இல்லாத அளவுக்குப் பாதுகாப்புடனும் அதிக எண்ணிக்ரகயிலும் இருந்தனர் இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 

1239 ஹாரிஸா பின் வஹ்ப் அல்குஸாஈ அவர்கள் கூை (ைலி)்ியதாவதுநான்  :
நான்கு ைக்அத்கள் ) அவர்களுக்குப் பின்னால் மினாவில் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்
அந்நாளில் மக்கள்  .ததாழுகதன் (தகாண்ட ததாழுரககரள இைண்டு ைக்அத்களாகத்
இருந்திைாத அளவுக்கு அதிகமாக இருந்தார்கள் முன்தனப்கபாதும்; அதாவது 
விரடதபறும்"' ஹஜ்ஜின்கபாது நான்கு ைக்அத்க)ள் தகாண்ட ததாழுரககரளஇைண்டு  (
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13.ைக்அத்களாகத் ததாழுதார்கள்முஸ்லிம் இந்த ) :கூறுகின்கைன் (ஆகிய நான்)
அவர்கள்  (ைலி) ஹாரிஸா பின் வஹ்ப் அல்குஸாஈ (ஹதீஸின் அைிவிப்பாளைான
அவர்களின் தாய்வழிச்  ெககாதைர்  (ைலி) உரபதுல்லாஹ் பின் உமர் பின் அல்கத்தாப்
 .ஆவார்கள் 

பாடம்3 :  மரழ கநைத்தில் இருப்பிடங்களிகலகய ததாழுதுதகாள்ளலாம்12. 
1240 நாஃபிஉ குளிரும் காற்றும் நிரைந்த ஓர் இைவில்  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)

அலா " அப்கபாது .ததாழுரக அைிவிப்புச் தெய்தார்கள் அவர்கள் (ைலி) இப்னு உமர்
ஸல்லூ ஃபிர்ரிஹால்' (ஒரு முக்கிய அைிவிப்பு (உங்கள்) நீங்கள் !
இருப் பிடங்களிகலகய ததாழுதுதகாள்ளுங்கள் .என்றும் அைிவிப்புச் தெய்தார்கள் (
 நீங்கள் !ஒரு முக்கிய அைிவிப்பு" குளிரும் மரழயும் உள்ள இைவில்(கடுங்)" பிைகு
இருப்பிடங்களிகலகய ததாழுது தகாள்ளுங்கள் (உங்கள்)' என்று அைிவிக்குமாறு 
ததாழுரக அைிவிப்பாளரை அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர் (ஸல்)கள் பணிப்பார்கள்'' 

என்றும் இப்னு உமர் 12.அவர்கள் கூைினார்கள் (ைலி)  

1241 நாஃபிஉ  அவர்கள் குளிரும் (ைலி) இப்னு உமர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
 .காற்றும் மரழயும் நிரைந்த ஓர் இைவில் ததாழுரக அைிவிப்புச் தெய்தார்கள்
நீங்கள் உங் !ஓர் அைிவிப்பு" அைிவிப்பின் இறுதியில்கள் இருப்பிடங்களிகலகய 
ததாழுதுதகாள்ளுங்கள்; இருப்பிடங்களிகலகய ததாழுதுதகாள்ளுங்கள்' என்று 
கூைினார்கள்கைா மரழகயா உள்ள அவர்கள் குளி (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்" பிைகு .
நீங்கள் உங்கள் " இைவில் பயணம் தெய்யும்கபாது ததாழுரக அைிவிப்பாளரிடம்
இருப்பிடங்களிகலகய ததாழுது தகாள்ளுங்கள்' என்று அைிவிக்குமாறு 
கட்டரளயிடுவார்கள்'' என்றும் குைிப்பிட்டார்கள் . 

1242கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது .
            அதில் லஜ்னான்" (மக்காவுக்கு அருகிலுள்ள) அவர்கள் (ைலி) இப்னு உமர்"' எனும் 
மரலப் பகுதியில் ததாழுரக அைிவிப்புச் தெய்தார்கள்'' என ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது .
கமலும், "ஓர் அைிவிப்புநீங்கள் உங்கள் இருப்பிடங்களிகலகய ததாழுதுதகாள்ளுங்கள் !' 
என இப்னு உமர் இைண்டாம் முரை  .அவர்கள் ஒரு முரை அைிவித்தார்கள் (ைலி)
 1533 .அைிவித்ததாக அதில் குைிப்பு இல்ரல ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ்  (ைலி)அவர்கள் 
கூைியதாவதுஅவர்களுடன் ஒரு பயணத்தில்  (ஸல்) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் :

 (ஸல்) அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் .தென்றுதகாண்டிருந்தகபாது மரழ தபய்தது
அவர்கள், "உங்களில் யார் விரும்பு கிைாகைா அவர் தமது இருப்பிடத்திகலகய 
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ததாழுதுதகாள்ளட்டும்!'' என்று கூைினார்கள் இந்த .ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது . 

1244அப்துல்லாஹ் பின் அல்ஹாரிஸ் மரழ  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
அவர்கள் ததாழுரக  (ைலி) தபய்துதகாண்டிருந்த ஒரு நாளில் இப்னு அப்பாஸ்
அைிவிப்பாளரிடம், அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்அஷ்ஹது அன்ன  ...
முஹம்மதர் ைசூலுல்லாஹ் என்று கூைியதும் ஹய்ய அலஸ் ஸலாஹ்"' 
(ததாழுரகக்கு வாருங்கள்என்று கூைாமல் (, "ஸல்லூ ஃப ீபுயூத்திக்கும்' (உங்கள் 
இல்லங்களிகலகய ததாழுதுதகாள்ளுங்கள்!என்று கூறுவைீாக ('' என்ைார்கள்வ்வாறு )இ .

அப்கபாது இப்னு  .ரத மக்கள் ஆட்கெபிப்பரதப் கபான்ைிருந்தது(அவர்கள் கூைிய
) அப்பாஸ்ைலிரதக் ககட்டு நீங்கள் (வ்வாறு நான் கூைிய)இ" அவர்கள் (
வியப்பரடகிைரீ்களா? என்ரன விடச் ெிைந்தவர் இவ்வாறு தான்  (அவர்கள் (ஸல்) நபி)
அத்ததாழுரகக்கு) கட்டாயக் கடரமயாகும் (த் ததாழுரக)ஜுமுஆ .தெய்தார்கள்  

வாருங்கள் என்று கூைப்பட்டுவிட்டால் ெிைமத்கதாடு நீங்கள் வைகவண்டியதாகிவிடும்.(  
நான் உங்கரளச் கெற்ைிலும் ெகதியிலும் நடக்க விட்டு உங்களுக்குச் ெிைமம் தகாடுக்க 
விரும்பவில்ரல எனகவதான்), இல்லங்களிகலகய ததாழச் தொன்கனன்('' என்று 
கூைினார்கள்17.  

1245கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அல்ஹாரிஸ் அவர்களிடமிருந்கத  (ைஹ்)
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது அவற்ைில் .

 (ைலி) நாளில் எங்களுக்கு அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (மரழ) ெகதியுரடய ஒரு"
...அவர்கள் உரையாற்ைினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைதுஇந்த அைிவிப்பில்  .
என்ரனவிடச் ெிைந்தவர் இவ்வாை" .ஜுமுஆ பற்ைிய குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல்ு 
தெய்தார்' என்பதற்குப் பின் அவர்கள் (ஸல்) அதாவது நபி"' என்று இடம்தபற்றுள்ளது - .
 .கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது
அவர்கள் (ஸல்) அதாவது நபி" அவற்ைில்' எனும் விளக்கக் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல . 

1246 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது .
அவர்கள் (ைஹ்) அதில் அைிவிப்பாளர் அப்துல்லாஹ் பின் அல்ஹாரிஸ், "மரழ தபய்த 
ஒரு தவள்ளிக் கிழரம அன்று இப்னு அப்பாஸ் அவர்களுரடய ததாழுரக  (ைலி)
அைிவிப்பாளர் அைிவிப்புச் தெய்தார்'' என்று கூைினார்கள் என ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது .
கமலும  ், இப்னு அப்பாஸ் ம் ெகதியிலும் நீங்கள் கெற்ைிலு" அவர்கள் (ைலி)
நடந்துவருவரத நான் விரும்பவில்ரல'' என்று கூைியதாகவும் இடம்தபற்றுள்ளது . 
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1247 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளதுஇப்னு அப்பா :அவற்ைில் பின்வருமாறு இடம்தபற்றுள்ளது .ஸ்  (ைலி)

அைிவிப்பாளரிடம் ததாழுரக அைிவிப்புச் தெய்யுமாறு  அவர்கள் தம் ததாழுரக
- என்ரனவிடச் ெிைந்தவர் ...அது மரழ தபய்த ஒரு தவள்ளிக் கிழரம .கூைினார்கள்
 .இவ்வாறு தெய்தார்கள் -அவர்கள் (ஸல்) அதாவது நபி 

1248கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது .
அதில், மரழ தபய்த தவள்ளிக் கிழரம அன்று இப்னு இப்பாஸ் அவர்கள் தம்  (ைலி)
ததாழுரக அைிவிப்பாளரிடம் ததாழுரக அைிவிப்புச் தெய்யுமாறு கூைியதாக 
அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின்  (ைஹ்) அைிவிப்பாளர் அய்யூப் .இடம்தபற்றுள்ளது
தெவி (கநைடியாகச்) அவர்களிடமிருந்து (ைஹ்) அல்ஹாரிஸ்கயற்கவில்ரல என 
வுரஹப்  .அவர்கள் கூைியுள்ளார்கள்    (ைஹ்) 

பாடம்3 : பயணத்தில் வாகனத்திலிருப்பவர், வாகனம் தெல்லும் திரெயில் 
கூடுதலான 18.ததாழுரககரளத் ததாழலாம் (நஃபில்) 

1249 இப்னு உமர் அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
மீதமை ஒட்டகத்தின்) தமது் ந்தவாறுஒட்டகம் தெல்லும் திரெரய கநாக்கிக்  (
1521 .ததாழுரக ததாழுபவர்களாக இருந்தார்கள் (நஃபில்) கூடுதலான இப்னு உமர்  (ைலி)
அவர்கள் தமது வாகனத்தில் அமர்ந்து (ஸல்) நபி :அவர்கள் கூைியதாவது, அது 
தெல்லும் திரெரய கநாக்கித் ததாழுதுவந்தார்கள் . 

1251 இப்னு உமர் அவர்கள (ைலி)்  கூைியதாவது (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :
அவர்கள் மக்காவிலிருந்து மதீனா கநாக்கி வாகனத்தில் தெல்லும்கபாது தமது 
நீங்கள் எங்கு " இது ததாடர்பாககவ .முகமிருந்த திரெயில் ததாழுதார்கள்
திரும்பினாலும் அங்ககயும் அல்லாஹ் இருக்கிைான்'' எனும் 5):115ஆவது வெனம் (
 .அருளப்தபற்ைது 

1252கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளதுஅவற்ைில் ., அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாைக் மற்றும் இப்னு அபெீாயிதா 
ஆகிகயாரின் அைிவிப்பில் (ைஹ்), "பிைகு இப்னு உமர் நீங்கள் எங்கு " அவர்கள் (ைலி)
அல்லாஹ் இருக்கிைான திரும்பினாலும் அங்ககயும்  ்' (2:115) எனும் வெனத்ரத ஓதிக் 
காட்டிவிட்டு, இது ததாடர்பாககவ இந்த வெனம் அருளப்தபற்ைது'' என்று கூைியதாக 
இடம்தபற்றுள்ளது . 
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1253 இப்னு உமர் அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (-ை)  
கழுரதயில் இருந்தவாறு ததாழுவரத நான் கண்கடன் அப்கபாது அவர்கள் .ரகபரை 
கநாக்கிச் தென்றுதகாண்டிருந்தார்கள்12.  

1254ெயதீ் பின் யொர் மக்கா  (ஓர் இைவில்) நான் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
 .அவர்களுடன் பயணித்துக் தகாண்டிருந்கதன் (-ை) தெல்லும் ொரலயில் இப்னு உமர்
 (ருந்து-எனது வாகனத்தி) குைித்து நான் அஞ்ெியகபாது (தநருங்கிவிட்டது) சுப்ஹு கநைம்
வித்ர்" இைங்கி' ததாழுகதன்இப்னு  .பிைகு அவர்களுடன் கபாய்ச் கெர்ந்துதகாண்கடன் .
அவர்கள் (-ை) உமர், "(இவ்வளவு கநைம்எங்கக இருந்தீர் (?'' என்று ககட்டார்கள் நான் .

 (ருந்து-வாகனத்தி) எனகவ .குைித்து அஞ்ெிகனன் (தநருங்கிவிட்டது) சுப்ஹு கநைம்"
வித்ர்" இைங்கி' ததாழுகதன்'' என்று கூைிகனன் அவர்கள் (-ை) அதற்கு இப்னு உமர் .
அவர்களிடம் உமக்கு அழகிய முன்மாதிரி இல்ரலயா (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்"?'' 

என்று ககட்டார்கள்அதற்கு நான் ., "ஆம் (உள்ளது), அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக!'' 
என்கைன்அவர்கள் அப்கபாது ., "அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் (ஸல்) ஒட்டகத்தின் 
மீதமர்ந்து வித்ர் ததாழுதிருக்கிைார்கள்'' என்று கூைினார்கள்51.  

1255இப்னு உமர் அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (-ை)
 இதன்) .தமது வாகனத்தின் மீதமர்ந்து அது தெல்லும் திரெயில் ததாழுவார்கள்
ை) அப்துல்லாஹ் பின் தீனார் (அைிவிப்பாளைானஹ்இப்னு  :அவர்கள் கூறுகிைார்கள் (
 .அவர்களும் இவ்வாறு தெய்வார்கள் (-ை) உமர் 

1256 இப்னு உமர் அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (-ை)
 இரத அப்துல்லாஹ் பின் தீனார் .தமது வாகனத்தின் மீதமர்ந்து வித்ர் ததாழுவார்கள்
 .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைஹ்) 

1257 இப்னு உமர் அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (-ை)
ததாழுரககரளத் ததாழுவார்கள் (நஃபில்) வாகனத்தில் இருந்தவாறு கூடுதல்; 

அப்கபாது அவர்கள் எத்திரெரய முன்கனாக்கியிருப் பினும் ெரிகய (அவ்வாகை) !
ஆனால் .வாகனத்தில் இருந்தவாறு வித்ரும் ததாழுவார்கள், கடரமயான  (ஃபர்ள்)
இைங்கித்தான் ) .ததாழுரககரள வாகனத்தின் மீதமர்ந்து ததாழமாட்டார்கள்
அவர்கள்  (ைஹ்) ம் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர்-இரத ொ (.ததாழுவார்கள்
 .அைிவிக்கிைார்கள் 
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1258ஆமிர் பின் ைபஆீ  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :கூைியதாவது அவர்கள் (-ை)
அவர்கள் இைவில் பயணம் தெய்யும்கபாது தமது வாகனத்தின் முதுகிலமர்ந்தவாறு 
அது தெல்லும் திரெயில் கூடுதலான ததாழுரககள் ததாழுவரத நான்  (நஃபில்)
அவர்கள்  (ைஹ்) இரத அப்துல்லாஹ் பின் ஆமிர் பின் ைபஆீ .பார்த்திருக்கிகைன்
51.அைிவிக்கிைார்கள்  

1259 அனஸ் பின் ெீரீன் -அனஸ் பின் மா :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)க்  (-ை)
ருந்து திரும்பியகபாது அவர்கரள நாங்கள் எதிர் தகாண்கடாம்-அவர்கள் ெிரியாவி; 
"அய்னுத் தம்ர்' எனும் இடத்தில் அவர்கரள நாங்கள் ெந்தித்கதாம்அப்கபாது அவர்கள்  .
 .ததாழுவரத நான் கண்கடன் (ததாழுரககள் கூடுதலான) கழுரதயின் மீதமர்ந்தவாறு
கவ (கிப்லா அல்லாத) அவர்களுரடய முகம்று திரெ கநாக்கி அரமந்திருந்தது - .

அவர்கள் கிப்லாவுக்கு இடப் பக்கம்  (ைஹ்) இவ்விடத்தில் அைிவிப்பாளர் ஹம்மாம்
அப்கபாது அவர்க -.கநாக்கி ரெரக தெய்துகாட்டினார்கள்üடம் நான் நீங்கள் கிப்லா "
று திரெ கநாக்கித் ததாழுவரத நான் கண்கடகனஅல்லாத கவ?'' என்று ககட்கடன் .
அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் இவ்வாறு  (பயணத்தில்) அவர்கள் (ஸல்)
தெய்வரத நான் பார்த்திைாவிட்டால் நானும் இவ்வாறு தெய்திருக்க மாட்கடன்'' என்று 
விரடயüத்தார்கள்55. 

பாடம் 2 :பயணத்தில் இரு ததாழுரககரள ஒகை கநைத்தில் கெர்த்துத் ததாழலாம்53.  
1260 இப்னு உமர் அவர்கள் கூைி (-ை)யதாவதுஅவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :
அவெைமாகப் பயணம் தெய்ய கநரிட்டால் மஃக்ரிரபயும் இைாரவயும் கெர்த்துத் 
 .ததாழுவார்கள் 

1261 நாஃபிஉ அவர்கள் அவெைமாகப்  (-ை) இப்னு உமர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
தெம்கமகம் மரைந்த பின் மஃக்ரிரபயு (வானில்) பயணம் தெய்ய கநரிட்டால்ம் 
இைாரவயும் கெர்த்துத் ததாழுவார்கள்; "அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள்  (ஸல்)
அவெைமாகப் பயணம் தெய்ய கநரிட்டால் மஃக்ரிரபயும் இைாரவயும் கெர்த்துத் 
ததாழுவார்கள்'' என்றும் அவர்கள் குைிப்பிடுவார்கள் . 

1262இப்னு உமர் அவர்க (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (-ை)ள் 
அவெைமாகப் பயணம் தெய்ய கநரிட்டால் மஃக்ரிரபயும் இைாரவயும் கெர்த்துத் 
ததாழுவரத நான் பார்த்திருக்கிகைன்53.இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 
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1263 அப்துல்லாஹ் பின் உமர்  அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (-ை)
அவர்கள் அவெைமாகப் பயண (ஸல்)ம் புைப்படுவதாக இருந்தால் மஃக்ரிப் 
ததாழுரகரயத் தாமதப் படுத்தி, மஃக்ரிரபயும் இைாரவயும் கெர்த்துத் 
ததாழுவார்கள்52. 

1264அனஸ் பின் மா (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (-ை) க்-
ருந்து ொய்வதற்கு முன் பயணம் கமற்தகாண்டால் லுஹ்ர் -அவர்கள் சூரியன் உச்ெியி
ததாழுரகரய அஸ்ர் கநைம்வரைத் தாமதப்படுத்தி, பின்பு இைங்கி  (ஓரிடத்தில்)
பயணம் புைப்படு வதற்கு முன்  .லுஹ்ரையும் அஸ்ரையும் கெர்த்துத் ததாழுவார்கள்
து ொய்ந்து விட்டால் லுஹ்ர் ததாழுதுவிட்கட பயணம் ருந்-சூரியன் உச்ெியி
52.கமற்தகாள்வார்கள்  

1265அனஸ்  அவர்கள் (-ை)கூைியதாவதுஅவர்கள் பயணத்தில் இரு  (ஸல்) நபி :
ததாழுரககரளச் கெர்த்துத் ததாழ விரும்பினால், லுஹ்ர் ததாழுரகரய அஸ்ரின் 
ஆைம்ப கநைம் வரும்வரைத் தாமதப்படுத்துவார்கள்; பிைகு லுஹ்ரையும் அஸ்ரையும் 
கெர்த்துத் ததாழுவார்கள் . 

1266 அனஸ் அவர்கள (ஸல்) நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (-ை)்  அவெைமாகப் பயணம் 
தெய்ய கநரிட்டால் லுஹ்ர் ததாழுரகரய அஸ்ரின் ஆைம்ப கநைம்வரைத் 
தாமதப்படுத்தி, லுஹ்ரையும் அஸ்ரையும் கெர்த்துத் ததாழுவார்கள்; மஃக்ரிப் 
ததாழுரகரயத் தாமதப்படுத்தி, மஃக்ரிரபயும் இைாரவயும் கெர்த்து தெம்கமகம் 
மரையும்கபாது ததாழுவார்கள்57.     இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது 

 .பாடம்2 :  உள்ளூரிகலகய இரு ததாழுரககரளச் கெர்த்து ஒகை கநைத்தில் 
ததாழுதல் . 

1267 இப்னு அப்பாஸ்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (-ை)
அவர்கள் லுஹ்ரையும் அஸ்ரையும் கெர்த்து ஒகை கநைத்தில் ததாழுதார்கள்; 

மஃக்ரிரபயும் இைாரவயும் ஒகை கநைத்தில் ததாழுதார்கள்; அப்கபாது கபார் அபாயம் )
 .அச்ெ நிரலயிகலா பயணத்திகலா அவர்கள் இருக்க வில்ரல (மிகுந்த 

1268இப்னு அப்பாஸ்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :கூைியதாவது அவர்கள் (-ை)
அவர்கள் மதீனாவில் லுஹ்ரையும் அஸ்ரையும் கெர்த்து ஒகை கநைத்தில் 
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அ .ததாழுதார்கள்ப்கபாது அச்ெ நிரலயிகலா பயணத்திகலா  (அவர்கள்)
 .இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது .இருக்கவில்ரல
 :அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள் (ைஹ்) ர்அபுஸ் ஸுரப (அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான)
அவர்க (ைஹ்) ெயதீ் பின் ஜுரபர் (இந்த ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்த) நான்üடம், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் இவ்வாறு ஏன் தெய்தார்கள் (ஸல்)?'' என்று ககட்கடன் .
அவர்கள் (ைஹ்) அதற்கு ெயதீ், "நீர் என்னிடம் ககட்டரதப் கபான்கை நானும் இப்னு 
அப்பாஸ் அவர்க (-ை)üடம் ககட்கடன்தம் " அவர்கள் (ைலி) அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் .
ெமுதாயத்தாரில் எவருக்கும் ெிைமம் ஏற்படுத்தக்  கூடாது என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(எனகவதான் இவ்வாறு தெய்தார்கள்) அவர்கள் கருதினார்கள் (ஸல்)' என 
விரடயüத்தார்கள்'' என்ைார்கள் . 

1269 இப்னு அப்பாஸ்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (-ை)
அவர்கள் தபூக் கபாருக்காக கமற்தகாண்ட பயணத்தின்கபாது லுஹ்ரையும் அஸ்ரையும் 
கெர்த்து ஒரு கநைத்திலும், மஃக்ரிரபயும் இைாரவயும் கெர்த்து ஒரு கநைத்திலும் 
ததாழுதார்கள்அவர்கள்  (ைஹ்) இதன் அைிவிப்பாளைான ெயதீ் பின் ஜுரபர் .
அவர்க (-ை) நான் இப்னு அப்பாஸ் :றுகின்ைார்கள்கூüடம்  (ஸஸ்) அல்லாஹ்வின் தூதர்"
அவர்கள் இவ்வாறு ஏன் தெய்தார்கள்?'' என்று ககட்கடன் (-ை) அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் .
அவர்கள், "தம் ெமுதாயத்தாருக்குச் ெிைமம் ஏற்படுத்தக் கூடாது என அல்லாஹ்வின் 
தூதர் கருதினார்கள் அவர்கள் (ஸல்)'' என விரடயüத்தார்கள் . 

1270 முஆத் பின் ஜபல்  நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்களுடன் (ஸல்) தபூக் கபாருக்குப் புைப்பட்டுச் தென்கைாம்அப்கபாது அவர்கள்  .
லுஹ்ரையும் அஸ்ரையும் கெர்த்து ஒகை கநைத்தில் ததாழுதார்கள்; மஃக்ரிரபயும் 
இைாரவயும் கெர்த்து ஒகை கநைத்தில் ததாழுதார்கள் . 

1271 முஆத் பின் ஜபல்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்கள் தபூக்  கபாரின்கபாது லுஹ்ரையும் அஸ்ரையும் கெர்த்து ஒகை கநைத்தில் 
ததாழுதார்கள்; மஃக்ரிரபயும் இைாரவயும் கெர்த்து ஒகை கநைத்தில் ததாழுதார்கள் .
அவர்கள்  (ைஹ்) ஆமிர் பின் வாஸிலா (இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான)
(ைலி) முஆத் (இந்த ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்த) நான் :கூறுகின்ைார்கள் அவர்களிடம் 
அவர்கள் இவ்வாறு ஏன் தெய்தார்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்"?'' என்று ககட்கடன் .
அதற்கு அவர்கள், "தம் ெமுதாயத்தாருக்குச் ெிைமம் ஏற்படுத்தக் கூடாது என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் கருதினார்கள் (ஸல்)'' என விரடயளித்தார்கள் . 
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1272இப்னு அப்பாஸ் அவர்கள (ைலி)்  கூைியதாவது (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :
 அவர்கள் மதீனாவில் லுஹ்ரையும் அஸ்ரையும் கெர்த்து ஒகை கநைத்தில்
ததாழுதார்கள்; மஃக்ரிரபயும் இைாரவயும் கெர்த்து ஒகை கநைத்தில் ததாழுதார்கள் .

இந்த ஹதீஸ் நான்கு  .அப்கபாது அச்ெகமா மரழகயா இருக்கவில்ரல
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளதுஅவற்ைில் ., வகீஉ அவர்களது  (ைஹ்)
அைிவிப்பில், "நான் இப்னு அப்பாஸ்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்" அவர்களிடம் (ைலி)
அவர்கள் இவ்வாறு ஏன் தெய்தார்கள்?' என்று ககட்கடன் (ைலி) அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் .

இவ்வாறு ) தம் ெமுதாயத்தாருக்குச் ெிைமம் ஏற்படுத்தக் கூடாது என்பதற்காக" அவர்கள்
(தெய்தார்கள்'' என்று கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளதுஅவர்களது  (ைஹ்) அபூமுஆவியா .
ப்பில்அைிவி, இப்னு அப்பாஸ்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்" அவர்களிடம் (ைலி)
அவர்கள் எந்த கநாக்கத்தில் இவ்வாறு தெய்தார்கள்?'' என்று ககட்கப்பட்டதற்கு இப்னு 
அப்பாஸ் அவர்கள் (ைலி), "தம் ெமுதாயத்தாருக்குச் ெிைமம் ஏற்படுத்தக் கூடாது என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் கருதினார்கள் அவர்கள் (ஸல்)'' என விரடயளித்ததாக 
இடம்தபற்றுள்ளது . 

1273 இப்னு அப்பாஸ் அவர்களுடன்  (ஸல்) நான் நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
தகாண்ட லுஹ்ர்) எட்டு ைக்அத், அஸ்ர் ஆகிய ததாழுரககரள ஒகை கந(ைத்தில் 
ததாழுதிருக்கிகைன்; ஏழு ைக்அத் தகாண்ட மஃக்ரிப்), இைா ஆகிய ததாழுரககரள  (

அம்ர் பின்  (இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) .கநைத்தில் ததாழுதிருக்கிகைன் ஒகை
இந்த ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்த ) நான் :அவர்கள் கூறுகின் ைார்கள் (ைஹ்) தீனார்
(அவர்களிடம் (ைஹ்) ஜாபிர் பின் ரஸத், "அபுஷ் ைஅஸா அவர்ககள (ஸல்) நபி !
ன் ஆைம்ப கநைத்திலும்அவர்கள் லுஹ்ர் ததாழுரகரயத் தாமதப்படுத்தி அஸ்ரி, 

மஃக்ரிப் ததாழுரகரயத் தாமதப்படுத்தி இைாவின் ஆைம்ப கநைத்திலும் 
ததாழுதிருப்பார்கள் என நான் எண்ணுகிகைன்'' என்கைன்நானும் அவ்வாகை " அதற்கு .
எண்ணுகிகைன்'' என்று விரடயளித்தார்கள் . 

1274இப்னு அப்பாஸ்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
எட்டு  (கெர்த்து ஒகை கநைத்தில்) அவர்கள் மதீனாவில் லுஹ்ரையும் அஸ்ரையும்
ைக்அத்களும், மஃக்ரிரபயும் இைாரவயும் ஏழு ைக்அத்களும்  (கெர்த்து ஒகை கநைத்தில்)
 .ததாழுதார்கள் 

1275அப்துல்லாஹ் பின் ைகீக் ஒரு நாள் இப்னு  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
 (நீண்ட) அவர்கள் அஸ்ர் ததாழுரகக்குப் பிைகு எங்களிரடகய (ைலி) அப்பாஸ்
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சூரியன் மரைந்து  (வானில்) எந்த அளவிற்தகன்ைால் .உரையாற்ைினார்கள்
ததாழுரக" மக்கள் .நட்ெத்திைங்கள் கதான்ைிவிட்டன, ததாழுரக' என்று கூைலாயினர். 
அப்கபாது பனூதமீம் குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு மனிதர் இப்னு அப்பாஸ்  (ைலி)
 நகைாமல் இரடயைாமல் ததாடர்ந்து (நின்ை இடத்ரதவிட்டும்) அவர்களிடம் வந்து
ததாழுரக ததாழுரக"' என்று தொல்லிக்தகாண்டிருந்தார் அப்கபாது இப்னு அப்பாஸ் .
நீ எனக்கு நபிவழிரயக் கற்றுத் தருகிைாயா" அவர்கள் (ைலி), தாயற்றுப் கபாவாய்!'' 
என்று அவர்கள்  (ஸல்) ன் தூதர்அல்லாஹ்வி" பிைகு .கூைினார்கள் (கடிந்து)

லுஹ்ரையும் அஸ்ரையும் கெர்த்து ஒகை கநைத்திலும் மஃக்ரிரபயும் இைாரவயும் 
கெர்த்து ஒகை கநைத்திலும் ததாழுதரத நான் பார்த்கதன்'' என்று குைிப்பிட்டார்கள் .
அ (ைலி) இப்னு அப்பாஸ்வர்கள் இவ்வாறு கூைியரதக் ககட்டு என் மனதில் இகலொன 
ஐயம் எழுந்ததுஅவர்களிடம் தென்று அரதப்  (ைலி) உடகன நான் அபூஹுரைைா .

 (ைலி) அவர்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அப்கபாது அபூஹுரைைா .பற்ைிக் ககட்கடன்
 .அவர்களின் கூற்ரை உறுதிப்படுத்தினார்கள் 

1276 அப்துல்லாஹ் பின் ைகீக் அல்உரகலீ ஒரு  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
(க்கு கநைமாகிவிட்டது)ததாழுரக" அவர்களிடம் (ைலி) மனிதர் இப்னு அப்பாஸ்' என்று 
கூைினார்பிைகு மீண்டும்  .அவர்கள் அரமதியாக இருந்தார்கள் (ைலி) இப்னு அப்பாஸ் .
(க்கு கநைமாகி விட்டது)ததாழுரக" அவர்' என்று கூைினார் (ைலி) இப்னு அப்பாஸ் .

க்கு கநைமாகி )ததாழுரக" பிைகு மீண்டும் அவர் .அவர்கள் அரமதியாக இருந்தார்கள்
(விட்டது' என்று கூைினார்அவர்கள் அரமதியாக  (ைலி) அப்கபாதும் இப்னு அப்பாஸ் .
எங்களுக்கக ததாழுரககரளக் கற்றுத்  !தாயற்றுப் கபாவாய்" பிைகு .இருந்தார்கள்
தருகிைாயா? நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸ)ல்அவர்களது காலத்தில் இைண்டு  (
த் ததாழுபவர்களாக இருந்கதாம்ததாழுரககரள ஒகை கநைத்தில் கெர்த்து'' என்று 
கூைினார்கள்58. 

 பாடம் 7 : ததாழுது முடித்த பின் வலப் பக்கமும் திரும்பலாம்; இடப் பக்கமும் 
திரும்பலாம்52.  

1277 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் ததாழ) :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)்ுது 
முடித்ததும்எண்ணிக்தகாள்வதன் மூலம்  வலப் பக்கம் திரும்புவகத கடரம என்று (
 .உங்களில் எவரும் தம்மிடம் ரைத்தானுக்குச் ெிைிதும் இடமளித்துவிட கவண்டாம்
தபரும்பாலும் தமது  (ததாழுது முடித்த பின்) அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ் வின் தூதர்
இடப் பக்கம் திரும்புவரதகய நான் பார்த்திருக்கிகைன்31. இந்த ஹதீஸ் இரு 
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அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளதுகமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்  - .
 .பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது 

1278சுத்தீ அவர்களிடம் (ைலி) நான் அனஸ் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்), "நான் 
ததாழுது முடித்ததும் எப்படித் திரும்ப கவண்டும்? என் வலப் பக்கத்திலா? அல்லது 
இடப் பக்கத்திலா?'' என்று ககட்கடன்அவர்கள் (ைலி) அதற்கு அனஸ் ., "என்ரனப் 
தபாறுத்த வரை நான் அல்லாஹ்வின் தூதர்  (ததாழுது முடித்த பின்) அவர்கள் (ஸல்)
தமது வலப் பக்கம் திரும்புவரதகய அதிகமாகக் கண்கடன்'' என்று கூைினார்கள் . 

1279 அனஸ் முடித்த  ததாழுது) அவர்கள் (ஸல்) நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்கள் அைிவிக்கி  (ைஹ்) இரத சுத்தீ .தமது வலப் பக்கம் திரும்புவார்கள் (பின்
 .இந்த ஹதீஸ் இரு  அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது .ைார்கள் 

பாடம்8 : இமாமுக்கு வலப் பக்கம் நிற்பது விரும்பத் தக்கதாகும். 
1280 பைாஉ பின் ஆஸிப்  நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)

அவர்களுக்குப் பின்னால் ததாழும்கபாது அவர்களுக்கு வலப் பக்கம்  (ஸல்)
எங்கரள கநாக்கித்  (ததாழுது முடித்ததும்) அவர்கள் .இருப்பரதகய விரும்புகவாம்
அப்கபாது .திரும்புவார்கள், "ைப்ப ீகின ீஅதாபக யவ்ம தப்அஸு தஜ்மஉ" அல்லது)') 
இபாதக்க' (இரைவாஉயிர் தகாடுத்து எழுப்பும்" உன் அடியார்கரள !' (அல்லது 
ஒன்றுதிைட்டும்என்று  (!நாளில் உன் கவதரனயிலிருந்து என்ரனக் காப்பாயாக (

கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு  - .அவர்கள் பிைார்த்திப்பரத நான் ககட்டுள்களன்
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளதுத் எங்கரள கநாக்கி" அவற்ைில் .
திரும்புவார்கள்' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல 

 .பாடம்2 :  முஅத்தின்  (நஃபில்) ததாடங்கிவிட்டால் கூடுதலான (இகாமத் தொல்லத்)
 .ததாழுரககள் எரதயும் ஆைம்பிப்பது விரும்பத் தக்கதன்று 

1281 நபி த :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)த்ாழுரகக்கு இகாமத் தொல்லப்பட்டால் 
கடரமயான இரத  .ததாழுரகரயத் தவிை கவறு ததாழுரகயில்ரல (அந்த ஃபர்ள்)

இந்த ஹதீஸ் இரு  .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) அபூஹுரைைா
 .அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது 

1282நபி ததாழுரகக்கு இகாமத் தொல்லப்பட்டால்  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
கடரமயான இரத  .ததாழுரகயில்ரல ததாழுரகரயத் தவிை கவறு (அந்த ஃபர்ள்)

கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார்  - .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) அபூஹுரைைா
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கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார்  - .அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது
அைிவிப்பாளர் ஹம்மாத் .அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது பின் ரஸத் 
அவர்கரளச்  (ைஹ்) பிைகு நான் அம்ர் பின் தீனார் :அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள் (ைஹ்)
ஆனால் .ெந்தித்தகபாது இந்த ஹதீரஸ அவர்கள் எனக்கு அைிவித்தார்கள், "இவ்வாறு 
நபி அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)' என அவர்கள் குைிப்பிடவில்ரல . 

1283 அப்துல்லாஹ் பின் மாலிக் அவர் (ைலி)கள் கூைியதாவதுசுப்ஹுத் ததாழுரகக்கு  :
ததாழுது தகாண்டிருந்த ஒரு  (சுப்ஹுரடய சுன்னத்) இகாமத் தொல்லப்பட்ட பின்
அவரிடம்  .அவர்கள் தென்ைார்கள் (ஸல்) மனிதரைக் கடந்து அல்லாஹ்வின் தூதர்
அவர்கள் ஏகதா தொன்னார்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்; என்ன தொன்னார்கள் 
என்று எங்களுக்குத் ததரியவில்ரலழுது முடித்ததும் நாங்கள் அந்த மனிதரைச் ததா .
சூழ்ந்துதகாண்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் உம்மிடம் என்ன  (ஸல்)
தொன்னார்கள்?'' என்று ககட்கடாம்அவர் ., "உங்களில் ஒருவர் சுப்ஹுத் ததாழுரகரய 
நான்கு ைக்அத்களாக்கிவிடப் பார்க்கிைார்' என்று கூைினார்கள் என்ைார்31. (இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான (ைஹ்) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்லமா அல்கஅனப ீ(
அவர்கள்  (ைலி) இந்த ஹதீரஸ அப்துல்லாஹ் பின் மாலிக் :அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்
அபுல்ஹுரென் முஸ்லிம்  .தம் தந்ரத மாலிக் அவர்களிடமிருந்கத அைிவித் தார்கள்
கூறுகி (ஆகிய நான்) பின் அல் ஹஜ்ஜாஜ்ன்கைன்ந்த ஹதீரஸ அப்துல்லாஹ் தம் இ :
 .தந்ரத மாலிக் அவர்களிடமிருந்து அைிவித்தார்கள் என்பது தவைாகும் 

1284இப்னு புரஹனா  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி- அப்துல்லாஹ் பின் மாலிக்)
சுப்ஹுத் ததாழுரகக்கு இகாமத் தொல்லப் பட்டது; அப்கபாது ஒரு மனிதர் 
ததாழுதுதகா (சுப்ஹுரடய சுன்னத்)ண்டிருப்பரத அல்லாஹ் வின் தூதர்  (ஸல்)
அவர்கள் கண்டார்கள்; முஅத்தின் இகாமத் தொல்லிக்தகாண்டிருந்தார்அப்கபாது  .
(அந்த மனிதரிடம்) அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர், "சுப்ரஹ நான்கு 
ைக்அத்களாகத் ததாழப்கபாகிைைீா?'' என்று ககட்டார்கள் . 

1285அப்துல்லாஹ் பின் ெர்ஜிஸ்  (ைலி)அவர்கள் கூைியதாவது அல்லாஹ்வின் தூதர் :
ததாழுவித்துக் தகாண்டிருந்தகபாது  (சுப்ஹுத்) அவர்கள் ரவகரைத் ததாழுரக (ஸல்)
ஒரு மனிதர் பள்ளி வாெலுக்குள் நுரழந்தார்; பள்ளிவாெலின் ஒரு மூரலயில் 
இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுதுவிட்டுப் பிைகு அல்லாஹ்வின்  (சுப்ஹுரடய சுன்னத்)
 (ஸல்) தூதர்அவர்களுடன்  அல்லாஹ்வின் தூதர் .கெர்ந்துதகாண்டார் (ததாழுரகயில்)
அவர்கள் ெலாம் தகாடுத்ததும் (ஸல்), "இன்னாகைஇவ்விரு ததாழுரககளில் எரதக்  !
கருதி வந்தீர்? நீர் தனியாகத் ததாழுவதற்கா? அல்லது எம்முடன் கெர்ந்து 
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ததாழுவதற்கா?'' என்று ககட்டார்கள்இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாள .ர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது 

 .பாடம்11 பள்ளிவாெலுக்குள் நுரழயும்கபாது என்ன தொல்ல கவண்டும்?  

1286 அல்லாஹ்வின் தூதர் உங்களில் ஒருவர்  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
அல்லாஹும்ம ஃப்தஹ்லீ அப்வாப ைஹ்மதிக" பள்ளிவாெலுக்குள் நுரழயும் கபாது' 

(இரைவாஎனக்கு உன் கருரணயின் வாெல்கரள !த் திைந்திடுவாயாகஎன்று  (!
கூைட்டும்; பள்ளிவாெலிலிருந்து தவளிகயறும்கபாது அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஸ்அலுக "
மின் ஃபள்லிக' (இரைவாகளிலிருந்து (தெல்வங்)உன்னிடம் நான் உன் அருட் !
(ைலி) இரத அபூஹுரமத் .என்று கூைட்டும் (கவண்டுகிகைன், அல்லது அபூஉரெத் 
க்கிைாஅவர்கள் அைிவி (ைலி)ர்கள் (ஆகிய நான்) முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் .
 :அவர்கள் கூைினார்கள் (ைஹ்) அைிவிப்பாளர் யஹ்யா பின் யஹ்யா :கூறுகின்கைன்
அவர்களின்  (ைஹ்) இந்த ஹதீரஸ நான் அைிவிப்பாளர் சுரலமான் பின் பிலால்
 யஹ்யா" அவர்கள் (ைஹ்) அதில் சுரலமான் .ஹதீஸ் ஏட்டிலிருந்து எழுதிகனன்
அல்ஹிம்ம்ான ீஅபூஹுரமதும் அபூஉரெதும் அைிவித்தனர்" அவர்கள் (ைஹ்)' என்கை 
எனக்குச் தெய்தி எட்டியது'' என்று குைிப்பிட்டிருந்தார்கள்அல்லது  (ைலி) அபூஹுரமத்) .
(ைலி) அபூஉரெத்  அவர்கள் என்று ஐயப்பாட்டுடன் இடம்தபை வில்ரலகமற்கண்ட  - (.
 .வழியாகவும் வந்துள்ளது ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர்பாடம்11 :  

(பள்ளிவாெலுக்குள் நுரழந்ததும்பள்ளிக் காணிக்ரகயாக இைண்டு ைக்அத்கள்  (
ததாழுவது விரும்பத் தக்கதாகும்; அரதத் ததாழுவதற்கு முன் அமர்வது விரும்பத் 
தகாதது ஆகும்; எல்லா கநைங்களிலும் அரதத் ததாழுவது அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது . 

1287 அல்லாஹ்வின் தூதர் உங்களில் ஒருவர்  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
 !பள்ளிவாெலில் நுரழந்ததும் அமர்வதற்கு முன்பு இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழட்டும்
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள (ைலி) இரத அபூகத்தாதா  ்35.இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 

1288அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள்  (ைலி) அவர்களின் கதாழர் அபூகத்தாதா (ஸல்)
நான் பள்ளிவாெலுக்குள் நுரழந்கதன் :கூைியதாவது; அல்லாஹ்வின் தூதர்  (ஸல்)
எனகவ .அவர்கள் மக்களிரடகய அமர்ந்திருந்தார்கள், நானும் அமர்ந்துவிட்கடன் .
(என்னிடம்) அவர்கள் (ஸல்) அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர், "நீர் அமருவதற்கு முன் 
ஏன் இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழவில்ரல?'' என்று ககட்டார்கள்நான் ., "அல்லாஹ்வின் 
தூதகைதாங்களும் அமர்ந்திருந்தீர்கள் !; மக்களும் அமர்ந்திருந்தார்கள் எனகவதான் )
நானும் அமர்ந்துவிட்டக்ன்('' என்று பதிலளித்கதன் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .
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அவர்கள், "உங்களில் ஒருவர் பள்ளிவாெலுக்குள் நுரழந்ததும் இைண்டு ைக்அத்கள் 
ததாழாமல் அமை கவண்டாம்!'' என்று கூைினார்கள் . 

1289 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் அவர்கள்  (ஸல்) நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
 எனக்குக் கடன் தைகவண்டியிருந்ததுஅரத அவர்கள் எனக்குத் தந்தார்கள் .; 
கமலதிகமாகவும் தந்தார்கள்அவர்களிடம் நான்  (ஸல்) பள்ளிவாெலில் இருந்த நபி .
!இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவைீாக" அப்கபாது அவர்கள் என்னிடம் .தென்கைன்'' என்று 
கூைினார்கள்33. 

 பாடம் 15 :பயணத்திலிருந்து திரும்பியதும் முதலில் பள்ளிவாெலுக்குச் தென்று 
இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவது விரும்பத் தக்க தாகும் . 

1290 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ்  (ஒரு பயணத்தில்) :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்கள் என்னிடத்தில் ஓர் ஒட்டகத்ரத விரலக்கு  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்
அவர்கள் மதீனாவிற்குத் திரும் .வாங்கினார்கள்பியகபாது, நான் பள்ளிவாெலுக்குச் 
தென்று இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழ கவண்டுதமன என்ரனப் பணித்தார்கள் . 

1291 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் நான் அல்லாஹ்வின்  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
கபாரை முடித்துத் ) .அவர்களுடன் ஒரு கபாருக்குப் புைப்பட்டுச் தென்கைன் (ஸல்) தூதர்
திரும்பிக்தகாண்ட்ிருந்தகபாதுஎனது ஒட்டகம் என்ரனப் பின்தங்க ரவத்துவிட்டது (; 
அது கரளத்துப்கபாயிருந்ததுஅவர்கள் எனக்கு  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .

 (மதீனாவிற்குச்) நான் காரல கநைத்தில் .தென்றுவிட்டார்கள் (மதீனா) முன்னால்
 (ஸல்) அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் .தென்று பள்ளிவாெலுக்குள் நுரழந்கதன்
 (ஸல்) தூதர் அல்லாஹ்வின் .அவர்கரளப் பள்ளிவாெலின் நுரழவாயிலில் கண்கடன்
இப்கபாதுதான் வருகிைைீா" அவர்கள்?'' என்று ககட்டார்கள்ஆம்" நான் .' என்கைன்உமது " .
!ஒட்டகத்ரத விட்டுவிட்டு உள்கள தென்று இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவைீாக'' என்று 
கூைினார்கள்அவ்வாகை நான் தென் .று ததாழுதுவிட்டுப் பிைகு  (இைண்டு ைக்அத்கள்)
33.திரும்பிகனன் 

1292கஅப் பின் மாலிக்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
 (ஊர்) அவர்கள் எங்ககனும் பயணம் தென்ைால் முற்பகல் கநைத்தில்தான்
அவ்வாறு திரும்பியதும் முதலில் பள்ளிவாெலுக்குச் .திரும்புவார்கள் தென்று இைண்டு 
ைக்அத்கள் ததாழுதுவிட்டுப் பிைகு பள்ளிவாெலில் அமருவார்கள்இந்த ஹதீஸ் நான்கு  .
 .அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது 
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பாடம்13 :  முற்பகல் கநைத்தில் ததாழுவது விரும்பத் தக்கதாகும் (ளுஹா); அதில் 
குரைந்த பட்ெ அளவு இைண்டு ைக்அத்களும், அதிக பட்ெம் எட்டு ைக்அத்களும், 

நடுத்தை அளவு நான்கு அல்லது ஆறு ைக்அத் களுமாகும்; அரதப் கபணித் ததாழுது 
வருமாறு ஆர்வமூட்டப்பட்டுள்ளது32. 

1293 அப்துல்லாஹ் பின் ைகீக்  (ைலி) நான் ஆயிைா :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
அவர்களிடம், "நபி ததாழுவார்களா (ளுஹா) அவர்கள் முற்பகல் கநைத்தில் (ஸல்)?'' 

என்று ககட்கடன்அதற்கு அவர்கள் ., "இல்ரல; அவர்கள் பயணத்திலிருந்து திரும்பி 
வந்தால் தவிை!'' என்று கூைினார்கள்அவர்கள்  (ைஹ்) இரத ெயதீ் அல்ஜுரைரீ .
 .அைிவிக்கிைார்கள் 

1294அப்துல்லாஹ் பின் ைகீக்  (ைலி) நான் ஆயிைா :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
அவர்களிடம், "நபி  (ஸல்)அவர்கள் முற்பகல் கநைத்தில் ததாழுவார்களா (ளுஹா)?'' 

என்று ககட்கடன்அதற்கு அவர்கள் ., "இல்ரல; அவர்கள் பயணத்திலிருந்து திரும்பி 
வந்தால் தவிை!'' என்று கூைினார்கள் இரத கஹ்மஸ் பின் அல்ஹென் அல்ரகஸீ .
 .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைஹ்) 

1295ஆயிைா அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :கூைியதாவது அவர்கள் (ைலி)
ஆனால் .ஒருகபாதும் ளுஹாத் ததாழுதரத நான் பார்த்ததில்ரல, நான் அரதத் 
ததாழுது வருகிகைன் (கூடுதலான) அவர்கள் ெில (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .
வழிபாடுகரளச் தெய்ய விருப்பம் தகாண்டிருந்தாலும்கூட, அவற்ரைச் தெய்யாமல் 
விட்டுவிடுவதுண்டுஎங்கக) . தாம் தெய்வரதப் கபான்றுமக்களும் அவற்ரைச் தெய்ய (, 
மக்கள்மீது அரவ கடரமயாக்கப்பட்டுவிடுகமா எனும் அச்ெகம இதற்குக் காைணம்32.  

1296 முஆதா அல்அதவிய்யா  (ைலி) நான் ஆயிைா :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர்  அவர்கள் முற்பகல் கநைத்தில் எத்தரன (ஸல்)
ைக்அத்கள் ததாழுவார்கள்?'' என்று ககட்கடன் நான்கு ைக்அத்கள்" அதற்கு .
(ததாழுவார்கள்); நாடிய அளவு கூடுதலாகவும் ததாழுவார்கள்'' என ஆயிைா  (ைலி)
37.அவர்கள் பதிலளித்தார்கள் - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது (ைஹ்) யஸீத் அர்ரிஷ்க் .அவர்களது 
அைிவிப்பில் (கூடுதலாகவும் ததாழுவார்கள்) அல்லாஹ் நாடிய அளவு"'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது . 
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1297 ஆயிைா அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
ததாழுவார்கள் (ளுஹா) முற்பகல் கநைத்தில் நான்கு ைக்அத்கள்; அல்லாஹ் நாடிய 
அளவு கூடுதலாகவும் ததாழுவார்கள்அவர்கள்  (ைஹ்) இரத முஆதா அல்அதவிய்யா .
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள்  - .அைிவிக்கிைார்கள்
 .வழியாகவும் வந்துள்ளது 

1298அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபரீலலா  (ஸல்) நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
ததாழுதரதப் பார்த்தாக (ளுஹா) அவர்கள் முற்பகல் கநைத்தில் உம்முஹான ீ (ைலி)
அவர்கள்  (ஸல்) நபி" .அவர்கரளத் தவிை கவதைவரும் எனக்கு அைிவிக்கவில்ரல
மக்கா தவற்ைிதகாள்ளப்பட்ட நாளில் எனது இல்லத்திற்கு வந்து எட்டு ைக்அத்கள் 
ததாழுதார்கள்; அரதவிடச் சுருக்கமாக கவறு எந்தத் ததாழுரகரயயும் அவர்கள் 
ததாழுதரத நான் ஒருகபாதும் கண்டதில்ரல .ஆயினும், ருகூஉரவயும் ெஜ்தாரவயும் 
பரிபூைணமாகச் தெய்தார்கள்'' என உம்முஹான ீ38.அவர்கள் அைிவித்தார்கள் (ைலி)இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளதுஅவற்ைில் ., இப்னு பஷ்ைார் 
ஒருகபாதும்" ல்அவர்களது அைிவிப்பி (ைஹ்)' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல . 

1299 அப்துல்லாஹ் பின் அல்ஹாரிஸ் பின் நவ்ஃபல்  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
அவர்கள் ளுஹாத் ததாழுததாக அைிவிக்கும் யாகைனும்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்
 ஒருவரை நான் கண்டால் அவரிடம் அரதப் பற்ைிக் ககட்க கவண்டும் என கபைாவல்
ஆனால் .தகாண்டிருந்கதன், அவ்வாறு அைிவிக்கும் எவரும் எனக்குக் கிரடக்க 
வில்ரல அபூதாலிபின் மகள் உம்முஹான ீ(அவர்களின் தபரிய தந்ரத (ஸல்) நபி) .
அல்லாஹ்வின்  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ைலி) உம்முஹான ீ.அவர்கரளத் தவிை (ைலி)
எனது ) கநைத்தில் (ளுஹா) அவர்கள் மக்கா தவற்ைி நாளில் முற்பகல் (ஸல்) தூதர்
வந்தார்கள் (இல்லத்திற்கு; அவர்களிடம் ஒரு துணி தகாண்டுவைப்பட்டு அவர்கரளச் 
சுற்ைி திரையிடப்பட்டது; அவர்கள் குளித்தார்கள் (ததாழுரகக்குத் தயாைாகி) பிைகு .

அத்ததாழுரகயில் அவர்களது நிற்ைல் மிக  .நின்று எட்டு ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள்
ததாநீளமானதாக இருந், அல்லது ருகூஉ, அல்லது ெஜ்தா மிக நீளமானதாக இருந்ததா 
என்று எனக்குத் ததரியவில்ரலஇவற்ைில் ஒவ்தவான்றுகம கிட்டத்தட்ட ஒகை  .
ஆனால் .அளவிகலகய அரமந்திருந்தன, அவர்கள் அதற்கு முன்கபா அதற்குப் பின்கபா 
ளுஹாத் ததாழுதரத நான் கண்டதில்ரலஇந்த ஹதீஸ் இரு  .
 .ல் வந்துள்ளதுஅைிவிபபாளர்ததாடர்களி 
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1300 உம்மு ஹான ீபின்த் அபதீாலிப் அ (ைலி)வர்கள் கூைியதாவதுமக்கா  :
அவர்களிடம்  (ஸல்) தவற்ைிதகாள்ளப்பட்ட ஆண்டில் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர்
அவர்கரள (ஸல்) நபி (தவற்ைி கிட்டிய அந்த நாளில்) .தென்கைன், அவர்களுரடய 
புதல்வி ஃபாத்திமா துணியால் திரையிட்டு  அவர்கள் ஒரு (ைலி)
மரைத்துக்தகாண்டிருக்க, நபி  அவர்கள் (ஸல்)குளித்துக் தகாண்டிருப்பரதக் கண்கடன் .
அவர்கள் (அரதக் ககட்ட) .நான் அவர்களுக்கு ெலாம் தொன்கனன், "யார் அது?'' எனக் 
ககட்டார்கள்நான் உம்முஹான ீபின்த் அபதீாலிப்" அதற்கு .'' என்கைன்உம்மு " .
!ஹானிகய வருக'' என்று தொன்னார்கள்இரு ) குளித்து முடித்ததும் ஒகை ஆரடரய .
கதாள்கள்மீதுததாழுதார்கள் (ளுஹா) மாற்ைிப் கபாட்டுக்தகாண்டு எட்டு ைக்அத்கள் (; 
ததாழுது முடித்ததும் நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகைநான் புகலிடம் அளித்திருக்கும்  !
 (என் ெககாதைர்-) என் தாயின் புதல்வர் - ஹுரபைா மகன் இன்னாரை - ஒரு மனிதரை
 அலீ பின் அபதீாலிப் தகால்லப் கபாவதாகக்கூறுகிைார்'' என்று தொன்கனன்அதற்கு  .
அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர், "உம்முஹானிகயநீங்கள் அபயம் அளித்த  !
ஆககவ) வருக்கு நாமும் அபயம் அளித்துவிட்கடாம், கவரல கவண்டாம்('' என்று கூைி 
னார்கள்நான் நபி) .  (ஸல்அந்த கநைம் முற்பகல் கவரளயாக  (அவர்களிடம் தென்ை (
32.இருந்தது  

1301 உம்முஹான ீ (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
எனது வடீ்டில்  (முற்பகல் கநைத்தில்) அவர்கள் மக்கா தவற்ைி தகாள்ளப்பட்ட ஆண்டில்
எட்டு ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள்; அப்கபாது ஒகை ஆரடரய சுற்ைிக்தகாண்டு  (தம்மீது)
மாற் (கதாள்கள்மீது) அதன் இரு ஓைங்கரளயும்ைிப் கபாட்டுக் தகாண்டார்கள் . 

1302நபி  உங்களில் ஒருவர் ஒவ்தவாரு காரலயிலும் :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
ஒவ்தவாரு மூட்டிற்காகவும் தர்மம் தெய்வது கடரமயாகும் (தமது உடலிலுள்ள); 
இரைவரனத் துதிக்கும் ஒவ்தவாரு துதிச் தொல்லும்  .தர்மமாகும் (சுப்ஹானல்லாஹ்-)
ஒவ்தவாரு புகழ்மாரலயும் ஓரிரை " ஒவ்தவாரு .தர்மமாகும் (அல்ஹம்து லில்லாஹ்-)
உறுதிதமாழி'யும் தர்மமாகும் (லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்-); அவரனப் 
தபருரமப்படுத்தும் ஒவ்தவாரு தொல்லும் நல்லரத  !தர்மகம (அல்லாஹு அக்பர்-)

 (ஈடாக) இரவ அரனத்திற்கும் !தீரமகரளத் தடுத்தலும் தர்மகம !ஏவுதலும் தர்மகம
முற்பகல் கநைத்தில் இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவது கபாதுமானதாக  (ளுஹா)
    .அரமயும் இரத அபூதர்  .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) 
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1303 அபூஹுரைைா  (ஸல்-நபி) என் உற்ை கதாழர் :அவர்கள் கூைினார்கள் (ைலி)
அவர்கள் ஒவ்தவாரு மாதமும் மூன்று நாட்கள் கநான்பு கநாற்பது, இைண்டு ைக்அத்கள் 
ளுஹாத் ததாழுவது, வித்ர் ததாழுதுவிட்டு உைங்குவது ஆகிய மூன்று விையங்கரள 
எனக்கு அைிவுறுத்தினார்கள்31. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது (ைலி) கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா - .
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந் துள்ளது அதில் .
அவர்கள் மூன்று விையங்கரள எனக்கு  (ஸல்) என் உற்ை கதாழர் அபுல்காெிம்"
அைிவுறுத்தினார்கள்'' என ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது . 

1304அபுத்தர்தா அவர்கள்  (ஸல்-நபி) என் கநெர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
ஒவ்தவாரு மாதமும் மூன்று நாட்கள் கநான்பு கநாற்பது, ளுஹாத் ததாழுவது, வித்ர் 
ததாழாமல் உைங்கலாகாது ஆகிய மூன்று விையங்கரள நான் வாழ்நாளில் 
ஒருகபாதும் ரகவிடக் கூடாது என எனக்கு அைிவுறுத்தினார்கள்இந்த ஹதீஸ் இரு  .
 .ர்ததாடர் களில் வந்துள்ளதுஅைிவிப்பாள 

பாடம்13 : ஃபஜ்ருரடய சுன்னத் இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவது விரும்பத் 
தக்கதாகும்; அவற்ரைச் சுருக்கமாகவும் தவைாமலும் ததாழுதுவருமாறு வந்துள்ள 
தூண்டுதலும், அவ்விரு ைக்அத்களில் ஓத கவண்டிய விரும்பத் தகுந்த 
அத்தியாயங்களும்  

1305இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன ஹஃப்ஸா  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
ததாழுரக அைிவிப்பாளர் சுப்ஹுத் ததாழுரகக்கான அைிவிப்புச் தெய்து ம்ுடித்து, 

ரவகரை கநைம் வந்துவிட்டால், அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் இகாமத்  (ஸல்)
 (சுன்னத்) த்கள்தொல்லப்படுவதற்கு முன்பாகச் சுருக்கமான முரையில் இைண்டு ைக்அ
31.அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) இரத இப்னு உமர் .ததாழுவார்கள் - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் ஆறு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது . 

1306 ஹஃப்ஸா அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
மட்டுகம  (சுன்னத்) ஃபஜ்ர் உதயமாகிவிட்டால் சுருக்கமாக இைண்டு ைக்அத்கள்
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்ப - .ததாழுவார்கள்்ாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது . 

1307 ஹஃப்ஸா  (ஃபஜ்ர்) அவர்கள் ரவகரை (ஸல்) நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
 .ததாழுவார்கள் (சுன்னத்) தவளிச்ெம் வந்த பிைகு இைண்டு ைக்அத்கள் 
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1308ஆயிைா  அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
ததாழுரக அைிவி (ஃபஜ்ர்)ப்ரபச் தெவியுற்ைால் ஃபஜ்ருரடய இைண்டு  (சுன்னத்)

கமலும் ஆறு  கமற்கண்ட ஹதீஸ் - .ைக்அத்கரளச் சுருக்கமாகத் ததாழுவார்கள்
அவற்ைில் .அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது, அபூஉொமா  (ைஹ்)
...ரவகரை உதயமாகிவிட்டால்" அவர்களது அைிவிப்பில்' என்று ஹதீஸ் 
ததாடங்குகிைது . 

1309 ஆயிைா அவர்கள் சுப்ஹுத்  (ஸல்) நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
 (சுன்னத்) ததாழுரகயின் பாங்கிற்கும் இகாமத்திற்கும் இரடயில் இைண்டு ைக்அத்கள்
அவர்கள்  (ைஹ்) இரத அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் .ததாழுவார்கள்
35.அைிவிக்கிைார்கள் 

1310ஆயிைா  அவர்கள் (ைலி)கூைியதாவதுஅவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :
எந்த  .இைண்டு ைக்அத்கரளச் சுருக்கமாகத் ததாழுவார்கள் (சுன்னத்) ஃபஜ்ருரடய
அளவிற்தகன்ைால், "அதில் அவர்கள் ஃபாத்திஹா அத்தியாயத்ரத ஓதினார்களா 
(இல்ரலயா)' என்று நான் கூைிக்தகாள்கவன்அவர்கள் அைிவிக்கி  (ைஹ்) இரத அம்ைா .
ைார்கள்33.  

1311 ஆயிைா அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :கூைியதாவது அவர்கள் (ைலி)
அவ்விரு  .ததாழுவார்கள் (சுன்னத்) ஃபஜ்ர் கநைம் வந்துவிட்டால் இைண்டு ைக்அத்கள்
என்று நான்  (இல்ரலயா) ைக்அத்களிலும் ஃபாத்திஹா அத்தியாயத்ரத ஓதுகிைார்களா
அந்த அளவிற்கு அவை) .கூைிக் தகாள்கவன்் ரைச் சுருக்கமாகத் ததாழுவார்கள் (. 

1312ஆயிைா அவர்கள் சுப்ஹுத்  (ஸல்) நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அளவிற்கு கவறு எந்தக்  (சுன்னத்) ததாழுரகக்கு முன் ததாழும் இைண்டு ைக்அத்கள்
இரத உரபத்  .கூடுதலானத் ததாழுரகக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் அளித்ததில்ரல
அவை (ைஹ்) பின் உரமர்் கள் அைிவிக்கிைார்கள்33. 

1313 ஆயிைா அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அளவிற்கு கவறு  (சுன்னத்) ஃபஜ்ருத் ததாழுரகக்கு முன்பு ததாழும் இைண்டு ைக்அத்கள்
த் (மிகச் சுருக்கமாக) எந்தக் கூடுதலானத் ததாழுரகரயயும் அதிவிரைவாக
ததாழுதரத நான் பார்த்ததில்ரலஅைிவிப்பாளர்ததாடர்களில்  இந்த ஹதீஸ் இரு .
 .வந்துள்ளது 

646

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பிரயாணத் ததாழுகை



 
 
 

1314நபி இைண்டு ைக்அத்கள்  (சுன்னத்) ஃபஜ்ருரடய :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
 இரத ஆயிைா .இந்த உலரகயும் அதில் உள்ளவற்ரையும்விடச் ெிைந்தரவயாகும்
 .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) 

1315ஆயிைா அவர்கள் கூைியதா (ைலி)வதுஅவர்கள் ஃபஜ்ர் கநைத்தில்  (ஸல்) நபி :
இைண்டு ைக்அத்கள் பற்ைிக் கூறுரகயில் (சுன்னத்) ததாழும், "அவ்விைண்டு ைக்அத்களும் 
உலகிலுள்ள அரனத்ரதயும்விட எனக்கு மிகவும் விருப்பமானரவயாகும்'' என்று 
கூைினார்கள் . 

1316 அபூஹுரைைா  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
குல் யா அய்யுஹல் " இைண்டு ைக்அத்களில் (சுன்னத்) ஃபஜ்ருரடய அவர்கள்
காஃபிரூன்' (என்று ததாடங்கும் 109ஆவதுஅத்தியாயத்ரதயும் (, "குல் ஹுவல்லாஹு 
அஹத்' (என்று ததாடங்கும் 112ஆவதுஇந்த ஹதீஸ்  .அத்தியாயத்ரதயும் ஓதினார்கள் (
 .இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது 

1317 இப்னு அப்பாஸ்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
 இைண்டு ைக்அத்களில் முதலாவது ைக்அத்தில் (சுன்னத்) அவர்கள் ஃபஜ்ருரடய
அல்பகைா"' அத்தியாயத் திலுள்ள கூலூ ஆமன்னா பில்லாஹி வ மா உன்ஸில "
...இரலனா' (என்று ததாடங்கும் 2:136ஆவதுவெனத்ரதயும் (, இைண்டாவது ைக்அத்தில் 
ஆமன்னா பில்லாஹி வஷ்ஹத் பிஅன்னா முஸ்லிமூன்"' (என்று முடியும் 3:52ஆவது 
வெனத்ரதயும் .ஓதுவார்கள் ( 

1318இப்னு அப்பாஸ்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
 முதல் ைக்அத்தில் அல்பகைா) இைண்டு ைக்அத்களில் (சுன்னத்) அவர்கள் ஃபஜ்ருரடய
அத்திய்ாயத் திலுள்ள...கூலூ ஆமன்னா பில்லாஹி வ மா உன்ஸில இரலனா" (' 
(என்று ததாடங்கும் 2:136ஆவதுவெனத்ரதயும் (, (இைண்டாவது ைக்அத்தில்ஆலு " (
இம்ைான்' அத்தியாயத்திலுள்ள தஆலவ் இலா கலிமதின் ெவாயிம் ரபனனா வ "
...ரபனக்கும்' (என்று ததாடங்கும் 3:64ஆவது- .ஓதுவார்கள் வெனத்ரதயும் ( கமற்கண்ட 
1317)ஆவது .ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது (பாடம் : 
12கடரமயான ததாழுரககளுக்கு முன்பும் பின்பும் ததாழ கவண்டிய வாடிக்ரகயான 
சுன்னத் ததாழுரககளின் ெிைப்பும், அவற்ைின் எண்ணிக்ரகயும் . 

1319 அல்லாஹ்வின் தூதர்  :கூைினார்கள் அவர்கள் (ஸல்)யார் ஒவ்தவாரு நாளும் 
பன்னிைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுகின்ைாகைா அதற்காக அவருக்குச்  (சுன்னத்)
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32.தொர்க்கத்தில் ஒரு மாளிரக எழுப்பப்படுகிைதுஇரத உம்மு ஹபபீா அவர்கள்  (ைலி)
இரத நான்  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ைலி) உம்மு ஹபபீா .அைிவிக்கிைார்கள்
அவர் களி (ல்ஸ) அல்லாஹ்வின் தூதர்டம் ககட்டதிலிருந்து அந்தப் பன்னிைண்டு 
ைக்அத்கரள நான் ரகவிட்டகதயில்ரல அைிவிப்பாளர் அம்பொ பின் அபசீுஃப்யான் .
அவர்களிடம்  (ைலி) இரத நான் உம்மு ஹபபீா :அவர்கள் கூைினார்கள் (ைஹ்)
 .ககட்டதிலிருந்து அந்தப் பன்னிைண்டு ைக்அத்கரள நான் ரகவிட்டகதயில்ரல
ப்பாளர் அம்ைஅைிவி்  பின் அவ்ஸ்  இரத நான் அம்பொ :அவர்கள் கூைினார்கள் (ைஹ்)
அவர்களிடமிருந்து ககட்டதிலிருந்து அந்தப் பன்னிைண்டு ைக்அத்கரள நான்  (ைஹ்)
 :அவர்கள் கூைினார்கள் (ைஹ்) அைிவிப்பாளர் நுஅமான் பின் ொலிம் .விட்டகதயில்ரல
அவர்களிடம் ககட்டதிலிை (ைஹ்) இரத நான் அம்ர் பின் அவ்ஸ்்ுந்து அந்தப் 
பன்னிைண்டு ைக்அத்கரள நான் ரகவிட்டகதயில்ரல . 

1320 கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்முஹபபீா அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார்  (ைலி)
அதில் பின்வருமாறு  .அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது
யார்  :கூைினார்கள் அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :இடம்தபற்றுள்ளது
ஒவ்தவாரு நாளும் கூடுதலாகப் பன்னிைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுகின்ைாகைா 
அவருக்காகச் தொர்க்கத்தில் ஒரு மாளிரக எழுப்பப்படுகிைது . 

1321 அல்லாஹ்வின் தூதர் ஒரு முஸ்லிமான அடியார்  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
ஒவ்தவாரு நாளும் கடரமயான ததாழுரககள் தவிை கூடுதலாகப் பன்னிைண்டு 
அ" ைக்அத்கள் ததாழுதால்வருக்காக அல்லாஹ் தொர்க்கத்தில் ஓர் இல்லத்ரத 
எழுப்புகிைான்' அல்லது அவருக்காகச் தொர்க்கத்தில் ஓர் இல்லம் எழுப்பப்படுகிைது"'. 
இதன் அைிவிப்பாளைான நபி  (ைலி) வர்களின் துரணவியார் உம்முஹபபீாஅ (ஸல்)
தன் பிைகு நான் அந்தப் ப(ரத நான் தெவியுற்ை)இ :அவர்கள் கூறுகிைார்கள்ன்னிைண்டு 
ைக்அத்கரள  (ைஹ்) அைிவிப்பாளர் அம்ர் பின் அவ்ஸ் .ததாழுதுவருகிகைன் (தவைாமல்)
தன் பிைகு அந்தப் பன்னிைண்டு (ரத நான் தெவிகயற் ை)இ :அவர்கள் கூறுகிைார்கள்
இவ்வாகை அைிவிப்பாளர் நுஅமான்  .ததாழுதுவருகிகைன் (தவைாமல்) ைக்அத்கரளத்
பின் ொலிம்  (ைஹ்அவர்களும் கூைி (னார்கள் (ைலி) கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்முஹபபீா - .
 .அவர்களிடமிருந்து கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது
தெய்து (உளூ) ரு முஸ்லிமான அடியார் தெம்ரமயாக அங்கத் தூய்ரமஒ" அவற்ைில், 

அல்லாஹ்வுக்காக ஒவ்தவாரு நாளும்  (கூடுதலாகப் பன்னிைண்டு ைக்அத்கள்)
ததாழுதால்...'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது . 
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1322இப்னு உமர்  (ஸல்) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
க்கு முன் இைண்டு ைக்அத்களும் லுஹ்ருக்குப் பின் (பர்ளுரடய ஃ)அவர்களுடன் லுஹ்ரு
இைண்டு ைக்அத்களும் மஃரிபுக்குப் பின் இைண்டு ைக்அத்களும் இைாவுக்குப் பின் 
இைண்டு ைக்அத்களும் ஜுமுஆவுக்குப் பின் இைண்டு ைக்அத்களும்  .ததாழுகதன் (சுன்னத்)
மஃக்ரிப், இைா மற்றும் ஜுமுஆ  (ஸல்) ததாழுரககரள நபி (ஆகியவற்ைின் சுன்னத்)
இந்த ஹதீஸ் மூன்று  .அவர்களுடன் அவர்களது இல்லத்திகலகய ததாழுகதன்
 .அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது 

பாடம்12 :  கூடுதலான ததாழுரககரள நின்றும் உட்கார்ந்தும் ததாழலாம் (நஃபில்); 
(ஒகை நஃபில் ததாழுரகயில் ெில ைக்அத்கரள நின்றும் ெில ைக்அத்கரள (
 .உட்கார்ந்தும் நிரைகவற்ைலாம் 

1323 அப்துல்லாஹ் பின் ைகீக்  (ைலி) நான் ஆயிைா :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
அவர் (ஸல்) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர்கள் ததாழுது வந்த  (ஃபர்ள் அல்லாத)

 (பின்வருமாறு) அதற்கு அவர்கள் .கூடுதலான ததாழுரககரளப் பற்ைிக் ககட்கடன்
ரடய )அவர்கள் எனது வடீ்டில் லுஹ்ரு (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :கூைினார்கள்
பிைகு புைப்பட்டுச் தென்று  .ததாழுவார்கள் (சுன்னத்) க்கு முன் நான்கு ைக்அத்கள்(ஃபர்ளு
மக்களுக்கு  பிைகு வடீ்டுக்கு வந்து இைண்டு ைக்அத்கள் .ததாழுவிப்பார்கள் (ஃபர்ள்)
ததாழுவார்கள் (சுன்னத்); மக்களுக்கு மஃக்ரிப்  ததாழுவித்துவிட்டு (உரடய ஃபர்ள்)
ததாழுவார்கள் (சுன்னத்) வந்து இைண்டு ைக்அத் (வடீ்டுக்கு); மக்களுக்கு இைாத் 
ததாழுவித்துவிட்டு எனது வடீ்டுக்கு வந்து இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவார்கள் (சுன்னத்); 
இைவில் ஒன்பது ைக்அத்கள் வித்ர் ததாழுரகயும்  அவற்ைில் .ததாழுவார்கள் (நஃபில்)
அடங்கும்; இைவில் நீண்ட கநைம் நின்றும் ததாழுவார்கள்; இைவில் நீண்ட கநைம் 
அமர்ந்தபடியும் ததாழுவார்கள்நின்று ஓதித் ததாழும்கபாது நிரலயிலிருந்கத ரு .கூஉ 
மற்றும் ெஜ்தாவுக்குச் தெல்வார்கள்உட்கார்ந்து ஓதித் ததாழும்கபாது உட்கார்ந்தபடிகய  .
ெஜ்தாச் தெய்வார்கள் ருகூஉ மற்றும்; ஃபஜ்ர் கநைம் வந்து விட்டால்  (முன் சுன்னத்)
 .இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவார்கள் 

1324/1325ஆயிைா  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
நின்று ததாழும்கபாது நின்ை  .ததாழுவார்கள் (நஃபில்) அவர்கள் இைவில் நீண்ட கநைம்
உட்கார்ந்து ததாழும்கபாது உட்கார்ந்த  .தெய்வார்கள் நிரலயிலிருந்கத ருகூஉச்
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில்  .நிரலயிகலகய ருகூஉச் தெய்வார்கள்
 .வந்துள்ளது 
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1326 அப்துல்லாஹ் பின் ைகீக் )ைஹ்நான் பாைெீகத்தில்  :அவர்கள் கூைியதாவது (
எனகவ .கநாய் கண்டிருந்தகபாது உட்கார்ந்கத ததாழுதுதகாண்டிருந்கதன், (மதீனா 
வந்தகபாது அதற்கு ஆயிைா .அவர்களிடம் வினவிகனன் (ைலி) அது பற்ைி ஆயிைா (
அவர்கள் (ைலி), "அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் இைவில் நீண்ட கநைம் நின்றும்  (ஸல்)
ததாழ்ுவார்கள்...'' என்று ததாடங்கி, கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாறு கூைினார்கள் . 

1327 அப்துல்லாஹ் பின் ைகீக் அல்உரகலீ நான்  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
அவர்களின் இைவுத்  (ஸல்) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ைலி) ஆயிைா
அதற்கவர்கள் .ததாழுரக பற்ைிக் ககட்கடன், "அல்லாஹ்வின் தூதர்அவர்கள்  (ஸல்) 
இைவில் நீண்ட கநைம் நின்றும் ததாழுவார்கள்; இைவில் நீண்ட கநைம் உட்கார்ந்தும் 
ததாழுவார்கள்நின்று ஓதித் ததாழும்கபாது நின்ை நிரலயிலிருந்கத ருகூஉச்  .
தெய்வார்கள்; உட்கார்ந்து ஓதித் ததாழும்கபாது உட்கார்ந்த நிரலயிகலகய ருகூஉச் 
தெய்வார்கள்'' என்று கூைினார்கள் . 

1328அப்துல்லாஹ் பின் ைகீக் அல்உரகலீ நாங்கள்  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
 (இைவுத்) அவர்களின் (ஸல்) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ைலி) ஆயிைா
அதற்கவர்கள் .ததாழுரக பற்ைிக் ககட்கடாம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள்  (ஸல்)
அதிகமாக நின்றும் ததாழுதிருக்கி ைார்கள்; உட்கார்ந்தும் ததாழுதிருக்கிைார்கள்நின்று  .

உட்கார்ந்து  .நிரலயிலி ருந்கத ருகூஉக்குச் தெல்வார்கள் ததாழ ஆைம்பித்தால் நின்ை
ததாழ ஆைம்பித்தால் உட்கார்ந்த நிரலயிகலகய ருகூஉச் தெய்வார்கள்'' என்று 
கூைினார்கள் . 

1329 ஆயிைா அவ (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)ர்கள் 
உட்கார்ந்து ஓதித்  இைவுத் ததாழுரகயில் ஒருகபாதும் (முதுரம அரடயும்வரை)
ததாழுதரத நான் பார்த்ததில்ரல; முதுரமயரடந்த பின்னர் உட்கார்ந்தவாகை ஓதித் 
ததாழுதார்கள்; ஓத கவண்டிய அத்தியாயத்தில் முப்பது அல்லது நாற்பது வெனங்கள் 
எஞ்ெியிருக்கும்கபாது எழுந்து நின்று அவற்ரை ஓதுவார்கள் (நிரலயிலிருந்து) பிைகு .
32.ருகூஉச் தெய்வார்கள் இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது . 

1330ஆயிைா  அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
உட்கார்ந்தபடிகய ததாழுவார்கள் (தமது முதுரமக் காலத்தில்); அப்கபாது உட்கார்ந்த 
நிரலயிகலகய ஓதுவார்கள்; ஓத கவண்டியதில் முப்பது அல்லது நாற்பது வெனங்கள் 
அளவுக்கு எஞ்ெியிருக்கும்கபாது எழுந்து நின்று அவற்ரை ஓதுவார்கள்; பிைகு ருகூஉம் 
ெஜ்தாவும் தெய்வார்கள்; இவ்வாகை இைண்டாவது ைக்அத்திலும் தெய்வார்கள்இரத  .
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அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் 37.அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைஹ்) 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 

1331 ஆயிைா  அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
ததாழும்கபாது உட்கார்ந்த நிரலயிகலகய ஓதுவார்கள் (முதுரமயில் நஃபில்); ருகூஉச் 
தெய்ய எண்ணும்கபாது எழுந்து நின்று ஒருவர் நாற்பது வெனங்கள்  (ொதாைணமாக)

 (ைஹ்) இரத அம்ைா .(பிைகு ருகூஉச் தெய்வார்கள்) ஓதும் அளவுக்கு ஓதுவார்கள்
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில்  .அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள்
 .வந்துள்ளது 

1332அல்கமா பின் வக்காஸ் ைல) நான் ஆயிைா :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)்ி (
அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் உட்கார்ந்த நிரலயில் இைண்டு  (ஸல்)
ைக்அத்கள் ததாழும்கபாது என்ன தெய்வார்கள்?'' என்று ககட்கடன்அவ்விரு " அதற்கு .
ஓதுவார்கள் (அமர்ந்தபடி) ைக்அத்களிலும் குர்ஆன் வெனங்கரள; ருகூஉச் தெய்ய 
எண்ணும்கபாது எழுந்து நின்று, பின்னர் ருகூஉச் தெய்வார்கள்'' என ஆயிைா  (ைலி)
 .அவர்கள் பதிலளித்தார்கள் 

1333 அப்துல்லாஹ் பின் ைகீக்  (ைலி) நான் ஆயிைா :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
அவர்களிடம், "நபி அவர்கள் உட்கார்ந்து ததாழுதிருக்கி ைார்களா (ஸல்)?'' என்று 
ககட்கடன்அவர்கள் முதுரம அரடந்த பிைகு .ஆம்" அதற்கு .'' என்று 
விரடயளித்தார்கள்கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர்  - .
 .வழியாகவும் வந்துள்ளது 

1334ஆயிைா அவர்கள் அதிகமாக  (ஸல்) நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
இரத அபூெலமா பின்  .உட்கார்ந்கத ததாழும் நிரல ஏற்பட்ட பிைகக இைந்தார்கள்
(ைஹ்) அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் 

1332 .இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது .ஆயிைா  (ைலி)
அவர்கள் முதுரமயரடந்து  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது
இரத  .அவர்களது உடல் ெரத கபாட்ட பிைகு அதிகமாக உட்கார்ந்கத ததாழுதார்கள்
அவ (ைஹ்) உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர்ர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்இந்த ஹதீஸ் இரு  .
 .அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது 

1336 ஹஃப்ஸா அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
கூடுதலான ததாழுரககரள உட்கார்ந்து ததாழுதரத நான் பார்த்ததில்ரல; அவர்கள் 
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இைப்பதற்கு ஓைாண்டுக்கு முன்புவரை இந் நிரலகய நீடித்ததுபிைகு அவர்கள்  .
கூடுதலான ததாழுரககரள உட்கார்ந்து   ததாழலானார்கள்; அப்கபாது ஓர் 
அத்தியாயத்ரத  .நிறுத்தி நிதானமாக ஓதுவார்கள் (ஓதினால் கவக கவகமாக ஓதாமல்)
 அவர்கள் ஓதும் ெிைிய) எந்த அளவிற்தகன்ைால்அத்தியாயம் (கூட குர்ஆனிலுள்ள
நீளமான அத்தியாயங்களில் ஒன்ரைப் கபான்ைாகிவிடும்கமற்கண்ட ஹதீஸ்  - .
அவற்ைில் .கமலும் நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது, 

இஸ்ஹாக் பின் இப்ைாஹமீ் மற்றும் அப்து பின் ஹுரமத் ஆகிகயாைது  (ைஹ்)
முன்புவரை இந்நிரல ) ஓைாண்டுக்கு அல்லது இைண்டு ஆண்டுகளுக்கு" அைிவிப்பில்
(நீடித்தது'' எனும் வாெகம் இடம்தபற்றுள்ளது . 

1337 ஜாபிர் பின் ெமுைா அவர்கள் உட்கார்ந்து  (ஸல்) நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்கள் அைிவிக்கி  (ைஹ்) இரத ெிமாக் .ததாழும் நிரல ஏற்பட்ட பிைகக இைந்தார்கள்
 .ைார்கள் 

1338அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர்  அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
உட்கார்ந்து ததாழுபவருக்கு" அவர்கள் (ஸல்), (நின்று ததாழுபவரின்ததாழுரகயில்  (
கய உண்டு(நன்ரம) பாதி'' என்று கூைியதாக எனக்கு அைிவிக்கப்பட்டது இரதயடுத்து .

அப்கபாது  .அவர்களிடம் தென்கைன் (ஸல்) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஒரு நாள்)
துதகாண்டிருப்பரதக்அவர்கள் உட்கார்ந்து ததாழு கண்கடன்ஆககவ ., நான் அவர்களது 
தரலமீது எனது ரகரய ரவத்கதன்அப்கபாது அவர்கள் ., "அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் !
(கநர்ந்தது) உமக்கு என்ன?'' என்று ககட்டார்கள்நான் ., "அல்லாஹ்வின் தூதகை !
உட்கார்ந்து ததாழுபவருக்கு", (நின்று ததாழுபவரின்கய (ரமநன்) ததாழுரகயில் பாதி (
உண்டு' எனத் தாங்கள் கூைியதாக எனக்கு அைிவிக்கப்பட்டது; ஆனால் தாங்ககள 
உட்கார்ந்து ததாழுதுதகாண்டிருக்கிைரீ்ககள?'' என்று ககட்கடன்அதற்கு அல்லாஹ்வின்  .
அவர்கள் (ஸல்) தூதர், "ஆம்; ஆயினும் நான் உங்களில் ஒருவரைப் கபான்ைவன் 
அல்லன்'' என்று கூைினார்கள்38.- கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளதுஅைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான  .
அபூயஹ்யா அல்அஃைஜ்" என்பவர் (ைஹ்) அபூயஹ்யா' ஆவார் என ைுஅபா   (ைஹ்)
 .அவர்களது அைிவிப்பில் காணப்படுகிைது 

பாடம்17 :  இைவுத் ததாழுரகயும், இைவில் நபி ததாழுத  அவர்கள் (ஸல்)
ைக்அத்களின் எண்ணிக்ரகயும்,  

வித்ர் ததாழுரக ஒரு ைக்அத்தாகும் (குரைந்தது); ஒரு ைக்அத்தும் ஒரு முழுரமயான 
ததாழுரககய என்பதும் . 
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1339 ஆயிைா அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
ைக்அத்ரத  அவற்ைில் ஒரு .ததாழுவார்கள் (நஃபில்) இைவில் பதிகனாரு ைக்அத்கள்
வித்ைாகத் ததாழுதார்கள்ததாழுரக  (தம்ரம அரழப்பதற்காக) ததாழுது முடித்த பின் .

அவர் ) .அைிவிப்பாளர் தம்மிடம் வரும்வரை வலப் பக்கம் ொய்ந்து படுத்திருப்பார்கள்
 (சுப்ஹுரடய சுன்னத்) சுருக்கமாக இைண்டு ைக்அத்கள் (வந்ததும் எழுந்து
 .ர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள்அவ (ைஹ்) இரத உர்வா .ததாழுவார்கள் 

1340 நபி  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ஸல்)
அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர், -"அல்அத்தமா' என மக்கள் அரழக்கும்இைாத்  -

ததாழுரகரய முடித்ததிலிருந்து ஃபஜ்ர் வரையுள்ள இரடப்பட்ட கநைத்தில் பதிகனாரு 
ததாழுவார்கள் ைக்அத்கள்; ஒவ்கவார் இைண்டு ைக்அத்களுக்கும் இரடயில் ெலாம் 
தகாடுப்பார்கள்; ஒரு ைக்அத் வித்ர் ததாழுவார்கள்ததாழுரக அைிவிப்பாளர் ஃபஜ்ர்  .
ததாழுரகக்கு அைிவிப்புச் தெய்து முடித்து, ரவகரை தவளிச்ெம் பளிச்ெிட்டிருக்க, 

(தம்ரமத் ததாழுரகக்கு அரழப்பதற்காககபாது எழுந்து  அைிவிப்பாளர் வரும் (
சுருக்கமாக இைண்டு ைக் அத்கள் ததாழுவார்கள் (சுப்ஹுரடய சுன்னத்); பிைகு ஃபஜ்ர் 
ததாழுரகரய நிரைகவற்றுவதற்காக அைிவிப்பாளர் வரும்வரை  (தம்ரம அரழக்க)

கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார்  - .வலப் பக்கத்தின் மீது ொய்ந்து படுத்திருப்பார்கள்
 அவர்களது (ைஹ்) ஹர்மலா .வந்துள்ளது அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும்அந்த 
அைிவிப்பில் ரவகரை தவளிச்ெம் பளிச்ெிட்டி ருக்க", அைிவிப்பாளர் வரும்கபாது' 

என்பதும், "ததாழுரகரய நிரைகவற்றுவதற்காக' எனும் குைிப்பும் இடம்தபைவில்ரல .
 .மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை காணப்படுகின்ைன 

1341 ஆயிைா அல்லாஹ்வின் தூத :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)ர் அவர்கள்  (ஸல்)
அவற்ைில் ஐந்து ைக்அத்கள் வித்ைாகத்  .இைவில் பதிமூன்று ைக்அத்கள் ததாழுவார்கள்
ததாழுவார்கள்; அதில் கரடெி ைக்அத் தவிை கவதைந்த ைக்அத்திலும் (ந்த ஐந்து ைக்அத்)
 - .ததாடர்களில் வந்துள்ளது இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் .உட்காை மாட்டார்கள்
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது . 

1342ஆயிைா அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
 (இைவில்) இைண்டு ைக்அத்கள் உள்பட பதிமூன்று ைக்அத்கள் (சுன்னத்) ஃபஜ்ருரடய
 .ததாழுவார்கள் 
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1343 அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப்  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
அவர்களிடம் (ைலி) நான் ஆயிைா, "ைமளான் மாதத்தில் அல்லாஹ்வின் (ன் இைவுகளி)
அவர்களது ததாழுரக எவ்வாறு இருந்தது (ஸல்) தூதர்?'' என்று ககட்கடன்அதற்கு  .
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் ைமளானிலும் ைமளான் அல்லாத  அவர்கள் (ஸல்)
மாதங்களிலும் பத்ிகனாரு ைக்அத்கரளவிட அதிகமாகத் ததாழமாட்டார்கள்; (முதலில் (
அதன் அழரகயும் நீளத்ரதயும் பற்ைி நீ ககட்க  .நான்கு ைக்அத்கள் ததாழுவார்கள்
அதன் அழரகயும்  .பிைகு நான்கு ைக்அத்கள் ததாழுவார்கள் !கவண்டியதில்ரல
 பிைகு மூன்று ைக்அத்கள் !க கவண்டியதில்ரலநீளத்ரதயும் பற்ைி நீ ககட்
ததாழுவார்கள்'' என்று விரடயளித்தார்கள்அவர்கள்  (ைலி) ஆயிைா (ததாடர்ந்து) .
நான் :கூைினார்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகைநீங்கள் வித்ர் ததாழுவதற்கு முன்  !
உைங்குவரீ்களா?'' என்று ககட்கடன்அவர்கள் (ஸல்) அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் ., 
"என் கண்கள்தாம் உைங்குகின்ைன; என் உள்ளம் உைங்குவதில்ரல'' என 
விரடயளித்தார்கள்32.  

1344அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப்  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
 (இைவுத்) அவர்களின் (ஸல்) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ைலி) நான் ஆயிைா
 :விரடயளித்தார்கள் (பின்வருமாறு) அதற்கு அவர்கள் .ததாழுரக பற்ைிக் ககட்கடன்
அல்ல்ாஹ்வின் தூதர் பதிமூன்று ைக்அத்கள்  (இைவில்) அவர்கள் (ஸல்)
ததாழுவார்கள்; (முதலில்வித்ர்  (மூன்று ைக்அத்) பிைகு .எட்டு ைக்அத்கள் ததாழுவார்கள் (
ததாழுவார்கள்; பிைகு உட்கார்ந்த நிரலயில் இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவார்கள்; 

ருகூஉச் தெய்ய எண்ணும்கபாது எழுந்து நின்று, நிரலயிலிருந்து ருகூஉச் 
தெய்வார்கள்பிைகு சுப்ஹுத் ததாழுரகயின் பாங்குக்கும் இகாமத்துக்குமிரடகய  .

கமற்கண்ட ஹதீஸ்  - .ததாழுவார்கள் (சுப்ஹுரடய சுன்னத்) இைண்டு ைக்அத்கள்
ல்அவற்ைி .கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வநதுள்ளது, "ஒன்பது ைக்அத்கள் 
நின்ை நிரலயில் ததாழுவார்கள்அ .வற்ைில் வித்ைாகத் ததாழுவார்கள் (மூன்று ைக்அத்)'' 
என்று 1332 .இடம் தபற்றுள்ளது (அவர்கள் கூைியதாக (ைலி) ஆயிைா)அபூெலமா பின் 
அப்திர்ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப்  (ைலி) நான் ஆயிைா :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
தென்று அவர்களிடம், "அம்மா (இைவுத்) அவர்களின் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் !
ததாழுரக பற்ைி எனக்குச் தொல்லுங்கள்'' என்று ககட்கடன்அதற்கு அவர்கள் ., 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்களது இைவுத் ததாழுரக ைமளானிலும் ைமளான்  (ஸல்)
அல்லாத மற்ை மாதங்களிலும் பதிமூன்று ைக்அத்களாககவ இருந்தன; அவற்ைில் 
ஃபஜ்ருரடய இைண்டு ைக்அத்களும் அடங்கும் (சுன்னத்)'' என்று பதிலளித்தார்கள் . 
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1346 ஆயிைா அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
இைவில் பத்து ைக்அத்கள் ததாழுவார்கள்; ஒரு ைக்அத் வித்ர் ததாழுவார்கள்; ஃபஜ்ருரடய 
ஆக .ததாழுவார்கள் இைண்டு ைக்அத்கள் (சுன்னத்), இரவ பதிமூன்று ைக்அத்களாகும் .
இரதக் காெிம்  பின் முஹம்மத் 21.அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைஹ்) 1347 அஸ்வத் 
பின் யஸீத்  அவர்களின் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)

 (பின்வருமாறு) அவர்கள் என்னிடம் (ைலி) ததாழுரக பற்ைி ஆயிைா (இைவுத்)
அவர்கள் இைவின் ஆைம்பப (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :கூைினார்கள்்  பகுதியில் 
உைங்கிவிட்டு அதன் இறுதிப் பகுதியில் விழித்திருப்பார்கள்பிைகு தம் வடீ்டாரிடம்  .
தமது கதரவரய  (அவர்களிடம் தென்று) தமக்கு ஏகதனும் கதரவயிருப்பின்
நிரைகவற்றுவார்கள்; பிைகு உைங்குவார்கள்முதல் பாங்கின் ெப்தம் ககட்டதும் துள்ளி  .
அல்லாஹ்வின் மீ - எழுந்துதாரணயாகஅவர்கள்  (ைலி) இவ்வாறுதான் ஆயிைா !
கூைினார்ககள தவிை, (ொதாைணமாகஎழுந்து" (' என்று கூைவில்ரலதம்மீது தண்ணரீ்  -

 (ைலி) இவ்வாறுதான் ஆயிைா" !அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக- .ஊற்றுவார்கள்
ககள தவிைஅவர்கள் கூைினார், (ொதாைணமாகக்குளித்தார்கள்" (' என்று கூைவில்ரல .
அவர்கள்  என்ன கநாக்கத்தில் கூைினார்கள் என்பரத நான் அைிகவன்தபருந்துடக்கு  -

தெய்வரதப் கபான்று  (உளூ) ஏற்பட்டிருக்காவிட்டால் ததாழுரகக்காக அங்கத் தூய்ரம
21.ர்கள்பிைகு இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவா .அங்கத் தூய்ரம தெய்வார்கள் இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 

1348ஆயிைா அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
இரத  .இைவில் ததாழும் ததாழுரகயில் இறுதித் ததாழுரக வித்ைாககவ இருக்கும்
இரு  இந்த ஹதீஸ் .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைஹ்) அஸ்வத் பின் யஸீத்
 .அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது 

1349 மஸ்ரூக் பின் அஜ்தஉ )ைஹ் (ைலி) நான் ஆயிைா :அவர்கள் கூைியதாவது (
நற்தெயல்  (விருப்பத்திற்குரிய) அவர்களின் (ஸல்) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர்
அதற்கு .குைித்துக் ககட்கடன், "அவர்கள் நிைந்தைமாகச் தெய்யப்படும் நற் தெயரல 
விரும்புவார்கள்'' என ஆயிைா அல்லா" .அவர்கள் விரடயளித்தார்கள் (ைலி)ஹ்வின் 
தூதர் எந்த கநைத்தில் ததாழுவார்கள் (இைவுத் ததாழுரகரய) அவர்கள் (ஸல்)?'' என்று 
ககட்கடன்அதற்கு அவர்கள் ., "கெவல் கூவும் ெப்தத்ரதக் ககட்கும்கபாது இைவின் )
எழுந்து ததாழுவார்கள் (இறுதிப் பகுதியில்'' என விரடயளித்தார்கள்25. 

1350 (நபி (ஸல்)  அவர்களின் துரணவியார் (ஆயிைா  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
எனது வடீ்டில்" அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்' அல்லது என்னிடம்"' 
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தங்கியிருக்கும் நாளில் அவர்கள் உைங்கிய நிரலயில் தவிை, பின்னிைவு கநைம் 
அவர்கரள அரடந்ததில்ரலஅவர்கள்  (ைஹ்) இரத அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் .
23.அைிவிக்கிைார்கள்  

1351 ஆயிைா  அவர்கள் ஃபஜ்ருரடய (ஸல்) நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுததும் நான் விழித்திருந்தால் என்னுடன்  (சுன்னத்)
கபெிக்தகாண்டி ருப்பார்கள்; இல்லாவிடில்  (ததாழுரகக்கு அரழக்கும்வரை ஃபர்ள்)
அவ (ைஹ்) இரத அபூெலமா .ொய்ந்து படுத்துக்தகாள்வார்கள்ர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்23.இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது - .
 .கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது 

1352ஆயிைா அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
ததாழுவார்கள் (தஹஜ்ஜுத்) இைவில்; (அப்கபாது நான் உைங்கிக்தகாண்டிருப்கபன் (.
அவர்கள் வித்ருத் ததாழ எண்ணும்கபாது, "ஆயிைா!எழுந்து வித்ரு ததாழு !'' என்று 
கூறுவார்கள் .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைஹ்) இரத உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் . 

1353 ஆயிைா அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
 (தஹஜ்ஜுத்) இைவில்ததாழுதுதகாண்டிருக்கும் கபாது நான் அவர்களுக்கு முன்னால் 
குறுக்கக படுத்துக்தகாண்டிருப்கபன்தஹஜ்ஜுத் ததாழுரகரய ) அவர்கள் .
பிவிடுவார்கள்வித்ர் மட்டும் எஞ்ெி இருக்கும்கபாது என்ரன எழுப் (முடித்துவிட்டு; நான் 
அ (ைஹ்) இரதக் காெிம் பின் முஹம்மத் .வித்ர் ததாழுகவன் (எழுந்து)வர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள் . 

1354ஆயிைா அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
இைவின் எல்லாப் பகுதியிலும் வித்ர் ததாழுரக ததாழுதிருக்கிைார்கள்; (ெில ெமயம் (
 .கநைம் வரை தென்றுவிடும்(அதிகாரல முந்) அவர்களின் வித்ர் ததாழுரக ெஹர்
அவை (ைஹ்) இரத மஸ்ரூக்் கள் அைிவிக்கி ைார்கள்இந்த ஹதீஸ் மூன்று  .
 .அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது 

1355ஆயிைா அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
பகுதி ஆைம்பப் - இைவின், நடுப் பகுதி, இறுதிப் பகுதி என எல்லாப் பகுதிகளிலும்  -
 வித்ர் ததாழுரகததாழுதிருக்கிைார்கள்; (ெில ெமயம்அவர்களின் வித்ர் ததாழுரக  (

அவர்கள்  (ைஹ்) இரத மஸ்ரூக் .கநைம் வரை தென்றுவிடும்(அதிகாரல முந்) ெஹர்
 .வந்துள்ளது இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் .அைிவிக்கிைார்கள் 
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1356 ஆயிைா இைவின் அரனத்துப் பகுதியில :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)்ும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் வித்ர் ததாழுதிருக்கிைார்கள் (ஸல்); (ெில ெமயங்களில் (
22.அவர்களின் வித்ர் ததாழுரக இைவின் இறுதிப் பகுதிவரை தென்றுவிடும்இரத 
மஸ்ரூக்  .அைிவிக்கிைா ர்கள்அவர்கள் (ைஹ்) 

பாடம்18 : இைவுத் ததாழுரகயின் முழு விவைமும்,  

இைவில் ததாழாமல் உைங்கிவிடுதல் அல்லது கநாயுற்றுவிடுதல் பற்ைியும் . 

1357 ஸுைாைா பின் அவ்ஃபா ெஅத் பின் ஹிைாம் பின்  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
 .விரும்பினார் அவர்கள் அல்லாஹ்வின் பாரதயில் அைப்கபார் புரிய (ைஹ்) ஆமிர்
இரததயாட்டி மதீனாவுக்குச் தென்று, மதீனாவிலிருந்த தம் அரெயாச் தொத்துகரள 
விற்றுவிட்டு அஆயுதங்கள் (கபாருக்குத் கதரவயான) ரத(ந்தப் பணத்), குதிரைகள் 
ஆகியவற்ைில் கபாட்டு, கைாம ரபஸாந்தியர்களுடன் இைக்கும்வரை கபாரிட 
விரும்பினார்மதீனாவாெிகளில் ெிலரைச்  இதற்காக அவர் மதீனா வந்த கபாது .
அவர்கள் .ெந்தித்தார், "நபி அவர்கள் உயிருடனிருந்த காலத்தில் (ஸல்) ஆறு கபர் 
தகாண்ட ஒரு குழுவினர் இவ்வாறு  (முற்றும் துைந்து இரைவழியில் உயிர்த் தியாகம்)
தெய்ய விரும்பியகபாது, அவர்கரள அவ்வாறு தெய்யக் கூடாது என நபி  (ஸல்)
என்னிடம் உங்களுக்ககார் அழகிய முன்மாதிரி " டன்அவர்கள் தரட தெய்தது
இல்ரலயா? (நான் என்ன இரைவழிப் கபாைாட்டத்திற்காக முற்றும் துைந்துவிட்டா 
தெல்கிகைன்?)' என்றும் நபியவர்கள் ககட்டார்கள்'' என்று கூைினர்மக்கள் இவ்வாறு  .

மரனவிரய  அவர்கள் மணவிலக்குச் தெய்துவிட்டிருந்த தம் (ைஹ்) கூைியதும் ெஅத்
 .ச் ொட்ெியாக்கினார்(ெிலரை) மரனவிரய மீட்டுக்தகாண்டதற்கு .மீட்டுக்தகாண்டார்
அவர்களிடம் தென்று  (ைலி) அவர்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ைஹ்) பிைகு ெஅத்
 .அவர்களின் வித்ர் ததாழுரக குைித்து வினவினார் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்
 (ஸல்) கு அல்லாஹ்வின் தூதர்நான் உமக்" அவர்கள் (ைலி) அதற்கு இப்னு அப்பாஸ்
அவர்களின் வித்ர் ததாழுரக பற்ைி பூமியிலுள்ளவர்களிகலகய நன்கு அைிந்த 
ஒருவரை அைிவிக்கட்டுமா?'' என்று ககட்டார்கள்அவர் யார்" (ைஹ்) அதற்கு ெஅத் .?'' 

என்று ககட்டார்அவர்கள்தாம்  (ைலி) ஆயிைா" அவர்கள் (ைலி) அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் .
அவர்; அவர்களிடம் நீர் தென்று இது பற்ைிக் ககட்பைீாகபிைகு அவர்கள் கூறும் பதிரல  !
என்னிடம் வந்து ததரிவிப்பைீாக!'' என்ைார்கள்அவர்கள்  (ைஹ்) ெஅத் பின் ஹிைாம் .

 (அதற்கு முன்) .அவர்கரள கநாக்கி நடந்கதன் (ைலி) நான் ஆயிைா :கூறுகிைார்கள்
ன்றுஅவர்களிடம் தெ (ைஹ்) ஹகீம் பின் அஃப்லஹ், ஆயிைா அவர்களிடம்  (ைலி)
தெல்ல என்னுடன் வருமாறு  அன்னாரை அரழத்கதன்அதற்கு ஹகீம் பின்  .
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அஃப்லஹ்  (ைஹ்அவர்கள் (, "நான் ஆயிைா அவர்கரள தநருங்கும் நிரலயில்  (ைலி)
ஏதனனில் .இல்ரல, (மக்கள் அைெியல் குழப்பங்களால் இரு கவறு பிரிவினைாகப் 
பிரிந்துள்ள இந்நிரலயில்இவ்விரு பிரிவினருக்கிரடகய நீங்கள் எதுவும் கூை  (
ஆனால் .கவண்டாதமன அவர்கரள நான் தடுத்கதன், அவர்கள் உறுதியாக 
மறுத்துவிட்டார்கள்'' என்ைார்கள்அவர்கரள அறுதியிட்டு  (ைஹ்) நான் ஹகீம் .
அவர்கரள கநாக்கி  (ைலி) நாங்கள் ஆயிைா .அரழத்ததன் கபரில் அன்னார் வந்தார்கள்
அவர்கள்  .அவர்களிடம் உள்கள வை அனுமதி ககட்கடாம் .நடந்கதாம்
அப்கபாது ஆ .அனுமதியளித்தவுடன் நாங்கள் உள்கள நுரழந்கதாம்யிைா  (ைலி)
 அவர்கள் ஹகீம் பின் அஃப்லஹ் அவர்கரள அரடயாளம் கண்டுதகாண்டு
ஹகீம்தாகன"?'' என்று ககட்டார்கள்ஹகீம் அவர்கள் ., "ஆம்' என்ைார்கள்உம்முடன் " .
இருப்பவர் யார்?'' எனக் ககட்டார்கள்ஹிைாமின் புதல்வர் " அதற்கு ஹகீம் அவர்கள் .
ெஅத்'' என்று பதிலளித்தார்கள்எந்த ஹ" .்ிைாம்?'' என்று ககட்டார்கள் ஆயிைா ஆமிர்" .
அவர்களின் புதல்வர் (ைலி)'' என்ைார் ஹகீம்அவர்கள்  (ைலி) உடகன ஆயிைா .
பிைார்த்தித்துவிட்டு ஆமிருக்கு அல்லாஹ் கருரண புரிவானாக எனப், அவர் குைித்து 
நல்லவற்ரைக் கூைினார்கள்:அவர்கள் கூைினார்கள் (ைஹ்) அைிவிப்பாளர் கத்தாதா- . 
ஆமிர்  (ெஅத்-) நான் -அவர்கள் உஹுதுப் கபாரில் உயிர் நீத்தவர் ஆவார் (ைலி)
அவர்களின்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் !இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரனகய"
!பற்ைிக் கூறுங்கள் குணத்ரதப்'' எனக் ககட்கடன்அவர்கள் (ைலி) அதற்கு ஆயிைா ., "நீர் 
குர்ஆரன ஓதவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள்(ஓதியிருக்கி கைன்) ஆம்" நான் .' 
என்கைன்அவர்கள் (ைலி) ஆயிைா ., "நபி அவர்களின் குணம் குர்ஆனாககவ  (ஸல்)
இருந்தது'' என்று கூைினார்கள்நான் எழுந்துவிடலாம் எனவும் இரதச் தெவிகயற்ை ., 
இனிகமல் நான் இைக்கும்வரை எவரிடமும் எது குைித்தும் ககட்க கவண்டியதில்ரல 
என்றும் எண்ணிகனன்பின்னர் எனக்கு ஏகதா கதான்ை ., "அல்லாஹ்வின் தூதர்  (ஸல்)
அவர்களின் இைவுத் ததாழுரக பற்ைிக் கூறுங்கள்'' என்று ஆயிைா அவர்களிடம்  (ைலி)
அவர்கள் அதற்கு .ககட்கடன், "நீர் யா அய்யுஹல் முஸ்ஸம்மில்...'' (எனத் ததாடங்கும் 
73ஆவதுஅத்தியாயத்ரத ஓதியதில்ரலயா (?'' என்று ககட்டார்கள் ஆம்" நான் .
(ஓதியிருக்கிகைன்)' என்கைன்அவர்கள் (ைலி) ஆயிைா ., "வலிவும் மாண்பும் உரடய 
அல்லாஹ் இந்த அத்தியாயத்தின் ஆைம்ப வெனங்களின் மூலம் இைவுத் 
ததாழுரகரயக் கடரமயாக்கினான்எனகவ ., நபி அவர்களும் அவர்களுரடய  (ஸல்)
கதாழர்களும் ஒரு வருட காலம் நின்று ததாழுதனை  ்அந்த அத்தியாயத்தின் இறுதித்  .
ததாடரை அல்லாஹ் பன்னிைண்டு மாதங்கள் வானிகலகய நிறுத்தி 
அல்லாஹ்  பின்னர் அந்த அத்தியாயத்தின் இறுதித் ததாடரில் .ரவத்துக்தகாண்டான்
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எனகவ .ெலுரகரய அைிவித்தான், கடரமயாக இருந்த இைவுத் ததாழுரக பின்னர் 
கூடுதல் ததாழுரகயாக மாைிற்று'' என்று கூைினார்கள்நான் ., 
"இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரனகயஅவர்களின்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் !
வித்ர் ததாழுரக பற்ைிக் கூறுங்கள்?'' என்று ககட்கடன் (ைலி) அதற்கு ஆயிைா .

 (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (இைவில் உைங்கச் தெல்வதற்கு முன்) நாங்கள்" அவர்கள்
அவர்களுக்காக அவர்களது பல் துலக் கும் குச்ெி, தண்ணரீ் ஆகியவற்ரைத் தயாைாக 
எடுத்துரவப்கபாம்இைவில் அவர்கரள அல்லாஹ் தான் நாடிய கநைத்தில்  .
அவர்கள் எழுந்து பல் துலக்கி .எழுப்புவான், அங்கத் தூய்ரம தெய்துவிட்டு  (உளூ)

ல்தான் (ன் இறுதியி)அவற்ைில் எட்டாவது ைக்அத்தி .ஒன்பது ைக்அத்கள் ததாழுவார்கள்
அவர்கள் அமர்வார்கள்பின்னர் அல்லாஹ்ரவ நிரனவுகூர்ந்து கபாற்ைிப்  .

பிைகு ெலாம் தகாடுக்காமல் எழுந்து ஒன்பதாவது  .புகழ்ந்துவிட்டுப் பிைார்த்திப்பார்கள்
உட்கார்ந்து அல்லாஹ்ரவ  (ஒன்பதாவது ைக்அத்தில்) .த் ததாழுவார்கள்ைக்அ
நிரனவுகூர்ந்து கபாற்ைிப் புகழ்ந்துவிட்டுப் பிைார்த்த்ிப்பார்கள்பிைகு எங்களுக்குக்  .
ெலாம் தகாடுத்த பின் உட்கார்ந்தவாகை  .ககட்கும் விதத்தில் ெலாம் தகாடுப்பார்கள்
ஆக !அருரம மககன .இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவார்கள், இரவ பதிகனாரு ைக்அத்கள் 
ஆகும்அவர்கள் முதுரமயரடந்து உடலில் ெரத கபாட்ட  (ஸல்) பின்னர் நபி .
கநைத்தில் ஒற்ரைப்படர்யாக ஏழு ைக்அத்கள் ததாழுவார்கள்பின்னர் இைண்டு  .

இரவ  !அருரம மககன .ைக்அத்களில் முன்பு தெய்தரதப் கபான்கை தெய்வார்கள்
அவர்கள் ஒரு ததாழுரகரயத்  (ஸல்) நபி (தபாதுவாக) .ஒன்பது ைக்அத்கள் ஆகும்
இைவுத்  .ததாழுதால் அரத நிைந்தைமாகக் கரடப்பிடிப்பரதகய விரும்புவார்கள்
ததாழுரகக்கு எழ முடியாதபடி உைக்ககமா கநாகயா மிரகத்துவிட்டால் பகலில் 
பன்னிைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுஅவர்கள்  (ஸல்) நபி .வார்கள்(து அரத ஈடு தெய்)
இைவில் ஓதியதாககவா முழுக் குர்ஆரனயும் ஒகை, காரலவரை இைவு முழுக்கத் 
ததாழுததாககவா, ைமளான் அல்லாத மாதங்களில் ஒரு மாதம் முழுக்க கநான்பு 
கநாற்ைதாககவா நான் அைிகயன்'' என்று ஆயிைா பிைகு  .அவர்கள் கூைினார்கள் (ைலி)

அவர்கள் கூைியரத  (ைலி) அவர்களிடம் தென்று ஆயிைா (ைலி) நான் இப்னு அப்பாஸ்
 (ைலி) ஆயிைா" அவர்கள் (ைலி) அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் .அைிவித்கதன் அவர்களிடம்
அவர்கரள தநருங்குபவனா" நான் .அவர்கள் கூைியது உண்ரமகயயிருப்பின்' அல்லது 
அவர்களிடம் தெல்பவனாயிருப்பின்"'அவர்களிடம் தென்று இந்த ஹதீரஸ கநைடியாக 
அவர்களிடகம ககட்டிருப்கபன்'' என்ைார்கள்அப்கபாரதய அைெியல் குழப்பகம ) .
நான் (.அவர்கரளச் ெந்திக்காமல் இருந்ததற்குக் காைணம் (ைலி) அன்னார் ஆயிைா, 

"நீங்கள் அவர்களிடம் தெல்லமாட்டீர்கள் என்பரத நான் அைிந்திருந்தால்  (முன்கப)
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அவர்கரளப் பற்ைி உங்களிடம் அைிவித்திருக்கமாட்கடன்'' என்கைன்கமற்கண்ட  - .
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார்  (ைஹ்) பின் அவ்ஃபா ஹதீஸ் ஸுைாைா
 (ைஹ்) ெஅத் பின் ஹிைாம்" அதில் .அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது
அவர்கள் தம் மரனவிரய மணவிலக்குச் தெய்துவிட்டுப் பிைகு தம் அரெயாச் 
தொத்துகரள விற்பதற்காக மதீனா கநாக்கி வந்தார்கள்'' என ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது - .
கண்ட ஹதீஸ்கமற்  மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளதுஅதில் ., 
"நான் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் அவர்கரள கநாக்கிச் தென்ை (ைலி)்ு அவர்களிடம் 
வித்ர் ததாழுரக பற்ைி வினவிகனன்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளதுமற்ைரவ கமற்கண்ட  .
கமலும் .ஹதீஸில் உள்ளவாகை இடம்தபற்றுள்ளன, இந்த அைிவிப்பில், "ஹிைாம் 
யார்?'' என ஆயிைா ஆமிரின் புதல்வர்" நான் .அவர்கள் ககட்டார்கள் (ைலி)'' என்கைன் .
ஆமிர் ஒரு நல்ல மனிதைாய்த் திகழ்ந்தார்" அவர்கள் (ைலி) அதற்கு ஆயிைா; உஹுதுப் 
கபாரில் உயிர்நீத்தார்'' என்று குைிப்பிட்டதாகவும் இடம்தபற்றுள்ளதுகமற்கண்ட  - .

 அவற்ைில் .கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது ஹதீஸ்
ெஅத் ப :அவர்கள் அைிவித்திருப்பதாவது (ைஹ்) ஸுைாைா பின் அவ்ஃபா"்ின் ஹிைாம் 
என் அண்ரட வடீ்டாைாய் இருந்தார்அவர் தம் மரனவிரய மணவிலக்குச் தெய்து  .
கமலும் .விட்டார், "ஆயிைா அவர்கள் (ைலி), "ஹிைாம் யார்?' என்று ககட்டார்கள் .
அதற்கு ெஅத் அவர்கள், "ஆமிர் அவர்களின் புதல்வர் (ைலி)'' என்று கூைினார்கள்அதற்கு  .
அவர்கள் (ைலி) ஆயிைா, "அவர் நல்ல மனிதைாய்த் திகழ்ந்தார்; உஹுதுப் கபாரில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்களுடன் பங்ககற்று தகால்லப் பட்டார் (ஸல்)' என்று 
கூைினார்கள்(ைலி) இப்னு அப்பாஸ்) அவர்கள் (ைஹ்) ஹகீம் பின் அஃப்லஹ்" .  
அவர்களிடம்அவர்களிடம் தெல்லமாட்டீர்கள் என நான்  (ைலி) நீங்கள் ஆயிைா" (
அைிந்திருந்தால் அவர்கரளப் பற்ைி உங்களிடம் நான் அைிவித்திருக்கமாட்கடன்'' என்று 
கூைினார்கள் . 

1358ஆயிைா அவர்களுக்கு  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
பகலில்  (அதற்கு ஈடாகப்) கநாய் முதலியவற்ைால் இைவுத் ததாழுரக தவைிவிட்டால்
பன்னிைண்டு ைக்அத்கள் ததாழ்ுவார்கள்அவர்கள்  (ைஹ்) இரத ெஅத் பின் ஹிைாம் .
 .அைிவிக்கிைார்கள் 

1359 ஆயிைா அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்கள் இைவில்  .ஒரு நற்தெயரலச் தெய்தால் அரத நிரலயாகச் தெய்வார்கள்
உைங்கி விட்டாகலா, அல்லது கநய்வாய்ப்பட்டுவிட்டாகலா பகலில் பன்னிைண்டு 
ைக்அத்கள் ததாழுவார்கள்இைவுத் ) அவர்கள் இைவில் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .
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ல்ரலசுப்ஹுவரை நின்று ததாழுதரத நான் கண்டதி (ததாழுரகரய; ஒரு மாதம் 
முழுக்கத் ததாடர்ச்ெியாக அவர்கள் கநான்பு கநாற்ைதில்ரல; ைமளான் மாதத்தில் தவிை .
1321 அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் கூைின (ஸல்)்ார்கள்ஒருவர் இைவில்  :
வாடிக்ரகயாக ஓதி வருபவற்ரை, அல்லது அதில் ஒரு பகுதிரய ஓதாமல் 
உைங்கிவிட்டால் அரத அவர் ஃபஜ்ர் ததாழுரகக்கும் லுஹ்ர் ததாழுரகக்கும் 
இரடகய ஓதினால் இைவில் ஓதியரதப் கபான்கை அவருக்கு  (நன்ரம)
அவர்கள் அை (ைலி) இரத உமர் பின் அல்கத்தாப் .எழுதப்படுகிைது்ிவிக்கிைார்கள்22. 
இந்த ஹதீஸ் ஆறு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 

பாடம்11 :  சுடுமணலில் ஒட்டகக் குட்டியின் கால் குழம்புகள் கரிந்துவிடும் 
கநைத்தில் ததாழும் அவ்வாபீன்"' ததாழுரக27.  

1361 காெிம் பின் அவ்ஃப் அஷ்ரைபான ீரஸத் பின்  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
ளுஹா" அவர்கள் (ைலி) அர்கம்' ததாழுதுதகாண்டிருந்த ஒரு கூட்டத்தாரைக் 
கண்டார்கள்இந்தத் ததாழுரகரய இந்கநைத்தில் அல்லாமல் கவறு " அப்கபாது .
கநைத்தில் ததாழுவகத ெிைந்தது என இவர்கள் அைிய கவண்டாமா? அல்லாஹ்வின் 
தூதர் அவர்கள் (ஸல்), "சுடுமணலில் ஒட்டகக் குட்டியின் கால் குழம்புகள் கரிந்துவிடும் 
கநைகம அவ்வாபனீ் ததாழுரகயின் கநைமாகும்' எனக் கூைினார்கள்'' என்ைார்கள்இந்த  .
 .ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது 

1362ரஸத் பின் அர்கம்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
குபாவாெிகரள கநாக்கிச் (மதீனாவிற்கு அருகிலுள்ள) அவர்கள் தென்ைார்கள்அப்கபாது  .
சுடுமணலில் ஒட்டகக் " அப்கபாது .ததாழுதுதகாண்டிருந்தார்கள் (ளுஹா) குபாவாெிகள்
அவ்வாபனீ்" குட்டியின் கால் குழம்புகள் கரியும் கநைகம' ததாழுரகயின் கநைமாகும்'' 

என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் இரதக் காெிம் பின்  .அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
 .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைஹ்) அவ்ஃப் அஷ் ரைபான ீ

பாடம்51 :  இைவுத் ததாழுரக இைண்டிைண்டு ைக்அத் களாகும்; வித்ர் ததாழுரக 
இைவின் இறுதிப் பகுதியில் ஒரு ைக்அத்தாகும் . 

1363 இப்னு உமர்  ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்களிடம் இைவுத் ததாழுரக பற்ைிக் ககட (ஸல்)் டார்அதற்கு அல்லாஹ்வின்  .
அவர்கள் (ஸல்) தூதர், "இைவுத் ததாழுரக இைண்டிைண்டு ைக்அத்களாகும்ஆனால் ., 
உங்களில் ஒருவர் சுப்ஹு என்று அஞ்ெினால் அவர் ஒரு  (கநைம் வந்துவிட்டகதா)
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ததாழுதவற்ரை  (முன்னர்) அவர் (அவ்வாறு ததாழுதால்) !ததாழட்டும் (வித்ர்) ைக்அத்
அது ஒற்ரையாக ஆக்கிவ்ிடும்'' என்று பதிலளித்தார்கள்28.இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது . 

1364இப்னு உமர் அவர்களிடம்  (ஸல்) ஒரு மனிதர் நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
இைண்டிைண்டு  (இைவுத் ததாழுரக)" அதற்கு .இைவுத் ததாழுரக குைித்துக் ககட்டார்
கநைம) சுப்ஹு .ைக்அத்களாகும்்  வந்துவிட்டகதாஎன்று நீங்கள் அஞ்ெினால் ஒரு  (
!ததாழுதுதகாள் ளுங்கள் (வித்ர்) த்ைக்அ'' என்று நபி இந்த  .அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
 .ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது 

1365அப்துல்லாஹ் பின் உமர் பின் அல்கத்தாப் ஒரு  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
மனிதர் எழுந  ்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகைததாழ  இைவுத் ததாழுரக எப்படித் !
கவண்டும்?'' எனக் ககட்டார்அவர்கள் (ஸல்) அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் ., "இைவுத் 
ததாழுரக இைண்டிைண்டு ைக்அத்களாகும்பற்ைி நீங்கள்  (கநைம் வந்துவிட்டது) சுப்ஹு .
!ததாழுதுதகாள்ளுங்கள் (வித்ர்) அஞ்ெினால் ஒரு ைக்அத்'' என்று கூைினார்கள்இந்த  .
 .அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது ஹதீஸ் இரு 

1366 அப்துல்லாஹ் பின் உமர்  (ஸல்) ஒரு மனிதர் நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
இைவுத் ததாழுரக எப்படித் ததாழ கவண்டும் !அல்லாஹ்வின் தூதகை" அவர்களிடம்?'' 

என்று ககட்டார்அப்கபாது நான் நபியவர்களுக்க- .்ும் ககள்வி ககட்டவருக்கும் 
இரடகய இருந்கதன்அவர்கள் (ஸல்) நபி- ., "(இைவுத் ததாழுரகஇைண்டிைண்டு  (
 என்று நீங்கள் அஞ்ெினால் ஒரு ைக்அத் (கநைம் வந்துவிட்டகதா) சுப்ஹு .ைக்அத்களாகும்
உனது ததாழுரகயின் இறுதியாக வித்ரை  !ததாழுது தகாள்ளுங்கள் (வித்ர்)
அரமத்துக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று விரடயளித்தார்கள்குப் பிைகு ஓர் ஆண்டிற் .
 அப்கபாதும் நான் அகத இடத்தில் .ககட்டார் (அவ்வாகை) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர்
வர் முன்பு ககள்வி (ப்கபாது ககள்வி ககட்ட)இ .இருந்கதன் (இருவருக்குமிரடகய)
ககட்ட மனிதர்தாமா, அல்லது கவறு மனிதைா என்று எனக்குத் ததரியவில்ரல- .
அவரிடம்ும் நபி டவரிடம் கூைியரதப் கபான்கை அவர்கள் முன்பு ககட் (ஸல்)
 - .இந்த ஹதீஸ் இைண்டு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது .பதிலளித்தார்கள்
 .கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது
அவற்ைில் ஓர் ஆண்டிற்குப் பிைகு ஒரு மனிதர் அவ்வாறு ககட்டது பற்ைியும் அதற்குப் 
பிைகுள்ள குைிப்புகளும் இடம்தபைவில்ரல . 
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1367 நபி சுப்ஹுக்கு முன்கப விரைந்து வித்ர்  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
இந்த ஹதீஸ்  .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) இரத இப்னு உமர் .ததாழுதிடுவரீ்
 .மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது 

1368இப்னு உமர் இைவில் ததாழுபவர் இறுதியாக வித்ர்  :ைியதாவதுஅவர்கள் கூ (ைலி)
ஏதனனில் .ததாழட்டும், இவ்வாகை அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள்  (ஸல்)
 .இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது .கட்டரளயிட்டுவந்தார்கள் 

1369 நபி இைவில் உங்களது கரடெி :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)த் ததாழுரகயாக 
வித்ரை ஆக்கிக்தகாள்ளுங்கள்22.அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) இரத இப்னு உமர் . 

இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 

1370 இப்னு உமர் இைவில் ததாழுபவர் சுப்ஹுக்கு முன்  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
தமது கரடெித் ததாழுரகயாக வித்ரை ஆக்கிக் தகாள்ளட்டும் அல்லாஹ்வின் தூதர் .
 .அவர்கள் இவ்வாகை மக்களுக்குக் கட்டரளயிட்டு வந்தார்கள் (ஸல்) 

1371 அல்லாஹ்வின் தூதர் வித்ர் ததாழுரக :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்), இைவின் 
இறுதிப் பகுதியில் அவர்கள்  (ைலி) இரத இப்னு உமர் .ஒரு ைக்அத்தாகும் (ததாழப்படும்)
 .அைிவிக்கிைார்கள் 

1372நபி  வித்ர் ததாழுரக இைவின் இறுதிப் பகுதியில் :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
 .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) இரத இப்னு உமர் .ஒரு ைக்அத்தாகும் (ததாழப்படும்)
 .இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது 

1373 அபூமிஜ்லஸ் நான் இப்ன :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)்ு அப்பாஸ்  (ைலி)
அல்லாஹ்வின் " அதற்கு அவர்கள் .அவர்களிடம் வித்ர் ததாழுரக பற்ைி வினவிகனன்
இைவின் இறுதிப் பகுதியில் ஒரு ைக்அத்தாகும் (வித்ர்)" அவர்கள் (ஸல்) தூதர்' என்று 
கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' என்று விரடயளித்தார்கள் அவ்வாகை இப்னு உமர் .
அவர்களிடமும் வ (ைலி)்ினவிகனன் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்" அவர்களும் .
ஒரு ைக்அத் ஆகும் (ததாழப்படும்) இைவின் இறுதியில்" அவர்கள்' என்று கூைியரத 
நான் தெவிகயற்றுள்களன்'' என்று விரடயளித்தார்கள் . 

1374இப்னு உமர் ஒரு மனிதர் பள்ளிவாெலில் இருந்த  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
) அல்லாஹ்வின் தூதர்ஸல்அவர்கரள அரழத்து (, "அல்லாஹ்வின் தூதகைநான்  !
ஆக்குகவன் (வித்ைாக) இைவுத் ததாழுரகரய எவ்வாறு ஒற்ரைப்பரடயாக?'' என்று 
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ககட்டார்அவர்கள் (ஸல்) அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் ., "(இைவில்ததாழுபவர்  (
பற்ை (கநைம் வந்துவிட்டது) சுப்ஹு .இைண்டிைண்டு ைக்அத்களாககவ ததாழுதுவைட்டும்்ி 
அவர் அைிந்தால் ஒரு ைக்அத் முன்னர் அவர் ததாழுதவற்ரை அது  !ததாழட்டும் (வித்ர்)
ஒற்ரைப்பரடயாக மாற்ைிவிடும்'' என்ைார்கள்இந்த ஹதீஸ் இரு  .
அவர்களது  (ைஹ்) அவற்ைில் அபூகுரைப் .அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது
அைிவிப்பில், (இப்னு உமரிடமிருந்து அைிவிக்கும் அைிவிப்பாளரின் தபயர் (

உரபதுல்லாஹ் பின்  .உரபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் என்கை இடம்தபற்றுள்ளது
 .அப்தில்லாஹ் பின் உமர் என்று வைவில்ரல 

1375அனஸ் பின் ெீரீன்  (ைலி) நான் இப்னு உமர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
 இைண்டு (சுன்னத்) க்கு முன்னுள்ள(சுப்ஹு) காரலத் ததாழுரக" அவர்களிடம்
ைக்அத்களில் நீண்ட அத்தியாயங்கரள ஓதலாமா?'' என்று ககட்கடன்அதற்கு அவர்கள் ., 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் (ஸல்), "இைவில் இைண்டிைண்டு ைக்அத்களாகத் 
ததாழுவார்கள்; ஒரு ைக்அத் வித்ர் ததாழுவார்கள்'' என்று கூைினார்கள்நான் (உடகன) ., " 
இரதப் பற்ைி உங்களிடம் நான் ககட்கவில்ரல'' என்கைன்அதற்கு அவர்கள் ., "நீர் ஒரு 
விளங்காத மனிதர்;  முழு ஹதீரஸயும் தொல்ல என்ரன விடமாட்டீைா? 

அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் இைவில் இைண்டிைண்டு ைக்அத்களாகத்  (ஸல்)
க்கு (சுப்ஹு) காரலத் ததாழுரக .ஒரு ைக்அத் வித்ர் ததாழுவார்கள் .ததாழுவார்கள்
இைண்டு ை (சுன்னத்) முன்க்அத்கள் ததாழுவார்கள்அவ்விரு ைக்அத்களிலும் நீண்ட ) .
இகாமத் தொல்லும் ெப்தம் காதில்  (அத்தியாயங்கரள ஓதிக்தகாண்டிைாமல்
(சுருக்கமாகத் ததாழுவார்கள்) விழுவரதப் கபான்று'' என்று கூைினார்கள்21. இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளதுஅவற்ைில் ., கலஃப் பின் ஹிைாம் 
காரலத் ததாழுரக" அவர்களது அைிவிப்பில் (ைஹ்)' என்பதற்கு பதிலாக  (தவறும்)
காரல"' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது . 

1376 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளதுஅவற்ைில் ., "அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் இைவின் இறுதிப்  (ஸல்)
பகுதியில் ஒரு ைக்அத் வித்ர் ததாழுவார்கள்'' என்றும், "கபாதும்நீர்  (!நிறுத்து) கபாதும் !
ஒரு விளங்காத மனிதர்'' என்று அனஸ் அவர்கள் கூைியதாகவும்  (ைலி)
 .இடம்தபற்றுள்ளது 

1377 உக்பா பின் ஹுரைஸ்  அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
இைவுத் ததாழுரக இைண்டிைண்டு ைக்அ" அவர்கள் (ஸல்)த்களாகும்; நீங்கள் சுப்ஹு 
கநைத்ரத அரடந்துவிட்டதாகக் கண்டால் ஒரு ைக்அத் வித்ர் ததாழுதுதகாள்ளுங்கள்!'' 
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என்று தொன்னதாக இப்னு உமர்  அப்கபாது இப்னு உமர் .அவர்கள் கூைினார்கள் (ைலி)
அவர்களிடம் (ைலி), "இைண்டிைண்டு ைக்அத்கள் என்பதற்கு என்ன தபாருள்?'' என்று 
ககட்கப்பட்டதுஅதற்கு அவர்கள் ., "ஒவ்கவார் இைண்டு ைக்அத்திலும் ெலாம் 
தகாடுப்பதாகும்'' என்று விளக்கமளித்தார்கள் . 

1378நபி நீங்கள் சுப்ரஹ அரடவதற்கு முன் வித்ர்  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
 .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ !ததாழுங்கள் 

1379 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ அவர்களிடம்  (ஸல்) மக்கள் நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்கள் (ஸல்) அப்கபாது நபி .வித்ர் ததாழுரக பற்ைி வினவினர், "சுப்ஹுக்கு முன் 
வித்ர் ததாழுங்கள்!'' என்று கூைினார்கள்21. பாடம் 51 : இைவின் இறுதியில் எழ 
முடியாது என அஞ்சுகவார் இைவின் ஆைம்பப் பகுதியிகலகய வித்ர் ததாழுதிட 
கவண்டும் . 

1380 அல்லாஹ்வின் தூதர் இைவின் இறுயில் எழ  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
 !முடியாது என அஞ்சுபவர் இைவின் ஆைம்பப் பகுதியிகலகய வித்ர் ததாழுதுவிடட்டும்
 இைவின் இறுதியில் எழ முடியும் என நம்புகின்ைவர் இைவின் இறுதியிகலகய வித்ர்
ஏதனனில் .ததாழட்டும், இைவின் இறுதி கநைத்தில் ததாழும்கபாது  (வானவர்கள்)

அவர்கள்  (ைலி) இரத ஜாபிர் .இதுகவ ெிைந்ததாகும் .பங்ககற்கின்ைனர்
 .இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது .அைிவிக்கிைார்கள் 

1381 நபி இறுதியில் எழ  உங்களில் யார் இைவின் :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
முடியாது என அஞ்சுகிைாகைா அவர் வித்ர் ததாழுதுவிட்டுப் பிைகு  (முதலில்)
இைவில் தம்மால் எழ முடியும் என உறுதியாக நம்புகின்ைவர் அதன்  !உைங்கட்டும்
ஏதனனில் !இறுதியில் வித்ர் ததாழட்டும், இைவின் இறுதி கநைத்தில் குர்ஆன் 
ஓதும்கபாது  இரத .இதுகவ ெிைந்ததாகும் .பங்ககற்கின்ைனர் (வானவர்கள்)ஜாபிர்  

 .பாடம்55 : ததாழுரகயில் மிகவும் ெிைந்தது நீண்ட கநைம் நின்று ததாழுவதாகும்65. 
1382அல்லாஹ்வின் தூதர் ததாழுரகயில் மிகவும்  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
அவர்கள் (ைலி) இரத ஜாபிர் .ததாழுவகத ஆகும் (ஓதித்) ெிைந்தது நீண்ட கநைம் நின்று 
அைிவிக்கி ைார்கள் . 

1383 ஜாபிர்  அவர்களிடம் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
ததாழுரகயில் மிகவும் ெிைந்தது எது"?'' என்று ககட்கப்பட்டதுஅதற்கு அவர்கள் ., "நீண்ட 
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கநைம் நின்று ததாழுவகத ஆகும் (ஓதித்)'' என்று விரடயளித்தார்கள்இந்த ஹதீஸ்  .
அைிவிப் இருபாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது 

 .பாடம்53 :  பிைார்த்தரன ஏற்கப்படும் கநைம் ஒன்று இைவில் உண்டு . 

1384நபி கநைம் உண்டு (குைிப்பிட்ட) இைவில் ஒரு :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்); 
ெரியாக அந்த கநைத்தில் ஒரு முஸ்லிமான மனிதர் இம்ரம மற்றும் மறுரம 
ததாடர்பான எந்த நன்ரமரய கவண்டினாலும் அரத இரைவன் அவருக்கு 
வழங்காமல் இருப்பதில்ரல23.இவ்வாறு ஒவ்கவார் இைவிலும் நடக்கிைது . இரத 
ஜாபிர்  .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) 

1385அல்லாஹ்வின் தூதர்  (குைிப்பிட்ட) இைவில் ஒரு :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
அந்த கநை ஒரு முஸ்லிமான அடியார் ெரியாக .கநைம் உண்டுத்தில் இரைவனிடம் 
எந்த நன்ரமரய கவண்டினாலும் இரைவன் அவருக்கு அரத வழங்காமல் 
இருப்பதில்ரலஅவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள் (ைலி) இரத ஜாபிர்  

 

 ..பாடம்53 : இைவின் இறுதி கநைத்தில் பிைார்த் திக்குமாறும் இரைவரன 
நிரனவுகூர்ந்து கபாற்றுமாறும் வந்துள்ள ஆர்வமூட் டலும் அந்த கநைத்தில் 
தெய்யப்படும் பிைார்த்தரனகள் ஏற்கப்படும் என்பதும் . 

1386 அல்லாஹ்வின் தூதர் உயர்வும் வளமும் மிக்க  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
நம் இரைவன் ஒவ்கவார் இைவிலும், இைவின் இறுதி மூன்ைிதலாரு பகுதி 
இருக்கும்கபாது கீழ் வானிற்கு இைங்கிவந்து, "என்னிடம் யாகைனும் பிைார்த்தித்தால் 
அவைது பிைார்த்தரனரய நான் ஏற்கிகைன்என்னிடம் யாகைனும் ககட்டால் அவருக்கு  .
என்னிடம் யாகைனும் பாவமன்னிப்புக் ககாரினால் அவரை நான்  .நான் தகாடுக்கிகைன்
மன்னிக்கிகைன்'' என்று கூறுகின்ைான்அவர்கள்  (ைலி) இரத அபூஹுரைைா .
23.அைிவிக்கிைார்கள்இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 

1387 அல்லாஹ்வின் தூதர் அல்லாஹ் :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்), ஒவ்கவார் 
இைவிலும் இைவின் முதல் மூன்ைிதலாரு பகுதி முடியும்கபாது, கீழ் வானிற்கு 
இைங்கிவந்து, "நாகன அைென்; நாகன அைென்என்னிடம் பிைார்த்திப்பவர் எவருமுண் !டா? 

அவைது பிைார்த்தரனரய நான் ஏற்கிகைன்என்னிடம் ககட்பவர் எவரும் உண்டா .? 

அவருக்கு நான் தகாடுக்கிகைன்என்னிடம் பாவமன்னிப்புக் ககாருபவர் எவரும்  .
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உண்டா? அவரை நான் மன்னிக்கிகைன்'' என்று கூறுகிைான்கநைம்  (ஃபஜ்ர்) ரவகரை .
இ .புலரும்வரை இவ்வாறு கூைிக்தகாண்டிருக்கிைான்ரத அபூஹுரைைா  

1388 .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி)அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள்  (ஸல்)
இைவின் பாதி கநைம் அல்லது மூன்ைில் இரு பகுதி கநைம் கழியும்கபாது  :கூைினார்கள்
உயர்வும் வளமும் மிக்க இரைவன் கீழ் வானிற்கு இைங்கிவந்து, "ககட்பவர் எவரும் 
உண்டா? அவருக்குக் தகாடுக்கப்படும்பிைார்த்திப்பவர் எவரும் உண்டா .? அவைது 
பிைார்த்தரன ஏற்கப்படும்பாவமன்னிப்புக் ககாருபவர் எவரும் உண்டா .? அவருக்கு 
மன்னிப்பு அளிக்கப்படும்'' என்று அதிகாரல புலரும்வரை கூறுகின்ைான்இரத  .
 .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) அபூஹுரைைா 

1389 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்அல்லாஹ் :, நடு இைவில் 
அல்லது இைவின் இறுதி மூன்ைிதலாரு பகுதியில் கீழ் வானிற்கு இைங்குகிைான் .
என்னிடம் பிைார்த்திப்பவர் எவரும் உண்டா"? அவைது பிைார்த்தரனரய நான் 
ஏற்கிகைன்அல்லது என்னிடம் ககட்பவர் எவரும் உண்டா .? அவருக்கு நான் தகாடுக்கி 
கைன்'' என்று கூறுகின்ைான்இல்லாதவனும் அல்லன் (நான்)" பிைகு .; (வாக்குமீறுவதன் 
மூலம்கடனளிப்பவர்  (அழகிய) எனக்கு (இத்தரகய) .அநீதி இரழப்பவனும் அல்லன் (
யாரும் உண்டா?'' என்று அல்லாஹ் ககட்கிைான்அவர்கள்  (ைலி) இரத அபூஹுரைைா .
பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆ) முஸ்லிம் .அைிவிக்கிைார்கள்கிய நான்இந்த  :கூறுகின்கைன் (
ஹதீஸின்  அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான இப்னு மர்ஜானா என்பவர் ெயதீ் பின் 
அப்தில்லாஹ் ஆவார்மர்ஜானா என்பது ., அவருரடய தாயாரின் தபயைாகும் - .
ல்அதி .கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது, 

"பிைகு உயர்வும் வளமும் மிக்க இல்லாத " வன் தன் கைங்கரள விரித்தபடி(இரை)
கடன்  (அழகிய) வனுக்கு(உங்கள் இரை) வகனா அநீதி இரழப்பவகனா அல்லாத
அளிப்பவர் யாரும் உண்டா?'' என்று கூறுவான் என அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது . 

1390 அல்லாஹ்வின் தூதர் அல்லாஹ் :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்), இைவின் முதல் 
மூன்ைிதலாரு பகுதி கழியும்வரை தாமதித்துவிட்டுப் பின்னர் கீழ் வானிற்கு 
இைங்குகின்ைான்பாவமன்னிப்புக் ககாருபவர் எவரும் உண்டா (என்னிடம்)" .? தவ்பாச் 
தெய்பவர் எவரும் உண்டா? ககட்பவர் எவரும் உண்டா? பிைார்த்திப்பவர் எவரும் 
உண்டா?'' என அதிகாரல புலரும்வரை ககட்கின்ைான்இரத . அபூெயதீ் மற்றும்  (ைலி)
இந்த ஹதீஸ் இவ்விரு  .ஆகிகயார் அைிவிக்கின்ைனர் (ைலி) அபூஹுரைைா
 - .நபித்கதாழர்களிடமிருந்து தலா மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் தலா இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
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இவ்வைிவிப்புகளில் வந்துள்ள .வந்துள்ளது ஹதீரஸவிட கமற்கண்ட அைிவிப்புகளில் 
வந்துள்ள ஹதீகஸ முழுரமயானதும் மிகுதியானதுமாகும் 

 .பாடம்52 : ைமளானில் இைவில் 

 நின்று வணங்குமாறு வந்துள்ள ஆர்வமூட்டலும், அதுகவ தைாவஹீ் 
ததாழுரக என்பதும் . 

1391 அல்லாஹ்வின் தூதர் எவர் நம்பிக்ரககயாடும்  :கூைினார்கள் அவர்கள் (ஸல்)
நன்ரமரய எதிர்பார்த்தும் ைமளான் மாதத்தில் நின்று வணங்குகிைாகைா அவைது 
முந்ரதய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டுவிடும்அவர்கள்  (ைலி) இரத அபூஹுரைைா .
22.அைிவிக்கிைார்கள் 

1392அபூஹுரைைா  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்கள் ைமளான் மாதத்தில் நின்றுவழிபடுவதர்க் கட்டாயப்படுத்தாமல் அதன் மீது 
மக்களுக்கு ஆர்வமூட்டிவந்தார்கள்எவர் நம்பிக்ரக கயாடும் நன்ரமரய " .
எதிர்பார்த்தும் ைமளானில் நின்றுவழிபடுகிைாகைா அவைது முந்ரதய பாவங்கள் 
மன்னிக்கப்பட்டுவிடும்'' என்று கூறுவார்கள்அவர்கள்  (ஸல்) தூதர் அல்லாஹ்வின் .
 இைக்கும்கபாது இகதநிரலகய நீடித்ததுஅவர்களது ஆட்ெிக்  (ைலி) அபூபக்ர் .
அவர்களது ஆட்ெியின் ஆைம்பக் கட்டத்திலும் இந்த நிரலகய  (ைலி) காலத்திலும் உமர்
 .இருந்தது 

1393 அல்லாஹ்வின் தூதர் எவர் நம்பிக்ரககயாடும்  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
எதிர்பார்த்தும் ைமளானில் நின்று வழிபடுகிைா நன்ரமரயகைா அவைது முந்ரதய 
பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டுவிடும்எவர் நம்பிக்ரககயாடும் நன்ரமரய எதிர்பார்த்தும்  .
ரலலத்துல் கத்ர் இைவில் நின்று வழிபடுகிைாகைா அவைது முந்ரதய பாவங்கள் 
22.விக்கிைார்கள்அவர்கள் அைி (ைலி) இரத அபூஹுரைைா .மன்னிக்கப்பட்டுவிடும்  

1394நபி  அவர்கள் (ஸல்)கூைினார்கள்ஒருவர் நம்பிக்ரககயாடும் நன்ரமரய  :
எதிர்பார்த்தும் ரலலத்துல் கத்ர் இைவில்  நின்று வழிபட, அது ரலலத்துல் கத்ைாககவ 
அரமந்து விட்டால் அவருக்கு மன்னிப்பு வழங்கப்படும் (ைலி) இரத அபூஹுரைைா .
 .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் 

1395ஆயிைா அல :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)் லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் (ஸல்)  
ஓர் இைவில் அவர்கரளப் பின்பற்ைி  .பள்ளிவாெலில் ததாழுதார்கள் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ
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அவர்கள் ததாழுதகபாது  (ஸல்) மறுநாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் .மக்களும் ததாழுதனர்
 மூன்ைாவது அல்லது நான்காவது இைவில் .மக்களின் எண்ணிக்ரக அதிகமானது
மக்கள் திை (அங்கு)ண்டகபாது அவர்களிடம் அல்லாஹ் வின் தூதர் அவர்கள்  (ஸல்)
துக்தகாண்டுதான் )நீங்கள் தெய்தரத நான் பார்த்" அதிகாரலயானதும் .வைவில்ரல
இத் ததாழுரக உங்கள்மீது கடரமயாக்கப்பட்டு விடுகமா என்று நான்  .கதன்(இருந்
உங்களிடம் வைவிடாமல் என்ரனத் தடுத்து விட்டது அஞ்ெியதுதான்'' என்று 
கூைினார்கள்27.இது ஒரு ைமளான் மாதத்தில் நடந்ததாகும் .  

1396 ஆயிைா அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
புைப்பட்டுச் தென்று பள்ளிவாெலில்  (வடீ்டிலிருந்து) ஒரு நாள் நள்ளிைவில்
அப்கபாது மக்களில் ெிலரும் அவர்கரளப் பின்பற்ைித் ததாழலா .ததாழுதார்கள்யினர் .
முந்திய நாரளவிட  (மறுநாள்) .காரலயில் மக்கள் இது பற்ைிப் கபெலானார்கள்
அவர்கள் இைண்டாவது இைவு  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .அதிகமாகனார் திைண்டனர்
பின்னால் நின்று  மக்களும் அவர்களுக்குப் .தார்கள்(து ததாழுவித்)புைப்பட்டுவந்
காரலயிலும் இ (மூன்ைாம் நாள்) .ததாழுதனர்து பற்ைி மக்கள் கபெிக்தகாண்டனர் .

அந்த மூன்ைாம் நாள் இைவில் பள்ளிவாெலுக்கு வந்தவர்களின் கூட்டம் இன்னும் 
அவர்கள் புைப்பட்டுச் தென்ைகபாது  (ஸல்) அன்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் .அதிகமானது
மக்கள் ) நான்காம் நாள் இைவு வந்தகபாது .ததாழுதனர் அவர்கரளப் பின்பற்ைி மக்கள்
அதிகரித் ததால் அன்ைிைவு அல்லாஹ்வின் தூதர் .பள்ளிவாெல் இடம்தகாள்ளவில்ரல (
ததாழுரக" மக்களில் ெிலர் .அவர்கள் பள்ளிவாெலுக்குச் தெல்லவில்ரல (ஸல்)' என்று 

ஃபஜ்ர்  அவர்கள் மக்களிடம் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .கூைினர் (நிரனவூட்டிக்)
 ஃபஜ்ர் ததாழுரகரய .ததாழுரகக்குத்தான் தென்ைார்கள்முடித்ததும் மக்கரள 
முன்கனாக்கி ஏகத்துவ உறுதிதமாழி கூைிய பின் அம்மா பஅத்"' (இரை வாழ்த்துக்குப் 
பின்எனக் கூைிவிட்டு (!, "இைவில் நீங்கள் வந்திருந்தது எனக்குத் ததரியாமல் இல்ரல; 

எனினும் உங்கள்மீது இைவுத் ததாழுரக கடரமயாக்கப்பட்டு, அரத உங்களால் 
நிரைகவற்ை முடியாமல் கபாய்விடுகமா என நான் அஞ்ெிகனன் ஆககவதான்), 
கநற்ைிைவு நான் வைவில்ரல('' என்று கூைினார்கள்28. 

1397 ஸிர்ரு பின் ஹுரபஷ்  (ைலி) உரப பின் கஅப் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
வணங்கியவர் ரலலத்துல் கத்ர்  ஆண்டு முழுவதும் இைவில் நின்று" அவர்களிடம்
இைரவ அரடந்துதகாள்வார்' என்று அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் அவர்கள்  (ைலி)
அவர்கள் (ைலி) அதற்கு உரப .கூைிவருவதாகச் தொல்லப்பட்டது, "எவரனத் தவிை 
கவறு இரைவன் இல்ரலகயா அவன்மீது ெத்தியமாக (ரலலத்துல் கத்ர்) அது !

669

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பிரயாணத் ததாழுகை



 
 
 

அல்லாஹ் " இவ்வாறு ெத்தியம் தெய்தகபாது அன்னார்- ைமளானில்தான் உள்ளது
நாடினால்' என்று கூைாமல் உறுதியாககவ குைிப்பிட்டார்கள்அல்லாஹ்வின்  -
அது எந்த இைவு என்பரத நான் அைிகவன் !மீதாரணயாக; அந்த இைவில் நின்று 
வணங்குமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் எங்களுக்குக்  (ஸல்)
து )அ .ளானில் இருபத்தி ஏழாம் இைகவயாகும்அது ைம .கட்டரளயிட்டார்கள்
தற்கு அரட(ரலலத்துல் கத்ர் என்பயாளம், அந்த இைரவ அடுத்துவரும் காரலப் 
தபாழுதில் சூரியன் தவண்ணிைத்தில் ஒளியிழந்து உதிக்கும் (மங்கலாக)'' என்று 
கூைினார்கள்22.  

1398ஸிர்ரு பின் ஹுரபஷ்  (ைலி) உரப பின் கஅப் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
அல :கூைினார்கள் (பின்வருமாறு) அவர்கள் ரலலத்துல் கத்ர் இைவு பற்ைி் லாஹ்வின் 
மீது ெத்தியமாகஅந்த இைவில் நின்று  .அந்த இைரவப் பற்ைி நான் அைிகவன் !
அவர்கள் எங்களுக்குக்  (ஸல்) வணங்குமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர்
கட்டரளயிட்டார்கள்; அது கும் என்கை இருபத்தி ஏழாம் இைகவயா (ைமளானின்)
அவர்கள (ைஹ்) அைிவிப்பாளர் ைுஅபா .அகநகமாக நான் கருதுகிகைன்  ் அந்த "
அவர்கள் எங்களுக்குக்  (ஸல்) இைவில் நின்று வணங்குமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர்
கட்டரளயிட்டார்கள்' எனும் வார்த்ரதயில்தான் ஐயப்பாட்டுடன் அைிவிக்கிைார் .
கமலும், ைுஅபா என் நண்பர்களில் ஒருவர் அப்தா பின்  :கூறுகிைார்கள் அவர்கள் (ைஹ்)
அவர்களிடமிருந் (ைஹ்) அபலீுபாபாது இச்தெய்திரய எனக்கு அைிவித்தார் - .
அதில்  .கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது
ள்ள அவர்கள் ஐயப்பாட்டுடன் அைிவித்தது பற்ைியும் அதற்குப் பின்னு (ைஹ்) ைுஅபா
71.குைிப்புகளும் இடம்தபைவில்ரல  

பாடம் 56 : இைவுத் ததாழுரகயில் பிைார்த்திப்பதும் நின்று வணங்குவதும் . 
 

1399 இப்னு அப்பாஸ் நான் என் ெிைிய தாயார்  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
 .ஓர் இைவில் தங்கியிருந்கதன் (அவர்களது இல்லத்தில்) அவர்களிடம் (ைலி) ரமமூனா
அவர்கள் எழுந்து இயற்ரகக் கடரன நிரைகவற்ைச்  (ஸல்) அந்த இைவில் நபி
 (வந்து) பிைகு .தென்ைார்கள்தம் முகத்ரதயும் ரககரளயும் கழுவினார்கள்பிைகு  .

 (சுருக்குக்) பின்னர் எழுந்து தண்ணரீ் ரபரய கநாக்கிச் தென்று அதன் .உைங்கினார்கள்
அதிகமான முரைகள் உறுப்புகரளக்  (ம்ஒன்றுக்கு) பின்னர் .கயிற்ரை அவிழ்த்தார்கள்
கழுவாமல், நடுநிரலயாக அங்கத் தூய்ரம அரத .தெய்தார்கள் (உளூ) நிரைவாகச் 
தெய்தார்கள்நான்  .எழுந்கதன் (தமல்ல) நானும் .பிைகு நின்று ததாழுதார்கள் .
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அவர்கரள கநாட்டமிடுவதற்காக விழித்துக்தகாண்டிருப்பரத அவர்கள் காண்பது 
 .ததால் தமதுவாக எழுந்து அங்கத் தூய்ரம தெய்கதன்எனக்கு விருப்பமில்லா
அப்கபாது அவர்கள் நின்று ததாழ, நான் அவர்களின் இடப் பக்கத்தில் நின்கைன் .
உடகன அவர்கள் என் ரகரயப் பிடித்துச் சுற்ைி என்ரனத் தமது வலப் பக்கத்திற்குக் 
இைவுத்  அவர்கள் தமது (ஸல்) பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் .தகாண்டுவந்தார்கள்
பின்னர்  .ததாழுரகரயப் பதிமூன்று ைக்அத்களுடன் முடித்துக்தகாண்டார்கள்
ஒருக்களித்துப் படுத்துக்  குைட்ரடவிட்டபடி உைங்கினார்கள்உைங்கும்கபாது  .
அவர்கள் வந்து  (ைலி) பினனர் பிலால் .குைட்ரடவிடுவது அவர்களது வழக்கமாகும்
அங்கத்  (புதிதாக) வர்கள் எழுந்துஅ .ததாழுரகக்காக அரழத்தார்கள் (ஃபஜ்ர்) அவர்கரள
(ஸல்) அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் .தூய்ரம தெய்யாமகலகய ததாழுதார்கள் 
அவர்கள் தமது பிைார்த்தரனயில்  :கூைிக்தகாண்டிருந்தார்கள் (பின்வருமாறு)
வ அன்  .வ ஃப ீெம்ஈ நூைன் .வஃப ீபஸரீ நூைன் .அல்லாஹும்மஜ்அல் ஃப ீகல்ப ீநூைன்
வ அமாமீ  .வ தஹ்தீ நூைன் .வ ஃபவ்கீ நூைன் .யொரீ நூைன் வ அன் .யமீன ீநூைன்
என் இதயத்தில்  !இரைவா :தபாருள்) .வ அழ்ழிம் லீ நூைா .வ கல்ஃப ீநூைன் .நூைன்
என்  .என் பார்ரவயிலும் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக !ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக
 என் வலப் பக்கத்திலும் ஒளிரய .தெவியிலும் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக
எனக்கு  .என் இடப் பக்கத்திலும் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக .ஏற்படுத்துவாயாக
கமகலயும் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாய்ாகஎனக்குக் கீகழயும் ஒளிரய  .

எனக்குப்  .எனக்கு முன்னாலும் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக .ஏற்படுத்துவாயாக
ளிரய ஒ (எல்லாத் திரெகளிலும்) எனக்கு .பின்னாலும் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக
 (ைஹ்) குரைப் (இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) (.வலிரமயாக்குவாயாக
உ) :அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்டல் எனும்கபரழயிலுள்ள கவறு ஏழு தபாருட்களிலும்  (
அவர்கள் பிைார்த்தரன  (ஸல்) ஒளிரய ஏற்படுத்துமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர்
ல் ஒருவரைச் ெந்தித்தகபாது அவர்களின் புதல்வர்களி (ைலி) அப்பாஸ் .தெய்தார்கள்
என் நைம்பிலும் என் ெரதயிலும் என்  :அவற்ரை எனக்கு அவர் அைிவித்தார்
இைத்தத்திலும் என் கைாமத்திலும் என் ெருமத்திலும் எனக்  (ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக)
கூைிவிட்டு, கமலும் 71.இைண்ரடயும் குைிப்பிட்டார் (மனம் மற்றும் நாவு ஆகிய)  

1400 இப்னு அப்பாஸ் நான் என் ெிைிய தாயாரும்  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்களின் இல்லத்தில்  (ைலி) இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரனயுமான ரமமூனா
 (தரல ரவத்துப்) நான் தரலயரணயின் அகலவாட்டில் .ஓர் இைவில் தங்கிகனன்
அவர்களும் அவர்களுரடய  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .படுத்துக்தகாண்கடன்
அல்லாஹ்வின்  .படுத்திருந்தனர் (தரல ரவத்துப்) வடீ்டாரும் அதன் நீளவாட்டில்
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அவர்கள் இைவின் பாதிவ (ஸல்) தூதர்ரை அல்லது அதற்குச் ெற்று முன்புவரை 
அல்லது ெற்று பின்புவரை உைங்கினார்கள் அவர்கள் விழித்ததழுந்து (பின்னர்) .
த்ரதத் (க் கலக்க)முகத்தில் தடவித் தூக்க தமது கைத்தால் (அமர்ந்து)
பிைகு ஆலு இம்ைான் அத்தியாயத்தின் இறுதிப் பத்து  .துரடக்கலானார்கள்
3) வெனங்கரள:190-200) ஓதினார்கள்பிைகு கட்டித் ததாங்கவிடப்பட்டிருந்த ஒரு  .

 (உளூ) அதிலிருந்து அங்கத் தூய்ரம (அரதச் ெரித்து) தண்ணரீ் ரபயருகக தென்று
தெம்ரமயாக அங்கத் தூய்ரம தெய்துதகாண்ட பின் ததாழுவதற்காக  .தெய்தார்கள்
அவர்கள் தெய்தரதப (ஸல்) நானும் எழுந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் .நின்ைார்கள்  ் 
கபான்று அங்கத் தூய்ரம தெய்துவிட்டு அவர்களுக்கு ப் பக்கத்தில் கபாய் (இட)
கைத்ரத என் தரலமீது  அவர்கள் தமது வலக் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .நின்கைன்
ரவத்து, என் வலது காரதப் பிடித்துத் திருகி  .னார்கள்(தமது வலப் பக்கத்தில் நிறுத்தி)
அப்கபாது இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுதாை் கள் .பிைகு இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள் .
 .பிைகு இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள் .பிைகு இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள்
 .பிைகு இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள் .இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள் பிைகு
பின்னர் ததாழுரக அைிவிப்பாளர் வரும் வரை ொய்ந் .பிைகு வித்ர் ததாழுதார்கள்து 
படுத்திருந்தார்கள் எழுந்து சுருக்கமாக இைண்டு ைக்அத்கள் (அவர் வந்ததும்) .

 புைப்பட்டுச் தென்று (ந்துவடீ்டிலிரு) ததாழுது விட்டு (சுப்ஹுரடய சுன்னத்)
75.தார்கள்(வித்)சுப்ஹுத் ததாழு (மக்களுக்கு) 

1401 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார்  (ைலி)
அை்ிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது பிைகு" அதில் .
 (ெரித்து அரதச்) பரழய தண்ணரீ் ரபரய கநாக்கிச் தென்று (ததாங்கவிடப்பட்டிருந்த)
பல் துலக்கி, அங்கத் தூய்ரம  .அரதச் தெம்ரமயாகச் தெய்தார்கள் .தெய்தார்கள் (உளூ)
பிைகு என்ரன அ .அதற்காகச் ெிைிதளவு தண்ணகீை ஊற்ைினார்கள்ரெத்து 
...நான் எழுந்கதன் .விட்டார்கள்(உசுப்பி)'' என்று அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது .
 .இடம்தபற்றுள்ளன மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாகை 

1402இப்னு அப்பாஸ்  (ஸல்) நபி (ஓர் இைவில்) நான் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவை) அவர்களிடம் (ைலி) அவர்களின் துரணவியார் ரமமூனா் களது இல்லத்தில் (

 (ைலி) அவர்கள் ரமமூனா (ஸல்) அந்த இைவில் அல்லாஹ்வின் தூதர் .உைங்கிகனன்
அவர்கள் அங்கத்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .இருந்தார்கள் (தங்கி) அவர்களிடம்
நான் அவர்களுக்கு இடப்  .தெய்துவிட்டுப் பிைகு நின்று ததாழுதார்கள் (உளூ) தூய்ரம
 .பக்கத்தில் நின்கைன்உடகன அவர்கள் என்ரனப் பிடித்துத் தமது வலப் பக்கத்தில் 
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நிறுத்தினார்கள்பின்னர்  .ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள் அந்த இைவில் அவர்கள் பதிமூன்று .
அவர்கள் உைங்கும்கபாது  (தபாதுவாக) .குைட்ரடவிட்டு உைங்கினார்கள்
பின்னர் அவர்களிடம் ததாழுரக அைிவிப்பாளர் வந்தகபா .குைட்ரடவிடுவார்கள்து 
புைப்பட்டுச் தென்று  (சுப்ஹு) அங்கத் தூய்ரம தெய்யாமகலகய (புதிதாக)

 (ைஹ்) அம்ர் பின் தீனார் (பாளர்களில் ஒருவைானஇதன் அைிவிப்) .தார்கள்(வித்)ததாழு
 (ைஹ்) இந்த ஹதீரஸ நான் புரகர் பின் அல் அைஜ்ஜு :அவர்கள் கூைினார்கள்
அவர்களிடம் அைிவித்தகபாது அவர்கள், "இவ்வாகை எனக்கு குரைப் அவர்கள்  (ைஹ்)
அைிவித்தார்கள்'' என்று கூைினார்கள் . 

1403 இப்னு அப்பாஸ் நான் ஓர் இைவில் என் ெிைிய  :கூைியதாவது அவர்கள் (ைலி)
 (அவர்களது இல்லத்தில்) அவர்களிடம் (ைலி) தாயார் ரமமூனா பின்த் அல்ஹாரிஸ்
அப்கபாது அவர்களிடம் .தங்கியிருந்கதன், "அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் (ஸல்) 
!எழும்கபாது என்ரனயும் எழுப்பிவிடுங்கள் (இைவுத் ததாழுரகக்காக)'' என்று 
தொன்கனன்எழுந்த  (இைவுத் ததாழுரகக்காக) அவர்கள் (ஸல்) ல்லாஹ்வின் தூதர்அ .
உடகன அவர்கள் எனது  .கபாது நான் எழுந்து அவர்களுக்கு இடப் பக்கத்தில் நின்கைன்
ரகரயப் பிடித்துத் தமது வலப் பக் கத்தில் என்ரன நிறுத்தினார்கள்நான்  .
விழிக்கச்  து என்ரன)கண்ணயரும் கபாது எனது காதின் கொரனரயப் பிடித்
பின்னர் கால்கரள  .அப்கபாது பதிகனாரு ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள் .தார்கள்(தெய்
 .நட்டுரவத்துக் ரககரளக் கட்டிக் தகாண்டு உட்கார்ந்தவாகை உைங்கினார்கள்
அப்கபாது அவர்களின் குைட்ரடச் ெப்தத்ரத நான் ககட்கடன் ஃபஜ்ர் கநைமானதும் .
 .சுருக்கமாகத் ததாழுதார்கள் இைண்டு ைக்அத்கரளச் (சுப்ஹு ரடய சுன்னத்) 

1404இப்னு அப்பாஸ்  நான் என் ெிைிய தாயார் ரமமூனா :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அந்த இைவ .ஓர் இைவு தங்கிகனன் (அவர்களது இல்லத்தில்) அவர்களிடம் (ைலி)்ில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் எழுந்து (ஸல்), கட்டித் ததாங்க விடப்பட்டிருந்த 
தண்ணரீ் ரபயிலிருந்து  (உளூ) சுருக்கமாக அங்கத் தூய்ரம (தண்ணரீைச் ெரித்து)
அவர்கள் ெிைிதளவு தண்ணரீில் சுருக்கமாகவும் ெிக்கனமாகவும் அங்கத் ) .தெய்தார்கள்
ைல) தூய்ரம தெய்தரத இப்னு அப்பாஸ்்ிஅவர்கள் ரெரகயால்  (

 அவர்கள் தெய்தரதப் கபான்கை (ஸல்) எழுந்து நபி நானும் (.வர்ணிக்கலானார்கள்
 .தெய்துவிட்டு வந்து அவர்களுக்கு இடப் பக்கத்தில் நின்கைன் (அங்கத் தூய்ரம)
ப் பின்பக்கமாகக் தகாண்டுவந்து தமக்கு வலப் (ப் பிடித்து)உடகன அவர்கள் என்ரன
பக்கத்தில் நிறுத்தலான்ார்கள்; பிைகு ததாழுதார்கள்பின்னர் ., படுத்து குைட்ரடவிட்டு 
உைங்கினார்கள் (சுப்ஹுத்) அவர்கள் வந்து (ைலி) பிைகு அவர்களிடம் பிலால் .
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அவர்கள் புைப்பட்டுச்  .ததாழுரகக்காக அவர்களுக்கு அைிவிப்புக் தகாடுத்தார்கள்
 .தார்கள்(வித்)அங்கத் தூய்ரம தெய்யாமகலகய சுப்ஹுத் ததாழு (புதிதாக) தென்று
 :அவர்கள் கூறுகிைார்கள் (ைஹ்) சுஃப்யான் (ஒருவைான இதன் அைிவிப்பாளர்களில்)
 இந்த முரை நபி (உைங்கிய பின் புதிதாக அங்கத் தூய்ரம தெய்யாமல் ததாழும்)
அவர்களின் கண்கள்  (ஸல்) நபி" ஏதனனில் .அவர்களுக்கு மட்டும் உரியதாகும் (ஸல்)
மட்டுகம உைங்குகின்ைன; உள்ளம் உைங்குவதில்ரல'' என நமக்குச் தெய்தி 
எட்டியுள்ளது73. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது . 

1405இப்னு அப்பாஸ் நான் ஓர் இைவில் என் ெிைிய  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அல்லாஹ்வின்  .அவர்களது இல்லத்தில் தங்கியிருந்கதன் (ைலி) தாயார் ரமமூனா
 (ஸல்) தூதர்அவர்கள் இைவில் எப்படித் ததாழுகிைார்கள் என்பரதக் கவனிக்கக் 
காத்திருந்கதன் (திரும்பிவந்து) அவர்கள் எழுந்து தென்று ெிறுநீர் கழித்து விட்டுப் பிைகு .

பின்னர் எழுந்து  .தமது முகத்ரதயும் ரககரளயும் கழுவிவிட்டு உைங்கினார்கள்
தண்ணரீ் ரபரய கநாக்கிச் தென்று அதன் சுருக்ரக அவிழ்த்தார்கள்பிைகு உணவுத்  .

அல்லது தபரிய பாத்திைத்தில் அரத ஊற்ைி அதில் தமது ரகரய நுரழத்து  தட்டில்
பிைகு நின்று  .தெய்தார்கள் (உளூ) நடுத்தைமாக அழகிய முரையில் அங்கத் தூய்ரம
 .பக்கத்தில் நின்றுதகாண்கடன் (இடப்) நான் தென்று அவர்களுக்கு .ததாழுதார்கள்
 உடகன அவர்கள்என்ரனப் பிடித்து தமக்கு வலப் பக்கத்தில் நிறுத்தினார்கள் .

அவர்கள் பதிமூன்று ைக்அத்கள் ததாழுது  (ஸல்) அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர்
அவர்களது  (தபாதுவாக)- .பிைகு குைட்ரடவிட்டு உைங்கினார்கள் .முடித்தார்கள்
குைட்ரடச் ெப்தத்ரத ரவத்து அவர்கள் உைங்குகிைார்கள் என்பரத நாங்கள் 
அைிந்துதகாள்கவாம்ததாழுரகக்குப் புைப்பட்டுச் தென்று  (சுப்ஹுத்) பின்னர் -.
ததாழுரகயில்" அவர்கள் தமது .ததாழுதார்கள்' அல்லது ெஜ்தாவில்"'  பின்வருமாறு 
கூைலானார்கள்வ ஃப ீ .வ ஃப ீெம்ஈ நூைன் .அல்லாஹும்மஜ்அல் ஃப ீகல்ப ீநூைன் :
வ அன் ைிமா .வ அன் யமீன ீநூைன் .பஸரீ நூைன்லீ நூைன்வ  .வ அமாமீ நூைன் .
 .வஜ்அல்ன ீநூைா /வஜ்அல்லீ நூைா .வ தஹ்தீ நூைன் .வ ஃபவ்கீ நூைன் .ப ீநூைன்கல்ஃ
என் தெவியிலும்  !என் இதயத்தில் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக !இரைவா :தபாருள்)
என்  .என் பார்ரவயிலும் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக .ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக
வலப் பக்கத்திலும் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாகஇடப் பக்கத்திலும் ஒளிரய  என் .

எனக்குப்  .எனக்கு முன்னாலும் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக .ஏற்படுத்துவாயாக
எனக்கு கமகலயும் ஒளிரய  .பின்னாலும் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக
எல்லாத் ) எனக்கு" .எனக்குக் கீகழயும் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக .ஏற்படுத்துவாயாக
திரெகளில்ும்ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக (' (அல்லதுஎன்ரன " (
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ஒளிமயமாக்குவாயாக'.) - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது (ைஹ்) ெலமா (அதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) .
அவர்கரளச் ெந்தித்தகபாது (ைஹ்) நான் குரைப் :கூைினார்கள், "இப்னு அப்பாஸ்  (ைலி)
அவர்கள  ்  .அவர் களிடம் இருந்கதன் (ைலி) மூனாநான் என் ெிைிய தாயார் ரம"
...அவர்கள் வந்தார்கள் (ஸல்) அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர்' என்று கூைிவிட்டு 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாறு குைிப்பிட்டார்கள்'' என்ைார்கள்என்ரன " கமலும் .
ஒளிமயமாக ஆக்குவாயாக'' என்று ஸல) அல்லாஹ் வின் தூதர்)  ்அவர்கள்  (
 .ஐயப்பாடின்ைி அைிவித்தார்கள் ம்(கூைியதாகவு 

1406 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது .
அவர்களிடம் தங்கியிருந்கதன் (ைலி) நான் என் ெிைிய தாயார் ரமமூனா" அதில்'' என்று 
இப்னு அப்பாஸ்   .கூைியதாக ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது (ைலி)அதில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர்  .அவர்கள் முகத்ரதயும் ரககரளயும் கழுவியதாகக் குைிப்பு இல்ரல (ஸல்)
மாைாக, "பிைகு அவர்கள் தண்ணரீ் ரபயருகக தென்று அதன் சுருக்ரக 
அவிழ்த்துவிட்டார்கள்பிைகு தமது  .பிைகு நடுத்தைமாக அங்கத் தூய்ரம தெய்தார்கள் .
பிைகு .படுக்ரகக்கு வந்து உைங்கினார்கள் மீண்டும் எழுந்து அந்தத் தண்ணரீ் ரபக்குச் 
தென்று அதன் சுருக்ரக அவிழ்த்துவிட்டுச் தெம்ரமயாக  அதுதான் அங்கத் தூய்ரம-
கமலும் .அங்கத் தூய்ரம தெய்தார்கள் - (நிரைவாக) என்று கூறுமளவுக்கு (உளூ), "என் 
ஒளிரய வலிரமயாக்குவாயாக'' என்று கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளதுஎன்ரன " .
ஒளிமயமாக்குவாயாக' எனும் வாெகம் இடம்தபைவில்ரல . 

1407 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது .
 :அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது (ைலி) அதில் பின்வருமாறு இப்னு அப்பாஸ்
 .அவர்களிடம் தங்கியிருந்கதன் (ஸல்) நான் ஓர் இைவில் அல்லாஹ்வின் தூதர்
அல் லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் தண்ணரீ் ரபரய கநாக்கிச் தென்று  (ஸல்)
அதிலிருந்து தண்ணரீ் ஊற்ைி அங்கத் தூய்ரம தெய்தார்கள்; அதிகமாகத் தண்ணரீைப் 
பயன்படுத்தவுமில்ரல; அங்கத் தூய்ரமயில் குரைரவக்கவுமில்ரலமற்ை  .
கமலும் .விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாகை இடம்தபற்றுள்ளன, 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் அன்ரைய இைவில் பத்ததான்பது  (ஸல்)
விையங்கரள இரைவனிடம் கவண்டினார்கள்'' எனும் குைிப்பும் இடம்தபற்றுள்ளது .
அவர்கள்  (ைஹ்) இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ெலமா பின் குரஹல்
அவ (ைஹ்) எனக்கு அந்தப் பத்ததான்பது விையங்கரளயும் குரைப் :கூைினார்கள்ர்கள் 
அைிவித்தார்கள்அவற்ைில் பன்னிைண்டு விையங்கரள நான் மனனமிட்டுள்களன் .; 
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எஞ்ெியவற்ரை நான் மைந்துவிட்கடன் (:அந்தப் பன்னிைண்டு விையங்கள் வருமாறு) .
அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர், "அல்லாஹும்மஜ்அல் லீ ஃப ீகல்ப ீநூைன்வஃப ீ .
வஃப ீ.வஃப ீெம்ஈ நூைன் .லிொன ீநூைன் பஸரீ நூைன்வ மின்  .வ்க்கீ நூைன்வ மின் ஃப .
வ மிம் ரபனி  .வ அன் ைிமாலீ நூைன் .வ அய் யமீன ீநூைன் .தஹ்த்தீ நூைன்
வ அஃழிம் லீ நூைா .வஜ்அல் ஃப ீநஃப்ெீ நூைன் .வ மின் கல்ஃப ீநூைன் .யரதய்ய நூைன்'' 

என்று கவண்டினார்கள்என் இதயத்தில் எனக்கு ஒளிரய  !இரைவா :தபாருள்) .
ஏற்படுத்துவாயாகஎன் தெவியிலும்  .நாவிலும் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக என் .
எனக்கு  .என் பார்ரவயிலும் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக .ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக
 .எனக்குக் கீகழயும் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக .கமகலயும் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக
எ .எனக்கு வலப் பக்கத்திலும் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாகனக்கு இடப் பக்கத்திலும் 
ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக .எனக்கு முன்னாலும் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக .

என் மனத்திலும் ஒளிரய  .எனக்குப் பின்னாலும் ஒளிரய ஏற்படுத்து வாயாக
 (.எனக்கு ஒளிரய வலிரமயாக்குவாயாக .ஏற்படுத்துவாயாக 

1408கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது .
 .அதில் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரவ தவிை பின்வருவனவும் இடம்தபற்றுள்ளன
 (ைலி) நான் ஓர் இைவில் ரமமூனா :அவர்கள் கூைினார்கள் (ைலி) இப்னு அப்பாஸ்
 அவர்கள் ரமமூனா (ஸல்) அந்த இைவில் நபி .அவர்களது இல்லத்தில் உைங்கிகனன்
 .அவர்களிடம் தங்கியிருந்தார்கள் (ைலி)நபி ளது இைவுத் ததாழுரக அவர்க (ஸல்)
நான் அவர்களது இல்லத்தில் ) எவ்வாறு உள்ளது என்பரத கநாட்டமிடுவதற்காககவ
அவர்கள் தம் வடீ்டாருடன் ெிைிது கநைம்  (ஸல்) அப்கபாது நபி .(உைங்கிகனன்
பின்னர் எழுந்து " இந்த அைிவிப்பில் .பிைகு உைங்கினார்கள் .கபெிக்தகாண்டிருந்தார்கள்
அங்கத் த்ூய்ரம தார்கள்தெய் (உளூ); பல் துலக்கினார்கள்'' எனும் குைிப்பும் 
இடம்தபற்றுள்ளது . 

1409 இப்னு அப்பாஸ்  (ஓர் இைவில்) நான் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
 .உைங்கிகனன் (அவர்களது இல்லத்தில்) அவர்களிடம் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்
அவர்கள் உைக்கத்திலிருந்து விழித்ததழுந்து பல் துலக்கி, அங்கத் தூய்ரம  (உளூ)
தெய்து, "திண்ணமாக வானங்கள் மற்றும் பூமியின் பரடப்பிலும்(பு அரமப்), இைவுபகல் -
மாைி மாைி வருவதிலும் அைிவுரடகயாருக்குப் பல ொன்றுகள் உள்ளன'' எனும் 
3):190ஆவதுவெனத்ரத (, அந்த அத்தியாயத்தின் இறுதிவரை ஓதி முடித்தார்கள் .
பின்னர் எழுந்த்ு நின்று இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள்அவற்ைில் நீண்ட கநைம்  .
நிரலயில் நின்ைார்கள்; ருகூஉச் தெய்தார்கள்; ெஜ்தாவும் தெய்தார்கள்பிைகு திரும்பிச்  .
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இவ்வாகை மூன்று முரை தெய்து .தென்று குைட்ரடவிட்டு உைங்கி னார்கள், ஆறு 
ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள் ஒவ்தவாரு தடரவயும் பல் .துலக்கி, அங்கத் தூய்ரம தெய்து 
இந்த வெனங்கரள ஓதினார்கள்ததாழுரக  .பிைகு மூன்று ைக்அத் வித்ர் ததாழுதார்கள் .

 (வடீ்டிலிருந்து) அைிவிப்புச் தெய்ததும் (சுப்ஹுத் ததாழுரகக்காக) அைிவிப்பாளர்
வஃப ீ .அல்லாஹும்மஜ்அல் ஃப ீகல்ப ீநூைன்" அப்கபாது .புைப்பட்டுச் தென்ைார்கள்
லிொன்ீ நூைன்வஜ்அல் மின்  .வஜ்அல் ஃப ீபஸரீ நூைன் .வஜ்அல் ஃப ீெம்ஈ நூைன் .
வமின் தஹ்த்தீ  .வஜ்அல் மின் ஃபவ்க்கீ நூைன் .வமின் அமாமீ நூைன் .கல்ஃப ீநூைன்
அல்லாஹும்ம அஃத்தின ீநூைா .நூைன்'' என்று கூைினார்கள்என்  !இரைவா :தபாருள்) .
என் நாவி .இதயத்தில் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாகலும் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக .

என் பார்ரவயிலும் ஒளிரய  .என் தெவியிலும் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக
எனக்கு  .எனக்குப் பின்னாலும் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக .ஏற்படுத்துவாயாக
எனக்கு கமகலயும் ஒளிரய  .முன்னாலும் ஒளிரய ஏற்படுத்துவாயாக
எனக்குக் கீகழயும் ஒளிரய ஏற் .ஏற்படுத்துவாயாகபடுத்துவாயாகஎனக்கு  !இரைவா .
 (.ஒளிரய வழங்குவாயாக 

1410அதாஉ பின் அபைீபாஹ்  (ைலி) இப்னு அப்பாஸ் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
 அவர்களிடம் (ைலி) நான் ஓர் இைவில் என் ெிைிய தாயார் ரமமூனா" அவர்கள்
அவர்கள் கூடுதல்  (ஸல்) அந்த இைவில் நபி .தங்கிகனன் (அவர்களது இல்லத்தில்)
தத்ாழுரகரயத் ததாழுவதற்காக எழுந்தார்கள்நபியவர்கள் தண்ணரீ் ரபரய  .
 .ததாழுதார்கள் (வந்து) தெய்துவிட்டு (உளூ) கநாக்கிச் தென்று அங்கத் தூய்ரம
 இவ்வாறு அவர்கள் தெய்வரதக் கண்டதும் நானும் எழுந்து அந்தப் ரபயிலிருந்து
தெய்துவிட்டு (உளூ) அங்கத் தூய்ரம (தண்ணரீைச் ெரித்து), அவர்களின் இடப் 
பக்கத்தில் நின்கைன்உடகன அவர்கள் தமது முதுகுக்குப் பின்னால் ரகரய நீட்டி  .
 எனது ரகரயப் பிடித்து அப்படிகய தமது முதுகுக்குப் பின்னால் தகாண்டுதென்று
வலப் பக்கத்தில் என்ரன நிறுத்தினார்கள் (தமக்கு)'' என்று கூைினார்கள்நான் ., 
"கூடுதலான யததாழுரக (நஃபில்)்ிலா இவ்வாறு நடந்தது?'' எனக் ககட்கடன்அதற்கு  .
ஆம்" அவர்கள் (ைலி) இப்னு அப்பாஸ்' என்று பதிலளித்தார்கள் . 

1411 இப்னு அப்பாஸ்  அப்பாஸ் (என் தந்ரத) என்ரன :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அப்கபாது நபியவர்கள்  .அவர்களிடம் அனுப்பிரவத்தார்கள் (ஸல்) அவர்கள் நபி (ைலி)
ெிைிய என் தாயார் ரமமூனா நான் அந்த  .அவர்களது இல்லத்தில் இருந்தார்கள் (ைலி)
அவர்கள் இைவில் ததாழ  (ஸல்) நபி .இைவில் அவர்களுடன் தங்கியிருந்கதன்
உடகன  .நானும் எழுந்து அவர்களுக்கு இடப் பக்கத்தில் நின்கைன் .நின்ைார்கள்
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வலப் ப அவர்கள் தமது முதுகுக்குப் பின்கன என்ரனப் பிடித்துக்கத்திற்குக் 
தகாண்டுதென்ைார்கள் - .இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது .
 அதில் .கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது
 (அவர்களது இல்லத்தில்) அவர்களிடம் (ைலி) நான் என் ெிைிய தாயார் ரமமூனா"
இைவில் தங்கியிருந்கதன்' என இப)் னு அப்பாஸ்  (அவர்கள் கூைியதாக (ைலி)
 .இடம்தபற்றுள்ளது 

1412இப்னு அப்பாஸ்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
73.அவர்கள் இைவில் பதிமூன்று ைக்அத்கள் ததாழுவார்கள்இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 

1413 ரஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹனஅீவர்கள் (ைலி)   கூைியதாவதுநான் ஒரு நாள்  :
 (கண்விழித்து) அவர்களின் ததாழுரகரய (ஸல்) இைவு அல்லாஹ்வின் தூதர்
 அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் .கவனிக்கப்கபாகிகைன் எனச் தொல்லிக் தகாண்கடன்
உளூவின் ) சுருக்கமாக இைண்டு ைக்அத்கள் (முதலில்) அவர்கள் (ஸல்)
ததாழுதார் (காணிக்ரகயாகத்கள் 5)+). பிைகு மிக மிக மிக நீளமாக இைண்டு ைக்அத்கள் 
ததாழுதார்கள் 5)+). பிைகு இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள் 5)+). அவ்விரு ைக்அத்களும் 
அதற்கு முந்திய இரு ைக்அத்கரளயும்விடச் சுருக்கமாக இருந்தனபிைகு இைண்டு  .
5) ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள்+). அவ்விரு ைக்அத்களும் அதற்கு முந்திய இரு 
ைக்அத்கரளயும்விடச் சுருக்கமாககவ இருந்தனபிைகு இைண்டு ைகஅத்கள்  .
5) ததாழுதார்கள்+). அவ்விரு ைக்அத்களும் அதற்கு முந்திய இரு ைக்அத்கரளயும்விடச் 
சுருக்கமாககவ இருந்தன5) பிைகு இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள் .+). அவ்விரு 
ைக்அத்களும் அதற்கு முந்திய இரு ைக்அத்கரளவிடச் சுருக்கமாககவ இருந்தன பிைகு .
1) வித்ர் ததாழுதார்கள் (ஒரு ைக்அத்)=13). இரவ பதிமூன்று ைக்அத்களாகும் . 

1414ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ்  நான் அல்லாவின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
ஒரு நீர்நிரலயின்  நாங்கள் .அவர்களுடன் ஒரு பயணத்தில் இருந்கதன் (ஸல்)
படித்துரைரயச் தென்ைரடந்கதாம்அப்கபாது அவர்கள் ., "ஜாபிகை, நீ படித்துரையில் 
இைங்கி ஒட்டகத்திற்கு நீர் புகட்டி உனது கதரவரயயும் பூர்த்தி )
ைாயா(தெய்துதகாள்கி?'' என்று ககட்டார்கள்ஆம்" நான் .' என்கைன் அல்லாஹ்வின் தூதர் .
.இைங்கினார்கள் (திலிருந்து ஒட்டகத்) அவர்கள் (ஸல்) நான் படித்துரையில் 
இைங்கிகனன்அவர்கள் தமது இயற்ரகக்  (ஸல்) பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் .
நான் அவர்களுக் காகத் தண்ணரீ் எடுத்து  .கடரன நிரைகவற்ைச் தென்ைார்கள்
வந்து(திரும்பி) அவர்கள் .ரவத்கதன், அங்கத் தூய்ரம பிைகு  .தெய்தார்கள் (உளூ)
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ந்துஎழு, ஒகை ஆரடரய அணிந்து, அரத மாற்ைிப்  (வலம் இடமாகத் கதாள்கள் மீது)
 (ததாழுவதற்காக) நான் அவர்களுக்குப் பின்னால் .கபாட்டுக்தகாண்டு ததாழுதார்கள்
என்ரனத் தமக்கு வலப்  (இழுத்து) உடகன அவர்கள் எனது காரதப் பிடித்து .நின்கைன்
 .பக்கத்தில் நிறுத்தினார்கள் 

1415ஆயிைா அல்லாஹ் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)வின் தூதர் அவர்கள்  (ஸல்)
இைவில் ததாழுவதற்காக நின்ைால் முதலில் சுருக்கமாக இைண்டு ைக்அத்கள் 
 .இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது .ததாழுவார்கள் 

1416 நபி  உங்களில் ஒருவர் இைவில் ததாழுவதற்காக :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
நின்ைால் முதலில் சுருக்கமாக இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழட்டும் இரத அபூஹுரைைா .
 .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) 

1417 இப்னு அப்பாஸ்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
 (பின்வருமாறு) ததாழுவதற்காக எழுந்ததும் (தஹஜ்ஜுத்) அவர்கள் நடு இைவில்
அல்லாஹும்ம :ள்பிைார்த்திப்பார்க, லக்கல் ஹம்து, அன்த்த நூருஸ் ஸமாவாத்தி 
வல்அர்ள்வ லக்கல் ஹம்து ., அன்த்த கய்யாமுஸ் ஸமாவாத்தி வல்அர்ள்வ லக்கல்  .
ஹம்து, அன்த்த ைப்புஸ் ஸமாவாத்தி வல்அர்ளி வமன் ஃபஹீின்ன .அன்த்தல் ஹக்கு .
வல்ஜன்னத்து  .வ லிகாஉக ஹக்குன் .வ கவ்லுக்கல் ஹக்கு .வ வஅதுக்கல் ஹக்கு
வந்நாரு ஹக்கு .ஹக்குன்ன்அல்லாஹும்ம லக  .வஸ்ஸாஅத்து ஹக்குன் .
அஸ்லம்து, வ பிக ஆமன்து, வ அரலக தவக்கல்து, வ இரலக அனப்து, வ பிக 
காஸம்து, வ இரலக ஹாக்கம்து, ஃபஃக்ஃபிர்லீ மா கத்தம்து வ அக்கர்து வ அஸ்ைர்து 
வ அஃலன்து !இரைவா :ள்தபாரு) .லா இலாஹ இல்லா அன்த .அன்த இலாஹ ீ.
உனக்கக புகழ்  .வானங்கள் மற்றும் பூமியின் ஒளி நீகய .உனக்கக புகழ் அரனத்தும்
உனக்கக  .வானங்கள் மற்றும் பூமி ஆகியவற்ரை நிர்வகிப்பவன் நீகய .அரனத்தும்
வானங்கள் .புகழ் அரனத்தும், பூமி மற்றும் அவற்ைிலுள்ளவற்ைின் இரைவன் நீகயநீ  .
உன் தை .உனது கூற்று உண்ரமகய .உண்ரமகய உன் வாக்குறுதி .உண்ரமகய்ிெனம் 
உண்ரம .மறுரம நாள் உண்ரம .நைகம் உண்ரம .தொர்க்கம் உண்ரம .
 .உன்மீகத நம்பிக்ரக தகாண்டுள்களன் .உனக்கக கட்டுப்பட்கடன் !அல்லாஹ்கவ
 .உன்னிடகம வழக்காடுகவன் .உன்னிடகம திரும்புகிகைன் .உன்ரனகய ொர்ந்துள்களன்
எனகவ .உன்னிடகம நீதி ககட்கபன், நான் முந்திச் தெய்த, பிந்திச் தெய்கிை, 

இைகெியமாகச் தெய்த, பகிைங்கமாகச் தெய்த பாவங்கரள மன்னிப்பாயாகநீகய என்  .
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும்  - (.உன்ரனத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல .இரைவன்
அவற்ைில் .நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது, இப்னு ஜுரைஜ் 
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 அவர்களது அைிவிப்பும் மாலிக் (ைஹ்)பின் அனஸ் அவர்களது அைிவிப்பும்  (ைஹ்)
நிர்வகிப்பவன்" .இைண்டு தொற்தைாடர்களில் தவிை கவதைதிலும் மாறுபட வில்ரல' 

என்பரதக் குைிக்க இப்னு ஜுரைஜின் அைிவிப்பில் கய்யாம்")' என்பதற்கு பதிலாக (
கய்யிம்"' எனும் தொல்லும் இைகெியமாகச் தெய்த நான்"' என்பரதக் குைிக்க வ ")
அஸ்ைர்து' என்பதற்கு பதிலாகவ மா அஸ்ைர்து" (' எனும் தொற்தைாடரும் 
ஆளப்பட்டுள்ளனஅவர்களது அைிவிப்பில் ெில கூடுதலான  (ைஹ்) இப்னு உரயனா .
மாலிக் மற்றும் இப்னு ஜுரைஜ் ஆகிகயாருக்குப் பல  .தகவல்கள் உள்ளன
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார்  - .படுகிைார்கள்தொற்தைாடர்களில் அன்னார் மாறு
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளதுஇந்த அைிவிப்பாளர்களின் தொற்கள்  .
கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ள அைிவிப்பாளர்களின் தொற்களுக்குக் கிட்டத்தட்ட 
 .தநருக்கமாககவ அரமந்துள்ளன 

1418அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப்  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
நான் இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன ஆயிைா அவர்களிடம் (ைலி), "நபி  (ஸல்)
அவர்கள் இைவுத் ததாழுரகரயத் துவக்கியதும் முதலில் என்ன கூறுவார்கள்?'' என்று 
ககட்கடன்அதற்கு அவர்கள் ., "நபி அவர்கள் இைவுத் ததாழுரகரயத்  (ஸல்)
ப்ப ஜப்ைாயலீ வ மீக்காயலீ வ இஸ்ைாஃபலீஅல்லாஹும்ம ை" துவக்கியதும், ஃபாத்திைஸ் 
ஸமாவாத்தி வல்அர்ளி, ஆலிமல் ஃரகபி வஷ்ைஹாதத்தி, அன்த தஹ்குமு பய்ன 
இபாதிக ஃபமீா கானூ ஃபஹீி யக்தலிஃபூன்இஹ்தின ீலிமக்துலிஃப ஃபஹீி மினல்  .
ஹக்கி பி இத்னிக, இன்னக தஹ்தீ மன் தைாஉ இலா ஸிைாதிம் முஸ்தகீம்' என்று 
கூறுவார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள் (வானவர்களாகிய) !இரைவா :தபாருள்) .
ஜிப்ைாயலீ், மீக்காயலீ், இஸ்ைாஃபலீ் ஆகிகயாரின் அதிபதிகயவானங்கள் மற்றும்  !

மரைவான வற்ரையும்  !பூமிரய முன்மாதிரியின்ைிப் பரடத்தவகன
 நீ உன் அடியார்களிரடகய அவர்கள் !தவளிப்பரடயானவற்ரையும் அைிந்தவகன
 (மறுரமயில்) தகாண்டிருந்த கருத்துகவறுபாடுகள் குைித்துதீர்ப்பு வழங்குவாய்பிை ) .

த்திகலகய உன் (மார்க்க) மாற்றுக் கருத்து தகாள்ளப்பட்டாலும் ெத்திய (மக்களால்
நீ நாடியவர்கரள கநைான வழியில்  !தயவால் என்ரன நிரலத்திருக்கச் தெய்வாயாக
நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளர் இந்த தீஸ் (.நீகய தெலுத்துகிைாய் 

1419 அலீ பின் அபதீாலிப்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
வஜ்ஜஹ்து வஜ்ஹிய லில்லதீ " (முதலில்) அவர்கள் ததாழுரகயில் நின்ைவுடன்
இன்ன  .வ மா அன மினல் முஷ்ரிகீன் .ஃபதைஸ் ஸமாவாத்தி வல்அர்ள ஹனஃீபன்
 லா .சுகீ வ மஹ்யாய வ மமாத்தீ லில்லாஹி ைப்பில் ஆலமீன்ஸலாத்தீ வ நுைரீக்க 
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லஹு வ பிதாலிக உமிர்த்துஅல்லாஹும்ம அன்த்தல்  .வ அன மினல் முஸ்லிமீன் .
ழலம்த்து  .அன்த்த ைப்ப ீவ அன அப்துக்க .லா இலாஹ இல்லா அன்த்த .மலிக்கு
இன்னஹு லா யஃக்ஃபிருத்  .ஃபஃக்ஃபிர்லீ துனூப ீஜமீஆ .வஅதைஃப்த்து பி தன்ப ீ.நஃப்ெீ
வஹ்தின ீலி அஹ்ெ .துனூப இல்லா அன்த்தனில் அக்லாக்கி, லா யஹ்தீ லி 
அஹ்ெனிஹா இல்லா அன்த்தவஸ்ரிஃப் அன்ன ீெய்யிஅஹா ., லா யஸ்ரிஃபு அன்ன ீ
ெய்யிஅஹா இல்லா அன்த்தவல்ரகரு குல்லுஹு ஃப ீ .லப்ரபக்க வ ெஅரதக்க .
அன பிக்க .வஷ்ைர்ரு ரலஸ இரலக்க .யரதக்க, வ இரலக்கதபாைக்த்த வ  .
அஸ்தஃக்ஃபிருக்க வ அதூபு இரலக .தஆரலத்த  ்க'' என்று கூறுவார்கள் :தபாருள்) .
நான் வானங்கரளயும் பூமிரயயும் முன்மாதிரியின்ைிப் பரடத்தவன் பக்கம் கநைாக 
நான் இரணரவப்கபாரில் ஒருவனாக  .என் முகத்ரதத் திருப்பிக்தகாண்கடன்
தியாகமும் என் வாழ்வும் என் மைணமும்  என் ததாழுரகயும் என் .இருக்கமாட்கடன்
அரனத்துலகின் அதிபதியான அல்லாஹ்வுக்கக உரியனஅவனுக்கு இரணகய  .

 நான் கட்டுப்பட்டு நடப்பவர் .இவ்வாகை எனக்குக் கட்டரளயிடப் பட்டுள்ளது .இல்ரல
உன்ரனத் தவிை கவறு  .நீகய அைென் !இரைவா .களில் ஒருவன் ஆகவன்(முஸ்லிம்)
எனக்கு நாகன அநீதி  .நான் உன் அடிரம .என் இரைவன் நீகய .இரைவன் இல்ரல
இரழத்துக்தகாண்கடன் .ஒப்புக்தகாள்கிகைன் (மரைக்காமல்) நான் என் பாவங்கரள .
எனகவ, என் பாவங்கள் அரனத்ரதயும் மன்னிப்பாயாகபாவங்கரள மன்னிப்பவர்  !
 .நற்குணங்களுக்கு எனக்கு வழிகாட்டுவாயாக .உன்ரனத் தவிை கவதைவரும் இலர்
 .களுக்கு வழிகாட்டுபவர் உன்ரனத் தவிை கவதைவரும் இலர்நற்குணங்
துர்க்ுணங்கரள என்னிலிருந்து அகற்றுவாயாகதுர்குணங்கரள அகற்றுபவர்  !
 கட்டரளயிடு .இகதா வந்கதன் .உன்ரனத் தவிை கவதைவரும் இலர்
தீரமகள்  .நன்ரமகள் அரனத்தும் உன் கைங்களிகலகய உள்ளன .(காத்திருக்கிகைன்)
உன்னிடகம  .(நல்வாழ்வு கண்கடன்) உன்னால்தான் நான் .அல்ல உன்ரனச் ொர்ந்தரவ
நான  ் நான்  .உன்னதமானவன் .நீ சுபிட்ெமிக்கவன் .(திரும்பிவைப்கபாகிகைன்)
உன்னிடகம பாவமன்னிப்புக் ககாருகிகைன்; பாவங்களிலிருந்து மீண்டு உன்னிடம் 
திரும்புகிகைன்தெய்யும்கபாது அவர்கள் ருகூஉச் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .(, 
"அல்லாஹும்ம, லக்க ைகஅத்து, வ பிக்க ஆமன்து, வ லக்க அஸ்லம்துகைஅ லக்க  .
ெம்ஈ வ பஸரீ வ முஃக்கீ வ அழ்மீ வ அஸபீ'' என்று கூறுவார்கள் :தபாருள்) .
இரைவா, உனக்காகக் குனிந்கதன்உனக்கக கட்டுப்  .உன்மீகத நம்பிக்ரக தகாண்கடன் .

யும் மூரளயும் எலும்பும் நைம்பும் உனக்கக என் தெவியும் பார்ரவ .பட்கடன்
ருகூவிலிருந்த) அவர்கள் (.பணிந்தன்ுநிமிர்ந்ததும் (, "அல்லாஹும்ம ைப்பனா லக்கல் 
ஹம்து மில்அஸ் ஸமாவாத்தி வ மில்அல் அர்ளி வ மில்அ மா ரபனஹுமா வ 
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மில்அ மா ைிஃத்த மின் ரையிம் பஅது'' (இரைவாவானங்கள் நிைம்ப !, பூமி நிைம்ப, 

அவற்றுக்கிரடகய இருப்பரவ நிைம்ப, இதன் பின்னர் நீ நாடியரவ நிைம்பப் புகழ் 
அரனத்தும் உனக்கக உரியது (ெஜ்தா) அவர்கள் ெிைவணக்கம் .என்று கூறுவார்கள் (
தெய்யும் கபாது, "அல்லாஹும்ம லக்க ெஜத்துவ லக்க  .வ பிக்க ஆமன்த்து .
ெஜத வஜ்ஹ ீலில்லதீ கலக்கஹு வ ஸவ்வைஹு .அஸ்லம்து, வ ைக்க ெம்அஹு வ 
பஸைஹுதபாைக்கல்லாஹு அஹ்ெனுல் காலிக்கீன் .'' (இரைவாஉனக்கக  !
ெிைம்பணிந்கதன்என்  .உனக்கக கட்டுப்பட்கடன் .உன்மீகத நம்பிக்ரக தகாண்கடன் .
 முகத்ரதப் பரடத்து வடிவரமத்து அதில் காரதயும் கண்ரணயும் திைந்துரவத்த
ர்களில் மிக கமலானவனான பரடப்பாள .வனுக்கு முன் என் முகம் பணிந்தது(இரை)
பிைகு இறு .என்று கூறுவார்கள் (அல்லாஹ் சுபிட்ெம் மிக்கவன்தியாக 
அத்தஹிய்யாத்துக்கும் ெலாமுக்குமிரடகய அல்லாஹும்மஃக்ஃபிர் லீ மா கத்தம்த்து "

வ மா அக்கர்த்து வ மா அஸ்ைர்து வ மா அஃலன்து வ மா அஸ்ைஃப்த்து வ மா அன்த 
முகத்திமு வ அன்த்தல் முஅக்கிரு லா இலாஹ  அன்த்தல் .அஃலமு பிஹி மின்ன ீ
இல்லா அன்த்த'' (அல்லாஹ்கவநான் முந்திெ !்  தெய்த பிந்திச் தெய்கிை, இைகெிமாகச் 
தெய்த, பகிைங்கமாகச் தெய்த, வைம்பு மீைிச் தெய்த, என்ரனவிட நீ அைிந்துள்ள 
 நீகய முன்கனைச் !பாவங்கள் அரனத்ரதயும் மன்னித்தருள்வாயாக (இன்னபிை)
 (உன்ரனத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல .பின்னரடரவத் தருபவன் .தெய்பவன்
 .என்று கூறுவார்கள் 

1420 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவற்ைில் பின்வருமாறு இடம்தபற்றுள்ளது .
(தஹ்ரீம்) தக்பரீ்" அவர்கள் ததாழுரகரயத் துவக்கும்கபாது' கூறுவார்கள் பிைகு .
வஜ்ஜஹ்த்து வஜ்ஹிய"' ஓதுவார்கள்வ அன மின") அதில் .ல் முஸ்லிமீன்' என்பதற்கு 
பதிலாக (நான் முஸ்லிம்களில் முதல்வன் ஆகவன்) வ அன அவ்வலுல் முஸ்லிமீன் (

ருகூவிலிருந்து தரலரய  .அவர்கள் கூறுவார்கள் (ஸல்) என்று அல்லாஹ்வின் தூதர்
ெமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ்" த்தும்கபாதுஉயர்' (தன்ரனப் புகழ்கவாரின் 
புகழுரைரய அல்லாஹ் ஏற்கிைான்ைப்பனா வ லக்கல் ஹம்து" (.'' (எங்கள் இரைவா !
(உனக்கக புகழ் அரனத்தும் உரியது'' என்று கூறுவார்கள்ெஜத வஜ்ஹ ீ" ெஜ்தாவில் .
ஸவ்வைஹு ஃப அஹ்ென ஸுவைஹு ...லில்லதீ' (முகத்ரத அழகிய முரையில் 
வடிவரமத்தஅல்லாஹும்மஃக்ஃபிர்லீ " ெலாம் தகாடுக்கும்கபாது .என்று கூறுவார்கள் (...
மா கத் தம்த்து...'' என்று ஹதீஸில் உள்ளரவ கபான்று இறுதிவரை  (கமற்கண்ட)
அத்தஹிய்யாத்துக்கும் ெலாமுக்குமிரடகய" .ஓதுவார்கள்'' எனும் குைிப்பு இடம்தபை 
வில்ரல . 
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பாடம்57 :  இைவுத் ததாழுரகயில் நீண்ட கநைம் குர்ஆன் ஓதுவது விரும்பத்  (நின்று)
 .தக்கதாகும் 
1421 ஹுரதஃபா பின் அல்யமான்  (ஸல்) நான் நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அல்பகைா" அதில் அவர்கள் .ததாழுகதன் (தஹஜ்ஜுத்) அவர்களுடன் ஓர் இைவில்' எனும் 

அவர்கள் நூறு வெனம் " நான் .அத்தியாயத்ரத ஓத ஆைம்பித்தார்கள் (இைண்டாவது)
முடிந்ததும் ருகூஉச் தெய்துவிடுவார்கள்' என்று எண்ணிகனன்ஆனால் ., அவர்கள் நூறு )

 ரத(ந்த அத்தியாயத்)அ" நான் .ததாடர்ந்து ஓதினார்கள் (வெனம் முடிந்த பின்னும்
ைக்அத்தில் முடித்துவிடுவார்கள் (இைண்டாகப் பிரித்து ஓதி இைண்டாவது)' என்று 
எண்ணிகனன் நான் .ததாடர்ந்து ஓதினார்கள் (அரத முதல் ைக்அத்திகலகய) ஆனால் .
 அவர்கள் அந்த"அத்தியாயம்முட ்ிந்ததும் ருகூஉச் தெய்துவிடுவார்கள்' என்று 
எண்ணிகனன் அந்த) அவர்கள் .அத்தியாயம்அந்நிொ" (முடிந்ததும் ' எனும் 3)ஆவது (
அத்தியாயத்ரத ஆைம்பித்து ஓதினார்கள்; பிைகு ஆலு இம்ைான் எனும் 3)ஆவது (

அவற்ைில் இரைவரனத்  .அத்தியாயத்ரத ஆைம்பித்து நிறுத்தி நிதானமாக ஓதினார்கள்
த்ுதிப்பது பற்ைிக் கூறும் வெனத்ரத ஓதிச்தெல்லும்கபாது (ஒதுவரத நிறுத்திவிட்டு), 
(சுப்ஹானல்லாஹ் இரைவரனத் துதித்தார்கள் (அல்லாஹ் தூயவன் என -; 
(இரையருரள கவண்டுவது பற்ைிக்கூறும் வெனத்ரதக் கடந்து தெல்லும்கபாது (
(ஓதுவரத நிறுத்திவிட்டு), (இரையருரள இரை) .கவண்டினார்கள் (
தண்டரனயிலிருந்துபாதுகாப்புக் ககாருவது பற்ைிக் கூறும் வெனத்ரத ஓதிச்  (
ஓதுவரத நிறுத்திவிட்டு) தெல்லும்கபாது, இரைவனிடம் .பாதுகாப்புக் ககாரினார்கள் (
சுப்ஹான ைப்பியல் அழீம்" அவர்கள் ருகூவில் .ருகூஉச் தெய்தார்கள் பிைகு' (மகத்துவ 
மிக்க என் இரைவன் தூயவன்என்று கூைலா (னார்கள்அவர்கள் நிரலயில் நின்ை  .

 (ருகூவிலிருந்து நிமிரும்கபாது) பின்னர் .அளவுக்கு ருகூஉச் தெய்தார்கள்
ெமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ்"' (அல்லாஹ் தன்ரனப் புகழ்கவாரின் புகழுரைரய 
ஏற்கிைான்என்று கூைிவிட்டுக் கிட்டத்தட்ட ருகூஉச் தெய்த அளவுக்கு நீண்ட கநைம்  (
நிரலயில் நின்ை்ிருந்தார்கள்சுப்ஹான ைப்பியல் " அதில் .பிைகு ெஜ்தாச் தெய்தார்கள் .
அஃலா' (மிக்க கமலான என் இரைவன் தூயவன்அவர்கள்  .என்று கூைினார்கள் (

இந்த ஹதீஸ் ஐந்து  .நின்ைிருந்த அளவுக்கு ெஜ்தாச் தெய்தார்கள் நிரலயில்
ை) அவற்ைில் இப்னு ஜரீர் .அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளதுஹ்அவர்களது  (
அைிவிப்பில், "ெமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ், ைப்பனா லக்கல் ஹம்து' (அல்லாஹ் 
தன்ரனப் புகழ்கவாரின் புகழுரைரய ஏற்கிைான்; எங்கள் இரைவா, உனக்கக புகழ் 
அரனத்தும் உரியதுஅவர்கள் கூைினார்கள் எனக்  (ஸல்) என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (
 .கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது 
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1422அபூவாயில்  (ைலி) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
அவர்கள், "நான்  (தஹஜ்ஜுத்) அவர்களுடன் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஓர் இைவில்)

நான் ஒரு தவைான  .அவர்கள் நீண்ட கநைம் நிரலயில் நின்ைிருந் தார்கள் .ததாழுகதன்
முடிவுக்குக்கூடச் தென்றுவிட்கடன்?'' என்று கூைினார்கள்அந்தத் தவைான " அப்கபாது .
முடிவு என்ன?'' என்று ககட்கப்பட்டதுஅதற்கு ., "அவர்களுடன் ததாழுவரத 
விட்டுவிட்டு உட்கார்ந்துவிடலாம் என்று எண்ணிகனன்'' என அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் 72.அவர்கள் பதிலளித்தார்கள் (ைலி)இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளதுகமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள்  - .
 .வழியாகவும் வந்துள்ளது 

பாடம்58 : (இைவுத் ததாழுரகக்கு எழாமல்விடிய ( விடிய உைங்குபவர் குைித்து 
அைிவிக்கப் பட்டுள்ளரவ76.  

1423 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் இைவுத் ) :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
விடிய (ததாழுரகக்கு எழாமல்்ும்வரை உைங்கிய ஒருவரைப் பற்ைி அல்லாஹ்வின் 
தூதர் அவருரடய காதுகளில்" அதற்கு .அவர்களிடம் தொல்லப்பட்டது (ஸல்)' அல்லது 
அவைது காதில்"' ரைத்தான் ெிறுநீர் கழித்துவிட்டான் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
77.அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்) இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது . 

1424அலீ பின் அபதீாலிப் அவர்கள்  (ஸல்) நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
கநைத்தில் வந்து அவர்களிடமும் இைவு (ைலி) என்னிடமும் ஃபாத்திமா, "நீங்கள் 
இருவரும் ததாழவில்ரலயா (தஹஜ்ஜுத்)?'' என்று ககட்டார்கள்நான் ., "அல்லாஹ்வின் 
தூதகைஎங்களது உயிர் அல்லாஹ்வின் க !ர்யில் உள்ளது அவன் எங்கரள .
எழுப்ப நிரனத்தால் எங்கரள அவன் எழுப்பிவிடுவான் (தூக்கத்திலிருந்து)'' என்று 
கூைிகனன்எனக்கு ) அவர்கள் (ஸல்) கூைியதும் அல்லாஹ் வின் தூதர் நான் இவ்வாறு .
அவர்கள் திரும்பிச்  .திரும்பிச் தென்ைார்கள் (எந்த மறுதமாழியும் கூைாமல்
 தென்ைகபாதுதமது ததாரடயில் அடித்துக்தகாண்கட நான் உடனடியாக பதில் )
மனிதன் அதிகமாகத் தர்க்கம் தெய்பவனாக இருக்கிைான்" (தொன்னரத எண்ணி'' 
(எனும் 18:54ஆவது வெனத்ரதக்78.கூைியபடிகய தென்ைார்கள் ( 

 1425நபி உங்களில் ஒருவர் உைங்கிக்தகாண்டிருக்கும்  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
கபாது அவைது தரலயின் பின் பக்கத்தில் ரைத்தான் மூன்று முடிச்சுகரளப் கபாட்டு 
விடுகிைான்ஒவ்தவாரு முடிச்ெிலும் ., "இன்னும் உனக்கு நீண்ட இைவு இருக்கிைது 
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(நன்ைாக உைங்கு)'' என்று கூைி ஊதுகிைான்அவனது கபாதரனரயக் ) அவர் .
கண்விழித்து அல்லாஹ்ரவ நிரனவுகூர்ந்தால (ககட்காமல் அதிகாரலயில்்  ஒரு 
முடிச்சு அவிழ்ந்துவிடுகிைதுதெய்தால் இைண்டாவது  (உளூ) அவர் அங்கத் தூய்ரம .
ததாழுதுவிட்டால்  (தஹஜ்ஜுத் அல்லது ஃபஜ்ர்) அவர் .அவிழ்ந்துவிடுகிைது முடிச்சு
அவர் சுறுசுறுப்புடனும் நல்ல  .முடிச்சுகள் முழுவதுமாக அவிழ்ந்துவிடுகின்ைன
மனநிரலயுடனும் காரலப் தபாழுரத அரடவார்இல்ரலதயன்ைால் மந்தமான  .
இரத  .மனநிரலயுடனும் கொம்பலுடனும் காரலப் தபாழுரத அரடவார்
72.அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) ைாஅபூஹுரை இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது 

 .பாடம்51 :  கூடுதலான ததாழுரககரளப் பள்ளி வாெலில்ததாழலாம் (நஃபில்);  
ஆனால், வடீ்டில் ததாழுவகத உெிதமானது . 

1426 நபி  உங்களுரடய இல்லங்களிலும் உங்கள் :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
 (ததாழுரக நரடதபைாத) இல்லங்கரள .ததாழுரககளில் ெிலவற்ரைத் ததாழுங்கள்
அவர்கள்  (ைலி) இரத இப்னு உமர் .ெவக் குழிகளாக ஆக்கிவிடாதீர்கள்
81.அைிவிக்கிைார்கள்  

1427 நபி அவர்கள் கூைின (ஸல்)்ார்கள்கூடுதலான ) உங்களுரடய இல்லங்களிலும் :
இரத  .குழிகளாக ஆக்கிவிடாதீர்கள் இல்லங்கரள ெவக் .ததாழுங்கள் (ததாழுரககரள
 .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) இப்னு உமர் 

1428அல்லாஹ்வின் தூதர் உங்களில் ஒருவர்  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
ததாழுது முடித்தத (ஃபர்ள்) பள்ளிவாெலில்்ும் தமது ததாழுரகயில் ெிலவற்ரை 
ஏதனனில் .தமது வடீ்டிலும் ததாழட்டும் (கூடுதல் ததாழுரகரய), அவ்வாறு அவர் 
ததாழுவதால் அவைது வடீ்டில் அல்லாஹ் நன்ரமரய உருவாக்குகிைான்இரத  .

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்  .அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள் (ைலி) ஜாபிர்
 .களில் வந்துள்ளது 

1429 நபி  அல்லாஹ் நிரனவுகூைப்பட்டுப் கபாற்ைப்படும் :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
இல்லத்தின் நிரல உயிருள்ளவர்களின் நிரலக்கும், அல்லாஹ் நிரனவுகூைப்பட்டுப் 
கபாற்ைப்படாத இல்லத்தின் நிரல உயிைற்ைவனின் நிரலக்கும் ஒத்திருக்கிைதுஇரத  .
81.அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) அபூமூொ இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 
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1430 அல்லாஹ்வின் தூதர்  உங்கள் இல்லங்கரள :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
ததாழுரக), ஓதல் நரடதபைாதஅல்பகைா" .ெவக் குழிகளாக ஆக்கிவிடாதீர்கள் (' எனும் 
 (இைண்டாவது)அத்தியாயம்ஒதப்படும் இல்லத்திலிருந்து ரைத்தான்  
தவருண்கடாடிவிடுகிைான் .அைிவிக்கிைார்கள் அவர்கள் (ைலி) இரத அபூஹுரைைா . 

1431 ரஸத் பின் ஸாபித்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
பாயினால் ஒரு ெிைிய அரைரய அரமத்துக்தகாண்டு  (ைமளான் மாதத்தில்) அவர்கள்
 (நபித் கதாழர்களில்) அந்த இடத்ரதத் கதடி .அதில் ததாழுவதற்காகப் புைப்பட்டார்கள்
 .அவர்கரளப் பின்பற்ைித் ததாழலாயினர் (ஸல்) ெிலரும் வந்து அல்லாஹ்வின் தூதர்
அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .பிைகு அடுத்த நாள் இைவும் வந்து கூடினர்
எனகவ .கதாழர்களிடம் வைாமல் தாமதப்படுத்தினார்கள், கதாழர்கள் தங்களது குைரல 
உயர்த்தினர்நபியவர்கள) .்ுக்கு நிரனவூட்ட அவர்களது வடீ்டுக்கதவின் மீது ெிறு  (
அவர்கள் ககாபத்துடன் அவர்கரள  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .கற்கரள எைிந்தனர்
கநாக்கி தவளிகய வந்து, "(இத்ததாழுரகயில் கலந்துதகாள்ளும்உங்களுரடய  (

உங்கள்மீது  (இத்ததாழுரக) .இச்தெயல் ததாடர்ந்துதகாண்கட கபாகிைது
கடரமயாக்கப்பட்ட்ுவிடுகமா என்று நான் எண்ணிஆககவ தான் ) .கனன்(அஞ்ெி)
எனகவ (.இன்று நான் உங்களிடம் வைவில்ரல, உங்கள் இல்லங்களிகலகய 
கடரமயாக்கப்பட்ட  .ததாழுரகரயத் ததாழுதுவாருங்கள் (நஃபில் - கூடுதலான)
ததாழுரக தவிை மற்ை ததாழுரககரள ஒருவர் தமது வடீ்டிகலகய 
நிரைகவற்றுவதுதான் ெிைந்ததாகும்'' என்று தொன்னார்கள்85. 

1432ரஸத் பின் ஸாபித் ைமளான் ) அவர்கள் (ஸல்) நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
பாயினால் ஓர் அரைரயப் பள்ளிவாெலில் அரமத்துக் தகாண்டு (மாதத்தில், ெில 
இைவுகள் அவ்வாறு  .அதனுள் ததாழுதார்கள் (அரதத் தடுப்பாக ரவத்துக்தகாண்டு)
ததாழும்கபாது மக்களில் ெிலர் அவர்களிடம் திைண்டு வந்தனர்மற்ை தகவல்கள்  ...

 இந்த அைிவிப்பில் .கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன
கடரமயாக்கப்பட்டுவிடுகமா என்று நான் எண்ணிகனன்")' என்பதற்குப் பின் (
இத்ததாழுரக உங்கள்மீது கடரமயாக்கப்பட்டுவிட்டால் உங்களால் அரத "
நிரைகவற்ை முடியாது'' என்று  (அவர்கள் கூைியதாக (ஸல்) தூதர் அல்லாஹ்வின்)
 .அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது 

பாடம்31 :  இைவுத் ததாழுரக உள்ளிட்ட நற்தெயல்கரள நிைந்தைமாகத் ததாடர்ந்து 
தெய்வதன் ெிைப்பு . 
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1433 ஆயிைா  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
.அவர்களிடம் பாய் ஒன்று இருந்தது அரத அவர்கள் இைவில் ஓர் அரை கபான்று 
அரமத்துக்தகாண்டு அதனுள் ததாழுவார்கள் (அதில் அவர்கள் ததாழும்கபாது) .

பகலில் அந்தப் பாரய விரிப்பாக  .அவர்கரளப் பின்பற்ைி மக்களும் ததாழலாயினர்
 !மக்ககள" அப்கபாது அவர்கள் .ஓர் இைவில் மக்கள் கூடிவிட்டனர் .பயன்படுத்துவார்கள்
ந) உங்களால்்ிைந்தைமாகச் தெய்யமுடிந்த நற்தெயல்கரளகய கரடப்பிடித்து  (
ஏதனனில் .வாருங்கள், நீங்கள் ெரடயாதவரை அல்லாஹ்வும் ெரடவதில்ரல .

 (எண்ணிக்ரகயில்) நற்தெயல்களில் அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமானது
நிரலயான நற்தெயகல ஆகும் (ததாடர்ந்து தெய்யப்படும்) குரைவாக இருந்தாலும்'' 

என்று கூைினார்கள்அவர்களின் குடும்பத்தார் ஒரு நற்தெயரலச்  (ஸல்) முஹம்மத் .
 .தெய்வார்கள் (த் ததாடர்ந்து)தெய்தால் அரத நிரலயாக 

1434ஆயிைா நற்தெயல்களில் அல்லாஹ்விற்கு மிகவும் " :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
விருப்பமானது எது?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்களிடம் வினவ (ஸல்)ப்பட்டது .
ததாடர்ந்து ) குரைவாக இருந்தாலும் (எண்ணிக்ரகயில்)" அதற்கு அவர்கள்
நிரலயான நற்தெயகல (தெய்யப்படும்'' என்று விரடயளித்தார்கள்83.  

1435அல்கமா நான் இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின்  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
இரைநம்பிக்ரக யாளர்களின் அன்ன" அவர்களிடம் (ைலி) அன்ரன ஆயிைார்கய !
அவர்களின் வழிபாடு எவ்வாைிருந்தது (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்? (வழிபாட்டுக்காக 
என்றுகுைிப்பிட்ட நாட்கள் எரதயும் அவர்கள் ஒதுக்கியிருந்தார்களா (?'' என்று 
ககட்கடன்ம் (வழிபாடு)வணக்க (எந்த) அவர்களின் .இல்ரல" அதற்கு அவர்கள் .
நிைந்தைமானதாககவ இருந்தது'' என்று கூைிவிட்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதர்  (ஸல்)
அவர்களால் தெய்ய முடிந்தரதப் கபான்று உங்களில் எவைால் தெய்ய முடியும்?'' என்று 
ககட்டார்கள்83.இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 

1436 அல்லாஹ்வின் தூதர் நற்தெயல்களில்  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
நிரலயான  (ததாடர்ந்து தெய்யப்படும்) அல்லாஹ்விற்கு மிகவும் விருப்பமானது
இரத  .குரைவாக இருந்தாலும் ெரிகய (எண்ணிக்ரகயில்) அது .நற்தெயகல ஆகும்
அைிவிப்பாளர் காெிம் பின .அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள் (ைலி) ஆயிைா்  முஹம்மத் 
அவர்கள் ஒரு நற்தெயரலச் தெய்தால்  (ைலி) ஆயிைா :அவர்கள் கூைினார்கள் (ைஹ்)
 அரத 

 .தெய்துவருவார்கள் (ததாடர்ந்து) விடாமல்  
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பாடம்31 ததாழும்கபாது தூக்கம் கமலிட்டால், அல்லது குர்ஆன் ஓதுவகதா 
இரைவரனத் துதிப்பகதா தரடபட்டால் தூக்கக் கலக்கம் விலகும்வரை அவர் 
உட்கார்ந்துவிட கவண்டும்; அல்லது உைங்கிவிட கவண்டும் . 

1437 அனஸ்  அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
பள்ளிவாெலுக்குள் வந்தகபாது இரு தூண்களுக்கிரடயில் நீண்ட  (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ
அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .கயிறு ஒன்று காணப்பட்டது, "இது என்ன?'' 

என்று ககட்டார்கள்அவர்களுக்கு உரியதாகும் (ைலி) ரஸனப்" அதற்கு மக்கள் .; அவர் 
ததாழும்கபாது கொர்வரடந் தால் இந்தக் கயிற்ரைப் பிடித்துக்தகாள்வார்'' என்று 
கூைினர்உங்களில்  .இரத அவிழ்த்துவிடுங்கள்" அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .
ஒருவர் உற்ொகமாக இருக்கும்கபாது ததாழட்டும்; கொர்வரடந்தால் 
உட்கார்ந்துதகாள்ளட்டும்'' என்று கூைினார்கள்82.இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது (ைலி) கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் - .
 .அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது 

1438நபி  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ஸல்)
பின் ஹபபீ் பின் அெத் பின் அப்தில் உஸ்ஸா எனும்  ஹவ்லா பின்த் துரவத்
 அப்கபாது என் அருகில் அல்லாஹ்வின் தூதர் .தபண்மணி என்ரனக் கடந்து தென்ைார்
இவர் ஹவ்லா பின்த் துரவத் ஆவார்" நான் .அவர்கள் இருந்தார்கள் (ஸல்); இவர் 
இைதவல்லாம் உைங்கமாட்டார் )விடிய விடிய ததாழுது தகாண்டிருப்பார்ள் என மக்க (
கூறுகின்ைனர்'' என்று தொன்கனன் அவர்கள் (ஸல்) அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் .
இைவில் உைங்குவதில்ரலயா"? உங்களால் இயன்ை நற்தெயரலகய தெய்துவாருங்கள் .

நீங்கள் ெலிப்பரடயாதவரை அல்லாஹ்வும் ெலிப்பரட  !அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக
வதில்லர்'' என்று கூைினார்கள்அவர்கள்  (ைஹ்) ரபர்இரத உர்வா பின் அஸ்ஸு .
 .இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது .அைிவிக்கிைார்கள் 

1439 ஆயிைா என்னிடம் ஒரு தபண்மணி இருந்த கபாது  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
வந்து (வடீ்டுக்கு) அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர், "இவர் யார்?'' என்று 
ககட்டார்கள்இன்னார்) இவர்" நான் .;) இவர் உைங்காமல்  (இைதவல்லாம்)
ததாழுதுதகாண்கட இருப்பார்'' என்று கூைிகனன் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .
அவர்கள், "நற்தெயல்களில் உங்களால் இயன்ைரதகய தெய்துவாருங்கள் .
நீங்கள் ெரடவரடயாதவரை அல்லாஹ் !அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாகவும் ெரடவ 
ரடயமாட்டான்'' என்று கூைினார்கள்ஒருவர் நிரலயாகத் ததாடர்ந்து தெய்து வரும்  .
 .அவர்களுக்கு விருப்பமானதாக இருந்தது (ஸல்) நற்தெயகல அல்லாஹ்வின் தூதர்
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அவற்ைில் .இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது, அபூஉொமா 
அந்" அவர்களது அைிவிப்பில் (ைஹ்)தப் தபண்மணி பனூஅெத் குலத்ரதச் கெர்ந்தவர் 
ஆவார்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது . 

1440 நபி உங்களில் எவகைனும் ததாழும்கபாது  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
கண்ணயர்ந்துவிட்டால், அவர் தம்ரமவிட்டுத் தூக்கம் அகலும்வரைத் தூங்கிவிடட்டும் !
ஏதனனில், உங்களில் ஒருவர் உைங்கியவாகை ததாழுவாைானால் அவர் 
பாவமன்னிப்புக் ககாைப்கபாக (உணர்வில்லாமல்), அவர் தம்ரமத்தாகம ஏெி 
82.விடக்கூடும்(ெபித்து) இரத ஆயிைா இந்த ஹதீஸ்  .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி)
 .நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது 

1441 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் இரவ  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
அல்ல்ாஹ்வின் தூதர் அவர்கள்  (ைலி) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ஸல்)

 .அவற்ைில் இந்த ஹதீஸும் ஒன்ைாகும் .எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும்
உங்களில் ஒருவர் இைவில்  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்
நாவில் குர்ஆன் வைாமல் தரடபட்டு (உைக்கம் கமலிட்டு) ததாழும்கபாது, தாம் என்ன 
தொல்கிகைாம் என்பரத அவர் அைியாத நிரலக்குச் தென்றுவிடுவாைானால் அவர் 
படுத்து உைங்கட்டும் .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) இரத அபூஹுரைைா ! 

பாடம்35: குர்ஆனின் ெிைப்புகளும் குர்ஆன் ததாடர்பான குைிப்புகளும் 

  

பாடம்33 :  குர்ஆன் உடனான ததாடர்ரபப் புதுப்பித்துக்தகாள்ளுமாறு வந்துள்ள 
கட்டரளயும், "நான் இன்ன வெனத்ரத மைந்துவிட்கடன் (குர்ஆன்)' என்று கூைலாகாது; 

(கவண்டுமானால்வெனத்ரத மைக்க ரவக்கப்பட்கடன் (குர்ஆன்) நான் இன்ன" (' என்று 
கூைலாம் என்பது பற்ைியும் . 

1442ஆயிைா  குர்ஆன்) ஒரு மனிதர் இைவு கநைத்தில் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்கள்  (ஸல்) ஓதிக்தகாண்டி ருப்பரத நபி (அத்தியாயங்கள் ெிலவற்ரை
அப்கபாது அவர்கள் .தெவியுற்ைார்கள், "அல்லாஹ், அவருக்குக் கருரண புரியட்டும் !
இன்ன இன்ன அத்தியாயங்களிலிருந்து எனக்கு மைந்துவிட்டிருந்த இன்ன இன்ன 
வெனங்கரள அவர் எனக்கு நிரனவூட்டிவிட்டார்'' என்று தொன்னார்கள்87. இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 
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1443 ஆயிைா  (குர்ஆன்) பள்ளிவாெலில் ஒரு மனிதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்கள் (ஸல்) ஓதிக்தகாண்டிருப்பரதச் தெவியுற்ை நபி, "அல்லாஹ், அவருக்குக் 
கருரணபுரிவானாகஎ (இன்ன அத்தியாயத்திலிருந்து) !னக்கு மைக்கரவக்கப் பட்டிருந்த  

இன்ன வெனத்ரத அவர் எனக்கு நிரனவூட்டிவிட்டார்'' என்று தொன்னார்கள்88.இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 

1444அல்லாஹ்வின் தூதர் குர்ஆரன  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
ஓதிவருகின்ைவரின் நிரலதயல்லாம், கயிற்ைால் கட்டிரவக்கப்பட்டுள்ள ஒட்டகத்தின் 
அதரன அவர் கண்காணித்து வந்தால்  .நிரலரய ஒத்திருக்கிைது (உரிரமயாளரின்)
அரத அவிழ்த்துவிட்டு  .தன்னிடகம அரத அவர் தக்க ரவத்துக்தகாள்ளலாம்
அவர்கள்  (ைலி) இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் .விட்டாகலா அது ஓடிப்கபாய்விடும்
82.கள்அைிவிக்கிைார்  

1445கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் எட்டு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளதுஅவற்ைில் ., மூொ பின் உக்பா அவர்களது அைிவிப்பில் (ைஹ்), "குர்ஆரன 
மனனம் தெய்திருப்பவர் இைவிலும் பகலிலும் அரத ஓதிவருவதில் ஈடுபட்டால் அரத 
நிரனவில் ரவத்திருப்பார்; அவ்வாறு ஈடுபடாவிட்டால் மைந்துவிடுவார்'' என்று 
அதிகப்படியாக இடம் தபற்றுள்ளது . 

1446 அல்லாஹ்வின் தூதர்  (குர்ஆன்) இன்ன இன்ன" :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
வெனங்கரள நான் மைந்துவிட்கடன்'' என்று ஒருவர் கூறுவது தான் அவரின் 
வார்த்ரதகளிகலகய மிகவும் கமாெமான வார்த்ரதயாகும்கவண்டுமானால் ., 
"மைக்கரவக்கப்பட்டுவிட்டது' என்று அவர் கூைட்டும் (ஓதி) குர்ஆரனத் ததாடர்ந்து !
ஏதனனில் .நிரனவுபடுத்திவாருங்கள், (கயிற்ைில் கட்டிரவக்கப்பட்டிருக்கும் ஒட்டகம் 
முதலானகால்நரடகள் அதன் கயிற்ைிலிருந்து தப்பி ஓடுவரதவிட மிக கவகமாகக்  (
 குர்ஆன் மனிதர்களின் தநஞ்ெங்களிலிருந்து தப்பிவிடக்கூடியதாகும்இரத  .
21.அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 

1447 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்  இந்தக் குர்ஆரன :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
ஏதனனில் .க் கவனித்துவாருங்கள்(ஒதி அரத), (ஒட்டகம் முதலானக (்ால்நரடகள் 
அதன் கயிற்ைிலிருந்து தப்பிவிடுவரதவிட மிகவும் கவகமாகக் குர்ஆன் மனிதர்களின் 
தநஞ்ெங்களிலிருந்து தப்பிவிடக்கூடியதாகும்கமலும் ., அல்லாஹ்வின் தூதர்  (ஸல்)
அவர்கள், "உங்களில் ஒருவர் இன்ன இன்ன குர்ஆன் வெனங்கரள நான் 
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மைந்துவிட்கடன் என்று கூை கவண்டாம்கவண்ட .்ுமானால், 

"மைக்கரவக்கப்பட்டுவிட்டது' என்று அவர் கூைட்டும்''  எனக் கூைினார்கள்இந்த  .
 .ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது 

1448அல்லாஹ்வின் தூதர்  (குர்ஆன்) இன்ன இன்ன" :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
அத்தியாயங்கரள நான் மைந்துவிட்கடன்' அல்லது ) இன்ன இன்ன"குர்ஆன் (
வெனங்கரள நான் மைந்துவிட்கடன்' என்று ஒருவர் கூறுவதுதான் அவரின் 
வார்த்ரதகளிகலகய மிகவும் கமாெமான வார்த்ரதயாகும்கவண்டுமானால் ., "மைக்க 
ரவக்கப்பட்டுவிட்டது' என்று அவர் கூைட்டும்அவர்கள்  (ைலி) இரத இப்னு மஸ்ஊத் !
 .அைிவிக்கிைார்கள் 

1449 நபி அவர்கள் கூ (ஸல்)ைினார்கள்க் கவனித்து (ஓதி அரத) இந்தக் குர்ஆரன :
ஏதனனில் .வாருங்கள், முஹம்மதின் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது 
ெத்தியமாககட்டிரவக்கப்பட்டுள்ள ஒட்டகத்ரத விட மிக கவகமாகக்  கயிற்ைில் !
அவர்கள் அைிவிக்கி  (ைலி) இரத அபூமூொ .குர்ஆன் தப்பிவிடக் கூடியதாகும்
21.ைார்கள் இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது . 

பாடம்33 : குர்ஆரன இனிய குைலில் ஓதுவது விரும்பத் தக்கதாகும் . 
 

1450 அபூஹுரைைா அவர்கள் (ஸல்) நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி), "அல்லாஹ், தன் 
தூதர் இனிய குைலில் குர்ஆன் ஓதும் கபாது தெவிதகாடுத (முழு ஈடுபாட்டுடன்)் துக் 
ககட்டரதப் கபான்று கவதைரதயும் அவன் தெவிதகாடுத்துக் ககட்டதில்ரல'' என்று 
கூைினார்கள்25.இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது - .
 .கமற்கண்ட ஹதீஸ் இன்னும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது
முழு) ஒரு நபி" அவர்கள் (ைஹ்) அவற்ைில் ஸுஹ்ரீ ஈடுபாட்டுடன்இனிய குைலில்  (
...குர்ஆன் ஓதும்கபாது அல்லாஹ் தெவிதகாடுத்துக் ககட்பரதப் கபான்று'' என்று ெிைிய )
 .அைிவித்துள்ளார்கள் (வித்தியாெத்துடன் 

1451 அபூஹுரைைா அல்லாஹ்" :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி), தன் தூதர் ஒருவர் 
குைதலடுத்து இனிரமயாகக் குை (முழு ஈடுபாட்டுடன்)் ஆரன ஓதும்கபாது 
தெவிதகாடுத்துக் ககட்டரதப் கபான்று கவதைரதயும் அவன் தெவிதகாடுத்துக் 
ககட்டதில்ரல'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் ர்கள் கூைியரத நான் அவ (ஸல்)
23.ககட்கடன் - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

691

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பிரயாணத் ததாழுகை



 
 
 

வந்துள்ளதுஸல) அல்லாஹ்வின் தூதர்" அவற்ைில் .  ்அவர்கள் கூைினார்கள் (' என்கை 
இடம் தபற்றுள்ளதுஅவர்கள் கூைியரதக் ககட்கடன்" .' என்று இடம்தபைவில்ரல . 

1452அல்லாஹ்வின் தூதர் அல்லாஹ் :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்), தன் தூதர் 
ஒருவர் குைதலடுத்து இனிரமயாகக் குர்ஆன் ஓதும்கபாது தெவி தகாடுத்துக் 
ககட்டரதப் கபான்று கவதைரதயும் அவன் தெவிதகாடுத்துக் ககட்டதில்ரலஇரத  .

கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று  - .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) அபூஹுரைைா
அவற்ைில் .பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது அைிவிப், "தெவிதகாடுத்துக் 
ககட்பது' என்பரதக் குைிக்க க அதனிஹி")' என்பதற்கு பதிலாகக இத்னிஹ"ீ (' எனும் 
தொல் ஆளப் பட்டுள்ளது . 

1453 புரைதா  அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அப்துல்லாஹ் பின் ரகஸ்" (பாைாட்டி அவர்கரளப் (ைலி) அபூமூொ)' அல்லது அஷ்அரீ"' 
தாவூத் ஒன்று  (கபான்ை இனிய குைல்) அவர்களின் ெங்கீதம் (அரல)
வழங்கப்பட்டுள்ளார்'' என்று கூைினார்கள்இந்த ஹதீஸ் இரு  .
 .அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது 

1454அபூமூொ அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
என்னிடம், (நான் இனிய குைலில் குர்ஆன் ஓதுவரதப் பாைாட்டி(, "நீங்கள் கநற்ைிைவில் 
குர்ஆன் ஓதிக்தகாண்டிருந்தரதச் தெவியுற்கைன்அப்ப .க்ாது நீங்கள் என்ரனப் 
பார்த்திருந்தால்  தாவூத் (இரைத்தூதர்) .(உங்களுக்கு மகிழ்ச்ெியாய் இருந்திருக்கும்)

ஒன்று  (கபான்ை இனிய குைல்) வழங்கப் பட்டிருந்த ெங்கீதம் அவர்களுக்கு (அரல)
உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது'' என்று கூைினார்கள்23. 

பாடம் 32 :மக்கா தவற்ைி தினத்தில் நபி அல்ஃபத்ஹ்" அவர்கள் (ஸல்)' (எனும் 
48ஆவது .அத்தியாயத்ரத ஓதியது பற்ைிய குைிப்பு ( 

1455முஆவியா பின் குர்ைா அவர்கள் மக்கா  (ஸல்) நபி" :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
அல்ஃபத்ஹ்" தவற்ைிப் பயணத்தில் தமது ஒட்டகத்தின் மீதமர்ந்தபடி' எனும் 38)ஆவது (
தர்ஜஉீ" அத்தியாயத்ரத' தெய்து95(ஓரெ நயத்துடன்ஓதினார்கள் ('' என அப்துல்லாஹ் 
பின் முஃகஃப்பல் அல் முஸன ீமக்கள் என்ரனச்  .அவர்கள் கூை நான் ககட்கடன் (ைலி)

சுற்ைிலும் திைண்டு விடுவார்கள் எனும் அச்ெம் எனக்கில்ரலயாயின் அப்துல்லாஹ் 
தர்ஜஉீ") அவர்கள் (ைலி) பின் முஃகஃப்பல்' தெய்து ஓதிக் (காட்டியரதப் கபான்று 
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உங்களிடம் நான் ஓதிக் காட்டியிருப்கபன்இந்த ஹதீஸ் இரு  .
 .அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது 

1456 முஆவியா பின் குர்ைா  அல்லாஹ்வின் தூதர்" :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
 அவர்கள் மக்கா தவற்ைி தினத்தில் தமது ஒட்டகத்தின் மீதமர்ந்தபடி (ஸல்)
அல்ஃபத்ஹ்"' (எனும் 48ஆவதுதர்ஜஉீ" அத்தியாயத்ரத (' தெய்து  (ஓரெ நயத்துடன்)
ஓதிக் தகாண்டிருந்தரத நான் கண்கடன்'' என்று அப்துல்லாஹ் பின் முஃகஃப்பல்  (ைலி)
அவர்கள் கூைிவிட்டு, "தர்ஜஉீ' தெய்து  மக்கள் .ஓதிக் காட்டினார்கள் (ஓரெ நயத்துடன்)
என்ரனச் சுற்ைிலும் திைண்டுவிடுவர் என்பத)்ுகுைித்து நான் அஞ்ெவில்ரலயாயின்  (
அவர்கள்  (ைலி) அவர்களிடமிருந்து அப்துல்லாஹ் பின் முஃகஃப்பல் (ஸல்) நபி
 .திருப்கபன்(துரைத்)குைிப்பிட்டுக் காட்டியரதப் கபான்கை உங்களுக்கும் நான் எடுத்
1327 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
இன்னும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளதுஅவற்ைில் காலித்  .
அைிவிப்பில் அவர்களது (ைஹ்) பின் அல்ஹாரிஸ், "வாகனத்தின் மீது பயணம் 
தெய்தபடி அல்ஃபத்ஹ் அத்தியாயத்ரத ஒதிக்தகாண்டிருந்தார்கள்' என்று இடம் 
தபற்றுள்ளது 

 

பாடம்36 :  குர்ஆன் ஓதுவதால் அரமதி இைங்குகிைது . 
1458பைாஉ அல்கஹ்ஃப்" ஒரு மனிதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)' எனும் 18)ஆவது (
அவருக்கு  .ஓதிக்தகாண்டிருந்தார் (இல்லத்தில் அமர்ந்து தமது) அத்தியாயத்ரத
அரத ஒரு  .அருகில் நீண்ட இரு கயிறுகளால் குதிரைதயான்று கட்டப்பட்டிருந்தது
கமகம் சூழ்ந்துதகாண்டு வட்டமிட்டபடி தநருங்கத் ததாடங்கியதுஅதனால் குதிரை  .
நடந்தரதத்  அவர்களிடம் வந்து (ஸல்) விடிந்தவுடன் அவர் நபி .மிைள ஆைம்பித்தது
குர்ஆன் ஓதியக் காைணத்தால் இைங்கிய " அவர்கள் (ஸல்) அப்கபாது நபி .ததரிவித்தார்
அரமதிதான் அது'' என்று கூைினார்கள்22.  

1459 பைாஉ ஒரு ம :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)னிதர் தமது வடீ்டில் வாகனப் பிைாணி 
ஒன்று இருக்க, "அல்கஹ்ஃப்' எனும் 18)ஆவதுஉடகன  .ஓதினார் அத்தியாயத்ரத (

அப்கபாது  .பார்த்தார் (திரும்பிப்) அந்த மனிதர் .அந்தப் பிைாணி மிைள ஆைம்பித்தது
 (ஸல்) இரத அந்த மனிதர் நபி .கமகத்திைள் ஒன்று வந்து அவரை மூடிக்தகாண்டது
அவர்களிடம் தொன்னகபாது நபி அவர்கள் (ஸல்), "இன்னாகை, நீர் ததாடர்ந்து 
ஓதிக்தகாண்கடயிருஅந்த கமகம் குர்ஆனின் வெனங்கரள  .ம்(கவண்டு ந்திருக்க)
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ஆகும் (ச் ெின்னம்)இைங்கிய அரமதி (இரைவனிடமிருந்து உம்மீது) ஓதியதற்காக'' 

என்று தொன்னார்கள்இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்த .்ுள்ளது  -
 .கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது
மிைள ஆைம்பித்தது") ைில்அவற்' என்பதற்கு பதிலாககுதிக்கலாயிற்று" (' என 
இடம்தபற்றுள்ளது . 

1460 உரெத் பின் ஹுரளர் நான் ஓர் இைவில் எனது  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
கனிகரள உலைரவ)கபரீச்ெங்க்கும் .களத்தில் குர்ஆன் ஓதிக் தகாண்டிருந்கதன் (
நான் ததாடர்ந்து ஓதிக்தகாண்கட  .மிைண்டது அப்கபாது எனது குதிரை கடுரமயாக
 .ததாடர்ந்து நான் ஓதிக்தகாண்கடயி ருந்கதன் .மீண்டும் குதிரை மிைண்டது .இருந்கதன்
யஹ்யாரவ அந்தக் (அங்கு படுத்திருந்த என் மகன்) .மீண்டும் அது மிைண்டது குதிரை 
மிதித்துவிடுகமா என்று நான் அஞ்ெிய கபாது அரத கநாக்கி எழுந்து தென்கைன்ங்கு அ .
அதில் விளக்குகள்  .கமகம் கபான்ைததாரு தபாருரள என் தரலக்கு கமகல கண்கடன்
நான் பார்த்தவுடன் அது வானில்  .தபாருள்கள் இருந்தன (பிைகாெிக்கும்) கபான்ை
விட்ட(என் கண்ரணவிட்டு மரைந்து) உயர்ந்துது; பிைகு நான் அரதக் காண 
முடியவில்ரல அவர்களிடம் தென்று (ஸல்) காரலயில் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் .
நான் கநற்ைிைவு பாதி இைவில் எனது கபரீச்ெங்களத்தில்  !அல்லாஹ்வின் தூதகை"
குர்ஆன் ஓதிக்தகாண்டி ருக்ரகயில் என் குதிரை கடுரமயாக மிைண்டது'' என்று 
அத .தொன்கனன் (நடந்தரதச்)ற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் (ஸல்), "இப்னு 
ஹுரளகை, ததாடர்ந்து ஓதியிருக்கலாகம?'' என்று ககட்டார்கள்நான் ததாடர்ந்து " .
மீண்டும் எனது குதிரை மிைண்டது .ஓதிகனன்'' என்று நான் தொன்கனன் .
இப்னு ஹுரளகை" அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர், ததாடர்ந்து 
ஓதியிருக்கலாகம?'' என்று ககட்டார்கள்மீண்டும் எனது  .நான் ததாடர்ந்து ஓதிகனன்" .
குதிரை மிைண்டது'' என்று தொன்கனன்இப்னு ஹுரளகை" ., ததாடர்ந்து 
ஓதியிருக்கலாகம!'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் கூைியகபாது (மீண்டும்) அவர்கள் (ஸல்), 
"(என் மகன்அவன் அ .யஹ்யாரவக் குதிரை மிதித்துவிடுகமா என்று அஞ்ெிகனன் (தன் 
அருகில் இருந்தான்எனகவ ., நான் திரும்பிச் தென்கைன்எனது தரலரய ) நான் .
 .அங்கு கமகம் கபான்ைததாரு தபாருரளக் கண்கடன் (யர்த்தி வாரனப் பார்த்தகபாதுஉ
நான் பார்த்தவுடன்  .தபாருள்கள் இருந்தன (பிைகாெிக்கும்) அதில் விளக்குகள் கபான்ை
என் கண்ரணவிட்டு மை) அது வானில் உயர்ந்துர்ந்துவிட்டது(; பிைகு நான் அரதக் 
காணவில்ரல'' என்று கூைிகனன்அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் ., "உன் 
குைரலக் ககட்டு தநருங்கி வந்த வானவர்கள்தாம் அவர்கள்நீர் ததாடர்ந்து  .
மக்கரளவிட்டும்  .ஓதியிருந்தால் காரலயில் மக்களும் அரதப் பார்த்திருப்பார்கள்
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அது மரைந்திருக்காது'' என்று கூைினார்கள்27. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது  

பாடம் 37 : குர்ஆரன மனனமிட்டவரின் ெிைப்பு  

1461 அல்லாஹ்வின் தூதர் ப் பார்த்தும்)குர்ஆரன :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்), 
மனனமிட்டும் ஓதுகின்ை இரைநம்பிக்ரகயாளரின் நிரல யானது நாைத்ரதப் (பழத்தின் 
நிரலரயப் கபான்ைதாகும்அதன் வாெரனயும் நன்று .; சுரவயும் நன்றுமற்ை ) .
குர்ஆன் ஓதாமலிருக்கும் இரை நம்பிக்ரகயாளரின்  (நற்தெயல்கள் புரிந்து தகாண்டு
நிரலயானது, கபரீச்ெம் பழத்தின் நிரலரயப் கபான்ைதாகும்அதற்கு வாெரன  .
நயவஞ்ெகன .அதன் சுரவ நன்று (ஆனால்) .கிரடயாது்ாகவும் இருந்துதகாண்டு 
குர்ஆரனயும் ஓதிவருகின்ைவரின் நிரலயானது, துளெிச் தெடியின் நிரலரய 
ஒத்திருக்கின்ைதுஅதன் வாெரன நன்று .; சுரவகயா கெப்புநயவஞ்ெகனாகவும்  .
இருந்துதகாண்டு குர்ஆரன யும் ஓதாமலிருப்பவரின் நிரலயானது, குமட்டிக் காயின் 
நிரலரய ஒத்திருக்கிைதுஅதற்கு வாெ .ரனயும் கிரடயாது; சுரவகயா கெப்புஇரத  .
28.ர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்அவ (ைலி) அபூமூொ அல்அஷ்அரீஇந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு  -

 (ைஹ்) அவற்ைில் ஹம்மாம் .அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது
ந" அவர்களது அைிவிப்பில்யவஞ்ெகன்' என்பதற்கு பதிலாக தீயவன்"' எனும் தொல் 
இடம்தபற்றுள்ளது. 

 பாடம்38 : குர்ஆரன நன்கு மனனமிட்டுத் தங்குதரடயின்ைி ஓதுகின்ைவரின் 
ெிைப்பும் திக்கித் திணைி ஓதுகின்ைவரின் ெிைப்பும் . 

1462அல்லாஹ்வின் தூதர் குர்ஆரன நன்கு  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
 மனனமிட்டுத்தங்குதரடயின்ைி ஓதுகின்ைவர் கடரம தவைாத கண்ணியமிக்கத் 
தூதர்மனனம் தெய்திைாவிட்டாலும் ) குர்ஆரன .களுடன் இருப்பார்(வானவர் களான)
ெிைமத்துடன் திக்கித் திணைி ஓதிவருகின்ைவருக்கு இரு மடங்கு நன்ரமகள்  (அரதச்
22.அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) இரத ஆயிைா .உண்டு இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது இரு அைிவிப்  கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் -
அவர்களது  (ைஹ்) அவற்ைில் வகீஉ .பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது
அைிவிப்பில், "குர்ஆரன மிகுந்த ெிைமத்துடன் ஓதிவருகின்ைவருக்கு இரு மடங்கு 
நன்ரமகள் உண்டு' என இடம்தபற்றுள்ளது . 
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பாடம்32 :  குர்ஆரன நன்கு அைிந்தவர்கள் மற்றும் கமன்மக்கள் முன்னிரலயில் 
குர்ஆன் ஓதுவது விரும்பத் தக்கதாகும்; யாரிடம் ஓதப்படுகிைகதா அவரைவிட 
ஓதுகின்ைவர் ெிைப்பில் கமலானவைாயிருப்பினும் ெரிகய ! 

1463 அனஸ் பின் மாலிக்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்கள் உரப பின் கஅப் அவர்களிடம் (ைலி), "உங்களுக்கு  (குர்ஆன் அத்தியாயத்ரத)
ஓதிக் காட்டுமாறு அல்லாஹ் என்ரனப் பணித்துள்ளான்'' என்று தொன்னார்கள் உரப .
அவர்கள் (ைலி), "என் தபயரை அல்லாஹ் தங்களிடம் குைிப்பிட்டானா?'' என 
அல்லாஹ் (ஆம்)" .ககட்டார்கள் (தபருமிதத்துடன்), உங்கள் தபயரை என்னிடம் 
குைிப்பிட்டான்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் இரதக்  .அவர்கள் பதிலளித்தார்கள் (ஸல்)
111.அழலானார்கள் (ஆனந்த கமலீட்டால்) அவர்கள் (ைலி) ககட்டு உரப பின் கஅப்  

1464அனஸ் அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
 (ைலி) உரப பின் கஅப்அவர்களிடம் ...யகுனில்லதீன கஃபரூ லம்" உங்களுக்கு"' (என்று 
ததாடங்கும் 98ஆவதுஅத்தியாயத்ரத ஓதிக் காட்டுமாறு அல்லாஹ் என்ரனப்  (
பணித்துள்ளான்'' என்று கூைினார்கள்அல்லாஹ் என் தபயரைத் தங்களிடம் " .
குைிப்பிட்டானா?'' என்று உரப அல்லாஹ்வின் தூ .அவர்கள் ககட்டார்கள் (ைலி)தர் 
ஆம்" அவர்கள் (ஸல்)' என்று பதிலளிக்க, (ஆனந்த மிகுதியால் (ைலி) அப்கபாது உரப (

 - இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது .அவர்கள் அழுதார்கள்
 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 

்ுபாடம்31 :  குர்ஆரன  தெவி (பிைர் ஓதும்கபாது)தாழ்த்திக் ககட்பதன் ெிைப்பும், 

குர்ஆரன மனனம் தெய்திருப்பவரிடம் ஓதிக் காட்டச் தொல்லி தெவிகயற்பதும், 

ஓதும்கபாது அழுவதும் ஆழ்ந்து ெிந்திப்பதும் . 

1465அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்  (ஒரு முரை) :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்கள் என்னிடம் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர், "எனக்குக் குர்ஆரன ஓதிக் 
காட்டுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள்நான் ., "தங்கள்மீகத குர்ஆன் அருளப்பட்டுக்தகாண்டி 
ருக்க, தங்களுக்கக நான் ஓதிக் காட்டுவதா?'' என்று ககட்கடன்அதற்கு அவர்கள் ., "நான் 
பிைரிடமிருந்து அரதக் ககட்க விரும்புகிகைன்'' என்று தொன்னார்கள்ஆககவ ., நான் 
அவர்களுக்கு அந்நிொ"' எனும்  .அத்தியாயத்ரத ஓதிக் காட்டிகனன் (நான்காவது)

 ொட்ெிரய நாம் (அவர்களுரடய நபியாகிய) ஒவ்தவாரு ெமுதாயத்திலிருந்தும்"
தகாண்டுவரும்கபாதும் (மறுரமயில்), (நபிகயஉங்கரள இவர்களுக்தகதிைான  (!
எப்படிய (இவர்களின் நிரல) ொட்ெியாகக் தகாண்டு வரும்கபாதும்்ி ருக்கும்?'' எனும் 
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3):41ஆவதுதரலரய உயர்த்திகனன்" வெனத்ரத நான் அரடந்தகபாது (' அல்லது 
எனக்குப் பக்கத்திலிருந்த ஒருவர் என்ரனத் ததாட்டுணர்த்தியகபாது நான் தரலரய "
உயர்த்திகனன்'. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்களின் கண்களில்  (ஸல்)
கண்ணரீ் வழிந்து தகாண்டிருந்தரதக் கண்டக்ன்111. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளதுகமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு  - .

 (ைஹ்) அவற்ைில் ஹன்னாத் .அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது
 அவர்கள் தொற்தபாழிவு கமரட (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்" அவர்களது அைிவிப்பில்
" மீதிருந்தபடி என்னிடம் (மிம்பர்)எனக்கு காட்டுங்கள் ஓதிக் (குர்ஆரன)' என்று 
கூைினார்கள்'' என  (அவர்கள் கூைியதாக (ைலி) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்)
 .அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது 

1466 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் அவர்கள்  (ஸல்) நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
என்னிடம், "எனக்கு !ஓதிக் காட்டுங்கள் (குர்ஆரன)'' என்று தொன்னார்கள்நான் ., 
"தங்கள்மீகத குர்ஆன் அருளப்பட்டுக்தகாண்டிருக்க, தங்களுக்கக நான் ஓதிக் 
காட்டுவதா?'' என்று ககட்கடன்அதற்கு அவர்கள் ., "நான் பிைரிடமிருந்து அரதக் ககட்க 
விரும்புகிகைன்'' என்று தொன்னார்கள்ஆககவ ., நான் அவர்களுக்கு அந்நிொ"' எனும் 
நான்க)்ாவது ஒவ்தவாரு ெமுதாயத்திலி ருந்தும்" ம்பம் முதல்அத்தியாயத்ரத ஆை (
தகாண்டுவரும்கபாதும் (மறுரமயில்) ொட்ெிரய நாம் (அவர்களுரடய நபியாகிய), 
(நபிகய உங்கரள இவர்களுக்தகதிைான ொட்ெியாகக் தகாண்டுவரும்கபாதும் (!
எப்படியிருக்கும் (இவர்களின் நிரல)?'' (4:41) என்பதுவரை ஓதிக் காட்டிகனன் அரதக் .
அவர்கள்  (ைஹ்) இரத இப்ைாஹமீ் அந்நகஈ .ககட்டு அவர்கள் அழுதார்கள்
அவர்கள் வழியாக மற்கைார்  (ைஹ்) இந்த ஹதீஸ் மிஸ்அர் .அைிவிக்கிைார்கள்
 அதில் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் .அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது
அவர்கள் பின்வருமாறு கூைியதாக இடம்தப (ைலி)ற்றுள்ளதுநான் " அவர்கள் (ஸல்) நபி :
இருந்தவரையில் அவர்கரள நான்  (உயிருடன்) அவர்களிரடகய
கண்காணித்துக்தகாண்டிருந்கதன்'' என்று கூைினார்கள் . 

1467 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் ெிரியா நாட்டின் ) நான் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அப்கபாது மக் .ஹிம்ஸில் இருந்கதன் (பிைபல நகைமானகளில் ஒருவர், "எங்களுக்கு 
!ஓதிக் காட்டுங்கள் (குர்ஆரன)'' என்று தொன்னார்யூசுஃப்" நான் .' எனும் 15)ஆவது (

அரத ஆட்கெபிக்கும் ) அப்கபாது ஒரு மனிதர் .அத்தியாயத்ரத ஓதிக் காட்டிகனன்
 இவ்வாறு இந்த !அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக" (விதமாகஅத்தியாயம் 
அருளப்படவில்ரல'' என்று கூைினார்நான் ., "உமக்கு நாெம் உண்டாகட்டும் !
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நான் இந்த அத்தியாயத்ரத  (இவ்வாறுதான்) !அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக
அவர்களும் .அவர்கள் முன்னிரலயில் ஓதிகனன் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர், "மிகச் 
ெரியாக ஓதினாய்' என்று கூைினார்கள்'' என்று பதிலளித்கதன்.  (ஆட்கெபிக்க வந்தஅந்த  (
மனிதை்ுடன் நான் கபெிக்தகாண்டிருந்தகபாது அவைது வாயிலிருந்து மதுவின் வாரட 
வருவரதக் கண்கடன்மதுரவயும் அருந்திக்தகாண்டு அல்லாஹ்வின் கவதத்ரத " .
மறுக்கவும் முரனகிைாயா? (மது அருந்திய குற்ைத்திற்காகநீ ொட்ரடயடி தபைாமல்  (
இந்த இடத்திலிருந்து நகை முடியாது'' என்று கூைிவிட்டு, அவருக்குச் ொட்ரடயடி 
தண்டரனரய நிரைகவற்ைிகனன்அவர்கள்  (ைஹ்) இரத அல்கமா பின் ரகஸ் .
115.அைிவிக்கிைார்கள்- கமற்கண்ட ஹதீஸ் இன்னும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளதுஅவற்ைில் ., அபூமுஆவியா அவர்களது அைிவிப்பில் (ைஹ்), 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர் (ஸல்)கள் என்னிடம் மிகச் ெரியாக ஓதினாய்"' என்று 
கூைினார்கள்'' எனும் தகவல் இடம்தபைவில்ரல 

 .பாடம்31:  ததாழுரகயில் குர்ஆன் ஓதுவதன் ெிைப்பும், குர்ஆரனக் கற்பதன் ெிைப்பும் . 

1468அபூஹுரைைா  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்கள், "உங்களில் ஒருவர் தம் வடீ்டாரிடம் தெல்ரகயில் வடீ்டில் மூன்று தபரிய 
தகாழுத்த ெிரன ஒட்டகங்கள் காணப்படுவரத விரும்புகிைாைா?'' என்று ககட்டார்கள் .
ஆம்" நாங்கள்' என்று பதிலளித்கதாம்அப்கபாது அவர்கள் ., "உங்களில் ஒருவர் தமது 
ததாழுரகயில் மூன்று வெனங் கரள ஓதுவது மூன்று தபரிய தகாழுத்த ெிரன 
ஒட்டகங்கரளவிடச் ெிைந்ததாகும்'' என்று கூைினார்கள்இந்த ஹதீஸ் இரு  .
 .அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது 

1469 உக்பா பின் ஆமிர் மஸ்ஜிதுந் நபவ ீ) நாங்கள் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்கள்  (ஸல்) திண்ரணயில் இருந்தகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (பள்ளிவாெலின்
வந்தார்க புைப்பட்டுள் உங்களில் எவர் ஒவ்தவாரு நாள் காரலயிலும்" அப்கபாது .
புத்ஹான்"' அல்லது அகீக்"' (ெந்ரதக்குச்தென்று பாவம் புரியாமலும் உைரவத்  (

துண்டிக்காமலும் பருத்த திமில்கள் தகாண்ட இரு ஒட்டகங்களுடன் திரும்பி வருவரத 
விரும்புவார்?'' என்று ககட்டார்கள்அரத வ (அரனவருகம) நாங்கள்" .்ிரும்புகவாம்'' 

என்று நாங்கள் பதிலளித்கதாம்அதற்கு அவர்கள் ., "உங்களில் ஒருவர் காரலயில் 
பள்ளிவாெலுக்குப் புைப்பட்டுச் தென்று அல்லாஹ்வின் கவதத்திலிருந்து இரு 
வெனங்கரளக் கற்றுக்தகாள்வது"' அல்லது ஓதுவது"' இரு ஒட்டகங்கரளவிடச் 
ெிைந்ததாகும்ன்று ஒடமூன்று வெனங்கள் மூ .் டகங்கரளவிடவும், நான்கு வெனங்கள் 
நான்கு ஒட்டகங்கரளவிடவும் ெிைந்ததாகும்இவ்வாறு எத்தரன வெனங்கள்  .
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ஓதுகின்ைாகைா அந்த அளவு ஒட்டகங்கரளவிடச் ெிைந்ததாக அரமயும்'' என்று 
கூைினார்கள் . 

பாடம்35:  குர்ஆன் ஓதுவதன் ெிைப்பும்  .ெிைப்பும் அல்பகைா அத்தியாயத்தின் (குைிப்பாக) 

1470 அல்லாஹ்வின் தூதர்  .குர்ஆரன ஓதிவாருங்கள் :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
ஏதனனில், குர்ஆன் ஓதிவருபவர்களுக்கு அது மறுரமயில் வந்து  (இரைவனிடம்)
அல்பகைா" இரு ஒளிச்சுடர்களான .பரிந்துரை தெய்யும்' மற்றும் ஆலு இம்ைான்"' ஆகிய 
இரு அத்தியாயங்கரளயும் ஓதிவாருங்கள்ஏதனனி .ல், அரவ மறுரம நாளில் 
நிழல்தரும் கமகங்கரளப் கபான்கைா அல்லது அணி அணியாகப் பைக்கும் பைரவக் 
கூட்டங்கரளப் கபான்கைா வந்து தம்கமாடு ததாடர்புள்ளவர் களுக்காக  (இரைவனிடம்)
அல்பகைா" .வாதாடும்' அத்தியாயத்ரத ஓதிவாருங்கள்அரதக் ரகயாள்வது வளம்  .
க் ரக விடுவது இழப்அரத .கெர்க்கும்ரபத் தரும்இவ்வத்தியாயத்திற்கு முன்  .

 (ைலி) இரத அபூஉமாமா அல்பாஹிலீ .சூனியக்காைர்கள் தெயலிழந்துகபாவார்கள்
முஆவியா பின்  (இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்
அல் " (மூலத்திலுள்ள இந்த ஹதீஸின்) :அவர்கள் கூறுகிைார்கள் (ைஹ்) ெல்லாம்
பத்தலா' எனும் தொல்லுக்கு சூனியக்காைர்கள்"' என்று தபாருள் என எனக்குத் தகவல் 
கிட்டியதுகமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும்  - .
அரவ கமகங்கரளப் கபான்று அல்லது பைரவக் கூட்டங்கரளப் ) அதில் .வந்துள்ளது
கமகங்கரளப் கபான்றும் பைரவக்  அரவ" (கபான்று என்பதற்கு பதிலாக
கூட்டங்கரளப் கபான்றும் வந்து வாதாடும்' என்று இடம்தபற்றுள்ளதுஇந்த  .

அவர்கள் தமக்குக் கிட்டியதாகக் கூைிய  (ைஹ்) அைிவிப்பில் முஆவியா பின் ெல்லாம்
 .தொற்தபாருள் இடம்தபைவில்ரல 

1471 நவ்வாஸ் பின் ெம்ஆன் அவர்கள் (ஸல்) நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி), 
"மறுரம நாளில் குர்ஆனும் அதன்படி தெயலாற்ைியவர்களும் அரழத்து வைப்படுவர் .
அல்பகைா" அப்கபாது' அத்தியாயமும் ஆலு இம்ைான்"' அத்தியாயமும் முன்கன வரும்'' 

என்று கூைிவிட்டு, இதற்கு அல்லாஹ்வின் (வ்விரு அத்தியாயங்களும் முன்கன வருவ)
 மூன்று உவரமகரளக் (ம்பின்வரு) அவர்கள் (ஸல்) தூதர்கூைினார்கள்அவற்ரை  .

 (நிழல் தரும்) அவ்விரு அத்தியாயங்களும் .நான் இதுவரை மைந்திடவில்ரல
கமகங்கரளப் கபான்று, அல்லது நடுகவ ஒளியுள்ள இரு கரும் நிழல்கரளப் கபான்று, 

அல்லது அணி அணியாகப் பைக்கும் இரு பைரவக் கூட்டங்கரளப் கபான்று முன்கன )
இ) க் ரகயாண்டவருக்காகதம்ரம (வந்துரைவனிடம்  : .வாதாடும் ( 
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பாடம் 43 "அல்ஃபாத்திஹா' அத்தியாயம் மற்றும் அல்பகைா"' அத்தியாயத்தின் இறுதி 
வெனங்கள் ஆகியவற்ைின் ெிைப்பும், "அல்பகைா' அத்தியாயத்தின் இறுதி இரு 
வெனங்கரள ஓதுமாறு வந்துள்ள ஆர்வமூட்டலும் . 

1472இப்னு அப்பாஸ் ஒரு மு) :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)ரை (ஸல்) நபி (
அவர்கள் அமர்ந்திருந்தகபாது தமக்கு  (அரல) ஜிப்ரீல் (வானவர்) அவர்களிடம்
அப்கபாது வானத்ரத  .கமலிருந்து ஒரு ெப்தம் வருவரதக் ககட்டார் அவர்
அவர்கள் (அரல) அண்ணாந்து பார்த்த ஜிப்ரீல், "இகதா, வானில் இதுவரை 
திைக்கப்பட்டிைாத ஒரு கதவு இப்கபாது திைக்கப் பட்டிருக்கிைதுஅதன் ெப்தகம ) .
(.இப்கபாது ககட்டது'' என்று கூைினார்கள் அந்தக் கதவு வழியாக ஒரு வானவர் இைங்கி .
இகதா இந்த வானவர் " அவர்கள் (அரல) அப்கபாது ஜிப்ரீல் .வந்தார் (நபியவர்களிடம்)
எப்கபாதும் அவர்  இதற்கு முன் .இப்கபாதுதான் பூமிக்கு இைங்கி வந்திருக்கிைார்
பூமிக்கு இைங்கியகதயில்ரல'' என்று கூைினார்கள்அவ்வானவர் ெலாம் கூைிவிட்டு ., 
"உங்களுக்கு முன் எந்த இரைத்தூதருக்கும் வழங்கப் தபற்ைிைாத இரு ஒளிச்சுடர்கள் 
உங்களுக்கு வழங்கப்தபற்றுள்ள நற்தெய்திரயப் தபறுங்கள்அல்ஃபாத்திஹா" .' 
அத்தியாயமும் அல்பகைா"' அத்தியாயத்தின் இறுதி வெனங்களுகம அரவ .
எரத நீங்கள் ஓதினாலும் அது உங்களுக்கு  (பிைார்த்தரன வரிகளில்) அவற்ைிலுள்ள
வழங்கப் தபைாமல் இருப்பதில்ரல'' என்று கூைினார்இந்த ஹதீஸ் இரு  .
 .அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது 

1473 அப்துர் ைஹ்மான் பின் யஸீத்  நான் அபூமஸ்ஊத் :கூைியதாவது அவர்கள் (ைஹ்)
உக்ப)்ா பின் ஆமிர்  .அருகில் ெந்தித்கதன் (கஅபா) அவர்கரள இரையில்லம் (ைலி -
அல்பகைா அத்தியாயத்தின் இரு வெனங்கள் குைித்துத் தாங்கள் " அவர்களிடம்
அைிவித்த ஹதீஸ் எனக்கு எட்டியது'' என்று கூைிகனன் (ைலி) அதற்கு அபூமஸ்ஊத் .
அவர்கள், "ஆம்; அல்லாஹ்வின் தூதர் எவ" அவர்கள் (ஸல்)ர் அல்பகைா 
அத்தியாயத்தின் இறுதி இரு வெனங்கரள இைவில் ஓதுகிைாகைா அவருக்கு அந்த 
இைண்டுகம கபாதும்' எனக் கூைினார்கள்'' என்ைார்கள்113. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது . 

1474அல்கமா பின் ரகஸ் அல்லாஹ :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)் வின் தூதர் 
அல்பகைா" எவர்" அவர்கள் (ஸல்)' அத்தியாயத்தின் இறுதி இவ்விரு 582), 286ஆவது (
வெனங்கரள இைவில் ஓதுகிைாகைா அவருக்கு அவ்விைண்டுகம கபாதும்'' என்று 
கூைினார்கள் என அபூமஸ்ஊத்  (ைஹ்) இரத அல்கமா .அவர்கள் கூைினார்கள் (ைலி)
அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கும் அப்துர் ைஹ்மான் பின் யஸீத் அவர்கள்  (ைஹ்)
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 (தவாஃப்) அவர்கள் இரையில்லம் கஅபாரவச் சுற்ைி (ைலி) அபூமஸ்ஊத் :கூறுகிைார்கள்
அவர் களிடம் இந்த ஹதீஸ்  .வந்துதகாண்டிருந்த கபாது அன்னாரை நான் ெந்தித்கதன்
அவர்கள் கூைியதாக இந்த  (ஸல்) அப்கபாது அவர்கள் நபி .குைித்து வினவிகனன்
 நபிதமாழிரயஎனக்கு அைிவித்தார்கள்கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்  - .

கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு  - .பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது
 .அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது 

பாடம்33 : "அல்கஹ்ஃப்' எனும் 18)ஆவது (அத்தியாயம்ஆயத்துல் குர்ெீ" மற்றும் ' எனும் 
5):255ஆவது .வெனம் ஆகிய வற்ைின் ெிைப்பு ( 

1475நபி அல்கஹ்ஃப்" :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)' எனும் 18)ஆவதுஅத்தியாயத்  (
 (தபருங்குழப்பவாதியான) தின் ஆைம்பப் பத்து வெனங்கரள மனனம் தெய்திருப்பவர்
அவர்கள்  (ைலி) இரத அபுத்தர்தா .பாதுகாக்கப்படுவார் தஜ்ஜாலிடமிருந்து
அைிவிக்க்ிைார்கள்கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள்  - .
அவர்களது அைிவிப்பில் (ைஹ்) அவற்ைில் ைுஅபா .வழியாகவும் வந்துள்ளது, 

"அல்கஹ்ப் அத்தியாயத்தின் இறுதிப் பத்து வெனங்கரள மனனம் தெய்திருப்பவர்' 

என்று இடம்தபற்றுள்ளதுஅவர்களது அைிவிப்பில் (ைஹ்) ஹம்மாம் ., "அல்கஹ்ஃப் 
அத்தியாயத்தின் ஆைம்பப் பத்து வெனங்கரள...' என்று இடம்தபற்றுள்ளது ஹிைாம் .
113.அவர்களது அைிவிப்பிலும் இவ்வாகை இடம்தபற்றுள்ளது (ைஹ்) 

1476 உரப பின் கஅப்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
(என்னிடம்) அவர்கள், "அபுல்முன்திர், இரைகவதத்தில் உமக்குத் ததரிந்த 
வெனங்களிகலகய எந்த வெனம் மிகவும் மகத்தானது என்று ததரியுமா?'' எனக் 
ககட்டார்கள்அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதருகம நன்கைிந்தவர்கள்" நான் .'' என்று 
கூைிகனன்ர்அபுல்முன்தி" அவர்கள் ., இரைகவதத்தில் உமக்குத் ததரிந்த வெனங் 
களிகலகய எந்த வெனம் மிகவும் மகத்தானது என்று ததரியுமா?'' என  (மீண்டும்)
எனத்  ...அல்லாஹு லாயிலாஹ இல்லாஹுவல் ஹய்யுல் கய்யூம்" நான் .ககட்டார்கள்
5) ததாடங்கும்:255ஆவதுவெனம் ('' என்று விரடயளித்கதன்உடகன அல்லாஹ்வின்  .
அடித்துவ (ஓர் அடி) எனது தநஞ்ெில் (மகிழ்ச்ெிகயாடு) அவர்கள் (ஸல்) தூதர்்ிட்டு 
 உமது கல்வியாற்ைல் உம்ரம தநகிழச் தெய்யட்டும் !அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக"
(வாழ்த்துகள்), அபுல்முன்திகை!'' என்ைார்கள்112. 
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பாடம் 32 :"குல் ஹுவல்லாஹு அஹத்' (எனத் ததாடங்கும் 112ஆவது 
அத்தியாயத்ரத .ஓதுவதன் ெிைப்பு ( 
 

1477 அபுத்தர்தா ) நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)ஸல்(மக்கரள கநாக்கி) அவர்கள் (, 
"ஓர் இைவில் குர்ஆனின் மூன்ைில் ஒரு பகுதிரய உங்களில் ஒருவைால் ஓத 
முடியாதா?'' என்று ககட்டார்கள்எவ்வாறு குர்ஆனின் மூன்ைிதலாரு  (ஒகை இைவில்)" .
பகுதிரய ஓத இயலும்?'' என்று மக்கள் ககட்டார்கள்குல் " அவர்கள் (ஸல்) நபி .
எ) ஹுவல்லாஹு அஹத்ன்று ததாடங்கும் 112ஆவது அத்தியாயம்குர்ஆனின்  (
மூன்ைிதலாரு பங்கிற்கு ஈடானதாகும்'' என்று கூைினார்கள்இந்த ஹதீஸ் இரு  .
 .அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது 

1478கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளதுஅவற்ைில் ., "அல்லாஹ் குர்ஆரன மூன்று பகுதிகளாகப் பிரித்தான் .
குல் ஹுவல்லாஹு அஹத்" அவற்ைில்' (எனத் ததாடங்கும் 112ஆவது 
அத்தியாயத்ரத குர்ஆனின் ஒரு பகுதியாக ஆக்கினான்('' என்று நபி அவர்கள்  (ஸல்)
112.கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது  

1479 அபூஹுரைைா  அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஒரு முரை) :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
எங்களிடம்) அவர்கள் (ஸல்), "மக்ககளஒன்று கூடுங்கள் (!; நான் உங்களுக்குக் 
குர்ஆனின் முன்ைிதலாரு பகுதிரய ஓதிக் காட்டப்கபாகி கைன்'' என்று கூைினார்கள் .
 அவர்கள் (ஸல்) பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் .அப்கபாது மக்கள் ஒன்றுகூடினர்
குல் ஹுவல்லாஹு அஹத" புைப்பட்டு வந்து (எங்களிரடகய)  ்'' (எனத் ததாடங்கும் 
112ஆவது (தமது இல்லத்திற்குள்) பிைகு .அத்தியாயத்ரத ஓதிக் காட்டினார்கள் (
அப்கபாது எங்களில் ெிலர் ெிலரிடம் .தென்றுவிட்டார்கள், "அவர்களுக்கு வானிலிருந்து 
ஏகதனும் தெய்தி வந்திருக்கிைது கபாலும்அதன் காைணமாககவ அவர்கள் உள்கள  .
தென்றுவிட் டார்கள் என்று கருதுகிகைன்'' என்ைனர் (ஸல்) பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் .

உங்களிடம் குர்ஆனின் மூன்ைிதலாரு  (ெற்று முன்) நான்" அவர்கள் தவளிகய வந்து
115) அந்த :அைிக .கடன்பகுதிரய ஓதிக் காட்டுகவன் எனக் குைிப்பிட்ஆவது (
அத்தியாயம்குர்ஆனின் மூன்ைிதலாரு பகுதிக்கு ஈடானகதயாகும் '' என்று கூைினார்கள் .
 .இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது 

1480 அபூஹுரைைா  அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஒரு முரை) :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
நான் உங்களுக்குக் குர்ஆனின் " புைப்பட்டு வந்து (எங்களிரடகய) அவர்கள் (ஸல்)
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மூன்ைிதலாரு பகுதிரய ஓதிக் காட்டுகிகைன்'' என்று கூைிவிட்டு  .அல்லாஹ் ஒருவகன"
அவன் எந்தத் கதரவயுமற்ைவன்'' என்று ததாடங்கும் 115)ஆவதுஅத்தியாயத்ரத  (
 .இறுதிவரை ஓதிக் காட்டினார்கள் 

1481 ஆயிைா அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
 .ஒரு மனிதரை பரடப் பிரிதவான்றுக்குத் தளபதியாக்கி அனுப்பினார்கள்அவர் தமது 
ததாழுரகயில் தம் கதாழர்களுக்கு வந்தார்(ததாழுவித்து) ஓதி (குர்ஆன் வெனங்கரள); 
(ஒவ்தவாரு முரையும்குல் ஹுவல்லாஹு அஹத்" ஓதி முடிக்கும்கபாது (' எனும் 
115)ஆவதுஅப்பரடயினர் திரும்பிவந்தகபாது  .அத்தியாயத்துடன் முடிப்பார் (
அவர்களிடம் இது கு (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்ைித்துத் ததரிவிக்கப்பட்டது .
அவர்கள் (ஸல்) அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர், "எதற்காக இப்படிச் தெய்கிைார் என 
அவரிடகம ககளுங்கள்'' என்று கூை, அவர்களும் அவரிடம் ககட்டனர்அவர் ., "ஏதனனில், 

அந்த அத்தியாயம் கபைருளாளனின் நான்  .பண்புகரள எடுத்தியம்புகிைது (ஏகத்துவப்)
அ) அரததிகமாகஓதுவரத விரும்புகிகைன் ('' என்று தொன்னார்இரதக் ) .
அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ் வின் தூதர் (ககள்விப்பட்ட, "அல்லாஹ் அவரை 
கநெிக்கிைான் என அவருக்குத் ததரிவியுங்கள்'' என்று கூைினார்கள்117. இரத நபி  (ஸல்)
அவர்களால் வளர்க்கப்பட்ட அம் (ைலி) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைாைா பின்த் 
அப்திர் ைஹ்மான்  .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைஹ்) 

பாடம்32 :  "அல்முஅவ்விதத்ரதன்' (குல் அஊது பி ைப்பில் ஃபலக், குல் அஊது பி 
ைப்பின்னாஸ் ஆகிய .அத்தியாயங்கரள ஓதுவதன் ெிைப்பு ( 

1482அல்லாஹ்வின் தூதர் உமக்குத் ததரியாதா :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)? 

இன்ைிைவு அரவதயாத்த வெனங்கள்  .ெில வெனங்கள் அருளப்தபற்றுள்ளன (எனக்கு)
குல் அஊது பிைப்பில் ஃபலக் :அரவ .முன்தனப்கபாதும் காணப்பட்டதில்ரல, குல் 
அஊது பிைப்பின்னாஸ்'' (113, 114ஆகிய118.அத்தியாயங்களாகும் (இரத உக்பா பின் 
ஆமிர்  .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) 

1483 உக்பா பின் ஆமிர்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்கள் என்னிடம், "எனக்குச் ெில வெனங்கள் அருளப்தபற்றுள்ளனஅரவதயாத்த  .
அல்முஅவ்விதத்ரதன்" அரவ .காணப்பட்டதில்ரல வெனங்கள் முன்தனப்கபாதும்' 

(113, 114ஆகியஅத்தியாயங்களாகும் ('' என்று கூைினார்கள்கமற்கண்ட ஹத - .்ீஸ் 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளதுஅவற்ைில் ., அபூஉொமா 
 அவர்களின் கதாழர்களில் (ஸல்) முஹம்மத்" அவர்களது அைிவிப்பில் (ைஹ்)
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அவர்கள் கூைினார்கள் (ைலி) முக்கியமானவர்களில் ஒருவைான உக்பா பின் ஆமிர்'' என 
இடம்தபற்றுள்ளது .பாடம்37 :  குர்ஆனின்படி தாமும் தெயல்பட்டுப் பிைருக்கும் அரதக் 
கற்பிப்பவரின் ெிைப்பும், மார்க்கச் ெட்டம் முதலான ஞானத்ரதத் தாமும் கற்று 
அதன்படி தெயல்பட்டுப் பிைருக்கும் அரதப் கபாதிப்பவரின் ெிைப்பும் . 

1484நபி தபாைாரம என்பது இைண்டில் தவிை  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
1 .கவதைதிலும் கூடாது. ஒரு மனிதருக்கு அல்லாஹ் குர்ஆன் ஞானத்ரத அருள, அவர் 
அதன்படி அல்லும் பகலும் தெயல்பட்டு வருகிைார்5 .. இன்தனாரு மனிதருக்கு 
அல்லாஹ் தெல்வத்ரத வழங்க, அவர் அரத அல்லும் பகலும் தானம் தெய்கிைார் .
112.அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 

1485அல்லாஹ்வின் தூதர் தபாைாரம என்பது  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
1 .கவதைதிலும் கூடாது இைண்டில் தவிை. ஒரு மனிதருக்கு அல்லாஹ் இந்த 
கவதத்ரத அருள(ஞான), அவர் அதன்படி அல்லும் பகலும் தெயல்பட்டு வருகிைார்5 .. 
இன்தனாரு மனிதருக்கு அல்லாஹ் தெல்வத்ரத வழங்க, அவர் அரத அல்லும் 
பகலும் தானம் தெய்கிைார் அவர்கள் (ைலி) இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் .
 .அைிவிக்கிைார்கள் 

1486 அல்லாஹ்வின் தூதர் இைண்டு விையங்கரளத்  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
 ஒரு .தவிை கவதைதிலும் தபாைாரம தகாள்ளக் கூடாதுமனிதருக்கு அல்லாஹ் 
தெல்வத்ரத வழங்கி, அரத அைவழியில் தெலவழிக்க அவரைத் தூண்டினான்; 

இன்தனாரு மனிதருக்கு அல்லாஹ் அைிவு ஞானத்ரத வழங்கி, அதற்ககற்ப அவர் 
இரத  .தீர்ப்பு வழங்குபவைாகவும் கற்றுக்தகாடுப்பவைாகவும் இருக்கிைார் (தெயல்பட்டு)
அவர் (ைலி) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்கள் அைிவிக்கிைார்கள்111.இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 

1487 ஆமிர் பின் வாஸிலா   :கூைியதாவது அவர்கள் (ைஹ்)நாஃபிஉ பின் அப்தில் 
ஹாரிஸ் அவர்கள் (ைலி), (கலீஃபாஅவர்கரள உஸ்ஃபான் எனுமிடத்தில்  (ைலி) உமர் (
உ (இக்காலகட்டத்தில்) .ெந்தித்தார்கள்மர் அவர்கரள  (ைலி) அவர்கள் நாஃபிஉ (ைலி)

 (ைலி) நாஃபிஉ) அவர்கள் (ைலி) உமர் .மக்காவின் ஆளுநைாக நியமித்திருந்தார்கள்
வாெிகளுக்கு எவரை ஆளுநைாக (மக்கா) நீங்கள் இந்தப் பள்ளத்தாக்கு" (அவர்களிடம்
ஆக்கினரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள்அவர்கள் (ைலி) அதற்கு நாஃபிஉ ., "(அப்துர் ைஹ்மான் (
அவர்கரள (ைலி) இப்னு அப்ஸா'' என்று பதிலளித்தார்கள்அவர்கள் (ைலி) உமர் ., "இப்னு 
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அப்ஸா யார்?'' எனக் ககட் டார்கள்அவர்கள் (ைலி) நாஃபிஉ ., "எங்களால் விடுதரல 
தெய்யப்பட்ட எங்கள் அடிரமகளில் ஒருவர் (முன்னாள்)'' என பதிலளித்தார்கள்அதற்கு  .
அவர்க (ைலி) உமர்ள், "அவர்களுக்கு ஒரு முன்னாள் அடிரமரயயா ஆட்ெித் 
தரலவைாக்கினரீ்?'' என்று ககட்டார்கள்கள்அவர் (ைலி) அதற்கு நாஃபிஉ ., "அவர் இப்னு -)
இரை கவதத்ரத அைிநதவர் (அப்ஸா; பாகப் பிரிவிரனச் ெட்டங்கரள அைிந்தவர்'' 

என்று கூைினார்கள்அைிந்து" அவர்கள் (ைலி) உமர் (இரதக் ககட்ட) .தகாள்கஅல்லாஹ்  :
இந்த கவதத்தின் மூலம் ெிலரை உயர்த்துகிைான்; கவறு ெிலரைத் தாழ்த்துகிைான்'' 

என்று உங்கள் நபி இப்னு அப்ஸா கவத ) .அவர்கள் கூைியுள்ளார்கள் (ஸல்)
(அைிவினால் கமன்ரம தபற்ைார்'' என்று தொன்னார்கள்கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும்  - .
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளதுநாஃபிஉ பின் " அவற்ைில் .
அவர்கரள  (ைலி) அவர்கள் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அல்ஹாரிஸ் அல்குஸாஈ
பான் என்னுமிடத்தில் ெந்தித்தார்கள்உஸ்ஃ'' என ஹதீஸ் ததாடங்குகிைதுமற்ைரவ  .
 .கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாகை இடம்தபற்றுள்ளன 

பாடம்38 : குர்ஆன் ஏழு தமாழி (வட்டாை)வழக்கில் அருளப்தபற்றுள்ளது என்பதன் 
விளக்கம்111.  
1488உமர் பின் அல்கத்தாப் ஹிைாம் பின் ஹகீம் பின்  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
52 குர்ஆனின்) அவர்கள் (ைலி) ஹிஸாம்ஆவது (அத்தியாயம்அல்ஃபுர்காரன நான்  
அல்லாஹ் வின் த .ஓதுகின்ை முரைக்கு மாற்ைமாக ஓதுவரதச் தெவியுற்கைன்்ூதர் 

அவர்கள் ஏற்தகனகவ அந்த அத்தியாயத்ரத எனக்கு ஓதிக் காட்டியிருந்  (ஸல்)
 பிைகு .அவர் கரளக் கண்டிக்க முற்பட்கடன் (ைலி) நான் உடகன ஹிைாம் .தார்கள்
அவர் ததாழுரகரய முடிக்கும்வரை அவருக்கு அவகாெம்  (ெற்று கயாெித்து)
ப (அவர் ததாழுது முடித்த) .கதன்(துக் காத்திருந்)அளித்்ிைகு அவருரடய 
கமலாரடரய கழுத்தில் கபாட்டு இழுத்து அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்களிடம்  (ஸல்)
தகாண்டுதென்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகை, நீங்கள் எனக்கு ஓதிக்தகாடுத்ததற்கு மாைாக 
இவர் அல்ஃபுர்கான் அத்தியாயத்ரத ஓதுவரத நான் தெவியுற்கைன்'' என்று கூைிகனன் .
 (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்அவர்கள், "அவரை விடுங்கள்'' என  (என்னிடம்)
கூைிவிட்டு, (ஹிைாம் அவர்களிடம்நீங்கள் ஓதுங்கள்" ('' என்று கூைினார்கள்அவர்  .
என்னிடம் ஓதியரதப் கபான்கை ஓத, அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் (ஸல்), 
"இப்படித்தான்  இந்த)அத்தியாயம்அருளப்தபற்ைது ('' என்று கூைினார்கள்பின்னர்  .
என் னிடம் நீங்கள் ஓதுங்கள்"' என்ைார்கள்அரதக் ககட்ட  .நான் ஓதிகனன் .
 இந்த) இப்படித்தான்" அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்அத்தியாயம் (

ஏழு முரைகளில் அருளப்பட்டிருக்  (ஓதுவதற்கான) இந்தக் குர்ஆன் .அருளப்தபற்ைது
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ஆககவ .கின்ைது, உங்களுக்கு சுலபமானது எதுகவா அரத ஓதிக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள்  .இரத அப்துர் ைஹ்மான் பின் அப்தில் காரீ  அவர்கள் (ைஹ்)
115.அைிவிக்கிைார்கள் 

1489 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளதுஅவர்களது வாழ்நாளில்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்" அவற்ைில் .
 (ைலி) ஹிைாம் பின் ஹகீம்அவர்கள் அல்ஃபுர்கான் எனும் 52)ஆவது அத்தியாயத்ரத (
தெவியுற்கைன் ஓதுவரதச் (ததாழுரகயில்)'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது .

 (கயாெித்து) பிைகு .ததாழுரகயில் ரவத்கத நான் அவரைத் தண்டிக்க முரனந்கதன்"
ெலாம் தகாடுக்கும் வரை ெிைமப்பட்டுப்  (ததாழுரகரய முடித்து) அவர்
தபாறுத்துக்தகாண்டக்ன்'' என்று அதிகப்படியாகவும் இடம்தபற்றுள்ளதுகமற்கண்ட  - .
 .ரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளதுஹதீஸ் கமலும் இ 

1490 அல்லாஹ்வின் தூதர்  (வட்டாை) ஒகைதயாரு :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
 எனக்கு ஓதக் (குர்ஆரன) அவர்கள் (அரல) ஜிப்ரீல் (வானவர்) தமாழிவழக்குப்படி
கற்றுத்தந்தார்கள்ஓதக்  தமாழிவழக்குகளின்படி எனக்கு (வட்டாை) அரத இன்னும் பல .
 .கற்றுத்தருமாறு அவர்களிடம் நான் திரும்பத் திரும்பக் ககட்டுக்தகாண்கடயிருந்கதன்
எனக்கு அவர்கள் அதிகப் படுத்திக்தகாண்கட வந்து இறுதியில்  (நான் ககட்கக் ககட்க)
தமாழிவழக்குகள் அளவ (வட்டாை) ஏழு்ிற்கு வந்து நின்ைது இரத இப்னு அப்பாஸ் .

 (ைஹ்) அைிவிப்பாளர் இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி)
தமாழிவழக்குகள் ஒகை கருத்ரத  (வட்டாை) அந்த ஏழு :அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்
பிைதிபலிப்பரவகய ஆகும்; அனுமதிக்கப் தபற்ைரவ தரட  (ஹலால்)
ஹைா) தெய்யப்தபற்ைரவம்விையத்தில் ஒன்றுக்தகான்று முைண்பட்ட கருத்ரதத்  (

ண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் கமற்க - .தருபரவ அல்ல
 .வந்துள்ளது 

1491 உரப பின் கஅப் நான்  (ஒரு முரை) :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
வந்து  (பள்ளிவாெலுக்குள்) அப்கபாது ஒரு மனிதர் .பள்ளிவாெலில் அமர்ந்திருந்கதன்
ததாழலானார்; (ததாழுரகயில் குர்ஆன் வெனங்கரளஅரத  .ஒரு விதமாக ஓதினார் (

 (அகத வெனங்கரள) பிைகு மற்தைாருவர் வந்து .நான் அைிந்திருக்கவில்ரல
ததாழுரக முடிந்ததும்  .முதலாமவர் ஓதியதற்கு மாற்ைமாக ஓதித் ததாழலானார்
அவர்களிடம் தென (ஸல்) நாங்கள் அரனவரும் அல்லாஹ்வின் தூதர்் கைாம் நான் .

பின்னர் மற்ைவர்  .முரையில் ஓதினார் (ஓதல்) இவர் குர்ஆரன நான் அைிந்திைாத"
கவறு முரையில் ஓதினார் (அரதகய) வந்து முதலாமவர் ஓதியதற்கு மாைாக'' 
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என்கைன் .அவர்கள் அவ்விருவரையும் ஓதிக் காட்டும்படி பணித்தார்கள் (ஸல்) நபி .
அவர் (ஸல்) நபி .அவ்விருவரும் ஓதினர்கள் அவ்விருவரும் ெரியாககவ ஓதினர் எனக் 
கூைினார்கள்என் உள்ளத்தில் நபியவர்கள்  (ககட்டவுடன் இரதக்) .
அைியாரமக் காலத்தில்கூட  .தபாய்யுரைக்கிைார்கள் என்ை எண்ணம் விழுந்தது
அந்த ) என்ரன ஆட்தகாண்டிருந்த .இத்தரகய எண்ணம் எனக்கு ஏற்பட்டதில்ரல
ஸ) ரத அல்லாஹ்வின் தூதர்(எண்ணத்ல்அவர்கள் கண்டகபாது என் தநஞ்ெில் ஓர்  (
அச்ெத்தால்  .எனக்கு வியர்த்துக் தகாட்டியது (டி விழுந்ததும்அ) .அடி அடித்தார்கள்
எனக்கு  அல்லாஹ்கவ காட்ெியளிப்பரதப் கபான்ைி ருந்ததுஅப்கபாது அல்லாஹ்வின்  .
உரப" அவர்கள் என்னிடம் (ஸல்) தூதர், "குர்ஆரன ஓர் ஓதல் முரைப்படி ஓதுவைீாக' 

என எனக்கு நான் என்  உடகன .தெய்தியைிவிக்கப்பட்டது (இரைவனிடமிருந்து)
 அப்கபாது .ககாரிகனன் (இரைவனிடம்) ெமுதாயத்தாருக்கு இன்னும் சுலபமாக்கும்படி
!குர்ஆரன இைண்டு ஓதல் முரைப் படி ஓதுவைீாக"' என எனக்கு இைண்டாவது 
முரையாக இரைவன் அைிவித்தான்உடகன நான் இன்னும் என் ெமு .தாயத்தாருக்கு 
சுலபமாக்கும்படி ககாரிகனன்குர்ஆரன ஏழு ஓதல்  மூன்ைாவது முரையில் .
முரைகளின் படி ஓதும்படி  எனக்கு இரைவன் அைிவித்தான்கமலும் ., "நீர் ககாரிய 

ஒவ்தவாரு ககாரிக்ரகக்கும் பகைமாக என்னிடம் உமக்கு  (மூன்று ககாரிக்ரககளில்)
பிைார்த்தரன உண்ட (அங்கீகரிக்கப்பட்ட) ஓர்்ு' என்றும் எனகவ  .கூைினான் (இரைவன்)

என்  !இரைவா !த்தாரை மன்னிப்பாயாகஎன் ெமுதாய !இரைவா" நான்
!ெமுதாயத்தாரின் குற்ைங்குரைகரள மரைப்பாயாக' என பிைார்த்தரன  (இைண்டு)

மூன்ைாவது பிைார்த்தரனரய நான்  (இவ்விரு பிைார்த்தரனகள் அல்லாமல்) .தெய்கதன்
 ஒரு நாரளக்காகத்தாமதப்படுத்தி  (பத்திைப்படுத்திஅந்நாளில்  .ரவத்துள்களன் (
ஆவலுடன் வருவார்கள் (பரிந்துரைக்கும்படி) ள் அரனத்தும் என்னிடம்பரடப்பினங்க; 

இப்ைாஹமீ் அவர்கள் உட்பட (அரல)'' எனக் கூைினார்கள்கமற்கண்ட ஹதீஸ்  - .
நா" அதில் .மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளதுன் பள்ளிவாெலில் 
அமர்ந்திருந்கதன்நுரழந்து குர்ஆரன ஓர்  (பள்ளிவாெலுக்குள்) அப்கபாது ஒரு மனிதர் .
...ஓதல் முரைப்படி ஓதித் ததாழுதார்'' என்று உரப பின் கஅப் அவர்கள்  (ைலி)

மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில்  .கூைினார்கள் என ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது
     .உள்ளவாகை இடம் தபற்றுள்ளன 

1492உரப பின் கஅப் அவர்கள்  (ஸல்) நபி (ஒரு முரை) :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
 அப்கபாது அவர்களிடம் .பனூ ஃகிஃபார் குலத்தாரின் நீர்நிரல அருகக இருந்தார்கள்
குர்ஆரன உங்கள் ெமுதாயத்தார் " அவர்கள் வந்து (அரல) ஜிப்ரீல் (வானவர்)
ஒகைதயாரு ஓதல் முரைப்படி ஓதுமாறு அல்லாஹ் கட்டரளயிடுகிைான்'' என்று 
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கூைினார்கள்அவர்கள் (ஸல்) உடகன நபி ., "நான் அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்ரபயும் 
பிரழ தபாறுத்தரலயும் கவண்டுகிகைன்என்  (பல்கவறு தமாழிவழக்குகள் தகாண்ட) .
ெமுதாயத்தார் இதற்குச் ெக்தி தபைமாட்டார்கள்'' என்று கூைினார்கள் பிைகு ஜிப்ரீல் .
இரைவன) அவர்கள் (அரல)்ிடம் தென்றுவிட்டுத் திரும்பிநபியவர்களிடம் வந்து (, 
"குர்ஆரன உங்கள் ெமுதாயத்தார் இைண்டு ஓதல் முரை களின்படி ஓதுமாறு 
அல்லாஹ் கட்டரளயிடுகின் ைான்'' என்று கூைினார்கள் (ஸல்) நபி (மீண்டும்) .

நான் அல்லாஹ்விடம் பாவ மன்னிப்ரபயும் பிரழ தபாறுத்தரலயும் " அவர்கள்
கவண்டுகிகைன்முரைகளுக்குள்  வ்வாறு ஓதல் முரைரய இரு)என் ெமுதாயத்தார் இ .
தற்குச் ெக்தி தபைமாட்டார்கள்(அடக்குவ'' என்று கூைினார்கள் (அரல) பிைகு ஜிப்ரீல் .
வந்து(இரைவனிடம் தென்று விட்டுத் திரும்பி) அவர்கள் மூன்ைாவது முரை, "உங்கள் 
ெமுதாயத்தார் குர்ஆரன மூன்று ஓதல் முரைகளின்படி ஓதுமாறு அல்லாஹ் 
கட்டரளயிடுகின்ைான்'' என்று கூைினார்கள்அவர்கள் (ஸல்) நபி (மீண்டும்) ., "நான் 
அல்லாஹ்விடம் பாவ மன்னிப்ரபயும் பிரழ தபாறுத்தரலயும் கவண்டுகிகைன் .
தற்கு என் (வ்வாறு ஓதல் முரைரய மூன்று முரைகளுக்குள் அடக்குவ)இ
ெமுதாயத்தார் ெக்தி தபைமாட்டார்கள்'' என்று கூைினார்கள்பிைகு நான்காவது முரை  .
வந்து(இரைவனிடம் தென்றுவிட்டுத் திரும்பி) அவர்கள் (அரல) ஜிப்ரீல், "குர்ஆரன 
உங்கள் ெமுதாயத்தார் ஏழு ஓதல் முரைகளின்படி ஓதுமாறு அல்லாஹ் 
கட்டரளயிடுகின்ைான்எந்த முரைப்படி  (இந்த ஏழு முரைகளில்) அவர்கள் .
ஓதினாலும் அவர்கள் ெரியாககவ ஓதினார்கள்'' என்று கூைினார்கள்    . இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளதுகமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார்  - .
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது 

 .பாடம்32 :  குர்ஆரன நிறுத்தி நிதானமாக ஓத கவண்டும்; அதிகவகமாக ஓதுவரதத் 
தவிர்த்திட கவண்டும்ஒகை . ைக்அத்தில் இரு அத்தியாயங்ககளா அதற்குக் 
கூடுதலாககவா ஓதலாம் . 

1493 அபூவாயில் ைகீக் பின் ெலமா நஹகீ் பின்  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
அவர்களிடம்  (ைலி) ெினான் எனப்படும் ஒரு மனிதர் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்
வந்து, "அபூஅப்திர் ைஹ்மான், குர்ஆனில் 37)ஆவது அத்தியாயத்திலுள்ளஇந்த எழுத்ரத  (
எப்படி ஓதுகிைரீ்?: "மிம்மாயின் ஃரகரி ஆெினின்' என்று அலிஃபுடன் ஓதுகின்ைைீா, 

அல்லாது மிம்மாயின் ஃரகரி யாெினின்"' என்று யா"'வுடன் ஓதுகின்ைைீா?'' எனக் 
ககட்டார்113. அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் இரதத் தவிை " அவர்கள் (ைலி)
 முழுவரதயும் குர்ஆன்ெரியாக மனனமிட்டு விட்டாகயா?'' என்று அவரிடம் 
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ககட்டார்கள்அதற்கு அந்த மனிதர் ., "நான் முஃபஸ்ஸல் எனும் ஹுஜுைாத் முதல் )
32) அந்நாஸ்-114) வரையிலானஅத்தியாயங்கரள ஒகை ைக்அத்தில் ஓதுகின்கைன் ('' 
என்ைார்பாட்டுப் பாடுவரதப" அவர்கள் (ைலி) அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் .  ் 
கபான்று அவெை அவெைமாக ஓதினகீைா? மக்களில் ெிலர் குர்ஆரன ஓதுவார்கள்அது  .
அது மட்டும் அவர்களது  .அவர்களது ததாண்ரடக் குழிரயக் கடந்துதெல்லாது
ததாழுரகயில் மிகச்  .உள்ளத்திற்குள் தென்று பதிந்துவிட்டால் நிச்ெயம் பயன் தரும்
(ஸல்) நபி .மாகும்ெிைந்த நிரல ருகூஉவும் ெஜ்தாவு அவர்கள் தமது ததாழுரகயின் 
ஒவ்தவாரு ைக்அத்திலும் இைண்டிைண்டாகச் கெர்த்து ஓதிவந்த ெரிநிகர் 
அத்தியாயங்கரள நான் அைிகவன்'' என்று கூைினார்கள்பிைகு  (இரதக் கூைிய) .

 .தென்ைார்கள் (தமது இல்லத்தினுள்) அவர்கள் (ைலி) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்
ெிைிது ) .அவர்களும் உள்கள தென்ைார்கள் (ைஹ்) ததாடர்ந்து அல்கமாஅவர்கரளப் பின்
 (ெரிநிகர்) அந்த" அவர்கள் தவளிகய வந்து (ைஹ்) அல்கமா (கநைம் கழித்து
 (ைலி) பற்ைி எனக்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (எரவ என்பது) அத்தியாயங்கள்
அவர்கள் அைிவித்தார்கள்'' என்று கூைினார்கள்113.இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளதுஅவற்ைில் ., அப்துல்லாஹ் பின் நுரமர்  (ைஹ்)

பனூ பஜலீா குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு மனிதர் அப்துல்லாஹ் " அவர்களது அைிவிப்பில்
அவர்களிடம் வந்தார் (ைலி) பின் மஸ்ஊத்'' என்கை இடம்தபற்றுள்ளதுநஹகீ் பின் " .
ெினான் எனப்படும் ஒரு மனிதர்' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல . 

1494கமற்கண்ட  ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது .
 :கூைியதாகவும் இடம்தபற்றுள்ளது (பின்வருமாறு) அவர்கள் (ைஹ்) அதில் அபூவாயில்
 அவர்களிடம் (ைலி) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைஹ்) பிைகு அல்கமா
தெல்லப (லத்தினுள்களஅவர்களது இல்)்  கபானார்கள்அப்கபாது நாங்கள் ., "நீங்கள் 
அவர்களிடம் அவர்கள் ஒகை ைக்அத்தில்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (தென்று)
!குைித்துக் ககளுங்கள் (எரவ என்பது) ஓதிவந்த அந்த ெரிநிகர் அத்தியாயங்கள்'' 

என்கைாம்அவர்கள் உள்கள தென்று (ைஹ்) அல்கமா ., இப்னு மஸ்ஊத்  (ைலி)
அவர்களிடம் வினவினார்கள்பின்னர் எங்களிடம் வந்து ., "(அரவஅப்துல்லாஹ் பின்  (:

இருபது  (ஆைம்ப) அவர்கள் ததாகுத்துரவத்துள்ள குர்ஆன் பிைதியின்படி (ைலி) மஸ்ஊத்
முஃபஸ்ஸல் அத்தியாயங்களாகும்'' என்று கூைினார்கள்112. 

1495கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் ஒரு ைக்அத்தில் இைண்டு  (ஸல்)
அத்தியாயங்கள் வதீம் பத்து ைக்அத்களில் இருபது அத்தியாயங்களாக ஓதிவந்த 
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ெரிநிகர் அத்தியாயங்கரள நான் அைிகவன்'' என அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்  (ைலி)
 .அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது 

1496 அபூவாயில் ைகீக் பின் ெலமா ஒரு ) நாங்கள் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
த் ததாழுரகக்குப் பிைகு அப்துல்லாஹ் பின் (சுப்ஹு) காரலயில் ரவகரை (நாள்
 (நின்று) வாெலில் .தென்கைாம் (அவர்களது இல்லத்திற்குச்) அவர்களிடம் (ைலி) மஸ்ஊத்
உள்கள வை அனுமதியளித்தார்கள அவர்கள் எங்களுக்கு .ெலாம் தொன்கனாம்  ் .
ஆனால், நாங்கள் ெிைிது கநைம் வாெலிகலகய  .நின்றுதகாண்டிருந்கதாம் (தயங்கியவாறு)
அப்கபாது பணிப் தபண் தவளிகய வந்து, "நீங்கள் உள்கள வைக் கூடாதா?'' என்று 
ககட்டாள் (ைலி) அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் .நாங்கள் உள்கள தென்கைாம் .
இரைவரனத் துதித்துக்தகாண்டிருந்த அவர்கள்்ார்கள்; (எங்கரளக் கண்டதும் (
உங்களுக்கு அனுமதியளிக்கப்பட்ட பின்பும் ஏன் நீங்கள் உள்கள வைவில்ரல"?'' என்று 
ககட்டார்கள்இல்ரல (அப்படிதயான்றும்)" அதற்கு நாங்கள் .; (தங்கள்வடீ்டாரில்  (
எண்ணிகனாம் எவகைனும் உைங்கிக்தகாண்டிருப்பார்கள் என்று நாங்கள்'' என்று 
தொன்கனாம்அத .ற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் இப்னு உம்மி " அவர்கள் (ைலி)
அலட்ெியமாக இருப்பார்கள் என  (ததாழுரகயில்) அப்தின் குடும்பத்தார்
எண்ணிக்தகாண்டீர்களா?'' என்று கூைி விட்டு இரைவரனத் துதிப்பதில்  (மீண்டும்)
உதயமாகியி ருக்கலாம் என எண்ணிய அவர் பின்னர் சூரியன் .ஈடுபடலானார்கள்கள்  

(தம் பணிப் தபண்ணிடம்சூரியன் உதயமாகி விட்டதா !தபண்கண" (, பார்?'' என்ைார்கள் .
எனகவ .அந்தப் தபண் பார்த்தகபாது சூரியன் உதயமாகியிருக்கவில்ரல, அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத்  .அவர்கள் மீண்டும் இரைவரனத் துதிப்பதில் ஈடுபடலானார்கள் (ைலி)
பின்னர் சூரியன் உதயமாகி விட்டதாக எண்ணியகபாது தபண்கண" (மறுபடியும்), 
சூரியன் உதயமாகிவிட்டதா, பார்!'' என்ைார்கள்அவள் பார்த்தகபாது சூரியன்  .
 அவர்கள் (ைலி) அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் .உதயமாகிவிட்டிருந்தது
யாவும் இன்ரைய நாரள நமக்கு மீட்டுத்தந்த இரைவனுக்கக புகழ்"; அவன் நம்ரம 
நம் பாவங்களால் அழித்துவிடவில்ரல'' என்று கூைினார்கள்அப்கபாது அங்கிருந்த  .
மக்களில் ஒருவர், "கநற்ைிைவு நான் முஃபஸ்ஸல்"' அத்தியாயங்கள் முழுவரதயும் ஓதி 
முடித்கதன்'' என்று கூைினார் அவர்கள் (ைலி) அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் .
 (குர்ஆரன) பாட்டுப் பாடுவரதப் கபான்று அவெை அவெைமாக"ஓதினகீைா? நாங்கள் 
ஒகை அளவிலரமந்த அத்தியாயங்கரள அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்)

 (வழக்கமாக) அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .தெவியுற்கைாம் (ஓதும்கபாது
முஃபஸ்ஸல்" ஓதிவந்த ஒகை அளவிலரமந்த' அத்தியாயங்கள் பதிதனட்ரடயும் 
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ஹாமீம்"' (எனத் ததாடங்கும் அத்தியாயங்களின்குடு (ம்பத்தில் இைண்டு 
அத்தியாயங்கரளயும் நான் மனனமிட்டுள்களன்'' என்ைார்கள்112.  

1497 அபூவாயில் ைகீக் பின் ெலமா பனூ பஜலீா  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
குடும்பத்ரதச் கெர்ந்த நஹகீ் பின் ெினான் என்று கூைப்படும் ஒரு மனிதர் 
" அவர்களிடம் வந்து (ைலி) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்நான் ஒகை ைக்அத்தில் 
முஃபஸ்ஸல் அத்தியாயங்கள் அரனத்ரதயும் ஓதுகிகைன்'' என்ைார்அதற்கு  .
பாட்டுப் பாடுவரதப் கபான்று அவெை " அவர்கள் (ைலி) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்
அவர்கள் ஒரு ைக்அத்தில் இைண்டு  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் !அவெைமாக ஓதினகீைா
அத்தியாயங்கள் வதீம் ஓதிவந்த ெரிநிகர் அத்தியாயங்கரள நான் அைிந்து 
ரவத்துள்களன்'' என்று கூைினார்கள்அவர்கள்  (ைஹ்) அபூவாயில் ைகீக் பின் ெலமா - .
 அவர்களிடம் வந்து (ைலி) மனிதர் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் ஒரு :கூைியதாவது
நான் இன்ைிைவு ஒகை ைக்அத்தில் முஃபஸ்ஸல் அத்தியாயங்கள் முழுவரதயும் ஓதி "
முடித்தக்ன்'' என்ைார்பாட்டுப் " அவர்கள் (ைலி) அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் .

 (ஸல்) தர்அல்லாஹ்வின் தூ !பாடுவரதப் கபான்று அவெை அவெைமாக ஓதினகீைா
ஒவ்தவாரு ைக்அத்திலும் இைண்டிைண்டு  (தமது ததாழுரகயில்) அவர்கள்
அத்தியாயங்களாகச் கெர்த்து ஓதிவந்த ெரிநிகர் அத்தியாயங்கரள நான் 
அை்ிந்துள்களன்'' எனக் கூைிவிட்டு, முஃபஸ்ஸல் அத்தியாயங்களில் இருபது 
அத்தியாயங்கரளக் குைிப்பிட்டார்கள்ளர்ததாடர்   இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பா .
 ..களில் வந்துள்ளது 

பாடம்25 :  ெில ஓதும் முரைகள் பற்ைிய குைிப்பு 
1498அபூஇஸ்ஹாக் அஸ்ஸபஈீ அஸ்வத் பின :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)்  யஸீத் 
 .அவர்கள் பள்ளிவாெலில் குர்ஆன் கற்றுக் தகாடுத்துக் தகாண்டிருந்தார்கள் (ைஹ்)
23) நீங்கள் இந்த" அப்கபாது அவர்களிடம் ஒரு மனிதர்:32ஆவதுவெனத்ரத எப்படி  (
ஓதுகிைரீ்கள்? ஃபஹல் மின்தால்" முத்தகிர் என (ம்)' எனும் எழுத்துடன் ஓத 
கவண்டுமா? அல்லது மு (ம்)ஃபஹல் மின்)ஸ்ஸகிர் எனஃதால்" (' எனும் எழுத்துடன் 
ஓத கவண்டுமா?'' என்று ககட்டார்தால்" அதற்கு .' (எனும் எழுத்து ஓத) தகாண்கட (
முத்தகிர்" அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .(கவண்டும்' என தால்"' (எனும் 
எழுத்து (ைலி) தகாண்கட ஓதியரத நான் ககட்கடன் என அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (
அவர்கள் கூைினார்கள் என்று அஸ்வத் 117.அவர்கள் விரடயளித்தார்கள் (ைஹ்)  

1499 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்  அவர்கள் (ஸல்) நபி :கூைியதாவது அவர்கள் (ைலி)
23):32ஆவது வெனத்தின் மூலத்திலுள்ள இத்ததாடரைமுத்தகிர் (ம்)ஃபஹல் மின்" (' 
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என்கை ஓதினார்கள்அவை (ைஹ்) இரத அஸ்வத் பின் யஸீத் .் கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்118.இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 

1500 அல்கமா பின் ரகஸ் அப்துல்லாஹ் பின் ) :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
நாட்டுக்குச்  (ெிரியா) நாங்கள் ைாம் (அவர்களின் மாணவர்களான (ைலி) மஸ்ஊத்
நாங்கள் வந்துள்ள தெய்தியைிந) .தென்ைிருந்கதாம்  ்து (ைலி) எங்களிடம் அபுத்தர்தா (
அவர்கள் வந்து, "அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்  அவர்களின் ஓதல் முரைப்படி (ைலி)
ஓதத் ததரிந்தவர் எவகைனும் உங்களிரடகய உண்டா?'' என்று ககட்டார்கள்ஆம்" நான் .; 
நான் (இருக்கிகைன்)'' என்று பதிலளித்கதன்அவர்கள் (ைலி) அபுத் தர்தா ., "வல்ரலலி 
இஃதா யஃக்ஷா'' எனும் இந்த 25):3ஆவது வெனத்ரத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (
ககட்டீர்கள் அவர்கள் எவ்வாறு ஓதக் (ைலி)?'' என்று வினவினார்கள்வல்ரலலி " நான் .
இஃதா யஃக்ஷா வத்தகரி வல் உன்ஸா' என்கை ஓதினார்கள் என்று பதிலளித்கதன் .
அவர்கள் (ைலி) அபுத்தர்தா, "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக அல்லாஹ்வின் தூதர் !
 இந்த மக்கள் .அவர்களும் இவ்வாறு ஓதகவ நான் ககட்டுள்களன் (ஸல்)
வமா கலக்கஃத் தகை வல்உன்ஸா" (ைாம்வாெிகள்)' என்கை நான் ஓத கவண்டுதமன 
விரும்புகிைார்கள்ஆனால் ., இவர்கரள நான் பின்பற்ைமாட்கடன்'' என்று 
கூைினார்கள்112. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 

1501 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது .
:அவர்கள் கூைியிருப்பதாவது (ைஹ்) அதில் அல்கமா  நான் ைாம் நாட்டிற்குச்  (ெிரியா)

பின்னர் எழுந்து ஒரு  .அங்கு பள்ளிவாெலுக்குச் தென்று ததாழுகதன் .தென்கைன்
 ெரபக்குச்தென்று அதில் அமர்ந்கதன்வந்து என்  (ைலி-அபுத்தர்தா) அப்கபாது ஒருவர் .

மக்களின் எளிரமரயயும் கதாற்ைத்ரதயும்  (அக்கால) வரிடம்அ .அருகக அமர்ந்தார்
(என்னிடம்) அவர் .கண்கடன், "அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் அவர்கள் ஓதுகின்ை  (ைலி)
முரைரய நீங்கள் மனனமிட்டுள்ளரீ்களா?'' என்று வினவினார் . 

1502அல்கமா  அவர்கரளச் (ைலி) நான் அபுத்தர்தா :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
நீங்கள் எந்த நாட்டவர்" அவர்கள் என்னிடம் .ெந்தித்கதன்?'' என்று ககட்க, "இைாக்கியர்' 

என்று நான் பதிலளித்கதன்இைாக்கியரில் நீங்கள் எந்த ஊரைச் கெர்ந்தவர்" .?'' என்று 
அன்னார் வினவ, "கூஃபாவாெி' என நான் விரடயளித்கதன்அப்துல்லாஹ் பின் " .
முரையில் நீங்கள் ஓதுவரீ்களா அவர்கள் ஓதிய (ைலி) மஸ்ஊத்?'' என அவர்கள் 
ககட்டார்கள்ஆம்" நான் .' என்கைன்அப்படியானால்" ., "வல்ரலலி இதா யஃக்ஷா' எனும் 
25)ஆவதுஅத்தியாயத்ரத ஓதிக் காட்டுங்கள் ('' என்ைார்கள்வல்" நான் .ரலலி இதா 
யஃக்ஷா' என ஓதத் ததாடங்கி வத்தகரி வல்உன்ஸா"' என ஓதிகனன் உடகன .
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 (ஸல்) இவ்வாகை அல்லாஹ்வின் தூதர்" அவர்கள் ெிரித்துவிட்டு (ைலி) அபுத்தர்தா
அவர்கள் ஓத நான் தெவிகயற்கைன்'' என்று கூைினார்கள்கமற்கண்ட ஹதீஸ்  - .
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளத்ுஅதில் ., அல்கமா  (ைஹ்)
 (ைலி) அங்கு அபுத்தர்தா .தென்கைன் நாட்டிற்குச் (ெிரியா) நான் ைாம்" அவர்கள்
அவர்கரளச் ெந்தித்கதன்'' என்று கூைியதாக ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது 

 .பாடம் 21:  ததாழுவதற்குத் தரட விதிக்கப்பட்டுள்ள கநைங்கள்155.  
 

1503 அபூஹுரைைா  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)அல்லாஹ்வின் தூதர்  (ஸல்)
சூரியன் மரையும்வரைத் ததாழ கவண்டாம்  அவர்கள் அஸ்ருக்குப் பின்னாலிருந்து
எனவும், சுப்ஹுக்குப் பின்னாலிருந்து சூரியன் உதயமாகும்வரைத் ததாழ கவண்டாம் 
எனவும் தரட தெய்தார்கள் . 

1504இப்னு அப்பாஸ்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
ம் அஸ்ருக்குப் அவர்கள் ஃபஜ்ருக்குப் பின்னாலிருந்து சூரியன் உதயமாகும்வரையு
பின்னாலிருந்து சூரியன் மரையும் வரையும் ததாழ கவண்டாதமனத் தரட 
அவர்களின் கதாழர்களில் பலர்  (ஸல்) தெய்தார்கள் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர்
 .அவர்களும் ஒருவர் (ைலி) அவர்களில் உமர் பின் அல்கத்தாப் .கூைக்ககட்டுள்களன்
151.விருப்பமானவர்களாவார்கள் அன்னார் எனக்கு மிகவும் இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது . 

1505கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் (ைஹ்) அவற்ைில் ெயதீ் மற்றும் ஹிைாம் .
சூரியன் உதயமாகும் வரை")' என்பரதச் சுட்ட ஹத்தா தத்லுஅஷ் ைம்சு"' எனும் 
தொற்தைாடருக்கு பதிலாகஹத்தா தஷ்ருகஷ் ைம்சு" (' எனும் தொற்தைாடர் 
இடம்தபற்றுள்ளது . 

1506 அல்லாஹ்வின் தூதர் அஸ்ர் ததாழுரகக்குப்  :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
பின்னாலிருந்து சூரியன் மரையும்வரை எந்தத்  ததாழுரகயும் இல்ரலஃபஜ்ர்  .

 .ன்னாலிருந்து சூரியன் உதிக்கும்வரை எந்தத் ததாழுரகயும் இல்ரலததாழுரகக்குப் பி
155.அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ 

1507 அல்லாஹ்வின் தூதர்  உங்களில் ஒருவர் :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
 சூரியன் உதிக்கும் (ெரியாகச்)கநைத்ரதயும் சூரியன் மரையும் கநைத்ரதயும் 

713

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பிரயாணத் ததாழுகை



 
 
 

கதர்ந்ததடுத்துத் ததாழ கவண்டாம்அவர்கள் (ைலி) இரத இப்னு உமர் .
153.ைார்கள்அைிவிக்கி 

1508அல்லாஹ்வின் தூதர் சூரியன் உதிக்கும்  (ெரியாகச்) :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
கநைத்ரதகயா சூரியன் மரையும் கநைத்ரதகயா நீங்கள் ததாழுவதற்காகத்  கதர்வு 
தெய்யாதீர்கள்ஏதனனில் அது ., ரைத்தானின் இரு தகாம்புகளுக்கிரடகய 
உதிக்கின்ைது153.இரத இப்னு உமர் இந்த ஹதீஸ்  .அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி)
 .மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது 

1509 அல்லாஹ்வின் தூதர் சூரியனின் ஒரு பகுத :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)்ி 
அது முழுரமயாக தவளிப்படும்வரைத்  (.ததாழாதீர்கள்) கதான்றும் கபாது (கிழக்கில்)
ததாழுவரதத் தாமதப் படுத்துங்கள்; சூரியனின் ஒரு பகுதி  மரையும்கபாது (கமற்கில்)
(ததாழாதீர்கள்); அது முழுரமயாக மரையும்வரைத் ததாழுரகரயத் 
தாமதப்பபடுத்துங்கள்அவர்கள் அைிவி (ைலி) இரத இப்னு உமர் .க்கிைார்கள்இந்த  .
 .அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது ஹதீஸ் மூன்று 

1510அபூபஸ்ைா அல்ஃகிஃபாரீ  (ஒரு பயணத்தில்) :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அல்முகம்மஸ்" அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்' எனுமிடத்தில்125எங்களுக்கு 
அஸ்ர் ததாழுரக ததாழுவித் தார்கள்இந்தத் ததாழ" பிைகு .்ுரகரய நிரை 
கவற்றுமாறு உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்தவர் களிடம் கூைப்பட்டதுஆனால் ., அவர்கள் 
அரதப் பாழாக்கிவிட்டார்கள்எனகவ ., யார் இத் ததாழுரகரயப் கபணித் 
ததாழுதுவருகிைாகைா அவருக்கு இரு மடங்கு நற்பலன் உண்டுஅஸ்ருக்குப்  .
நட்ெத்திைம் கதான் (சூரியன் மரைந்து) பின்னாலிருந்துறும்வரை எந்தத் ததாழுரகயும் 
இல்ரலைாஹித்" இந்த ஹதீஸின் மூலத்திலுள்ள .' எனும் தொல்லுக்கு நட்ெத்திைம்"' 
என்று தபாருள் (ைலி) கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபஸ்ைா அல்ஃகிஃபாரீ - .
 .அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது 

1511 உக்பா பின் ஆமிர் அல்ஜுஹன ீை)லிமூன்று  :கூைியதாவது அவர்கள் (
கநைங்களில் ததாழ கவண்டாம்; அல்லது இைந்தவர்கரளப் புரதக்க கவண்டாம் என 
எங்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 1 .அவர்கள் தரட விதித்துவந்தார்கள் (ஸல்). 
சூரியன் உதயமாகத் துவங்கியதிலிருந்து நன்கு உயரும்வரை, 2. (ஒருவர் உச்ெிப் 
தபாழுதில் நிற்கும்கபாது நிழல் விழாது கபாகும்நண்பகல் துவங்கியதிலி ருந்து  (
3 .ொயும்வரை (கமற்கு) சூரியன். சூரியன் அஸ்தமிக்கத் தரலப்பட்டதிலி ருந்து நன்கு 
மரையும்வரை. 
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 பாடம்52அம்ர் பின் அபொ 152.அவர்கள் இஸ்லாத்ரதத் தழுவிய நிகழ்ச்ெி (ைலி)  

1512அம்ர் பின் அபொ அஸ்ஸுலமீ அவ (ைலி)ர்கள் கூைியதாவதுநான் அைியாரமக்  :
காலத்தில் வாழ்ந்தகபாது மக்கள் அரனவரும் வழிககட்டில் இருக்கி ைார்கள்; 

அவர்களுக்தகன எதுவும் கிரடயாது (வாழ்க்ரக தநைி); அவர்கள் ெிரலகரள 
வணங்கிக்தகாண்டிருக்கிைார்கள் என எண்ணி இந்நிரலயில் மக்காவில்  .கனன்(வருந்தி)
 (புதிய) ஒரு மனிதர்தெய்திகரளச் தொல்லிவருவதாகக் ககள்விப்பட்கடன்எனகவ ., 
நான் எனது வாகனத்தில் அமர்ந்து அவரை கநாக்கிச் தென்கைன்அங்கு  .
 .அவர்கள் தரலமரைவாக இருந்துதகாண்டிருந்தார்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்
அவர்களுரடய ெமுதாயத்தார் அவர்களுக்தகதிைான துணிகைச் தெயல்களில் 
ஈடுபட்டுக்தகாண்டிருந்தனர்எனகவ ., நான் அைவமின்ைி தமதுவாக மக்காவுக்குள் 
நுரழந்து அவர்களிடம் தென்கைன்அவர்களிடம் நான் ., "நீங்கள் யார்?'' என்று ககட்கடன் .
நான் ஒரு நபி" அதற்கு அவர்கள்'' என்ைார்கள்நபி என்ைால் என்ன" நான் .?'' என்று 
ககட்கடன்தனது தெ) அல்லாஹ் என்ரன" அதற்கு அவர்கள் .ய்தியுடன்அனுப்பி  (
உள்ளான்'' என்று கூைினார்கள்என்தனன்ன தெய்திகளுடன் அனுப்பியுள்ளான்" நான் .?'' 

என்று ககட்கடன்இைத்த உைவுகரளப் கபணி வாழ கவண்டும்" அதற்கு .; ெிரல 
கரள ஒழிக்க கவண்டும்(வழிபாடு); இரைவன் ஒருவகன; அவனுக்கு இரணயாக 
எதுவுமில்ரல எனும் தெய்திகளுடன் என்ரன அனுப்பினான்'' என்று பதிலளித்தார்கள் .
இந்தக் தகாள்ரகரய ஏற்றுக்தகாண்டவர் யார் உங்களுடன் இருக்கின்ைார்கள்" நான்?'' 

என அவர்களிடம் ககட்கடன்ஒரு சுதந்திைவானும் ஓர் அடிரமயும் " அதற்கு அவர்கள் .
உள்ளனர்'' என்ைார்கள்ைல) அவர்களும் பிலால் (ைலி) அன்ரைய நாளில் அபூபக்ர்) .்ி (
நானும் தங்கரளப் " (.அவர்களும் நபியவர்கரள ஏற்று அவர்களுடன் இருந்தனர்
பின்பற்ை விரழகிகைன்'' என்று நான் கூைிகனன்இந்த நாளில் " அதற்கவர்கள் .
எனது நிரலரயயும் மக்களின்  .அவ்வாறு உம்மால் என்ரனப் பின்பற்ை இயலாது
நிரலரயயும் நீர் பார்க்கவில்ரலயா? (தற்கபாதுநீர் உம்ம (்ுரடய குடும்பத்தாரிடம் 
திரும்பிச் தெல்லும்நான் எழுச்ெி கண்கடன் என என்ரனப் பற்ைி நீர் ககள்விப்பட்டால்  !
!என்னிடம் வாரும்'' என்ைார்கள் .அதற்ககற்ப நான் என் குடும்பத்தாரிடம் தென்கைன் .

மதீனாவுக்குச்  (நாடு துைந்து) அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்
தென்றுவிட்டார்கள  ்நான் என் குடும்பத்தாரிடம் இருந்துதகாண்கட தெய்தி கரளக்  .
அவர்கள் மதீனாவுக்குச் தென்ைவுடன் மக்களிடம்  .ககட்டு அைிந்துதகாண்டிருந்கதன்
வாெிகளில் ெிலர் (மதீனா) ஒரு ெமயம் யஸ்ரிப் .அவர்கரளப் பற்ைி விொரித்கதன்
 மதீனாவிற்கு வந்துள்ள இந்த" அவர்களிடம் .என்னிடம் வந்தனர்மனிதர் என்ன 
தெய்துதகாண்டிருக்கிைார்'' என்று ககட்கடன்மக்கள் அவரை கநாக்கி " அதற்கு அவர்கள் .
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அவருரடய ெமுதாயத்தார் அவரைக்  (மக்காவில்) .விரைந்துதகாண்டிருக்கின்ைனர்
ஆனால் .தகான்றுவிடத் திட்டமிட்டனர், அவர்களால் ஒன்றும் தெய்ய முடியவில்ரல'' 

என்று கூைினர் பின்னர் நான் .மதீனாவுக்குச் தென்று நபியவர்கரளச் ெந்தித்கதன் .
அப்கபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதகைதங்களுக்கு என்ரன அரடயாளம் ததரிகிைதா !?'' 

என்று ககட்கடன்ஆம்" அவர்கள் ., மக்காவில் என்ரன வந்து ெந்தித்தவர்தாகம!'' என்று 
ககட்டார்கள்ஆம்" நான் .' என்கைன்அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கற்" பிைகு .றுத்தந்துள்ள, 

எனக்குத் ததரியாத விையங்கரளப் பற்ைி எனக்குச் தொல்லுங்கள்ததாழுரகரயப்  .
!பற்ைி எனக்குச் தொல்லுங்கள்'' என்று ககட்கடன்அவர்கள் (ஸல்) அதற்கு நபி ., 
"சுப்ஹுத் ததாழுரகரயத் ததாழுங்கள்பிைகு சூரியன் உதயமாகி உயரும்வரை  .
ஏதனனில் .ததாழுவரத நிறுத்திக்தகாள்ளுங்கள், அது உதயமாகும்கபாது ரைத்தானின் 
இரு தகாம்புகளுக்கிரடகய உதயமாகிைதுஅப்கபாதுதான் அதற்கு இரைமறுப்பாளர்கள்  .

 அந்த கநைத்தில் ததாழும் ததாழுரக !பிைகு ததாழுங்கள் .ெிைவணக்கம் தெய்கின்ைனர்
வருரக  (வானவர்கள்) ொட்ெியமளிக்கப்படக்கூடியதும் (வானவர்களால்)
ஈட்ட .தைக்கூடியதுமாகும்்ியின் நிழல் கிழக்கிகலா கமற்கிகலா ொயாமல் அதன்மீகத 
விழும் பிைகு ததாழுவரத  !வரைத் ததாழுங்கள்(நண்பகல் கநைம்)
ஏதனனில் .நிறுத்திக்தகாள்ளுங்கள், அப்கபாது நைகம் எரிக்கப்படுகிைது பிைகு நிழல் .
 அந்கநைத் ததாழுரகக்கு .ொய்ந்துவிட்டால் ததாழுது தகாள்ளுங்கள் (கிழக்கக)
பிைகு  .அவர்கள் அதில் பங்ககற்கின்ைனர் .ொட்ெியமளிக்கப்படுகிைது (வானவர்களால்)
பிைகு சூரியன் மரையும்வரைத் ததாழுவரத  .அஸ்ர்வரைத் ததாழுதுதகாள்க
ஏதனனில் !நிறுத்திவிடுக, அது ரைத்தானின் இரு தகாம்புகளுக்கிரடகயதான் 
மரைகிைதுஇந்த கநைத்தில் அதற்கு இரைமறுப்பாளர்கள் ெிைவணக்கம் தெய்கின் .ைனர்'' 

என்று கூைினார்கள்நான் ., "அல்லாஹ்வின் தூதகைதெய்வது  (உளூ) அங்கத் தூய்ரம !
!பற்ைி எனக்குச் தொல்லுங்கள்'' என்று ககட்கடன் அவர்கள் (ஸல்) அதற்கு நபி .

உங்களில் ஒருவர் அங்கத் தூய்ரம தெய்வதற்குத் தண்ணரீை தநருங்கி வாய் "
(மூக்கிற்கு நீர் தெலுத்தி) தகாப்புளித்து மூக்குச் ெிந்தினால் அவைது முகம், வாய், மூக்கு 
ஆகியவற்ைால் ஏற்பட்ட பாவங்கள் அரனத்தும்  (தண்ணகீைாடு கெர்ந்து கீகழ)

பிைகு அவர் அல்லாஹ் உத்தைவிட்டரதப் கபான்று தமது  .விழுந்துவிடுகின்ைன
முகத்ரதக் கழுவினால் அவைது முகத்தால் ஏற்பட்ட பாவங்கள் அரனத்தும் அவைது 
தாடி ஓைங்களிலிருந்து தண்ணகீைாடு கெர்ந்து விழுந்துவிடுகின்ைனபிைகு அவர்  .
மூட்டுவரை இரு ரககரளக் கழுவும்கபாது அவருரடய ரககளின் பாவங்கள் 
அரனத்தும் அவைது விைல் நுனிகளிலிருந்து தண்ணகீைாடு கெர்ந்து 
மஸ்ஹுச் ) பிைகு அவர் ஈைக் ரகயால் தரலரயத் தடவி .விழுந்துவிடுகின்ைன
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டும்கபா(தெய்திது அவைது தரலயின் பாவங்கள் அரனத்தும் தரலமுடியின் 
ஓைங்களிலிருந்து தண்ணகீைாடு கெர்ந்து விழுந்துவிடுகின்ைனபிைகு அவர் தம்  .
பாதங்கரளக் கரணக்கால்கள்வரைக் கழுவும்கபாது அவைது கால்களால் ஏற்பட்ட 
பாவங்கள் அரனத்தும் அவைது விைல் நுனிகளிலிருந்து தண்ணகீைாடு கெர்ந்து 
விழுந்த்ுவிடுகின்ைனஅவர் எழுந்து ததாழும்கபாது அல்லாஹ்ரவ  (அதற்குப் பிைகு) .
அவனது தகுதிக்ககற்ைரதக் கூைிப் புகழ்ந்து தபருரமப்படுத்தித் தமது உள்ளத்தில் 
இரைவனுக்கு மட்டுகம இடமளித்தால் அவர் திரும்பிச் தெல்ரகயில் அன்று பிைந்த 
(பரிசுத்தமாகத்) பாலகரனப் கபான்று பாவங்கள் நீங்கி திரும்புகிைார்'' என்று 
கூைினார்கள்அவர்கள்  (ைலி) நபித்கதாழர் அபூஉமாமா (இதன் அைிவிப்பாளைான) .
அவர்கள் என்னிடம்  (ைலி) இந்த ஹதீரஸ அம்ர் பின் அபொ :கூறுகின்ைார்கள்
கூைியகபாது நான், "அம்ர் பின் அபொஎன்ன தொல்கிைரீ்கள் என்பரத நன்கு  !
ஒகை இடத !கயாெித்துச் தொல்லுங்கள்் தில் அந்த மனிதர்  (இத்தரனயும்)
வழங்கப்தபறுகிைாைா?'' என்று ககட்கடன்அவர்கள் (ைலி) அதற்கு அம்ர் பின் அபொ ., 
"அபூஉமாமா, என் வயது முதிர்ந்துவிட்டது; எனது எலும்பு நலிந்துவிட்டது; எனது 
தவரண தநருங்கி விட்டதுஇந்நிரலயில் அல்லாஹ்வின் மீகதா அவன் தூதர்மீகதா  .
தபாய்யுரைப்பதற்கு எனக்கு எந்தத் கதரவயுமில்ரலநான் இந்த ஹதீரஸ  .
அவர்களிடமிருந்து ஒரு தடரவ (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர், இைண்டு தடரவ, 

மூன்று தடரவ மட்டுகம  (இவ்வாறு ஏழுவரை எண்ணிச் தொல்கிைார்)
ஆனால் .தெவியுற்ைிருந்தால் இரத ஒருகபாதும் நான் அைிவித்திருக்கமாட்கடன், 

அரதவிட அதிகத் தடரவகள் நான் தெவியுற்கைன் (அதனால்தான் அைிவித்கதன்)'' 
என்ைார்கள் 

 .பாடம்23 : ெரியாகச் சூரியன் உதிக்கும் கநைத்ரதயும் மரையும் கநைத்ரதயும் 
கதர்ந்ததடுத்துத் ததாழாதீர் ! 

1513 ஆயிைா அஸ்ருக்குப் பிைகு அைகவ ததாழக் ) :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அைிவிப்ப கூடாது எனும் நபிதமாழி்ில்அவர்கள் தவைாகச்  (ைலி) உமர் (
தொல்லிவிட்டார்கள்; அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் சூரியன் உதிக்கும்  (ஸல்)
கநைத்ரதயும் மரையும் கநைத்ரதயும் குைிப்பாகத் கதர்ந்ததடுத்துத் ததாழப்படுவரதகய 
157.தரட தெய்தார்கள்  

1514ஆயிைா (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி) அவர்கள் 
அஸ்ருக்குப் பிைகு இைண்டு ைக்அத்கள்  .ததாழுவரத விட்டகதயில்ரல (கூடுதலாகத்)
ெரியாகச் சூரியன் உதிக்கும் கநைத்ரதயும் மரையும் கநைத்ரதயும் கதர்ந்ததடுத்துத் "
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ததாழும் வழக்கத்ரத ரகக்தகாள்ளாதீர்கள்' என்றுதான் அல்லாஹ்வின் தூதர்    (ஸல்)
 .ததாழுதுவந்த இைண்டு ைக்அத்கள் பற்ைிய விளக்கம் 

1515இப்னு அப்பாஸ் அவர்களால் விடுதரல தெய்யப்பட்ட அவர்களின்  (ைலி)
(ைலி) இப்னு அப்பாஸ் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்) அடிரமயான குரைப், அப்துர் 
ைஹ்மான் பின் அஸ்ஹர் (ைலி), மிஸ்வர் பின் மக்ைமா  ஆகிகயார் என்னிடம் நபி (ைலி)
எங்கள் " அவர்களிடம் தென்று (ைலி) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ஸல்)
அஸ்ருக்குப் பின் இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவது  !அரனவரின் ெலாரமயும் கூறுவைீாக
அவர்கள் அரதத்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்" !பற்ைி அம்ரமயாரிடம் ககட்பைீாக
தரட தெய்ததாக எங்களுக்குச் தெய்தி கிரடத்திருக்க, அத்ததாழுரகரயத் தாங்கள் 
ததாழுவதாகக் ககள்விப்படுகிகைாகம!' என்று ககட்பைீாக!'' என்று கூைினர் (கமலும்) .
 அவர்களும் (ைலி) அவர்கள் தாமும் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) இப்னு அப்பாஸ்
அடிப்பவர்களாக (இவ்வாறு அஸ்ருக்குப் பின் ததாழுபவர்கரள) இருந்தரதயும் 
ததரிவிக்கச் தொன்னார்கள்அவர்களிடம் தென்று அம்மூவரும்  (ைலி) நான் ஆயிைா .
அவர்கள் (ைலி) அதற்கு ஆயிைா .என்ரன அனுப்பிரவத்த கநாக்கத்ரதச் தொன்கனன், 

"நீர் உம்மு ெலமா !அவர்களிடம் ககளும் (ைலி)'' என்று கூைினார்கள்நான்  .
அம்மூவரிடம் திரும்பிச் தென்று ஆயிை்ா  .அவர்கள் கூைியரதச் தொன்கனன் (ைலி)
அவர்களிடம் ககட்ட அகத  (ைலி) அவர்களிடம் தென்று ஆயிைா (ைலி) ம்மு ெலமாஉ
நான் ) .அம்மூவரும் அனுப்பினார்கள் (மீண்டும்) ககள்விரயக் ககட்குமாறு என்ரன
அல்லாஹ்வின் " (அவர்களிடம் வந்து விையத்ரதக் கூைியகபாது (ைலி) உம்மு ெலமா
(ஸல்) தூதர் அவர்கள்  (ததாழுவரதத்) இவ்விரு ைக்அத்கரளத் (அஸ்ருக்குப் பின்)
பிைகு அவர்கள் அவ்விரு ைக்அத்கள்  .தரட தெய்தரத நான் ககட்டுள்களன்
அவர்கள் அஸ்ர் ததாழுதுவிட்டு எனது  (ஒரு நாள்) .ததாழுதரத நான் பார்த்கதன்
வடீ்டுக்கு வந்து, அவ்விரு ைக்அத்கரளத் ததாழுதார்கள்அப்கபாது என்னுட .ன் 
அன்ொரிகளில் பனூ ஹைாம் குலத்ரதச் கெர்ந்த தபண்கள் ெிலர் இருந்தனர் .
அவர்களில் ஓர் அடிரமப் தபண்ரண, ததாழுதுதகாண்டிருந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் 

அல்லாஹ்வின் " நீ அவர்களுக்கு அருகில் தென்று" அவர்களிடம் அனுப்பி (ஸல்)
நீங்கள் இந்த இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழ கவண்டாம் என !தூதகைத் தடுத்தரத நான் 
ககட்டிருக்கிகைன்ஆனால் ., இப்கபாது தாங்ககள அரதத் ததாழுவரத நான் 
பார்க்கிகைகன' என நான் ககட்டதாக நீ கூறுஅவர்கள் தமது ரகயால் ரெரக  .
!விடு(வந்து) தெய்தால் நீ பின்வாங்கி'' எனக் கூைிகனன் (தொன்னபடி) அப்தபண்ணும் .
அவர் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .தெய்தார்கள் தமது ரகயால் ரெரக தெய்தகபாது 
அப்தபண்மணி திரும்பி வந்துவிட்டார்ததாழுரகரய முடித்ததும் அல்லாஹ்வின்  .
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 (ததாழுத) அஸ்ருக்குப் பின்னால் !அபூஉரமய்யாவின் மககள" அவர்கள் (ஸல்) தூதர்
அப்துல் ரகஸ் குலத்தாரில் ெிலர் தம்  .இைண்டு ைக்அத்கரளப் பற்ைிக் ககட்டாய்
குலத்தார் இஸ்ல்ாத்ரத ஏற்றுள்ள தெய்தியுடன் என்னிடம் வந்திருந்தனர்அதனால்  .
 .லுஹ்ருக்குப் பின்னால் உள்ள இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழ முடியவில்ரல
அத்ததாழுரககய இந்த இைண்டு ைக்அத்களாகும்'' என்ைார்கள் என உம்மு ெலமா  (ைலி)
158.அவர்கள் விரடயளித்தார்கள் 

1516 அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப்  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)
அவர்கள் அஸ்ருக்குப்  (ஸல்) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ைலி) நான் ஆயிைா
அதற்கவர்கள் .பின்னால் ததாழுதுவந்த இைண்டு ைக்அத்கள் பற்ைிக் ககட்கடன், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் அஸ்ருக்கு முன்னால் இைண்டு ைக்அத்கள்  (ஸல்)
.ததாழுவார்கள் ஏகதனும் அலுவல் காைணத்தால் ததாழ முடியாமற்கபாகும் கபாது, 

அல்லது மைந்துவிடும்கபாது அவ்விரு ைக்அத்கரளயும் அஸ்ருக்குப் பின்னால் 
ததாழுவார்கள் .பின்னர் அவ்விரு ைக்அத் கரளயும் நிரலயாகத் ததாழலானார்கள் .

அவர்கள் ஒரு ததாழுரகரயத் ததாழுதால் நிரலயாகத்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்
ததாழுதுவருவார்கள்'' என்று விரடயளித்தார்கள்இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்  .
 .ததாடர்களில் வந்துள்ளது 

1517 ஆயிைா அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
என்னிடம் இருந்த நாட்களில் ஒருகபாதும் அஸ்ருக்குப் பிைகு இைண்டு ைக்அத்கள் 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில்  .விட்டகதயில்ரல ததாழுவரத
 .வந்துள்ளது 

1518ஆயிைா அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
எனது வடீ்டில் இருக்கும்கபாது இைண்டு ததாழுரககரள இைகெியமாககவா 
 ஃபஜ்ர் ததாழுரகக்கு முன் (:அரவ) .பகிைங்கமாககவா ஒருகபாதும் விட்டதில்ரல
இைண்டு ைக்அத்கள்; அஸ்ர் ததாழுரகக்குப் பின் இைண்டு ைக்அத்கள்152. இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 

1519 ஆயிைா அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
பின்  அஸ்ருக்குப்- என்னிடம் தங்கியிருக்கும் நாளில் என் வடீ்டில் இரு ைக்அத்கள்
இைண்டு ைக்அத்கள்131.ததாழாமல் இருந்ததில்ரல - இரத அஸ்வத் மற்றும்  (ைஹ்)
இந்த ஹதீஸ் நான்கு  .ஆகிகயார் அறுதியிட்டு அைிவிக்கின்ைனர் (ைஹ்) மஸ்ரூக்
 .அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது 
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பாடம்22 : மஃக்ரிப் ததாழுரகக்கு முன் இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவது விரும்பத் 
தக்கதாகும் . 
1520 முக்தார் பின் ஃபுல்ஃபுல்  நான் அனஸ் பின் மாலிக் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைஹ்)

அவர்களிடம் அஸ்ருக்குப் பின் கூடுதலான ததாழுரக ததாழுவது பற்ைிக்  (ைலி)
ததாழுரக ததாழுததற்காக  (கூடுதலான) அஸ்ருக்குப் பின்" அதற்கவர்கள் .ககட்கடன்
ரகயில் அவ (ததாழுபவரின்) அவர்கள் காலத்தில் (ைலி) உமர்ர்கள் அடிப்பார்கள் .

அவர்களது காலத்தில் சூரியன் மரைந்த பின் மஃக்ரிப்  (ஸல்) நாங்கள் நபி
ததாழுரகக்கு முன் இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுதுவந்கதாம்'' என்று கூைினார்கள் நான் .
அவர்கள் ததாழுவார்களா (ஸல்) அவ்விரு ைக்அத் கரள அல்லாஹ்வின் தூதர்"?'' எனக் 
ககட்கடன்ைல) அதற்கு அனஸ் .்ிநாங்கள் அவ்விரு ைக்அத்கரளயும் " அவர்கள் (
எங்கரளத் ததாழச் தொல்லவுமில்ரல .ததாழுவரதப் பார்ப்பார்கள்; ததாழ கவண்டாம் 
எனத் தடுக்கவுமில்ரல'' என விரடயளித்தார்கள்இந்த ஹதீஸ் இரு  .
 .அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது 

1521  அனஸ் பின் மாலிக் நாங :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)் கள் மதீனாவில் 
இருந்தகபாது ததாழுரக அைிவிப்பாளர் மஃக்ரிப் ததாழுரகக்காக அைிவிப்புச் 
தெய்துவிட்டால் மக்கள் அதன் ) தூண்கரள கநாக்கிச் தென்று (நபித் கதாழர்கள்)
தவளியூரிலிருந்து  .தலா இைண்டிைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவார்கள் (அருகில் நின்று
பள்ளிவாெலுக்கு வந்தால் மிகு யாகைனும்தியான கபர் அவ்விரு ைக்அத்கள் 
ததாழுவரதக் கண்டு  .ததாழுரக முடிந்துவிட்டது என எண்ணிவிடுவர் (மஃக்ரிப்) 

பாடம்22 :  ஒவ்தவாரு பாங்கிற்கும் இகாமத்திற்கும் இரடகய ஒரு  (கூடுதல்)
 .ததாழுரக உண்டு 

1522அப்துல்லாஹ் பின் முஃகஃப்பல் அல்முஸன ீ :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அல்லாஹ்வின் தூதர் பாங்கு)" அவர்கள் (ஸல்), இகாமத் ஆகியஇரு ததாழுரக  (
ததாழுரக உண்டு (கூடுதல்) அைிவிப்புகள் ஒவ்தவான்றுக்கும் இரடயில் ஒரு'' என 
கூைிவிட்டு (இைண்டு முரை), மூன்ைாம் முரை அரதத் ததாழ ) விரும்பியவருக்கு"
(உரிரம உண்டு'' என்ைார்கள்131. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது (ைலி) கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் முஃகஃப்பல்- .
அதில் .அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது, 

நபி கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்று மூன்று முரை ) அவர்கள் (ஸல்)
விரும்பியவருக்கு" ம் முரைநான்கா (கூைிவிட்டு' என்று கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது 
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 .பாடம்27  அச்ெ கநைத் ததாழுரக 132 

1523 இப்னு உமர்  அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
 .அச்ெ கநைத் ததாழுரக ததாழுவித்தார்கள் (ஒரு கபார் முரனயில் எங்களுக்கு)
 ஒரு ைக்அத் (முதலில்) இரு அணிகளில் ஓைணியினருக்கு (எங்களில்)
ததாழுவித்தார்கள்நின்று ) மற்கைார் அணியினர் எதிரிகளுக்கு முன்னால் (அப்கபாது) .
பிைகு முதல் அணியினர் திரும்பிச் தென்று தம் கதாழர்கள்  .இருந்தனர் (தகாண்டு
பிைகு  .நின்றுதகாண்டனர் நின்று தகாண்டிருந்த இடத்தில் எதிரிகளுக்கு முன்னால்
.வந்தனர் (ததாழுரகக்கு) இைண்டாம் அணியினர் அவர்களுக்கு நபி அவர்கள்  (ஸல்)

 பின்னர் இந்த அணியினர் .ஒரு ைக்அத் ததாழுவித்துவிட்டு ெலாம் தகாடுத்தார்கள்
 பிைகு முதல் அணியினரும் .ஒரு ைக்அத்ரத நிரைகவற்ைினர் (எழுந்து மீதியிருந்த)
133.ஒரு ைக்அத்ரத நிரைகவற்ைினர் (ம்முரடயவந்து மீதியிருந்த த) - அல்லாஹ்வின் 
தூதர் )ஸல்அவர்களது  (ைலி) அவர்களது அச்ெ கநைத் ததாழுரக பற்ைிய இப்னு உமர் (
 அதில் .கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது
 அவர்களுடன் அச்ெ கநைத் ததாழுரக (ஸல்) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர்"
ததாழுதிருக்கிகைன்'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது . 

1524 இப்னு உமர் ஒரு நாளில்  (கபார் நடந்த) :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அச்ெ கநைத் ததாழுரகரயத்  (எங்களுக்கு) அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்
 (ஸல்) ஓர் அணியினர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (எங்களில்) .ததாழுவித்தார்கள்
மற்கைார் அணியினர் எதிரிகளுக்கு .நின்ைனர் (ததாழுரகயில்) அவர்களுடன் எதிகை 
அவர்கள் தம்முடனிருந்த  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .நின்ைனர் (அணிவகுத்து)
 (எதிரிகரள கநாக்கிச்) பிைகு அவர்கள் .அணியினருக்கு ஒரு ைக்அத் ததாழுவித்தார்கள்
ளுக்கு பிைகு இைண்டாம் அணியினர் வந்தகபாது அவர்க .தென்றுவிட்டனர்
அவர்கள் ஒரு ைக்அத் த (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்த்ாழுவித்தார்கள்பிைகு  .
ஒவ்தவாரு ைக்அத்ரத  (தனித் தனிகய) அவர்களில் ஒவ்தவாரு அணியினரும்
இரதவிடக் கூடுதல் அச்ெம் நிலவினால் வாகனத்தில்  .நிரைகவற்ைிக் தகாண்டனர்
 .ம்அமர்ந்துதகாண்கடா நின்று தகாண்கடா ரெரக தெய்து ததாழுது தகாள்ளலா 

1525ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் அவர்கள் கூைி (ைலி)யதாவது அல்லாஹ்வின் தூதர் :
 .அவர்களுடன் அச்ெ கநைத் ததாழுரகயில் நான் பங்ககற்றுள் களன் (ஸல்)
அவர்கள் எங்கரளத் தமக்குப் பின்னால் இரு  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்
யான )எங்களுக்கும் ததாழும் திரெ அப்கபாது எதிரிகள் .வரிரெகளில் நிறுத்தினார்கள்
க்குமிரடகய இருந்தார்கள(கிப்லாவு  ் அவர்கள் தக்பரீ் கூைி (ஸல்) நபி .

721

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பிரயாணத் ததாழுகை



 
 
 

நாங்கள்  (இரு வரிரெகளில் நின்ைிருந்த) .னார்கள்(ததாழுரகரயத் துவக்கி)
நாங்கள் அரனவரும்  .பின்னர் ருகூஉச் தெய்தார்கள் .அரனவரும் தக்பரீ் கூைிகனாம்
நாங்கள்  .பின்னர் ருகூஉவிலிருந்து தரலரய உயர்த்தினார்கள் .ருகூஉச் தெய்கதாம்
) அரனவரும்தரலரயஅவர்களும் அவர்களுக்கு  (ஸல்) பிைகு நபி .உயர்த்திகனாம் (

அப்கபாது  .நின்ைவர்களும் குனிந்து ெஜ்தாச் தெய்தனர் (முதல் வரிரெயில்) அருகில்
அவர்கரளக் ) ைாகஎதிரிகளுக்கு கந (அப்படிகய) இைண்டாவது வரிரெயிலிருந்தவர்கள்
 (ஸல்) நபி .நின்றுதகாண்கடயிருந்தனர் (கண்காணித்தவாறுஅவர்கள் ெஜ்தாரவ 
நிரைகவற்ைி, முதல் வரிரெயிலிருந்தவர்கள் எழுந்து நின்ைதும்  (ெஜ்தாச் தெய்து)
 .பிைகு எழுந்தனர் .இைண்டாவது வரிரெயிலிருந்தவர்கள் குனிந்து ெஜ்தாச் தெய்தனர்
 .வந்தனர் (முதல் வரிரெக்கு) ந்தவர்கள் முன்கனபிைகு இைண்டாவது வரிரெயிலிரு
முன் வரிரெயிலிருந்தவர்கள் பின்னால் பிைகு  .வந்துவிட்டனர் (இைண்டாம் வரிரெக்கு)
நாங்கள்  (இரு வரிரெகளில் நின்ைிருந்த) அவர்கள் ருகூஉச் தெய்தகபாது (ஸல்) நபி
அவர்கள் ருகூஉவிலிருந்து  (ஸல்) பிைகு நபி .அரனவரும் ருகூஉச் தெய்கதாம்
 நாங்கள் அரனவரும் (இரு வரிரெகளிலிருந்த) தரலரய உயர்த்தியகபாதுதரலரய 
உயர்த்திகனாம்முதல்  .அவர்கள் குனிந்து ெஜ்தாச் தெய்தார்கள் (ஸல்) பிைகு நபி .
ைக்அத் நரடதபற்ைகபாது பின் வரிரெயிலிருந்தவர்களும் இப்கபாது நபியவர்களுக்கு 
 .அணியினர் ெஜ்தாச் தெய்தார்கள் (முதல்) னஅருகில் இருப்பவர்களுமா
அவர்கரளக் ) எதிரிகளுக்கு கநைாக (ெஜ்தாச் தெய்யாமல்) பின்வரிரெயிலிருந்தவர்கள்
அவர்களும் முதல்  (ஸல்) நபி .நின்று தகாண்டனர் (கண்காணித்தவாறு
வரிரெயிலிருந்தவர்களும் ெஜ்தாச் தெய்து முடித்ததும் பின்வரிரெயில் நின்றுதகாண்டி 
அவர்கள் ெலாம் தகாடுத்தகபாது  (ஸல்) நபி .வர்களும் குனிந்து ெஜ்தாச் தெய்தனர்ருந்த
நாங்கள் அரனவரும் ெலாம் தகாடுத்கதாம்உங்கள்  (இன்ரைக்கு எவ்வாறு) .
ழுகின்ைனகைா  (கபார்க் களங்களில்) பரடவைீர்கள் தங்கள் தரலவர்களுடன் கெர்ந்து
 .(நாங்களும் தெய்கதாம்) ததாஅரதப் கபான்றுதான் 

1526 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் நாங்கள் அல்லாஹ்வின்  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்கள (ஸல்) தூதர்்ுடன் கெர்ந்து ஜுரஹனா குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு 
கூட்டத்தாருடன் கபாரிடப் புைப்பட் கடாம்அவர்கள் எங்களிடம் கடுரமயாகப்  .
எங்கரள ) நாங்கள் லுஹ்ர் ததாழுரகயில் ஈடுபட்டிருந்தகபாது .கபாரிட்டனர்
 (முஸ்லிம்கள் ததாழுரக யில் ஈடுபடும்கபாது)" இரணரவப்பாளர்கள் (கநாட்டமிட்ட
அவர்கள்மீது நாம் அதிைடித் தாக்குதல் ததாடுத்தால் அவர்கரள நாம் பூண்கடாடு 
ஒழித்துவிடலாம்'' என்று கபெிக் தகாண்டனர் ஜிப்ரீல் (வானவர்) இந்த விவைத்ரத .
அரத  .ர்களிடம் ததரிவித்தார்கள்அவ (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (அரல)
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கமலு .அவர்கள் எங்களிடம் கூைினார்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்ம், "அவர்கள் 
ஒரு ததாழுரகரய எதிர்கநாக்கியுள்ளனர்குழந்ரத  (தங்கள்) அது அவர்களுக்கு .
குட்டிகரளவிட மிக விருப்பமானதாகும்'' என்று இரணரவப்பாளர்கள் கூறுகின்ைனர் 
என்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் அஸ்ர் ததாழுரகயின்  .அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)
ஸ) கநைம் வந்தகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர்ல்அவர்கள் எங்கரள இரு வரிரெகளில்  (

யான )இரணரவப்பாளர்கள் எங்களுக்கும் ததாழும் திரெ .அணிவகுக்கச் தெய்தார்கள்
அவர்கள் முதல்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .மிரடகய இருந்தார்கள்க்கு(கிப்லாவு
அவர்கள்  .நாங்களும் தக்பரீ் கூைிகனாம் .னார்கள்(ததாழுரகரயத் துவக்கி) தக்பரீ் கூைி
ருகூஉச் தெயத்ôர்கள்பிைகு அவர்கள் ெஜ்தாச்  .நாங்களும் ருகூஉச் தெய்கதாம் .
முதல்  .ய்தனர்தெய்தகபாது முதல் வரிரெயிலிருந்தவர்கள் ெஜ்தாச் தெ
எழுந்து நின்ைதும் இைண்டாவது  (ெஜ்தாவிலிருந்து) வரிரெயிலிருந்தவர்கள்
பிைகு முதல் வரிரெயில .வரிரெயிலிருந்தவர்கள் ெஜ்தாச் தெய்தனர்்ிருந்தவர்கள் 
பின்வரிரெக்குச் தென்றுவிட, இைண்டாம் வரிரெயிலிருந்த வர்கள் முன் வரிரெக்கு 
வந்து அவர்களது இடத்தில் நின்ைனர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (இைண்டாவது ைக்அத்தில்) .
அவர்கள்  .தக்பரீ் கூைிகனாம் (அரனவரும்) அவர்கள் தக்பரீ் கூை நாங்கள் (ஸல்)
ருகூஉச் தெய்தகபாது நாங்கள்ும் ருகூஉச் தெய்கதாம்பிைகு அவர்கள் ெஜ்தாச்  .

 அப்கபாது .தெய்தகபாது முதல் வரிரெயிலிருந்தவர்களும் ெஜ்தாச் தெய்தனர்
பின்னர் அவர்களும் ெஜ்தாச் தெய்த  .இைண்டாவது வரிரெயினர் நின்றுதகாண்டனர்
 பின்னர் அரனவருடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் .பின்னர் அரனவரும் அமர்ந்கதாம்
அவர்கள் (ஸல்) ெலாம் தகாடுத்தார்கள் (ைஹ்) இதன் அைிவிப்பாளைான அபுஸ்ஸுரபர் .
இன்ரைய தரலவர்கள் " அவர்கள் (ைலி) பிைகு ஜாபிர் :அவர்கள் கூறுகிைார்கள்
 (ஸல்) அன்று அல்லாஹ்வின் தூதர்) உங்களுக்குத் ததாழுவிப்பரதப் கபான்கை
(அவர்கள் எங்களுக்குத் ததாழுவித்தார்கள்'' என்று குைிப்பிட்டுச் தொன்னார்கள் . 

1527 ெஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா  அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
கதாழர்களுக்கு அச்ெ கநைத் ததாழுரகரயத் ததாழுவித்தகபாது  அவர்கள் தம் (ஸல்)
அவர்கரள இரு வரிரெகளில் தமக்குப் பின்னால் அணிவகுக்கச் தெய்தார்கள்; தம்ரம 
அடுத்து இருந்தவர்களு (முதல் வரிரெயில்)க்கு ஒரு ைக்அத் ததாழுவித்தார்கள்பிைகு  .
ைக்அத்  பின்வரிரெயில் நின்ைவர்கள் ஒரு .எழுந்து நின்று தகாண்டார்கள்
பிைகு பின்வரிரெயில்  .ததாழும்வரை அவ்வாகை நின்று தகாண்டிருந்தார்கள்
முன்வரிரெயிலிருந்தவர்கள் பின்வரிரெக்குச்  .இருந்தவர்கள் முன்வரிரெக்கு வந்தனர்
தென்றுவிட்டனர் (ஸல்) அப்கபாது முன்வரிரெக்காைர் களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் .

பிைகு பின்வரிரெக்குச் தென்ைவர்கள் ஒரு  .அவர்கள் ஒரு ைக்அத் ததாழுவித்தார்கள்
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இைண்டாவது ைக்அத்தின் ) அவர்கள் (ஸல்) ைக்அத் ததாழும்வரை அல்லாஹ்வின் தூதர்
இருப்பில் அமர்ந்திருந்தார்க (ெஜ்தாரவ முடித்த பின்ள்துத் )பிைகு ெலாம் தகாடுத் .

 (ைஹ்) இரத ொலிஹ் பின் கவ்வாத் பின் ஜுரபர் .தார்கள்(ததாழுரகரய முடித்
133.ர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்அவ 

1528அல்லாஹ்வின் தூதர் தாத்துர் ரிகாஉ" அவர்களுடன் (ஸல்)' கபாரின்கபாது அச்ெ 
கநைத் ததாழுரக ததாழுத அல) :ஒருவர் கூைியதாவது (நபித்கதாழர்களில்)் லாஹ்வின் 
தூதர் அவர்கள் அப்கபாரின்கபாது அச்ெ கநைத் ததாழுரகரயத் ததாழுவித்  (ஸல்)
அவர்களுடன்  (ஸல்) ஓர் அணியினர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (எங்களில் .தார்கள்
மற்கைார் அணியினர் எதிரிகளுக்கு எதிகை  .ததாழுரகயில் அணி வகுத்தனர்
அவர்கள் தம்முட (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .அணிவகுத்தனர்ன் இருப்பவர்களுக்கு 
ஒரு ைக்அத் ததாழுவித்துவிட்டு அப்படிகய நின்றுதகாண்டார்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர்) .

மீதியிருந்த ) அந்த அணியினர் தங்களுக்கு (அவர்களுடன் ஒரு ைக்அத் ததாழுத (ஸல்)
பூர்த்தி தெய்துதகாண்டு திரும்பிச் தென்று  (இன்தனாரு ைக்அத்ரதத் தனியாகப்
 எதிரிகளுக்கு எதிகைஅணிவகுத்து நின்றுதகாண்டார்கள்அதுவரை எதிரிகளுக்கு ) பிைகு .

 அல்லாஹ்வின் தூதர் .மற்கைார் அணியினர் வந்தனர் (ந்தஎதிகை நின்றுதகாண்டிரு
மீதியிருந்த ஒரு ைக்அத்ரத  (தம்முரடய ததாழுரகயில்) அவர்கள் (ஸல்)
 .அமர்ந்துதகாண்டிருந் தார்கள் (அப்படிகய) இவர்களுக்குத் ததாழுவித்துவிட்டு
 (மீதியிருந்த ஒரு ைக்அத்ரதத் தனியாகப்) தங்களுக்கு (இைண்டாவது அணியினர்)
அவர்கள்  (ஸல்) பிைகு அவர்களுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் .தி தெய்துதகாண்டனர்பூர்த்
அவர்கள்  (ைஹ்) இரத ொலிஹ் பின் கவ்வாத் பின் ஜுரபர் .ெலாம் தகாடுத்தார்கள்
 .அைிவிக்கிைார்கள் 

1529 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் நாங்கள் அல்லாஹ்வின்  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
தாத்துர் ரிகாஉ" .புைப்பட்டுச் தென்கைாம் அவர்களுடன் (ஸல்) தூதர்' என்னுமிடத்தில் 
 .நாங்கள் இருந்தகபாது நிழல் நிரைந்த ஒரு மைத்தினருகக வந்கதாம் (கபாரை முடித்து)
ரடய மதிய )அவர்களு (ஸல்) நாங்கள் அந்த மைத்ரத அல்லாஹ்வின் தூதர்
 .வந்தார் அப்கபாது இரணரவப்பாளர் களில் ஒருவர் .க்காக விட்டுவிட்கடாம்(ஓய்வு
அவர்களது வாள் அந்த மைத்தில்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்
 (உரையிலிருந்து) உடகன அவர் அந்த வாரள எடுத்து .ததாங்கவிடப்பட்டிருந்தது
அவர்கள (ஸல்) உருவிப் பிடித்துக்தகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர்்ிடம் எனக்கு நீர் "
அஞ்சுகிைைீா?'' என்று ககட்டார்ெிைிதும் ) அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .
இல்ரல" (அஞ்ொமல்'' என்று பதிலளித்தார்கள்இப்கபாது என்னிடமி ருந்து " அவர் .
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உம்ரமக் காப்பவர் யார்?'' என்று ககட்டார் அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .
அல்லாஹ் உன்னிடமிருந"் து என்ரனக் காப்பான்'' என்று பதிலளித்தார்கள்அப்கபாது  .
 உடகன அவர் வாரள உரையிலிட்டு .அவரைக் கண்டித்தார்கள் நபித்கதாழர்கள்
பிைகு ததாழுரகக்கு  .ததாங்கவிட்டுவிட்டார் (பரழயபடி மைத்தில்)
ஓர் அணியினருக்கு  (தம் கதாழர்களில்) அப்கபாது .அரழப்புவிடப்பட்டது
) அல்லாஹ்வின் தூதர்ஸல் (அச்ெ கநைத் ததாழுரக) அவர்கள் இைண்டு ைக்அத்கள் (
ைகு இவ்வணியினர் பின்னால் விலகிக்தகாள்ளகவபி .ததாழுவித்தார்கள், (எதிரிகரளக் 
கண்காணித்துக்தகாண்டிருந்தமற்கைார் அணியினருக்கு இைண்டு ைக்அத்கள்  (
அவர்களுக்கு நான்கு ைக்அத்களும (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .ததாழுவித்தார்கள்  ், 
மக்களுக்கு இைண்டு ைக்அத்களும் ஆயின132. 

1530 ஜாபிர்  (ஸல்) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் :கூைியதாவது அவர்கள் (ைலி)
 அல்லாஹ்வின் தூதர் .அவர்களுடன் அச்ெ கநைத் ததாழுரகரயத் ததாழுதிருக்கிகைன்
ஓர் அணியினருக்கு இைண்டு  (தம்முடனிருந்த கதாழர்களில்) அவர்கள் (ஸல்)
ைக்அத்கள் ததாழ்ுவித்தார்கள் பிைகு மற்கைார் அணியினருக்கு இைண்டு ைக்அத்கள் .
அவர்கள் நான்கு ைக்அத்கள்  (ஸல்) அதாவது அல்லாஹ்வின் தூதர் .ததாழுவித்தார்கள்
ததாழுதார்கள்; (தம்முடனிருந்தஇைண்டு ைக்அத்கள்  (தலா) ஒவ்கவார் அணியினருக்கும் (
 .ததாழுவித்தார்கள் 

1531  அல்லாஹ்வின் தூதர் அவை (ஸல்)்  கள் கூைினார்கள்உங்களில் ஒருவர்  :
ச் தெல்ல விரும்பினால் (கிழரம ெிைப்புத் ததாழுரகக்கு தவள் ளிக்) ஜுமுஆவிற்கு
அவர்கள்  (ைலி) இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் .குளித்துக்தகாள்ளட்டும்
 .இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது .அைிவிக்கிைார்கள் 

1532அப்துல்லாஹ் பின் உமர்  அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
மீது(மிம்பர்) அவர்கள் தொற்தபாழிவுகமரட (ஸல்)  நின்ைபடி உங்களில் யார் "
க்கு வருகிைாகைா அவர் குளித்துக்தகாள்ளட்டும்(ரடய ததாழுரக)ஜுமுஆவு'' என்று 
கூைினார் கள்5.இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது - .

அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு  (ைலி) கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர்
கமற்கண்ட ஹதீஸ்  - .அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர்  (ைலி) அப்துல்லாஹ் பின் உமர்
 .வழியாகவும் வந்துள்ளது 
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1533 அப்துல்லாஹ் பின் உமர்  உமர் பின் அல்கத்தாப் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
மக்களுக்கு  (பள்ளிவாெலில்) அவர்கள் தவள்ளிக்கிழரம (ைலி)
உரையாற்ைிக்தகாண்டிருந்தகபாது, நபித் கதாழர்களில் ஒருவர் வந்தார் அவரை உமர் .
இது எந்த கநைம்" அவர்கள் அரழத்து (ைலி)? (ஏன் தாமதம்?)'' என்று ககட்டார்கள் .
 அதற்குஅவர் ததாழுரக அைிவிப்ரபக் ககட்ட  .கடன்நான் அலுவலில் மூழ்கிவிட்"

மட்டும்  (உளூ) உடகன அங்கத் தூய்ரம .பிைகுதான் நான் வடீ்டிற்கக திரும்பிகனன்
வருகிகைன் (விரைந்து) தெய்துவிட்டு நான்'' என்று கூைினார் (ைலி) அதற்கு உமர் .
தவறும் உளூ மட்டும்தானா" அவர்கள்? (குளிக்கவில்ரலயா?) அல்லாஹ் வின் தூதர் 
குளிக்குமாறு கட்டரளயிட்டுவந்தரத நீங்கள் நன்கு  (ஜுமுஆவிற்காக) அவர்கள் (ஸல்)
!அைிவரீ்ககள'' என்று ககட்டார்கள்3.  

1534அபூஹுரைைா  (ைலி) உமர் பின் அல்கத்தாப் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
தினத்தில் மக்களுக்கு  (ஜுமுஆ) அவர்கள் தவள்ளிக்கிழரம
உரைய்ாற்ைிக்தகாண்டிருந்தகபாது, உஸ்மான் பின் அஃப்பான்  அவர்கள் (ைலி)
ெிலருக்கு என்ன " அவர்கள் (ைலி) அப்கபாது உமர் .வந்தார்கள் (பள்ளிக்குத் தாமதமாக)
கநர்ந்தது? அவர்கள் ததாழுரக அைிவிப்புச் தெய்யப்பட்ட பின் தாமதமாக 
வருகின்ைனர்!'' என உஸ்மான்  அவர்கரளக் குைிப் (ைலி)பிட்டுச் ொரடயாகக் 
ககட்டார்கள்அவர்கள் (ைலி) அதற்கு உஸ்மான் ., "இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் 
தரலவகைஉளூ") ததாழுரக அைிவிப்ரபக் ககட்டவுடன் அங்கத் தூய்ரம !') மட்டும் 
தெய்துவிட்டுப் புைப்பட்டுவிட்கடன்'' என்று கூைினார்கள்அவர்கள் (ைலி) அதற்கு உமர் ., 
"தவறும் உளூ"' மட்டும்தானா? அல்லாஹ்வின் தூதர் உங்களில் " அவர்கள் (ஸல்)
ஒருவர் ஜுமுஆவுக்குச் தெல்லும்கபாது குளித்துக்தகாள்ளட்டும்' எனக் கூைியரத 
நீங்கள் தெவியுைவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள் 

 

 

 

அத்தியாயம் 8 :ஜும்ஆ (ஹதீஸ் 1535 லிருந்து 1612 வரை) 
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பாடம் : 1 தவள்ளிக்கிழரம குளிப்பது  

பருவ மரடந்த ஒவ்கவார் ஆண்மீதும் கட ரமயாகும் என்பதும், அது 
ததாடர்பாக வந்துள்ள கட்டரளயின் விவைமும்.  
 

1535 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: தவள்ளிக்கிழரம 
குளிப்பது பருவமரடந்த ஒவ்தவாருவர்மீதும் கடரமயாகும். இரத அபூெயதீ் 
அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.4  

 

1536 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: மக்கள் தவள்ளிக்கிழரம அன்று 
(மதீனா ரவச் சுற்ைியுள்ள) கமட்டுப்புைக் கிைாமங்களிலி ருந்த தங்கள் 
குடியிருப்புகளிலிருந்து முரைரவத்து (ததாழுரகக்கு) வந்துதகாண்டிருந்தனர். 
அப்கபாது அவர்கள் நீளங்கி அணிந்து வருவர். அவர்கள்மீது புழுதி படிந்து 
அவர்களின் உடலிலி ருந்து (வியர்ரவயின்) துர்வாரட வரும். (இந்த 
நிரலயில்) அவர்களில் ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என்னிடம் இருந்தகபாது வந்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "இன்ரைய நாளுக்காக நீங்கள் தூய்ரமயுடன் இருக்கக் கூடாதா?'' 

என்று ககட்டார்கள்.5 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நபி (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில்) மக்கள் உரழப்பாளிகளாக இருந்தனர். அவர்களிடம் (அவர்களின் 
பணிகரளக் கவனிக்க) கவரல யாட்கள் இருக்கவில்ரல. எனகவ, அவர்கள் 
மீது (வியர்ரவயின்) துர்வாரட வசீும். இதனால்தான், "நீங்கள் 

தவள்ளிக்கிழரம குளித்தால் என்ன?'' என்று அவர்களிடம் கூைப்பட்டது.6 

 

 பாடம் : 2 ஜுமுஆ நாளில் நறுமணம் பூசுதலும் பல் துலக்கலும்.  
 

1537 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தவள்ளிக்கிழரம 
அன்று குளிப்பது பருவ மரடந்த ஒவ்தவாருவர்மீதும் கடரமயாகும்; இன்னும் 
பல்துலக்குவதும்தான். கமலும், கிரடக்கின்ை நறுமணத்ரதப் பூெிக்தகாள்ள 

கவண்டும். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.7 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் புரகர் பின் 
அல்அைஜ்ஜு (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "தபண்களின் நறுமணப் 
தபாருளாக இருந்தாலும் ெரிகய'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  
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1538 தாவூஸ் பின் ரகொன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்கள் தவள்ளிக்கிழரமக் குளியல் பற்ைிய நபிதமாழிரய அைிவித்த 
கபாது, அவர்களிடம் நான் "ஒருவர் (தம்மிடம் இல்லாவிட்டால்) தம் 

வடீ்டாரிடம் இருக்கும் நறுமணத்ரதகயா எண்தணரயகயா பூெிக் தகாள்ள 
கவண்டுமா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "இது 
பற்ைி எனக்குத் ததரியாது'' என்று பதிலளித்தார்கள்.8 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

1539 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஏழு நாட்களுக்கு ஒரு முரை 
(தவள்ளிக் கிழரம அன்று) தம் தரலரயயும் கமனிரய யும் கழுவிக் 
குளிப்பது, ஒவ்தவாரு முஸ்லிமும் அல்லாஹ்விற்காகச் தெய்ய கவண்டிய 
கடரமயாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அைிவிக்கி ைார்கள். 
 1540 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தபருந்துடக்கிற்காகக் 
குளிப்பரதப் கபான்று தவள்ளியன்று குளித்துவிட்டு (கநைத் கதாடு 
பள்ளிவாெலுக்கு)ச் தெல்பவர், ஓர் ஒட்டகத்ரதக் குர்பானி தகாடுத்தவர் 
கபான்ைவர் ஆவார். (அதற்கடுத்த) இைண்டாம் கநைத்தில் தெல்பவர் ஒரு 

மாட்ரடக் குர்பானி தகாடுத்தவர் கபான்ைவர் ஆவார். மூன்ைாம் கநைத்தில் 
தெல்பவர் தகாம்புள்ள ஆட்ரடக் குர்பானி தகாடுத்தவர் கபான்ைவர் ஆவார். 
நான்காம் கநைத்தில் தெல்பவர் ஒரு ககாழிரயக் குர்பானி தெய்தவர் 
கபான்ைவர் ஆவார். ஐந்தாம் கநைத்தில் தெல்பவர் முட்ரடரயத் தர்மம் 
தெய்தவர் கபான்ைவர் ஆவார். இமாம் (தமது அரையிலிருந்து) தவளிகயைி 
(பள்ளிவாெலுக்குள் வந்து)விட்டால், (தபயர்கரளப் பதிவு தெய்யும்) 
வானவர்களும் இமாமின் தொற்தபாழிரவச் தெவியுை (உள்கள) 
வந்துவிடுகின்ைனர். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.9  

 

பாடம் : 3 தவள்ளிக்கிழரம தொற்தபாழிவின் கபாது தமௌனமாக இரு(ந்து 
காது தாழ்)த்தல்.  
 

1541 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தவள்ளிக்கிழரம 
அன்று இமாம் உரை யாற்ைிக்தகாண்டிருக்கும்கபாது, உன் அருகில் 

இருப்பவரிடம் நீ "தமௌனமாக இரு' என்று கூைினாலும் நீ வணீ்கபச்சு 

கபெியவனாவாய். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.10 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் 

பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கவறு இரு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

 1542 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தவள்ளியன்று இமாம் உரை நிகழ்த்திக் 
தகாண்டிருக்கும்கபாது, உன் அருகிலிருப் பவரிடம் நீ "தமௌனமாக இரு' என்று 
கூைினாலும் நீ வணீ்கபச்சு கபெியவனாவாய். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இதன் அைிவிப்பபாளர்களில் ஒருவைான 
அபுஸ்ஸினாத் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: ("நீ வணீ்கபச்சு 
கபெியவனாவாய்' என்பரதக் குைிக்க மூலத்தில்) "ஃபகத் லஃகீத்த' எனும் 
வாக்கியம் ஆளப்பட்டுள்ளது. இது அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களின் 

தமாழிவழக்கு ஆகும். அது "ஃபகத் லஃகவ்த்த' என்கை இருக்க கவண்டும்.  
 

பாடம் : 4 தவள்ளியன்று (கவண்டுதல் ஏற்கப் படுவதற்கு) உள்ள கநைம்.  
 

1543 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தவள்ளிக்கிழரம பற்ைிக் குைிப்பிடுரகயில் "அதில் ஒரு கநைம் 
இருக்கிைது. ெரியாக அந்த கநைத்தில் ஒரு முஸ்லிம் அடியார் ததாழுரக யில் 
ஈடுபட்டு, அல்லாஹ்விடம் எரதக் ககாரி னாலும் அரத அவருக்கு அல்லாஹ் 
வழங் காமல் இருப்பதில்ரல. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் குரதபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "அது மிகக் 
குரைந்த கநைம் என் பரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
ரகயால் ரெரக தெய்து உணர்த்தினார்கள்'' என அதிகப்படியாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.11  

 

1544 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அபுல்காெிம் (நபி-ஸல்) 
அவர்கள், "தவள்ளியன்று ஒரு கநைம் உண்டு. ெரியாக அந்த கநைத்தில் ஒரு 
முஸ்லிம் ததாழுரகயில் நின்று ஏகதனும் நன்ரமரயக் ககட்டால், அரத 
அவருக்கு அல்லாஹ் தகாடுக்காமல் இருப்பதில்ரல'' என்று கூைினார்கள். 
அந்த கநைம் மிகவும் குரைவான கநைம் என்பரதத் தமது ரகயால் ரெரக 
தெய்து காட்டினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - 
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கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

1545 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தவள்ளியன்று ஒரு கநைம் உண்டு. 
ெரியாக அந்த கநைத்தில் ஒரு முஸ்லிம் அல்லாஹ் விடம் ஏகதனும் 
நன்ரமரயக் ககாரினால், அரத அவருக்கு அல்லாஹ் தகாடுக்காமல் 

இருப்பதில்ரல. அது (மிகவும்) குரைவான கநைமாகும். இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அது (மிகவும்) குரைவான கநைமாகும்' எனும் குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல.  
 

1546 அபூபுர்தா பின் அபமீூொ அல் அஷ்அரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
என்னிடம் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள், "தவள்ளிக்கிழரமயில் 
உள்ள அந்த (அரிய) கநைம் பற்ைி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியதாக உம் தந்ரதயார் அைிவித்த ஹதீரஸ நீர் தெவியுற்ைைீா?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான் கூைிகனன்: ஆம்; என் தந்ரத பின்வருமாறு அைிவித்தரத 
நான் தெவியுற்கைன்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அது, 

இமாம் (தொற்தபாழிவு கமரடயில்) அமர்வதற்கும் ததாழுரக முடிவதற்கும் 
இரடகய உள்ள ஒரு கநைமாகும்.12 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

 

பாடம் : 5 தவள்ளிக்கிழரமயின் ெிைப்பு  

 

1547 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: சூரியன் உதிக்கும் 
நாட்களில் தவள்ளிக் கிழரமகய மிகவும் ெிைந்த நாளாகும். அன்று தான் 
(முதல் மனிதர்) ஆதம் (அரல) அவர்கள் பரடக்கப்பட்டார்கள். அன்றுதான் 
தொர்க்கத் திற்குள் அவர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள். அன்றுதான் அவர்கள் 
அங்கிருந்து தவளி கயற்ைப்பட்டார்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 
 

 1548 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: சூரியன் உதிக்கும் நாட்களில் தவள்ளிக் 
கிழரமகய மிகவும் ெிைந்த நாளாகும். அன்று தான் ஆதம் (அரல) அவர்கள் 
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பரடக்கப்பட் டார்கள்; அன்றுதான் தொர்க்கத்திற்குள் அனுப் பப்பட்டார்கள் ; 

அன்றுதான் அங்கிருந்து தவளிகயற்ைப்பட்டார்கள். அன்றுதான் யுக முடிவு 
நிகழும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

பாடம் : 6 தவள்ளிக்கிழரமதான் (வாை வழிபாட்டு நாள்) என இந்தச் 
ெமுதாயத்திற்கு அைிவிக்கப் தபற்ைது.  
 

1549 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நாம்தாம் (காலத்தால்) 
பிந்தியவர்களாகவும் மறுரம நாளில் (தகுதியால்) முந்தியவர்களாகவும் 
இருப்கபாம். எனினும், (நமக்கு முன்வந்த) ஒவ்தவாரு ெமுதாயத்தாரும் (யூத 
மற்றும் கிைித்தவர்) நமக்கு முன்கப கவதம் வழங்கப்தபற்ைனர். அவர்களுக்குப் 
பின்புதான் நாம் கவதம் வழங்கப்தபற் கைாம். அல்லாஹ் நம்மீது 
விதியாக்கியுள்ள இந்த (தவள்ளிக்கிழரம) நாரள அல்லாஹ் நமக்காக(த் 
கதர்ந்ததடுத்து) அைிவித்தான். (வாை வழிபாட்டு நாள் ததாடர்பாக) மக்கள் 
நம்ரமப் பின்ததாடர்பவர் களாககவ உள்ளனர். (தவள்ளிக்கிழரம நமது 

வழிபாட்டு நாள் எனில்) அடுத்த நாள் (ெனிக்கிழரம) யூதர்களின் (வழிபாட்டு) 
நாளாகும். அதற்கடுத்த நாள் (ஞாயிற்றுக் கிழரம) கிைித்தவர்களின் 
(வழிபாட்டு) நாளாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.13 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைிலும் "நாம் (காலத்தால்) பிந்தியவர் களாகவாம்; மறுரம 
நாளில் (தகுதியால்) முந்தியவர்களாகவாம்'' என்கை ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது.  
 

1550 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: நாகம (காலத்தால்) 
பிந்தியவர்களாகவும் மறுரம நாளில் (தகுதியால்) முந்தியவர்களாக வும் 
இருப்கபாம். நாகம தொர்க்கத்தில் முதலில் நுரழகவாம். எனினும், (யூதர் 
மற்றும் கிைித்தவைான) அவர்கள் நமக்கு முன்கப கவதம் வழங்கப்தபற்ைனர். 
அவர்களுக்குப் பின்புதான் நாம் கவதம் வழங்கப்தபற்கைாம். அவர்கள் கருத்து 
கவறுபாடு தகாண்ட விையத்தில் அல்லாஹ் நமக்குச் ெத்தியத் திற்கு 
வழிகாட்டினான். இந்த (ஜுமுஆ) நாள் விையத்திலும் (அரத வாை வழிபாட்டு 

நாளாக ஏற்பது ததாடர்பாக) அவர்கள் கருத்து கவறுபாடு தகாண்டனர். 
அல்லாஹ் நமக்கு அந்த நாரள அைிவித்துத் தந்தான். (இதில் மக்கள் 
அரனவரும் நம்ரமப் பின்ததாடைக்கூடியவர்ககள ஆவர்.) இன்று 
(தவள்ளிக்கிழரம) நமக்குரிய (வழிபாட்டு) நாளாகும். நாரள (ெனிக்கிழரம) 
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யூதர்களுக்குரிய நாளாகும். மறுநாள் (ஞாயிற்றுக்கிழரம) 
கிைித்தவர்களுக்குரிய நாளாகும்.14 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 1551 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் எங்களுக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களா கும். அவற்ைில் இந்த 
ஹதீஸும் ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
நாகம (காலத்தால்) பிந்தியவர்களாகவும் மறுரம நாளில் (தகுதியால்) 
முந்தியவர்களா கவும் இருப்கபாம். எனினும், (யூதர் மற்றும் கிைித்தவைான) 
அவர்கள் நமக்கு முன்கப கவதம் வழங்கப்தபற்ைனர். அவர்களுக்குப் பின்கப 
நமக்கு கவதம் வழங்கப்தபற்ைது. இந்த (தவள்ளி)க்கிழரமதான் அவர்களுக்கும் 
(வாை வழிபாட்டு) நாளாக கடரமயாக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அவர்கள் இ(ந்த 
நாரளத் தமது வாை வழிபாட்டு நாளாக ஏற்றுக்தகாள்வ)தில் கருத்து கவறுபாடு 
தகாண்டனர். ஆககவ, அல்லாஹ் நமக்கு அந்த நாரள அைிவித்தான். இதில் 
அவர்கள் (அரனவரும்) நம்ரமப் பின் ததாடர்பவர்ககள ஆவர். 
(எவ்வாதைனில், தவள்ளிக்கிழரம நமது வாை வழிபாட்டு நாள் என்ைால்) 
யூதர்களுக்கு நாரள (ெனிக்கிழரம)யும் கிைித்தவர்களுக்கு மறுநாளும் 
(ஞாயிற்றுக்கிழரமயும் வாை வழிபாட்டு நாட்களாகும்). இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

1552 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ், நமக்கு 
முந்ரதய (யூதர் மற்றும் கிைித்தவ) ெமுதாயத்தாரை (வாை வழிபாட்டு நாளான) 
தவள்ளிக்கிழரமயிலிருந்து வழிபிைழ விட்டுவிட்டான். எனகவ, யூதர்களுக்குச் 
ெனிக்கிழரமயும் கிைித்தவர்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழரமயும் (வாை வழிபாட்டு 
நாட்களாக) அரமந்தன. பிைகு அல்லாஹ் நம்ரமப் பரடத்து நமக்கு 

தவள்ளிக்கிழரமரய அைிவித்தான். (வரிரெ முரையில்) தவள்ளி, ெனி, 
ஞாயிறு என அரமந்திருப்பரதப் கபான்கை மறுரம நாளிலும் அவர்கள் 
நம்ரமப் பின்ததாடர்பவர் களாககவ இருப்பார்கள். உலக மக்களில் நாகம 
(காலத்தால்) பிந்தியவர்களாக இருக்கிகைாம்; மறுரம நாளில் (தகுதியால்) 
முந்தியவர்களாகவும் பரடப்பினங்களில் அரனவருக்கும் முன் தீர்ப்பளிக்கப் 
படுபவர்களாகவும் இருப்கபாம். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களும் 
ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்களும் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஐந்து 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 1553 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நமக்கு 
தவள்ளிக்கிழரம (வாை வழிபாட்டு நாளாக) அைிவிக்கப்தபற்ைது. நமக்கு 
முன்னிருந்தவர்கரள அதிலிருந்து அல்லாஹ் வழி பிைழ விட்டுவிட்டான்'' 

என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக ஹதீஸ் 
ததாடங்குகிைது. மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள வாகை கவறு 
வார்த்ரதகளில் இடம்தபற்றுள்ளன. 
 

 பாடம் : 7 தவள்ளிக்கிழரம (ததாழுரகக்கு) கநைத்கதாடு தெல்வதன் ெிைப்பு.  
 

1554 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தவள்ளிக்கிழரம 
வந்துவிட்டால் வானவர் கள் (ஜுமுஆ ததாழுரக நரடதபறும்) பள்ளி 
வாெலின் ஒவ்தவாரு நுரழவாயிலிலும் நின்று தகாண்டு, முதன்முதலாக 
உள்கள நுரழப வரையும் அடுத்தடுத்து உள்கள நுரழபவரையும் (அவர்கள் 
யார், யார் என) எழுதிப் பதிவு தெய்துதகாண்டிருப்பார்கள். இமாம் (மிம்பர்மீது) 
அமர்ந்துவிட்டால், வானவர்கள் அந்த (தபயர் பதிவு) ஏடுகரளச் 
சுருட்டிரவத்துவிட்டு வந்து (இமாமின்) உரைரயச் தெவியுறுகின்ைனர். 
(ஜுமுஆவுக்காக) கநைத்கதாடு வருபவைது நிரலயானது, ஓர் ஒட்டகத்ரதக் 
குர்பானி தகாடுத்தவைது நிரலக்கு ஒப்பானதாகும். அதற்கடுத்து வருபவர் ஒரு 
மாட்ரடக் குர்பானி தகாடுத்தவர் கபான்ைவர் ஆவார். அதற்கடுத்து வருபவர் 
ஓர் ஆட்ரடக் குர்பானி தகாடுத்தவர் கபான்ைவர் ஆவார். அதற்கடுத்து 
வருபவர் ஒரு ககாழிரயயும், அதற்கடுத்து வருபவர் ஒரு முட்ரடரயயும் 

தர்மம் தெய்தவர் கபான்ைவர்கள் ஆவர். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.15 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

1555 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள். "(தவள்ளிக்கிழரம வந்துவிட்டால்) பள்ளி வாெலின் ஒவ்தவாரு 
நுரழவாயிலிலும் ஒரு வானவர் நின்றுதகாண்டு, முதன்முதலாக 

நுரழபவரையும் அடுத்து முதலில் நுரழப வரையும் (அவர்கள் யார், யார் 
என) எழுதிப் பதிவு தெய்கிைார்கள்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு ஜுமுஆவுக்கு 

வருபவர்களின் நிரலரய, இரைச்ெி ஒட்டகத்ரதக் குர்பானி தகாடுத்தவர் 
கபான்ைவர் ஆவார் என்பதிலிருந்து முட் ரடரய தர்மம் தெய்தவர் கபான்ைவர் 
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ஆவார் என்பதுவரை படிப்படியாகக் குரைத்து ஒப்பிட் டுக் 
தகாண்கடகபானார்கள். "இமாம் (மிம்பர்மீது) அமர்ந்துவிட்டால் தபயர்ப் பதி 
கவடுகள் சுருட்டப்பட்டுவிடுகின்ைன; வானவர் கள் (இமாமின்) உரையில் 
பங்ககற்கின்ைனர்'' என்றும் கூைினார்கள். பாடம் : 8 (தவள்ளிக்கிழரம) உரைரய 
தமௌன மாகச் தெவிகயற்பவரின் ெிைப்பு.  
 

1556 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர் (தவள்ளிக்கிழரம அன்று) 
குளித்துவிட்டு ஜுமுஆத் ததாழுரகக்குச் தென்று, அவைது விதியில் 
எழுதப்பட்டிருந்த அளவு (கூடுதலாகத்) ததாழுதார்; பிைகு இமாம் தமது 
தொற்தபாழிரவ (குத்பா) முடிக்கும்வரை வாய்மூடி தமௌனமாக உரைரயக் 

ககட்டுவிட்டு, அவருடன் கெர்ந்து ததாழுரகரய நிரைகவற்றுகிைார். 
இத்தரகயவருக்கு அந்த ஜுமுஆவிலிருந்து அடுத்த ஜுமுஆ வரையும் 
கமற்தகாண்டு மூன்று நாட்கள்வரையும் ஏற்படுகின்ை (ெிறு) பாவங்கள் 
(அரனத்தும்) மன்னிக்கப்படுகின்ைன. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 
 

 1557 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (தவள்ளிக்கிழரம) 
யார் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்து, அரத தெம்ரமயாகவும் தெய்து 
ஜுமுஆவுக்கு வந்து (இமாமின் உரைரய) தெவிதாழ்த்தி தமௌனமாகக் 

ககட்கிைாகைா அவருக்கு அந்த ஜுமுஆவிலிருந்து அடுத்த ஜுமுஆவரைக்கும் 

கமற்தகாண்டு மூன்று நாட்களுக்கும் ஏற்படுகின்ை (ெிறு) பாவங்கள் (யாவும்) 
மன்னிக்கப்படுகின்ைன. யார் (இமாம் உரை நிகழ்த்தும்கபாது தரையில் 
கிடக்கும்) ெிறு கற்கரளத் ததாட்டு (விரள யாடி)க்தகாண்டிருக்கிைாகைா அவர் 
வணீான தெயலில் ஈடுபட்டுவிட்டார். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 9 சூரியன் (உச்ெியிலிருந்து) ொய்கின்ை கபாது ஜுமுஆத் ததாழுவது.  
 

1558 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (ஜுமுஆ) ததாழுகவாம்; பிைகு 

திரும்பிச் தென்று நீர் இரைக்கும் எங்கள் ஒட்டகங்களுக்கு ஓய்வளிப்கபாம். 
(இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) ஹென் பின் அய்யாஷ் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் (இந்த ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்த) ஜஅஃபர் பின் 
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முஹம்மத் (ைஹ்) அவர்களிடம் "அது எந்த கநைம்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "சூரியன் உச்ெியிலிருந்து ொயும் (நண்பகல்) கநைத்தில்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 1559 முஹம்மத் பின் அலீ பின் அல்ஹுரென் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எந்த கநைத்தில் ஜுமுஆ ததாழுவார்கள்?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஜுமுஆ) 
ததாழுவித்த பிைகு நாங்கள் எங்களுரடய ஒட்டகங்களிடம் தென்று 
அவற்றுக்கு ஓய்வளிப்கபாம்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அப்துல்லாஹ் பின் அப்திர் 
ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "சூரியன் உச்ெியிலிருந்து ொயும் 
(நண்பகல்) கநைத்தில் (ஜுமுஆ ததாழுவார்கள்)'' என்றும், ஒட்டகங்கள் என்பது 
"நீர் இரைக்கும் ஒட்டகங்கரளக் குைிக்கும்' என்றும் அதிகப்படியாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

1560 ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் "ஜுமுஆ' 

ததாழுத பிைகுதான் மதிய ஓய்வு கமற்தகாள்கவாம்; முற்பகல் உணவு 

உட்தகாள்கவாம். (அந்த அளவிற்கு கநைத்தி கலகய ஜுஆமு 
ததாழுதுவிடுகவாம்.)16 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அலீ பின் ஹுஜ்ர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்'' என்று அதிகப்படியாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

1561 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர் கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் சூரியன் உச்ெியிலிருந்து ொயும் 
(நண்பகல்) கநைத்தில் "ஜுமுஆ' ததாழுகவாம். பிைகு (சுவர்களுக்கு நிழல் 

படியாததால்) நாங்கள் (ஒதுங்கி நடக்க) நிழல் கதடியவாகை (வடீ்டுக்குத்) 
திரும்புகவாம்.17 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 

 1562 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "ஜுமுஆ' ததாழுதுவிட்டு 

(வடீ்டிற்குத்) திரும்புகவாம். அப்கபாது (நண்பகல் கநைமாயிருப்பதால்) நாங்கள் 

நிழல் தபறும் அளவுக்கு சுவர்களில் நிழல் படிந்திருக்காது. பாடம் : 10 
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(ஜுமுஆ) ததாழுரகக்கு முன் (இமாம்) இரு உரைகள் நிகழ்த்துவதும் 
அவ்விரு உரைகளுக்கு இரடகய (அவர்) அமர்வதும். 
 

 1563 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: தவள்ளிக்கிழரம 
அன்று (முதலில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நின்று தகாண்டு 
உரை நிகழ்த்துவார்கள். பிைகு உட் கார்ந்துவிட்டு மீண்டும் எழுந்து நிற்பார்கள்; 

இன்று நீங்கள் தெய்வரதப் கபான்று. இரத நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.18 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
 

1564 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(ஜுமுஆவின்கபாது) குர்ஆன் (வெனங்கரள) ஓதி, மக்களுக்கு நிரனவூட்டி இரு 
(குத்பா) உரைகள் நிகழ்த்து வார்கள். அவ்விரு உரைகளுக்கிரடகய 

அமர்வார்கள். இரத ெிமாக் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

1565 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (ஜுமுஆவின்கபாது) நின்ைவாகை உரையாற்றுவார்கள். பிைகு 
உட்கார்ந்துவிட்டு (மீண்டும்) எழுந்து நின்ைவாகை உரையாற்றுவார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உட்கார்ந்தவாகை உரை 

நிகழ்த்துவார்கள் என்று எவகைனும் உன்னிடம் கூைினால் அவர் 

தபாய்யுரைத்துவிட்டார். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் களுடன் நான் இைண்டாயிைத்துக்கும் அதிகமான 
ததாழுரககரளத் ததாழுதிருக்கிகைன். இரத ெிமாக் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

பாடம் : 11 "அவர்கள் வியாபாைத்ரதகயா கவடிக்ரகரயகயா கண்டால் 
உம்ரம (அப்படிகய) நிற்கரவத்துவிட்டு அவற்ரை கநாக்கிச் 
தென்றுவிடுகின்ைனர்'' எனும் (62:11ஆவது) இரைவெனம். 
 

 1566 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நபி 
(ஸல்) அவர்கள் தவள்ளிக்கிழரம அன்று நின்ைவாறு உரை நிகழ்த்திக் 
தகாண்டிருந்தகபாது, ைாம் (ெிரியா) நாட்டிலிருந்து ஓர் ஒட்டகக் கூட்டம் 
(உணவுப் தபாருட்களுடன்) வந்தது. உடகன அரத கநாக்கி மக்கள் 
அரனவரும் கரலந்து தென்று விட்டனர்; பன்னிைண்டு கபர் மட்டுகம எஞ்ெி 
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யிருந்தனர். அப்கபாதுதான் "அல்ஜுமுஆ' (62) அத்தியாயத்திலுள்ள "அவர்கள் 
வியா பாைத்ரதகயா கவடிக்ரகரயகயா கண்டால் உம்ரம நிற்க 
ரவத்துவிட்டு, அவற்ரை கநாக்கிச் தென்றுவிடுகின்ைனர்'' எனும் இந்த 
(11ஆவது) வெனம் அருளப்தபற்ைது.19 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிட மிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உரை நிகழ்த்திக்தகாண்டிருந்தார்கள்' 

என்பது மட்டுகம இடம்தபற்றுள்ளது. "நின்ை வாறு' எனும் குைிப்பு 

இடம்தபைவில்ரல.  
 

1567 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (ஒரு) 
தவள்ளிக்கிழரம அன்று நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தகபாது, (வியாபாைப் 
தபாருட்களுடன்) ஒட்டகக் கூட்டம் ஒன்று வந்தது. உடகன அரத கநாக்கி 
மக்கள் அரனவரும் தவளிகயைிச் தென்றுவிட்டனர்; பன்னிைண்டு கபர் 
மட்டுகம எஞ்ெினர். அந்தப் பன்னிருவரில் நானும் ஒருவன் ஆவúன். 
அப்கபாதுதான் அல்லாஹ் "அவர்கள் வியாபாைத்ரதகயா கவடிக்ரகரயகயா 
கண்டால் உம்ரம நிற்கரவத்துவிட்டு அவற்ரை கநாக்கிச் 
தென்றுவிடுகின்ைனர்...'' எனும் (62:11ஆவது) வெனத்ரத முழுரமயாக 
அருளினான். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 1568 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தவள்ளிக்கிழரம அன்று நின்ைவாறு உரை நிகழ்த்திக்தகாண்டி 

ருந்தகபாது, (ைாமிலிருந்து) மதீனாவிற்கு ஒட்டகக் கூட்டம் ஒன்று (உணவுப் 

தபாருட் களுடன்) வந்தது. உடகன நபித்கதாழர்கள் அரனவரும் அதன் பக்கம் 

விரைந்கதாடினர்; நபியவர்களுடன் பன்னிைண்டு கபர் மட்டுகம 
எஞ்ெியிருந்தனர். அந்தப் பன்னிருவரில் அபூ பக்ர் (ைலி), உமர் (ைலி) 
ஆகிகயாரும் அடங்கு வர். அப்கபாதுதான் "அவர்கள் வியாபாைத்ரத கயா 
கவடிக்ரகரயகயா கண்டால் உம்ரம நிற்கரவத்துவிட்டு, அவற்ரை கநாக்கிச் 
தென்றுவிடுகின்ைனர்'' எனும் இந்த (62:11 ஆவது) வெனம் அருளப்தபற்ைது. இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

1569 அபூஉரபதா ஆமிர் பின் அப்தில் லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைிய தாவது: கஅப் பின் உஜ்ைா (ைலி) அவர்கள் (ஜுமுஆ நாளில்) 
பள்ளிவாெலுக்குள் நுரழந்த கபாது, அப்துர் ைஹ்மான் பின் உம்மில் ஹகம் 
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உட்கார்ந்தபடிகய (குத்பா) உரை நிகழ்த்திக்தகாண்டிருந்தார். உடகன கஅப் (ைலி) 
அவர்கள் "(இகதா) இந்த கமாெமான ஆரளப் பாருங்கள்: உட்கார்ந்துதகாண்டு 
உரை நிகழ்த்துகிைார். உயர்ந்கதான் அல்லாஹ் "அவர்கள் வியாபாைத்ரதகயா 
கவடிக்ரகரயகயா கண்டால் உம்ரம நிற்கரவத்துவிட்டு அவற்ரை கநாக்கிச் 
தென்றுவிடுகின்ைனர்' (62:11) என்று கூறுகின்ைான்'' என்று தொன்னார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. பாடம் : 12 ஜுமுஆத் 
ததாழுரகரயக் ரகவிடுவதற்கு வந்துள்ள கண்டனம்.  
 

1570 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) மற்றும் அபூஹுரைைா (ைலி) ஆகிகயார் 

கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொற்தபாழிவு 
கமரடயின் படிகள்மீது நின்ைபடி " மக்கள் ஜுமுஆக்கரளக் 
ரகவிடுவதிலிருந்து விலகியிருக்கட்டும்! அல்லது அவர்களின் இதயங்கள்மீது 
அல்லாஹ் முத்திரை பதித்துவிடுவான்; பிைகு அவர்கள் அலட்ெியவாதிகளில் 
கெர்ந்துவிடுவர்'' என்று கூைியரத நாங்கள் ககட்கடாம். இரத ஹகம் பின் 
மீனாஉ (ைஹ்) அவர் கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 13 (ஜுமுஆ) ததாழுரகரயயும் (குத்பா) உரைரயயும் சுருக்கமாக 
அரமத்தல்.  
 

1571 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் களுடன் ததாழுதுவந்கதன். அவர்களது ததாழுரகயும் 
உரையும் (நீண்டதாகவும் இல்லாமல் மிகவும் சுருக்கமானதாகவும் இல்லா 
மல்) நடுத்தைமாககவ அரமந்திருந்தன. இரத ெிமாக் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கி ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 
 

 1572 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் பல ததாழு ரககரளத் ததாழுதிருக்கிகைன். அவர்களது 

ததாழுரகயும் உரையும் நடுத்தைமாககவ அரமந்திருந்தன. இரத ெிமாக் (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 

 1573 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஏகதனும் முக்கிய விையம் குைித்து எச்ெரிக்ரக 
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தெய்து) உரை நிகழ்த்தும்கபாது, அவர்களின் கண்கள் ெிவந்துவிடும்; குைல் 
உயர்ந்துவிடும்; ககாபம் மிகுந்து விடும். எந்த அளவிற்தகன்ைால், எதிரிப் 
பரடயினர் தாக்குதல் ததாடுக்கப்கபாவது குைித்து "எதிரிகள் காரலயில் 

உங்கள்மீது தாக்குதல் ததாடுக்கப்கபாகின்ைனர்; மாரலயில் உங்கள்மீது 
தாக்குதல் ததாடுக்கப்கபாகின்ைனர்' என்று கூைி அவர்கள் எச்ெரிக்ரக 
விடுப்பவரைப் கபான்ைிருப்பார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"நானும் மறுரம நாளும் இகதா இவ்விரு விைல்கரளப் கபான்று (தநருக்கமாக) 
அனுப்பப்தபற்றுள்களாம்'' என்று கூைியவாறு தம்முரடய சுட்டு விைரலயும் 
நடு விைரலயும் இரணத்துக் காட்டுவார்கள். கமலும், "அம்மா பஅத் 
(இரைவாழ்த்துக்குப் பின்!) உரைகளில் ெிைந்தது அல்லாஹ்வின் கவதம் 
(குர்ஆன்) ஆகும். வழிகாட்டலில் ெிைந்தது முஹம்மதின் வழிகாட்டலாகும். 
தெயல்களில் தீயரவ (மார்க்கத்தின் தபயைால்) புதிதாக உண்டாக்கப்படுபரவ 
ஆகும். (மார்க்கத்தின் தபயைால் புதிதாக உருவாக்கப்படும்) ஒவ் தவாரு 
புதுரமயும் வழிககடு ஆகும்'' என்று கூறுவார்கள். பிைகு "ஒவ்கவார் இரை 
நம்பிக்ரகயாளருக்கும் அவைது உயிரைவிட நான் தநருக்கமான 

(உரிரமயுரடய)வன் ஆகவன். (ஆககவ,) எவர் (இைக்கும்கபாது) ஒரு 
தெல்வத்ரத விட்டுச்தெல்கிைாகைா அது அவருரடய 
குடும்பத்தாருக்குரியதாகும். எவர் (இைக்கும்கபாது) ஒரு கடரன அல்லது 
(தம்ரமத் தவிை கவறு திக்கற்ை) மரனவி மக்கரள விட்டுச்தெல்கின்ைாகைா 
அவர்கள் என்னிடத்தில் வைட்டும். என்மீகத (அவர் கரளப் பைாமரிப்பதும் 
அவர்களது கடரன அரடப்பதும்) தபாறுப்பாகும்'' என்று கூைினார்கள். 
 

 1574 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தவள்ளிக்கிழரம உரையில் அல்லாஹ்ரவப் கபாற்ைிப் புகழ்வார்கள். 
அரதத் ததாடர்ந்து தமது குைரல உயர்த்(தி கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்று உரை நிகழ்த்)துவார்கள்.  
 

1575 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (ஜுமுஆவில்) மக்களுக்கு உரை நிகழ்த்தும் கபாது. 
அல்லாஹ்ரவ அவனது தகுதிக்ககற்ை புகழ்தமாழிகள் கூைிப் கபாற்ைிப் 
புகழ்வார்கள். பிைகு "அல்லாஹ் யாரை கநர்வழியில் தெலுத்திவிட்டாகனா 

அவரை எவைாலும் வழிதகடுக்க முடியாது. அல்லாஹ் யாரை வழிககட்டில் 

விட்டுவிட்டாகனா அவரை எவைாலும் கநர்வழியில் கெர்க்க முடியாது. 
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உரையில் ெிைந்தது அல்லாஹ்வின் கவதம் (குர்ஆன்) ஆகும்'' என்று 
கூறுவார்கள் என இடம்தபற்றுள்ளது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 

1576 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "அஸ்து ைனூஆ' எனும் 
குலத்ரதச் கொர்ந்த ளிமாத் பின் ஸஅலபா என்பார் மக்காவுக்கு வந்தார். அவர் 
காற்றுகறுப்புக்காக ஓதிப்பார்ப்பவைாய் இருந்தார். மக்காரவச் கெர்ந்த ெில 
அைிவிலிகள் "முஹம்மத் ஒரு மனகநாயாளி' என்று கூறுவரத அவர் 
தெவியுற்ைார். "நான் அந்த மனிதரைச் ெந்தித்(து ஓதிப்பார்த்)தால் எனது 
கைத்தால் அவருக்கு அல்லாஹ் நிவாைணம் அளிக்கக்கூடும்'' என்று ளிமாத் 
தொன்னார். அவ்வாகை அவர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்(களிடம் வந்து 
அவர்)கரளச் ெந்தித்தகபாது, "முஹம்மகத! காற்றுகறுப்புக்காக நான் 
ஓதிப்பார்த்துவருகிகைன். எனது கைத்தால் தான் நாடியவர்களுக்கு அல்லாஹ் 

நிவாைணமளிக்கிைான். உங்களுக்கு நான் ஓதிப்பார்க்கட்டுமா?'' என்று ககட்டார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அரனத்துப் புகழும் 
அல்லாஹ் வுக்கக உரியது. நாங்கள் அவரனப் கபாற்று கிகைாம்; அவனிடகம 
உதவி ககாருகிகைாம். அல்லாஹ் யாரை கநர்வழியில் தெலுத்திவிட்டாகனா 
அவரை எவைாலும் வழிதகடுக்க முடியாது. அவன் யாரை வழிககட்டில் 
விட்டுவிட்டாகனா அவரை எவைாலும் கநர்வழியில் கெர்க்க முடியாது. 
அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல; அவன் தனித்தவன்; 

அவனுக்கு இரணகயதுமில்ரல என்றும், முஹம்மத் அல்லாஹ்வின் 
அடிரமயும் தூதருமாவார் என்றும் நான் உறுதி கூறுகிகைன். 
இரைவாழ்த்துக்குப் பின்!'' என்று கூைினார்கள். (இரதக் ககட்ட) ளிமாத், "நீங்கள் 
(இப்கபாது) தொன்ன இந்த வார்த்ரதகரள மீண்டும் தொல்லுங் கள்'' என்று 
ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த வார்த்ரதகரள முன்பு 
கபான்கை மூன்று முரை கூைினார்கள். இரதக் ககட்ட ளிமாத், "நான் 
கொதிடர்கள், சூனியக்காைர்கள், கவிஞர்கள் ஆகிகயாரின் தொற்கரளக் 

ககட்டிருக்கிகைன். ஆனால், நீங்கள் கூைிய இந்த வார்த்ரதகரளப் கபான்று 
நான் ககட்டகதயில்ரல. இவ்வார்த்ரதகள் ஆழ்கடரலகய ததாட்டுவிட்டன. 
உங்களது கைத்ரத நீட்டுங்கள்; நான் இஸ்லாத்ரத ஏற்பதற்கு உங்களிடம் 
உறுதிதமாழி அளிக்கிகைன்'' என்று கூைினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் அவரிடம் உறுதிதமாழி வாங்கிக்தகாண்டார்கள். அப்கபாது 
"உம்முரடய ெமூக மக்களுக்காகவும் (அவர்கள் ொர்பாக) உறுதிதமாழி 
அளிப்பைீாக!'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு ளிமாத் "என் ெமூகத்தாருக்காகவும் 
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(உறுதி அளிக்கிகைன்)'' என்று கூைினார். பிைகு (ஒரு கட்டத்தில்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுப்பிய பரடப் பிரிதவான்று 
அவருரடய ெமூகத்தாரைக் கடந்து தென்ைது. அப்கபாது அப்பரடயின் 

தரலவர் தம் வைீர்களிடம், "இகதா இந்த மக்களிடமிருந்து (கபார்ச் தெல்வமாக) 
எரதகயனும் தபற்ைரீ்களா?'' என்று ககட்டார். பரடவைீர்களில் ஒருவர், "(ஆம்) 
நான் ஒரு தண்ணரீ் குவரளரய அவர்களிடமிருந்து தபற்கைன்'' என்ைார். 
அதற்கு "அரதத் திருப்பிக் தகாடுத்துவிடுங்கள்! இவர்கள் ளிமாதின் ெமூக 
மக்கள். (ளிமாத் அளித்துள்ள உறுதிதமாழியின் கீழ் இவர்கள் அபயம் 
தபற்ைவர்கள்)'' என்று கூைினார். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 
 

 1577 அபூவாயில் ைகீக் பின் ெலமா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: எங்களுக்கு 
அம்மார் பின் யாெிர் (ைலி) அவர்கள் (ஒரு தவள்ளிக்கிழரம) சுருக்கமாக வும் 
தெைிவுடனும் உரை நிகழ்த்தினார்கள். அவர்கள் (கமரடயிலிருந்து) 
இைங்கியகபாது, "அபுல் யக்ளாகன! தெைிவுடன் சுருக்கமாகப் கபெினரீ்கள். 
இன்னும் ெிைிது கநைம் கபெியிருந் தால் நன்ைாயிருந்திருக்குகம?'' என்று 
நாங்கள் கூைிகனாம். அதற்கு அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"ததாழுரகரய நீட்டி உரைரயச் சுருக்குவது ஒருவைது மார்க்க அைிவிற்கு 
அரடயாளம் ஆகும். ஆககவ, ததாழுரகரய நீட்டி உரைரயச் சுருக்குங்கள். 
ெில தொற்தபாழிவு களில் கவர்ச்ெி உள்ளது' என்று கூைியரத நான் 

ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள்.  
 

1578 அதீ பின் ஹா(த்)திம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி 
(ஸல்) அவர்கள் அருகில் உரையாற்ைினார். அப்கபாது "யார் அல்லாஹ்விற்கும் 
அவன் தூதருக்கும் கீழ்ப்படிந்து நடக்கின்ைாகைா அவர் கநர்வழி 
அரடந்துவிட்டார். யார் அவர்கள் இருவருக்கும் மாறு தெய்கின்ைாகைா அவர் 

வழிதவைிவிட்டார்'' என்று குைிப்பிட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "நீர் ஒரு கமாெமான தொற்தபாழிவாளர். "யார் அல்லாஹ்விற்கும் 
அவன் தூதருக்கும் மாறு தெய்கின்ைாகைா' என்று (பிரித்துக்) கூறுவைீாக!'' 
என்ைார்கள்.20 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
"வழிதவைிவிட்டார்' என்பரதக் குைிக்க ஹதீஸின் மூலத்தில் ஆளப்பட்டுள்ள 
"ஃகவா' எனும் தொல், அப்துல்லாஹ் பின் நுரமர் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "ஃகவிய' என்று ஆளப்பட்டுள்ளது.  
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1579 யஅலா பின் உமய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தொற்தபாழிவுகமரட மீது (உரையாற்ைியகபாது) "(குற்ைவாளிகள் நைகத்தின் 
காவலரை கநாக்கி) "யா மாலிக்' (மாலிக்கக!) என்று அரழப்பார்கள்'' எனும் 
(43:77ஆவது) வெனத்ரத ஓதுவரத நான் ககட்டிருக்கிகைன். இரத ஸஃப்வான் 
பின் யஅலா (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.21 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

1580 அம்ைா பின்த் அப்திர் ைஹ்மான் (ைலி) அவர்களின் ெககாதரி கூைியதாவது: 
நான் தவள்ளிக்கிழரம அன்று "காஃப் வல்குர்ஆனில் மஜதீ்' எனும் (50ஆவது) 
அத்தியாயத்ரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் வாயிலிருந்து 

தெவியுற்கைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒவ்தவாரு ஜுமுஆ 

(தொற்தபாழி)விலும் இந்த அத்தியா யத்ரத ஓதுவார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அம்ைா பின்த் அப்திர் ைஹ்மான் (ைலி) அவர்களுரடய ெககாதரியிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அம்ைாவின் 
ெககாதரி அம்ைாரவவிட (வயதில்) மூத்தவைாயிருந்தார்'' எனும் குைிப்பு 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

1581 ஹாரிஸா பின் நுஅமான் (ைலி) அவர்களின் புதல்வியார் கூைியதாவது: 
நான் "காஃப்' எனும் (50ஆவது) அத்தியாயத்ரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் வாயிலிருந்கத (அவர்களிடமிருந்து கநைடியா ககவ) 
மனனமிட்கடன். அவர்கள் ஒவ்தவாரு ஜுமுஆ (தொற்தபாழி)வின்கபாதும் அந்த 
அத்தியாயத்ரத ஓதுவார்கள். நாங்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் ஒகை அடுப்ரபகய பயன்படுத்திவந்கதாம். (அந்த அளவிற்கு 
அவர்களும் நாங்களும் அக்கம் பக்கத்தில் குடியிருந்கதாம்.) 
 

 1582 ஹாரிஸா பின் நுஅமான் (ைலி) அவர் களின் புதல்வியார் உம்மு 
ஹிைாம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களும் ஓைாண்டு அல்லது ஓைாண்டும் ெில மாதங்களும் ஒகை 
அடுப்ரபகய பயன் படுத்திவந்கதாம். நான் "காஃப். வல்குர்ஆனில் மஜதீ்' எனும் 
(50ஆவது) அத்தியாயத்ரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் நாவி 
லிருந்கத மனனமிட்கடன். அவர்கள் ஒவ்தவாரு ஜுமுஆவிலும் தொற்தபாழிவு 
கமரட (மிம்பர்) மீதிருந்தபடி மக்களுக்கு உரையாற்றும் கபாது அந்த 
அத்தியாயத்ரத ஓதுவார்கள். 
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 1583 ஹுரஸன் பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: பிஷ்ர் 
பின் மர்வான் (தவள்ளிக்கிழரம அன்று) மிம்பர்மீது இருந்தபடி ரககரள 

உயர்த்தி (உரை யாற்ைி)யரத உமாைா பின் ருஅய்பா (ைலி) அவர்கள் 
கண்டார்கள். அப்கபாது உமாைா பின் ருஅய்பா (ைலி) அவர்கள், "இவ்விரு 
ரககரளயும் அல்லாஹ் இழிவுபடுத்துவானாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கரள நான் பார்த்துள்களன். அவர்கள் (ஜுமுஆ நாளில் மிம்பர்மீது 
உரையாற்றும்கபாது) தமது சுட்டு விைலால் இவ்வாறு ரெரக தெய்வரதத் 
தவிை, கூடுதலாக கவதைதுவும் தெய்ததில்ரல'' என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஹுரஸன் பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத 

மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பிஷ்ர் பின் 
மர்வான் தவள்ளிக்கிழரம அன்று தம் ரககரள உயர்த்தி (உரையாற்ைி)யரத 
நான் பார்த்கதன். அப்கபாது உமாைா பின் ருஅய்பா (ைலி) அவர்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளவாறு கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. 
 

 பாடம் : 14 (தவள்ளிக்கிழரம) இமாம் உரை நிகழ்த் திக்தகாண்டிருக்ரகயில் 
"தஹிய்யத் துல் மஸ்ஜித்' ததாழுரக ததாழுவது. 
 

 1584 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தவள்ளிக்கிழரம அன்று உரையாற்ைிக்தகாண்டிருக்ரகயில் ஒரு 

மனிதர் வந்(து ததாழாமல் அமர்ந்)தார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இன்ன 

மனிதகை, ததாழுதுவிட்டீைா?'' என்று ககட்டார் கள். அதற்கு அவர் "இல்ரல' 

என்ைார். "எழுந்து, ததாழுவைீாக!'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்.22 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் 

ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் (மற்ை பல அைிவிப்புகளில் 
இடம்தபற்ைிருப்பரதப் கபான்று) "இைண்டு ைக் அத்கள் ததாழுவைீாக' என்று நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூைியதாகக் குைிப்பு இல்ரல. 
 

 1585 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தவள்ளிக்கிழரம அன்று 

உரையாற்ைிக்தகாண்டிருக்ரகயில் ஒரு மனிதர் பள்ளிவாெலுக்குள்கள வந்(து 
ததாழாமல் அமர்ந்)தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீர் 
ததாழுதுவிட்டீைா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர் "இல்ரல' என்ைார். 
"எழுந்து இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவைீாக!'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள் கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

1586 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தவள்ளிக்கிழரம தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்)மீது (நின்று) 
உரையாற்ைிக்தகாண்டிருக்கும்கபாது ஒரு மனிதர் வந்(து ததாழாமல் 
அமர்ந்)தார். அப் கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்த மனிதரிடம் "இைண்டு 
ைக்அத்கள் ததாழுதுவிட்டீைா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர் "இல்ரல' என்ைார். 
"அவ்வாைாயின் ததாழுவைீாக!'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

1587 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் உரையாற்ைினார்கள். அதில் "தவள்ளிக்கிழரம அன்று இமாம் புைப் 
பட்டு வந்திருக்க, உங்களில் ஒருவர் (பள்ளி வாெலுக்கு) வந்தால், அவர் இைண்டு 
ைக்அத்கள் ததாழுதுதகாள்ளட்டும்!'' என்று குைிப்பிட்டார்கள்.  
 

1588 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தவள்ளிக்கிழரம அன்று தொற்தபாழிவு கமரட 

(மிம்பர்)மீது உட்கார்ந்துதகாண்டிருந்தகபாது, சுரலக் அல்ஃகதஃபான ீ(ைலி) 
அவர்கள் வந்து ததாழுவதற்கு முன் அமர்ந்துவிட்டார்கள். அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுதுவிட்டீைா?'' 

என்று ககட்டார்கள். அவர் "இல்ரல' என்ைார். "எழுந்து அந்த இைண்டு 
ைக்அத்கரளத் ததாழுவைீாக'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

1589 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தவள்ளிக்கிழரம உரையாற்ைிக்தகாண்டிருக்ரகயில் 
சுரலக் அல்ஃகதஃபான ீ(ைலி) அவர்கள் வந்து (ததாழாமல்) அமர்ந்தார். 
அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "சுரலக்! எழும்! சுருக்கமாக 
இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழும்'' என்ைார்கள். பிைகு "உங்க ளில் ஒருவர் 
தவள்ளிக்கிழரம அன்று இமாம் உரையாற்ைிக்தகாண்டிருக்கும்கபாது 

(பள்ளிவாெலுக்கு) வந்தால், அவர் இைண்டு ைக்அத்கள் சுருக்கமா கத் 

ததாழுதுதகாள்ளட்டும்!'' என்று கூைினார் கள்.23 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
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 பாடம் : 15 உரைக்கு இரடகய கல்வி கபாதரன தெய்வது. 
 

 1590 அபூரிஃபாஆ தமீம் பின் அெத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் உரை நிகழ்த்திக் தகாண்டிருந்தகபாது நான் அவர்களிடம் 

கபாய்ச்கெர்ந்கதன். நான் "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஒரு தவளியூர்காைர் தமது 

மார்க்கத்ரத ததரிந்துதகாள்வதற்காக வந்துள்ளார். அவர் தமது மார்க்கத்ரதப் 

பற்ைி அைியாமல் இருக்கிைார்'' என்று (என்ரனப் பற்ைிச்) தொன்கனன். உடகன 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது உரைரய நிறுத்திவிட்டு, 

என்ரன கநாக்கி வந்துகெர்ந்தார்கள். ஒரு நாற்காலி தகாண்டுவைப்பட்டது. -
அதன் கால்கள் இரும்பினால் ஆனரவ என்று நான் எண்ணுகிகைன்- 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த நாற்காலியில் அமர்ந்து, 

அல்லாஹ் தமக்குக் கற்றுத் தந்தவற்ைிலிருந்து ெிலவற்ரை எனக்குப் 
கபாதிக்கலானார்கள். பிைகு திரும்பிச் தென்று தமது உரைரய 

முழுரமயாக்கினார்கள்.  
 

பாடம் : 16 ஜுமுஆ ததாழுரகயில் ஓத கவண்டியரவ 

 

 1591 உரபதுல்லாஹ் பின் அபைீாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கரள மதீனாவின் ஆளுநைாக நியமித்துவிட்டு 
மர்வான் பின் ஹகம் மக்காவிற்குச் தென்ைார். (இந்தக் காலகட்டத்தில்) 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் எங்களுக்கு ஜுமுஆத் ததாழுரக நடத்தினார்கள். 
அதில் "அல்ஜுமுஆ' எனும் (62ஆவது) அத்தியாயத்ரத (முதல் ைக்அத்தில்) 
ஓதினார்கள். பிைகு இைண்டாவது ைக்அத்தில் "இதா ஜாஅக்கல் முனாஃபிக்கூன்' 

(என்று ததாடங்கும் 63ஆவது) அத்தியாயத்ரத ஓதினார்கள். ததாழுரக 
முடிந்ததும் அபூ ஹுரைைா (ைலி) அவர்கரளச் ெந்தித்து, "நீங்கள் இைண்டு 
அத்தியாயங்கரள ஓதினரீ்கள். இவ்விரு அத்தியாயங்களும் அலீ பின் அப ீ
தாலிப் (ைலி) அவர்கள் கூஃபாவில் இருந்த கபாது ஓதிவந்தரவ'' என்கைன். 
அதற்கு அபூ ஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஜுமுஆ நாளில் இவ் விரு அத்தியாயங்கரளயும் ஓத நான் ககட் டுள்களன்'' 

என்று விரடயளித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உரபதுல்லாஹ் பின் 
அபைீாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஹா(த்)திம் பின் 
இஸ்மாயலீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "முதல் ைக்அத்தில் "அல்ஜுமுஆ' 
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அத்தியாயத்ரதயும் இைண்டாவது ைக்அத்தில் "இதா ஜாஅக்கல் முனாஃபிக்கூன்' 

அத்தியாயத்ரதயும் ஓதி னார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. அப்துல் அஸீஸ் 
பின் முஹம்மத் பின் உரபத் பின் அபஉீரபத் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
முந்ரதய ஹதீஸில் உள்ளவாகை இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

1592 நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இரு தபருநாள் ததாழுரகயிலும் ஜுமுஆவிலும் "ெப்பி 
ஹிஸ்ம ைப்பிகல் அஃலா' (87) மற்றும் "ஹல் அத்தாக்க ஹதீஸுல் ஃகாைியா' 

(88) ஆகிய அத்தியா யங்கரள ஓதுவார்கள். தபருநாளும் ஜுமுஆவும் ஒகை 
நாளில் வந்துவிட்டாலும், இரு ததாழுரககளிலும் அவ்விரு 
அத்தியாயங்கரளகய ஓதுவார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் நுஅமான் பின் 
பைீர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 

1593 உரபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்உத் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: ளஹ்ஹாக் பின் ரகஸ் (ைஹ்) அவர்கள் நுஅமான் பின் 
பைீர் (ைலி) அவர்களுக்கு "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஜுமுஆ 
நாளில் "அல்ஜுமுஆ' அத்தியாயம் தவிை கவறு எந்த அத்தியாயத்ரத ஓதுவார் 
கள்?' என்று ககட்டு கடிதம் எழுதினார்கள். அதற்கு "ஹல் அத்தாக்க ஹதீஸுல் 
ஃகாைியா' எனும் (88ஆவது) அத்தியாயத்ரத ஓதுவார்கள்'' என நுஅமான் பின் 
பைீர் (ைலி) அவர்கள் பதில் எழுதினார்கள்.  
 

 

 

பாடம் : 17 தவள்ளிக்கிழரம (ஃபஜ்ர் ததாழுரக யில்) ஓத கவண்டியரவ.  
 

1594 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தவள்ளிக்கிழரம ஃபஜ்ர் ததாழுரகயில் "அலிஃப் லாம் மீம் தன்ஸீல்' (எனத் 
ததாடங்கும்) "அஸ்ஸஜ்தா' எனும் (32ஆவது) அத்தியாயத்ரதயும் "ஹல் அத்தா 
அலல் இன்ொனி ஹனீும் மினத் தஹ்ர்' எனும் (76ஆவது) அத்தியாயத்ரதயும் 
ஓதுவார்கள். கமலும், நபி (ஸல்) அவர்கள் ஜுமுஆத் ததாழுரகயில் 
"அல்ஜுமுஆ' எனும் (62 ஆவது) அத்தியாயத்ரதயும் "அல்முனாஃபிகூன்' எனும் 
(63ஆவது) அத்தியாயத்ரதயும் ஓதுவார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
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அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - தவள்ளிக்கிழரம ஃபஜ்ர் 
மற்றும் ஜுமுஆத் ததாழுரக ஆகியவற்ைில் ஓத கவண்டிய அத்தி யாயங்கள் 
பற்ைிய கமற்கண்ட ஹதீஸ், கமலும் ஓர் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 

1595 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தவள்ளிக்கிழரம ஃபஜ்ர் ததாழுரகயில் "அலிஃப் லாம் மீம் தன்ஸீல்' 

("அஸ்ஸஜ்தா' எனும் 32ஆவது) அத்தியாயத் ரதயும் "ஹல் அத்தா அலல் 

இன்ொன்' எனும் (76ஆவது) அத்தியாயத்ரதயும் ஓதுவார்கள்.24  

 

1596 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தவள்ளிக்கிழரம சுப்ஹுத் ததாழுரகயின் முதல் ைக்அத்தில் "அலிஃப் லாம் 
மீம் தன்ஸீல்' ("அஸ்ஸஜ்தா' எனும் 32ஆவது) அத்தியாயத்ரதயும் இைண் 
டாவது ைக்அத்தில் "ஹல் அத்தா அலல் இன்ொனி ஹனீும் மினத் தஹ்ரி லம் 

யகுன் ரைஅம் மத்கூைா' எனும் (76ஆவது) அத்தி யாயத்ரதயும் ஓதுவார்கள். 
பாடம் : 18 ஜுமுஆவுக்குப் பின் ததாழ கவண்டி யரவ. 
 

 1597 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
ஜுமுஆ ததாழுத பின் நான்கு ைக்அத்கள் (சுன்னத்) ததாழட்டும்! இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
 

 1598 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஜுமுஆவுக்குப் பின் 
நீங்கள் (சுன்னத்) ததாழுவதானால் நான்கு ைக்அத்கள் ததாழுதுதகாள் ளுங்கள். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அம்ர் பின் முஹம்மத் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "உமக்கு ஏகதனும் அவெைம் ஏற்பட்டால் 
பள்ளிவாெலில் இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுதுதகாள். (வடீ்டுக்குத்) திரும்பியதும் 
இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுதுதகாள்'' என்று சுரஹல் பின் அபெீாலிஹ் தக்வான் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள் என அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

1599 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் எவகைனும் 
ஜுமுஆவுக்குப் பின் (சுன்னத்) ததாழுவதாக இருந்தால் நான்கு ைக்அத்கள் 
ததாழட்டும்! இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஜரீர் பின் 

747

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஜும்ஆ



 
 
 

அப்தில் ஹமீத் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "உங்களில்' எனும் தொல் 
இடம்தபைவில்ரல.  
 

1600 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய தாவது: அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள் ஜுமுஆ ததாழுதுவிட்டு தமது இல்லத்திற்குச் தென்று, அங்கு 
இைண்டு ைக்அத்கள் (சுன்னத்) ததாழுவார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவ்வாறு தெய்துவந்ததாகவும் குைிப்பிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 1601 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுது வந்த கூடுதலான 
ததாழுரககள் குைித்துக் கூைினார்கள். அப்கபாது "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஜுமுஆ ததாழுத பின் (வடீ்டுக்குத்) திரும்பிச் தெல்லாத வரை 
ததாழமாட்டார்கள். (வடீ்டுக் குச் தென்ைதும்) வடீ்டில் இைண்டு ைக்அத்கள் 
(சுன்னத்) ததாழுவார்கள்'' என்று குைிப்பிட்டார்கள்.  
 

1602 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஜுமுஆ ததாழுத பின் இைண்டு ைக்அத்கள் (சுன்னத்) ததாழுவார்கள். 
இரத நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 1603 உமர் பின் அதாஉ பின் அபில்குவார் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நாஃபிஉ பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள், என்ரன ொயிப் பின் யஸீத் (ைலி) அவர் 

களிடம் அனுப்பி "(ஒரு முரை) நீங்கள் முஆவியா (ைலி) அவர்களுடன் 
ஜுமுஆ ததாழுதுவிட்டு, அகத இடத்தில் நின்று (கடரமயான ததாழுரகக்கும் 
கூடுதலான ததாழுரகக்குமிரடகய பிரிக்கக்கூடிய தெயல் கள் ஏதும் 
தெய்யாமல்) ததாடர்ந்து ததாழுதீர் கள். அரதக் கண்ட முஆவியா (ைலி) 
அவர்கள் என்ன கூைினார்கள்?'' என்பது பற்ைிக் ககட்கச் தொன்னார்கள். (நான் 
அவ்வாகை ககட்டகபாது) ொயிப் (ைலி) அவர்கள், "ஆம்; நான் முஆவியா (ைலி) 
அவர்களுடன் பள்ளிவாெலில் இருந்த ஒரு (தனி) அரையில் ஜுமுஆ 
ததாழுகதன். இமாம் ெலாம் தகாடுத்ததும் நான் உடகன அகத இடத்தில் 
எழுந்து (கூடுதலான ததாழுரக) ததாழுகதன். முஆவியா (ைலி) அவர்கள் 

(ஜுமுஆ ததாழுததும் எழுந்து) தமது அரைக்குள் நுரழந்து, என்ரன 
அரழத்துவருமாறு ஆளனுப்பினார்கள். (நான் தென்ைகபாது என்னிடம்) 
அவர்கள், "இனிகமல் இவ்வாறு தெய்யாதீர்! ஜுமுஆ ததாழுததும் (ஏகதனும் 
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தவளிப்கபச்சு) கபொதவரை, அல்லது பள்ளிவாெலிலிருந்து புைப்பட்டுச் 
தெல்லாத வரை ததாழாதீர்! இவ்வாறுதான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எங்களுக்கு உத்தைவிட்டார்கள். அதாவது, (கடரமயான) ஒரு 
ததாழுரகக்கும் (கூடுதலான) மற்தைாரு ததாழுரகக்குமிரடகய ஏகதனும் 

கபச்சுகள் கபொத வரை, அல்லது (பள்ளிவாெலில் இருந்து) புைப்பட்டுச் 
தெல்லாத வரை அவ்விரு ததாழுரககரளயும் (கெர்ந்தாற்கபால்) அடுத்தடுத்து 
ததாழக் கூடாது'' என்று கூைினார்கள் என்ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அவர் ெலாம் 
தகாடுத்தகபாது நான் எழுந்து அகத இடத்தில் நின்று...' என இடம் தபற்றுள்ளது. 
"இமாம் ெலாம் தகாடுத்தகபாது'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.25  

 

1604 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களுடனும் அபூபக்ர் (ைலி), உமர் (ைலி), உஸ்மான் (ைலி) ஆகி கயாருடனும் 
கநான்புப் தபருநாள் (ஈதுல் ஃபித்ர்) ததாழுரகயில் பங்ககற்றுள்களன். அவர்கள் 
அரனவரும் உரை நிகழ்த்துவதற்கு முன்கப (தபருநாள்) ததாழுரக 
நடத்துபவர் களாக இருந்தனர்; அதன் பிைகக உரை நிகழ்த் துவார்கள். (உரை 

முடிந்த பின்) நபி (ஸல்) அவர்கள் அங்கிருந்து புைப்பட்டு ஆண் கரளத் தமது 

ரகயால் அமைச் தெய்தரத இன்றும் நான் காண்பரதப் கபான்று உள்ளது. 
பிைகு அ(ங்கிருந்த ஆட)வர்களின் வரிரெ கரள விலக்கிக்தகாண்டு தபண்கள் 
பகுதிக்குச் தென்ைார்கள். அப்கபாது அவர்களுடன் பிலால் (ைலி) அவர்களும் 
இருந்தார்கள். அப்கபாது "நபிகய! இரை நம்பிக்ரக தகாண்ட தபண்கள் 
உம்மிடம் விசுவாெப் பிைமாணம் தெய்வதற்காக வந்தார்களாயின்'' என்று 
ததாடங்கும் (60:12ஆவது) இரைவெனத்ரத முழுரமயாக ஓதி முடித்துவிட்டு 
(தபண்களிடம்), "இந்த உறுதிதமாழியில் நீங்கள் (நிரலயாக) இருக்கிைரீ்களா?'' 

என்று ககட்டார்கள். ஒகைதயாரு தபண்மணி மட்டும் "ஆம்; இரைத்தூதகை! 
(இருக்கிகைாம்)'' என்ைார். அவரைத் தவிை கவதைவரும் நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்குப் பதிலளிக்கவில்ரல. (பதில ளித்த) அந்தப் தபண்மணி 
யாதைன்று அப் கபாது ததரியவில்ரல. (உண்ரமயில் அைிவிப் பாளர் ஹென் 
பின் முஸ்லிம் (ைஹ்) அவர் களுக்குத்தான் அது ததரியவில்ரல.) அப் 
தபண்கரள கநாக்கி நபி (ஸல்) அவர்கள் "(தபண்ககள) தர்மம் தெய்யுங்கள்'' 

என்று தொன்னார்கள். பிலால் (ைலி) அவர்கள் தமது ஆரடரய ஏந்தியபடி "என் 
தந்ரதயும் என் தாயும் உங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும், வாருங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். அப்தபண் கள் தமட்டிகரளயும் கமாதிைங்கரளயும் (கழற்ைி) 
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பிலால் (ைலி) அவர்களின் ஆரடயில் கபாடலாயினர்.2 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 1605 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் உறுதி கூறுகிகைன்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தபருநாள் அன்று) உரை 
நிகழ்த்துவதற்கு முன் ததாழுதார்கள். (ததாழுரகக்குப்) பிைகு 

உரையாற்ைினார்கள். அப்கபாது தபண்கள் தெவிகயற்கும் விதத்தில் தாம் 
கபெவில்ரல என்று எண்ணியவர்களாகப் தபண்கள் பகுதிக்குச் தென்று, 

அவர்களுக்கு (இஸ்லாமிய ெட்டவிதிகரளயும் மறுரம நாரளயும்) 
நிரனவூட்டி அைிவுரை கூைினார்கள்; தர்மம் தெய்யும்படி அவர்களிடம் 
வலியுறுத்தினார்கள். (அவற்ரைப் தபறுவதற்காக) பிலால் (ைலி) அவர்கள் தமது 
ஆரடரய விரித்துப் பிடித்துக்தகாண்டிருந்தார்கள். தபண்கள் தங்களுரடய 
கமாதிைங்கரளயும் காதணிகரளயும் பிைவற்ரையும் (கழற்ைிப்) கபாடலா 
னார்கள்.3 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 

1606 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கநான்புப் தபருநாள் அன்று எழுந்து உரையாற்றுவதற்கு முன் 

ததாழுதார்கள். அதற்குப் பிைகக மக்களுக்கு உரையாற்ைினார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் உரையாற்ைி முடிந்ததும் அங்கிருந்து புைப் பட்டு, தபண்கள் பகுதிக்குச் 
தென்று பிலால் (ைலி) அவர்களது ரகரயத் தாங்கிக்தகாண்டு தபண்களுக்கு 
அைிவுரை பகர்ந்தார்கள். அப் கபாது பிலால் (ைலி) அவர்கள் தமது ஆரட 
தயான்ரை விரித்துப் பிடிக்க, அதில் தபண்கள் தர்மத்ரத 

இட்டுக்தகாண்டிருந்தார்கள். (இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) இப்னு 
ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார் கள். நான் அதாஉ பின் அபைீபாஹ் (ைஹ்) 
அவர்களிடம் "(தபண்கள்) கநான்புப் தபரு நாள் (ஸதக்கத்துல் ஃபித்ர்) 
தர்மத்ரதயா (இட்டார்கள்)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் "இல்ரல; 

அப்கபாரதக்குத் தாமாககவ முன்வந்து தர்மப் தபாருட்கரள அவர்கள் 

ஈந்தனர். தபண்கள் தம் தமட்டிகரளயும் இன்னும் பிைவற்ரையும் 
இடலாயினர்'' என்று கூைினார்கள். கமலும், நான் அதாஉ (ைஹ்) அவர்களிடம், 

"உரை நிகழ்த்திய பின் தபண்கள் பகுதிக்குச் தென்று உபகதெம் தெய்வது 
இன்ரைக்கும் தரலவர்மீது கடரம என நீங்கள் கருதுகிைரீ்களா?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் "நிச்ெயம். ெத்தியமாக! அது அவர்களுக்குக் 

750

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஜும்ஆ



 
 
 

கடரமதான். அரத அவர்கள் எவ்வாறு தெய்யாமலிருக்க முடியும்?'' என்று 
ககட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 1607 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் தபருநாள் ததாழுரகயில் கலந்து 

தகாண்டுள் களன். அப்கபாது அவர்கள் உரை நிகழ்த்துவதற்கு முன்கப 
ததாழுரக நடத்தினார்கள்; பாங்ககா இகாமத்கதா இல்ரல. பிைகு பிலால் (ைலி) 
அவர்கள்மீது ொய்ந்துதகாண்டு, இரையச்ெத்ரதக் கரடப் பிடிக்குமாறும் 
இரைவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்குமாறும் வலியுறுத்தி மக்களுக்கு 
அைிவுரையும் நிரனவூட்டலும் வழங்கினார்கள். பிைகு அங்கிருந்து புைப்பட்டு, 

தபண்கள் பகுதிக்குச் தென்று அவர்களுக்கு (மர்க்க தநைிமுரைகரளயும் 
மறுரம நாரளயும்) நிரனவூட்டி அைிவுரை பகர்ந்தார்கள். கமலும், தபண்கரள 
கநாக்கி, "தர்மம் தெய்யுங் கள். உங்களில் அதிகம் கபர் நைகத்தின் விைகு 
ஆவரீ்கள்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது தபண்கள் நடுவிலிருந்து கன்னங்கள் 
கருத்த ஒரு தபண்மணி எழுந்து "அது ஏன், அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று 
ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீங்கள் அதிகமாகக் 
குரை கூறுகின் ைரீ்கள்; (நன்ைி மைந்து) கணவரன நிைாகரிக்கி ைரீ்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். அப்கபாது அப் தபண்கள் தம் காதணிகள், கமாதிைங்கள் உள் 
ளிட்ட அணிகலன்கரள (கழற்ைி) பிலால் (ைலி) அவர்களின் ஆரடயில் 
கபாட்டனர்.  
 

1608 அப்துல் மலிக் பின் அப்தில் அஸீஸ் பின் ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூைியதாவது: (நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) கநான்புப் தபருநாள் 
அன்கைா, ஹஜ்ஜுப் தபருநாள் அன்கைா ததாழுரகக்காக பாங்கு 
தொல்லப்படவில்ரல என இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களும் ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களும் கூைியதாக அதாஉ பின் அபைீபாஹ் (ைஹ்) 
அவர்கள் என்னிடம் ததரி வித்தார்கள். ெிைிது கநைத்திற்குப் பிைகு அதாஉ 
(ைஹ்) அவர்களிடம் அது குைித்து நான் ககட்கடன். அதற்கு அதாஉ (ைஹ்) 
அவர்கள், "ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் "கநான்புப் தபருநாள் 

ததாழுரகக்கு இமாம் புைப்பட்டு வரும் கபாகதா, புைப்பட்டு வந்த பின்கபா 
பாங்கு கிரடயாது. அரதப் கபான்கை, இகாமத்கதா ததாழுரகக் கான 
அரழப்கபா கவறு விதமான அைிவிப்புககளா கிரடயாது. (ஆக) அன்ரைய 
நாளில் பாங்ககா இகாமத்கதா கிரடயாது' என்று தொன்னார்கள்'' என 
விரடயளித்தார்கள்.  
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1609 அதாஉ பின் அபைீபாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (மக்காவின் ஆட்ெிப் 
தபாறுப்கபற்ை) அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்களுக்கு 
வாக்களிப்புப் பிைமாணம் (ரபஅத்) நரடதபற்ை முதல் நாளில் அவர்களுக்கு 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் "(நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) கநான்புப் 
தபருநாள் ததாழுரகக்காக பாங்கு தொல்லப்பட்டதில்ரல. எனகவ, நீங்களும் 

அத்ததாழுரகக்கு பாங்கு தொல்லாதீர்கள்'' என்ை தெய்தி ரயச் 

தொல்லியனுப்பினார்கள். அவ்வாகை அன்ரைய தினம் அப்துல்லாஹ் பின் 
அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்களும் பாங்கு தொல்லவில்ரல. கமலும், இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் "தபருநாள் ததாழுரகக்குப் பிைகுதான் உரை நிகழ்த்த 
கவண்டும். இவ்வாறுதான் (முன்பு) தெய்யப்பட்டுவந்தது' எனும் தெய்திரயயும் 
அவர்களுக்குத் ததரி வித்தார்கள். அவ்வாகை அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் 
(ைலி) அவர்களும் உரை நிகழ்த் துவதற்கு முன்கப (தபருநாள்) ததாழுரக 
நடத்தினார்கள்.  
 

1610 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்க ளுடன் இரு தபருநாள் ததாழுரககரள ஒரு முரை, இரு 
முரை அல்ல (பல முரை) ததாழு திருக்கிகைன்; (அவற்ைில்) பாங்கும் 

இகாமத்தும் இருந்ததில்ரல. இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

1611 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களும் அபூபக்ர் (ைலி), உமர் (ைலி) ஆகிகயாரும் உரை (குத்பா) நிகழ்த் 
துவதற்கு முன்கப இரு தபருநாள் ததாழுரக கரளத் ததாழுபவர்களாய் 

இருந்தனர்.4 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

1612 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுப் தபருநாள் அன்றும் கநான்புப் தபருநாள் அன்றும் 
(திடலுக்குப்) புைப்பட்டுச் தென்று, முதலில் ததாழுரகரய நிரைகவற்றுவார்கள். 
ததாழு ரகரய முடித்து ெலாம் தகாடுத்ததும் மக்கரள முன்கனாக்கி (உரை 
நிகழ்த்தியபடி) நிற்பார்கள். மக்கள் ததாழுத இடத்தில் அப்படிகய 
அமர்ந்திருப்பார்கள். ஏகதனும் பரடப் பிரிரவ அனுப்ப கவண்டிய 

கதரவயிருந்தால் அரத மக்களிடம் அைிவிப்பார்கள். அல்லது கவறு கதரவ 
ஏகதனும் இருந்தால், அதற்கான உத்தைரவப் பிைப்பிப்பார்கள். (அன்ரைய 
தினம்) அவர்கள் "தர்மம் தெய் யுங்கள்; தர்மம் தெய்யுங்கள்; தர்மம் 
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தெய்யுங்கள்'' என்று (திரும்பத் திரும்பக்) கூறுவார்கள். மக்களில் அதிகமாகத் 
தர்மம் தெய்கவார் தபண்களாக இருந்தார்கள். பிைகு திரும்பிச் தெல்வார்கள். 
(மதீனாவின் ஆளுநைாக) மர்வான் பின் அல்ஹகம் வரும்வரை (முதலில் 
ததாழுரக, பிைகு உரை எனும்) இந்நிரலகய நீடித்தது. (மர்வான் ஆட்ெிப் 
தபாறுப்கபற்று) அவரும் நானும் ஒருவர் மற்ைவரின் இடுப்பில் ரகரவத்து 
அரணத்தவர்களாக (அல்லது ரக ககாத்தவர் களாக) ததாழும் திடலுக்கு 
வந்தகபாது, கஸீர் பின் அஸ்ஸல்த் என்பவர் களிமண்ணாலும் தெங்கல்லாலும் 
கட்டியிருந்த ஒரு தொற் தபாழிவு கமரட அங்கு (புதிதாக) காணப் பட்டது. 
அப்கபாது மர்வான் என்ரன தொற் தபாழிவு கமரட கநாக்கி இழுக்க, நான் 
அவரைத் ததாழுரகக்காக இழுக்க அவர் என் னிடமிருந்து தனது ரகரய 

விடுவித்துக் தகாண்டார். (ததாழுரகக்கு முன்கப உரை நிகழ்த்திட நின்ைார்.) 
அவரிடம் இந்த நிரல ரயக் கண்ட நான் "எங்கக, முதலில் ததாழு ரகதாகன 
நரடதபை கவண்டும்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு மர்வான் "இல்ரல அபூ 
ெயகீத! நீங்கள் அைிந்திருக்கும் அந்த நரடமுரை ரகவிடப்பட்டது'' என்று 
கூைினார். அதற்கு நான் "இல்ரல, என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா 
அவன்மீது ெத்தியமாக! நான் அைிந்திருக்கும் (நபிகளா ரின்) இந்த 
நரடமுரைரயவிடச் ெிைந்த ஒன்ரை உங்களால் தகாண்டுவை முடியாது'' 

என்று கூைி கனன். (இவ்வாறு மூன்று முரை கூைிவிட்டு, அபூெயதீ் (ைலி) 
அவர்கள் திரும்பிச் தென்றுவிட்டார்கள்.) இரத இயாள் பின் அப்தில்லாஹ் 
பின் ெஅத் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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அத்தியாயம் 2 : தபருநாள் ததாழுரக (ஹதீஸ் 1613லிருந்து 1629 

வரை) 

 :பாடம் 1 : தபருநாட்களில் தபண்கள்,  ததாழும் திடலுக்கு தவளிகயைிச் தெல்வதும்,  

ஆண் களுடன் கலக்காத விதத்தில் உரையில் பங்ககற்பதும் அனுமதிக்கப்பட்டரவ 
யாகும் . 

1613 உம்மு அத்திய்யா இளம்  இரு தபருநாட்களில் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
தபண்கரளயும், திரைக்கப்பால் உள்ள தபண்கரளயும் புைப்படச் தெய்யும்படி அவர்கள்  -
எங்களுக்குக் க - அவர்கள் (ஸல்) நபிட்டரளயிட்டார்கள்மாதவிடாய் ஏற்பட்ட  .

தபண்கள் முஸ்லிம்களின் ததாழும் இடத்ரதவிட்டு ஒதுங்கியிருக்குமாறு அவர்கள் 
2.கட்டரளயிட்டார்கள் 

1614உம்மு அத்திய்யா  (தபண்களாகிய) தபருநாளன்று :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
புைப்பட்டுச் தெல்ல கவண்டுதமனவ (ததாழும் திடலுக்குப்) நாங்கள்்ும், 

திரைமரைவில் உள்ள தபண்கரளயும் கன்னிப் தபண்கரளயும் புைப்படச் தெய்ய 
கவண்டுதமனவும் கட்டரள யிடப்பட்டிருந்கதாம் மாதவிடாய் ஏற்பட்டுள்ள தபண்கள் .
மக்களுக்குப் பின்னால் இருந்துதகாண்டு மக்களுடன்  (ததாழும் திடலுக்குச் தென்று)
தக்பரீ்" கெர்ந்து' கூறுவார்கள்2.  

1615உம்மு அத்திய்யா  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்கள் இளம் தபண்கரளயும் மாதவிடாய் ஏற்பட் டுள்ள தபண்கரளயும் 
திரைமரைவில் உள்ள தபண்கரளயும் கநான்புப் தபருநாள் மற்றும் ஹஜ்ஜுப் 
புைப்படச் தெ (ததாழும் திடலுக்குப்) தபருநாட் களிலும் (இரு) தபருநாள் ஆகியய் 
யுமாறு எங்களுக்குக் கட்டரளயிட்டார்கள்ஆயினும் ., மாதவிடாய் ஏற்பட்டுள்ள 
தபண்கள் ததாழு ரகயிலிருந்து ஒதுங்கியிருப்பார்கள்; நல்ல உரைகளிலும் 
முஸ்லிம்களின் பிைார்த்தரனயிலும் பங்தகடுக்க கவண்டும் என்றும் )
எங்கள !அல்லாஹ்வின் தூதகை" அப்கபாது நான் .(கட்டரளயிட்டார்கள்்ில் 
ஒருத்தியிடம் துப்பட்டா இல்லாவிட்டால் (என்ன தெய்வது)?'' என்று ககட்கடன்அதற்கு  .

அவர்கள் அவளுரடய ெககாதரி தமது துப்பட்டாவில்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்
!ஒன்ரை அவளுக்கு இைவலாக அணிவிக்கட்டும்'' என்று கூைினார்கள் . 

பாடம்5 : தபருநாள் ததாழுரகக்கு முன்கபா பின்கபா ததாழும் திடலில் எதுவும் 
ததாழக் கூடாது . 
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1616 இப்னு அப்பாஸ்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்கள் ஹஜ்ஜுப் தபருநாள் அன்கைா அல்லது கநான்புப் தபரு நாள் அன்கைா 
அதற்கு முன்பும்  .ததாழுதார்கள் (மட்டுகம) புைப்பட்டுச் தென்று இைண்டு ைக்அத்கள்
கூடுதலா) எரதயும்கத்ததாழவில்ரல (; அதற்கு பின்பும் எரதயும்  (கூடுதலாகத்)
அவர்கள் இருக்க (ைலி) பிைகு தம்முடன் பிலால் .ல்ரலததாழவி, தபண்கள் பகுதிக்கு 
வந்து தர்மம் தெய்யுமாறு அவர்கரளப்  (அப்கபாது .அைிவுரை வழங்கினார்கள்)
கழுத்தில் அணிந்தி) உடகன தபண்கள் தம் காதணி கரளயும் .பணித்தார்கள்ருந்த (

 (ரகயிலிருந்த துணியில் அவர் களின் (ைலி) கழற்ைி பிலால்) நறுமண மாரலகரளயும்
7.கபாட்டனர் - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் அவர்களிடமிருந்கத கமலும்  (ைலி)
 .மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது 

பாடம்3 :  இரு தபருநாள் ததாழுரககளில் ஓத கவண்டியரவ . 
1617 உரபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்ஊத் அவர்கள்  (ைஹ்)

அவர்கள் அபூவாக்கித் அவ்ஃப் பின்  (ைலி) உமர் பின் அல்கத்தாப் :கூைியதாவது
அவர்களிடம் (ைலி) அல்ஹாரிஸ் அல் ரலஸீ, "அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள்  (ஸல்)
ததாழு) ஹஜ்ஜுப் தபருநாள் மற்றும் கநான்புப் தபருநாள்ரகந்த )களில் எ(
ரத ஓதுவார்கள்(அத்தியாயத்?'' என்று ககட்டார்கள் அவர்கள் (ைலி) அதற்கு அபூவாக்கித் .
காஃப் வல்குர்ஆனில் மஜதீ்"' எனும் 21)ஆவதுஇக்தைபத்திஸ் " அத்தியாத்ரதயும் (
ஸாஅத்து வன்ைக்கல் கமர்' எனும் 23)ஆவதுஅத்தியாயத்ரதயும் ஓதுவார்கள் என்று  (
 .விரடயளித்தார்கள் 

1618அபூவாக்கித் அவ்ஃப் பின் அல்ஹாரிஸ் அல்ரலஸீ  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
ந்த )ல் எ(ன் ததாழுரகயி)அவர்கள் தபருநாளி (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்"
ரத ஓதுவார்கள்(அத்தியாயத்?'' என்று என்னிடம் உமர்  .அவர்கள் ககட்டார்கள் (ைலி)
இக்தைபத்திஸ் ஸாஅத்து" " அதற்கு நான்' எனும் 23)ஆவதுகாஃப் " அத்தியாயத்ரதயும் (
வல்குர்ஆனில் மஜதீ்' எனும் 21)ஆவதுஅத்தியாயத்ரதயும் ஓதுவார்கள் ('' என்று 
விரடயளித்கதன் . 

பாடம்3 : தபருநாட்களில் பாவமில்லா விரளயாட்டுகளில் ஈடுபட அனுமதி  (வைீ)
 .உண்டு 

1619 ஆயிைா அைியாரமக் காலத்தில் நட) :அவர்கள் கூைிய தாவது (ைலி)ந்தபுஆஸ்" (' 
எனும் கபாரின்கபாது8அன்ொரிகள் ஒருவரை கநாக்கி ஒருவர் பாடிய பாடல்கரள இரு 
அன்ொரிச் ெிறுமியர் என்னருகில் பாடிக் தகாண்டிருந்தனர் (என் தந்ரத) அப்கபாது .
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அவ்விரு ெிறுமியரும்  (உண்ரமயில்)- .அவர்கள் என்னிடம் வந்தார் கள் (ைலி) அபூபக்ர்
இரதக) -பாடகியர் அல்லர்்  கண்டஅவர்கள் (ைலி) உடகன அபூபக்ர் (, "இரைத்தூதர் 
இல்லத்திகலகய ரைத்தானின் இரெக் கருவிகளா?'' என்று இது  .கபெினார்கள் (கடிந்து)

 அவர்கள் (ஸல்) அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் .நடந்தது ஒரு தபருநாள் அன்ைாகும்
(அவ்விருவரையும் விட்டுவிடுங் கள்)", அபூபக்கைமகிழ்ச்ெிரய வ) !த்ளிப்படுத்த (

இது நமது பண்டிரக  .நாள் ஒன்று உண்டு ஒவ்தவாரு ெமுதாயத்தாருக்கும் பண்டிரக
நாள்'' என்று கூைினார்கள்2. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா அவர்களிடமிருந்கத  (ைலி)

 இரு ெிறுமியர்" அதில் .கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது
 (ெலங்ரகயில்லா)கஞ்ெிைாக்கரள அடித்து விரளயாடிக்தகாண்டிருந்த னர்'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது . 

1620 ஆயிைா மினா" (ஈதுல் அள்ஹா நாட்களான) :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)'வின் 
நாட்களில் என் அருகில் இரு  (ெலங்ரகயில்லா கஞ்ெிைாக்கரள) ெிறுமியர் (அன்ொரிச்)
 .அடித்து பாட்டு பாடிக்தகாண்டிருந்தனர்அப்கபாது அவர்கள்  (ைலி) அபூபக்ர் (என் தந்ரத)
அவர்கள் தமது ஆரடயால்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .வந்தார்கள் என்னிடம்
அவர்கள் அச்ெிறுமியர்  (ைலி) அபூபக்ர் (இரதக் கண்ட) .கபார்த்திக்தகாண்டிருந்தார்கள்
 அவர்கள் (ஸல்) உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் .இருவரையும் அதட்டினார்கள்
தம்மீ)திருந்தஅவர்கரள விட்டு விடுங்கள்" துணிரய விலக்கி (, அபூபக்கைஇரவ  !
பண்டிரக நாட் கள்'' என்று கூைினார்கள்அவர்கள்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .
என்ரனத் தமது கமல் துண்டால் மரைத்துக்தகாண்டிருக்க, (பள்ளி வாெல் வளாகத்தில் 
ஈட்டிதயைிந்துவிரள யாடிக்தகாண்டிருந்த அபிெீனியர் (கரள நான் என் )

அப்கபாது நான் இளம்வயதுப் தபண்  .கதன் பார்த்துக்தகாண்டிருந் (வடீ்டிலிருந்தபடி
விரளயாட்டுமீது கபைாவல் தகாண்ட இளம்வயதுப் தபண் எவ்வளவு  .ணாக இருந்கதன்
 .கநைம் கவடிக்ரக பார்ப்பாள் என்பரத நீங்ககள மதிப்பிட்டுக்தகாள்ளுங்கள் 

1621 ஆயிைா அவர்கள் கூைியதாவ (ைலி)துஒரு ) !அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக :
ன் )அவர்களது பள்ளிவாெலி (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (தபருநாள் தினத்தன்று
 (வைீ விரள யாட்டு) ல் அபிெீனியர்கள் ஈட்டிதயைிந்து(வளாகத்தி
அவர் களது விரளயாட்ரட நான் பார்ப்பதற்காக  .விரளயாடிக்தகாண்டிருந்தனர்
 அவர்கள் (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்எனது அரை வாெலில் நின்ைபடி தமது 
கமல்துண்டால் என்ரன மரைத்துக்தகாண்டிருந்தார்கள்விரளயாட்ரட ) நானாக .

த் திரும்பும்வரை எனக்காககவ அவர்கள் நின்று (ைெித்துச் ெலிப்புற்று
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ககளிக்ரககள்மீது கபைாவல் தகாண்ட இளம்வயதுப் தபண்  .தகாண்டிருந்தார்கள்
எவ்வளவு கநைம் கவடிக்ரக பார்ப்பாள் என்பரத நீங்ககள மதிப்பிட்டுக்தகாள்ளுங்கள்11. 

1622ஆயிைா புஆஸ்" என் அருகில் இரு ெிறுமியர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)' கபார் 
பாடல்கரளப் பாடிக்தகாண்டிருந்தகபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் அவர்கள்  (ஸல்)
என்னிடம் வந்தார்கள்; படுக்ரகயில் படுத்து, தமது முகத்ரத (கவறு பக்கம்) 
திருப்பிக்தகாண்டார்கள்அவர்கள் வந்து  (ைலி) அபூபக்ர் (என் தந்ரத) அப்கபாது .

அவர்களுக்கு அருகிகலகய  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்" என்ரன அதட்டி
ரைத்தானின் இரெக் கருவி களா?'' என்று கடிந்துதகாண்டார்கள்அல்லாஹ்வின்  .
 அச்ெிறுமியரை" அவர்கள் அபூபக்ரை முன் கனாக்கி (ஸல்) தூதர்விட்டுவிடுங்கள்'' 

என்று கூைினார்கள்அவர்களின் கவனம் கவறுபக்கம் திரும்பியகபாது  (ைலி) அபூபக்ர் .
உடகன  .கனன்(தவளி கயைச் தொன்) அவ்விரு ெிறுமியரையும் குைிப்பால் உணர்த்தி
 .அன்று தபரு நாள் தினமாக இருந்தது .அவர்கள் இரு வரும் தவளிகயைிவிட்டனர்
சூடானியர்கள் கதால் ககடயத்தாலும் ஈட்டிகளாலும் பள்ளிவாெல் வளாகத்தில் வைீ )

அந்த ) அப்கபாது நான் .விரள யாடிக்தகாண்டிருந்தனர் (யாட்டுகள்விரள
 (அனுமதி) அவர்களிடம் (ஸல்) அல்லாஹ் வின் தூதர் (விரளயாட்ரடப் பார்க்க
ககட்டிருக்க கவண்டும்; அல்லது அவர்ககள என்னிடம் நீ இவர்களின் வைீ )
(விரளயாட்டு கரளப் பார்க்க விரும்புகிைாயா?'' என்று ககட்க, நான் ஆம்"' என்று 
கூைியிருக்க கவண் டும் உடகன அல்லாஹ்வின்  .(ெரியாக எனக்கு நிரனவில்ரல)
அவர்கள் (ஸல்) தூதர், என் கன்னம் அவர்களுரடய கன்னத்தின் மீது ஒட்டியபடி 
இருக்க, என்ரனத் தமக்குப் பின்னால் நிற்கரவத்துக்தகாண்டார்கள்அை" .் ஃபிதாவின் 
மக்ககளததாடருங்கள் விரளயாட்ரடத் (!சூடானியர்ககள) !'' என்று கூைினார்கள் நான் .
ெலிப்புற்றுவிட்டகபாது (விரளயாட்ரட நன்கு ைெித்து), "கபாதுமா?' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் ககட்க (ஸல்), நான் (கபாதும்) ஆம்"' என்று தொன்கனன் .
!அப்படியானால் நீ கபாகலாம்"'' என்று தொன்னார்கள்11. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 

1623 ஆயிைா  ஒரு தபருநாள் தினத்தில் அபிெீனியர்கள் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
 .குதித்து விரளயாடிக் தகாண்டு பள்ளிவாெலுக்குள் வந்தார்கள் (ஆயுதங்கரள ரவத்து)
அவர்கள் என்ரன அரழத்தார்க (ஸல்) உடகன நபிள்எனது தரலரய  (வந்து) நான் .

 (வைீ) அவர்களது கதாள்மீது ரவத்துக்தகாண்டு அபிெீனியர்க ளின் (ஸல்) நபி
களிலி (களின் வைீ விரளயாட்டு)இறுதியில் அவர் .விரளயாட்டுகரளப் பார்க்கலாகனன்
அவர்கள் என்ரனப் கபாகச்  (ஸல்) நபி) .ருந்து நானாகத் திரும்பிச் தென்கைன்

757

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பெருநாள் பதாழுகை



 
 
 

கமற் - (.தொல்லவில்ரலகண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா ருந்து கமலும் அவர்களிடமி (ைலி)
பள்ளிவாெலுக்குள்" அவற்ைில் .இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது' 

எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல . 

1624ஆயிைா  நான் அந்த விரளயாட்டு வைீர்களிடம் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
 கரளப்(ளின் விரளயாட்டு)நான் உங்க"பார்க்க விரும்புகிகைன்' எனக் கூைி 
அல்லாஹ்வின்  .அவர்கள் பள்ளிவாெல் வளாகத்தில் விரள யாடினர் .கனன்(அனுப்பி)
நிற்க (அரதப் பார்த்துக்தகாண்டு) அவர் கள் (ஸல்) தூதர், நான்  (எனது அரை)
அவர்களின் காது களுக்கும்  (ஸல்) வாெலில் நின்றுதகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர்
கதாள்களுக்கும்ிரடகய அரதப் பார்த்துக்தகாண்டி  (ரவத்து எனது முகத்ரத)

அவர்கள்  (ைஹ்) இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அதாஉ .ருந்கதன்
அந்த வைீர்கள்) :கூறுகிைார்கள்,) பாைெீகர்கள் அல்லது அபிெீனியர்கள் ஆவர்அல்ல" .; 
அவர்கள் அபிெீனியர்ககள ஆவர்'' என என்னிடம் இப்னு அத்தீக் அவர்கள (ைஹ்)  ் 
கூைினார்கள் 

 .ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது இந்த . 

1625அபூஹுரைைா  அபிெீனியர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்களுக்கு அருகில் ஈட்டிதயைிந்து விரளயாடிக் தகாண்டிருந்தகபாது (ஸல்), உமர் 
பின் அல்கத்தாப் அவர்கள் அங்கு வந்து (ைலி), அவர்கள்மீது எைிவதற் காகக் குனிந்து 
ெிறு கற்கரள எடுத்தார்கள்அவர்கள் (ஸல்) அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் ., 
"அவர்கரள விட்டுவிடுங்கள், உமகை(விரளயாடட்டும்) !'' என்று தொன்னார்கள்15.இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 

1626 அப்துல்லாஹ் பின் ரஸத் அல் மாஸின ீ :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்கள் ததாழுரகத் திடலுக்குப் புைப்பட்டுச் தென்று  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்
கிப்லாரவ கநாக்கித் திரும்பி  (திடலில்) .னார்கள்(த் ததாழுரக நடத்தி)மரழகவண்டி
நின்ை கபாது, தமது கமல்துண்ரட மாற்ைிப் கபாட்டுக் தகாண்டார்கள்5. 

1627 அப்துல்லாஹ் பின் ரஸத் அல் மாஸின ீ நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்கள் ததாழுரகத் திடலுக் குப் புைப்பட்டுச் தென்று (ஸல்), கிப்லாரவ முன் 
கனாக்கி நின்று மரழகவண்டி னார்கள்(ததாழுரக நடத்தி); தமது கமல்துண்ரட 
மாற்ைிப் கபாட்டுக்தகாண்டார்கள்கமலும் ., இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுதார்க(வித்)ள் . 
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1628அப்துல்லாஹ் பின் ரஸத் அல்மாஸின ீ :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
ததாழுரகத்  (த் ததாழுவதற்காக)அவர்கள் மரழ கவண்டி (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்
திடலுக்குச் தென்ைார்கள்; பிைார்த்திக்க விரும்பியகபாது கிப்லாரவ முன்கனாக்கி 
நின்று, தமது கமல் துண்ரட மாற்ைிப் கபாட்டுக்தகாண்டார்கள் . 

1629 அப்துல்லாஹ் பின் ரஸத் அல்மாஸின ீஒரு நாள்  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்கள் மரழகவண்டிப் பிைார்த்திப்பதற்காகப்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்
புைப்பட்டுச் தென்ைார்கள்; (பிைார்த்திக்க முற் பட்டகபாதுமக்கரள கநாக்கி இருக்கும்  (
முதுரகத் திருப்ப விதத்தில் தமது்ி, கிப்லாரவ முன்கனாக்கி இரைவனிடம் 
இரைஞ்ெினார்கள்; தமது கமல்துண்ரட மாற்ைிப் கபாட்டுக்தகாண் டார்கள்பிைகு  .
இந்த ஹதீஸ் இரு .இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவித் தார்கள்  அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. 
 

 

 

அத்தியாயம் 11 :மரழத் ததாழுரக (ஹதீஸ் 1630 - 1642) 
  

 பாடம் 1 : மரழகவண்டிப் பிைார்த்திக்கும்கபாது ரககரள உயர்த்தல் . 
 

1630 அனஸ் பின் மாலிக்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
பிைார்த்தித்தகபாது (மரழகவண்டிப்) அவர்கள், அவர்களுரடய அக்குள்களின் தவண்ரம 
காணப்படும் அளவிற்குத் தம் ரககரள உயர்த்தினார்கள் . 

1631 அனஸ் பின் மாலிக் அவர்கள்  (ஸல்) நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
மரழகவண்டிப் பிைார்த்தித்தகபாது தவிை, கவறு எந்தப் பிைார்த்தரனயின் கபாதும் 

 (மரழ கவண்டிப் பிைார்த்தித்தகபாது) .ரககரள உயர்த்தமாட்டார்கள் (இந்த அளவிற்கு)
அளவிற்கு அவர்கள் ரககரள  தம் அக்குள்களின் தவண்ரம ததன்படும்
உயர்த்தினார்கள்3. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது .
தமது அக்குளின் " அவர்கள்" அவர்களது அைிவிப்பில் (ைஹ்) அவற்ைில் அப்துல் அஃலா
தவண்ரம' அல்லது அக்குள்களின் தவண்ரம"' ததன்படும் அளவிற்கு 
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(உயர்த்தினார்கள்)'' என்று கமற்கண்ட ஹதீஸ்  - .இடம்தபற்றுள்ளது (டுடன்ஐயப்பாட்)
அவர்களி டமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும்  (ைலி) அனஸ்
 .வந்துள்ளது 

1632அனஸ் பின் மாலிக் அவர்கள்  (ஸல்) நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
 தம் புைங்ரககளால் வாரன கநாக்கிச் ரெரக .மரழகவண்டிப்  பிைார்த்தித்தகபாது
 .தெய்தார்கள் 

பாடம்5 : மரழகவண்டிப் பிைார்த்தித்தல்  

 

1633 அனஸ் பின் மாலிக்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவ்ர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
அவர்கள் ஒரு தவள்ளிக்கிழரம உரை நிகழ்த்திக் தகாண்டிருந்தகபாது, ஒரு மனிதர் 
தாருல் களா"' திரெயிலிருக்கும் வாெல் வழியாகப் பள்ளிவாெலுக்குள் 
வந்தார்3.அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் நின்ைவாறு  (ஸல்)

 வந்த மனிதர் நின்றுதகாண்கட அல்லாஹ்வின் தூதர் .உரையாற்ைிக்தகாண்டிருந்தார்கள்
அவர்கரள கநாக்கி (ஸல்), "அல்லாஹ் வின் தூதகை (பஞ்ெத்தால் கால்நரடச்) !
தெல்வங்கள் அழிந்துவிட்டன; பாரதகள் துண்டிக்கப்பட்டுவிட்டன அல்லாஹ்விடம் .
பிைார்த்தியுங்கள்அவன் நமக்கு மரழ தபாழிவிப்பான் .'' என்று கூைினார்உடகன  .
அவர்கள் ரககரள உயர்த்தி (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர், "இரைவா, எங்களுக்கு 
மரழ தபாழியச் தெய்வாயாகஇரைவா !, எங்களுக்கு மரழ தபாழியச் தெய்வாயாக !
இரைவா, எங்களுக்கு மரழ தபாழியச் தெய்வாயாக!'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள் .
அப்கபாது நாங்கள் வானத்தில் கமகக்  !அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக
மதீனாவிற்கு ) எங்களுக்கும் .கூட்டங்கரளகயா திைள்கரளகயா காணவில்ரல
ெல்உ" (அருகிலுள்ள' மரலக்குமிரடகய எந்த வடீும் கட்டடமும் இருக்கவில்ரல 
அப்கபாது அம்மரல .(வாகக் காண முடிந்ததுஎன்பரத நாங்கள் ததளி)க்குப் 
பின்னாலிருந்து ககடயம் கபான்று அது  .ஒரு கமகம் கதான்ைியது (வட்ட வடிவில்)
நடுவானில் ரமயம் தகாண்டு பைவியது; பிைகு மரழ தபாழிந்ததுஅல்லாஹ்வின்  .
அடுத்த  .ஒரு வாைம்வரை நாங்கள் சூரியரனகய பார்க்கவில்ரல !மீதாரண யாக
அவர்கள் நின்று (ஸல்) தவள்ளியன்று அல்லாஹ்வின் தூதர் உரைநிகழ்த்தும் கபாது, 

ஒரு மனிதர் அகதவாெல் வழியாக நின்ைவாகை  (வந்தவர்) .வந்தார் (பள்ளிவாெலுக்குள்)
அவர்கரள கநாக்கி (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகைததாடர்ந்து ) !
தெல்வங்கள் அழிந்துவிட்டன (நரடச்கால்) எங்கள் (தபய்த தபருமரழயால்; பாரதகள் 
துண்டிக்கப்பட்டுவிட்டன எனகவ .(கபாக்கு வைத்து தரடப்பட்டுவிட்டது), மரழரய 
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நிறுத்துமாறு அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்தியுங்கள்'' என்ைார்உடகன அல்லாஹ் வின்  .
அவர்கள் தம் ரககரள உயர்த்தி (ஸல்) தூதர், "இரைவா, எங்கள் சுற்றுப் புைங்கள் மீது 
எங்களுக்குப் பாதகமா (!இம்மரழரயத் திருப்பிவிடுவாயாக)க இரத நீ ஆக்கிவிடாகத !
இரைவா, ெிறு குன்றுகள், அகன்ை மரலகள், ஓரடகள், விரளநிலங்கள் ஆகியவற்ைின் 
மீது (!இம்மரழரயப் தபாழியச் தெய்வாயாக)'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள் உடகன .
இதன் ) .தவயிலில் நடந்து தென்கைாம் நாங்கள் .மரழ நின்ைது (மதீனாவில்)
ை (அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைானரீக் பின் அப்தில்லாஹ் பின் அபநீமிர்  (ைஹ்)
அவர்களிடம் (ைலி) நான் அனஸ் பின் மாலிக் :அவர்கள் கூைினார்கள், "இைண்டாவதாக )
ந்த மனிதர் முதலில் வந்தவர் தாமா(வ?'' என்று ககட்கடன்அதற்கு அவர்கள் ., "எனக்குத் 
ததரியவில்ரல' என்று பதிலளித்தார்கள்2.இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது . 

1634அனஸ் பின் மாலிக்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
 (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் .பஞ்ெம் ஏற்பட்டது (ஒரு முரை) அவர்களது காலத்தில்
உரை  (நின்று) அவர்கள் தவள்ளிக்கிழரம அன்று தொற்தபாழிவு கமரடமீது
நிகழ்த்திக்தகாண்டிருந்தகபாது, ஒரு கிைாமாவாெி எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை, 

தெல்வங்கள் அழிந்துவிட்டன; குழந்ரத குட்டிகள் பெியால் வாடுகின்ைனர்'' என்று 
கூைினார் (.உள்ளவாகை இடம்தபற்றுள்ளன மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில்) .
அல்லாஹ :இந்த அைிவிப்பில் கீழ்க்காணும் தகவல் களும் இடம்தபற்றுள்ளன் வின் 
தூதர் எங்களுக்கு நன்ரம ) எங்கள் சுற்றுப் புைங்கள்மீது !இரைவா" அவர்கள் (ஸல்)

எங்களுக்குப் பாதகமாக  (!ஏற்படும் விதத்தில் இம் மரழரயத் திருப்பிவிடுவாயாக
!டாகதஇரத நீ ஆக்கிவி'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள்கமகத்தின் எந்தப் பகுதிரய கநாக்கி  .
அவர்கள் தமது ரகயால் ரெரக தெய்தார்ககளா அந்தப்  (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்
நகரைச் சுற்ைிலும் கமகங்கள் ஒதுங்கியதால் நடுவில் ) மதீனா .பகுதி விலகிச்தென்ைது
கனாத்" .ரிந்ததுஒரு பாதாளம் கபான்று எனக்குத் தத (மதீனா நகைம்' ஓரடயில் ஒரு 
மாதம் தண்ணரீ் ஓடியதுஎந்தப் பகுதியிலிருந்து யார் வந்தாலும் அ .ந்த அரடமரழ 
குைித்துப் கபொமல் இருக்கவில்ரல2.  

1635அனஸ் பின் மாலிக் அவர்கள்  (ஸல்) நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி)
மக்கள் எழுந்து  அப்கபாது .தவள்ளிக்கிழரம உரை நிகழ்த்திக்தகாண்டிருந்தார்கள்
உைத்த குைலில், "அல்லாஹ்வின் தூதகை, மரழ தபாய்த்துவிட்டது; (பச்ரெ மைங்கள் (
க)்ாய்ந்துெிவந்துவிட்டன (; கால்நரடகள் மாண்டுவிட்டன'' என்று கூைினர்மற்ை ) .

இந்த  (.விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன
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 (ைஹ்) அவற்ைில் அப்துல் அஃலா .அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது ஹதீஸ் இரு
அவர்களது அைிவிப்பில் கீழ்க்காணும் தகவல்கள் இடம் தபற்றுள்ளனஅல்லாஹ்வின் ) :

 (அவர்கள் பிைார்த்தித்ததும் மதீனாரவச் சூழ்ந்திருந்த கமகம் விலகி (ஸல்) தூதர்
 .மரழ தபாழியலாயிற்று அதன் சுற்றுப் புைங்களில் .மதீனா ததளிவரடந்தது
அப்கபாது நான் மதீனாரவப்  .மதீனாவில் ஒரு துளி மரழகூடப் தபய்யவில்ரல
அது கிரீடத்திற் .பார்த்கதன்கு நடுவில் இருப்பரதப் கபான்ைிருந்தது7.  

1636 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார்  (ைலி)
அதில் பின்வரும் தகவல்  .அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது
(ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்) .அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது  அவர்கள் 
மரழகவண்டிப் பிைார்த்தித்ததும் .அல்லாஹ் கமகங்கரள ஒன்ைிரணயச் தெய்தான் (
 .எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்கதாம் (மரழ விடட்டும் என) நாங்கள் (.மரழ தகாட்டியது)
னிதர்கூட வடீ்டுக்குச் தெல்லத் தயங்கிக்தகாண்டிருப்பரத ரதரியமிக்க ம (எங்களில்)
 .நான் கண்கடன் 

1637 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார்  (ைலி)
அதில் .அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது, "அல்லாஹ்வின் தூதர்  (ஸல்)

மீது இருந்தகபாது ஒரு (மிம்பர்) அவர்கள் தவள்ளியன்று தொற்தபாழிவு கமரட
கிைாமவாெி வந்தார்'' என்று ததாடங்கி, கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள தகவல்கள் 
இடம்தபற்றுள்ளன(ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்)" .  அவர்கள் மரழரய நிறுத்துமாறு 
பிைார்த்தித்ததும்சுருட்டப்படுகின்ை ொல்ரவரயப் கபான்று கமகம் கரலந்து  (
தென்ைரத நான் கண்கடன்'' என்று இந்த அைிவிப்பில் அதிகப்படியாக இடம் 
தபற்றுள்ளது . 

1638அனஸ் பின் மாலிக் அவர்கள் கூ (ைலி)ைியதாவதுநாங்கள்  (ஒரு நாள்) :
உடகன  .அவர்களுடன் இருந்தகபாது மரழ தபய்தது (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்
அவர்கள் மரழத் துளிகள் தம்மீது விழும் விதமாக தமது ஆரடரயச் ெற்று 
நாங்கள் .விலக்கினார்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை, ஏன் இவ்வாறு தெய்தீர்கள்?'' என்று 
ககட்கடாம்அதற்கு அவர்க .ள் இப்கபாதுதான்  (புத்தம் புதிதாக) இது"
இரைவனிடமிருந்து வருகிைது'' என்று பதிலளித்தார்கள் 

 .பாடம்3 :  கடும் காற்ரையும் கமகத்ரதயும் காணும்கபாது இரைவனிடம் பாதுகாப்புக் 
ககாரு வதும் மரழ தபய்யும்கபாது மகிழ்ச்ெி அரடவதும் . 
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1639 நபி (ைலி) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாவது :
காற்று (சூைாவளிக்), மரழகமகம் ஆகியரவ மிகுந்துள்ள நாட்களில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் ததன்படும் (ஒரு விதமான கலக்கம்) அவர்களின் முகத்தில் (ஸல்); முன்னும் 
பின்னும் நடப்பார்கள்மரழ  (.நிம்மதியற்று ஒருவிதத் தவிப்புடன் காணப்படுவார்கள்) .
தபாழிந்துவிட்டால் அந்த நிரல அவர்கரளவிட்டு நீங்கி விடும் (தவிப்பு); மகிழ்ச்ெி 
வந்துவிடும்ககட்ட தற்கு (இது குைித்துக்) நான் அவர்களிடம் ., "அது என் 
ெமுதாயத்தார்மீது ொட்டப் பட்ட கவதரனயாக இருக்குகமா என்று  (இரைவனின்)
நான் அஞ்ெிகனன்'' என்று விரடயளித் தார்கள்அவர்கள் மரழரயக் கா .ணும்கபாது 
அருள் (இது இரைவனின்)"'' என்று கூறுவார்கள் . 

1640 நபி  நபி :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ஸல்)
கபாதுஅவர்கள் சூைாவளிக் காற்று வசீும் (ஸல்), "இரைவா, இந்தக் காற்ைின் 
நன்ரமரயயும் அதனுள்கள மரைந்திருக்கும் நன்ரமரயயும் அது எதனுடன் 
அனுப்பப்தபற்றுள்ளகதா அதன் நன்ரமரயயும் உன்னிடம் கவண்டுகிகைன்இந்தக்  .
காற்ைின் தீங்கிலிருந்தும், அதனுள்கள மரைந்திருக்கும் தீங்கிலிருந்தும், அது எதனுடன் 
அனுப்பப்தபற்றுள்ளகதா அதன் தீங்கிலிருந்தும் உன்னிடம் பாதுகாப்புக் ககாரு கிகைன்'' 

என்று கூறுவார்கள்வானத்தில் கமகம .்ூட்டம் ஏற்பட்டால் நபி அவர்களது  (ஸல்)
முகம் மாைிவிடும்; (தமது அரைக்குஉள்கள கபாவார்கள் (; தவளிகய வருவார்கள்; 

முன்னும் பின்னுமாக நடப்பார்கள்யற்று ஒரு விதத் தவிப்புடன் நிம்மதி) .
வானம் மரழ தபாழிந்துவிட்டால் (.காணப்படுவார்கள், அந்த நிரல  (தவிப்பு)
அவர்கரளவிட்டு நீங் கிவிடும்இரத நான் அவர்களது முகத்திலிருந்து  .
அதற்கு அவர்கள் .அவர்களிடம் ககட்கடன் (இது குைித்து) அைிந்துதகாண்டு, "ஆயிைா !
ஆத்" (குர்ஆனில் கூைப்பட்டுள்ளபடி)' ெமுதாயத்தார், அந்த கவதரன தகாணரும் )
தாங்கள் வெித்த பள்ளத்தாக்குகரள கநாக்கி வந்துதகாண்டிருப் பரதக்  (கமகம்
கண்டகபாது, (தவைாகப் புரிந்துதகாண்டுஇது நமக்கு மரழ தபாழிவிக்கும் " (
கமகமாகும்'' (46:24) என்று கூைினார்ககள, அத்தரகய கமகமாகவும் இது இருக்கலாம்'' 

என்று பதிலளித்தார்கள் . 

1641 நபி  :அவர்கள் கூைியதாவது (ைலி) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ஸல்)
அவை (ஸல்) அல்லாஹ்வின் தூதர்் கள், ஒகையடியாகத் தமது உள்நாக்குத் ததரியும் 
அளவுக்குச் ெிரித்தரத ஒருகபாதும் நான் கண்டதில்ரல (தபரும்பாலும்) அவர்கள் .
கமகத்ரதகயா .இருந்தார்கள் புன்னரகப்பவர்களாககவ, அல்லது காற்ரை  (சூைாவளிக்)
கயா கண்டால், அல்லாஹ்வின் தூதர்  ஒரு விதமான) அவர்களது முகத்தில் (ஸல்)

763

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் மழைத் ததாழுழை



 
 
 

கலக்கம்நான் (ஒரு நாள்) .ததன்படும் (, "அல்லாஹ்வின் தூதகைமக்கள் கமகத்ரதக்  !
 காணும்கபாது அது மரழ கமகமாக இருக்கலாம் என்தைண்ணி
ஆனால் .மகிழ்ச்ெியரடகின்ைனர், தாங்கள் கமகத்ரதக் காணும்கபாது ஒரு விதமான 
கலக்கம் தங்களது முகத்தில் ததன்படக் காண் கிகைகன (ஏன்)?'' என்று ககட்கடன் .
அதற்கு அவர்கள், "ஆயிைா, அதில் கவதரன இருக்கலாம் என்பதால்  (இரைவனின்)
ஆத்") .என்னால் கலக்கமரடயாமல் இருக்க இயலவில்ரல' எனும் ஒரு ெமூகத்தார் (

 (கமகமாக வந்த) அந்தச் ெமூகத்தார் .காற்ைால் கவதரன தெய்யப்பட்டனர் (சூைாவளிக்)
அந்த கவதரனரயப் பார்த்துவிட்டு, "இது நமக்கு மரழரயப் தபாழிவிக்கும் கமகம்' 

என்கை கூைினர்'' என பதிலளித்தார்கள்8.இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது . 

பாடம்3 : ("ஸபா' எனும்தபூர்") கீரழக் காற்று மற்றும் (' எனும்கமரலக் காற்று பற்ைிய  (
 .குைிப்பு 

1645நபி ஸ") நான் :அவர்கள் கூைினார்கள் (ஸல்)பா' எனும்கீரழக் காற்ைின்  (
வாயிலாக தவற்ைி அளிக்கப்பட்டுள்களன்; "ஆத்' ெமூகத்தார் தபூர்")' எனும்கமரலக்  (
2.அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள் (ைலி) இரத இப்னு அப்பாஸ் .அழிக்கப்பட்டனர் காற்ைால் 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது- .          கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்  (ைலி)
.பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது 
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அத்தியாயம் : 11  கிைகணத் ததாழுரக(ஹதீஸ் 1643 - 1671) 
 

பாடம் : 1 சூரிய கிைகணத் ததாழுரக  

 

1643 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் சூரிய கிைகணம் ஏற்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எழுந்து (மக்களுடன்) ததாழுதார்கள். அதில் நன்கு நீண்ட 
கநைம் நிரலயில் நின்ைார்கள். பிைகு ருகூஉச் தெய்தார்கள். அந்த ருகூஉரவ 
நன்கு நீண்ட கநைம் தெய்தார்கள். பிைகு (ருகூஉவிலிருந்து) தரலரய உயர்த்தி 
நன்கு நீண்ட கநைம் நிரலயில் நின்ைார்கள். இ(ந்த நிரலயான)து முதல் 

நிரலரயவிடக் குரைவாககவ இருந்தது. பிைகு (மீண்டும்) ருகூஉச் 
தெய்தார்கள். அந்த ருகூஉரவயும் நன்கு நீண்ட கநைம் தெய்தார்கள். இ(ந்த 
ருகூஉவான)து முதல் ருகூஉரவவிடக் குரைவாககவ இருந்தது. பிைகு ெஜ்தா 
(ெிைவணக்கம்) தெய்தார்கள். பிைகு எழுந்து நீண்ட கநைம் நிரலயில் 
நின்ைார்கள். இ(ந்த நிரலயான)து, இதற்கு முந்ரதய நிரலரய விடக் 
குரைவாககவ இருந்தது. பிைகு ருகூஉச் தெய்தார்கள். அந்த ருகூஉரவயும் 
நீண்ட கநைம் தெய்தார்கள். இ(ந்த ருகூஉவான)து இதற்கு முந்ரதய 
ருகூஉரவவிடக் குரைவா ககவ இருந்தது. பிைகு (ருகூஉவிலிருந்து) 
தரலரய உயர்த்தி, நிரலயில் நின்ைார்கள். அந்த நிரலயிலும் நீண்ட கநைம் 
நின்ைார்கள். இ(ந்த நிரலயான)து இதற்கு முந்ரதய நிரல ரயவிடக் 
குரைவாககவ இருந்தது. பிைகு (மீண்டும்) ருகூஉச் தெய்தார்கள். அந்த ருகூஉ 
ரவயும் நீண்ட கநைம் தெய்தார்கள். இ(ந்த ருகூஉவான)து இதற்கு முந்ரதய 
ருகூஉ ரவவிடக் குரைவாககவ இருந்தது. பிைகு ெஜ்தாச் தெய்தார்கள். 
பின்னர் (கிைகணம் விலகி) சூரிய தவளிச்ெம் வந்துவிட்டிருந்த நிரலயில் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுரகரய முடித் தார்கள். பிைகு 

மக்களுக்கு உரையாற்ைினார்கள். அவர்கள் அல்லாஹ்ரவப் கபாற்ைிப் புகழ்ந்து 

விட்டுப் பின்வருமாறு கூைினார்கள்: சூரியனும் ெந்திைனும் அல்லாஹ்வின் 
ொன்றுகளில் உள்ளரவயாகும். எவைது இைப்புக்காகவும் எவைது 
பிைப்புக்காகவும் கிைகணம் ஏற்படுவதில்ரல. கிைகணம் ஏற்படுவரத நீங்கள் 
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கண்டால் "தக்பரீ்' (அல்லாஹு அக்பர்) கூறுங்கள்; அல்லாஹ்விடம் 
பிைார்த்தியுங்கள்; ததாழுங்கள்; தானதர்மம் தெய்யுங்கள். முஹம்மதின் 
ெமுதாயத்தாகை! தன் அடியார்களில் ஆகணா தபண்கணா யார் விபொைத்தில் 

ஈடுபட்டாலும் (அரதக் கண்டு) கடுரமயாக கைாைம் தகாள்பவர் 
அல்லாஹ்ரவவிட கவதைவருமிலர். முஹம்மதின் ெமுதாயத்தாகை! 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் அைிவரததயல் லாம் நீங்களும் 
அைிந்தால் குரைவாகச் ெிரிப்பரீ்கள்; அதிகமாக அழுவரீ்கள். நான் (தொல்ல 
கவண்டி யரதச்) தொல்லிவிட்கடன் அல்லவா?2 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் மாலிக் பின் அனஸ் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில் "சூரியனும் ெந்திைனும் அல்லாஹ்வின் ொன்றுகளில் 
இரு ொன்றுகளாகும்'' என இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

1644 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "பின்னர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இரைவாழ்த்துக்குப் பின்! சூரியனும் 
ெந்திைனும் அல்லாஹ்வின் ொன்று களில் உள்ளரவயாகும்' என்று 

கூைியதாகவும், பிைகு இரு ரககரளயும் உயர்த்தி "இரைவா, (தொல்ல 
கவண்டியரதச்) தொல்லிவிட்கடனா?'' என்று ககட்டதாகவும் அதிகப்படியாக 
இடம் தபற்றுள்ளது.  
 

1645 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உயிகைாடிருந்த 
காலத்தில் சூரிய கிைகணம் ஏற் பட்டது. உடகன அவர்கள் பள்ளிவாெலுக்குச் 
தென்று (ததாழுரகயில்) நின்று "தக்பரீ்' கூைி னார்கள். மக்கள் அவர்களுக்குப் 
பின்னால் அணிவகுத்து நின்ைனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(நிரலயில்) நீண்ட கநைம் (குர்ஆன்) ஓதினார்கள். பிைகு "தக்பரீ்' கூைி நீண்ட 
கநைம் ருகூஉச் தெய்தார்கள். பிைகு (ருகூஉவிலிருந்து) தரலரய உயர்த்தி 
"ெமி அல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ். ைப்பனா வ ல(க்) கல் ஹம்து' (அல்லாஹ் 
தன்ரனப் புகழ் கவாரின் புகழுரைரய ஏற்றுக்தகாள்கிைான். எங்கள் இரைவா! 
புகழரனத்தும் உனக்கக உரியது) என்று கூைினார்கள். பிைகு நின்ை வண்ணம் 
நீண்ட கநைம் (குர்ஆன்) ஓதினார் கள். இ(ப்கபாது அவர்கள் ஓதிய)து முந்ரதய 
ஓதரலவிடக் குரைவாககவ இருந்தது. பிைகு "தக்பரீ்' கூைி, நீண்ட கநைம் 
ருகூஉச் தெய்தார்கள். இ(ந்த ருகூஉவான)து முந்ரதய ருகூஉரவவிடக் 
குரைவாககவ இருந்தது. பிைகு "ெமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ். ைப்பனா வ 
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ல(க்)கல் ஹம்து' எனக் கூைி (நிரலயில் நின்று)விட்டு, பிைகு ெஜ்தாச் 
தெய்தார்கள். (அபுத்தாஹிர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "பின்னர் ெஜ்தாச் 
தெய்தார்கள்' எனும் வாெகம் இடம்தபைவில்ரல.) பிைகு முந்ரதய ைக்அத்தில் 
தெய்தரதப் கபான்கை இைண்டாவது ைக்அத்திலும் தெய்தார்கள். அவர்கள் 
(இைண்டு ைக்அத்களில்) நான்கு ருகூஉகளும் நான்கு ெஜ்தாக்களும் பூர்த்தி 
தெய்தார்கள். அவர்கள் ததாழுரகரய முடிப்பதற்கு முன் சூரிய தவளிச்ெம் 
வந்துவிட்டிருந்தது. பிைகு எழுந்து நின்று மக்களுக்கு உரையாற்ைினார்கள். 
அல்லாஹ்ரவ அவனது தகுதிக்ககற்ப கபாற்ைிப் புகழ்ந்து விட்டு, "சூரியனும் 
ெந்திைனும் அல்லாஹ்வின் ொன்றுகளில் இரு ொன்றுகளாகும். எவைது 
இைப்புக்காக வும் எவைது பிைப்புக்காகவும் அவற்றுக்குக் கிைகணம் 

ஏற்படுவதில்ரல. ஆககவ, அவற்ரை நீங்கள் கண்டால் ததாழுரகக்கு 
விரையுங்கள்'' என்றும், "உங்கரளவிட்டு அவற்ரை அல்லாஹ் அகற் றும்வரை 
ததாழுங்கள்'' என்றும் கூைினார்கள். கமலும் "நான் இந்த இடத்தில் (ததாழுரக 
யில் நின்ைிருந்தகபாது) உங்களுக்கு வாக்களிக் கப்பட்டுள்ள அரனத்ரதயும் 
கண்கடன். (ததாழுரகயிலிருந்தகபாது) நான் முன்கன தெல்வரதப் கபான்று 
நீங்கள் கண்டீர்ககள, அப்கபாது தொர்க்கத்தின் பழக் குரல ஒன்ரைப் பைிக்க 
நான் நாடிகனன். பின்னர் நான் பின் வாங்குவரதக் கண்டீர்ககள, அப்கபாது 
நான் நைகத்ரதக் கண்கடன். அதன் ஒரு பகுதி மற்தைாரு பகுதிரய அழித்து 
(உக்கிைமாக எரிந்து)தகாண்டிருந்தது. கமலும், நைகத்தில் (அம்ர்) இப்னு லுரஹ 
என்பாரைக் கண்கடன். அவர்தாம் முதன்முதலில் கடவுள் ெிரலக்காக 
ஒட்டகத்ரத (ொயிபா) கநர்ந்து விட்டவர் ஆவார்'' என்றும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்.3 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அபுத்தாஹிர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பு 
"ததாழுரகக்கு விரையுங்கள்'' என்பகதாடு முடிந்துவிடுகிைது; அதற்குப் 
பிைகுள்ள குைிப்புகள் அவைது அைிவிப்பில் இடம்தபைவில்ரல.  
 

1646 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் சூரிய கிைகணம் ஏற்பட்டது. அப்கபாது அவர்கள் 
அைிவிப்பாளர் ஒருவரை அனுப்பி "அஸ்ஸலாத்து ஜாமிஆ' (ததாழுரக 

நரடதபறுகிைது) என்று அைிவிக்கச் தெய்தார்கள். மக்கள் கூடியதும் முன்கன 

தென்று "தக்பரீ்' கூைி, இைண்டு ைக்அத்களில் நான்கு ருகூஉகளும் நான்கு 

ெஜ்தாக்களும் தெய்(து ததாழுவித்)தார்கள்.  
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1647 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் கிைகணத் 
ததாழுரகயில் ெப்தமிட்டு (குர்ஆன்) ஓதினார்கள். இைண்டு ைக்அத்களில் நான்கு 
ருகூஉகளும் நான்கு ெஜ்தாக்களும் தெய்தார்கள். - இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (கிைகணம் ஏற்பட்ட கபாது) 
இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள். அவற்ைில் நான்கு ருகூஉகளும் நான்கு 
ெஜ்தாக்களும் தெய்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், சூரிய கிைகணம் ஏற்பட்ட நாளில் 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எவ்வாறு ததாழு தார்கள் என்பரத 

அைிவித்துவந்தார்கள்'' என ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. மற்ை விவைங்கள் 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அைிவித்த ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்று 
இடம்தபற்றுள்ளன.  
 

1648 உரபத் பின் உரமர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: எனது 
நம்பிக்ரகக்குரிய ஒருவர் - அதாவது ஆயிைா (ைலி) அவர்கள்- கூைினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் சூரிய கிைகணம் 
ஏற்பட்டகபாது, அவர்கள் (ததாழுரகயில்) நீண்ட கநைம் (கால் கடுக்க) 
நின்ைார்கள். நிரலயில் நிற்பார்கள்; பிைகு ருகூஉச் தெய்வார்கள்; மீண்டும் 
நிரலயில் நிற்பார்கள்; பிைகு ருகூஉச் தெய்வார்கள்; பிைகு நிரலயில் 
நிற்பார்கள்; ருகூஉச் தெய்வார்கள். இவ்வாறு இைண்டு ைக்அத் களில் மூன்று 
ருகூஉகளும் நான்கு ெஜ்தாக்களும் தெய்தார்கள். சூரிய தவளிச்ெம் 
வந்துவிட்டிருந்த நிரலயில் ததாழுரகரய முடித்தார்கள். அவர்கள் ருகூஉச் 
தெய்யும்கபாது "அல்லாஹு அக்பர்' (அல்லாஹ் மிகப் தபரியவன்) என்று 
கூைிவிட்டுப் பிைகு ருகூஉச் தெய்தார்கள். (ருகூஉவிலிருந்து) தரலரய 
உயர்த்தும்கபாது "ெமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ் (அல்லாஹ் தன்ரனப் 
புகழ்கவாரின் புகழுரைரய ஏற்றுக்தகாள்கிைான்) என்று கூைி எழுந்து 

அல்லாஹ்ரவப் கபாற்ைிப் புகழ்ந்தார்கள். (ததாழுரக முடிந்த) பிைகு 
"சூரியனும் ெந்திைனும் எவைது இைப்புக்காகவும் எவைது பிைப்புக்காகவும் 
கிைகணம் காண்பதில்ரல. மாைாக, அவ்விைண்டும் அல்லாஹ்வின் ொன்றுகளில் 
உள்ளரவயாகும். அவற்ைின் மூலம் அல்லாஹ் தன் அடியார்கரள அச்சுறுத்(தி 
நல்வழிப்படுத்)துகிைான். கிைகணத்ரத நீங்கள் கண்டால் (இருள் விலகி) 
தவளிச்ெம் வரும்வரை இரைரய நிரனவுகூருங்கள்'' என்று கூைினார்கள்.  
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1649 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (கிைகணத் 
ததாழுரக யில் ைக்அத்துக்கு மூன்று ருகூஉகள் வதீம்) ஆறு ருகூஉகளும் 
(ைக்அத்துக்கு இைண்டு ெஜ்தாக்கள் வதீம்) நான்கு ெஜ்தாக்களும் தெய் தார்கள்.4 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 2 கிைகணத் ததாழுரகயின்கபாது மண் ணரை (கப்று) கவதரன 
பற்ைி நிரனவு கூர்வது.  
 

1650 அம்ைா பின்த் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு யூதப் 
தபண் ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடம் யாெகம் ககட்டு வந்தாள். அப்கபாது அவள் 
ஆயிைாவிடம் "மண்ணரை (கப்று) கவதரனயிலிருந்து உம்ரம இரைவன் 

காப்பாற்றுவானாக!' என்று கூைினாள். ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
ஆககவ, நான் (இதுபற்ைி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கூைி) 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! மனிதர்கள் மண்ணரைகளில் கவதரன 
தெய்யப்படுகிைார்களா?'' எனக் ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "(மண்ணரை கவதரனயிலிருந்து) நானும் அல்லாஹ்விடம் 
பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு (ஒரு நாள்) காரலயில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் புதல்வர் இப்ைாஹமீின் இைப்புச் 
தெய்தி ககட்டு) வாகனத்தில் ஏைிப் பயணமானார்கள். அப்கபாது சூரிய 
கிைகணம் ஏற்பட்டு விடகவ, நான் ெில தபண்களுடன் கெர்ந்து அரைகளின் 
பின்புை வழியாகப் பள்ளிவாெலுக்குப் புைப்பட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (பயணத்ரத ைத்துச் தெய்துவிட்டு) தமது வாகனத்திலிருந்து 

இைங்கி, தாம் வழக்கமாக நின்று ததாழுவித்துவந்த இடத்திற்குச் தென்று 

நின்ைார் கள். மக்களும் அவர்களுக்குப் பின்னால் நின்ைனர். அப்கபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ததாழுரகயில்) நீண்ட கநைம் நிரல 
யில் நின்றுவிட்டுப் பிைகு ருகூஉச் தெய்தார் கள். அந்த ருகூஉவில் நீண்ட 
கநைம் இருந் தார்கள். பிைகு (ருகூஉவிலிருந்து) நிமிர்ந்து நீண்ட கநைம் 
நிரலயில் நின்ைார்கள். இ(ந்த நிரலயான)து இதற்கு முந்ரதய நிரலரய 
விடக் குரைவாககவ இருந்தது. பிைகு ருகூஉச் தெய்தார்கள். அந்த 
ருகூஉரவயும் நீண்ட கநைம் தெய்தார்கள். இ(ந்த ருகூஉவான)து இதற்கு 
முந்ரதய ருகூஉரவவிடக் குரை வாககவ இருந்தது. பிைகு (ருகூஉவிலிருந்து 
தரலரய) உயர்த்தியகபாது, சூரிய தவளிச்ெம் வந்துவிட்டிருந்தது. பின்னர் 
(அவர்கள் ஆற்ைிய உரையில்) "நீங்கள் கப்றுகளில் தஜ்ஜா லின் குழப்பத்ரதப் 
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கபான்ை குழப்பத்துக்கு உள்ளாக் கப்படுவரத நான் கண்கடன்'' என்று 
குைிப்பிட்டார்கள்.5 இதன் அைிவிப்பாளைான அம்ைா பின்த் அப்திர் ைஹ்மான் 
பின் ெஅத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இதன் பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் நைக தநருப்பின் கவதரன யிலிருந்தும் மண்ணரை (கப்று) 
கவதரன யிலிருந்தும் (இரைவனிடம் அதிகமாகப்) பாது காப்புக் ககாரி 
வந்தரத நான் தெவியுற்கைன் என ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 3 கிைகணத் ததாழுரகயின்கபாது நபி (ஸல்) அவர்களுக்குச் 
தொர்க்கமும் நைகமும் காட்டப்பட்ட நிகழ்ச்ெி.  
 

1651 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் கடுரமயான தவப்பம் நிரைந்த ஒரு 

நாளில் சூரிய கிைகணம் ஏற்பட்டது. உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தம்முரடய கதாழர்களுடன் (கிைகணத் ததாழுரக) ததாழுதார்கள். 
அதில் நீண்ட கநைம் நிரலயில் நின்ைார்கள். எந்த அளவிற்தகன்ைால் மக்கள் 
(நிற்க முடியா மல்) கீகழ விழலாயினர். பிைகு நீண்ட கநைம் ருகூஉச் 
தெய்தார்கள். பிைகு (ருகூஉவிலிருந்து) நிமிர்ந்து நீண்ட கநைம் நிரலயில் 
நின்ைார்கள். பிைகு (மீண்டும்) நீண்ட கநைம் ருகூஉச் தெய் தார்கள். பிைகு 
நிமிர்ந்து நீண்ட கநைம் நிரல யில் நின்ைார்கள். பிைகு இைண்டு ெஜ்தாக்கள் 
தெய்தார்கள். பிைகு (இைண்டாவது ைக்அத்திற் காக) எழுந்து முதல் ைக்அத்தில் 
தெய்தரதப் கபான்கை தெய்தார்கள். அவர்கள் (இவ்விரு ைக்அத்களில்) நான்கு 
ருகூஉகளும் நான்கு ெஜ்தாக்களும் தெய்தார்கள். பிைகு, "நீங்கள் 
நுரழயவிருக்கின்ை (மறுரம தவளி, தொர்க்கம் மற்றும் நைகம் உட்பட) 
அரனத்தும் எனக்குக் காட்டப்பட்டன. எனக் குச் தொர்க்கம் காட்டப்பட்டகபாது 
அதிலிருந்த பழக் குரலதயான்ரை நான் எட்டிப் பிடிக்கப் கபாகனன். ஆனால், 

எனது ரகக்கு எட்ட வில்ரல. எனக்கு (இத்ததாழுரகயின்கபாது) நைகமும் 
காட்டப்பட்டது. அதில் பனூ இஸ்ைாயலீ் ெமூகத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு தபண், ஒரு 
பூரனயின் காைணத்தால் கவதரன தெய்யப்படுவரத நான் பார்த்கதன். அவள் 
தனது பூரனக் குத் தீனி கபாடாமல் கட்டிப்கபாட்டு ரவத்திருந்தாள். அவள் 
அரத பூமியிலுள்ள புழுப்பூச்ெிகரளத் தின்ன (அவிழ்த்து)விடவுமில்ரல. 
(இதன் காைணமாககவ அவள் நைகம் தென்ைாள்.) கமலும், நைகத் தில் நான் 
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அபூஸுமாமா அம்ர் பின் மாலிக் என்பவரையும் பார்த்கதன்.6 அவர் நைகத்தில் 
தனது குடரல இழுத்த வண்ணம் தென்றுதகாண்டிருந்தார். மக்கள் "ஒரு 
மாமனிதர் (அல்லது தரலவரின்) மைணத்திற்காககவ சூரியனுக்கும் 
ெந்திைனுக்கும் கிைகணம் ஏற்படுகிைது' என்று கூறுகின்ைனர். (ஆனால்) 
அவ்விைண்டும் அல்லாஹ்வின் ொன்றுகளில் இரு ொன்றுகளாகும். அவற்ரை 
உங்களுக்கு இரைவன் காண்பிக்கிைான். அவற்றுக்குக் கிைகணம் ஏற்பட்டால் 
தவளிச்ெம் வரும்வரை நீங்கள் (இரைவரனத்) ததாழுங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர்வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ஹிம்யர் (யமன் நாட்டின் பழங்குடி) இனத்ரதச் கெர்ந்த உயைமான 
கறுப்பு நிைப் தபண் தணாருத்திரய நான் நைகத்தில் கண்கடன்'' எனும் வாெகம் 

இடம்தபற்றுள்ளது. "பனூ இஸ்ைாயலீ் ெமுதாயத்ரதச் கெர்ந்த' எனும் குைிப்பு 

இடம்தபைவில்ரல.  
 

1652 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 

களுரடய புதல்வர் இப்ைாஹமீ் (ைலி) அவர்கள் இைந்த நாளில் சூரிய கிைகணம் 

ஏற்பட்டது. அப்கபாது மக்கள் "இப்ைாஹமீ் இைந்ததனால் தான் கிைகணம் 
ஏற்பட்டது' என்று கூைினர். (இந்தச் தெய்தி எட்டியதும்) நபி (ஸல்) அவர்கள் 
எழுந்து (இைண்டு ைக்அத்களில்) ஆறு ருகூஉகளும் நான்கு ெஜ்தாக்களும் 
தெய்தார்கள். அவர்கள் முதலில் "தக்பரீ்' (தஹ்ரீம்) கூைினார்கள். பின்னர் நீண்ட 
கநைம் (குர்ஆன் வெனங்கரள) ஓதினார்கள். பிைகு ஏைக்குரைய நிரலயில் 
நின்ைிருந்த அளவிற்கு ருகூஉச் தெய்தார்கள். பிைகு ருகூஉவிலிருந்து 
தரலரய உயர்த்தி முன்பு ஓதியரதவிடக் குரைவாக (குர்ஆரன) 
ஓதினார்கள். பிைகு ஏைக்குரைய முன்பு நிரலயில் நின்ைிருந்த அளவிற்கு 
ருகூஉச் தெய்தார்கள். பிைகு ருகூஉவிலிருந்து தரலரய உயர்த்தி இைண் 
டாவது முரை (குர்ஆரன) ஓதினார்கள். அது முதலாவது முரை 

ஓதியரதவிடக் குரைவாக இருந்தது. பிைகு ஏைக்குரைய முன்பு நிரலயில் 

நின்ைிருந்த அளவிற்கு ருகூஉச் தெய்தார்கள். பிைகு ருகூஉவிலிருந்து 
தரலரய உயர்த்தினார்கள். பிைகு (பூமியில்) ெரிந்து இைண்டு ெஜ்தாக்கள் 
தெய்தார்கள். பிைகு (இைண்டாவது ைக்அத்திற்காக) எழுந்து (முந்ரதய 
ைக்அத்தில் தெய்தரதப் கபான்கை) மீண்டும் மூன்று ருகூஉகள் தெய்தார்கள். 
அவர்கள் ஒரு ருகூஉச் தெய்தால் அது அதற்கு முந்ரதய ருகூஉரவவிடக் 
குரைவாககவ இருந்தது. அவர்களது ருகூஉ ஏைக்குரைய அவர்களது 
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ெஜ்தாவின் அளவிற்கக அரமந்திருந்தது. பிைகு அவர்கள் (தாம் நின்று 
ததாழுவித்த இடத்திலிருந்து) பின்வாங்கி னார்கள். அவர்களுக்குப் 
பின்னாலிருந்த வரிரெகளும் அவர்களுடன் பின்வாங்கின. இறுதியில் நாங்கள் 
நின்ை இடத்திற்கக நபியவர்கள் வந்துவிட்டார்கள். (அைிவிப்பாளர் அபூபக்ர் 
கூறுகிைார்கள்: தபண்கள் நின்ைிருந்த இடத்திற்கு வந்துகெர்ந்தார்கள்.) பிைகு நபி 
(ஸல்) அவர்கள் முன்கனாக்கி நகை அவர்களு டன் கெர்ந்து மக்களும் 
முன்கனாக்கி நகர்ந்து, முன்பு நின்ைிருந்த இடத்தில் நின்ைனர். (கிைகணம் 
விலகி) சூரியன் தனது பரழய நிரலக்குத் திரும்பிய கவரளயில் 
ததாழுரகரய முடித்தார்கள். பிைகு (உரையாற்ைினார்கள். அதில் 

பின்வருமாறு) குைிப்பிட்டார்கள்: மக்ககள, சூரியனும் ெந்திைனும் 
அல்லாஹ்வின் ொன்றுகளில் இரு ொன்றுகளாகும். மக்களில் எவைது 
இைப்புக்காகவும் (அைிவிப்பாளர் அபூ பக்ர் கூறுகிைார்கள்: எந்த மனிதரின் 
இைப்புக் காகவும்) அவற்றுக்குக் கிைகணம் ஏற்படுவ தில்ரல. இவற்ைில் 
எரதகயனும் நீங்கள் கண்டால் சூரிய தவளிச்ெம் வரும்வரை நீங்கள் 

ததாழுங்கள். உங்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்டுள்ள (தொர்க்கம் மற்றும் நைகம் 

உள்ளிட்ட) அரனத் ரதயும் நான் இத்ததாழுரகயில் இருந்தகபாது கண்கடன். 
நைகம் என் (கண்) முன்கன தகாண்டுவைப்பட்டது. அதன் தீச்சுவாரல என்ரனத் 
தாக்கிவிடுகமா என நான் அஞ்ெி கனன். அதன் காைணமாககவ நான் பின்வாங் 
கியரத நீங்கள் கண்டீர்கள். அ(ந்த நைகத்)தில் முரன வரளந்த ரகத்தடி 
ரவத்திருந்த ஒருவன் தனது குடரல இழுத்தபடி நைகத்தில் 
தென்றுதகாண்டிருந்தரதக் கண்கடன். அவன் ரகத்தடியின் முரனயால் ஹஜ் 
பயணிகளிடம் திருடிவந்தான். திருட்டு அம்பலமாகிவிட்டால் "எனது 

ரகத்தடியில் (எப்படிகயா இந்தப் தபாருள்) மாட்டிக்தகாண்டது' என்று 
கூறுவான். யாருக்கும் ததரியாவிட்டால் அரதக் தகாண்டு தென்றுவிடுவான். 
கமலும், நைகத்தில் நான், பூரன வளர்த்த தபண்ரணயும் கண்கடன். அவள் 
அதற்குத் தீனி கபாடாமல் கட்டிப்கபாட்டு ரவத்திருந்தாள். அவள் அரத 
பூமியிலுள்ள புழுப்பூச்ெிகரளத் தின்ன (அவிழ்த்து)விடவுமில்ரல. அது 
பெியாகலகய தெத்துப்கபாய்விட்டது. பிைகு என் (கண்) முன்கன தொர்க்கம் 
தகாண்டுவைப்பட்டது. நான் இந்த இடத்திற்கு மீண்டும் முன்கனைி வந்தரத 
நீங்கள் பார்த்தீர்ககள அதற்குக் காைணம் அதுதான். நீங்கள் பார்க்க கவண்டும் 
என்பதற்காககவ நான் தொர்க்கத்தின் கனிகரளப் பைிக்க எனது ரகரய 
நீட்டிகனன். பிைகு அவ்வாறு தெய்யலாகாது என்று எனக்குத் கதான்ைியது 
(ஆககவ, அதிலிருந்து பின்வாங்கிவிட்கடன்). உங்களுக்கு வாக்களிக்கப் 
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பட்டுள்ள அரனத்ரதயும் இந்தத் ததாழுரகயில் இருந்தகபாது நான் 
கண்டுதகாண்கடன். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

1653 ஃபாத்திமா பின்த் அல்முன்திர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அஸ்மா 
பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் சூரிய கிைகணம் ஏற்பட்டது. அப்கபாது நான் (என் 
ெககாதரி) ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் தென்கைன். அவர் 
ததாழுதுதகாண்டிருந்தார். நான் ஆயிைாவிடம் "மக்களுக்கு என்னவாயிற்று? 

ஏன் (இந்த கநைத்தில்) ததாழுதுதகாண்டிருக்கிைார்கள்?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு ஆயிைா தமது தரலயால் வாரன கநாக்கிச் ரெரக தெய்தார்கள். 
நான் "ஏகதனும் அரடயாளமா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு ஆயிைா "ஆம்' என 
(ரெரகயால்) விரடயளித்தார். (நானும் ததாழுரகயில் நின்று தகாண்கடன்.) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தவகுகநைம் நிரலயில் நின்ைதால் 
எனக்குத் தரலச் சுற்ைகல வந்துவிட்டது. எனக்குப் பக்கத் திலிருந்த கதால் 

பாத்திைத்திலிருந்து தண்ணரீ் எடுத்து "எனது தரலமீது' அல்லது "முகத்தின் மீது' 

ததளித்கதன். சூரிய தவளிச்ெம் வந்து விட்டிருந்த நிரலயில் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுரகரய முடித்தார்கள். பிைகு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் கள், அல்லாஹ்ரவப் கபாற்ைிப் புகழ்ந்து மக்க ளுக்கு 
உரையாற்ைினார்கள். "இரைவாழ்த் துக்குப் பின்! நான் இந்த இடத்தில் (ததாழுத 
வாறு) நின்ைகபாது தொர்க்கம் மற்றும் நைகம் உட்பட இதுவரை நான் 
பார்த்திைாத அரனத் ரதயும் கண்கடன். நீங்கள் உங்கள் மண்ணரை களில் 

(கப்றுகளில்), மகாக் குழப்பவாதியான மஸீஹுத் தஜ்ஜாலின் "குழப்பத்ரதப் 
கபான்ை' அல்லது "அதற்கு நிகைான' குழப்பத்துக்கு உள்ளாக்கப்படுவரீ்கள் என 
எனக்கு வஹ ீ(இரைச்தெய்தி) அைிவிக்கப்பட்டது. - ("குழப்பத்ரதப் கபான்ை' 

அல்லது "அதற்கு நிகைான' என்பதில் எரத அஸ்மா (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள் என எனக்குத் ததரியவில்ரல) - (நீங்கள் மண்ணரையில் (கப்று) 
இருக்கும்கபாது) உங்களில் ஒருவரிடம் (என்ரனக் காட்டி) "இம் மனிதரைப் 
பற்ைி நீ என்ன அைிந்துள்ளாய்?'' என வினவப்படும். அதற்கு 
"இரைநம்பிக்ரகயாளர்' அல்லது "(இறுதித் தூதரின் மீது) 
உறுதிதகாண்டிருந்தவர்' -(இந்த இைண்டில் எரத அஸ்மா (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள் என எனக்குத் ததரியவில்ரல.)- "இவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
முஹம்மத் (ஸல்) ஆவார்கள்; எங்களிடம் ததளிவான ொன்றுகரளயும் 
கநர்வழிரயயும் தகாண்டுவந்தார்கள். நாங்கள் அவர்களது அரழப்ரப 
ஏற்கைாம்; இணங்கிகனாம்'' என்று மூன்று முரை கூறுவார். அப் கபாது 
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அவரிடம், "உைங்குவைீாக! நீர் அவரை நம்பிக்ரக தகாண்டிருந்தீர் என நாங்கள் 
அைிகவாம். எனகவ, நலமாக உைங்குவைீாக'' என்று கூைப்படும். ஆனால், 

"நயவஞ்ெகன்' அல்லது "ெந்கதகத்துடன் இருந்தவன்' "(அவரை) எனக்குத் 

ததரியாது. மக்கள் ஏகதா தொல்லிக்தகாண்டிருந்தார்கள். அரதக் ககட்டு 
நானும் அரதகய தொன்கனன்'' என்று பதிலளிப்பான். (நயவஞ்ெகன், 

ெந்கதகத்துடன்இருந்தவன் ஆகிய இவ்விைண்டில் எரத அஸ்மா (ைலி) 
அவர்கள் கூைினார்கள் என எனக்குத் ததரியவில்ரல.)7  

 

1654 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
"நான் ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடம் தென்கைன். அப்கபாது மக்கள் (ததாழு 

ரகயில்) நின்ைிருந்தார்கள். ஆயிைாவும் ததாழுதுதகாண்டிருந்தார்கள். நான் 

"மக்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது?' என்று ககட்கடன்'' என அஸ்மா (ைலி) அவர்கள் 

கூைியதாக ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 

1655 முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
"(சூரிய கிைகணத்ரதக் குைிக்க) "கெஃபத் திஷ் ைம்சு' என்று கூைாதீர். மாைாக 

"ஃகெஃபத் திஷ் ைம்சு' என்று கூறுக'' என உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்.8  

 

1656 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் (சூரிய 
கிைகணம் ஏற்பட்ட தினத்தில்) நபி (ஸல்) அவர்கள் பதற்ைமரடந்தவர்களாக 
(தமது கமல்துண்டுக்குப் பதிலாகத் தமது வடீ்டாரின்) முகத்திரைத் துணிரய 
எடுத்து கபாட்டுக்தகாண்டார்கள். பிைகு, அவர்களிடம் அவர் களது கமல்துண்டு 
தகாண்டுகபாய் கெர்க்கப்பட்டது. அவர்கள் (ததாழுரகயில்) நின்று மக்களுக்கு 
நீண்ட கநைம் ததாழுவித்தார்கள். எந்த அளவிற்தகன்ைால், ஒரு மனிதர் அங்கு 
வந்தால், நபி (ஸல்) அவர்கள் ருகூஉச் தெய்தார்கள் என்பரதக்கூட அவைால் 

அைிந்துதகாள்ள முடியாது; ருகூஉச் தெய் தார்கள் என அவர் 
தொல்லவுமாட்டார். நீண்ட கநைம் நபியவர்கள் நின்ைகத இதற்குக் காைணம்.  
 

1657 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அவர்கள் 
நிற்பதும் பிைகு ருகூஉச் தெய்வதுமாக நீண்ட கநைம் நின்ைிருந்தார்கள்'' என்றும், 

"நான் என்ரனவிட வயதில் மூத்த ஒரு தபண்ரணயும், என்ரனவிட உடல் 
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நலிவுற்ை மற்கைார் தபண்ரணயும் பார்க்கலா கனன். (எனகவ 

உட்கார்ந்துவிடலாமா என்ை எனது எண்ணத்ரத நான் மாற்ைிக்தகாண் கடன்)'' 
என்றும் அஸ்மா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

1658 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் சூரிய கிைகணம் ஏற்பட்டது. உடகன அவர்கள் 

பதற்ைமரடந்தவர்களாக (தமது கமல்துண்ரட எடுப்பதற்கு பதில்) தவைாக 
(தம் வடீ்டாரின்) முகத்திரைரய எடுத்துச் தென்றுவிட்டார்கள். பின்னர் 
அவர்களது கமல்துண்டு அவர்களிடம் கெர்க்கப்பட்டது. (நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கிைகணத் ததாழுரக ததாழுவிக்கிைார்கள் என்பரதக் ககள்விப்பட்ட கபாது) 
நான் என் கதரவகரள முடித்துக் தகாண்டு வந்து பள்ளிவாெலுக்குள் 
நுரழந்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நின்று 
(ததாழுவித்துக்)தகாண்டிருந்தரத நான் கண்கடன். அவர்களுடன் நானும் 

நின்றுதகாண்கடன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நீண்ட 
கநைம் நிரலயில் நின்ைார்கள். எந்த அளவிற்தகன்ைால், உட்கார்ந்துவிடலாமா 
என நான் எண்ணிகனன். பிைகு (எனக்கு அருகில்) பலவனீமான ஒரு 
தபண்ரணக் கண்கடன். இவகைா என்ரனவிட பலவனீமானவர். (இவகை நின்று 
ததாழும்கபாது) நானும் நின்றுதான் ததாழுகவன்'' எனக் கூைிக்தகாண்கடன். 
பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ருகூஉச் தெய்தார்கள். அரதயும் 
நீண்ட கநைம் தெய்தார்கள். பிைகு (ருகூஉவிலிருந்து) தமது தரலரய உயர்த்தி 
நீண்ட கநைம் நிரலயில் நின்ைார்கள். ஒரு மனிதர் (ததாழுரகக்கு இரடயில்) 
வந்(து கெர்ந்) தால் நபி (ஸல்) அவர்கள் ருகூஉச் தெய்யவில்ரல என 
எண்ணிவிடுவார் (அந்த அளவிற்கு நீண்ட கநைம் 

நின்றுதகாண்கடயிருந்தார்கள்.)  
 

1659 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது காலத்தில் சூரிய கிைகணம் ஏற்பட்டது. உடகன 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுவித்தார்கள். அவர்களுடன் 
மக்களும் ததாழுதனர். அப்கபாது (குர்ஆனில்) ஏைக்குரைய "அல்பகைா' (எனும் 
இைண்டாவது) அத்தியாயத்ரத ஓதும் அளவிற்கு நிரலயில் நின்ைார்கள். பிைகு 
நீண்ட கநைம் ருகூஉச் தெய்தார்கள். பிைகு (ருகூஉவிலிருந்து) நிமிர்ந்து நீண்ட 
கநைம் நிரலயில் நின்ைார்கள். இ(ந்த நிரலயான)து முந்ரதய நிரலரயவிடக் 
குரைவாக இருந்தது. பிைகு (மீண்டும்) நீண்ட கநைம் ருகூஉச் தெய்தார்கள். 
இ(ந்த ருகூஉவான)து முந்ரதய ருகூஉரவவிடக் குரைவாக இருந்தது. பிைகு 
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ெஜ்தாச் தெய்தார்கள். பிைகு (இைண்டாவது ைக்அத்திற்காக) எழுந்து நீண்ட கநைம் 

நிரலயில் நின்ைார்கள். இ(ந்த நிரல யான)து இதற்கு முந்ரதய 
நிரலரயவிடக் குரைவாக இருந்தது. பிைகு நீண்ட கநைம் ருகூஉச் 
தெய்தார்கள். இ(ந்த ருகூஉவான)து இதற்கு முந்ரதய ருகூஉரவவிடக் 
குரைவாக இருந்தது. பிைகு (ருகூஉவிலிருந்து) நிமிர்ந்து நீண்ட கநைம் 
நிரலயில் நின்ைார்கள். இ(ந்த நிரலயான)து இதற்கு முந்ரதய நிரலரய 
விடக் குரைவாக இருந்தது. பிைகு நீண்ட கநைம் ருகூஉச் தெய்தார்கள். இ(ந்த 
ருகூஉ வான)து இதற்கு முந்ரதய ருகூஉரவவிடக் குரைவாக இருந்தது. 
பிைகு ெஜ்தாச் தெய்தார்கள். (கிைகணம் விலகி) சூரிய தவளிச்ெம் 
வந்துவிட்டிருந்த நிரலயில் (ததாழுரகரய முடித்துத்) திரும்பினார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "சூரியனும் ெந்திைனும் 

அல்லாஹ்வின் ொன்று களில் இரு ொன்றுகளாகும். எவைது இைப்புக்காககவா 
எவைது பிைப்புக்காககவா கிைகணம் ஏற்படுவ தில்ரல. அரத நீங்கள் கண்டால் 
அல்லாஹ்ரவ நிரனவுகூர்ந்து கபாற்றுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். மக்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை, நீங்கள் (ததாழும்கபாது) இந்த இடத்தில் 
நின்றுதகாண்டு எரதகயா பிடிக்க முயன்ைரதக் கண்கடாம். பிைகு (அந்த 
முயற்ெிரய) ரகவிட்டரதயும் கண்கடாகம (அது ஏன்?)'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நான் (ததாழுதுதகாண்டி 
ருக்ரகயில்) தொர்க்கத்ரதக் கண்கடன். (அதிலிருந்து) பழக் குரலதயான்ரை 
எடுக்க முயன்கைன். அரத நான் எடுத்திருந்தால், இந்த உலகம் உள்ளவரை 
நீங்கள் அரதப் புெித்திருப்பரீ்கள். கமலும், நான் நைகத்ரதயும் கண்கடன். 
இன்ரைய தினத்ரதப் கபான்று மிக பயங்கைமான காட்ெி எரதயும் 
ஒருகபாதும் நான் கண்டகதயில்ரல. நைகவாெிகளில் தபண்கரளகய 
அதிகமாகக் கண்கடன்'' என்று கூைினார்கள். மக்கள் "ஏன் (அது), அல்லாஹ்வின் 
தூதகை?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"அவர்களின் நிைாகரிப்கப காைணம்'' என்ைார்கள். அப்கபாது "இரை வரனயா 
நிைாகரிக்கிைார்கள்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு "கணவர்கரள நிைாகரி(த்து 
நிந்தி)க் கிைார்கள். (கணவர் தெய்த) உதவிகளுக்கு நன்ைி காட்ட மறுக்கிைார்கள். 
காலதமல்லாம் அவர்களில் ஒருத்திக்கு நீ உதவி தெய்து, பிைகு உன்னிடம் 
ஏகதனும் (குரை ஒன்ரைக்) கண்டால் "உன்னிடமிருந்து எந்த நலரனயும் 
ஒருகபாதும் நான் கண்டகத யில்ரல' என்று தொல்லிவிடுவாள்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.9 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில் "பிைகு நீங்கள் பின்வாங்கிவந்தரத யும் கண்கடாகம (ஏன்?)'' என்று 
மக்கள் வினவியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. பாடம் : 4 கிைகணத் ததாழுரகயில் 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு ைக்அத்திற்கு நான்கு ருகூஉகள்; இைண்டு ெஜ்தாக்கள் 
வதீம் தமாத்தம்) எட்டு ருகூஉகளும் நான்கு ெஜ்தாக்களும் தெய்தார்கள் என்று 
கூறுகவாரின் ஆதாைம்.  
 

1660 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் சூரிய கிைகணம் ஏற்பட்டகபாது (ைக்அத்திற்கு நான்கு 
ருகூஉகள்; இைண்டு ெஜ்தாக்கள் வதீம்) எட்டு ருகூஉகளும் நான்கு 

ெஜ்தாக்களும் தெய்(து இரு ைக்அத்கள் ததாழு)தார்கள். அலீ பின் அபதீாலிப் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்தும் இவ்வாகை அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 

1661 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் சூரிய 
கிைகணத் ததாழுரகயில் நின்று (குர்ஆரன) ஓதினார்கள். பிைகு ருகூஉச் 
தெய்தார்கள். பிைகு (நிமிர்ந்து குர்ஆன்) ஓதிவிட்டுப் பிைகு ருகூஉச் 
தெய்தார்கள். பிைகு (நிமிர்ந்து குர்ஆன்) ஓதிவிட்டுப் பிைகு ருகூஉச் 
தெய்தார்கள். பிைகு (மீண்டும் நிமிர்ந்து குர்ஆன்) ஓதிவிட்டு ருகூஉச் 
தெய்தார்கள். பிைகு ெஜ்தாச் தெய்தார்கள். அடுத்த ைக்அத்திலும் இவ்வாகை 
தெய்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 5 கிைகணத் ததாழுரகக்காக "அஸ் ஸலாத்து ஜாமிஆ' (ததாழுரக 
நடக்கப் கபாகிைது) என்று அைிவிப்புச் தெய் வதற்கான ஆதாைம்.  
 

1662 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் சூரிய கிைகணம் 
ஏற்பட்டகபாது "(இன்னஸ்) ஸலாத்த ஜாமிஆ' (ததாழுரக நடக்கப்கபாகிைது) 
என (மக்களுக்கு) அைிவிப் புச் தெய்யப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு ைக்அத்தில் இைண்டு ருகூஉ கள் தெய்தார்கள். பிைகு (அடுத்த 
ைக்அத்திற்கு) எழுந்து (மீண்டும்) ஒரு ைக்அத்தில் இைண்டு ருகூஉகள் 
தெய்தார்கள். (அவர்கள் ததாழு ரகரய முடிக்கும்கபாது கிைகணமும் விலகி) 
சூரிய தவளிச்ெம் வந்துவிட்டிருந்தது. ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
அரத விட நீண்ட ருகூஉரவ ஒருகபாதும் நான் தெய்தகதயில்ரல; நீண்ட 
ெஜ்தாரவயும் ஒரு கபாதும் நான் தெய்தகதயில்ரல.10 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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1663 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: சூரியனும் ெந்திைனும் 
அல்லாஹ்வின் ொன்றுகளில் இரு ொன்றுகளாகும். அல்லாஹ் தன் அடியார் 
கரள அவற்ைின் மூலம் அச்சுறுத்(தி நல்வழிப்படுத்)துகிைான். மனிதர்களில் 
எவைது இைப்புக்காகவும் கிைகணங்கள் ஏற்படுவதில்ரல. அவற்ைிலிருந்து 
ஏகதனும் ஒன்ரை நீங்கள் கண்டால் உங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது 

அகற்ைப்படும்வரை ததாழுது, அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்தியுங்கள். இரத 
அபூமஸ்ஊத் உக்பா பின் அம்ர் அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.11  

 

1664 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: மனிதர்களில் எவைது 
இைப்புக்காகவும் சூரிய மற்றும் ெந்திை கிைகணங்கள் ஏற்படு வதில்ரல. மாைாக, 

அவ்விைண்டும் அல்லாஹ் வின் ொன்றுகளில் இரு ொன்றுகளாகும். ஆககவ, 

கிைகணத்ரத நீங்கள் கண்டால் எழுந்து ததாழுங்கள். இரத அபூமஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
 

1665 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஏழு அைி விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் சுஃப்யான் (ைஹ்) மற்றும் வகீஉ (ைஹ்) ஆகிகயாைது 
அைிவிப்பில், "(நபி (ஸல்) அவர்களின் புதல்வர்) இப்ைாஹமீ் (ைலி) இைந்த 
நாளில் சூரிய கிைகணம் ஏற்பட்டது. அப்கபாது மக்கள் "இப்ைாஹமீின் 
இைப்புக்காககவ கிைகணம் ஏற்பட்டது' என்று கூைினர்'' என (அபூமஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாக) இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

1666 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் சூரிய கிைகணம் ஏற்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள் யுக 
முடிவு நாள் வந்துவிட்டகதா என அஞ்ெி(யரதப் கபான்று) 
பதற்ைமரடந்தவர்களாக எழுந்து பள்ளி வாெலுக்குச் தென்ைார்கள். அங்கு 
நின்று ததாழுதார்கள். நிரல, குனிதல், ெிைவணக்கம் ஆகியவற்ரை நீண்ட 
கநைம் தெய்(து ததாழு)தார்கள். அவர்கள் ஒருகபாதும் இவ்வாறு எந்தத் 
ததாழுரகயிலும் தெய்வரத நான் கண்டதில்ரல. பிைகு, "அல்லாஹ் 
அனுப்பிரவக்கும் இந்த அரடயாளங்கள் எவைது இைப்புக்காகவும் 

பிைப்புக்காகவும் ஏற்படுபரவ அல்ல. எனினும், அல்லாஹ் தன் அடியார்கரள 

இவற்ைின் மூலம் எச்ெரிக்ககவ தெய்கிைான். இவற்ைில் ஏகதனும் ஒன்ரை 
நீங்கள் கண்டால் அவரன நிரனவு கூர்வதிலும் அவனிடம் பிைார்த்திப்பதிலும் 
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அவனிடம் பாவமன்னிப்புக் ககாருவதிலும் விரைந்து ஈடுபடுங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள்.12 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
"(சூரிய கிைகணம் ஏற்பட்டது' என்பரதக் குைிக்க இந்த ஹதீஸின் மூலத்தில் 
ஆளப் பட்டுள்ள "ஃகெஃபத்திஷ் ைம்சு' எனும் தொல்) முஹம்மத் பின் அல்அலா 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "கெஃபத்திஷ் ைம்சு' என்று ஆளப்பட்டுள்ளது. 
("தன் அடியார்கரள எச்ெ ரிக்ககவ தெய்கிைான்' என்பதன் மூலச் தொல் 
"யுகவ்விஃபு பிஹா இபாதஹு' என்பதற்கு மாைாக) "யுகவ்விஃபு இபாதஹு' 

என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

1667 அப்துர் ைஹ்மான் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உயிருடனிருந்த காலத்தில் (ஒரு நாள்) 
நான் என் அம்புகரள எைிந்துதகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது சூரிய கிைகணம் 
ஏற்பட்டது. உடகன நான் அம்புகரள விட்தடைிந்துவிட்டு "இன்று சூரிய 
கிைகணம் ததாடர்பாக அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஏற்படப் 
கபாவரத நான் காண்கபன்' எனக் கூைிக் தகாண்டவனாக அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்துகெர்ந்கதன். அப்கபாது அவர்கள் தம் ரககரள 
உயர்த்தியபடி பிைார்த் திப்பதிலும் "தக்பரீ்' தொல்(லி இரைவரனப் 
தபருரமப்படுத்து)வதிலும் அல்லாஹ்ரவப் புகழ்வதிலும் "லா இலாஹ 
இல்லல்லாஹ்' (அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவனில்ரல என ஏகத்துவ 
உறுதி தமாழி) கூறுவதிலும் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். கிைகணம் விலகி சூரிய 
தவளிச்ெம் வந்துவிட்டிருக்க இரு அத்தியாயங்கள் ஓதி இைண்டு ைக்அத்கள் 
ததாழு(து முடித்)தார்கள். 
 

 1668 நபித்கதாழர் அப்துர் ைஹ்மான் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உயிகைாடிருந்த காலத்தில் (ஒரு நாள்) 
நான் மதீனாவில் அம்புகரள எய்வதில் ஈடுபட்டிருந்கதன். அப்கபாது சூரிய 
கிைகணம் ஏற்பட்டது. உடகன அவற்ரை நான் எைிந்துவிட்டு "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக, சூரிய கிைகணம் ததாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு ஏற்படப்கபாவரத நான் காண்கபன்' எனக் கூைிக்தகாண்டு, 

அவர்களிடம் தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் தம் ரககரள உயர்த்தி நின்ைபடி 
ததாழுதுதகாண்டிருந்தார்கள். இரைவரனத் துதிப்பதிலும் அவரனப் 
புகழ்வதிலும் ஏகத்துவ உறுதிதமாழி கூறுவதிலும் அவரனப் 

தபருரமப்படுத்துவதிலும் பிைார்த்திப்பதிலும் கிைகணம் விலகும்வரை 
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ஈடுபடலானார்கள். கிைகணம் விலகவும், அவர்கள் இரு அத்தியாயங்கள் ஓதி 
இரு ைக்அத்கள் ததாழுது முடிக்கவும் ெரியாக இருந்தது.  
 

1669 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துர் ைஹ்மான் பின் ெமுைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் நான் என் 
அம்புகரள எய்வதில் ஈடுபட்டிருந்கதன்'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது.  
 

1670 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: சூரியனும் ெந்திைனும் 
யாருரடய இைப்புக் காககவா பிைப்புக்காககவா கிைகணம் காண்ப தில்ரல. 
உண்ரமயில் அரவ இைண்டும் இரைவனின் ொன்றுகளில் உள்ளரவ ஆகும். 
ஆககவ, கிைகணங்கரள நீங்கள் கண்டால் (இரைவரனத்) ததாழுங்கள். இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.13  

 

1671 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது காலத்தில், அல்லாஹ்வின் தூதருரடய புதல்வர் இப்ைாஹமீ் 
(ைலி) இைந்த நாளில் சூரிய கிைகணம் ஏற்பட்டது. அப்கபாது "சூரியனும் 
ெந்திைனும் அல்லாஹ்வின் ொன்றுகளில் இரு ொன்றுகளாகும். எவைது 

இைப்புக்காகவும் எவைது பிைப்புக்காகவும் கிைகணங்கள் ஏற்படுவதில்ரல. 
அவற்ரை நீங்கள் கண்டால் கிைகணம் விலகும்வரை அல்லாஹ்விடம் 
பிைார்த்தியுங்கள்; ததாழுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்.14 
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அத்தியாயம் : 12 ஜனாஸா ெட்டங்கள் 

 

ஹதஸீ் 1672 – 1785 வரை 

 

பாடம் : 1 இைப்பின் தநருக்கத்தில் இருப்கபா ருக்கு "லா இலாஹ 
இல்லல்லாஹ்' (எனும் கலிமா)ரவ நிரனவூட்டுதல்.  
 

1672 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் இைப்பின் 
தநருக்கத்தில் இருப் கபாருக்கு "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' 

("அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவனில்ரல' எனும் கலிமா)ரவ 
நிரனவுபடுத்துங்கள்.2 இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது:  

1673 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் இைப்பின் 
தநருக்கத்தில் இருப் கபாருக்கு "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' (எனும் 
கலிமா)ரவ நிரனவுபடுத்துங்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 2 துன்பம் கநரும்கபாது ஓத கவண்டிய பிைார்த்தரன.  
1674 உம்மு ெலமா ஹிந்த் பின்த் அப ீஉமய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
"ஒரு முஸ்லிமுக்கு ஏகதனும் துன்பம் கநரும்கபாது அவர் அல்லாஹ்வின் 
கட்ட ரளக்ககற்ப "இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இரலஹி ைாஜிஊன்' 

(நிச்ெயமாக நாம் அல்லாஹ்வுக்கக உரியவர்கள்; அவனிடகம திரும்பிச் 
தெல்பவர்கள்) என்றும், "அல்லா ஹும்மஃஜுர்ன ீஃப ீமுஸீபத்தீ வ அக்லிஃப் லீ 
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ரகைம் மின்ஹா' (இரைவா, எனக்ககற்பட்ட இத்துன்பத்ரத நான் 
தபாறுரமயுடன் ஏற்ைதற்கு மாற்ைாக எனக்கு நன்ரமரய வழங்குவாயாக!) 
என்றும் கூைினால், அதற்கு ஈடாக அரதவிடச் ெிைந்தரத அவருக்கு 
அல்லாஹ் வழங்காமல் இருப்பதில்ரல'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள். (என் முதல் கணவர்) அபூெலமா (ைலி) அவர்கள் 
இைந்தகபாது நான் "அபூெலமாரவவிட முஸ்லிம் களில் ெிைந்தவர் எவர் 
இருக்க முடியும்? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் முதன்முதலில் 
நாடு துைந்துவந்த குடும்பம் (அவருரடய குடும்பம்தான்)'' என்று கூைிகனன். 
ஆயினும், (அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது கூற்றுக்ககற்ப) 
இன்னாலில்லாஹி... என்று நான் தொன்கனன். அவ்வாகை அவருக்கு ஈடாக 
அல்லாஹ் தன்னுரடய தூதரைகய (இைண்டாவது கணவைாக) எனக்கு 

வழங்கினான். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் ஹாத்திப் பின் 
அபபீல்தஆ (ைலி) அவர்கரள அனுப்பி, தமக்காக என்ரனப் தபண் ககட்டார் கள். 
அப்கபாது நான் "எனக்கு ஒரு மகள் இருக்கிைாள். நாகனா முன்ககாபக்காரி 
ஆகவன்'' என்று கூைிவிட்கடன். (எனது பதிரலக் ககட்ட) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "அவருரடய மகள் (அவைது துரணயின்ைிகய) 
தன்னிரைவுடன் இருக்க நாம் அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்திக்கிகைாம். அவைது 
முன்ககாபத்ரதப் கபாக்கவும் நான் அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்திக்கிகைன்'' என்று 
கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1675 உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "ஓர் அடியார் தமக்கு ஒரு 
துன்பம் ஏற்படும்கபாது "இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இரலஹி ைாஜிஊன். 
அல்லாஹும்மஃஜுர்ன ீஃப ீமுஸீபத்தீ வ அக்லிஃப் லீ ரகைம் மின்ஹா' என்று 
கூைினால், அவர் துன்பம் அரடந்ததற் காக அவருக்கு அல்லாஹ் நன்ரமரய 
வழங்கி, அரதவிடச் ெிைந்த ஒன்ரை அதற்கு ஈடாக வழங்காமல் 

இருப்பதில்ரல'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் 
ககட்கடன். (என் முதல் கணவர்) அபூெலமா (ைலி) அவர்கள் இைந்தகபாது, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கட்டரளயிட்டரதப் கபான்கை (இன்னா 
லில்லாஹி... என்று) நான் கூைிகனன். அல்லாஹ் அபூெலமாரவவிடச் 
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ெிைந்தவைான அல்லாஹ்வின் தூதரைகய எனக்கு மாற்ைாக (கணவைாக) 
வழங்கினான்.  

1676 கமற்கண்ட ஹதீஸ் நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் உம்மு ெலமா 
(ைலி) அவர்களிட மிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் பின்வருமாறு காணப்படுகிைது: அபூெலமா (ைலி) அவர்கள் 
இைந்தகபாது, நான் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கதாழர் 
அபூெலமாரவவிடச் ெிைந்தவர் எவர் இருக்க முடியும்?' என்று கூைிகனன். 
பிைகு அல்லாஹ் என் உள்ளத்தில் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 

கட்டரளப்படி கூறும்) உறுதிரய அளித்த கபாது, நான் அவ்வாகை 
தொன்கனன். அல்லாஹ்வின் தூதரைகய மணந்துதகாண்கடன்.  

பாடம் : 3 கநாயாளியிடமும் இைப்பிற்கு தநருக் கத்தில் இருப்பவரிடமும் 
தொல்ல கவண்டியரவ.  
 

1677 உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: "நீங்கள் கநாயாளிரயகயா 
இைந்தவரை கயா ெந்திக்கச் தென்ைால் நல்லரதகய தொல் லுங்கள். 
ஏதனனில், நீங்கள் தொல்வதற்கு வானவர்கள் "ஆமீன்' கூறுகின்ைனர்'' என 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். (என் கணவர்) அபூெலமா 
(ைலி) அவர்கள் இைந்தகபாது நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று, 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை, அபூெலமா இைந்துவிட்டார்'' என்று கூைிகனன். அதற்கு 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "இரைவா, என்ரனயும் அவரையும் மன்னிப்பாயாக! 
அவருக்கு மாற்ைாக அவரைவிடச் ெிைந்த துரணரய எனக்கு 
வழங்குவாயாக'' என்று கூறுமாறு என்னிடம் தொன்னார்கள். நான் அவ்வாகை 
பிைார்த்தித்கதன். அவரைவிடச் ெிைந்தவைான முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கரளகய 
அல்லாஹ் எனக்குத் துரணயாக வழங்கினான். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 பாடம் : 4 உயிர் பிரிந்தவுடன் இைந்தவரின் கண்கரள மூடிவிடுவதும் 
இைந்தவருக்காகப் பிைார்த்திப்பதும்.  
 

1678 உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் முதல் கணவர்) 
அபூெலமாவின் (இறுதி நாளில் அவைது) பார்ரவ நிரலகுத்தி நின்ைகபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து, அவருரடய கண்கரள 

மூடிவிட்டார்கள். பிைகு, "உயிர் ரகப்பற்ைப்படும்கபாது பார்ரவ அரதப் 

பின்ததாடர்கிைது'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அபூெலமாவின் குடும்பத்தார் 

ெப்தமிட்டு (புலம்பி) அழுதனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

"உங்களுக்காக நீங்கள் நல்லரதத் தவிை கவதைரதயும் கவண்டாதீர்கள். 
ஏதனனில், நீங்கள் தொல் வதற்கு வானவர்கள் "ஆமீன்' கூறுகின்ைனர்'' என்று 
கூைினார்கள். கமலும், "இரைவா! அபூெலமாரவ மன்னிப்பாயாக! நல்வழி 
தபற்ைவர்களிரடகய அவைது தகுதிரய உயர்த்துவாயாக! அவருக் குப் பிைகு 
எஞ்ெியிருப்கபாருக்கு அவரைவிடச் ெிைந்த துரணரய வழங்குவாயாக! 
அகிலத் தின் அதிபதிகய! எங்களுக்கும் அவருக்கும் மன்னிப்பு அருள்வாயாக! 
அவைது மண்ண ரைரய (கப்று) விொலமாக்குவாயாக! அதில் அவருக்கு 
தவளிச்ெத்ரத ஏற்படுத்துவாயாக!'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள். 

 1679 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "அவர் விட்டுச் தென்ைவர்களில் அவருக்குப் பகைமாக 
அவரைவிடச் ெிைந்த வரை ஏற்படுத்துவாயாக'' என்றும் ("இரைவா, அவைது 
மண்ணரைரய விொலமாக்குவாயாக!'' என்பரதக் குைிக்க) "இஃப்ெஹ் லஹு' 

எனும் தொற்தைாடரை ஆளாமல் "அவ்ெிஃ லஹு' என்று கூைியதாகவும் 
இடம்தபற்றுள்ளது. "பிைார்த்தரனயில் ஏழாவதாக நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைிய 
மற்தைான்ரை நான் மைந்து விட்கடன்'' என அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான 
காலித் அல்ஹஃத்தா (ைஹ்) அவர்கள் கூறு கிைார்கள். 

 பாடம் : 5 இைப்பவரின் பார்ரவ தனது உயிரை கநாக்கி நிரலகுத்தி நிற்ைல்.  
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1680 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ஒரு மனிதன் இைக்கும்கபாது அவனது பார்ரவ நிரல குத்தி 
நிற்பரத நீங்கள் கவனித்திருக்கிைரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள் "ஆம் 
(கவனித்திருக்கி கைாம்)'' என்று விரடயளித்தனர். "உயிர் பிரிந்து 

தெல்லும்கபாது, அரதப் பார்ரவ பின்ததாடர்வது தான் அது'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 6 இைந்தவருக்காக அழுவது  

 

1681 உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் முதல் கணவர்) 
அபூெலமா (ைலி) அவர்கள் இைந்தகபாது, நான் "(என் கணவர்) ஒரு 

தவளியூர்காைர்; அந்நிய மண்ணில் (இைந்துகபாயிருக்கிைார்). அவருக்காக நான் 

(ஒப்பாரிரவத்து) நன்கு அழுகவன். அதுபற்ைி (ஊதைல்லாம்) கபெப்பட 
கவண்டும்'' என்று கூைிக்தகாண்டு அழத் தயாைாகனன்.3 அப் கபாது 
(மதீனாரவதயாட்டிய "அவாலீ' எனப் படும்) கமட்டுப் பகுதியிலிருந்து ஒரு 
தபண் எனக்கு ஒத்தாரெ தெய்யும் கநாக்கில் வந்து தகாண்டிருந்தாள். அவரள 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எதிர்தகாண்டு "அல்லாஹ் ஓர் 
இல்லத்திலிருந்து (அந்த இல்லத்தார் இரைநம்பிக்ரகதகாண்டதன் மூலம்) 
ரைத் தாரன தவளிகயற்ைிய பின் அவரன நீ உள்கள அனுமதிக்க 
விரும்புகிைாயா?'' என்று இைண்டு முரை ககட்டார்கள். எனகவ, நான் 

அழுரகரய நிறுத்திக்தகாண்கடன்; (அதன் பின் அவருக்காக) நான் 
அழவில்ரல. இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1682 உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அருகில் இருந்கதாம். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்களுரடய 
புதல்வியரில் ஒருவர் (ரஸனப்-ைலி) "தமது குழந்ரத' அல்லது "தம் மகன்' 

இைக்கும் தறுவாயில் இருப்பதால் உடகன வரும்படி நபி (ஸல்) அவர்களுக்குச் 
தெய்தி அனுப்பினார். தெய்தி தகாண்டு வந்தவரிடம், "என் மகளிடம் தென்று, 

எடுத்ததும் தகாடுத்ததும் அல்லாஹ்வுக்குரியகத! ஒவ்தவான்றுக் கும் 
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அவனிடம் ஒரு குைிப்பிட்ட தவரண உண்டு. எனகவ, தபாறுரமயாக இருந்து 
நன்ரமரய எதிர்பார்க்கச் தொல்!'' என்று கூைியனுப்பினார்கள். அவர் 
(தென்றுவிட்டு) திரும்பிவந்து "தங்கள் மகள் அல்லாஹ்வின் மீது 
ஆரணயிட்டுத் தாங்கள் கண்டிப்பாக வை கவண்டும் எனக் கூறுகிைார்" 
என்ைார். உடகன நபி (ஸல்) அவர்கள் எழுந்தார்கள். அவர்களுடன் ெஅத் பின் 
உபாதா, முஆத் பின் ஜபல் (ைலி) ஆகிகயாரும் தென்ைனர். அவர்களுடன் 
நானும் தென்கைன். (வடீ்டுக்குச் தென்ை) நபி (ஸல்) அவர்களி டம், (சுவாெிக்க 
முடியாமல்) மூச்சுத் திணைிக் தகாண்டிருக்கும் குழந்ரத தகாடுக்கப்பட்டது; 

இற்றுப்கபான பரழய கதால் ரபயில் இருப்ப ரதப் கபான்று (குழந்ரதயின் 
மார்பு ஏைி இைங் கிற்று). அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்களின் கண்கள் 
கண்ணரீைச் தொரிந்தன. ெஅத் பின் உபாதா (ைலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை, என்ன இது (ஏன் அழுகிைரீ்கள்)?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "இது, அல்லாஹ் தன் அடியார்களின் உள்ளங்களில் ஏற்படுத்திய 
இைக்க உணர்வாகும். நிச்ெயமாக அல்லாஹ் தன் அடியார்களில் 
இைக்கமுரடயவருக்கக இைக்கம் காட்டுகிைான்'' என்ைார்கள்.4 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
இருப்பினும், ஹம்மாத் பின் ரஸத் (ைஹ்) அவர்களது கமற்கண்ட அைிவிப்கப 
(ஹதீஸ்- 1682) நிரைவானதும் விரிவானதுமாகும்.  

1683 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ெஅத் பின் உபாதா 
(ைலி) அவர்கள் கநாயுற்ைகபாது, அவர்கரள உடல் நலம் விொரிப்பதற்காக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப், ெஅத் 
பின் அபவீக்காஸ், அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) ஆகிகயாருடன் 

தென்ைார்கள். வடீ்டுக்குள் நுரழந்தகபாது (ெஅத் பின் உபாதா அவர்களின் 

குடும்பத்தார் அவரைச்) சூழ்ந்திருப்பரதக் கண்டதும் என்ன, "இைந்து 

விட்டாைா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர்கள், "இல்ரல, அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' 
என்ைனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அழலானார்கள். அவர்களின் 

அழுரகரயக் கண்ட மக்களும் அழத் ததாடங்கினர். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(மக்ககள!) நீங்கள் (தெவி ொய்த்துக்) 
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ககட்கமாட்டீர்களா? நிச்ெயமாகக் கண்கள் அழுவதாலும் உள்ளம் கவரல 
தகாள்வதாலும் அல்லாஹ் தண்டிப்பதில்ரல. மாைாக, இகதா இதன் 
காைணமாககவ தண்டிக்கிைான் அல்லது தயவு காட்டுகிைான்'' என்று கூைி தமது 
நாரவக் காட்டினார்கள்.5 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

 

 

பாடம் : 7 கநாயாளிகரளச் ெந்தித்து உடல்நலம் விொரித்தல் 

 

 1684 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்கதாம். 
அப்கபாது அன்ொரிகளில் ஒருவர் வந்து. ெலாம் கூைிவிட்டுப் பிைகு திரும்பிச் 

தெல்லப் கபானார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அன்ொரிகளின் ெககாதைகை! என் ெககாதைர் ெஅத் பின் உபாதா எப்படி 
இருக்கிைார்?'' என்று விொரித்தார்கள். அதற்கு "நலமுடன் இருக்கிைார்'' என்று 
அவர் பதில ளித்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"உங்களில் யார் அவரை உடல் நலம் விொரிப்ப(தற்கு நம்முடன் வருப)வர்?'' 

என்று ககட்டு எழுந்தார்கள். அவர்களுடன் நாங்களும் எழுந்கதாம். அப்கபாது 
நாங்கள் பத்துக்கும் கமற்பட்கடார் இருந்கதாம். நாங்கள் காலணிககளா 
காலுரைககளா ததாப்பிககளா நீளங்கிககளா அணிந்திருக்கவில்ரல. கைடு 
முைடான அந்தப் பாரதயில் நடந்கத அவரிடம் தென் கைாம். அப்கபாது ெஅத் 
(ைலி) அவர்கரளச் சுற்ைிலுமிருந்த அவருரடய கூட்டத்தார் அவரைவிட்டு 
விலகிக்தகாண்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் 

அவர்களுடனிருந்த கதாழர்களும் (ெஅத் (ைலி) அவர்கரள) தநருங்கினார்கள்.  

பாடம் : 8 துன்பம் ஏற்பட்ட முதல் கட்டத்தில் கரடப்பிடிப்பகத தபாறுரம 
ஆகும்.  

787

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஜனாஸா சட்டங்கள்



 
 
 

1685 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தபாறுரம என்பது 
துன்பம் ஏற்பட்ட முதல் கட்டத்தில் கரடப்பிடிப்பகத ஆகும். இரத அனஸ் 
பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.6  

1686 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், ஒரு தபண்மணி அருகக தென்ைார்கள். அந்தப் தபண், 

(இைந்துகபாய்விட்ட) தன் குழந்ரத அருகக அழுதுதகாண்டிருந்தாள். அவளிடம் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹ்ரவ அஞ்ெிக்தகாள். 
தபாறுரமயாக இரு'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு அப்தபண் "என் துயைத்ரத 
நீங்கள் உணைவில்ரல'' என்று கூைினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தென்ைதும் அப்தபண்ணிடம் "அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்)'' 
என்று தொல்லப்பட்டது. அப்தபண்ணுக்கு மைணகம வந்துவிட்டரதப் கபான்று 
வருத்தம் ஏற்பட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் வடீ்டு வாெலுக்கு 
வந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது வடீ்டு வாெலில் 
வாயிற்காவலர் எவரும் இருக்கவில்ரல. அப்தபண் "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
நான் உங்கரள (யாதைன) அைியவில்ரல'' என்று கூைினார். அப்கபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "தபாறுரம என்பது, துன்பம் ஏற்பட்ட 
முதல் கட்டத்தில் கரடப்பிடிப்பதாகும்'' என்று கூைினார்கள்.7 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், அப்துஸ் ஸமத் பின் அப்தில் வாரிஸ் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மண்ணரை (கப்று) அருகில் இருந்து 
(அழுது)தகாண்டிருந்த ஒரு தபண்ரணக் கடந்து தென்ைார்கள்'' என ஹதீஸ் 
துவங்குகிைது. 

 பாடம் : 9 இைந்தவருக்காகக் குடும்பத்தார் (ஒப் பாரிரவத்து) அழுவதால் அவர் 
கவதரன தெய்யப்படுகிைார். 

 1687 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரத) உமர் 
பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் இைந்தகபாது அவர்களுக்காக (என் ெககாதரி) 
ஹஃப்ஸா (ைலி) அழுதார். அப்கபாது நான் "அருரம மககள! தபாறுரமயாக 
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இரு! "இைந்தவருக்காக அவருரடய குடும்பத்தார் அழுவதால் அவர் கவதரன 

தெய்யப்படுகிைார்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நீர் 

அைியவில்ரலயா?'' என்று ககட்கடன். இரத நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக் 
கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

1688 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இைந்தவருக்காக ஒப்பாரிரவத்து அழு 
வதால் மண்ணரையில் (கப்று) அவர் கவதரன தெய்யப்படுவார். இரத உமர் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள்.8 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உமர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

1689 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உமர் (ைலி) அவர்கள் 
(கத்தியால்) குத்தப்பட்டு மயக்கமுற்ைிருந்தகபாது, கவகமாக அழுகுைல் ககட்டது. 
மயக்கம் ததளிந்ததும் அவர்கள், " "உயிகைாடிருப்பவர் அழுவதன் காைணமாக 
இைந்தவர் கவதரன தெய்யப்படுகிைார்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைியரத நீங்கள் அைிய வில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள்.  

1690 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உமர் (ைலி) அவர்கள் 
(கத்தியால் குத்தப் பட்டு) காயமுற்ைிருந்தகபாது, ஸுரஹப் (ைலி) அவர்கள் 
(ெப்தமிட்டு அழுதவர்களாக) "அந்கதா! ெககாதைகை!'' என்று கூைலானார்கள். 
அப்கபாது உமர் (ைலி) அவர்கள் "ஸுரஹகப! "உயிகைாடிருப்பவர்கள் அழுவதன் 
காைணமாக இைந்தவர் கவதரன தெய்யப்படுகிைார்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் கூைி யரத நீர் அைியவில்ரலயா?'' என்று ககட் டார்கள்.9  

1691 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உமர் (ைலி) அவர்கள் 
(கத்தியால் குத்தப் பட்டு) காயமுற்ைிருந்தகபாது, ஸுரஹப் (ைலி) அவர்கள் 
தமது இல்லத்திலிருந்து உமர் (ைலி) அவர்கரள கநாக்கி வந்து, அவர்களுக்கு 
எதிரில் நின்று அழுதுதகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது உமர் (ைலி) அவர்கள் "ஏன் 
அழுகிைரீ்? எனக்காகவா அழுகிைரீ்?'' என்று ககட்டார்கள். ஸுரஹப் (ைலி) 
அவர்கள் "ஆம், அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! தங்களுக்காககவ அழுகிகைன், 

இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் தரவகை!'' என்று கூைினார்கள். உமர் (ைலி) 
அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! "எவருக்காக அழப்படுகின்ைகதா 
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அவர் கவதரன தெய்யப்படுவார்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியரத நீர் அைிந்கத உள்ளரீ்'' என்று கூைினார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான 
அப்துல் மலிக் பின் உரமர் பின் சுரவத் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: 
இந்த ஹதீரஸ நான் தல்ஹா பின் உரபதில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்களிடம் 
கூைிகனன். அப்கபாது அவர்கள் "இதுதவல்லாம் அந்த யூதர்களுக்காகத்தான் 
என ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிவந்தார் கள்'' என்ைார்கள். 

 1692 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) 
அவர்கள் (கத்தியால்) குத்தப்பட்டகபாது, அவர்களுக்காக (அவர்களுரடய 
புதல்வி) ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்கள் ெப்தமிட்டு அழுதார்கள். அப்கபாது உமர் 
(ைலி) அவர்கள் "ஹஃப்ஸா! "ெப்தமிட்டு எவருக்காக அழப்படுகின்ைகதா அவர் 
கவதரன தெய்யப்படுகின்ைார்' என அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியரத நீர் அைியவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். (அவ் வாகை உமர்மீது 
அதிக அன்புதகாண்டிருந்த) ஸுரஹப் (ைலி) அவர்கள் ெப்தமிட்டு அழுத 

கபாதும் "ஸுரஹப்! "ெப்தமிட்டு எவருக்கு அழப்படுகின்ைகதா அவர் கவதரன 
தெய்யப் படுவார்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நீர் 
அைியவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள்.  

1693 அப்துல்லாஹ் பின் உரபதில்லாஹ் பின் அபமீுரலக்கா (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைிய தாவது: நான் (மக்காவில்) இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களுக்குப் பக்கத்தில் 

அமர்ந்திருந்கதன். அப்கபாது நாங்கள் உஸ்மான் (ைலி) அவர்களின் புதல்வியார் 

உம்மு அபான் அவர்களது ஜனாஸாரவ எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்கதாம். 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களுக்கு அருகில் உஸ்மான் (ைலி) அவர்களு ரடய 
புதல்வர் அம்ரும் இருந்தார். அப்கபாது இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் 
வந்தார்கள். அவர்கரள ஒருவர் ரகத்தாங்கலாக அரழத்துவந்து இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்கள் அமர்ந்திருந்த இடத்ரதக் காட்டினார். உடகன அவர்கள் வந்து 
எனக்குப் பக்கத்தில் அமர்ந்தார்கள். நான் அவர்கள் இரு வருக்குமிரடகய 
இருந்கதன். அப்கபாது வடீ்டிலிருந்து அழுகுைல் ககட்டது. உடகன இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்கள் அம்ரிடம் "நீங்கள் எழுந்து தென்று, அவர்கரள அழ கவண்டாம் 
எனத் தரட தெய்யுங்கள்'' என்று ரெரக தெய்துவிட்டு, "குடும்பத்தார் 
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அழுவதன் காைணமாக இைந்தவர் கவதரன தெய்யப்படுகிைார் என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' 

என்ைார்கள். அப்கபாது இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் ("இைந்தவர் 
இரைமறுப்பாளைாக இருந்தால்' என்று குைிப்பிட்டுச் தொல்லாமல்) 
தபாதுப்பரடயாக ("இைந்தவர் கவதரன தெய்யப்படுகிைார்' என்று)தான் 
கூைினார்கள். உடகன இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) 
கூைினார்கள்: நாங்கள் (ஒரு பயணத்தில்) இரைநம்பிக்ரகயார்களின் தரலவர் 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர் களுடன் இருந்கதாம். நாங்கள் 
(மக்காவிற்கும் மதீனாவிற்கும் இரடயிலுள்ள) "ரபதாஉ' எனுமிடத்தில் 
இருந்தகபாது, அங்கு ஒரு மைத்திற்குக் கீகழ யாகைா ஒருவர் தங்கியிருந்தார். 
(இரதக் கண்ட) உமர் (ைலி) அவர்கள் என்னிடம் "நீங்கள் தென்று அவர் 
யாதைனப் பார்த்து வந்து என்னிடம் கூறுங்கள்'' என்ைார். நான் தென்று பார்த்த 
கபாது அங்கு ஸுரஹப் (ைலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். நான் உமர் (ைலி) 
அவர்களிடம் திரும்பிவந்து "நீங்கள் பார்த்துவிட்டு வந்து ததரிவிக்கச் தொன்ன 
அந்த மனிதர் ஸுரஹப் (ைலி)'' என்கைன். அதற்கு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
"அவரை நம்முடன் கெர்ந்து தகாள்ளச் தொல்லுங்கள்!'' என்ைார்கள். நான் 
"அவருடன் அவருரடய குடும்பத்தாரும் உள் ளார்கள்'' என்கைன். உமர் (ைலி) 
அவர்கள் "அவருடன் அவருரடய குடும்பத்தார் இருந் தாலும் ெரிகய! (அவரை 
நம்முடன் வந்து கெர்ந்துதகாள்ளச் தொல்லுங்கள்)'' என்ைார்கள். நாங்கள் 
(அரனவரும் மதீனாவுக்கு) வந்து கெர்ந்து தவகுநாட்கள் ஆகியிருக்கவில்ரல. 
அதற்குள் இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் தரலவர் உமர் (ைலி) அவர்கள் 

(கத்தியால் குத்தப்பட்டு) காயமுற்ைார்கள். அப்கபாது ஸுரஹப் (ைலி) அவர்கள் 
"ெககாதைகை! நண்பகை!'' எனக் கூைியபடிகய (அழுதுதகாண்டு) வந்தார். அப்கபாது 
உமர் (ைலி) அவர்கள் "குடும்பத்தாரின் அழுரககளில் ெிலவற்ைால் இைந்தவர் 
கவதரன தெய்யப் படுகிைார் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூைியரத "நீர் அைியவில்ரலயா?' அல்லது "நீர் தெவியுைவில்ரலயா?' என்று 

ககட்டார்கள். ("நீர் அைியவும் ககள்விப்படவுமில்ரலயா?' என்று ககட்டதாக 

அய்யூப் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் இடம்தபற்றுள்ளது.) இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்கள் (குைிப்பிட்டுக் கூைாமல்) தபாதுவாகச் தொல்லியுள்ளார்கள். உமர் 
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(ைலி) அவர்ககளா "குடும்பத்தாரின் ெில அழுரகயால்' என்று (குைிப்பாக்கிக்) 
கூைினார்கள்.10 (அைிவிப்பாளர் அப்துல்லாஹ் பின் உரபதில்லாஹ் பின் 
அபமீுரலக்கா (ைஹ்) அவர்கள் ததாடர்ந்து கூறுகின்ைார்கள்:) உடகன நான் 
எழுந்து ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் தென்கைன்; இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
தொன்ன ஹதீரஸ அவர்களிடம் ததரிவித்கதன். ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், 

"இல்ரல; அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! "எவகைா ஒருவர் அழுவதன் 
காைணமாக இைந்துவிட்ட (இரைநம்பிக்ரகயாளைான) மனிதர் கவதரன 
தெய்யப்படுகிைார்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒருகபாதும் கூை 
வில்ரல. மாைாக "குடும்பத்தார் அழுவதன் காைணமாக இரைமறுப்பாளனுக்கு 
அல்லாஹ் இன்னும் கவதரனரய அதிகப்படுத்துகின்ைான்' என்கை 
கூைினார்கள். அல்லாஹ்கவ ெிரிக்கவும் ரவக்கிைான்; அழவும் ரவக்கிைான் 

(53:43). ஓர் ஆத்மாவின் (பாவச்) சுரமரய மற்கைார் ஆத்மா சுமக்காது (35:18)'' 

என்று கூைினார்கள். காெிம் பின் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: உமர் (ைலி) மற்றும் இப்னு உமர் (ைலி) ஆகிகயாரின் கூற்று 
ஆயிைா (ைலி) அவர்க ளுக்கு எட்டியகபாது "நீங்கள் தபாய்யர்ககளா 
தபாய்ப்பிக்கப்பட்டவர்ககளா அல்லாத இரு வர் தொன்ன ஹதீரஸ என்னிடம் 
கூறுகின் ைரீ்கள். ஆயினும், தெவி (ெில கநைங்களில்) தவைாக 
விளங்கிவிடுகிைது'' என்று கூைினார்கள்.  

1694 அப்துல்லாஹ் பின் உரபதில்லாஹ் பின் அபமீுரலக்கா (ைஹ்) அவர்கள் 

கூைியதாவது: மக்காவில் உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ைலி) அவர்களுரடய 
புதல்வியார் இைந்தகபாது, நாங்கள் ஜனாஸாவில் கலந்துதகாள்வதற்காகச் 
தென்கைாம். அங்கு இப்னு உமர் (ைலி), இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) ஆகிகயாரும் 
வந்திருந்தனர். நான் அவர்கள் இருவருக்கும் நடுவில் அமர்ந்திருந்கதன். 
(முதலில்) அவர்களில் ஒருவருக்கு அருகில் நான் அமர்ந்கதன். பிைகு 
மற்தைாருவர் வந்து எனக்குப் பக்கத்தில் உட்கார்ந்தார். அப்கபாது இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்கள் தமக்கு எதிகை அமர்ந்திருந்த உஸ்மான் (ைலி) அவர்களுரடய 
புதல்வர் அம்ர் அவர்களிடம் "நீங்கள் (ெப்தமிட்டு) அழுபவர்கரளத் தடுக்கக் 
கூடாதா? "இைந்தவருக்காக அவருரடய குடும்பத்தார் (ெப்தமிட்டு) அழுவதன் 
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காைணமாக இைந்தவர் கவதரன தெய்யப்படுகிைார்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்'' என்ைார்கள். உடகன இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் "உமர் (ைலி) அவர்கள் இகத கபான்ை ெில ஹதீஸ் கரளக் 
கூைியிருக்கிைார்கள். நான் உமர் (ைலி) அவர்களுடன் மக்காவிலிருந்து திரும்பி 
வந்து தகாண்டிருந்கதன். நாங்கள் "ரபதாஉ' எனும் இடத்ரத அரடந்கதாம். 
அங்கு ஒரு மைத்தின் நிழலில் ஒரு வாகனக் கூட்டத்ரதக் கண்கடாம். 
அப்கபாது "நீங்கள் தென்று இந்த வாகனக் கூட்டத்தார் யார் எனப் பார்த்து 
வாருங்கள்!'' என உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைி (என்ரன அனுப்பி)னார்கள். நான் 
(அங்கு தென்று) பார்த்தகபாது அங்கக ஸுரஹப் (ைலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். 
அரத நான் உமர் (ைலி) அவர்களிடம் கூைிகனன். "அவரை என்னிடம் 
அரழத்து வாருங்கள்' என உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். நான் மீண்டும் 
ஸுரஹப் (ைலி) அவர்களிடம் தென்று "நீங்கள் புைப்படுங்கள்; 

இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் தரலவருடன் கெர்ந்துதகாள்ளுங்கள்'' என்று 
கூைிகனன். பின்னர் (ெிைிது நாட்களுக்குப் பின்) உமர் (ைலி) அவர்கள் 
(கத்தியால்) குத்தப்பட்டகபாது அவர்களிடம் "ெககாதைகை! நண்பகை!' எனக் கூைி 
அழுதவைாக ஸுரஹப் (ைலி) அவர்கள் (வடீ்டினுள்) நுரழந்தார்கள். அப்கபாது 
உமர் (ைலி) அவர்கள் "ஸுரஹகப! எனக்காகவா நீங்கள் அழுகிைரீ்கள்? 

"இைந்தவருக்காக அவருரடய குடும்பத்தார் அழும் ெில அழு ரகயின் 
காைணமாக இைந்தவர் கவதரன தெய்யப்படுகிைார்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைியுள்ளார்கள் அல்லவா?'' என்ைார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள் 
இைந்தகபாது, (அவர்கள் இைப்பதற்கு முன் கூைிய) அந்தச் தெய்திரய நான் 
ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் கூைிகனன். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ் உமர் (ைலி) அவர்களுக்கு அருள்புரிவானாக! அல்லாஹ்வின் 

மீதாரணயாக! "(எவகைா) ஒருவர் அழுவதன் காைணமாக 
இரைநம்பிக்ரகயாளரை அல்லாஹ் கவதரன தெய்வான்' என அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைவில்ரல. மாைாக, "குடும்பத்தார் ெப்தமிட்டு 
அழுவதன் காைணத்தால் இரைமறுப்பாளருக்கு அல்லாஹ் கவதரனரய 
அதிகப்படுத்துகிைான்' என்கை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூைினார்கள்'' என்று தொல்லி விட்டு, "ஓர் ஆத்மாவின் (பாவச்) சுரமரய 
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மற்கைார் ஆத்மா சுமக்காது' எனும் (35:18ஆவது) இரை வெனகம உங்களுக்கு 
(ொன்றுக்கு)ப் கபாதும்'' என்ைார்கள். இரதக் கூைி முடித்தகபாது "அல்லாஹ்கவ 
ெிரிக்க ரவக்கிைான்; அழவும் ரவக்கிைான்'' (53:43) என்று இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் கூைினார்கள். (அைிவிப்பாளர்) இப்னு ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இ(ப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் 
இவ்வாறு கூைிய)தற்கு இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் (ஆட்கெபரண) எதுவும் 
ததரிவிக்கவில்ரல'' என (அைிவிப்பாளர்) அப்துல்லாஹ் பின் உரபதில்லாஹ் 
பின் அபமீுரலக்கா (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் 
பின் உரபதில்லாஹ் பின் அபமீுரலக்கா (ைஹ்) அவர்களிட மிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நாங்கள் 
உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ைலி) அவர்களுரடய புதல்வி உம்மு அபான் 
அவர்களின் ஜனாஸாவில் இருந்கதாம்'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. 
மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம் தபற்றுள்ளன. 
இந்த அைிவிப்பில், அய்யூப் பின் அப ீதமீமா (ைஹ்) மற்றும் இப்னு ஜுரைஜ் 

(ைஹ்) ஆகிகயாரின் (முந்ரதய) ஹதீஸ்களில் உள்ள ரதப் கபான்று நபி 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாகக் குைிப்பு இல்ரல. 
ஆயினும், அவ்விருவரின் ஹதீகஸ அம்ர் பின் தீனார் (ைஹ்) அவர்களது 
(இந்த) ஹதீரஸவிட முழுரமயானதாகும்.  

1695 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உயிகைாடிருப்பவர் 
அழுவதன் காைணமாக இைந்தவர் கவதரன தெய்யப்படுகிைார். இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 1696 உர்வா பின் 
அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "இைந்தவருக்காக அவருரடய 
குடும்பத்தார் அழுவதன் காைணமாக இைந்தவர் கவதரன தெய்யப்படுகிைார்' 

என இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் 
ததரிவிக்கப்பட்டது. அப்கபாது ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் அபூஅப்திர் 
ைஹ்மானுக்கு அருள்புரிவானாக! அவர் ஒரு ஹதீரஸச் தெவியுற்ைார்; 

ஆனால், அரத அவர் நிரனவில் ரவத்துக் தகாள்ளவில்ரல. (உண்ரமயில் 
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என்ன நடந்தது என்ைால்,) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளக் கடந்து 
ஒரு யூதரின் ெடலம் தென்ைது. அவருக்காக யூதர்கள் அழுதுதகாண்டிருந்தனர். 
அப்கபாது தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீங்கள் 
அழுதுதகாண்டிருக்கிைரீ்கள். ஆனால், அதுகவா கவதரன தெய்யப்படுகிைது' 

என்று கூைினார்கள். (இரைநம்பிக்ரகயாளர்கள் விையத்தில் இவ்வாறு நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூைவில்ரல)'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1697 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "இைந்தவருக்காக 
அவருரடய குடும்பத்தார் அழுவதன் காைணமாக இைந்தவர் மண்ணரையில் 

(கப்று) கவதரன தெய்யப்படுகிைார்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் தொன்னதாக 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள் என ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் 

ததரிவிக்கப்பட்டது. அப்கபாது ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: இப்னு 
உமர் தவைாக விளங்கிக் தகாண்டார். (நபி (ஸல்) அவர்கள் அப்படிச் 
தொல்லவில்ரல.) "இைந்தவர் தன் (வாழ்நாளில் புரிந்த) ெிைிய, தபரிய 
பாவங்களின் காைணத் தால் கவதரன தெய்யப்படுகிைார். அவருரடய 
குடும்பத்தாகைா, இப்கபாது அவருக்காக அழுதுதகாண்டிருக்கின்ைனர்' என்றுதான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். இ(ப்னு உமர் 
அைிவித்திருப்ப)து எப்படியி ருக்கிைததன்ைால், (குரைைித் தரலவர்களான) 
இரணரவப்பாளர்கள் பத்ருப் கபாரில் தகால்லப்பட்டு எைியப்பட்டிருந்த 

பாழுங்கிணற்றுக்கு அருகில் நின்றுதகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஏகதா கபெினார்கள். (அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் "உயிைற்ை ெடலங்களிடமா கபசுகிைரீ்கள்?' என்று உமர் (ைலி) 
அவர்கள் ககட்க,) "நான் கூறுவரத அவர்கள் தெவியுறுகிைார்கள்' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதிலளித்ததாக இப்னு உமர் 
தவைாககவ விளங்கிக் தகாண்டார். "நான் அவர்களுக்குச் 
தொல்லிவந்தததல்லாம் உண்ரம என்று இப்கபாது அவர்கள் அைிகிைார் கள்' 

என்றுதான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். ("இப்கபாது 
நான் கூறுவரத அவர்கள் தெவியுறுகிைார்கள்' என்று தொல்லவில்ரல). பிைகு, 
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(இைந்தவர்கள் நாம் கபசுவரதச் தெவியுறுவதில்ரல என்ை தமது கருத்திற்குச் 
ொன்ைாக) ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் (பின்வரும்) வெனங்கரள ஓதினார்கள்: 
(நபிகய!) இைந்தவர்கரள உங்களால் ககட்கச் தெய்ய முடியாது (27:80). (நபிகய!) 
மண்ணரைகளில் (கப்று) இருப்பவர்கரள உங்களால் தெவியுைச் தெய்ய 

முடியாது (35:22). "நைகத்தில் அவர்கள் தங்களின் இருப்பிடங்களில் 
ஒதுங்கும்கபாது (இந்நிரல ஏற்படும்)'' என ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் (விளக்கம்) 
கூைினார்கள்.11 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அபூஉொமா (ஹம்மாத் பின் உொமா பின் ரஸத்-
ைஹ்) அவர்கள் அைிவித்த (முந்ரதய) ஹதீகஸ முழுரமயானதாகும்.  

1698 அம்ைா பின்த் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
"உயிகைாடிருப்பவர் அழுவதன் காைணமாக இைந்தவர் கவதரன 
தெய்யப்படுகிைார்'' என அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக 
ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் ததரி விக்கப்பட்டது. அப்கபாது ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ். அபூஅப்திர் ைஹ்மாரன மன்னிப்பானாக! அவர் 
நிச்ெயமாக தபாய்யுரைக்கவில்ரல; எனினும். அவர் மைந் திருக்கலாம். 
அல்லது தவைாக விளங்கியிருக் கலாம்; (நடந்தது இதுதான்:) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு யூதப் தபண்ணின் பிகைதத்ரதக் 

கடந்துதென்ைார்கள். அவளுக் காகச் ெிலர் அழுதுதகாண்டிருந்தனர். அப் கபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இவர்கள் இவளுக்காக அழுகின்ைனர். 
இவகளா தனது ெவக் குழியில் கவதரன தெய்யப்படுகிைாள்' என்றுதான் 
கூைினார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.12  

1699 அலீ பின் ைபஆீ அல்அஸ்தீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: கூஃபாவில் 
கைளா பின் கஅப் (ைலி) அவர்கள் இைந்ததற்காககவ முதன்முதலில் ஒப்பாரி 
ரவக்கப்பட்டது. அப்கபாது (கூஃபாவின் ஆட்ெியாளைாயிருந்த) முஃகீைா பின் 
ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் "யாருக்காக ஒப்பாரி ரவக்கப்படுகிைகதா அவர் 
அதனால் மறுரம நாளில் கவதரன தெய்யப்படுவார்'' என அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் தெவியுற்றுள்களன் என்று 
கூைினார்கள்.13 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
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கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
வந்துள்ளது.14  

பாடம் : 10 ஒப்பாரி ரவத்தல் குைித்து வந்துள்ள கடுரமயான கண்டனம்.  
 

1700 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் ெமுதாயத்தாரிரடகய நிலவுகின்ை 
நான்கு நரடமுரைகள் அைியாரமக் கால வழக்கங்களாகும். (தபரும்பாலான) 
மக்கள் அவற்ரைக் ரகவிடமாட்டார்கள். (அரவ யாவன:) குலப்தபருரம 
பாைாட்டுவது, (அடுத்த வரின்) பாைம்பரியத்ரதக் குரைகூறுவது, கிைகங்களால் 
மரழ தபாழியும் என எதிர் பார்ப்பது மற்றும் ஒப்பாரிரவத்து அழுவது. 
ஒப்பாரிரவக்கும் வழக்கமுரடய தபண், தான் இைப்பதற்கு முன் 
பாவமன்னிப்புக் ககாரி (அதிலிருந்து) மீளாவிட்டால், மறுரம நாளில் தாைால் 
(கீல்) ஆன நீளங்கியும் தொைிெிைங்குச் ெட்ரடயும் அணிந்தவளாக அவள் 
நிறுத்தப்படுவாள்.15 இரத அபூமாலிக் கஅப் பின் ஆஸிம் அல்அஷ்அரீ (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

1701 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (மூத்தாப் கபாரில்) ரஸத் பின் 
ஹாரிஸா (ைலி), ஜஅஃபர் பின் அபதீாலிப் (ைலி), அப்துல்லாஹ் பின் ைவாஹா 
(ைலி) ஆகிகயார் தகால்லப்பட்ட தெய்தி வந்தகபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கவரல கதாய்ந்த முகத்துடன் அமர்ந்திருந்தார்கள். நான் 
கதவிடுக்கில் கவனித்துக்தகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது ஒருவர் வந்து 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை, ஜஅஃபர் (ைலி) அவர்களின் குடும்பப் தபண்கள் 

(ஒப்பாரிரவத்து) அழுகின்ைனர்'' எனக் கூைினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (அவ்வாறு அழுவரதத்) தடுக்கும்படி கட்டரளயிட்டார்கள். அவர் 
தென்றுவிட்டுத் திரும்பிவந்து "அவர்கள் எனது தொல்லுக்குக் 
கட்டுப்படவில்ரல'' என்ைார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீர் 
தென்று அவர்கரளத் தடுத்து நிறுத்துவைீாக!'' என இைண்டாவது முரையும் 

கட்டரளயிட்டார்கள். அவர் தென்றுவிட்டு (மூன்ைாவது முரையாக) வந்து 
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"அல்லாஹ்வின் மீதாரண யாக, எம்ரம அப்தபண்கள் மிரகத்துவிட்டனர் 
(அவர்கரள எங்களால் அரமதிப்படுத்த முடிய வில்ரல), அல்லாஹ்வின் 
தூதகை!'' என்று கூைினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீர் 
தென்று, அப்தபண்களின் வாயில் மண்ரண அள்ளிப்கபாடும்'' எனக் (கடிந்து) 
கூைினார்கள் என நான் நிரனக்கிகைன். பின்னர் நான் (அவரை கநாக்கி) 
"அல்லாஹ் உமது மூக்ரக மண்ரணக் கவ்வச் தெய்வானாக! அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உமக்குக் 
கட்டரளயிட்டரதயும் உம்மால் தெய்ய முடியவில்ரல; இன்னும் 
அவர்கரளத் ததாந்தைவு தெய்வரதயும் நீர் நிறுத்தவில்ரல'' என்று 
கூைிகனன்.16 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில், அப்துல் அஸீஸ் பின் முஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், (ததாந்தைவு என்பரதக் குைிக்க "அல்அநாஉ' எனும் தொல்லுக்கு 
பதிலாக) "அல்இய்யு' எனும் தொல் ஆளப்பட்டுள்ளது. 

 1702 உம்மு அத்திய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் (இரைநம்பிக்ரகக்கான) உறுதி தமாழி 
வாங்கியகபாது, ஒப்பாரிரவக்கக் கூடாது என்றும் உறுதிதமாழி 
வாங்கினார்கள். எனினும், இந்த வாக்குறுதிரய எங்களில் ஐந்து தபண்கரளத் 
தவிை கவதைவரும் நிரைகவற்ை வில்ரல. அப்தபண்கள்: உம்மு சுரலம் (ைலி), 
உம்முல் அலா (ைலி), "முஆத் (ைலி) அவர் களின் துரணவியான அபூெப்ைாவின் 
மகள்' அல்லது "அபூெப்ைாவின் மகள் மற்றும் முஆத் (ைலி) அவர்களின் 
துரணவி'.17 இரத முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

1703 உம்மு அத்திய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒப்பாரி ரவக்கக் கூடாது 
என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் உறுதிதமாழி 
வாங்கினார்கள். எனினும், இந்த வாக்குறுதிரய எங்களில் ஐந்து தபண்கரளத் 
தவிை கவதைவரும் நிரைகவற்ைவில்ரல. அவர்களில் உம்மு சுரலம் (ைலி) 
அவர்களும் ஒருவைாவார். இரத ஹஃப்ஸா பின்த் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
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1704 உம்மு அத்திய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "நபிகய! இரைநம்பிக்ரக 
தகாண்ட தபண்கள் உம்மிடம் விசுவாெப் பிைமாணம் தெய்வதற்காக 
வந்தார்களாயின்'' (60:12) என்று ததாடங்கும் இரைவெனம் அருளப்தபற்ை கபாது, 

ஒப்பாரிரவப்பது ததாடர்பான உறுதி தமாழியும் அதில் ஒன்ைாக அரமந்தது . 
அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை, இன்ன மனிதரின் குடும்பத்தாருக்கு 
நான் ஒப்பாரிரவப்பதற்கு மட்டும் எனக்கு விலக்கு அளியுங்கள். ஏதனனில், 

அைியாரமக் காலத்தில் அவர்கள் (என்னுடன் கெர்ந்து என் உைவினர் 
ஒருவருக்காக ஒப்பாரிரவத்து) எனக்கு உதவி புரிந்தனர். எனகவ, (பதிலுக்கு 
அவர்களுடன் கெர்ந்து நான் ஒப்பாரி ரவத்து) அவர்களுக்குப் பிைதியுதவி 
தெய்ய நான் கடரமப்பட்டுள்களன்'' என்று கூைிகனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் கள் "இன்ன மனிதரின் குடும்பத்திற்குத் தவிை'' என்று 
கூைினார்கள்.18 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 11 இறுதி ஊர்வலத்ரத (ஜனாஸாரவ)ப் பின்ததாடர்ந்து தெல்ல 
தபண்களுக்கு வந்துள்ள தரட  

1705 உம்மு அத்திய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (தபண்கள்) 
இறுதி ஊர்வலத்ரதப் பின்ததாடர்ந்து தெல்ல கவண்டாதமனத் தரட 

விதிக்கப்பட்டிருந்கதாம். ஆனால், வன்ரமயாகத் தடுக்கப்பட்கடாமில்ரல. 
இரத முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

1706 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் "நாங்கள் (தபண்கள்) இறுதி ஊர்வலத்ரதப் 
பின்ததாடைக் கூடாது எனத் தடுக்கப் பட்கடாம். ஆனால் வன்ரமயாகத் 
தடுக்கப்பட்கடாமில்ரல'' என்று உம்மு அத்திய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் 
என இடம்தபற்றுள்ளது.19  

பாடம் : 12 பிகைதத்ரதக் குளிப்பாட்டுதல்  

 

1707 உம்மு அத்திய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களின் 
புதல்வி இைந்து விட்டகபாது20 அவைது பிகைதத்ரத நாங்கள் 
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நீைாட்டிக்தகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்து, 

"இலந்ரத இரல கலந்த நீைால் மூன்று, அல்லது ஐந்து, அல்லது 
கதரவதயனக் கருதினால் அதற்கதிக மான தடரவகள் அவரை நீைாட்டுங்கள்; 

இறுதியில் "கற்பூைத்ரத' அல்லது "ெிைிது கற் பூைத்ரத'ச் 
கெர்த்துக்தகாள்ளுங்கள். இவற்ரை முடித்ததும் எனக்கு அைிவியுங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். நாங்கள் நீைாட்டி முடித்ததும் அவர்களுக்கு அைிவித்கதாம். 
அவர்கள் தமது கீழாரடரய எங்களிடம் கபாட்டு "இரத அவைது உடலில் 
கபார்த்துங்கள்'' என்று கூைினார்கள். இரத முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.21  

1708 உம்மு அத்திய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அவருக்குத் 
தரலவாரி மூன்று பின்னல்கள் இட்கடாம். இரத ஹஃப்ஸா பின்த் ெீரீன் 
(ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

1709 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "நபி (ஸல்) அவர்களுரடய புதல்வியரில் 
ஒருவர் இைந்தகபாது'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. இப்னு உரலய்யா (ைஹ்) 
அவர்களது அைி விப்பில், "எங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
வந்தார்கள். அப்கபாது நாங் கள் அவர்களுரடய புதல்விரய நீைாட்டிக் 
தகாண்டிருந்கதாம்'' என்று உம்மு அத்திய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் என 
ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. மாலிக் பின் அனஸ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் புதல்வி இைந்துவிட்டகபாது 
அவர்கள் எங்களிடம் வந்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. 

 1710 கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு அத்திய்யா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின்வரும் 
(தகவல் அதிகப்)படியாக இடம்தபற்றுள்ளது: "இலந்ரத இரல கலந்த நீைால் 
மூன்று, அல்லது ஐந்து, அல்லது ஏழு, அல்லது கதரவதயனக் கருதினால் 
அதற்கதிகமான தடரவகள் அவரை நீைாட்டுங்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள். கமலும், "அவர்களது தரலயில் மூன்று பின்னல் இட்கடாம்' 
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என்றும் உம்மு அத்திய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாகவும் இடம்தபற்றுள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு அத்திய்யா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "ஒற்ரைப்பரடயாக(த் 
தண்ணரீ் ஊற்ைி) நீைாட்டுங்கள்; மூன்று, அல்லது ஐந்து, அல்லது ஏழு தடரவகள் 
(தண்ணரீ் ஊற்றுங்கள்)'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாகவும் "நாங்கள் 
அவருக்குத் தரலவாரி மூன்று பின்னல்கள் இட்கடாம்'' என உம்மு அத்திய்யா 
(ைலி) அவர்கள் கூைியதாகவும் இடம்தபற்றுள்ளது.  

1711 உம்மு அத்திய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுரடய புதல்வியார் ரஸனப் (ைலி) அவர்கள் இைந்தகபாது 
"இவரை மூன்று முரை, அல்லது ஐந்து முரை ஒற்ரை எண்ணிக்ரகயில் 

நீைாட்டுங்கள். ஐந்தாவது முரையில் "கற்பூைத்ரத' அல்லது "ெிைிது 

கற்பூைத்ரத'ச் கெர்த்துக்தகாள்ளுங்கள். நீைாட்டி முடித்ததும் எனக்குத் 

ததரிவியுங்கள்'' என்று எங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூைினார்கள். நாங்கள் (அவ்வாகை தெய்து முடித்ததும்) அவர்களுக்கு அதுபற்ைி 
அைிவித்கதாம். அவர்கள் தமது கீழாரடரய எங்களிடம் தந்து "இரத 
அவருக்குப் கபார்த்துங்கள்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 1712 கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு அத்திய்யா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் புதல்வியரில் ஒருவரை நாங்கள் 

நீைாட் டிக்தகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எங்களிடம் வந்து "இவரை ஐந்து. அல்லது அதற்கும் அதிகமாக 
ஒற்ரை எண்ணிக்ரகயில் நீைாட்டுங்கள்'' என்று கூைினார்கள் என உம்மு 
அத்திய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும், "நாங்கள் 
அவைது தரலமுடிரய பிடரிப் பகுதியில் இைண்டும், முன்தநற்ைிப் பகுதியில் 
ஒன்றுமாக மூன்று பின்னல்களிட் கடாம்'' என்று இந்த அைிவிப்பில் இடம்தபற் 
றுள்ளது. 
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 1713 உம்மு அத்திய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் புதல்விரய நீைாட்டும்கபாது, "அவைது வலப் புைத்திலி 
ருந்தும் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்ய கவண்டிய பகுதிகளிலிருந்தும் 

(நீைாட்டரல) ஆைம்பியுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூைினார்கள்.22  

1714 உம்மு அத்திய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தம்முரடய புதல்விரய நீைாட்டிக்தகாண்டிருந்தவர்களிடம் 
"அவைது வலப் புைத்திலிருந்தும் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்ய கவண்டிய 
பகுதிகளிலிருந்தும் (நீைாட்டரல) ஆைம்பியுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

  

 

பாடம் : 13 மய்யித்திற்கு "கஃபன்' அணிவித்தல்23  

 

1715 கப்பாப் பின் அல்அைத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் திருப்திரய நாடி அல்லாஹ்வின் பாரதயில் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நாடு துைந்து (ஹிஜ்ைத்) தென்கைாம். எங்களுக்கான 

பிைதி பலரன அளிப்பது அல்லாஹ்வின் தபாறுப்பாகி விட்டது. எங்களில் 
ெிலர் தமக்குரிய பிைதி பலனில் எரதயும் (இவ்வுலகில்) அனுபவிக்கா மகலகய 
(உலரகப் பிரிந்து) தென்றுவிட்டனர். அவர்களில் முஸ்அப் பின் உரமர் (ைலி) 
அவர் களும் ஒருவர். அவர்கள் உஹுதுப் கபாரில் தகால்லப்பட்டார்கள். 
அவருக்கு "கஃபன்' அணிவிக்கக் ககாடுகபாட்ட வண்ணத் துணி ஒன்று 
மட்டுகம (அவருரடய உரடரம களில்) கிரடத்தது. அரதக்தகாண்டு அவைது 
தரலப் பகுதிரய மரைத்தால் கால்கள் தவளிகய ததரிந்தன; கால்கரள 
மரைத்தால் தரல தவளிகய ததரிந்தது. ஆககவ, அவைது தரலப் பகுதிரய 
அந்தத் துணியால் மரைத்து விட்டு, அவருரடய கால்கள்மீது "இத்கிர்' எனும் 
ஒரு வரக வாெரனப் புல்ரல இட்டு மரைக்குமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கள் கட்டரளயிட்டார்கள். எங்களில் (நாடு துைந்து தென்ைதன்) 
பலன் கனிந்து அரதப் பைித்து (அனுபவித்து)க்தகாண்டிருப் பவர்களும் 
உள்ளனர்.24 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. 

 1716 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (இைந்தகபாது) மூன்று தவண்ணிைப் பருத்தி ஆரடகளால் 
கஃபனிடப்பட்டார்கள்; அவற் ைில் நீளங்கிகயா தரலப்பாரககயா இருக்க 

வில்ரல. (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது உடலில்) கபார்ரவ 
அணிவிக்கப்பட்டதாக ஒரு குழப்பம் மக்களிரடகய உண்டு. (அப்படி) ஒரு 
கபார்ரவ அவர்களின் கஃபனுக்காக வாங்கப்பட்டது (உண்ரமதான். ஆனால்,) 

பின்னர் அந்தப் கபார்ரவரய விட்டுவிட்டு மூன்று தவண்ணிைப் பருத்தி 
ஆரடகளால் கஃபன் அணிவிக்கப்பட்டது. அந்தப் கபார் ரவரய (என் 
ெககாதைர்) அப்துல்லாஹ் பின் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கள் தபற்றுக்தகாண்டு, "இரத 
(நான் இைந்த பிைகு) எனக்குக் கஃபன் அணிவிப்பதற்காகப் பத்திைப்படுத்துகவன்'' 

என்று கூைினார்கள். பிைகு "அல்லாஹ் இந்தப் கபார்ரவரய தன் 
தூதருக்காகத் கதர்ந்ததடுத் திருந்தால், அதில் அவர்கரளக் கஃபனிடச் 

தெய்திருப்பான். (ஆனால் அரத இரைவன் கதர்வு தெய்யவில்ரல.)'' என்று 
கூைி, அரத விற்று, அந்தக் காரெத் தர்மம் தெய்துவிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1717 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (இைந்த பின்னர் என் ெககாதைர்) அப்துல்லாஹ் பின் அபபீக்ர் (ைலி) 
அவர்களுக்குச் தொந்தமான யமன் நாட்டுப் கபார்ரவயில் சுற்ைப்பட்டார்கள். 
பின்னர் அது அகற்ைப்பட்டு, யமன் நாட்டின் மூன்று பருத்தி ஆரடகளால் 
கஃபனிடப்பட்டது. அவற்ைில் தரலப் பாரககயா நீளங்கிகயா இருக்கவில்ரல. 
பிைகு அப்துல்லாஹ் பின் அபபீக்ர், அந்தப் கபார்ரவரய எடுத்து ரகயில் 
ரவத்துக்தகாண்டு, "இதில்தான் நான் கஃபனிடப்பட கவண்டும்'' என்ைார். பின்னர் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது (உடலில்) கஃபனாக 
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அணிவிக்கப்படாத இந்த ஆரடயால் நான் கஃபனிடப்படுவதா?'' என்று 
கூைிவிட்டு, அரதத் தர்மம் தெய்துவிட்டார். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஆறு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அப்துல்லாஹ் 
பின் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்களது நிகழ்ச்ெி ததாடர்பான குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல.  

1718 அபூெலமா அப்துல்லாஹ் பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: நான் நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவி யார் ஆயிைா 
(ைலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு எத்தரன 
ஆரடயில் கஃபனிடப்பட்டது?'' என்று ககட் கடன். அதற்கு "மூன்று பருத்தி 
ஆரடகளில்'' என ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் விரடயளித் தார்கள். பாடம் : 14 

மய்யித்ரத மூடிரவத்தல் 

 1719 இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைந்தகபாது அவர்களின் 
உடல் (பருத்தியாலான) யமன் நாட்டுப் கபார்ரவயால் கபார்த்தி மூடப் பட்டது. 
இரத அபூெலமா அப்துல்லாஹ் பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.25 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 15 மய்யித்திற்கு அழகிய முரையில் கஃபன் அணிவித்தல்  

1720 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் நபி 
(ஸல்) அவர்கள் (எங்களிரடகய) உரையாற்றுரகயில், தம் கதாழர் ஒருவரை 
நிரனவுகூர்ந்தார்கள். அவர் இைந்தகபாது நிரைவான கஃபன் 

அணிவிக்கப்படாமல் (அரைகுரை கஃபனில்) இைவிகலகய அடக்கம் 
தெய்யப்பட்டார். எனகவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் (தாம் கலந்துதகாண்டு) 
ததாழரவக் கப்படாமல் இைவிகலகய ஒருவர் அடக்கம் தெய்யப்படுவரதக் 
கண்டித்தார்கள். ஒருவ ருக்கு நிர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டால் தவிை (அவ்வாறு தெய்ய 
கவண்டாம் எனத் தரட விதித்தார்கள்). கமலும், "உங்களில் ஒருவர் தம் 
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ெககாதை ருக்குக் கஃபனிடும்கபாது அழகிய முரையில் கஃபனிடட்டும்!'' என்று 
கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 16 பிகைதத்ரதத் துரிதமாக எடுத்துச் தெல்லல்  

1721 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பிகைதத்ரதத் துரிதமாகக் தகாண்டுதெல் 
லுங்கள். ஏதனனில், அது (பிகைதம்) நல்ல ைங்கள் புரிந்ததாயிருந்தால் 
(அதற்கான) நன்ரமயின் பக்கம் அரத விரைவுபடுத்துகிைரீ்கள். கவறு விதமாக 
அது இருந்தால், ஒரு தீங்ரக உங்கள் கதாள்களிலிருந்து (விரைவாக) 
இைக்கிரவக்கிைரீ்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.26 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், மஅமர் பின் ைாைித் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "இரத நபி 
(ஸல்) அவர்களிடமி ருந்கத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவித்தார்கள் 
என்கை நான் கருதுகிகைன்' என இடம் தபற்றுள்ளது. 

 1722 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பிகைதத்ரதத் 
துரிதமாகக் தகாண்டு தெல்லுங்கள். ஏதனனில், அது நல்லதாயிருந் தால், 

நன்ரமயின் பக்கம் அரதக் தகாண்டு கெர்க்கிைரீ்கள். அது கவறுவிதமாக 

இருந்தால், ஒரு தீங்ரக உங்கள் கதாள்களிலிருந்து (விரைவாக) 
இைக்கிரவத்தவர்கள் ஆவரீ்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 17 ஜனாஸா (பிகைத)த் ததாழுரக மற்றும் ஜனாஸாரவப் 
பின்ததாடர்தல் ஆகிய வற்ைின் ெிைப்பு.  
 

1723 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "யார் ஜனாஸா (பிகைத)த் 
ததாழுரகயில் பங்ககற்கின்ைாகைா அவருக்கு ஒரு "கீைாத்' நன்ரமயுண்டு; 

அடக்கம் தெய்யப்படும்வரை யார் கலந்துதகாள்கிைாகைா அவருக்கு இைண்டு 
"கீைாத்'கள் நன்ரம உண்டு'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூைினார்கள். அப் கபாது "இைண்டு "கீைாத்கள்' என்ைால் என்ன?'' என 
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வினவப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் "இைண்டு தபரிய மரலகரளப் கபான்ை 
அளவு (நன்ரம)'' என்று விரடயளித்தார்கள்.27 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஹர்மலா பின் யஹ்யா 
மற்றும் ஹாரூன் பின் ெயதீ் (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் இப்னு ைிஹாப் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாக (பின்வருமாறு) இடம்தபற்றுள்ளது: "இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்கள் ஜனாஸாத் ததாழுரக ததாழுவித்(து முடித்)ததும் திரும்பிச் 
தென்று விடுவார்கள். அபூஹுரைைா (ைலி) அவர் களின் இந்த ஹதீஸ் 

அவர்களுக்கு எட்டிய கபாது, "நாம் ஏைாளமான "கீைாத்' (நன்ரம)கரள 

வணீாக்கிவிட்கடாம்' என்று கூைினார்கள்'' என ொலிம் பின் அப்தில்லாஹ் பின் 

உமர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அப்துல் அஃலா 
(ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில் கமற்கண்ட ஹதீஸின் முழு வடிவமும் 
இடம்தபற்றுள்ளது. மற்ை இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் "இைண்டு தபரிய 

மரலகரளப் கபான்ை அளவு (நன்ரம)' என்பதுவரைகய இடம்தபற்றுள்ளது. 
அதற்குப் பின்னுள்ள தகவல் இடம்தபைவில்ரல. அப்துல் அஃலா (ைஹ்) 
அவர்களது அைி விப்பில் "அடக்கம் முடியும்வரை கலந்துதகாள் பவருக்கு' 

என்ை வாெகமும், அப்துர் ைஸ்ஸாக் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "குழியில் 
ரவக்கப்படும்வரை கலந்துதகாள்பவருக்கு இைண்டு "கீைாத்'கள் (நன்ரம) 
உண்டு' என்ை வாெகமும் இடம்தபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அடக்கப்படும்வரை அ(ந்த பிகைதத்)ரதப் 
பின்ததாடர்பவருக்கு இைண்டு "கீைாத்'கள் (நன்ரம) உண்டு'' என 
இடம்தபற்றுள்ளது. இதை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  

1724 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "ஜனாஸா (பிகைத)த் 
ததாழுரகயில் பங்ககற்ை ஒருவர் (அரத அடக்கம் தெய்யும்வரை) பின் 
ததாடர்ந்து தெல்லவில்ரலயானால், அவருக்கு ஒரு "கீைாத்' (நன்ரமகய) 
உண்டு; அரத (அடக்கம் தெய்யும்வரை) பின்ததாடர்ந்தால் அவருக்கு இைண்டு 
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"கீைாத்'கள் (நன்ரம) உண்டு'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். அப்கபாது 
"இைண்டு "கீைாத்'கள் என்ைால் என்ன?'' என்று வினவப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் 
"இைண்டு "கீைாத்'களில் மிகச் ெிைிய அளவு, உஹுத் மரல அளவாகும்'' என்று 

விரடயளித்தார்கள்.  

1725 அபூஹாஸிம் ெல்மான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "ஜனாஸா (பிகைத)த் 
ததாழுரகயில் பங்ககற்ைவருக்கு ஒரு "கீைாத்' (நன்ரம) உண்டு. 
மண்ணரையில் (கப்று) ரவக்கப்படும்வரை அரதப் பின்ததாடர்ந்தவருக்கு 
இைண்டு "கீைாத்'கள் (நன்ரம) உண்டு'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் தொன்னதாக 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். நான் "அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்ககள! "கீைாத்' என்ைால் என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் 
"உஹுத் மரல அளவு' என்று விரடயளித்தார்கள்.  

1726 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: " "யார் ஜனாஸாரவப் 
பின்ததாடர்கிைாகைா அவருக்கு ஒரு "கீைாத்' நன்ரம உண்டு' என 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைிய தாக அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் கூைிவருகி ைார்ககள!'' என இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களி டம் 
வினவப்பட்டது. அதற்கு "அபூஹுரைைா நம்மிடம் அதிகப்படுத்துகிைார்'' என்று 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிவிட்டு, ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் 
ஆளனுப்பி இரதப் பற்ைிக் ககட்டார்கள். ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களின் கூற்ரை உறுதிப்படுத்தினார்கள். இரதக் 
ககட்ட இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் "(அப்படியாயின்) நாம் ஏைாளமான 
"கீைாத்'கரளத் தவைவிட்டுவிட்கடாம்'' என்ைார்கள்.28 

 1727 ஆமிர் பின் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களுக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்கதன். 
அப்கபாது தபரிய வடீ்டுக்காைர் கப்பாப் அல்மதன ீ(ைலி) அவர்கள் அங்கு வந்து, 

"அப்துல்லாஹ் பின் உமர் அவர்ககள! "ஒரு ஜனாஸாவின் வடீ்டிலிருந்து 
அதனுடன் புைப்பட்டுச் தென்று, (ஜனாஸாத் ததாழுரக) ததாழுதுவிட்டு, 

அடக்கம் தெய்யப்படும்வரை அரதப் பின்ததாடர்கின்ைவருக்கு இைண்டு 
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"கீைாத்'கள் நன்ரம உண்டு; ஒவ்தவாரு "கீைாத்'தும் உஹுத் மரல 
அளவுரடயதாகும்; (ஜனாஸாத்) ததாழுது விட்டு (அடக்கம் தெய்யப்படும்வரை 
காத்திைாமல்) திரும்பிவிடுகின்ைவருக்கு உஹுத் மரலயளவு (ஒரு "கீைாத்') 

நன்ரம உண்டு' என அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொன்னதாக 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிவருகின் ைார்ககள?'' என்று ககட்டார்கள். 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள், கப்பாரப ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் 
தென்று அது பற்ைிக் ககட்டுவிட்டு அவர்கள் அளிக்கும் பதிரலத் தம்மிடம் 
வந்து ததரிவிக்குமாறு அனுப்பிரவத்தார்கள். அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள், கபானவர் திரும்பி வரும்வரை பள்ளிவாெல் தரையில் கிடந்த ெிறு 

கற்களில் ஒரு ரகப்பிடியளவு அள்ளி தமது ரகயில் ரவத்து 

கிளைிக்தகாண்டிருந்தார்கள். (கப்பாப் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் தென்று 
ககட்டதற்கு) ஆயிைா (ைலி) அவர் கள் "அபூஹுரைைா தொன்னது உண்ரமகய'' 

என்ைார்கள். (இரதக் ககள்விப்பட்ட) அப்துல் லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
தமது ரகயி லிருந்த ெிறு கற்கரள கீகழ எைிந்துவிட்டு, "நாம் ஏைாளமான 
"கீைாத்' (நன்ரம)கரள தவை விட்டுவிட்கடாம்'' என்று கூைினார்கள்.  

1728 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: ஜனாஸாத் 
ததாழுரக ததாழுதவருக்கு ஒரு "கீைாத்' (நன்ரம) உண்டு; (ததாழுரகயில் 

கலந்தகதாடு) அதன் அடக்கத்திலும் கலந்துதகாண்டால், அவருக்கு இைண்டு 
"கீைாத்' (நன்ரம)கள் உண்டு; "கீைாத்' என்பது உஹுத் மரல அளவாகும். இரத, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களால் விடுதரல தெய்யப்பட்ட 
அவர்களின் அடிரமயான ஸவ்பான் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில், ெயதீ் மற்றும் ஹிைாம் (ைஹ்) ஆகிகயாைது 
அைிவிப்பில் "நபி (ஸல்) அவர்களிடம் "கீைாத்' பற்ைிக் ககட்கப்பட்டது. அதற்கு 
அவர்கள் "உஹுத் மரலயளவு' என்று பதிலளித்தார்கள்'' என 
இடம்தபற்றுள்ளது. 

 பாடம் : 18 யாருக்கு நூறு கபர் (இறுதித் ததாழுரக) ததாழுகின்ைார்ககளா 
அவருக்காக அவர்கள் தெய்யும் பரிந்துரை ஏற்கப்படும்.  
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1729 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இைந்த ஒருவருக்கு நூறுகபர் தகாண்ட 
முஸ்லிம் குழுவினர் (இறுதித்) ததாழுரக ததாழுது, அவர்களில் 
ஒவ்தவாருவரும் அவருக்காகப் பரிந்துரை தெய்தால் அவர் களின் பரிந்துரை 
ஏற்கப்படாமல் இருப்ப தில்ரல.29 இரத ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக் 
கிைார்கள். (இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) ெல்லாம் பின் அபமீுதீஉ 
(ைஹ்) அவர்கள் கூைி னார்கள்: இந்த ஹதீரஸ நான் ைுஐப் பின் அல் 
ஹப்ஹாப் (ைஹ்) அவர்களிடம் கூைிகனன். அதற்கு அவர்கள் "இவ்வாகை 
எனக்கு அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக 
அைிவித்தார்கள்'' என்ைார்கள்.  

பாடம் : 19 யாருக்கு நாற்பது கபர் (இறுதித் ததாழு ரக) ததாழுகின்ைார்ககளா 
அவருக்காக அவர்கள் தெய்யும் பரிந்துரை ஏற்கப்படும்.  

1730 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களால் விடுதரல தெய்யப்பட்ட அவர்களின் 

அடிரமயான குரைப் பின் அபமீுஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களுரடய புதல்வர் ஒருவர் "குரதத்' அல்லது "உஸ்ஃபான்' 

எனுமிடத் தில் இைந்துவிட்டார். அப்கபாது இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், 

"குரைப்! மக்கள் ஒன்றுகூடிவிட்ட னைா எனப் பார்'' என்று கூைினார்கள். நான் 
தென்று பார்த்தகபாது அங்கு மக்களில் ெிலர் குழுமியிருந்தனர். நான் இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம் வந்து விையத்ரதச் தொன்னகபாது "அவர்கள் 
நாற்பது கபர் இருப்பார்களா, தொல்'' என்ைார்கள். நான் "ஆம்' என்கைன். "அரத 
(மய்யித்ரத) எடுத்துக்தகாண்டு புைப்படுங்கள்'' என்று கூைிவிட்டு, "ஒரு 
முஸ்லிம் இைந்தவுடன் அல்லாஹ்விற்கு எரதயும் இரணரவக்காத நாற்பது 
கபர் அவருக்காக (இறுதித் ததாழுரக) ததாழுதால் அவர்களின் பரிந்துரைரய 

அல்லாஹ் ஏற்காமல் இருப்பதில்ரல' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைி யரத நான் தெவியுற்றுள்களன்'' என்று இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 20 இைந்தவர் குைித்துப் புகழ்ந்து கபெப் படுதல்; அல்லது இகழ்ந்து 
கபெப் படுதல்.  

1731 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நபி (ஸல்) அவர்கரளக் 
கடந்து) ஜனாஸா (பிகைதம்) ஒன்று தகாண்டுதெல்லப்பட்டது. அது குைித்து 
நல்ல விதமாகப் (புகழ்ந்து) கபெப் பட்டது. இரதக் ககட்ட நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"உறுதியாகிவிட்டது; உறுதியாகிவிட்டது; உறுதி யாகிவிட்டது'' என்று 
கூைினார்கள். பின்னர் மற்தைாரு பிகைதம் தகாண்டுதெல்லப்பட்டது. அது 

குைித்து இகழ்வாகப் கபெப்பட்டது. அப்கபாதும் நபி (ஸல்) அவர்கள் 

"உறுதியாகிவிட்டது; உறுதியாகி விட்டது; உறுதியாகிவிட்டது'' என்று 

கூைினார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள் "(அல்லாஹ்வின் தூதகை!) என் தந்ரதயும் 
என் தாயும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்! ஒரு பிகைதம் 
தகாண்டுதெல்லப்பட்ட கபாது அது குைித்து நல்லவிதமாகப் கபெப்பட்டது. 
அதற்கு நீங்கள் "உறுதியாகிவிட்டது; உறுதியாகி விட்டது; உறுதியாகிவிட்டது;' 

என்று கூைினரீ்கள். பிைகு மற்தைாரு பிகைதம் தகாண்டுதெல்லப்பட்டது. அது 
குைித்து இகழ்வாகப் கபெப்பட்டது. அதற்கும் நீங்கள் "உறுதியாகிவிட்டது; 

உறுதியாகிவிட்டது; உறுதியாகிவிட்டது;' என்று கூைினரீ்கள். (இைண்டிற்குகம 
இவ்வாறு தாங்கள் கூைக் காைணதமன்ன?)'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் யாரைப் பற்ைி நல்ல விதமாகப் 
கபெினரீ்ககளா அவருக்குச் தொர்க்கம் உறுதியாகிவிட்டது; நீங்கள் யாரைப் பற்ைி 
இகழ் வாகப் கபெினரீ்ககளா அவருக்கு நைகம் உறுதியாகிவிட்டது. நீங்கள் 
பூமியில் அல்லாஹ்வின் ொட்ெி கள் ஆவரீ்கள்; நீங்கள் பூமியில் 
அல்லாஹ்வின் ொட்ெிகள் ஆவரீ்கள்; நீங்கள் பூமியில் அல்லாஹ் வின் 
ொட்ெிகள் ஆவரீ்கள்'' என்று (மும்முரை) கூைினார்கள்.30 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் இருந்த இடத்தின் வழியாக பிகைதம் ஒன்று தகாண்டு 

தெல்லப்பட்டது'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்கு கிைது. இதை விவைங்கள் கமற்கண்ட 
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ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. ஆயினும், கமற்கண்ட 
ஹதீகஸ முழுரமயான தாகும். 

 பாடம் : 21 ஓய்வு தபற்ைவரும் ஓய்வு அளித்த வரும்.31 

 

 1732 அபூகத்தாதா ஹாரிஸ் ரிப்ஈ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கரளக் கடந்து ஒரு பிகைதம் (ஜனாஸா) தகாண்டு 

தெல்லப்பட்டது. அப்கபாது அவர்கள் "(இவர்) ஓய்வு தபற்ைவைாவார்; அல்லது 

(பிைருக்கு) ஓய்வு அளித்தவைாவார்'' என்று தொன்னார் கள். மக்கள் 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை, ஓய்வு தபற்ைவர்; அல்லது ஓய்வு அளித்தவர் என்ைால் 

என்ன?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

"இரைநம்பிக்ரகதகாண்ட அடியார் (இைக்கும்கபாது) இவ்வுலகத்தின் 

துன்பத்திலிருந்து ஓய்வு தபறுகிைார். பாவியான அடியான் (இைக்கும்கபாது) 
அவனி(ன் எல்லா விதமான ததால்ரலயி)லிருந்து மற்ை அடியார்கள், (நாடு) 
நகைங்கள், மைங்கள் மற்றும் கால்நரடகள் ஆகியன ஓய்வு(தபற்று நிம்மதி) 
தபறுகின்ைன'' என்று தொன்னார்கள்.32 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், யஹ்யா பின் 
ெயதீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "இவ்வுலகத்தின் ததால்ரலயிலி ருந்தும் 
துன்பத்திலிருந்தும் ஓய்வு தபற்று இரையருரள கநாக்கிச் தெல்கிைார்'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 22 ஜனாஸாத் ததாழுரகயில் தொல்ல கவண்டிய தக்பீர்கள்.  
 

1733 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், (அபிெீனிய மன்னர்) நஜாைீ (நீகஸ்)33 இைந்த அன்கை அவைது மைணச் 
தெய்திரய மக்களுக்கு அைிவித்தார்கள். பிைகு மக்களுடன் "முஸல்லா' எனும் 
ததாழும் திடலுக்குப் புைப்பட்டுச் தென்று ("அல்லாஹு அக்பர்' என்று) நான்கு 
"தக்பரீ்'கள் கூைி (ஜனாஸாத் ததாழுரக நடத்தி) னார்கள்.34  
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1734 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அபிெீனிய மன்னர் நஜாைீ 
இைந்த அன்கை அவைது மைணச் தெய்திரய எங்களிடம் அைிவித்த 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உங்கள் ெககாதைருக்காகப் 

பாவமன்னிப்புக் ககாருங்கள்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் 
(ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அைிவிக்கும் 
அைிவிப்பில் "பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கரள 
ததாழுரகத் திடலில் அணிவகுக்கச் தெய்து நான்கு "தக்பரீ்'கள் கூைி 
ஜனாஸாத் ததாழுரக நடத்தினார்கள்'' என அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது.35 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

1735 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அஸ்ஹமா' எனும் நஜாைீ (மன்னரு)க்கு நான்கு "தக்பரீ்' 

கூைி (ஜனாஸாத் ததாழுரக நடத்தி)னார்கள்.36  

1736 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இன்று அல்லாஹ்வின் நல்லடியார் 

ஒருவர் (நஜாைீ மன்னர்) அஸ்ஹமா இைந்து விட்டார்'' என்று கூைினார்கள். 
பின்னர் எழுந்து எங்களுக்கு முன்னால் நின்று அவருக்காக (இறுதித் 
ததாழுரக) ததாழுதாôர்கள்.37  

1737 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நஜாைீ மன்னர் 
இைந்த அன்று) அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உங்கள் ெககாதைர் 
ஒருவர் இைந்துவிட்டார். எனகவ, அவருக்காக எழுந்து ததாழுங்கள்!'' என்று 
கூைினார்கள். நாங்கள் எழுந்து இரு வரிரெயாக அணி வகுத்கதாம். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

1738 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நஜாைீ மன்னர் 
இைந்த அன்று) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உங்கள் ெககாதைர் 
ஒருவர் -அதாவது நஜாைீ- இைந்துவிட்டார். எனகவ, அவருக்காக எழுந்து 

812

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஜனாஸா சட்டங்கள்



 
 
 

ததாழுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 23 மண்ணரை (கப்று) அருகில் (இறுதித் ததாழுரக) ததாழுவது.  
 

1739 சுரலமான் பின் அபசீுரலமான் அஷ்ரைபான ீ(ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பிகைதம் அடக்கம் 
தெய்யப்பட்ட பின் அதன் மண்ணரை (கப்று) அருகில் நின்று நான்கு "தக்பரீ்'கள் 
கூைி (ஜனாஸாத் ததாழுரக நடத்தி)னார்கள் என ைஅப ீ(ஆமிர் பின் 
ைைாஹலீ்-ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள். நான் "இரத உங்களுக்கு அைிவித்தவர் 
யார்?'' என ைஅப ீஅவர்களிடம் ககட்கடன். அதற்கு "நம்பத் தகுந்த வலுவான 
அைிவிப் பாளைான இப்னு அப்பாஸ் (ைலி)'' என்று விரடயளித்தார்கள்.38 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஹென் பின் 
அர்ைபஉீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பிகலகய கமற்கண்ட வாெகம் 

இடம்தபற்றுள்ளது. முஹம்மத் பின் அப்தில்லாஹ் பின் நுரமர் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஈைம் 
உலர்ந்திைாத (புதிய) மண்ணரை (கப்று) கநாக்கிச் தென்று நான்கு "தக்பரீ்'கள் 
கூைி ததாழுவித்தார்கள். மக்கள் அவர்களுக்குப் பின்னால் நின்று ததாழுதனர்'' 

என இடம்தபற்றுள்ளது. ரைபான ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் ஆமிர் 
பின் ைைாஹலீ் (ைஹ்) அவர்களிடம் "(இரத) உங்களுக்கு அைிவித்தவர் யார்?'' 

என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "நம்பத் தகுந்தவரும் (நிகழ்ச்ெியில்) 
கலந்துதகாண்டவருமான இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள்தாம்'' என்ைார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஏழு 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் எதிலும் நபி 
(ஸல்) அவர்கள் அத்ததாழுரகயில் நான்கு "தக்பரீ்'கள் கூைினார்கள் எனும் 
குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

1740 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. இம்மூன்று 
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அைிவிப்புகளிலும் "நான்கு தக்பரீ்கள் கூைினார்கள்' என்ை குைிப்பு இடம் 
தபைவில்ரல.  

1741 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
மண்ணரை (கப்று) அருகில் (அதற்கான இறுதித் ததாழுரக) ததாழுதார்கள்.  

1742 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ 
பள்ளிவாெரலக் கூட்டிப் தபருக்குபவைாக இருந்த கறுத்த "தபண்' அல்லது 
"இரளஞர்' ஒருவரைக் காணாமல் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

விொரித்தார்கள். "அவர் இைந்துவிட்டார்' என மக்கள் ததரிவித்தனர். "நீங்கள் 

எனக்குத் ததரி வித்திருக்கக்கூடாதா?'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ககட்டார்கள். அவர் (இைந்த) விையத்ரத மக்கள் அற்பமாகக் கருதி 
விட்டனர் கபாலும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவைது 
மண்ணரைரய எனக்குக் காட்டுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். மக்கள் அரதக் 
காட்டியதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்கு (தென்று) 
அவருக்காக (இறுதித்) ததாழுரக நடத்தினார்கள். பிைகு "இந்த 
அடக்கத்தலங்கள், அவற்ைில் வெிப்கபாருக்கு இருள் மண்டிக் காணப்படுகின்ைன. 
வலிவும் மாண்பும் உரடய அல்லாஹ், எனது ததாழுரகயின் மூலம் 
அவற்ைில் அவர்களுக்கு தவளிச்ெத்ரத ஏற்படுத்துவான்'' என்று கூைினார்கள்.39 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1743 அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபரீலலா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ரஸத் 
பின் அர்கம் (ைலி) அவர்கள், எங்களில் இைந்தவர்களுக்கு (ஜனாஸாத் 

ததாழுரக) ததாழுவிக்கும்கபாது, (தபரும் பாலும்) நான்கு தக்பரீ்கள் 
கூறுவார்கள். (ஆனால்) ஒரு ஜனாஸாத் ததாழுரகயின் கபாது ஐந்து தக்பரீ்கள் 
கூைினார்கள். இதுபற்ைி நான் அவர்களிடம் ககட்டதற்கு "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (ெில கவரளகளில்) ஐந்து தக்பரீ்கள் கூறுபவர்களாய் 
இருந்தார்கள்'' என்று விரடயளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 பாடம் : 24 ஜனாஸாரவக் கண்டு எழுந்து நிற்ைல்40  

 

1744 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பிகைதத்ரதக் 
கண்டால் அது "உங்கரளக் கடந்து தெல்லும்வரை' அல்லது "(கீகழ) ரவக்கப் 
படும்வரை' அதற்காக எழுந்து நில்லுங்கள். இரத ஆமிர் பின் ைபஆீ (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.41 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1745 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் பிகைதத்ரதக் 
கண்டும் அதனுடன் (நடந்து) தெல்லப்கபாவதில்ரல என்ைால், அது அவரைக் 
கடந்துதெல்லும் வரை, அல்லது அது அவரைக் கடந்துதெல் வதற்கு முன்னால் 
(கீகழ) ரவக்கப்படும்வரை அவர் எழுந்து நிற்கட்டும்! இரத ஆமிர் பின் ைபஆீ 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  

1746 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆமிர் பின் ைபஆீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், இப்னு 
ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில் "உங்களில் ஒருவர் பிகை தத்ரதக் 
கண்டால் அரதப் பின்ததாடரும் எண்ணம் இல்லாதகபாது, அது கடந்து 

தெல்லும்வரை அவர் எழுந்து நிற்கட்டும்'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக 

இடம்தபற் றுள்ளது.  

1747 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் பிகைதத்ரதப் 
பின்ததாடர்ந்து தென்ைால், அது (கீகழ) ரவக்கப்படும்வரை உட்காை கவண்டாம்! 
இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

1748 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் பிகைதத்ரதக் 
கண்டால் எழுந்து நில்லுங்கள். அரதப் பின்ததாடர்ந்து தெல்பவர், அது (கீகழ) 
ரவக்கப்படும்வரை உட்காை கவண்டாம். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.42 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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1749 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு பிகைதம் 
(ஜனாஸா) எங்கரளக் கடந்து தென்ைகபாது உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் எழுந்து நின்ைார்கள். அவர்களுடன் நாங்களும் எழுந்து 

நின்கைாம். நாங்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதகை, இது யூதப் தபண்ணின் பிகைதம்'' 

என்கைாம். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "மைணம் என்பது 

திடுக்கிடச் தெய்யும் ஒரு விையமாகும். எனகவ, பிகைதத்ரதக் கண்டால் 
எழுந்து நில்லுங்கள்!'' என்று தொன்னார்கள்.43 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

1750 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு பிகைதம் தம்ரமக் கடந்து தென்ைகபாது எழுந்து, அது (தமது 
கண்ரண விட்டு) மரையும்வரை நின்ைார்கள்.  

1751 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு யூதரின் 
பிகைதத்திற்காக நபி (ஸல்) அவர்களும் அவர்களுரடய கதாழர்களும் எழுந்து, 

அது (கண்ரணவிட்டு) மரையும்வரை நின்ைனர். 

1752 அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபரீலலா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ரகஸ் 
பின் ெஅத் (ைலி), ெஹ்ல் பின் ஹுரனஃப் (ைலி) ஆகிகயார் (இைாக் நாட்டிலுள்ள) 
"காதிெிய்யா' எனும் இடத்தில் இருந்தகபாது, ஒரு பிகைத (ஊர்வல)ம் 

அவர்கரளக் கடந்து தென்ைது. உடகன அவர்கள் இருவரும் எழுந்து நின்ைனர். 
அப்கபாது அவர்களிடம், "இது இந்த நாட்டு (முஸ்லிமல்லாத) பிைரஜ யின் 

பிகைதமாயிற்கை?'' என்று கூைப்பட்டது. அதற்கு அவ்விருவரும், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளக் கடந்து ஒரு பிகைதம் தகாண்டு 
தெல்லப்பட்டகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து 
நின்ைார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம், "இது யூதரின் பிகைதம்' எனக் கூைப்பட்டது. 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இது ஓர் (மனித) 
உயிரில்ரலயா?' என்று (திருப்பிக்) ககட்டார்கள்'' என்ைனர்.44 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ரகஸ் 
பின் ெஅத் (ைலி), ெஹ்ல் பின் ஹுரனஃப் (ைலி) ஆகிகயார் வழியாக மற்கைார் 
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அைிவிப்பாளர்ததாடரிலும் வந்துள்ளது. அதில் "அதற்கு அவர்கள் இருவரும் 
"நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். அப்கபாது 
ஒரு பிகைத (ஊர்வல)ம் எங்கரளக் கடந்து தென்ைது'' என்று கூைியதாக ஹதீஸ் 
ததாடர்கிைது. 

பாடம் : 25 ஜனாஸாரவக் கண்டு எழுந்து நிற்கும் விதி மாற்ைப்பட்டுவிட்டது. 

 1753 வாகித் பின் அம்ர் பின் ெஅத் பின் முஆத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நாங்கள் ஒரு நல்லடக்க நிகழ்ச்ெியில் இருந்தகபாது நான் 
நின்றுதகாண்கடயிருந்தரத நாஃபிஉ பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கண்டார்கள். 
ஆனால், அவர்கள் பிகைதம் ரவக்கப்படுவரத எதிர்பார்த்து 
உட்கார்ந்துதகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்கள் "ஏன் நிற்கிைரீ்கள்?'' என்று 
என்னிடம் ககட்டார்கள். நான் "பிகைதம் ரவக்கப்படுவரத எதிர்பார்த்து 
நிற்கிகைன். அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கும் ஒரு ஹதீகஸ 
இதற்குக் காைணம்'' என்கைன். அதற்கு அவர் கள் மஸ்ஊத் பின் அல்ஹகம் 
(ைலி) அவர்கள் கூைியதாக (பின்வரும்) ஹதீரஸ அைிவித்தார்கள்: 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பிகைதத்ரதக் கண்டால் ஆைம்பக் 
காலத்தில்) எழுந்து நின்ைார்கள். பின்னர் உட்கார்ந்து விட்டார்கள்'' என அலீ 
பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

1754 மஸ்ஊத் பின் அல்ஹகம் அல்அன் ொரி (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் பிகைதங்களுக்காக எழுந்து நிற்பது 

ததாடர்பாக "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஆைம்பக் காலத்தில்) 
எழுந்து நின்ைார்கள்; பின்னர் உட்கார்ந்துவிட்டார்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
அைிவிப்பாளர் யஹ்யா பின ெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: வாகித் பின் 
அம்ர் (ைஹ்) அவர்கள் பிகைதம் ரவக்கப்படும்வரை நின்றுதகாண்டி ருப்பரதக் 
கண்டகபாதுதான் நாஃபிஉ பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் இந்த ஹதீரஸ 

அைிவித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
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வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

1755 அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(ஆைம்பக் காலத்தில்) பிகைதத்ரதக் கண்டு எழுந்து நிற்பரதப் பார்த்தகபாது 
நாங்களும் நின்கைாம்; (பிற்காலத்தில்) அவர்கள் உட்கார்ந்தகபாது நாங்களும் 
உட்கார்ந்துவிட்கடாம். இரத மஸ்ஊத் பின் அல்ஹகம் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 26 இைந்தவருக்காக ஜனாஸாத் ததாழுரக யில் தெய்யும் 
பிைார்த்தரன. 

 1756 அவ்ஃப் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஒரு பிகைதத்திற்காகத் ததாழுரக நடத்தினார்கள். அப்கபாது 
அவர்கள் ஓதிய பிைார்த்தரனரய நான் மனனமிட்டுள்களன். அவர்கள், "அல்லா 
ஹும் மஃக்பிர் லஹு, வர்ஹம்ஹு, வ ஆஃபிஹி, வஉஃபு அன்ஹு, வ அக்ரிம் 
நுஸுலஹு, வ வஸ்ஸிஃ முத்கலஹு, வஃக்ெில்ஹு பில்மாயி வஸ்ஸல்ஜி 
வல்பைத், வ நக்கிஹி மினல் கத்தாயா கமா நக்ரகத்தஸ் ஸவ்பல் அப்யள 
மினத் தனஸி, வ அப்தில்ஹு தாைன் ரகைம் மின் தாரிஹி, வ அஹ்லன் 
ரகைம் மின் அஹ்லிஹி, வ ஸவ்ஜன் ரகைம் மின் ஸவ்ஜிஹி, வ 
அத்கில்ஹுல் ஜன்னத்த, வ அஇத்ஹு மின் அதாபில் கப்ரி / மின் அதாபிந் 
நார்'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள். (தபாருள்: இரைவா! இவருக்கு மன்னிப்பு 
அளிப்பாயாக; கருரண புரிவாயாக; (மறுரமயின் கொதரனகளிலிருந்து) 
இவரைக் காப்பாயாக; பாவங்கரள மாய்ப்பாயாக; இவருக்கு நல்கப்படும் 
விருந்ரத நல்லதாக்குவாயாக! இவர் புகுமிடத்ரத (கப்ரை) 
விொலமாக்குவாயாக; இவருரடய குற்ைங் குரைகளிலிருந்து இவரை நீைாலும் 
பனிக் கட்டியாலும் ஆலங்கட்டியாலும் (கழுவி), அழுக்கிலிருந்து 
தவண்ரமயான ஆரடரய நீ தூய்ரமப்படுத்துவரதப் கபான்று 

தூய்ரமப்படுத்துவாயாக; கமலும், இங்குள்ள வடீ்ரடவிடச் ெிைந்த வடீ்ரட 
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அவருக்கு வழங்குவாயாக; இங்குள்ள குடும்பத்ரதவிடச் ெிைந்த குடும்பத்ரத 
வழங்குவாயாக; இங்குள்ள துரணரயவிடச் ெிைந்த துரணரய இவருக்கு 
வழங்குவாயாக; இவரைச் தொர்க்கத்தில் பிைகவெிக்கச் தெய்வாயாக; இவரை 
மண்ணரையின் கவதரனயிலிருந்து காத்தருள்வாயாக / நைகத்தின் 

கவதரனயிலிருந்து காத்தருள்வாயாக!) அவ்ஃப் (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
அந்தப் பிகைதம் நானாக இருந்திருக்கக் கூடாதா என நான் ஆரெப்பட்கடன். 
இந்த ஹதீஸ் அவ்ஃப் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 1757 அவ்ஃப் பின் மாலிக் அல்அஷ்ஜஈ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு ஜனாஸாத் ததாழுரகயில் "அல்லாஹும் மஃக்ஃபிர் லஹு, 

வர்ஹம்ஹு, வஉஃபு அன்ஹு, வ ஆஃபிஹி, வ அக்ரிம் நுஸுலஹு, வ 
வஸ்ஸிஃ முத்கலஹு, வஃக்ெில்ஹு பி மாயின் வ ஸல்ஜின் வ பைதின், வ 
நக்கிஹி மினல் கத்தாயா கமா யுனக்கஸ் ஸவ்புல் அப்யளு மினத் தனஸ், வ 
அப்தில்ஹு தாைன் ரகைம் மின் தாரிஹி, வ அஹ்லன் ரகைம் மின் 
அஹ்லிஹி, வ ஸவ்ஜன் ரகைம் மின் ஸவ்ஜிஹி, வ கிஹி ஃபித்னத்தல் கப்ைி 
வ அதாபந் நார்'' என்று ஓதுவரத நான் தெவி யுற்கைன். (தபாருள்: இரைவா! 
இவருக்கு மன்னிப்பு அளிப்பாயாக; கருரண புரிவாயாக; இவரு ரடய 

பாவங்கரள மாய்த்து இவரைக் காப் பாயாக! இவருக்கு நல்கப்படும் 
விருந்ரத நல்ல தாக்குவாயாக! இவர் புகுமிடத்ரத (கப்ரை) 
விொலமாக்குவாயாக; இவருரடய குற்ைங் குரைகளிலிருந்து இவரை நீைாலும் 
பனிக்கட்டி யாலும் ஆலங்கட்டியாலும் கழுவி, அழுக்கி லிருந்து 
தவண்ரமயான ஆரட தூய்ரமப் படுத்தப்படுவரதப் கபான்று 

தூய்ரமயாக்குவாயாக; கமலும், இங்குள்ள வடீ்ரடவிடச் ெிைந்த வடீ்ரடயும் 

இங்குள்ள குடும்பத்ரதவிடச் ெிைந்த குடும்பத்ரதயும் இங்குள்ள 
துரணரயவிடச் ெிைந்த துரணரயயும் இவருக்கு வழங்குவாயாக; 

மண்ணரையின் கவதரனயிலிருந்தும் நைக தநருப்பின் கவதரனயிலிருந்தும் 
இவரைக் காத்தருள்வாயாக.) அந்தப் பிகைதத்திற்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கள் பிைார்த்தித்தரதப் பார்த்துவிட்டு, அது நானாக இருந்திருந்தால் 
நன்ைாகயிருந்திருக்குகம என்று நான் ஆரெப்பட்கடன். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 27 ஜனாஸாத் ததாழுரகயின்கபாது இமாம் எந்த இடத்தில் நிற்க 
கவண்டும்?  

1758 ெமுைா பின் ஜுன்துப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உம்மு கஅப் (ைலி) 
எனும் தபண்மணி பிைெவ இைத்தப்கபாக்கு ஏற்பட்டிருந்த நிரலயில் 
இைந்துவிட்டார். அவருக்காக நபி (ஸல்) அவர் கள் ஜனாஸாத் ததாழுரக 

ததாழுவித்தார்கள். அப்கபாது அவர்கரளப் பின்பற்ைி நானும் ததாழுகதன். 
அத்ததாழுரகயில் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிகைதத்தின் 
ரமயப் பகுதிக்கு கநைாக நின்று ததாழுவித்தார் கள்.45 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ெமுைா பின் ஜுன்துப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "உம்மு கஅப்' 

எனும் தபயர் இடம்தபைவில்ரல.  

1759 ெமுைா பின் ஜுன்துப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் களது காலத்தில் ெிறுவனாக இருந்கதன். நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து (பல தகவல் கரள) மனனமிட்டுவந்கதன். இங்கு 

என்ரனவிட வயதில் தபரியவர்கள் இருப்பகத என்ரன அவற்ரைச் 
தொல்லவிடாமல் தடுக்கிைது. நான் (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்குப் பின்னால் நின்று, பிைெவ இைத்தப்கபாக்கில் இைந்துகபான 
தபண்ணிற்காக ஜனாஸாத் ததாழுரக ததாழுதிருக்கிகைன். அத்ததாழுரகயில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிகைதத்தின் ரமயப் பகுதிக்கு கநைாக 
நின்று ததாழுவித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா (ைஹ்) அவர்கள், 

அப்துல்லாஹ் பின் புரைதா (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கும் 
அைிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அப்தபண்ணிற்காக 
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ததாழுவித்தகபாது, ெடலத் தின் ரமயப் பகுதிக்கு கநைாக நின்ைார்கள்'' என்று 
(ெமுைா (ைலி) கூைியதாக) இடம்தபற்றுள்ளது.46 

 பாடம் : 28 ஜனாஸாத் ததாழுரக ததாழுதுவிட்டு வாகனத்தில் திரும்பிச் 
தெல்வது.  

1760 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
இப்னுத் தஹ்தாஹ் (ைலி) அவர்களது நல்லடக்கத்ரத முடித்தகபாது 
அவர்களிடம் கெணம் பூட்டப்படாத தவற்றுட லான குதிரைதயான்று 

தகாண்டுவைப்பட்டது. அதிகலைி அவர்கள் திரும்பினார்கள். நாங்கள் 
அவர்கரளச் சுற்ைி நடந்துவந்கதாம்.47 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. - ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இப்னுத் தஹ்தாஹ் (ைலி) அவர்களுக்கு 

ஜனாஸாத் ததாழுரக ததாழுவித்த பிைகு அவர்களிடம் கெணம் பூட்டப்படாத 
தவற்றுடலான குதிரைதயான்று தகாண்டுவைப்பட்டது. அரத ஒரு மனிதர் 
பிடித்துக்தகாள்ள அதில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஏைிக்தகாண்டார்கள். அது ெீைாக ஓடலாயிற்று. நாங்கள் அரதப் பின் 
ததாடர்ந்து விரைந்து நடக்கலாகனாம். அப்கபாது அங்கிருந்த மக்களில் 
ஒருவர், "இப்னுத் தஹ்தாஹ் அல்லது அபுத்தஹ்தாஹ் (அைிவிப்பாளர் 

ைுஅபாவிடமிருந்து அைிவிப்பவரின் ஐயம்) அவர்களுக்காக தொர்க்கத்தில் 
எத்தரனகயா கபரீச்ெங்குரலகள் ததாங்கிக்தகாண்டிருக்கின்ைன' என நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்'' என்ைார்.48 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 29 உட்குழியும் பிகைதத்தின் மீது தெங்கற் கரள அடுக்குவதும்.49  

1761 ஆமிர் பின் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் 
தந்ரத) ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் எந்த கநாயில் 

இைந்துகபானார்ககளா அந்த கநாயில் இருந்தகபாது, "(நான் இைந்ததும்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காகச் தெய்யப்பட்டரதப் கபான்று, 
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(குழியினுள்) எனக்காக உட்குழிதயான்ரை தவட்டுங்கள்; என்மீது நன்கு 
தெங்கற்கரள அடுக்கிரவயுங் கள்!'' என்று தொன்னார்கள்.  

பாடம் : 30 கப்றுக் குழியினுள் கபார்ரவரய விரித்து (பிகைதத்ரத) ரவப்பது.  

1762 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் கப்றுக்குள் ெிவப்புப் கபார்ரவ ஒன்று விரிக்கப் பட்டது.50 

இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. (முஸ்லிம் பின் 
அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான் கூறுகின்கைன்:) இந்த ஹதீஸின் அைிவிப்பாளர் 
ததாடரில் இடம்தபற்றுள்ள அபூஜம்ைா என்பவரின் தபயர் நஸ்ர் பின் இம்ைான் 
என்பதாகும். (இங்கு இடம்தபைாத மற்தைாருவைான) அபுத்தய்யாஹ் என்பாரின் 

தபயர் யஸீத் பின் ஹுரமத் ஆகும். இவர்கள் இருவரும் (குைாொன் 
நாட்டிலுள்ள) "ெர்கஸ்' எனும் நகைத்தில் இைந்தனர்.  

பாடம் : 31 மண்ணரை(யின் கமற்பகுதி)ரயத் தரைக்குச் ெமமாக்குதல்51  

 

1763 ஸுமாமா பின் ைுஃரப (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் ஃபளாலா 
பின் உரபத் (ைலி) அவர்களுடன் கைாம் நாட்டிலுள்ள "கைாடிஸ்' தீவில் 
இருந்கதாம். அங்கு எங்கள் நண்பர் ஒருவர் இைந்துவிட்டார். அப்கபாது 

ஃபளாலா பின் உரபத் (ைலி) அவர்கள், அவைது கப்ரைத் தரை மட்டமாக 
அரமக்கும்படி உத்தைவிட் டார்கள். பின்னர் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கப்ரைத் தரை மட்டமாக்கும்படி உத்தைவிட்டரத நான் 
ககட்டுள்களன்'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  

1764 அபுல்ஹய்யாஜ் அல்அெதீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அலீ பின் 
அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் என்னிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எந்த அலுவலுக்காக என்ரன அனுப்பினார்ககளா அந்த அலுவலுக்காக 
உம்ரம நான் அனுப்புகிகைன். (அந்த அலுவல் என்னதவன்ைால்) எந்த உருவச் 
ெிரலகரளயும் நீர் அழிக்காமல் விட்டுவிடாதீர்; (தரைரயவிட) உயர்ந்துள்ள 
எந்தக் கப்ரையும் தரை மட்டமாக்காமல் விடாதீர்!'' என்று கூைினார்கள். இந்த 
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ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "எந்த உருவப் படங்கரளயும் நீ அழிக்காமல் 
விடாதீர்!'' என்று கூைியதாக இடம்தபற்றுள் ளது. 

 பாடம் : 32 கப்றுகரளக் காரையால் பூசுவகதா அதன் மீது கட்டடம் 
எழுப்புவகதா கூடாது. 

 1765 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: கப்றுகள் 
காரையால் (சுண்ணாம்புக் கலரவயால்) பூெப்படுவரதயும் அதன் மீது 

உட்காருவரதயும் அதன் மீது கட்டடம் எழுப் பப்படுவரதயும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட தெய்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைி 
விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 1766 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: கப்றுகள் 
காரையால் பூெப்படுவது தரட தெய்யப்பட்டுள்ளது. 

 பாடம் : 33 கப்றுமீது அமர்வகதா அதன் மீது ததாழுவகதா கூடாது.  

1767 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர், 

ஒரு தநருப்புக் கங்கின் மீது அமர்ந்து அது அவைது ஆரடரயக் கரித்து 
அவைது ெருமம்வரை தென்ைரடவதானது, ஓர் அடக்கத் தலத்தின் (கப்று)மீது 

அவர் உட்காருவரதவிட அவருக்குச் ெிைந்ததாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 

 1768 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அடக்கத் தலங்கள் 
(கப்று)மீது உட்காைா தீர்கள்; அவற்ரை கநாக்கித் ததாழாதீர்கள். இரத 
அபூமர்ஸத் கன்னாஸ் பின் அல் ஹுரஸன் அல்ஃகனவ ீ(ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.  
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1769 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அடக்கத் தலங்கரள 
(கப்று) கநாக்கித் ததாழாதீர்கள்; அவற்ைின் மீது உட்காைாதீர்கள். இரத 
அபூமர்ஸத் அல்ஃகனவ ீ(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 பாடம் : 34 பள்ளிவாெலில் ஜனாஸாத் ததாழுரக நடத்துவது.  
 

1770 அப்பாத் பின் அப்தில்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) 
அவர்களின் பிகைதத்ரதப் பள்ளிவாெலுக்குக் தகாண்டுதென்று ததாழுரக 
நடத்துமாறு கூைினார்கள். மக்கள் அதற்கு ஆட்கெபம் ததரிவித்தனர். அப்கபாது 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் எவ்வளவு விரை வாக மக்கள் மைந்துவிடுகின்ைனர்! 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், சுரஹல் பின் அல்ரபளா (ைலி) 
அவர்களுக்குப் பள்ளிவாெலில்தான் ததாழுரக நடத்தினார்கள்'' என்று 
கூைினார்கள்.52 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1771 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) 
அவர்கள் இைந்தகபாது அவைது பிகைதத்ரதப் பள்ளி வாெலுக்குக் 
தகாண்டுவருமாறும், தாங்கள் அவருக்கு (இறுதித் ததாழுரக) ததாழப்கபாவ 

தாகவும் நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியர் தொல்லி அனுப்பினார்கள். 
அவ்வாகை மக்களும் தெய்தனர். அப்கபாது அவைது பிகைதம் நபி (ஸல்) 
அவர்களின் துரணவி யரின் அரைகளுக்கு அருகில் தகாண்டுவந்து, அவர்கள் 
ததாழுதுதகாள்வதற்காக ரவக்கப் பட்டது. பிைகு "மகாஇத்' எனும் இடம் 
கநாக்கி இருந்த "பாபுல் ஜனாயிஸ்' தரலவாயில் வழி யாகப் பிகைதம் 
தவளிகய தகாண்டுதெல்லப் பட்டது. இது குைித்து மக்கள் குரை கூறுவதா 
கவும் "பிகைதங்கரளப் பள்ளிவாெலுக்குள் தகாண்டுதெல்லப்படாது' என்று 
அவர்கள் கபெிக்தகாள்வதாகவும் நபி (ஸல்) அவர் களுரடய 
துரணவியருக்குச் தெய்தி எட்டியது. அப்கபாது நான் "மக்கள் தங்க ளுக்குத் 
ததரியாத விையத்தில் ஏன் அவெைப் பட்டுக் குரை கூறுகின்ைனர்? 

பள்ளிவாெலுக் குள் ஒரு பிகைதத்ரதக் தகாண்டுதென்ைதற் காக எங்கரள 
அவர்கள் குரை தொல்கின்ைனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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சுரஹல் பின் அல்ரபளா (ைலி) அவர்களுக்குப் பள்ளிவாெலின் நடுப் 
பகுதியில்தான் ததாழுரக நடத்தி னார்கள்'' என்று கூைிகனன். இரத அப்பாத் 
பின் அப்தில்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

1772 அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் இைந்தகபாது "அவைது 
பிகைதத்ரதப் பள்ளிவாெலுக்குக் தகாண்டுதெல்லுங்கள்; அவருக்காக நான் 
ததாழப்கபாகிகைன்' என ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடம் ஆட்கெபம் ததரிவிக்கப்பட்டகபாது, "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரபளா எனும் 
தபண்மணியின் இரு புதல்வர் களான சுரஹலுக்கும் அவருரடய 

ெககாதைருக்கும் பள்ளிவாெலில்தான் ததாழுரக நடத்தினார்கள்'' என்று 

கூைினார்கள்.53 (முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் கூறுகின் கைன்:) சுரஹல் பின் 
தஅத் என்பகத அவைது தபயைாகும். ரபளா என்பது அவருரடய தாயாரின் 
(புரன) தபயைாகும். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 35 அடக்கத் தலங்களில் நுரழயும்கபாது கூை கவண்டியதும் அடக்கம் 
தெய்யப் பட்டிருப்பவர்களுக்காகப் பிைார்த்திப் பதும்.  

1773 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தம் இறுதி நாட்களில்) என்னுடன் தங்கியிருந்த ஒவ்கவார் இைவின் 
பிற்பகுதியிலும் (மதீனாவிலுள்ள) "பகீஉல் ஃகர்கத்' தபாது ரமயவாடிக்குச் 
தெல்வார்கள். அங்கு (பின்வருமாறு) கூறுவார்கள்: அஸ்ஸலாமு அரலக்கும் 
தாை கவ்மின் முஃமினனீ். வ அத்தாக்கும் மா தூஅதூன ஃகதன் முஅஜ்ஜலூன். 
வ இன்னா இன்ைா அல்லாஹு பிக்கும் லாஹிகூன். அல்லாஹும்மஃக்ஃபிர் 

லி அஹ்லி பகீஇல் ஃகர்கத். (தபாருள்: இந்த அடக்கத் தலத்தில் உள்ள 
இரைநம்பிக்ரகயாளர்ககள! உங்கள்மீது ொந்தி தபாழி யட்டும்! நீங்கள் நாரள 
ெந்திக்கப்கபாவதாக வாக்களிக்கப்பட்ட ஒன்று, தவரண அளிக்கப்பட்ட பின்னர் 
உங்களிடம் வந்துவிட்டது. நாங்கள் அல்லாஹ் நாடினால் உங்களுக்குப் 
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பின்னால் வந்து கெைக்கூடியவர்களாக உள்களாம். இரைவா! பகீஉல் ஃகர்கதில் 
உள்களாருக்கு நீ மன்னிப்பளிப்பாயாக!) இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் குரதபா (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "உங்களிடம் வந்துவிட்டது' (அ(த்)தாக்கும்) எனும் தொற்தைாடர் 
இடம்தபைவில்ரல.  

1774 அப்துல்லாஹ் பின் கஸீர் அல்முத்தலிப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
(ஒரு நாள்) ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் "நான் நபி (ஸல்) அவர்கரளப் பற்ைியும் 

என்ரனப் பற்ைியும் உங்களுக்கு அைிவிக்க கவண்டாமா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு நாங்கள் "ஆம் (அைிவியுங்கள்)' என்று கூைி கனாம் என முஹம்மத் 
பின் ரகஸ் பின் மக்ைமா (ைஹ்) அவர்கள் ததரிவித்தார்கள். மற்கைார் 
அைிவிப்பில் (பின்வருமாறு) காணப்படுகிைது: ஒரு நாள் முஹம்மத் பின் 
ரகஸ் பின் மக்ைமா பின் அல்முத்தலிப் (ைஹ்) அவர்கள், "நான் என்ரனப் 
பற்ைியும் என் அன்ரனரயப் பற்ைியும் உங்களுக்கு அைிவிக்க கவண்டாமா?'' 

என்று ககட்டார்கள். அவர்கள் தம்ரம ஈன்தைடுத்த அன்ரனரயப் பற்ைித்தான் 
குைிப்பிடுகிைார்கள் என்று நாங்கள் எண்ணி கனாம். பிைகு அவர்கள் 

கூைினார்கள்: (ஒரு நாள் அன்ரன) ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் "நான் என்ரனப் 
பற்ைியும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளப் பற்ைியும் உங்களுக்கு 
அைிவிக்க கவண்டாமா?'' என்று ககட்டார்கள். நாங்கள் "ஆம் (அைிவியுங்கள்)' 
என்று கூைிகனாம். அப்கபாது ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் பின்வருமாறு 
கூைினார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னுடன் தங்க கவண்டிய இைவில் 
(என்னிடம்) வந்தார்கள். தமது கமலாரடரய (எடுத்துக் கீகழ) ரவத்தார்கள்; 

தம் காலணிகரளக் கழற்ைித் தமது கால்மாட்டில் ரவத்துவிட்டுத் தமது 
கீழாரடயின் ஓைத்ரதப் படுக்ரகயில் விரித்து அதில் ஒருக்களித்துப் 
படுத்திருந்தார்கள். நான் உைங்கிவிட்கடன் என்று அவர்கள் எண்ணும் அளவு 
தபாறுத்திருந்தார்கள். (நான் உைங்கிவிட்டதாக எண்ணியதும்) தமதுவாகத் 
தமது கமலாரடரய எடுத்து (அணிந்து)தகாண் டார்கள்; தமதுவாகக் 
காலணிகரள அணிந்தார்கள்; கதரவத் திைந்து தவளிகய தென்று தமதுவாகக் 

கதரவ மூடினார்கள். உடகன நான் எனது தரலத் துணிரய எடுத்து, 
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தரலயில் ரவத்து மரைத்துக்தகாண்கடன்; கீழாரடரய அணிந்துதகாண்டு 
அவர்கரளப் பின்ததாடர்ந்து நடந்கதன். அவர்கள் "அல்பகீஉ' தபாது 
ரமயவாடிக்குச் தென்று நின்ைார்கள்; அங்கு நீண்ட கநைம் நின்ைிருந்தார்கள். 
பிைகு மூன்று முரை ரககரள உயர்த்தினார்கள். பிைகு (வடீு கநாக்கித்) 
திரும்பினார்கள்; நானும் திரும்பிகனன். அவர்கள் விரைவாக நடந்தகபாது 
நானும் விரைவாக நடந்கதன். அவர்கள் ஓடிவந்தார்கள்; நானும் (அவ்வாகை) 
ஓடிவந்கதன்; அவர்களுக்கு முன் னால் (வடீ்டுக்கு) வந்து படுத்துக்தகாண்கடன். 
நான் படுத்த ெிைிது கநைத்தில் அவர்கள் (வடீ்டுக்குள்) வந்து "ஆயிஷ்! உனக்கு 
என்ன கநர்ந்தது? உனக்கு ஏன் மூச்சு வாங்குகிைது?'' என்று ககட்டார்கள். நான் 
"ஒன்றுமில்ரல' என்கைன். அதற்கு அவர்கள் "ஒன்று, நீயாகச் தொல்லிவிடு! 
இல்லாவிட்டால் நுண்ணைிவாள னும் தமன்ரமயானவனுமான அல்லாஹ் 
எனக்கு அைிவித்துவிடுவான்'' என்று கூைினார் கள். நான் "அல்லாஹ்வின் 

தூதகை, என் தந்ரதயும் என் தாயும் தங்களுக்கு அர்ப்பண மாகட்டும்!'' என்று 

கூைிவிட்டு, நடந்தரத அவர்களிடம் ததரிவித்கதன். அவர்கள் "ஓ நீதான் 
எனக்கு முன்னால் நான் கண்ட அந்த உருவமா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் 
"ஆம்' என்கைன். உடகன அவர்கள் என் தநஞ்ெில் ரகரய ரவத்துத் 
தள்ளினார்கள். எனக்கு வலித்தது. பிைகு "அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதரும் 
(உனக்கு) அநீதியிரழத்துவிடுவார்கள் என நீ எண்ணிக் தகாண்டாகயா?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான் "ஆம்! மனிதர்கள் என்னதான் மரைத்தாலும் அல்லாஹ் 
அரத அைிந்துவிடுவாகன!'' என்று கூைிகனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நீ என்ரனக் கண்டகபாது (வானவர்) ஜிப்ரீல் என்னிடம் வந்து 
மரைவாக ஓரிடத்தில் நின்றுதகாண்டு என்ரன அரழத்தார். நானும் அவைது 
அரழப்ரப ஏற்று உனக்குத் ததரியாமல் மரைவாக அவரிடம் தென்கைன். -
(தபாதுவாக) நீ உனது ஆரடரய கழற்ைிரவத்துவிட்ட கநைங்களில் அவர் நீ 
இருக்கும் இடத்திற்கு வைமாட்டார்- (எனகவ தான், மரைவாக நின்று அவர் 
என்ரன அரழத்தார்.) நான் நீ உைங்கிவிட்டதாக நிரனத்கதன். உன்ரன 
எழுப்பிவிடவும் நான் விரும்பவில்ரல. நீ தனிரமயில் இருப்பரத நிரனத்து 
பயந்துவிடுவாய் என்று நான் அஞ்ெிகனன். (எனகவ, உன்ரன 
உைக்கத்திலிருந்து எழுப்பவில்ரல.) அப்கபாது ஜிப்ரீல் "உம் இரைவன் 
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உம்ரம "பகீஉ'வாெிகளிடம் தென்று அவர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்புக் 
ககாரும்படி கட்டரளயிடுகின்ைான்' என்று கூைினார்'' என்ைார்கள். ததாடர்ந்து 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
அ(டக்கத் தலங்களில் இருப்ப)வர்களுக்காக நான் என்ன தொல்ல கவண்டும்?'' 

என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "அஸ்ஸலாமு அலா அஹ்லித் தியாரி 
மினல் முஃமினனீ வல் முஸ்லிமீன். வ யர்ஹமுல்லாஹுல் முஸ்தக்திமீன 

மின்னா வல் முஸ்தஃகிரீன். வ இன்னா இன்ைா அல்லாஹு பி(க்)கும் ல 
லாஹிகூன்'' என்று தொல்'' என்ைார்கள். (தபாருள்: அடக்கத் தலங்களில் உள்ள 
இரைநம்பிக்ரகயாளர்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் ொந்தி தபாழியட்டும்! 
நம்மில் முந்திச் தென்றுவிட்டவர்களுக்கும் பிந்தி வருபவர்களுக்கும் 
அல்லாஹ் கருரண புரிவானாக! நாம் அல்லாஹ் நாடினால் உங் களுக்குப் 
பின்னால் வந்து கெைக்கூடியவர்களாக உள்களாம்.) 

 1775 புரைதா பின் அல்ஹஸீப் அல்அஸ்லமீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களுக்கு, அவர்கள் அடக்கத் 

தலங்களுக்குச் தெல்லும்கபாது கூை கவண்டியரதக் கற்றுக் 
தகாடுத்துவந்தார்கள். அ(வ்வாறு கற்றுக் தகாண்ட)வர்களில் ஒருவர் 
"அஸ்ஸலாமு அலா அஹ்லித் தியாரி மினல் முஃமினனீ வல்முஸ்லிமீன். வ 
இன்னா இன்ைா அல்லாஹு ல லாஹிகூன். அஸ்அலுல்லாஹ லனா வ 
ல(க்)குமுல் ஆஃபிய்யா' என்று (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கற்றுக்தகாடுத்ததாகக்) கூைினார். (தபாருள்: அடக்கத் தலங்களில் உள்ள 
இரைநம்பிக்ரகயாளர்களுக்கும் முஸ்லிம் களுக்கும் ொந்தி தபாழியட்டும்! 
நாம் அல்லாஹ் நாடினால் (உங்களிடம்) வந்து கெைக்கூடியவர்களாக 
உள்களாம். நான் எங்களுக்காகவும் உங்களுக்காகவும் விகமாெனத்ரத 
கவண்டுகிகைன்.) இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், அபூபக்ர் பின் அபரீைபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
கமற்கண்ட வாெக அரமப்பு இடம்தபற்றுள்ளது. ஸுரஹர் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில் "அஸ்ஸலாமு அரலக்கும் அஹ்லத் தியாரி'' என்று 
ததாடங்குகிைது.  
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பாடம் : 36 நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் தாயாரின் அடக்கத் தலத்ரதச் ெந்திக்க  

இரைவனிடம் அனுமதி ககாரியது.  

1776 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் என் 
இரைவனிடம் என் தாயாருக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ககாை அனுமதி ககட்கடன். 
அவன் அனுமதி வழங்கவில்ரல. அவைது அடக்கத் தலத்ரதச் ெந்திக்க 
அனுமதி ககட்கடன். எனக்கு அனுமதி வழங்கினான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

1777 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் 
தாயாரின் அடக்கத் தலத்ரதச் ெந்தித்தகபாது அழுதார்கள்; (இரதக் கண்டு) 
அவர்கரளச் சுற்ைியிருந்தவர் களும் அழுதனர். அப்கபாது அவர்கள், "நான் என் 
இரைவனிடம் என் தாயாருக்காகப் பாவ மன்னிப்புக் ககாை அனுமதி 
ககட்கடன். எனக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்ரல. அவைது அடக்கத் தலத்ரதச் 

ெந்திப்பதற்கு அனுமதி ககட்கடன். எனக்கு அனுமதி வழங்கினான். எனகவ, 

அடக்கத் தலங்கரளச் ெந்தியுங்கள். ஏதனனில், அரவ மைணத்ரத 
நிரனவூட்டும்!' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  

1778 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் உங்கரள 
அடக்கத் தலங்கரளச் ெந்திக்க கவண்டாதமன்று தரட விதித்திருந்கதன். இனி 
நீங்கள் அவற்ரைச் ெந்தியுங்கள். குர்பானி இரைச்ெிரய மூன்று நாட்களுக்கு 
கமல் கெமித்துரவக்க கவண்டாதமன உங்களுக்குத் தரட விதித்திருந்கதன். 
இனி நீங்கள் விரும்பும் நாட்கள்வரை கெமித்துரவயுங்கள். பழச்ொறு 
மதுபானங்கள் ஊற்ைிரவக்கப் பயன்படும் பாத்திைங்கரளப் பயன்படுத்த 

கவண்டாதமன்று உங்களுக்குத் தரட விதித்திருந்கதன். இனி நீங்கள் எல்லாப் 

பாத்திைங்களிலும் பருகலாம். ஆனால், கபாரதயூட்டுகின்ை வற்ரை 
அருந்தாதீர்கள். இரத புரைதா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் புரைதா 
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(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 37 தற்தகாரல தெய்தவனுக்கு (இறுதி)த் ததாழுரகரயக் 
ரகவிட்டது  

1779 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அகலமான அம்பால் 
தற்தகாரல தெய்து தகாண்ட ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 

தகாண்டுவைப்பட்டகபாது, அவருக்காக நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ததாழரவக்கவில்ரல.54  

1780 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (தானியங்களில்) ஐந்து "வஸ்க்'குகரள 
விடக் குரைவானவற்ைில் ஸகாத் இல்ரல; (கால்நரடகளில்) ஐந்து 
ஒட்டகங்களுக்குக் குரைவானவற்ைில் ஸகாத் இல்ரல. (தவள்ளியில்) ஐந்து 
"ஊக்கியா'க்களுக்குக் குரைவானவற்ைில் ஸகாத் இல்ரல.2 இரத அபூெயதீ் 
அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 1781 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - அபூெயதீ் 
அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (கமற்கண்டவாறு) கூைியரத நான் ககட்கடன். அப்கபாது 
அவர்கள் தம்முரடய ஐந்து விைல்களால் ரெரக தெய்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 
ததாடங்குகிைது. பிைகு கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள விவைங்கரளப் கபான்கை 

இடம்தபற்றுள்ளன.  

1782 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (தானியங்களில்) 
ஐந்து "வஸ்க்'குகரள விடக் குரைவானவற்ைில் ஸகாத் இல்ரல; 

(கால்நரடகளில்) ஐந்து ஒட்டகங்களுக்குக் குரைவானவற்ைில் ஸகாத் 
இல்ரல. (தவள்ளி யில்) ஐந்து "ஊக்கியா'க்களுக்குக் குரைவான வற்ைில் 
ஸகாத் இல்ரல. இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
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 1783 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கபரீச்ெம் பழத்திலும் 
தானியத்திலும் ஐந்து "வஸ்க்'குகரளவிடக் குரைவானவற்ைில் ஸகாத் 

இல்ரல. இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1784 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தானியத்திலும் கபரீச்ெம் பழத்திலும் 
ஐந்து "வஸ்க்'குகரள எட்டாதவரை ஸகாத் இல்ரல; ஐந்து ஒட்டகங்களுக்குக் 
குரைவானவற்ைில் ஸகாத் இல்ரல. (தவள்ளியில்) ஐந்து 
"ஊக்கியா'க்கரளவிடக் குரைவானவற்ைில் ஸகாத் இல்ரல. இரத அபூெயதீ் 
அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
அவர்கள் அைி விக்கும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், அவற்ைில் "கபரீச்ெம் 
பழம்' (தம்ர்) என்பதற்கு பதிலாக "பழம்' (ஸமர்) என்று (தபாதுவாக) 
இடம்தபற்றுள்ளது. 

1785 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தவள்ளியில் ஐந்து 
"ஊக்கியா'க்கரளவிடக் குரைவானவற்ைில் ஸகாத் இல்ரல. ஐந்து 

ஒட்டகங்களுக்குக் குரைவானவற்ைில் ஸகாத் இல்ரல. கபரீச்ெம் பழத்தில் 
ஐந்து "வஸ்க்' குகரள விடக் குரைவானவற்ைில் ஸகாத் இல்ரல. இரத 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது  
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அத்தியாயம் :13  ஜகாத் 

ஹதீஸ் 1786 -1955 வரை 

 பாடம் : 1 பத்திதலாரு பாகம், அல்லது அதில் பாதி கடரமயாகும் ஸகாத்.3  

 

1786 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நதிகளாலும் மரழயாலும் முரளத்த 
வற்ைில் பத்து ெதவதீம் (ஸகாத் கடரம) ஆகும். ஒட்டகத்தின் மூலம் நீர் 
பாய்ச்ெி முரளத்த வற்ைில் ஐந்து ெதவதீம் (ஸகாத் கடரம) ஆகும். இரத 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 2 ஒரு முஸ்லிம் தம் அடிரமக்காகவும் குதிரைக்காகவும் ஸகாத் 
தகாடுக்க கவண்டியதில்ரல.4  

1787 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு முஸ்லிமின் 
அடிரமக்காககவா குதிரைக்காககவா அவர்மீது (ஸகாத் கடரம) இல்ரல. 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.5  

1788 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு முஸ்லிமின் அடிரமக்காககவா 
குதிரைக்காககவா அவர்மீது (ஸகாத் கடரம) இல்ரல. இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

1789 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அடிரமக்காக 
(உரிரமயாளன்மீது) ஸகாத் (கடரம) இல்ரல; கநான்புப் தபருநாள் தர்மத்ரதத் 
தவிை. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 3 (ஓைாண்டு முழுரம அரடவதற்கு முன்கப) ஸகாத் வழங்குவதும் 
ஸகாத் வழங்க மறுப்பதும். 
  

1790 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஸகாத் வசூலிப்பதற்காக உமர் (ைலி) அவர்கரள அனுப்பினார்கள். 
அப்கபாது "இப்னு ஜமீல், காலித் பின் அல்வலீத் மற்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுரடய தபரிய தந்ரத அப்பாஸ் (ைலி) ஆகிகயார் (ஸகாத் 
வழங்க) மறுத்துவிட்டனர்'' என்று கூைப்பட்டது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இப்னு ஜமீல் ஏரழயாக இருந்து, அல்லாஹ் அவரைச் 

தெல்வ(ந்த)ைாக ஆக்கிய பிைகக அவர் (ஸகாத் வழங்க) மறுத்துள்ளார். 
காலிரதப் தபாறுத்தவரை, நீங்கள் காலிதுக்கு அநீதி இரழக்கின்ைரீ்கள். 
அவகைா தம் கவெ உரட கரளயும் கபார்த் தளவாடங்கரளயும் 
அல்லாஹ்வின் பாரதயில் (அைக்தகாரடயாக) வழங்க முடிவு தெய்திருந்தார். 
அப்பாஸ் அவர்கரளப் தபாறுத்தவரையில் அவைது ஸகாத்ரதயும் அரதப் 
கபான்ை இன்தனாரு மடங்ரகயும் வழங்குவது என்மீது தபாறுப்பாகும். உமகை! 
ஒருவருரடய தந்ரதயின் ெககாதைர் அவருரடய தந்ரதரயப் கபான்ை வர் 
ஆவார் என்பது உமக்குத் ததரியாதா?'' என்று கூைினார்கள்.6  

பாடம் : 4 கநான்புப் தபருநாள் தர்மமாகப் கபரீச்ெம் பழம், கதால் நீக்கப்படாத 
ககாதுரம ஆகியவற்ரை வழங்குவது முஸ்லிம்கள்மீது கடரமயாகும்.7 

1791 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: முஸ்லிம்களில் 
சுதந்திைமானவர்கள், அடிரமகள், ஆண்கள் மற்றும் தபண்கள் ஆகிய 

அரனவர்மீதும் கபரீச்ெம் பழத்தில் ஒரு "ஸாஉ' அல்லது கதால் நீக்கப்படாத 

(வாற்)ககாதுரமயில் ஒரு "ஸாஉ' (ஏரழகளுக்கு வழங்குவது கடரம யாகும்) 
என ைமளான் கநான்புப் தபருநாள் தர்மத்ரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் மக்க ளுக்கு நிர்ணயித்தார்கள்.8 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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1792 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அடிரமகள், 

சுதந்திைமானவர்கள் ஆகி கயாரில் ெிைியவர், தபரியவர் அரனவர்மீதும் 

கபரீச்ெம் பழத்தில் ஒரு "ஸாஉ' அல்லது கதால் நீக்கப்படாத 
(வாற்)ககாதுரமயில் ஒரு "ஸாஉ' (ஏரழகளுக்கு வழங்குவது கடரமயாகும்) 
என கநான்புப் தபருநாள் தர்மத்ரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
நிர்ணயித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

1793 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: சுதந்திைமானவர்கள், 

அடிரமகள், ஆண்கள் மற்றும் தபண்கள் அரனவர்மீதும் கபரீச்ெம் பழத்தில் 
ஒரு "ஸாஉ' அல்லது கதால் நீக்கப் படாத (வாற்)ககாதுரமயில் ஒரு "ஸாஉ' 

(ஏரழ களுக்கு வழங்குவது கடரமயாகும்) என ைமளான் தர்மத்ரத நபி (ஸல்) 
அவர்கள் நிர்ணயித்தார்கள். பிைகு மக்கள் (கதால் நீக்கப்பட்ட) 
மணிக்ககாதுரமயில் அரை "ஸாஉ'ரவ அதற்குச் ெமமாக ஆக்கினர்.  

1794 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு "ஸாஉ' கபரீச்ெம்பழத்ரதகயா அல்லது ஒரு 

"ஸாஉ' கதால் நீக்கப்படாத (வாற்)ககாதுரமரயகயா கநான்புப் தபருநாள் 
தர்மமாக வழங்கும்படி கட்டரள யிட்டார்கள். மக்கள் ஒரு "ஸாஉ' கதால் 
நீக்கப்படாத ககாதுரமக்குச் ெமமாக இைண்டு "முத்'து (அரை "ஸாஉ') கதால் 
நீக்கப்பட்ட (மணிக்) ககாதுரமரய ஆக்கிக்தகாண்டார்கள்.9 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.10  

1795 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முஸ்லிம்களில் 
சுதந்திைமானவர்கள், அடிரமகள், ஆண்கள், தபண்கள், ெிைியவர்கள், தபரியவர்கள் 
ஆகிய அரனவர் மீதும் கபரீச்ெம் பழத்தில் ஒரு "ஸாஉ' அல்லது கதால் 

நீக்கப்படாத (வாற்)ககாதுரமயில் ஒரு "ஸாஉ' (ஏரழகளுக்கு வழங்குவது 
கடரம யாகும்) என ைமளான் தர்மத்ரத அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நிர்ணயித்தார்கள்.  
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1796 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் கநான்புப் 
தபருநாள் தர்மமாக ஏகதனும் உணவிலிருந்து ஒரு "ஸாஉ', அல்லது கதால் 
நீக்கப்படாத (வாற்)ககாதுரம யிலிருந்து ஒரு "ஸாஉ', அல்லது பாலாரடக் 

கட்டியிலிருந்து ஒரு "ஸாஉ', அல்லது உலர்ந்த திைாட்ரெயிலிருந்து ஒரு 
"ஸாஉ' வழங்கிவந்கதாம்.11  

1797 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: எங்களிரடகய 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இருந்த காலத்தில் ெிைியவர், தபரியவர், 

சுதந்திைமானவர், அடிரம என அரனவருக்காகவும் நாங்கள் ஏகதனும் 

உணவிலிருந்து ஒரு ஸாஉ, அல்லது பாலாரடக் கட்டியிலிருந்து ஒரு "ஸாஉ', 

அல்லது கதால் நீக்கப்படாத (வாற்)ககாதுரமயிலி ருந்து ஒரு "ஸாஉ', அல்லது 
கபரீச்ெம் பழத்திலிருந்து ஒரு "ஸாஉ', அல்லது உலர்ந்த திைாட்ரெயிலிருந்து 
ஒரு "ஸாஉ' கநான்புப் தபருநாள் தர்மமாக வழங்கிவந்கதாம். முஆவியா பின் 
அப ீசுஃப்யான் (ைலி) அவர்கள் ஹஜ் அல்லது உம்ைாவிற்காக எங்களிடம் 
வரும்வரையில் இவ்வாகை நாங்கள் வழங்கிவந்கதாம். முஆவியா (ைலி) 
அவர்கள் (எங்களிடம் வந்ததும்) தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்)மீது நின்று 
மக்களுக்கு உரையாற்ைினார்கள். அவர்கள் மக்களுக்கு ஆற்ைிய உரையில் 
"ைாம் (ெிரியா) பகுதியின் கதால் நீக்கப்பட்ட (மணிக்) ககாதுரமயில் இரு 
"முத்'துகள், கபரீச்ெம் பழத்தின் ஒரு "ஸாஉ'க்கு நிகைானதாகும் என நான் 
கருதுகிகைன்'' என்று குைிப்பிட்டார்கள். மக்கள் அரதப் பிடித்துக்தகாண்டனர். 
நாகனா (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) வழங்கியரதப் 
கபான்கை நான் உயிர் வாழும்வரை வழங்கிக்தகாண்டி ருப்கபன்.  

1798 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: எங்களிரடகய 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இருந்த காலத்தில் ெிைியவர், தபரியவர், 

சுதந்திைமானவர், அடிரம என அரனவருக்காகவும் கபரீச்ெம் பழத்திலிருந்து 
ஒரு "ஸாஉ', பாலாரடக் கட்டியிலிருந்து ஒரு "ஸாஉ', கதால் நீக்கப்படாத 
(வாற்)ககாதுரமயிலிருந்து ஒரு "ஸாஉ' ஆகிய மூன்று இனங்களிலிருந்து 

கநான்புப் தபருநாள் தர்மம் வழங்கிவந்கதாம். முஆவியா (ைலி) அவர்கள் 

வரும்வரையில் இவ்வாகை வழங்கிவந்கதாம். பிைகு முஆவியா (ைலி) 
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அவர்கள் கதால் நீக்கப்பட்ட (மணிக்) ககாதுரமயிலிருந்து இரு "முத்'து, ஒரு 
"ஸாஉ' கபரீச்ெம் பழத்திற்கு ஈடானதாகும் என்று கருதினார்கள். நாகனா 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) வழங்கியரதப் கபான்கை 

வழங்கிக் தகாண்டிருப்கபன்.  

1799 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
பாலாரடக்கட்டி, கபரீச்ெம் பழம், கதால் நீக்கப்படாத (வாற்)ககாதுரம ஆகிய 
மூன்று இனங்களிலிருந்கத கநான்புப் தபருநாள் தர்மத்ரத வழங்கிவந்கதாம்.  

1800 இயாள் பின் அப்தில்லாஹ் பின் அபெீர்ஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
முஆவியா (ைலி) அவர்கள் கதால் நீக்கப் பட்ட அரை "ஸாஉ' 

(மணிக்)ககாதுரமரய ஒரு ஸாஉ கபரீச்ெம்பழத்திற்கு ஈடாக்கியகபாது 
அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அரத ஆட்கெபித்தார்கள். "நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் வழங்கி வந்தரதப் 
கபான்று கபரீச்ெம்பழத்தில் ஒரு "ஸாஉ', அல்லது உலர்ந்த திைாட்ரெயில் ஒரு 
"ஸாஉ', அல்லது கதால் நீக்கப்படாத (வாற்) ககாதுரமயில் ஒரு "ஸாஉ', 

அல்லது பாலா ரடக்கட்டியில் ஒரு "ஸாஉ'ரவத் தவிை கவதைரதயும் 

கநான்புப்தபருநாள் தர்மமாக வழங்கமாட்கடன்'' என்று கூைினார்கள். 

 பாடம் : 5 தபருநாள் ததாழுரகக்கு முன்கப தபருநாள் தர்மத்ரத 

வழங்கிடுமாறு வந்துள்ள கட்டரள.  
1801 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்கள் தபருநாள் 
ததாழுரகக்குப் புைப்படு வதற்கு முன்கப கநான்புப் தபருநாள் தர்மம் 
வழங்கப்பட கவண்டும் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கட்டரளயிட்டார்கள். 1802 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: மக்கள் தபருநாள் ததாழுரகக்குப் புைப்படுவதற்கு முன்கப 
கநான்புப் தபருநாள் தர்மம் வழங்கப்பட கவண்டும் என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கட்டரளயிட்டார்கள்.  
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பாடம் : 6 ஸகாத் வழங்க மறுப்பது குற்ைம்.  
 

1803 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "தபான், தவள்ளி 
ஆகியவற்ரைச் கெகரித்து ரவத்துக்தகாண்டு அவற்றுக்குரிய கடரமரய 

(ஸகாத்) நிரைகவற்ைாமல் இருப்பவருக்கு, மறுரம நாளில் நைக தநருப்பில் 

அவற்ரைப் பழுக்கக் காய்ச்ெி, உகலாகப் பாளமாக மாற்ைி, அவரு ரடய 
விலாப் புைத்திலும் தநற்ைியிலும் முதுகிலும் சூடு கபாடப்படும். அரவ 
குளிர்ந்து விடும்கபாததல்லாம் மீண்டும் அவ்வாகை (பழுக்கக் காய்ந்த 
பாளமாக) மாைிவிடும். இவ்வாறு ஒரு நாள் அவர் தண்டிக்கப்படுவார். அ(ந்)த 
(ஒரு நாளி)ன் அளவு ஐம்பது ஆயிைம் ஆண்டுகளாகும். இறுதியில் அடியார்களி 
ரடகய இறுதித் தீர்ப்பு வழங்கப்படும். அப்கபாது தாம் தெல்ல கவண்டிய 
தெர்க்கத்தின் பாரதரய, அல்லது நைகத்தின் பாரதரய அவர் காண்பார்'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். அப்கபாது "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! ஒட்டகங்களின் நிரல என்ன? (அவற்றுக்குரிய கடரமரய 
நிரைகவற்ைாவிட்டால் என்ன தண்டரன?)'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு 

"ஒட்டகங்களின் உரிரமயாளர் அவற்ைிலிருந்து அவற்றுக்குரிய கடரமரய 
(ஸகாத்) நிரை கவற்ைாவிட்டால் - தண்ணரீ் புகட்டும் நாளில் பால் கைந்து 
ஏரழகளுக்கு வழங்குவதும் அவற்றுக்குரிய கடரமகளில் ஒன்ைாகும்- மறுரம 
நாளில் அவர் ஒரு விொலமான ரமதானத்தில் தூக்கிதயைியப்படுவார். அந்த 
ஒட்டகங்களில் பால்குடி மைந்த குட்டி உள்பட ஒன்றுகூட விடுபடாமல் 
எல்லாம் வந்து அவரைக் கால் குளம்புகளால் மிதிக்கும்; வாயால் கடிக்கும். 
அவற்ைில் கரடெி ஒட்டகம் மிதித்துவிட்டுச் தென்ைதும் மீண்டும் முதல் 
ஒட்டகம் அவர்மீது ஏவிவிடப்படும். இவ்வாறு ஒரு நாள் அவர் 
தண்டிக்கப்படுவார். அ(ந்)த (ஒரு நாளி)ன் அளவு ஐம்பது ஆயிைம் ஆண்டு 
களாகும். இறுதியில் அடியார்களிரடகய இறுதித் தீர்ப்பு வழங்கப்படும். 
அப்கபாது தாம் தெல்ல கவண்டிய தெர்க்கத்தின் பாரதரய, அல்லது நைகத்தின் 
பாரதரய அவர் காண்பார்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள். அப்கபாது "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஆடு, மாடுகளின் நிரல 
என்ன? (அவற்றுக்குரிய கடரமரய நிரைகவற்ைாவிட்டால் என்ன 
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தண்டரன?)'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு "ஆடு, மாடுகளின் உரிரமயாளர் 
அவற்றுக்குரிய கடரமரய (ஸகாத்) நிரைகவற்ைவில்ரலயாயின் மறுரம 
நாளில் அவர் ஒரு விொலமான ரமதானத்தில் தூக்கிதயைியப்படுவார். தகாம்பு 
வரளந்த, தகாம்பு இல்லாத, காதுகள் கிழிக்கப்பட்ட அவருரடய ஆடு, மாடுகள் 
ஒன்றுவிடாமல் வந்து அவரை முட்டித் தள்ளும்; காலால் அவரை மிதிக்கும். 
அவற்ைில் கரடெிப் பிைாணி அவரை மிதித்துவிட்டுச் தென்ைதும் மீண்டும் 
முதலில் தென்ை பிைாணி அவர் மீது ஏவிவிடப்படும். இவ்வாறு ஒரு நாள் 
அவர் தண்டிக்கப்படுவார். அ(ந்)த (ஒரு நாளி)ன் அளவு ஐம்பது ஆயிைம் 
ஆண்டுகளாகும். இறுதியில் அடியார்களிரடகய இறுதித் தீர்ப்பு வழங்கப்படும். 
அப்கபாது தாம் தெல்ல கவண்டிய தொர்க்கத்தின் பாரதரய, அல்லது 
நைகத்தின் பாரதரய அவர் காண்பார்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள். அப்கபாது "அல்லாஹ்வின் தூதகை! குதிரைகள் (நிரல 
என்ன)?'' என்று ககட்கப் பட்டது. அதற்கு "குதிரை மூன்று வரகயாகும். அது 
ஒரு மனிதருக்குப் பாவச் சுரமயாகும்; மற்தைாரு மனிதருக்கு (தபாருளாதாை)ப் 
பாது காப்பு அளிக்கக்கூடியதாகும்; இன்தனாரு மனிதருக்கு 
(இரைவனிடமிருந்து) நற்பலரனப் தபற்றுத்தருவதாகும்: குதிரை பாவச் 
சுரமயாக மாறும் மனிதன் யாதைனில், பகட்டுக்காகவும் தபருரமக்காகவும் 
இஸ்லாமியருடன் பரகரம பாைாட்டுவதற்காக வும் அரத ரவத்துப் 

பைாமரித்துவந்த மனிதன் ஆவான். அது அவனுக்குப் பாவச் சுரமயாகும். 
குதிரை (தபாருளாதாைப்) பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடியதாக மாறும் மனிதர் 
யாதைனில், அவர் அரத இரைவழியில் பயன்படுத்துவதற்காகக் 
கட்டிரவத்திருந்தார். பிைகு அதனுரடய பிடரியின் (பைாமரிப்பின்) 
விையத்திலும், (அதனால் தாங்கவியலும் சுரமரய மட்டுகம) அதன் முதுகின் 
(மீது தூக்கிரவக்கும்) விையத்திலும் அல்லாஹ்வின் கட்டரளரய 

(நிரைகவற்ை) மைக்காதவர் ஆவார். இப்படிப்பட்டவருக்கு அந்தக் குதிரை 
பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடியதாகும். குதிரை நற்பலரனப் தபற்றுத்தைக்கூடியதாக 
மாறும் மனிதர் யாதைனில், இஸ்லாமியருக்காக இரைவழியில் அரதப் 
பசும்புல் தவளியில் கட்டிரவத்துப் பைாமரித்துவந்தவர் ஆவார். எந்த 
அளவிற்கு "அந்தப் பசும்புல் தவளியில்' அல்லது "அந்தத் கதாட்டத்தில்' அது 
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கமயுகமா அந்த அளவிற்கு அவருக்கு நன்ரமகள் கிரடக்கும். அதன் தகட்டிச் 
ொணம், ெிறுநீர் ஆகியவற்ைின் அளவிற்கு அவருக்கு நன்ரமகள் எழுதப்படும். 
அது தன் நீண்ட கயிற்ைிரனத் துண்டித்துக்தகாண்டு ஓரிரு முரை குதித்து 
(அல்லது ஒன்ைிைண்டு கமடுகரளக் கடந்து) தென்ைால், அதன் பாதச் சுவடுகள், 

தகட்டிச் ொணங்கள் அளவிற்கு நன்ரமகரள அவருக்கு இரைவன் 

எழுதாமலிருப்பதில்ரல. அதன் உரிரமயாளைான அந்த மனிதர் அரத 
ஓட்டிக்தகாண்டு ஓர் ஆற்ரைக் கடந்து தெல்லும்கபாது, அதிலிருந்து அது 
தண்ணரீ் குடித்தால் அதற்குத் தண்ணரீ் புகட்டும் எண்ணம் அவருக்கு 
இல்லாமலிருந்தாலும் அது குடித்த தண்ணரீின் அளவிற்கு அவருக்கு 
அல்லாஹ் நன்ரமகரள எழுதாமல் இருப்பதில்ரல'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். அப்கபாது "அல்லாஹ்வின் தூதகை, 

கழுரதகளின் நிரல என்ன?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், 

கழுரதகள் குைித்து எந்தக் கட்டரளயும் எனக்கு அருளப்தபைவில்ரல; "எவர் 
அணுவளவு நன்ரம தெய்திருந்தாகைா அவர் அத(ன் நற்பல)ரனக் 
கண்டுதகாள்வார். கமலும், எவர் அணுவளவு தீரம புரிந்திருந் தாகைா அவரும் 
அத(ற்கான தண்ட)ரன(ரய)க் கண்டுதகாள்வார்' எனும் தனித்துவம் வாய்ந்த 

ஒருங்கிரணந்த இந்த (99:7,8) வெனங்கரளத் தவிை'' என்று தொன்னார்கள்.12 

 1804 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும் அதில், 

"ஒட்டகங்களின் உரி ரமயாளர் அவற்றுக்குரிய கடரமரய (ஸகாத்) 
நிரைகவற்ைாவிட்டால்'' என்று இடம்தபற் றுள்ளது. "அவற்ைிலிருந்து 

அவற்றுக்குரிய கடரமரய' என்று இடம்தபைவிவ்ரல. கமலும், இந்த 
அைிவிப்பில் "அந்த ஒட்ட கங்களின் பால்குடி மைந்த குட்டிகள்கூட விடு 
படாமல் எல்லாம் வந்து அவரைக் கால் குளம்புகளால் மிதிக்கும்'' எனும் 

குைிப்பு இடம் தபற்றுள்ளது. "அவருரடய இரு விலாப் புைங்களிலும் 
தநற்ைியிலும் முதுகிலும் சூடு கபாடப்படும்'' எனவும் இடம்தபற்றுள்ளது. 

 1805 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (தபான், தவள்ளி 
கபான்ை) கருவூலச் தெல்வங்கரளச் கெகரித்துரவத்திருக்கும் ஒருவர் 
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அவற்றுக்குரிய ஸகாத்ரத நிரைகவற்ைவில்ரலயாயின், மறுரம நாளில் 
அவற்ரை நைக தநருப்பில் இட்டு, உருக்கி, உகலாகப் பாளங்களாக மாற்ைி, 
அவருரடய விலாப் புைங்களிலும், தநற்ைியிலும் சூடு கபாடப்படும். இறுதியில் 
அல்லாஹ் தன் அடியார்களிரடகய ஒரு நாளில் -அ(ந்)த (ஒரு நாளி)ன் அளவு 
ஐம்பது ஆயிைம் ஆண்டுகளாகும்- தீர்ப்பளிப்பான். பிைகு அவர் தாம் தெல்ல 
கவண்டிய தெர்க்கத்தின் பாரதரய, அல்லது நைகத்தின் பாரதரயக் காண்பார். 
ஒட்டகங்களின் உரிரமயாளர் அவற்றுக்குரிய ஸகாத்ரத 
நிரைகவற்ைவில்ரலயாயின், (மறுரம நாளில்) அவர் ஒரு விொலமான 
ரமதானத்தில் தூக்கிதயைியப்படுவார். அவ்தவாட்டகங்கள் முன் 
பிருந்தரதவிட மிகவும் தகாழுத்தரவயாக மாைி, அவர்மீது ஏைிக் 
குதித்கதாடும். அவ்தவாட்டகங் களில் கரடெி ஒட்டகம் அவரை 

மிதித்துவிட்டுச் தென்ைதும் மீண்டும் முதல் ஒட்டகம் அவர்மீது 

ஏவிவிடப்படும். இறுதியில் அல்லாஹ் தன் அடியார்களிரடகய ஒரு நாளில் -
அ(ந்)த (ஒரு நாளி)ன் அளவு ஐம்பது ஆயிைம் ஆண்டு களாகும்- தீர்ப்பளிப்பான். 
பிைகு அவர் தாம் தெல்ல கவண்டிய தெர்க்கத்தின் பாரதரய, அல்லது 
நைகத்தின் பாரதரயக் காண்பார். ஆடுகளின் உரிரமயாளர் அவற்றுக்குரிய 
ஸகாத்ரத நிரைகவற்ைவில்ரலயாயின் (மறுரம நாளில்) அவர் ஒரு 
விொலமான ரமதானத்தில் தூக்கிதயைியப்படுவார். அந்த ஆடுகள் 

முன்பிருந்தரதவிட மிகவும் தகாழுத் தரவயாக மாைி, அவர்மீது ஏைி, 
குளம்புகளால் அவரை மிதிக்கும்; தகாம்புகளால் அவரை முட்டும். அவற்ைில் 
தகாம்புகள் வரளந்த ரவயும் இருக்காது; தகாம்புகளற்ைரவயும் இருக்காது. 
அவற்ைில் இறுதி ஆடு அவரைத் தாக்கிவிட்டுச் தென்ைதும் மீண்டும் 
முதலாவது ஆடு அவர்மீது ஏவிவிடப்படும். இறுதியில் அல்லாஹ் தன் 
அடியார்களிரடகய ஒரு நாளில் -அ(ந்)த (ஒரு நாளி)ன் அளவு நீங்கள் 
எண்ணிக் கணக்கிடும் நாட்களில் ஐம்பது ஆயிைம் ஆண்டுகளாகும்- 
தீர்ப்பளிப்பான். பிைகு அவர் தெல்ல கவண்டிய தெர்க்கத்தின் பாரதரய, 

அல்லது நைகத்தின் பாரதரயக் காண்பார் -இந்த ஹதீஸின் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான சுரஹல் பின் அபஸீாலிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: (இந்த ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்த என் தந்ரத அபூஸாலிஹ்-
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ைஹ்) அவர்கள் மாட்ரடப் பற்ைிக் குைிப்பிட்டார்களா, இல்ரலரயô என்று 
எனக்குத் ததரியவில்ரல.- அப்கபாது மக்கள் "குதிரைகள் (நிரல என்ன) 
அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "குதிரைகளின் பிடரிகளில் மறுரம நாள்வரை நன்ரமகள் 
பிரணக்கப்பட்டுள்ளன. குதிரை மூன்று வரகயாகும்: அது ஒரு மனிதருக்கு 

(இரைவனிடமிருந்து) நற்பலரனப் தபற்றுத்தருவதாகும்; மற்தைாரு மனிதருக்கு 
(தபாருளாதாைப்) பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடியதாகும். இன்தனாரு மனிதருக்குப் 
பாவச் சுரமயாகும். குதிரை நற்பலரனப் தபற்றுத் தைக்கூடியதாக மாறும் 
மனிதர் யாதைனில், இரைவழியில் பயன் படுத்துவதற்காக முன்கனற்பாடாக 
அரத ரவத்திருப்பவர் ஆவார். அதன் வயிற்றுக்குள் எந்தத் தீவணம் 
தென்ைாலும் அதற்காக அவருக்கு அல்லாஹ் நன்ரமரய எழுதாமல் 
இருப்பதில்ரல. அரத அவர் ஒரு பசும்புல் தவளியில் கமயவிட்டால், அது 
எந்த ஒன்ரைத் தின்ைாலும் அதற்காக அல்லாஹ் அவருக்கு ஒரு நன்ரமரய 
எழுதாமலிருப்பதில்ரல. ஓர் ஆற்ைிலிருந்து அதற்கு அவர் நீர் புகட்டினால், 

அதன் வயிற்ைினுள் தெல்லும் ஒவ்தவாரு துளி நீருக்காகவும் அவருக்கு ஒரு 
நன்ரம கிரடக்கும். (அதன் ெிறுநீர், ொணம் ஆகியவற்றுக்காகக்கூட அவருக்கு 
நன்ரம கள் எழுதப்படும் என்றும் குைிப்பிட்டார்கள்.) அது ஓரிரு முரை 
குதித்து (அல்லது ஒன்ைிைண்டு கமடுகரளக் கடந்து) தென்ைால், அது 

எடுத்துரவக்கும் ஒவ்கவார் எட்டுக்கும் அவருக்கு ஒரு நன்ரம உண்டு. 
குதிரை (தபாருளாதாைப்) பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடியதாக மாறும் மனிதர் 
யாதைனில், அரத அந்தஸ்திற்காகவும் அலங்காைத்திற்கா கவும் 
ரவத்திருப்பவர் ஆவார். ஆயினும், இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் (அதனால் 
தாங்க இயலும் சுரமரய மட்டுகம சுமத்துவதிலும், அதன் பெிரயத் 
தணிப்பதிலும்) அதன் முதுகு மற்றும் வயிற்ைின் உரிரமரய அவர் மைக்கா 
தவர் ஆவார். குதிரை பாவச் சுரமயாக மாறும் மனிதன் யாதைனில், கர்வம், 

தெருக்கு, அகம்பாவம், மக்களிடம் காட்டிக்தகாள்ளல் ஆகிய (குறுகிய) 
கநாக்கங்களுக்காக அரத ரவத்திருக்கும் மனிதன் ஆவான். அவனுக்கக அது 
பாவச் சுரமயாகும்'' என்று கூைினார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை, 

கழுரதயின் நிரல என்ன?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கள் "கழுரதகள் குைித்து எந்தக் கட்டரளரயயும் அல்லாஹ் 
எனக்கு அருளவில்ரல; "எவர் அணுவளவு நன்ரம தெய்திருந்தாகைா அவர் 
அத(ன் நற்பல)ரனக் கண்டுதகாள்வார். கமலும், எவர் அணுவளவு தீரம 
புரிந்திருந்தாகைா அவரும் அத(ற்கான தண்ட) ரன(ரய)க் கண்டுதகாள்வார்' 

எனும் தனித்துவம் வாய்ந்த ஒருங்கிரணந்த இந்த (99:7,8) வெனங்கரளத் 
தவிை'' என்று தொன்னார்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "தகாம்புகள் 
வரளந்தரவ' (அக்ஸா) என்பதற்கு பதிலாக "காது கிழிக்கப்பட்டரவ' (அள்பா) 
என்று இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும் "அவருரடய விலாப் புைங்களிலும் 
முதுகிலும் சூடு கபாடப்படும்' என்று இடம் தபற்றுள்ளது. "அவருரடய 
தநற்ைியிலும்' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத இன்கனார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஒரு மனிதர் தம் ஒட்டகங்களில் 
"இரைவனுக்குரிய உரிரமரய' அல்லது "தர்மத்ரத' நிைகவற்ைாவிடில்'' என 
ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது.  

1806 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒட்டகங்களின் 
உரிரமயாளர் அவற்றுக் குரிய கடரமகரளச் தெய்யாமல் இருந்தால், மறுரம 
நாளில் அரவ, முன்பு ஒருகபாதும் இருந்திைாத அளவிற்குக் தகாழுத்த 

நிரலயில் வரும். அவற்றுக்காக அவர் விொலமான ஒரு ரமதானத்தில் 

உட்காருவார். அந்த ஒட்ட கங்கள் குதித்கதாடி வந்து தம் கால்களால் அவரை 
மிதிக்கும். மாடுகளின் உரிரமயாளர் அவற்றுக்குரிய கடரமகரளச் 
தெய்யாமல் இருந்தால், மறுரம நாளில் அரவ ஏற்தகனகவ இருந்தரதவிடப் 
தபருத்த நிரலயில் அவரிடம் வரும். அவற் றுக்காக அவர் விொலமான ஒரு 
ரமதானத்தில் உட்காருவார். அந்த மாடுகள் வந்து அவரைக் தகாம்புகளால் 
முட்டும்; கால்களால் மிதிக்கும். அவ்வாகை ஆடுகளின் உரிரமயாளர் 
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அவற்றுக்குரிய கடரமரயச் தெய்யாமலிருந்தால், அரவ முன்பு 

இருந்தரதவிடப் தபரியரவயாக மறுரம நாளில் வரும். அவற்றுக்காக அவர் 
விொலமான ததாரு ரமதானத்தில் அமர்வார். அரவ தம் தகாம்புகளால் 
அவரை முட்டும்; கால் குளம்புகளால் மிதிக்கும். அந்த ஆடுகளில் 
தகாம்பற்ைரவகயா தகாம்பு முைிந்தரவகயா இருக்காது. (தபான், தவள்ளி 
கபான்ை) கருவூலச் தெல்வங்கரள உரடயவர் அவற்றுக்கான கடரமகரளச் 

தெய்யாமலிருந்தால், அவருரடய தெல்வங்கள் மறுரம நாளில் தகாடிய 
நஞ்சுரடய தபரிய பாம்பாக மாைி, தனது வாரயத் திைந்த நிரலயில் அவரைப் 
பின்ததாடரும். அவரிடம் அது வந்ததும் அவர் அங்கிருந்து தவருண்கடாடுவார். 
அப்கபாது "நீ கெமித்துரவத்த உனது கருவூலத்ரத நீகய எடுத்துக் தகாள். அது 
எனக்கு கவண்டாம்'' என்று அது அவரை அரழத்துக் கூறும். அதனிடமிருந்து 
தம்மால் தப்ப முடியாது என்று அவர் அைியும் கபாது, தமது ரகரய அதன் 
வாய்க்குள் நுரழப்பார். அது அவைது ரகரய ஒட்டகம் கடிப்பரதப் கபான்று 
கடிக்கும். இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் அல் அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான அபுஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகின்ைார்கள்: இந்த ஹதீரஸ உரபத் பின் உரமர் (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து நான் தெவியுற்கைன். பிைகு ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
அவர்களிடம் இரதப் பற்ைிக் ககட்டகபாது, அவர்களும் உரபத் பின் உரமர் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூைிய ரதப் கபான்கை அைிவித்தார்கள். உரபத் பின் உரமர் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "ஒரு மனிதர் "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
ஒட்டகங்களுக்குரிய கடரம என்ன?' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "தண்ணரீ் புகட்டும் நாளில் அவற்ைில் பால் கைந்து 

ஏரழகளுக்கு வழங்குவதும், அவற்ைின் வாளிரய இைவலாக வழங்குவதும், 

தபாலி ஒட்டகங்கரள இைவல் தருவதும், அ(தன் பால், உகைாமம் 
ஆகிய)வற்ரைப் பயன்படுத்திக்தகாள்ளுமாறு அவற்ரை அன்பளிப்பாக வழங்கு 
வதும், அல்லாஹ்வின் பாரதயில் அவற்ைின் மீது சுரமகரள ஏற்றுவதும் 
ஆகும்' என்று கூைினார் கள்'' என இடம்தபற்றுள்ளது. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 1807 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "ஒட்டகம், மாடு, ஆடு ஆகிய கால்நரடகளின் உரிரமயாளர் 

அவற்றுக் குரிய கடரமரய நிரைகவற்ைாவிட்டால் மறுரம நாளில் அவர் 
ஒரு விொலமான ரமதானத்தில் உட்காைரவக்கப்படுவார். அப்கபாது கால் 
குளம்புகள் உரடயரவ தம் கால்குளம்புகளால் அவரை மிதிக்கும்; 

தகாம்புரடயரவ தமது தகாம்பால் அவரை முட்டித் தள்ளும். அன்ரைய 
தினம் அவற்றுக் கிரடகய தகாம்புகளற்ைரவயும் இருக்காது; தகாம்புகள் 
முைிந்தரவயும் இைாது'' என்று கூைினார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
அவற்றுக்குரிய கடரமகள் என்ன?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அவர்கள், 

"தபாலி ஒட்டகங்கரள இைவலாக வழங்குவதும், அவற்ைின் வாளிரய 
இைவலாகக் தகாடுப் பதும், அவற்ைிலிருந்து பால் கைந்துதகாள்வதற்கு(ம் 
உகைாமத்ரத எடுத்துக்தகாள்வதற்கும்) அனபளிப் பாக வழங்குவதும், தண்ணரீ் 
புகட்டும் நாளில் அவற்ைிலிருந்து பால் கைந்து ஏரழகளுக்கு அளிப் பதும், 

அல்லாஹ்வின் பாரதயில் அவற்ைின் மீது சுரமகரள ஏற்றுவதும் ஆகும்'' 

என்று கூைினார்கள். கமலும், "(தபான், தவள்ளி, பணம் உள்ளிட்ட) தெல்வங்கரள 
உரடயவர் அவற் றுக்குரிய ஸகாத்ரத நிரைகவற்ைாவிட்டால், மறுரம 
நாளில் அரவ தகாடிய நஞ்சுரடய பாம்பாக மாைி தம்மவரை எங்கு 
தென்ைாலும் விடாமல் பின்ததாடரும். அப்கபாது "இதுதான் நீ கருமித்தனம் 
தெய்து (கெர்த்து) வந்த உனது தெல்வம்'' என்று கூைப்படும். அவர் அதனிட 
மிருந்து தவருண்கடாடுவார். அதனிடமிருந்து தம்மால் தப்ப முடியாது என்று 
அவர் காணும் கபாது, தமது கைத்ரத அவர் அதன் வாய்க் குள் ரவப்பார். 
ஒட்டகம் கடிப்பரதப் கபான்று அது அவைது கைத்ரதக் கடிக்க ஆைம்பிக்கும். 
பாடம் : 7 ஸகாத் வசூலிப்பவர்களிடம் தபாருத்த மாக நடந்துதகாள்ளல்.  

1808 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ெில கிைாமவாெிகள் வந்து, "எங்களிடம் ஸகாத் 
வசூலிக்க வருபவர்களில் ெிலர் எங்களிடம் வைம்பு மீைி நடந்துதகாள்கிைார்கள்'' 

என்று கூைினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களிடம் 
ஸகாத் வசூலிக்க வருபவர்கரள (அவர்களது கடரமரயச் தெய்ய 
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ஒத்துரழத்து) திருப்தியரடயச் தெய்யுங்கள்'' என்று (மக்களிடம்) கூைினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூைியரத நான் 
ககட்டதுமுதல், என்னிடம் ஸகாத் வசூலிக்க வந்த எவரும் என்ரனக் குைித்து 
திருப்தி தகாள்ளாமல் திரும்பிச்தென்ைதில்ரல. - ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 8 ஸகாத் வழங்காதவருக்குக் கிரடக்கும் கடுரமயான தண்டரன.  
 

1809 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (இரையில்லம்) 
கஅபாவின் நிழலில் அமர்ந்திருந்தகபாது அவர்களிடம் நான் கபாய்ச்கெர்ந்கதன். 
என்ரன அவர்கள் கண்டதும் "கஅபாவின் அதிபதிமீது ஆரண யாக! அவர்கள் 
நஷ்டவாளிகள்'' என்று கூைி னார்கள். நான் தென்று (அவர்கள் அருகில்) 
அமர்ந்கதன். என்னால் இருப்புக்தகாள்ள முடியாததால் உடகன எழுந்து, "என் 
தந்ரதயும் என் தாயும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்! அவர்கள் யார், 

அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்கடன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் 
அதிகமான தெல்வம் பரடத்தவர் கள். ஆனால், (நல்வழியில் தெல்வத்ரத 

ஈந்த) ெிலரைத் தவிை'' என்று கூைியபடி இவ்வாறு இவ்வாறு இவ்வாறு என்று 
(தம் முன் பக்கம், பின் பக்கம், வலப் பக்கம், இடப் பக்கம்) ரெரக தெய்து 

(நல்வழிகள் பல உள்ளன என்பரதச் சுட்டிக்காட்டி)விட்டு, "ஆனால், அவர்கள் 

மிகக் குரைவானவர்ககள. ஒருவருக்கு ஒட்டககமா மாகடா ஆகடா இருந்து 
அவற் றுக்கான ஸகாத்ரத அவர் நிரைகவற்ை வில்ரலயாயின், மறுரம 
நாளில் அரவ ஏற்தகனகவ இருந்தரதவிடப் தபரியனவாகவும் 
தகாழுத்தரவயாகவும் வந்து அவரைக் தகாம்புகளால் முட்டும்; கால் 
குளம்புகளால் மிதிக்கும். அவரை இறுதிப் பிைாணி மிதித்துவிட்டுச் தென்ைதும் 
மீண்டும் முதல் பிைாணி அவரை மிதிக்க வரும். இந்நிரல மக்களிரடகய 
இறுதித் தீர்ப்பு வழங்கப்படும்வரை நீடிக்கும்'' என்று கூைினார்கள்.13 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூதர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 

வழியாக வும் வந்துள்ளது. அதில் "நபி (ஸல்) அவர்கள் (இரையில்லம்) 
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கஅபாவின் நிழலில் அமர்ந்திருந்தகபாது அவர் களிடம் நான் 
கபாய்ச்கெர்ந்கதன்'' என்று ததாடங்கி, கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளது. ஆயினும் அதில், "எனது உயிர் எவன் 
ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! ஒரு மனிதர் ஒட்டகத்ரதகயா 
மாட்ரடகயா ஆட்ரடகயா அவற்றுக்குரிய ஸகாத்ரத வழங்காத நிரலயில் 
விட்டு விட்டு இைந்துவிடுவாைாயின்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

1810 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உஹுத் மரல அளவிற்கு என்னிடம் 
தங்கம் இருந்து, அதிலிருந்து ஒகைதயாரு தபாற்காசு என்னிடம் (எஞ்ெி) 
இருந்தாலும் (அரத மக்கள் நலனுக்காகச் தெலவிடாமல்) மூன்று 

இைவுகள்கூட கழிந்துதெல்வது எனக்கு மகிழ்ச்ெியளிக்காது; கடரன 
அரடப்பதற்காக நான் எடுத்து ரவக்கும் தபாற்காரெத் தவிை. இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.14 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 9 தர்மம் தெய்யுமாறு வந்துள்ள ஆர்வ மூட்டல்.  

1811 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் இைவு கநைத்தில் நபி (ஸல்) 
அவர் களுடன் மதீனாவின் (பாரைகள் நிரைந்த) "ஹர்ைா'ப் பகுதியில் 
(எதிரிலிருந்த) உஹுத் மரலரயப் பார்த்தவாகை நடந்துதென்று 
தகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அபூதர்கை!' என்று என்ரன அரழத்தார்கள். நான் "இகதா! காத்திருக்கிகைன்; 

கூறுங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்கைன். நபி (ஸல்) அவர்கள் "இந்த 
உஹுத் மரல அளவிற்கு என்னிடம் தங்கம் இருந்து, அதிலிருந்து ஒகைகயாரு 
தபாற்காசு என்னிடம் (எஞ்ெி) இருந்தாலும் அரத அல்லாஹ்வின் 
அடியார்களிரடகய இப்படி இப்படி இப்படிதயல்லாம் தெலவிடாமல் மூன்று 
இைவுகள்கூட கழிந்துதெல்வரத நான் விரும்பவில்ரல. கடரன 
அரடப்பதற்காக நான் எடுத்துரவக்கும் தபாற்காரெத் தவிை'' என்று கூைி, வாரி 
இரைப்பரதப் கபான்று தமது முன் பக்கமும் வலப் பக்கமும் இடப் பக்கமும் 
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ரெரக தெய்தார்கள். பிைகு (ெிைிது தூைம்) நாங்கள் நடந்கதாம். அப்கபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் "அபூதர்கை!' என்று (மீண்டும்) அரழத்தார்கள். நான் "இகதா! 
காத்திருக்கிகைன்; கூறுங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்கைன். நபி ஸல்) 
அவர்கள் "(இம்ரமயில் தெல்வம்) அதிகம் உள்ளவர்ககள மறுரம நாளில் 
(நற்பலன்) குரைந்தவர்கள் ஆவர்'' என்று கூைிவிட்டு, முன்பு தெய்தரதப் 
கபான்கை தெய்து, "இப்படி இப்படி இப்படி (நல்வழியில்) தெலவு தெய்தவர்கள் 
தவிை'' என்று கூைினார்கள். பிைகு (இன்னும் ெிைிது தூைம்) நாங்கள் தென்ைதும் 
நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் "அபூதர்! நான் வரும்வரை இங்கககய 
இருங்கள்!'' என்று கூைிவிட்டு (இருளுக்குள் நடந்து) என்ரனவிட்டும் 
மரைந்துவிட்டார்கள். அப்கபாது ஏகதா மர்மமான உைத்த ெப்தம் ஒன்ரை நான் 
ககட்டு "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஏகதா ஏற்பட்டுவிட்டது 
கபாலும்' என்று கூைிக்தகாண்டு, அவர்கரளப் பின்ததாடை எண்ணிகனன். பிைகு 
என்னிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள் "நான் வரும்வரை இங்கககய இருங்கள்' என்று 
தொன்னது என் நிரனவுக்கு வந்தது. ஆதலால், அவர்கள் என்னிடம் 
வரும்வரை அவர்கரள எதிர்பார்த் துக் காத்திருந்கதன். அவர்கள் வந்ததும் 
நான் ககட்ட ெப்தத்ரதப் பற்ைி அவர்களிடம் எடுத்துச் தொன்கனன். அப்கபாது 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "அது (வானவர்) ஜிப்ரீல்தாம். அவர் என்னிடம் வந்து 
"உங்கள் ெமுதாயத்தாரில் யார் (ஏக இரைவனாம்) அல்லாஹ்வுக்கு எரதயும் 

இரணரவக்காமல் (வாழ்ந்து) இைந்துவிடுகிைாகைா அவர் தொர்க்கம் 
தெல்வார்'' என்ைார். நான் (ஜிப்ரீலிடம்) "அவர் விபொைம் புரிந்தாலும் 
திருடினாலுமா (தொர்க்கம் புகுவார்)?'' என்று ககட்கடன். அவர் "(ஆம்) விபொைம் 

புரிந்தாலும் திருடினாலும் ெரிகய (இறுதியில் அவர் தொர்க்கம் தெல்வார்)'' 
என்று பதிலளித்தார் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 1812 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஓர் இைவு கநைத்தில் 
தவளியில் புைப்பட்டுச் தென்ைகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தனியாக நடந்து தென்றுதகாண்டிருந்தார்கள்; அவர்களுடன் எந்த மனிதரும் 
இருக்க வில்ரல. அவர்கள் தம்முடன் யாரும் வருவரத விரும்பவில்ரல 
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என்று நான் எண்ணிக் தகாண்கடன். நிலா தவளிச்ெம் படாத இடத்தில் நான் 
(அவர்களுக்குப் பின்னால்) நடக்கலாகனன். அவர்கள் திரும்பி என்ரனப் 

பார்த்துவிட்டு, "யார் இது?'' என்று ககட்டார்கள். "(நான்) அபூதர், அல்லாஹ் 

என்ரனத் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாக்கட்டும்'' என்று பதிலளித்கதன். அவர்கள் 
"அபூ தர்கை, இங்கக வாருங்கள்'' என்று அரழத்தார்கள். நான் அவர்களுடன் 
ெிைிது கநைம் நடந்கதன். அப்கபாது அவர்கள், "(இம்ரமயில் தெல்வம்) அதிகம் 
உள்ளவர்ககள மறுரம நாளில் (நற்பலன்) குரைந்தவர் ஆவர். அல்லாஹ் தந்த 
நல்லரத (தெல்வத்ரத) அள்ளித் தமது வலப் பக்கமும் இடப் பக்கமும் முன் 
பக்கமும் பின் பக்கமும் வாரி இரைத்து, நன்ரம புரிந்தவரைத் தவிை'' என்று 
கூைினார்கள். பிைகு இன்னும் ெிைிது கநைம் நான் அவர்களுடன் நடந்கதன். 
அப்கபாது அவர்கள் "இந்த இடத் திகலகய அமர்ந்திருங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். பாரைகள் சூழ்ந்த ஒரு தவட்ட தவளியில் "நான் திரும்பி 
வரும்வரையில் இந்த இடத்தி கலகய அமர்ந்திருங்கள்'' என்று கூைி என்ரன 
உட்காைரவத்தார்கள். பின்னர் (பாரைகள் நிரைந்த அந்த) "ஹர்ைா'ப் பகுதியில் 
நடந்து தென்ைார்கள். அவர்கரள நான் பார்க்க முடியாத இடத்திற்குச் தென்று 
நீண்ட கநைம் இருந்துவிட்டு, என்ரன கநாக்கி வந்தார்கள். அப்கபாது "அவன் 
திருடினாலும் விபொைம் புரிந்தாலும் ெரிகய!'' என்று கூைிக்தகாண்டிருந் தரத 
நான் தெவியுற்கைன். அவர்கள் (என் அருகில்) வந்ததும் என்னால் 
தபாறுரமயுடன் இருக்க முடியாமல், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அல்லாஹ் 

என்ரனத் தங்களுக்கு அர்ப்பண மாக்கட்டும்! "ஹர்ைா'ப் பகுதியில் தாங்கள் 

யாருடன் கபெிக்தகாண்டிருந்தீர்கள்? யாரும் தங்களுக்கு எந்த பதிலும் 
அளிப்பரத நான் தெவியுைவில்ரலகய?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு "அவர்தாம் 
(வானவர்) ஜிப்ரீல். அவர் ஹர்ைாப் பகுதியில் என்னிடம் வந்து "யார் 
அல்லாஹ்விற்கு எரதயும் இரணரவக்காமல் இைந்துவிடு கிைாகைா அவர் 
தொர்க்கத்தில் நுரழவார் எனும் நற்தெய்திரய உங்கள் ெமுதாயத்தாரிடம் 
கூைி விடுங்கள்'' என்ைார். உடகன நான் "ஜிப்ரீகல! அவர் திருடினாலும் 
விபொைம் புரிந்தாலுமா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர், "ஆம்' என்று 
பதிலளித்தார். நான் "அவர் திருடினாலும் விபொைம் புரிந்தா லுமா?'' என்று 

(மீண்டும்) ககட்கடன். அவர் "ஆம்' என்ைார். நான் "அவர் திருடினாலும் 
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விபொைம் புரிந்தாலுமா?'' என்று (மீண்டும்) ககட்கடன். அவர் "ஆம்; அவர் மது 
அருந்தினாலும் ெரிகய!'' என்று கூைினார் என்ைார்கள்.  

பாடம் : 10 தெல்வத்ரதக் குவித்து ரவத்(துக்தகாண்டு அதற்கான கடரமரய 
நிரைகவற்ைா) கதார் குைித்து வந்துள்ள கண்டனம்.  

1813 அஹ்னஃப் பின் ரகஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் மதீனாவிற்குச் 
தென்கைன். அங்கு ஓர் அரவயில் பங்ககற்கைன். அந்த அரவயில் குரைைிப் 

பிைமுகர்களும் இருந்தனர். அப்கபாது மிகவும் தொைதொைப்பான ஆரடயும் 

முைட்டுத்தனமான கதாற்ைமும் முகமும் தகாண்ட ஒரு மனிதர் (அங்கு) வந்து 
அவர்கள் முன் நின்று, "(ஸகாத் வழங்காமல்) தெல்வத்ரதக் 
குவித்துரவத்திருப்கபாருக்கு "நற்தெய்தி' கூறுக: நைக தநருப்பில் சூடாக்கப்பட்ட 
ஒரு கல் அவருக்கு உண்டு. அந்தக் கல் அவர்களில் ஒருவைது மார்புக் 
காம்பின் கமல் ரவக்கப்படும். உடகன அது அவைது கதாளின் கமற்பகுதி 
எலும்பின் வழியாக தவளிகயறும். பிைகு அந்தக் கல் அவைது கதாளின் 
கமற்பகுதியில் ரவக்கப் படும். உடகன அது மார்புக் காம்பின் வழியாக 
ஊடுருவி தவளிகயறும்'' என்று கூைினார். (இரதக் ககட்டவுடன்) மக்கள் 
தங்கள் தரலகரளத் தாழ்த்திக்தகாண்டனர். அவர் களில் ஒருவர்கூட 
அவருக்கு எந்தப் பதிலும் அளித்தரத நான் பார்க்கவில்ரல. பிைகு அந்த 
மனிதர் திரும்பிச்தென்ைார். அவரைப் பின்ததாடர்ந்து நான் தென்கைன். அவர் 
ஒரு தூணுக்கு அருகில் கபாய் உட் கார்ந்தார். அப்கபாது அவரிடம் நான், 

"தாங்கள் கூைியரதக் ககட்டு இம்மக்கள் தவறுப்பரடந்த ரதகய நான் 

கண்கடன்'' என்கைன். அதற்கு அவர், "இவர்கள் விவைமற்ை மக்கள். என் உற்ை 

கதாழர் அபுல்காெிம் (முஹம்மத்-ஸல்) அவர்கள் (ஒரு முரை) என்ரன 
அரழத்தார்கள். நான் அவர்களது அரழப்பிற்குப் பதிலளித்கதன். அப்கபாது 
அவர்கள் "உஹுத் மரலரய நீர் பார்க்கி ைைீா?' என்று ககட்டார்கள். தமது 
கதரவ ஒன்றுக்காக அவர்கள் என்ரன அங்கு அனுப்பப்கபாகிைார் கள் என 
எண்ணியவாறு (கநைத்ரத அைிந்துதகாள்ள) எனக்கு கமகல உள்ள சூரியரனப் 
பார்த்து விட்டு, "(ஆம்; உஹுத் மரலரயப்) பார்க்கிகைன்' என்கைன். அப்கபாது 
"இந்த (உஹுத் மரல) அளவிற்கு என்னிடம் தங்கம் இருந்தாலும், அதில் 
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அரனத்ரதயும் ஈந்து மகிழகவ நான் விரும்பு கவன். (அதில் எரதயும் 
கெகரித்து ரவக்கமாட்கடன். என் கடரன அரடப்பதற்காக நான் எடுத்து 
ரவக்கும்) மூன்று தபாற்காசுகரளத் தவிை'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள். ஆனால், இந்த மக்ககளா எரதயுகம அைியாதவர்களாய் 
உலக ஆதாயங்கரளச் கெகரித்து ரவத்துக் தகாண்டிருக்கிைார்கள்'' என்று 
கூைினார். நான், "உங்களுக்கும் உங்களுரடய குரைைி ெககாதர்களுக்கும் 
என்ன ஆயிற்று? நீங்கள் அவர்கரள அணுகி அவர்களிடமிருந்து எரதயும் 
தபற்றுக்தகாள்வதில்ரலகய?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர், "உம்முரடய 
இரைவன் மீதாரணயாக! நான் அல்லாஹ்ரவயும் அவன் தூதரையும் 
ெந்திக்கும்வரை இவர்களிடம் இவ்வுலகப் தபாருட்கள் எரதயும் 
ககட்கமாட்கடன்; மார்க்க விையங் கரளப் பற்ைிய எந்தத் தீர்ப்ரபயும் 
ககாைவுமாட்கடன்'' என்று கூைினார்.15 

 

1814 அஹ்னஃப் பின் ரகஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் குரைைிக் 
குலத்தார் ெிலருடன் (ஓர் அரவயில்) இருந்கதன். அப்கபாது அவ்வழி யாகச் 
தென்ை அபூதர் (ைலி) அவர்கள் "(ஸகாத் தகாடுக்காமல்) தெல்வத்ரதக் குவித்து 
ரவப்ப வர்களுக்கு (பழுக்கக் காய்ச்ெப்பட்ட கம்பியால்) அவர்களது முதுகில் 
சூடு கபாடப்படும். அது அவர்களது விலாவிலிருந்து தவளிகயறும். அவர்களது 
பிடரிப் பகுதியில் ஒரு சூடு கபாடப்படும். அது அவர்களின் தநற்ைியி லிருந்து 
தவளிகயறும் என நற்தெய்தி கூறுங்கள்'' என்று கூைிவிட்டு, அங்கிருந்து 
விலகிப்கபாய் (ஓரிடத்தில்) அமர்ந்தார்கள். நான் "இவர் யார்?'' என்று 
ககட்கடன். மக்கள் "இவர்தாம் அபூதர் (ைலி)'' என்று கூைினார்கள். உடகன நான் 
எழுந்து அவர்களிடம் தென்று, "ெற்று முன்பாகத் தாங்கள் ஏகதா கூைிக்தகாண் 

டிருந்தீர்ககள அது என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் 
"அவர்களுரடய நபி (முஹம்மத்-ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நான் தெவியுற்ை 
ஒரு தெய்திரயகய நான் கூைிகனன்'' என்ைார்கள். நான், "(தரலவர்கள் 
முஸ்லிம்களுக்கு வழங்கும்) இந்த நன்தகாரட ததாடர்பாகத் தாங்கள் என்ன 
கூறுகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அபூதர் (ைலி) அவர்கள், "அரத நீங்கள் 
தபற்றுக்தகாள்ளுங்கள். ஏதனனில், இன்று அது உங்களுக்கு உதவியாக 
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இருக்கும். அது உங்களது மார்க்கத்திற்கான கூலியாக இருக்குமாயின், அரத 
விட்டுவிடுங்கள் (தபற்றுக்தகாள்ளாதீர்கள்)'' என்று பதிலளித்தார்கள்.  

பாடம் : 11 தர்மம் தெய்யுமாறு வந்துள்ள தூண்டலும், தர்மம் தெய்பவருக்கு 
(ெிைந்த) பிைதிபலன் உண்டு என்ை நற்தெய்தியும்.  

1815 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வளமும் உயர்வும் மிக்க அல்லாஹ், 

"ஆதமின் மககன (மனிதா)! நீ (பிைருக்கு) ஈந்திடு. உனக்கு நான் ஈகவன்'' என்று 
தொன்னான். கமலும், நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் வலக் 
கைம் நிைம்பியுள்ளது; இைவிலும் பகலிலும் அது வாரி வழங்குகிைது. அரத 
எதுவும் குரைத்துவிடாது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1816 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின் வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என்னிடம் 
அல்லாஹ், "நீர் (பிைருக்கு ஈந்திடுக. நான் உமக்கு ஈகவன்'' என்று தொன்னான். 
கமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
வலக் கைம் நிைம்பியுள்ளது. அது இைவிலும் பகலிலும் வாரி வழங்கிக் 
தகாண்கடயிருக்கிைது. எதுவும் அரதக் குரைத்துவிடவில்ரல. வானத்ரதயும் 
பூமிரய யும் அவன் பரடத்ததுமுதல் வழங்கியது எதுவும் அவனது வலக் 

கைத்திலுள்ள (தெல் வத்)ரத குரைத்துவிடவில்ரல பார்த்தீர்களா? 

(வானங்கரளயும் பூமிரயயும் பரடப்பதற்கு முன்னர்) அவனது அரியாெனம் 
நீரின் மீ(து அரமந்)திருந்தது. அவனது மற்தைாரு கைத்தில் மைணம் (உள்ளிட்ட 
தரலவிதியின் தைாசு) உள்ளது. அவகன உயர்த்துகிைான்; தாழ்த்துகிைான்.16  

பாடம் : 12 குடும்பத்தார், அடிரமகள் (பணியாட்கள்) ஆகிகயாருக்குச் 
தெலவழிப்பதன் ெிைப்பும் அவர்கரள (ஆதரிக்காமல்) வணீாக்கிவிடுபவன், 

அல்லது அவர்களுக்கு வழங்க கவண்டிய வாழ்க்ரகப் படிரய வழங்க 
மறுப்பவன் அரடயும் பாவமும்.  
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1817 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மனிதர் தம் 
குடும்பத்தாருக்காகச் தெலவிடுகின்ை ஒரு தபாற்காசும் (தீனார்), அல்லாஹ்வின் 
பாரதயில் தமது வாகனத்திற்காகச் தெலவிடுகின்ை ஒரு தபாற்காசும், 

அல்லாஹ்வின் பாரதயில் தம் நண்பர்களுக்காகச் தெலவிடுகின்ை ஒரு 

தபாற்காசுகம அவர் தெலவிடுகின்ை தபாற்காசுகளி கலகய ெிைந்ததாகும். இரத 
ஸவ்பான் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக் கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அபூ 
கிலாபா (ைஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
குடும்பத்தாருக்குச் தெல விடுவரதகய ஆைம்பமாகக் கூைினார்கள்'' என்று 
கூைிவிட்டு, "தம் ெின்னஞ் ெிைிய பிள் ரளகளுக்குச் தெலவிடுகின்ைவரைவிட 
அதிக நற்பலன் அரடந்துதகாள்ளும் மனிதர் யார்? (ஏதனனில்) அவர் தம் 
பிள்ரளகரளச் சுய மரியாரதகயாடு வாழச் தெய்கிைார். அல்லது அவர் 
மூலம் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு உதவி, அவர்கரளத் தன்னிரைவுடன் வாழச் 
தெய் கிைான்'' என்றும் கூைினார்கள்.  

1818 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் 
அல்லாஹ்வின் பாரதயில் தெலவிட்ட ஒரு தபாற்காசு, நீங்கள் ஓர் 

அடிரம(யின் விடு தரல)க்காகச் தெலவிட்ட ஒரு தபாற்காசு, நீங்கள் ஓர் 
ஏரழக்குத் தர்மம் தெய்த ஒரு தபாற்காசு, நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தாருக்காகச் 
தெலவிட்ட ஒரு தபாற்காசு - இவற்ைில் நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தாருக்காகச் 
தெலவிட்ட ஒரு தபாற்காகெ அதிக நற்பலரன உரடயதாகும். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1819 ரகஸமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அபெீப்ைா (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நாங்கள் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) 
அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்கதாம். அப்கபாது அவர்களுரடய கருவூலக் 
காப்பாளர் வடீ்டுக்குள் வந்தார். அவரிடம் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) 
அவர்கள் "அடிரமகளுக்கு உணவு தகாடுத்துவிட்டாயா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அவர், "இல்ரல' என்ைார். "உடகன தென்று அவர்களுக்கு உணவு தகாடு'' என்று 

852

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஜகாத்



 
 
 

அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைிவிட்டுப் பின்வருமாறு 
கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவைது 
உணவு எவைது அதிகாைத்தில் உள்ளகதா அவர், அவருக்கு உணவளிக்க 
மறுப்பகத அவர் பாவி என்பதற்குப் கபாது(மான ொன்ைாகு)ம். 

 பாடம் : 13 ஒருவர் முதலில் தமக்கும், பிைகு தம் குடும்பத்தாருக்கும், பிைகு 
தம் உைவினர் களுக்கும் தெலவு தெய்ய கவண்டும்.  

1820 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "பனூ உத்ைா' குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு 
மனிதர், தாம் இைந்த பிைகு தம்முரடய அடிரம ஒருவர் 
விடுதரலயாகிக்தகாள்ளட்டும் என்று (பின்விடுதரல) அைிவித்திருந்தார். இந்த 
விையம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியகபாது (அவரிடம்), 
"அந்த அடிரமரயத் தவிை கவறு தெல்வம் எதுவும் உம்மிடம் இருக்கிைதா?'' 

என்று ககட்டார்கள். அவர் "இல்ரல' என்ைார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (அந்த அடிரமரயக் காட்டி), "இவரை என்னிடமிருந்து 
வாங்கிக்தகாள்பவர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். நுஐம் பின் அப்தில்லாஹ் 
அல்அதவ ீ(ைலி) அவர்கள் அவ்வடிரமரய எண்ணூறு தவள்ளிக் காசு களுக்கு 
வாங்கிக்தகாண்டார்கள். நுஐம் (ைலி) அவர்கள் அந்தக் காசுகரள 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தகாண்டுவை, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அந்த அடிரமயின் உரிரமயாளரிடம் அவற்ரைக் தகாடுத்து, 

"உமது தர்மத்ரத முதலில் உம்மிடமிருந்து ததாடங்குவைீாக! பிைகு உமது 
கதரவகபாக ஏகதனும் எஞ்ெினால், அது உம்முரடய குடும்பத்தாருக்கு 
உரியதாகும்! உன் வடீ்டாருக்கு வழங்கியதுகபாக ஏகதனும் எஞ்ெினால், அது 
உம் உைவினர்களுக்கு உரியதாகும். உம் உைவினர்களுக்கு வழங்கியதுகபாக 
ஏகதனும் எஞ்ெினால், அது இவ்வாறு இவ்வாறு உமக்கு முன் பக்கமும் வலப் 
பக்கமும் இடப் பக்கமும் (அைவழிகளின் அரனத்து முரனகளிலும் தெலவு 
தெய்வைீாக!)'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அன்ொரிகளில் "அபூமத்கூர்' என்று தொல்லப்படும் ஒரு மனிதர் 
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"யஅகூப்' எனப்படும் தம் அடிரம, தமது இைப்புக்குப் பிைகு விடுதரல 
தபற்ைவைாவார் என (பின்விடுதரல) அைிவித் திருந்தார்'' என்று ஹதீஸ் 
ததாடங்குகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 

பாடம் : 14 உைவினர்கள், மரனவி, மக்கள் மற்றும் தாய் தந்ரதயர் ஆகிகயார் 
இரண ரவப்பாளர்களாய் இருப்பினும் அவர் களுக்காகச் தெலவழிப்பது 
மற்றும் தர்மம் தெய்வதன் ெிைப்பு.  

1821 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மதீனா 
அன்ொரிகளிகலகய அபூதல்ஹா (ரஸத் பின் ெஹ்ல்-ைலி) அவர்கள் தபரும் 

தெல்வைாக இருந்தார். அவருரடய தெல்வங் களில் "ரபைஹா' எனும் 
கதாட்டகம அவருக்கு மிகவும் விருப்பமானதாக இருந்தது. அது (மஸ்ஜிதுந் 
நபவ)ீ பள்ளிவாெலுக்கு எதிரில் இருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அத்கதாட்டத்திற்குச் தென்று அங்குள்ள நல்ல (சுரவ) நீரை 
அருந்துவது வழக்கம். "நீங்கள் விரும்புகின்ைவற்ைிலிருந்து தானம் தெய்யாத 
வரை ஒருகபாதும் நீங்கள் (நிரைவான) பலரன அரடயமாட்டீர்கள்'' எனும் 
இந்த (3:92ஆவது) வெனம் அருளப்தபற்ைகபாது, அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எழுந்து தென்று, "அல்லாஹ் தனது 
கவதத்தில் "நீங்கள் விரும்புகின்ைவற்ைிலிருந்து தானம் தெய்யாத வரை 
ஒருகபாதும் நீங்கள் (நிரைவான) பலரன அரடயமாட்டீர்கள்' எனக் 

கூறுகின்ைான். என் தெல்வங்களில் எனக்கு மிகவும் விருப்பமானது "ரபைஹா' 

(எனும் இந்தத் கதாட்டகம) ஆகும். (இனி) அது அல்லாஹ்வுக்காக (நான் 
வழங்கும்) தர்மமாகும். அதற்கான நன்ரமரயயும் அது (மறுரமயில் 
எனக்குரிய) கெமிப்பாக இருப்பரதயும் நான் அல்லாஹ்விடம் 
எதிர்பார்க்கிகைன். ஆககவ, அல்லாஹ்வின் தூதகை! தாங்கள் விரும்பிய 
வழியில் அரதப் பயன்படுத்திக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நல்லது. அது (மறுரமயில்) இலாபம் 

தரும் தெல்வம்தாகன! அது (மறுரமயில்) இலாபம் தரும் தெல்வம்தாகன! 
நீங்கள் அது ததாடர்பாகக் கூைியரத நான் தெவியுற்கைன். அரத உங்கள் 
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தநருங்கிய உைவினர்களிரடகய (தானமாக) வழங்குவரதகய நான் 
(உெிதமாகக்) கருதுகிகைன்'' என்று தொன்னார்கள். எனகவ, அரத அபூ தல்ஹா 
(ைலி) அவர்கள் தம் தநருங்கிய உைவினர்களுக்கும், தம் தந்ரதயின் ெககாதைர் 
மக்களுக்கும் பங்கிட்டுக் தகாடுத்துவிட்டார்கள்.17  

1822 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "நீங்கள் 
விரும்புகின்ைவற்ைிலிருந்து தானம் தெய்யாத வரை ஒருகபாதும் நீங்கள் 

(நிரை வான) பலரன அரடயமாட்டீர்கள்'' எனும் இந்த (3:92ஆவது) வெனம் 

அருளப்தபற்ைதும் அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள், "நம் இரைவன் நம் 

தெல்வங்களிலிருந்து ெிலவற்ரை நம்மிடம் (தர்மம் தெய்யுமாறு) 
ககாருவதாககவ நான் கருதுகின்கைன். ஆககவ, நான் எனது "பரீஹா' (ரபைஹா) 
எனும் நிலத்ரத அல்லாஹ்வுக்காக வழங்கிவிட்கடன். இதற்குத் தங்கரளகய 
ொட்ெியாக ஆக்குகிகைன், அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று கூைினார். அதற்கு 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அரத உங்கள் தநருங்கிய 
உைவினர்களிரடகய (தானமாக) வழங்குவைீாக!'' என்று கூைினார்கள். அவ் 
வாகை அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் அரத (தம் உைவினர்களான) ஹஸ்ஸான் 
பின் ஸாபித் (ைலி), உரப பின் கஅப் (ைலி) ஆகிகயாருக்கு (தானமாக) 
வழங்கிவிட்டார்கள்.  

1823 குரைப் பின் அபமீுஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (அன்ரன) 
ரமமூனா பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் (தம்முரடய) அடிரமப் தபண் ஒருத்திரய விடுதரல 
தெயதார்கள். அரத அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
கூைினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ உன் தாயின் 
ெககாதைர்களுக்கு அவரள (அன்பளிப்பாகக்) தகாடுத்திருந்தால் உனக்குப் 
தபரும் நற்பலன் கிரடத்திருக்குகம!'' என்று கூைினார்கள்.18  

1824 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களின் துரணவியார் ரஸனப் 
பின்த் முஆவியா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "தபண்ககள! உங்கள் நரககளிலிருந்தாவது தர்மம் தெய் யுங்கள்!'' 
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என்று கூைினார்கள். நான் (என் கணவர்) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடம் தென்று "நீங்ககள ரகயில் காெில்லாதவர்; அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (தபண்களாகிய) எங்கரளத் தர்மம் தெய்யுமாறு பணித்தார்கள். 
நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் தென்று (வறுரமயில் 
வாழும் உங்க ளுக்கக அரத நான் வழங்கலாமா எனக்) ககளுங்கள். அதுகவ 

எனக்குப் கபாதுமாகும் என்ைால் (நான் உங்களுக்கக வழங்கி விடுகவன்). 
இல்ரல (கணவனுக்கு மரனவி வழங்குவது தர்மமாகக் கருதப்படாது) 
என்ைால், அரத நான் பிைருக்குக் தகாடுத்துவிடுகவன்'' என்று கூைிகனன். 
அப்கபாது (என் கணவர்) அப்துல்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் என்னிடம் "இல்ரல, 

நீகய அவர்களிடம் தெல்'' என்று கூைிவிட்டார்கள். எனகவ, நான் 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்) தென்கைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது வடீ்டுவாெலில் (ஏற்தகனகவ) ஓர் அன்ொரிப் தபண்ணும் 
இருந்தார். அவைது கநாக்கமும் எனது கநாக்கமாககவ இருந்தது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்மீது (எங்களுக்கு) மதிப்பு கலந்த அச்ெம் 

இருந்தது. (எனகவ, தவளியி கலகய நின்றுதகாண்டிருந்கதாம்.) பின்னர் பிலால் 
(ைலி) அவர்கள் எங்களிடம் புைப்பட்டு வந்தகபாது அவரிடம் நாங்கள், "நீங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று, இரு தபண்கள் 

வடீ்டுவாெலில் நின்றுதகாண்டு, தம் கணவன்மார்களுக்கும் தமது மடியில் 
வளரும் (தந்ரதயற்ை) அநாரதக் குழந்ரதகளுக்கும் தம்மீது கடரமயான 
தர்மத்ரத வழங்கலாமா என வினவுகிைார்கள் என்று ககளுங்கள். ஆனால், 

நாங்கள் யார் என்று அவர்களிடம் தொல்ல கவண்டாம்'' என்று கூைிகனாம். 
பிலால் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று 
அவ்வாகை ககட்டகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"அவ்விருவரும் யார்?'' என்று பிலாலிடம் ககட்டார்கள். அதற்கு "ஓர் அன்ொரிப் 
தபண்ணும் ரஸனபும்'' என்று பிலால் பதிலளித்தார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "எந்த ரஸனப்?'' என்று ககட்டார்கள். "அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களுரடய துரண வியார்''' என்று பிலால் 

பதிலளித்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவ்விரு 
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வருக்கும் இரு நன்ரமகள் உண்டு. ஒன்று தநருங்கிய உைவினரை 

அைவரணத்ததற்குரியது; மற்தைான்று தர்மத்திற்குரியது'' என்று கூைினார்கள்.19  

1825 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களின் துரணவியார் ரஸனப் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவித்த கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "நான் 
பள்ளிவாெலில் இருந்தகபாது என்ரனப் பார்த்த நபி (ஸல்) அவர்கள் "உங்கள் 
நரககளிலிருந்தாவது தர்மம் தெய்யுங்கள்' என்று கூைினார்கள்'' என ஹதீஸ் 
ததாடங்கு கிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  

1826 (அன்ரன) உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம்), "அல்லாஹ் வின் தூதகை! (என் முதல் கணவைான) அபூ 

ெலமாவின் பிள்ரளகளுக்குச் தெலவழிப்பதால் (தர்மம் தெய்த) நன்ரம 
எனக்கு உண்டா? அவர்கரள நான் இன்னின்னவாறு (பிைரிடம் ரககயந்தும் 
நிரலயில்) விட்டுவிடமாட்கடன். அவர்களும் என் பிள்ரளககள'' எனக் 
ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம். 
அவர்களுக்காக நீ தெலவிட்ட(ôல் அ)தற்கான நன்ரம உனக்கு உண்டு'' என்று 
கூைினார்கள்.20 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

1827 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு முஸ்லிம் (இரைவனிடம்) 
நன்ரமரய எதிர்பார்த்தவைாகத் தம் குடும்பத்தாருக்குச் தெலவு தெய்தால் 
அதுவும் அவர் தெய்த தர்மமாகும். இரத பத்ருப் கபாரில் 
கலந்துதகாண்டவைான அபூமஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள்.21 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது.  

1828 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (இரணரவப்பவைான) என் தாயார் 
என்னிடம் "ஆரெயுடன்' அல்லது "அச்ெத் துடன்' வந்துள்ளார். நான் அவருடன் 
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உைவு தகாண்டாடலாமா?'' என்று ககட்கடன். நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' 

என்ைார்கள்.22  

1829 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குரைைியருடன் ெமாதான ஒப்பந்தம் தெய்தி ருந்த 
காலத்தில் இரணரவப்பவைாக இருந்த என் தாயார் என்னிடம் வந்தார். நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! என் தாயார் என்னிடம் ஆரெயுடன் வந்துள்ளார்; 

நான் என் தாயா ருடன் உைவு தகாண்டாடலாமா?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் தீர்ப்புக் ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"ஆம். நீ உன் தாயின் உைரவப் கபணி நடந்துதகாள்'' என்று தொன்னார்கள்.23 

 பாடம் : 15 இைந்தவருக்காகத் தர்மம் தெய்தால் அதன் பலன் இைந்தவரைச் 
தென்ைரடயும்.  
 

1830 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என் தாயார் இறுதி விருப்பம் 
(வஸிய்யத்) ததரிவிக்காமல் திடீதைன இைந்துவிட்டார். அவர் (மட்டும் இறுதி 
கநைத்தில்) கபெியிருந்தால் தர்மம் தெய்யுமாறு அைிவுறுத்தியிருப்பார் என்று 
நான் எண்ணுகிகைன். இந்நிரலயில் அவருக்காக நான் தர்மம் தெய்தால் 
அவருக்கு நன்ரம கிட்டுமா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"ஆம்' என்ைார்கள்.24 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூஉொமா (ஹம்மாத் 
பின் உொமா பின் ரஸத்-ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பிகலகய "அவர் இறுதி 
விருப்பம் (வஸிய்யத்) ததரிவிக்காமல்' எனும் குைிப்பு இடம்தபற்றுள்ளது. 
மற்ைவர்களது அைிவிப்பில் இக்குைிப்பு இல்ரல.  

பாடம் : 16 நல்லைங்கள் ஒவ்தவான்றுக்கும் "ஸதகா' (தர்மம்) எனும் தபயர் 
தபாருந்தும்.  
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1831 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எல்லா நல்லைமும் தர்மகம. இரத 
ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

1832 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபித்கதாழர்களில் (ஏரழகளான) 
ெிலர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதகை! வெதிபரடத்கதார் 
நன்ரமகரள (தட்டி)க் தகாண்டு கபாய்விடுகின்ைனர். நாங்கள் ததாழு வரதப் 
கபான்கை அவர்களும் ததாழுகின் ைனர்; நாங்கள் கநான்பு கநாற்பரதப் 
கபான்கை அவர்களும் கநான்பு கநாற்கின்ைனர்; (ஆனால், அவர்கள்) தங்களது 
அதிகப்படியான தெல் வங்கரளத் தானதர்மம் தெய்கின்ைனர். (அவ்வாறு 
தானதர்மங்கள் தெய்ய எங்களிடம் வெதி இல்ரலகய!)'' என்று கூைினர். அதற்கு 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீங்களும் தர்மம் தெய்வதற்கான (முகாந்தைத்)ரத 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தவில்ரலயா? இரைவரனத் துதிக்கும் 
ஒவ்தவாரு துதிச் தொல்லும் (சுப்ஹானல்லாஹ்) தர்மமாகும்; இரைவரனப் 
தபருரமப்படுத்தும் ஒவ்தவாரு தொல்லும் (அல்லாஹு அக்பர்) தர்மமாகும்; 

ஒவ்தவாரு புகழ்மாரலயும் (அல்ஹம்து லில்லாஹ்) தர்மமாகும்; ஒவ்தவாரு 
"ஓரிரை உறுதிதமாழி'யும் (லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்) தர்மமாகும்; நல்லரத 
ஏவுதலும் தர்மகம; தீரமரயத் தடுத்தலும் தர்மகம; உங்களில் ஒருவர் தமது 
பாலுறுப்பி(ரனப் பயன்படுத்துகின்ை விதத்தி)லும் தர்மம் உண்டு'' என்று 
கூைினார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! எங்களில் ஒருவர் (தம் 
துரணவியிடம்) இச்ரெகரளத் தீர்த்துக்தகாள்வதற்கும் நன்ரம கிரடக்குமா?'' 

என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "(நீங்ககள) தொல்லுங்கள்: 
தரட தெய்யப்பட்ட வழியில் அவர் தமது இச்ரெரயத் தீர்த்துக்தகாண்டால் 
அவருக்குக் குற்ைம் உண்டல்லவா! அவ்வாகை அனுமதிக் கப்பட்ட வழியில் 
அவர் தமது இச்ரெரய நிரைகவற்ைிக்தகாள்ளும்கபாது அதற்காக அவருக்கு 
நன்ரம கிரடக்ககவ தெய்யும்'' என்று விரடயளித்தார்கள்.  

1833 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு விையம் 
(தொல்கிகைன்:) ஆதமின் மக்களில் ஒவ்தவாரு மனிதரும் முன்னூற்று அறுபது 
மூட்டு எலும்புகளுடன் பரடக்கப் பட்டுள்ளார்கள். எனகவ, யார் அந்த 

859

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஜகாத்



 
 
 

முன்னூற்று அறுபது மூட்டு எலும்புகளின் எண்ணிக்ரக அளவிற்கு 
அல்லாஹ்ரவப் தபருரமப்படுத்தி (தக்பரீ்), அல்லாஹ்ரவப் புகழ்ந்து (தஹ்மீத்), 
அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவனில்ரல என்று (ஏகத்துவ உறுதி) கூைி, 
அல்லாஹ்ரவத் துதித்து (தஸ்பஹீ்), அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ககாரி 
(இஸ்திஃக்ஃபார்), மக்களின் நரட பாரதயில் (இரடயூைாகக்) கிடந்த ஒரு 
கல்ரலகயா அல்லது முள்ரளகயா அல்லது எலும்ரபகயா அகற்ைி, நல்லரத 
ஏவி, அல்லது தீரமரயத் தடுத்(து நல்லைங்கள் புரிந்)தாகைா அவர் அன்ரைய 
தினத்தில் தம்ரம நைக தநருப்பிலிருந்து அப்புைப்படுத்திவிட்ட நிரலயிகலகய 
நடமாடுகிைார். இரத ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) அபூதவ்பா அர்ைபஉீ பின் நாஃபிஉ (ைஹ்) 
அவர்கள் ெில கநைங்களில் ("அவர் நடமாடுகிைார்' என்பதற்கு பதிலாக) "அவர் 

மாரலப் தபாழுரத அரடகிைார்' என்று அைிவித்துள்ளார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
("நல்லரத ஏவி' என்பதுடன் "அல்லது' என்பரதச் கெர்த்து) "அல்லது நல்லரத 

ஏவி' என்றும், "அவர் மாரலப் தபாழுரத அரடகிைார்' என்றும் 
இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "ஒவ்தவாரு மனிதனும் (முன் னூற்று 
அறுபது மூட்டு எலும்புகளுடன்) பரடக்கப்பட்டுள்ளான்'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. இந்த அைிவிப்பில் 
"அன்ரைய தினத்தில் (தம்ரம நைக தநருப்பிலிருந்து அப்புைப்படுத்திவிட்ட 

நிரலயிகலகய) அவர் நடமாடுகிைார்'' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது.  

1834 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"தர்மம் தெய்வது ஒவ்தவாரு முஸ்லிமின் மீதும் கடரமயாகும்'' என்று 
கூைினார்கள். அப்கபாது "(தர்மம் தெய்ய ஏதும்) அவருக்குக் கிரடக்கவில்ரல 
யானால் (என்ன தெய்வது), தொல்லுங்கள்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அவர் தம் ரககளால் உரழத்துத் தாமும் பயனரடவார்; பிைருக்கும் 
தர்மம் தெய்வார்'' என்று தொன்னார்கள். "அவருக்கு (உரழக்க உடலில்) ததம்பு 
இல்ரலயானால் (என்ன தெய்வார்), தொல்லுங்கள்?'' என்று ககட்கப் பட்டது. நபி 
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(ஸல்) அவர்கள் "பாதிக்கப்பட்ட கதரவயாளிக்கு அவர் உதவட்டும்'' 

என்ைார்கள். "(இதற்கும் அவர்) ெக்தி தபைாவிட்டால் (என்ன தெய்வது), 
தொல்லுங்கள்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள் "அவர் "நல்லரத' 

அல்லது "நற்தெயரல'(ச் தெய்யும்படி பிைரை) ஏவட்டும்'' என்ைார்கள். 
"(இயலாரமயால் இரதயும்) அவர் தெய்யாவிட்டால் (என்ன தெய்வது), 
தொல்லுங்கள்?'' என்று ககட்டதற்கு, நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவர் தீங்கு 
தெய்யாமல் இருக்கட்டும். அதுகவ தர்மம்தான்'' என்ைார்கள்.25 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

1835 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் எங்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். பின்வரும் ஹதீஸும் 
அவற்ைில் ஒன்ைாகும்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
மனிதர்கள் சூரியன் உதிக்கின்ை ஒவ்தவாரு நாளிலும் தம்முரடய ஒவ்தவாரு 
மூட்டு எலும்புக்காகவும் தர்மம் தெய்வது கடரமயாகும். இருவருக்கிரடகய 
நீதி தெலுத் துவதும் தர்மமாகும். ஒருவர் தமது வாகனத் தின் மீது ஏைி அமை 
உதவுவதும் அல்லது அவைது பயணச் சுரமகரள அதில் ஏற்ைிவிடு வதும் 
தர்மமாகும். இன்தொல்லும் தர்மமாகும். ஒருவர் ததாழுரகக்குச் தெல்ல 
எடுத்து ரவக்கும் ஒவ்கவார் அடியும் தர்மமாகும். தீங்கு தரும் தபாருரளப் 
பாரதயிலிருந்து அகற்றுவதும் ஒரு தர்மகமயாகும்.26  

பாடம் : 17 (நல்வழியில்) தெலவு தெய்பவரும் தெலவு தெய்ய மறுப்பவரும்.  
 

1836 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒவ்தவாரு நாளும் 
அடியார்கள் காரல கநைத்ரத அரடயும்கபாது இரு வானவர்கள் 

(வானத்திலிருந்து) இைங்குகின்ைனர். அவர்களில் ஒருவர், "இரைவா! 
(நல்வழியில்) தெலவு தெய்ப வருக்குப் பிைதிபலரன அளிப்பாயாக!'' என்று 
கூறுவார். மற்தைாருவர், "இரைவா! (கடரம யானவற்ைில்கூடச்) தெலவு 
தெய்ய மறுப்பவருக்கு இழப்ரபக் தகாடுப்பாயாக!'' என்று கூறுவார். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.27 
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 பாடம் : 18 தானதர்மத்ரத ஏற்க ஆள் கிரடக்காமல்கபாவதற்கு முன் தர்மம் 
தெய்யுமாறு வந்துள்ள தூண்டல். 

 1837 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (இப்கபாகத) 
தானதர்மம் தெய்துதகாள்ளுங்கள். ஏதனனில், மக்களுக்கு ஒரு காலம் வைப் 
கபாகிைது; அப்கபாது ஒருவர் தமது தர்மப் தபாருரள எடுத்துக்தகாண்டு 
(அரதப் தபறு பவர் யாகைனும் கிரடப்பாைா என) அரலவார். ஆனால், அரத 
ஏற்பவர் எவரையும் காண மாட்டார். அந்தப் தபாருள் வழங்கப்படுகின்ை 
ஒருவன் "கநற்கை இரத நீ தகாண்டுவந்திருந் தாலாவது நான் 
ஏற்றுக்தகாண்டிருப்கபன்; இன்கைா இது எனக்குத் கதரவயில்ரல'' என்று 
கூைிவிடுவான். இரத ஹாரிஸா பின் வஹ்ப் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.28 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 1838 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மக்களுக்கு ஒரு காலம் வரும். 
அப்கபாது ஒருவர் தங்கத்ரத எடுத்துக்தகாண்டு தர்மம் தெய்வதற்காக 
அரலவார். ஆனால், அரதப் தபற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய எவரையும் அவர் 
காணமாட்டார். கமலும், (அப்கபாது கபார்கள் மிகுந்து) ஆண்கள் குரைந்து, 

தபண்கள் அதிகரித்துவிடுவதால் ஓர் ஆரண நாற்பது தபண்கள் 
பின்ததாடர்ந்துவந்து, அவரனச் ொர்ந்திருக்கும் நிரல காணப்படும். இரத 
அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.29 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அப்துல்லாஹ் பின் பர்ைாத் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "ஓர் ஆரண (இந்த நிரலயில்) நீங்கள் 
காண்பரீ்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

1839 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தெல்வம் தபருகிக் 
தகாழிக்காதவரை யுகமுடிவு நாள் நிகழாது. எந்த அளவிற்கு (தெல்வம் 
தபருகும்) எனில், ஒருவர் தமது தெல்வத்திற்குரிய ஸகாத்ரத 

எடுத்துக்தகாண்டு புைப்பட்டுச் தெல்வார். ஆனால், அவரிடமிருந்து அரதப் 

தபற்றுக் தகாள்ள ஒருவரையும் அவர் காணமாட்டார். கமலும், அைபு மண் 
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கமய்ச்ெல் நிலங்களாகவும் (கரை புைண்கடாடும்) வாய்க்கால்களாகவும் 
மாைாதவரை (யுகமுடிவு நாள் நிகழாது).30 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

1840 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களிரடகய தெல்வம் தபருகிக் 
தகாழிக்காதவரை யுகமுடிவு நாள் ஏற்படாது. எந்த அளவிற்கு (தெல்வம் 
தபருகும்) எனில், அந்நாளில் தபாருளின் உரிரமயாளருக்கு, அவரிடமிருந்து 
தர்மத்ரதப் தபற்றுக்தகாள் பவர் குைித்த கவரல ஏற்படும். தர்மத்ரதப் 
தபற்றுக்தகாள்ளுமாறு ஒருவர் அரழக்கப் படுவார். ஆனால், அவகைா "இது 

எனக்குத் கதரவயில்ரல' என்று கூைிவிடுவார். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

1841 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பூமி தனது 
வயிற்ைிலுள்ள புரதயல்களான தங்கக் கட்டி, தவள்ளிக் கட்டி ஆகியவற்ரைத் 

தூண்கரளப் கபான்று வாந்திதயடுக்கும். அப்கபாது தகாரல தெய்தவன் வந்து, 

"இதற்காககவ நான் தகாரல தெய்கதன்'' என்று கூறுவான். உைவுகரள 

அைவரணக்காதவன் வந்து, "இதற்காககவ நான் என் இைத்த உைவுகரளத் 
துண்டித்கதன்'' என்று கூறுவான். திருடன் வந்து, "இதற்காககவ எனது கைம் 
துண்டிக்கப்பட்டது'' என்று கூறுவான். பிைகு அரத (அப்படிகய) 
விட்டுவிடுவார்கள்; அதிலி ருந்து எரதயும் எடுக்கமாட்டார்கள் (அந்த 
அளவிற்கு அவர்கள் ஏற்தகனகவ வெதியுடனிருப் பார்கள்). இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 19 முரையான ெம்பாத்தியத்திலிருந்து தெய்யும் தர்மம்  

(இரைவனிடம்) ஏற்கப் படுவதும் அது வளர்ச்ெியரடவதும்.  

1842 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் 
தூய்ரமயானரத மட்டுகம ஏற்பான். யார் தூய்ரமயான ெம்பாத்தியத்திலி 
ருந்து தர்மம் தெய்கிைாகைா அரத அளவற்ை அருளாள(னான இரைவ)ன் தனது 
வலக் கைத் தால் வாங்கிக்தகாள்கிைான். அது ஒரு கபரீச்ெங்கனியாக 
இருந்தாலும் ெரிகய! அது அந்த அருளாளனின் ரகயில் வளர்ச்ெி அரடந்து 
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மரலரயவிடப் தபரியதாகிவிடு கின்ைது. உங்களில் ஒருவர் "தமது குதிரைக் 
குட்டிரய' அல்லது "தமது ஒட்டகக் குட்டிரய' வளர்ப்பரதப் கபான்று. இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.31  

1843 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் முரையான 
ெம்பாத்தியத்திலிருந்து ஒரு கபரீச்ெம் பழத்ரதத் தர்மம் தெய்தாகைா அரத 
அல்லாஹ் தனது கைத்தால் வாங்கி, உங்களில் ஒருவர் "தமது குதிரைக் 
குட்டிரய' அல்லது "தமது ஒட்டகக் குட்டிரய' வளர்ப்பரதப் கபான்று 

வளர்ச்ெியரடயச் தெய்கிைான். இறுதியில் அது மரலரயப் கபான்று, அல்லது 
அரதவிட மிகப் தபரியதாக மாைிவிடுகின்ைது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ைவ்ஹ் பின் 
அல்காெிம் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "முரையான ெம்பாத்தியத்தி லிருந்து 
அவர் உரிய முரையில் தர்மம் தெய்தால்' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. சுரலமான் 
பின் பிலால் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "அவர் உரிய இடங்களில் (தர்மம் 
தெய்தால்)' என்று காணப்படுகிைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

1844 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "மக்ககள! அல்லாஹ் தூயவன். தூய்ரமயான ரதகய அவன் 
ஏற்கின்ைான். அல்லாஹ் தன்னுரடய தூதர்களுக்குக் கட்டரளயிட்ட 
வற்ரைகய இரைநம்பிக்ரகயாளர்களுக்கும் கட்டரளயிட்டுள்ளான்'' என்று 
கூைிவிட்டு(ப் பின்வரும் இரு வெனங்கரள) ஓதிக்காட்டினார் கள்: தூதர்ககள! 
தூய்ரமயான தபாருள்களி லிருந்து உண்ணுங்கள். நற்தெயரலச் தெய்யுங் 
கள். திண்ணமாக நான், நீங்கள் தெய்வரத நன்கு அைிபவன் ஆகவன் (23:51). 

"நம்பிக்ரகயாளர் ககள! நாம் உங்களுக்கு வழங்கிய தூய்ரமயான 
தபாருள்களிலிருந்து உண்ணுங்கள். நீங்கள் (உண்ரமயில்) 
அல்லாஹ்ரவத்தான் வணங்கு கிைரீ்கதளன்ைால், அவனுக்கு நன்ைி 
பாைாட்டுங்கள் (2:172). பிைகு ஒரு மனிதரைப் பற்ைிச் தொன்னார்கள். "அவர் 
தரலவிரி ககாலத்துடனும் புழுதி படிந்த நிரலயிலும் நீண்ட பயணம் கமற் 
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தகாள்கிைார். அவர் தம் கைங்கரள வாரன கநாக்கி உயர்த்தி "என் இரைவா, 

என் இரைவா' என்று பிைார்த்திக்கிைார். ஆனால், அவர் உண்ணும் உணவு தரட 
தெய்யப்பட்டதாக இருக்கிைது; அவர் அருந்தும் பானம் தரட தெய்யப்பட்டதாக 
இருக்கிைது; அவர் அணியும் உரட தரட தெய்யப்பட்டதாக இருக்கிைது; தரட 
தெய்யப்பட்ட உணரவகய அவர் உட்தகாண்டிருக்கிைார். இத்தரகயவருக்கு 
எவ்வாறு (அவைது பிைார்த்தரன) ஏற்கப்படும்?'' என்று கூைினார்கள்.  

பாடம் : 20 கபரீச்ெம் பழத்தின் ஒரு துண்ரடகயனும், அல்லது 

(இன்)தொல்ரலகயனும் தர்மம் தெய்யுமாறு வந்துள்ள தூண்டலும் அது நைக 
தநருப்பிலிருந்து காக்கும் திரையாக அரமயும் என்பதும்.  

1845 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் யார் கபரீச்ெம் பழத்தின் ஒரு 
துண்ரட தர்மம் தெய்கதனும் நைக தநருப்பிலிருந்து தம்ரமக் காத்துக்தகாள்ள 
இயன்ைவைாக இருக் கிைாகைா அவர் அவ்வாகை தெய்துதகாள் ளட்டும்! இரத 
அதீ பின் ஹா(த்)திம் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.32  

1846 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் மறுரம 
நாளில் உங்களில் ஒவ் தவாருவருடனும் (தனித்தனியாகப்) கபொம 

லிருப்பதில்ரல. அப்கபாது அல்லாஹ்விற்கும் உங்களில் ஒருவருக்கும் 
இரடகய தமாழி தபயர்ப்பாளர் எவரும் இருக்கமாட்டார். பிைகு அவர் தமது 
வலப் பக்கம் பார்ப்பார். தாம் ஏற் தகனகவ தெய்த(பாவத்)ரதத் தவிை 
கவதைரத யும் அங்கு அவர் காணமாட்டார். பின்னர் அவர் தமது இடப் பக்கம் 
பார்ப்பார். தாம் ஏற்தக னகவ தெய்த(பாவத்)ரதத் தவிை கவதைரதயும் அங்கும் 
அவர் காணமாட்டார். கமலும், அவர் தமக்கு முன்னால் பார்ப்பார். தமது 
முகத்துக் தகதிகை நைக தநருப்ரபகய அவர் காண்பார். ஆககவ, முடிந்தால் 
கபரீச்ெம் பழத்தின் ஒரு துண்ரட தர்மம் தெய்கதனும் நைகத்திலிருந்து 
உங்கரளக் காப்பாற்ைிக்தகாள்ளுங்கள். இரத அதீ பின் ஹா(த்)திம் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.33 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அலீ பின் ஹுஜ்ர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
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"இன்தொல்ரலக் தகாண்கடனும் (நைகத்திலிருந்து உங்கரளக் 
காப்பாற்ைிக்தகாள்ளுங்கள்)'' என்று அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது. 

 1847 அதீ பின் ஹா(த்)திம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நைகத்ரதப் பற்ைிக் குைிப்பிட்டார்கள். 
(அப்கபாது நைகத்ரதப் பார்த்து அஞ்சுவரதப் கபான்று) தமது முகத்ரதத் 
திருப்பிக்தகாண்டார்கள். பின்னர் "நைகத்திலிருந்து தப்பித்துக்தகாள்ளுங்கள்'' 

என்று கூைினார்கள். பிைகு (நைகத்ரதக் கண்டு அஞ்சுவரதப் கபான்று) தமது 
முகத்ரத (மீண்டும்) திருப்பிக்தகாண்டார்கள். அவர்கள் நைகத்ரதகய 
பார்க்கிைார்கள் கபாலும் என்று நாங்கள் எண்ணிகனாம். பின்னர் "கபரீச்ெம் 
பழத்தின் ஒரு துண்ரட தர்மம் தெய்கதனும் உங்கரள நைகத்திலிருந்து 
காப்பாற்ைிக்தகாள் ளுங்கள். அதுவும் இல்லாதவர் இன்தொல் ரலக் 

தகாண்கடனும் (நைகத்திலிருந்து தம் ரமக் காப்பாற்ைிக்தகாள்ளட்டும்)'' என்று 

கூைி னார்கள்.34 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் அபூகுரைப் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "(பார்க்கிைார்கள்) 
கபாலும்' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. ("அவர்கள் நைகத் ரதகய 
பார்க்கிைார்ககளா என்று நாங்கள் எண்ணிகனாம்' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது.) - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அதீ பின் ஹா(த்)திம் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
பின்வருமாறு இடம்தபற்றுள்ளது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நைகத்ரதப் பற்ைிக் குைிப்பிட்டுவிட்டு அதிலிருந்து பாதுகாப்புக் 
ககாரினார்கள். கமலும், (நைகத்ரதக் கண்டு அஞ்சுவரதப் கபான்று) தமது 
முகத்ரதத் திருப்பிக்தகாண்டார்கள். இவ்வாறு மூன்று முரை தெய்தார்கள். 
பின்னர் "கபரீச்ெம் பழத்தின் ஒரு துண்ரட தர்மம் தெய்கதனும் உங்கரள 
நைகத்திலிருந்து காப்பாற்ைிக்தகாள்ளுங்கள். அதுவும் இல்லாதவர் 
இன்தொல்ரலக் தகாண்கடனும் (நைகத்திலிருந்து தம்ரமக் காப்பாற்ைிக் 
தகாள்ளட்டும்)'' என்று கூைினார்கள்.  

1848 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) 
நாங்கள் முற்பகல் கநைத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
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இருந்கதாம். அப்கபாது தெருப்பணியாத, (அரை) நிர்வாணிகளான, வட்டமாய் 
கிழிந்த "கம்பளி ஆரட' அல்லது "நீளங்கி' அணிந்த ஒரு கூட்டத்தார் தம் 
(கழுத்துகளில்) வாட்கரளத் ததாங்கவிட்டவர்களாக அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்கள். அவர்களில் தபரும்பாலாகனார் "முளர்' குலத் 
ரதச் கெர்ந்தவர்களாக இருந்தனர். இல்ரல; அவர்களில் அரனவருகம "முளர்' 

குலத்ரதச் கெர்ந்த வர்கள்தாம். அவர்களது ஏழ்ரம நிரலரயக் கண்ட 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகம் நிைமாைிவிட்டது. உடகன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒருவிதத் தவிப்பு நிரலயுடன்) 
வடீ்டுக்குள் தென்றுவிட்டு தவளிகய வந்து, பிலால் (ைலி) அவர்களிடம் 
உத்தைவிட, பிலால் (ைலி) அவர்கள் ததாழுரக அைிவிப்புச் தெய்து இகாமத்தும் 
கூைினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுதுவிட்டு, மக்க 
ளுக்கு உரை நிகழ்த்தினார்கள். அப்கபாது "மக்ககள! உங்கரள ஒகை 
ஆன்மாவிலிருந்து பரடத்த உங்கள் இரைவரன பயந்துதகாள் ளுங்கள்'' 

எனும் (4:1ஆவது) இரைவெனத்ரத முழுரமயாக ஓதிக்காட்டினார்கள். 
கமலும், "அல்ஹஷ்ர்' அத்தியாயத்திலுள்ள "நம்பிக்ரக யாளர்ககள! நீங்கள் 
அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சுங் கள். ஒவ்தவாரு ஆன்மாவும் நாரளக்தகன்று 
எதரன அனுப்பியுள்ளது என்பரத கவனத்திற் தகாள்ளட்டும். அல்லாஹ்வுக்கு 
அஞ்சுங்கள்'' எனும் (59:18ஆவது) வெனத்ரதயும் ஓதிக் காட்டி (முளர் 
கூட்டத்தாருக்கு தர்மம் தெய்யு மாறு கூைி)னார்கள். அப்கபாது "(உங்களில்) 
ஒருவர் தமது தபாற்காசு, தவள்ளிக் காசு, துணி, ஒரு "ஸாஉ' ககாதுரம, ஒரு 
"ஸாஉ' கபரீச்ெம் பழம் ஆகியவற்ரைத் தர்மம் தெய்யட்டும்'' என்று கூைி, 
"கபரீச்ெம் பழத்தின் ஒரு துண்ரட கயனும் தர்மம் தெய்யட்டும்'' என்று 
வலியுறுத் தினார்கள். உடகன (நபித்கதாழர்களில்) ஒவ்தவாரு வரும் 
தம்மிடமிருந்த தபாற்காசுகளிலிருந்தும் தவள்ளிக் காசுகளிலிருந்தும் 

ஆரடகளிலிருந்தும் ஒரு "ஸாஉ' ககாதுரமயிலிருந்தும் ஒரு "ஸாஉ' கபரீச்ெம் 
பழத்திலிருந்தும் தர்மம் தெய்தார்கள். அப்கபாது அன்ொரிகளில் ஒருவர் ஒரு 
ரப (நிரைய தபாருட்கரளக்) தகாண்டுவந்தார். அரதத் தூக்க முடியாமல் 
அவைது ரக திணைியது; ஏன் தூக்ககவ முடியவில்ரல. பின்னர் ததாடர்ந்து 
மக்கள் (தங்களின் தர்மப் தபாருட்களுடன்) வந்துதகாண்டி ருந்தனர். இறுதியில் 
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உணவுப் தபாருட்களாலும் ஆரடகளாலும் இரு குவியல்கள் கெர்ந்துவிட்டரத 
நான் கண்கடன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகம் 
தபான்ரனப் கபான்று மின்னிக்தகாண்டிருப்பரதயும் நான் கண்கடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் இஸ்லாத்தில் ஓர் அழகிய 
நரடமுரைரய உருவாக்குகிைாகைா அவருக்கு அதற்குரிய நன்ரமயும் 
அவருக்குப் பின் அதன்படி தெயல்படுபவர்களின் நன்ரமயும் உண்டு; அதற்காக 
அவர்களது நன்ரமயில் எதுவும் குரைந்துவிடாது. அவ்வாகை, யார் 
இஸ்லாத்தில் ஒரு தீய நரடமுரைரய உருவாக்குகிைாகைா அவருக்கு அதன் 
பாவமும் அவருக்குப் பின் அதன்படி தெயல்படுபவர்களின் பாவமும் -அ(தன்படி 
தெயல்பட்ட)வர்களின் பாவத்திலிருந்து எதுவும் குரையாமல்- உண்டு'' என்று 
கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற் ைிலும் "(ஒரு நாள்) முற்பகல் கநைத்தில் நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இருந்கதாம்'' என்கை ஹதீஸ் 
ததாடங்குகிைது. உரபதுல்லாஹ் பின் முஆத் (ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில் 
"பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் லுஹ்ர் ததாழுரக 
ததாழுவித்துவிட்டுப் பிைகு உரை நிகழ்த்தினார் கள்'' என்று ெற்று கூடுதலாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

1849 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
"நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அமர்ந்திருந்கதன். அப்கபாது அவர்களிடம் 

வட்டமாய் கிழிந்த கம்பளி ஆரட அணிந்த ஒரு கூட்டத்தார் வந்தார்கள்'' 

என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற் றுள்ளன. கமலும் இவ்வைிவிப்புகளில் 
பின்வரும் தகவல்களும் இடம்தபற்றுள்ளன: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் லுஹ்ர் ததாழுவித்தார்கள். பிைகு ெிைிய தொற்தபாழிவு கமரட 
(மிம்பர்)மீது ஏைி அல்லாஹ்ரவப் கபாற்ைிப் புகழ்ந்தார்கள். பின்னர் "அம்மா 
பஅத்' ("இரை வாழ்த்துக்குப் பின்...) என்று கூைிவிட்டு, "அல்லாஹ் தனது 
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கவதத்தில் "மக்ககள! உங்கரள ஒகை ஆன்மாவிலிருந்து பரடத்த உங்கள் 
இரைவரனப் பயந்துதகாள்ளுங்கள்...' (4:1) என்று கூைியுள்ளான்'' என்ைார்கள். 

 1850 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில், "கிைாமவாெிகளில் ெிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்தார்கள். அவர்கள்மீது கம்பளியாரடகள் காணப்பட்டன. 
அவர்களது வைிய நிரலரய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கண்டார்கள். அவர்களுக்குத் கதரவ ஏற்பட்டிருந்தது...'' என்று ஜரீர் (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாக ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. 

 பாடம் : 21 தர்மம் தெய்வதற்காகக் கூலிக்குச் சுரம தூக்குவதும், ெிைிதளவு 
தர்மம் தெய்தவ(ைாயினும் அவ)ரைக் குரை கூறுவது குைித்து வந்துள்ள கடுரம 
யான தரடயுத்தைவும்.  

1851 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: தானதர்மம் 
தெய்யும்படி எங்களுக்குக் கட்டரளயிடப்பட்டகபாது, நாங்கள் (சுரம தூக்கி) 
கூலி கவரல தெய்யலாகனாம். அபூ அகீல் (ஹப்ஹாப்-ைலி) அவர்கள் (கூலி 
கவரல தெய்து) அரை "ஸாஉ' கபரீச்ெம் பழம் (தகாண்டு வந்து) தர்மம் 
தெய்தார். மற்தைாரு மனிதர் அரதவிடச் ெிைிது அதிகமாகக் தகாண்டுவந்(து 
தர்மம் தெய்)தார். இரதக் கண்ட நயவஞ்ெகர்கள், (அரை "ஸாஉ' தகாண்டுவந்த) 
இவைது தர்மதமல்லாம் அல்லாஹ்விற்குத் கதரவயில்ரல; (அரத விட 
அதிகமாகக் தகாண்டுவந்த) இந்த மற்தைாரு மனிதர் பிைர் பாைாட்ட 
கவண்டுதமன்பதற்காககவ (தர்மம்) தெய்தார்'' என்று (குரை) தொன் னார்கள். 
அப்கபாதுதான் "(நயவஞ்ெகர்களான) அவர்கள் எத்தரகயவர்கள் என்ைால், இரை 
நம்பிக்ரகயாளர்களில் மனமுவந்து வாரி வழங்குகவாரின் தானதர்மங்கரளப் 
பற்ைியும் குரை கபசுகின் ைார்கள். (இரை வழியில் ஈவதற்காகச்) ெிைமப்பட்டு 
ெம்பாதித்தரதத் தவிை கவதைதுவும் இல்லாதவர் கரளப் பற்ைியும் அவர்கள் 
நரகக்கின்ைார்கள். அல்லாஹ் அவர்கரள நரகக்கின்ைான். கமலும், 

அவர்களுக்குத் துன்புறுத்தும் கவதரனயும் உண்டு'' எனும் (9:79ஆவது) 
இரைவெனம் அருளப் தபற்ைது.35 இந்த ஹதீஸ் இரு 
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அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் பிஷ்ர் பின் காலித் (ைஹ்) 
அவர்கள் தமது அைிவிப்பில் "மனமுவந்து வாரி வழங்குகவார்' எனும் 
தொல்ரலக் குைிப்பிடவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், ெயதீ் பின் 
அர்ைபஉீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "நாங்கள் எங்களுரடய முதுகு களில் 
(சுரம) தூக்கி கூலி கவரல தெய்யலாகனாம்'' என்று (அபூமஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாக) இடம்தபற்றுள்ளது. 

 

 

பாடம் : 22 பாலுக்காக இைவல் வழங்கப்படும் கால் நரடகளின் ெிைப்பு.36  

1852 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: காரலயில் ஒரு தபரிய பாத்திைம் 
(நிரை யப்) பாலும் மாரலயில் ஒரு தபரிய பாத்திைம் (நிரையப்) பாலும் 
தருகின்ை ஓர் ஒட்டகத்ரத ஒரு வடீ்டாருக்கு இைவலாகத் தைக்கூடிய மனிதர் 
எவகைனும் (உங்களில்) உண்டா? இதற் குரிய நற்பலன் நிச்ெயமாக மிகப் 
தபரியதாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 1853 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் பல 
விையங்களுக்குத் தரட விதித்தார்கள். கமலும், அவர்கள் (பின் வருமாறு) 
கூைினார்கள்: ஒருவர் ஒரு கால்நரடரய (பால் கைந்து தகாள்வதற்காக) 
இைவலாக வழங்கினால், அது காரலயில் ஒரு தர்மத்தின் நன்ரமரயயும், 

மாரலயில் ஒரு தர்மத்தின் நன்ரமரயயும் தபற்றுத் தருவதாக அரமயும்; 

காரலயில் கைக்கப்பட்ட பாலுக்காகவும் மாரலயில் கைக்கப்பட்ட 
பாலுக்காகவும் (இந்த நன்ரமகள் கிரடக்கும்). இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 23 (தாைாள மனத்துடன்) தெலவு தெய்கின்ைவருக்கும் கஞ்ெனுக்கும் 
உள்ள உதாைணம்.  
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1854 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (கஞ்ெனின் நிலகயாடு ஒப்பிடுரகயில் 
தாைாள மனத்துடன்) தெலவு தெய்கின்ை தர்மெீலரின் நிரலயானது, 

மார்பிலிருந்து கழுத்ததலும்பு வரை (இரும்பாலான) "இரு நீளங்கிகள்' அல்லது 
"இரு கவெ ஆரடகள்' அணிந்துள்ள (இரு) மனிதரின் நிரலரயப் 
கபான்ைதாகும். "(தாைாள மனத்துடன்) தெலவு தெய்கின்ைவர்' அல்லது "தர்மம் 
தெய்கின்ைவர்' தர்மம் தெய்ய எண்ணும்கபாது அவைது கவெம் "விரிவரடந்து' 

அல்லது "(நீண்டு) தென்று' அவைது விைல் நுனிகரள மரைத்து (அதற்கப்பால்) 
அவைது பாதச் சுவடுகரளக்கூட(த் ததாட்டு) அழித்து விடுகிைது. (ஆனால்,) 

கஞ்ென் தெலவு தெய்ய எண்ணும்கபாது அவனது கவெம் அவரன அழுத்தி, 
அதன் ஒவ்தவாரு வரளயமும் அதனதன் இடத்ரத (இறுகப்) 
பிடித்துவிடுகிைது. அவன் அரத விரிக்க முயன்ைாலும் அது விரியாது. இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.37 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது - அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கஞ்ெனுக்கும் தர்மம் 
தெய்கின்ைவனுக்கும் பின்வருமாறு உதாைணம் கூைினார்கள்: அவ்விருவரின் 
நிரலயானது, இரும்பாலான இரு கவெங்கள் அணிந்துள்ள இரு மனிதர்களின் 
நிரலரய ஒத்திருக்கிைது. அவர்களின் ரககள் அவர்களுரடய மார்கபாடும் 
கழுத்ததலும்புககளாடும் பிரணக்கப்பட்டுள்ளன. தர்மம் தெய்கின்ைவர் 
ஒன்ரைத் தர்மம் தெய்யும் கபாததல்லாம் அவைது கவெம் விரிந்து, அவைது 
விைல்நுனிகரள மரைத்து, பாதச் சுவடுகரளக் கூட(த் ததாட்டு) அழிக்கத் 
ததாடங்குகிைது. (ஆனால்,) கஞ்ெகனா ஒன்ரைத் தர்மம் தெய்ய எண்ணும் 

கபாததல்லாம் அவனது கவெம் அவரன அழுத்தி, அதன் ஒவ்தவாரு 
வரளயமும் அதனதன் இடத்ரத (இறுக்கிப்) பிடிக்கத் துவங்குகிைது. அவன் 
தனது கவெத்ரத விரிவுபடுத்த முயலும்கபாது நீ பார்த்தால் (வியப்புத்தான் 
ஏற்படும்; ஏதனனில்,) அது விரியாது. இதன் அைிவிப்பாளைான அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: (இரதக் கூைியகபாது) அல்லாஹவின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமது விைலால் தமது ெட்ரடக் கழுத்ரத (தநருக்கி), 
(இவ்வாறு) சுட்டிக் காட்டினார்கள்.  
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1855 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கஞ்ென் மற்றும் 
தர்மம் தெய்கின்ைவரின் நிரலயானது, இரும்பாலான இரு கவெங்கள் அணிந்த 
இரு மனிதர்களின் நிரலக்கு ஒத்தி ருக்கிைது. தர்மம் தெய்பவர் ஒன்ரைத் 

தர்மம் தெய்ய எண்ணும்கபாது, அவைது கவெம் விரி வரடந்து, அவைது பாதச் 

சுவடுகரளக்கூட(த் ததாட்டு) அழித்துவிடுகிைது. (ஆனால்,) கஞ்ெகனா 
ஒன்ரைத் தர்மம் தெய்ய எண்ணும் கபாது, அவனது கவெம் அவரன அழுத்தி, 
அவனுரடய ரககள் கழுத்ததலும்புவரை தென்று ஒட்டிக்தகாள்கின்ைன. 
கவெத்தின் ஒவ்தவாரு வரளயமும் மற்ைதன் இடத்ரத இறுக்கிப் பிடிக்கிைது. 
அரத விரிவுபடுத்த அவன் முரனவான். ஆனால், அவனால் இயலாது. இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

பாடம் : 24 தர்மம் தெய்தவருக்கு நிச்ெயம் நற்பலன் உண்டு; 

 உரியவரின் ரகக்கு தர்மம் கபாய்ச் கெைாவிட்டாலும் ெரிகய!  

1856 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (முற்காலத்தில்) ஒருவர் "நான் 
இன்ைிைவு தர்மம் தெய்யப்கபாகிகைன்' எனக் கூைிக்தகாண்டு, (இைவில்) 
தர்மத்துடன் தவளிகய வந்து, (ததரியாமல்) அரத ஒரு விபொரியிடம் 
தகாடுத்துவிட்டார். காரலயில் மக்கள், "இன்ைிைவு ஒரு விபொரிக்குத் தர்மம் 
தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது' எனப் கபெிக் தகாண்டனர். (இரதக் ககட்ட) அவர், 

"இரைவா! விபொரிக்குத் தர்மம் தெய்ததற்காக உனக்கக புகழ் அரனத்தும் 
உரியது. (நாரளயும்) நான் தர்மம் தெய்கவன்' என்று கூைினார். மறுநாள் அவர் 
தர்மத்துடன் (இைவில்) தவளிகய வந்து, அரத ஒரு பணக்காைரின் ரகயில் 
தகாடுத்துவிட்டார். மறுநாள் காரலயில் மக்கள், "ஒரு பணக்காைருக்குத் தர்மம் 
தெய்யப்பட்டுள்ளது' எனப் கபெிக்தகாண்டனர். (இரதக் ககட்ட) அவர், "இரைவா! 
பணக்காைருக்குத் தர்மம் தெய்ததற்காக உனக்கக புகழ் அரனத்தும் உரியது. 
(நாரள யும்) நான் தர்மம் தெய்கவன்' என்று கூைினார். (மூன்ைாம் நாள்) அவர் 
தர்மத்துடன் புைப் பட்டுச் தென்று, ஒரு திருடனின் ரகயில் அரதக் 
தகாடுத்துவிட்டார். காரலயில் மக்கள், "இன்ைிைவு ஒரு திருடனுக்குத் தர்மம் 
தெய்யப் பட்டுள்ளது' என்று கபெிக்தகாண்டனர். உடகன அவர், "இரைவா! 
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விபொரிக்கும் பணக்காைனுக் கும் திருடனுக்கும் தர்மம் தகாடுத்ததற்காக 
உனக்கக எல்லாப் புகழும் உரியது' எனக் கூைினார். பின்னர் (கனவில்) 
அவரிடம் (வானவர்) அனுப்பிரவக்கப்பட்டு (பின்வருமாறு) கூைப்பட்டது: உமது 
தர்மம் ஏற்கப்பட்டு விட்டது. விபொரிக்கு நீர் தகாடுத்த தர்மம், அவள் 

விபொைத்திலிருந்து விலகி கற்ரபப் கபணக் காைணமாக அரமயலாம். 
பணக்காை னுக்குக் தகாடுக்கப்பட்ட தர்மத்தால் அவன் படிப்பிரன தபற்று, 

அல்லாஹ் தனக்கு வழங்கியவற்ைிலிருந்து தர்மம் தெய்யக்கூடும். 
திருடனுக்குக் தகாடுக்கப்பட்ட தர்மம் அவன் களரவக் ரகவிடக் காைணமாக 
அரமயலாம். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 25 கநர்ரமயான ஒரு காொளர் தம் முதலாளியின், அல்லது ஒரு 
மரனவி தன் கணவ னின் கநைடியான அனுமதியின் கபரில், அல்லது அவைது 
அனுமதிரய குைிப்பால் அைிந்து வடீ்டிலுள்ள (தபாருளிலிருந்து) எரதயும் 
வணீாக்காமல் தர்மம் தெய்தால் அந்தக் காொளருக்கும் அந்த 
மரனவிக்கும்கூட நன்ரம கிரடக்கும்.  

1857 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தமக்குக் கட்டரளயிடப்பட்ட (தர்ம) 
காரியத்ரதச் தெயல்படுத்தக்கூடிய -அல்லது அந்தக் காரியத் திற்காக 
வழங்கக்கூடிய- கநர்ரமயான முஸ்லிம் காொளர், தர்மத்தில் பங்கு வகிக்கும் 
இருவரில் ஒருவைாவார். அவர் முழுரமயாகவும் குரைவின்ைியும் 
மனப்பூர்வமாகவும் அக்காரியத்திற்கு வழங்குகிைார். இரத அபூமூொ 
அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.38 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1858 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு தபண் தனது 
வடீ்டிலுள்ள உணரவ முரைகயாடு தர்மம் தெய்தால், (அைவழியில்) 
தெலவழித்தற்காக அவளுக்கும் நற்பலன் உண்டு. அரதச் ெம்பாதித்தவன் 
என்ை அடிப் பரடயில் கணவனுக்கும் நற்பலன் உண்டு. அரதப் கபான்கை 
காொளருக்கும் (தெலவிட உதவியதற்காக நற்பலன்) உண்டு. இவர்களில் 
யாரும் யாருரடய நற்பலனிலும் ெிைிதும் குரைத்துவிடமாட்டார்கள். இரத 
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ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக் கிைார்கள்.39 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் ("தனது வடீ்டிலுள்ள 
உணரவ' என்பதற்குப் பதிலாக) "அவளுரடய கணவனின் உணவிலிருந்து' 

என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

1859 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு தபண் தன் 
கணவனின் வடீ்டிலுள்ளவற்ரை முரைகயாடு (அைவழியில்) தெலவழித்தால் 

அவளுக்கும் நற்பலன் உண்டு. அரதப் கபான்கை, அரதச் ெம்பாதித்தவன் 
என்ை அடிப்பரடயில் கணவனுக்கும் நற்பலன் உண்டு. அரதப் கபான்கை, 

காொளருக்கும் (தெலவிட உதவியதற்காக நற்பலன்) உண்டு. அவர்களுரடய 
நற்பலன்களில் ெிைிதும் குரைந்துவிடாது. இரத ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 26 ஓர் அடிரம தன் உரிரமயாளரின் தெல்வத்திலிருந்து 
(அைவழியில்) தெலவழித்தல். 

 1860 "ஆபில் லஹ்ம்' என்பாரின் அடிரம யாயிருந்த உரமர் (ைலி) அவர்கள் 

கூைியதாவது: நான் அடிரமயாக இருந்தகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம், "நான் என் உரிரமயாளரின் தெல்வத்திலிருந்து எரதகயனும் 
தர்மம் தெய்யலாமா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு "ஆம். (தர்மம் தெய்ய லாம்.) 
உங்கள் இருவருக்கும் ெரிபாதி நற்பலன் உண்டு'' என்று அவர்கள் 
பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

1861 "ஆபில் லஹ்ம்' என்பாரின் அடிரம யாயிருந்த உரமர் (ைலி) அவர்கள் 

கூைியதாவது: (ஒரு முரை) என் உரிரமயாளர் என்னி டம் இரைச்ெிரய 
(நீளமாக தவட்டி உப்புக் கண்டத்திற்காக)க் காயப்கபாடுமாறு கட்டரள 
யிட்டார். அப்கபாது என்னிடம் ஓர் ஏரழ வந்தார். அதிலிருந்து ெிைிதளவு 
இரைச்ெிரய அவருக்கு நான் வழங்கிவிட்கடன். இரத என் உரிரமயாளர் 
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அைிந்தகபாது என்ரன அடித்து விட்டார். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் தென்று நடந்தரதத் ததரிவித்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என் உரிரமயாளரை அரழத்து, "அவரை ஏன் அடித்தீர்கள்?'' என்று 

ககட்டார்கள். அதற்கு "நான் தொல்லாமகலகய எனது உணரவ 
மற்ைவர்களுக்கு இவர் தகாடுக்கிைார்'' என்று என் உரிரமயாளர் கூைினார். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(ஏரழக்கு வழங்கியதால்) 
உங்கள் இருவருக்குகம நைபலன் உண்டு'' என்று கூைினார்கள்.  

1862 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் 
ஹதீஸும் ஒன்ைாகும்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
ஒரு தபண் தன் கணவன் உள்ளூரில் இருக்கும்கபாது அவனது அனுமதி 
இல்லாமல் (கூடுதலான- நஃபில்) கநான்பு கநாற்க கவண்டாம். கணவன் ஊரில் 
இருக்கும்கபாது அவனது அனுமதி இல்லாமல் யாரையும் அவனது வடீ்டுக்குள் 
அனுமதிக்க கவண்டாம். அவள் தன் கணவனின் உத்தைவு இல்லாமல் அவனது 
ெம்பாத்தியத்திலிருந்து (அைவழியில்) தெலவு தெய்தால் அதன் நற்பலனில் 
பாதி அவனுக்கும் கிரடக்கும்.40  

பாடம் : 27 தர்மத்ரதயும் இதை நற்தெயல்கரளயும் கெர்த்துச் தெய்தவர். 
  

1863 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "எவர் அல்லாஹ்வின் பாரதயில் ஒரு கஜாடிப் தபாருட்கரளச் 
தெலவிட்டாகைா அவர் தொர்க்கத்தி(ன் வாெல்களில் ஒவ்தவான்ைி)ல் இருந்து 
"அல்லாஹ்வின் அடியாகை! இது ெிைந்ததாகும். (இதன் வழியாக நுரழயுங்கள்)' 
என்று அரழக்கப்படுவார். அதாவது ததாழு ரகயாளியாக இருந்தவர், 

ததாழுரகக்குரிய வாெலில் இருந்து அரழக்கப்படுவார். அைப் கபாைாளியாக 
இருந்தவர், அைப்கபாருக்குரிய வாெலில் இருந்து அரழக்கப்படுவார். தர்மம் 
தெய்பவைாக இருந்தவர் தர்மத்திற்குரிய வாெலில் இருந்து அரழக்கப்படுவார். 
கநான்பாளி யாக இருந்தவர் (கநான்பாளிகளுக்கக உரிய) "அர்ைய்யான்' எனும் 
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வாெலில் இருந்து அரழக்கப்படுவார்'' என்று தொன்னார்கள். உடகன அபூபக்ர் 
அஸ்ஸித்தீக் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இந்த வாெல்களில் 
இருந்து அரழக்கப்படும் ஒருவ ருக்கு (கவறுவாெல் வழியாகச் தெல்ல 
கவண்டிய) அவெியம் இைாது. (ஏதனனில், எந்த வழியிலாவது அவர் தொர்க்கம் 
தென்றுவிடுவார். இருந்தாலும்,) அந்தத் தரலவாயில்கள் 
ஒவ்தவான்ைிலிருந்தும் எவைாவது அரழக்கப்படுவாைா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம். அவர்களில் நீங்களும் 
ஒருவைாக இருக்க கவண்டுதமன்று நான் எதிர்பார்க்கிகைன்'' என்ைார்கள்.41 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

1864 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "எவர் அல்லாஹ்வின் பாரதயில் ஒரு கஜாடிப் தபாருட்கரளச் 
தெலவிட்டாகைா அவரைச் தொர்க்கத்தின் காவலர்கள் அரழப்பார்கள். 
ஒவ்தவாரு வாெலின் காவலர்களும் "இன்ன மனிதகை! இங்கக வாரும்!' என்று 
அரழப் பார்கள்'' என்று கூைினார்கள். இரதக் ககட்ட அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! இப்படிப்பட்டவருக்குக் கவரலகய கிரடயாது (எந்த 
வாெல் வழியாகவும் அவர் தொர்க்கத்தினுள் நுரழயலாம்)'' என்று கூைினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்களில் நீங்களும் ஒருவைாக 
இருக்க கவண்டுதமன நான் எதிர்பார்க்கி கைன்'' என்று தொன்னார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

1865 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), "இன்று உங்களில் கநான்பு கநாற்ைிருப்பவர் 
யார்?'' என்று ககட் டார்கள். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் "நான்' என்ைார்கள். 
"இன்ரைய தினம் உங்களில் ஜனா ஸாரவ (பிகைதம்) பின்ததாடர்ந்து 
தென்ைவர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் "நான்' 

என்ைார்கள். "இன்ரைய தினம் ஓர் ஏரழக்கு உணவளித்தவர் உங்களில் யார்?'' 

என்று அவர்கள் ககட்க, அதற்கும் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் "நான்' என்ைார்கள். 
"இன்ரைய தினம் ஒரு கநாயாளிரய உடல் நலம் விொரித்தவர் உங்களில் 
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யார்?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்க, அதற்கும் அபூபக்ர் 

(ைலி) அவர்கள் "நான்' என்ைார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "எந்த மனிதர் (நல்லைங்களான) இரவ அரனத்ரதயும் 
தமாத்தமாகச் தெய்தாகைா அவர் தொர்க்கத்தில் நுரழயாமல் இருப்பதில்ரல'' 

என்ைார்கள்.  

பாடம் : 28 அைவழியில் தாைாளமாகச் தெலவிடும்படி வந்துள்ள தூண்டலும், 

எண்ணி எண்ணிச் தெலவழிப்பது விரும்பத் தக்கதல்ல என்பதும்  

1866 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "(தாைாளமாக நல்வழியில்) தெலவழிப்பாயாக. 
(அல்லது "(ஈரக மரழ) தபாழிவாயாக' அல்லது "அள்ளி வழங்குவாயாக'). 

எண்ணி எண்ணி(ச் தெலவழித்து)க்தகாண்டிைாகத. அப்படிச் தெய்தால், 

அல்லாஹ்வும் உனக்கு எண்ணி எண்ணிகய தருவான்'' என்று கூைினார்கள்.42 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 

மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
பின்வருமாறு இடம் தபற்றுள்ளது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: அள்ளி வழங்குவாயாக.(அல்லது "(ஈரக மரழ) தபாழிவாயாக' 

அல்லது "தெல வழிப்பாயாக'). எண்ணி எண்ணி(ச் தெல 

வழித்து)க்தகாண்டிைாகத. (அப்படிச் தெய்தால்) அல்லாஹ்வும் உனக்கு 
எண்ணிகய தருவான். கஞ்ெத்தனமாகப் ரபயில் (முடிந்து) ரவத்துக் 
தகாள்ளாகத. அவ்வாறு தெய்தால் அல்லாஹ் வும் உன் விையத்தில் (தனது 
அருள் வளங்க ரளப் தபாழியாமல் தனது) ரபரய முடிந்து 
ரவத்துக்தகாள்வான். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 1867 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் தென்று "அல்லாஹ்வின் தூதகை! எனக்கு (என் கணவர்) ஸுரபர் 
பின் அல்அவ்வாம் (ைலி) அவர்கள் அளித்தரதத் தவிை கவறு தெல்வம் எதுவும் 
கிரடயாது. அவர் அளிப்பவற்ைில் ெிலவற்ரை நான் தர்மம் தெய்தால் அது 
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குற்ைமாகுமா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "உன்னால் 
இயன்ை அளவு ெிைிதளகவனும் தர்மம் தெய். கஞ்ெத்தனமாக ரபயில் 
(முடிந்து) ரவத்துக்தகாள்ளாகத. அவ்வாறு தெய்தால் அல்லாஹ்வும் உன் 
விையத்தில் (தன் அருள் வளங்கரளப் தபாழியாமல் தனது) ரபரய முடிந்து 
ரவத்துக்தகாள்வான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். இரத அப்பாத் பின் 
அப்தில்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 29 ெிைிதளவாயினும் தர்மம் தெய்யுமாறு வந்துள்ள தூண்டலும், 

அற்பமாகக் கருதி ெிைிதளரவத் தர்மம் தெய்ய மறுக்கலாகாது என்பதும்.  

1868 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "முஸ்லிம் தபண்ககள! 
(உங்களில்) எந்தப் தபண்ணும் தன் அண்ரட வடீ்டுக்காரிக்கு ஓர் ஆட்டின் கால் 
குளம்ரப (அன்பளிப்பாக) அளித்தாலும் அரத அவள் அற்பமாகக் கருத 
கவண்டாம்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறுவார்கள்.43 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 30 இைகெியமாகத் தர்மம் தெய்வதன் ெிைப்பு.  
 

1869 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் தனது (அரியரணயின்) 
நிழரலத் தவிை கவறு நிழகல இல்லாத (மறுரம) நாளில் தனது நிழலில் ஏழு 
கபருக்கு நிழல் அளிப்பான்: 1. நீதி மிக்க ஆட்ெியாளர். 2. இரைவழிபாட்டிகலகய 
வளர்ந்த இரளஞன். 3. பள்ளிவாெல்களுடன் (எப்கபாதும்) ததாடர்பு 
ரவத்துக்தகாள்ளும் இதயமுரடயவர். 4. இரைவனுக்காககவ கநெித்து, 

அவனுக்காககவ இரணந்து, அவனுக்காககவ பிரிந்த இருவர். 5. தகுதியும் 
அழகும் உரடய ஒரு தபண் தம்ரம(த் தவறு தெய்ய) அரழத்தகபாதும் "நான் 
அல்லாஹ்விற்கு அஞ்சுகிகைன்' என்று கூைியவர். 6. தமது இடக் கைம் தெய்த 
தர்மத்ரத வலக் கைம்கூட அைியாத வரகயில் இைகெியமாகத் தர்மம் 
தெய்தவர். 7. தனிரமயில் அல்லாஹ்ரவ நிரனத்து (அவனது அச்ெத்தால்) 
கண்ணரீ் ெிந்திய மனிதர். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
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அைிவிக்கிைார்கள்.44 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து, 

அல்லது அபூெயதீ் அல் குத்ரீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்து மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "பள்ளிவாெலிலிருந்து 
புைப்பட்டுச் தென்ைாலும் திரும்பி வரும்வரை அதனுட கனகய ததாடர்பு 
ரவத்துக்தகாள்ளும் இதயமுரடயவர்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 31 உடல் நலத்கதாடும் பணத் கதரவ கயாடும் இருப்பவர் தெய்யும் 
தர்மகம மிகச் ெிைந்த தர்மம் ஆகும்.45  

1870 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! மகத்தான தர்மம் 
எது?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் 
உடல் நலமுள்ள வைாகவும், பணத் கதரவ உள்ளவைாகவும், வறுரமரய 

அஞ்ெி, தெல்வத்ரத எதிர்பார்த்தவைாகவும் இருக்கும்கபாது நீங்கள் தெய்யும் 

தர்மமகம (மகத்தான தர்மம் ஆகும்). உயிர் ததாண்ரடக் குழிரய 

அரடந்துவிட்டிருக்க, இன்ன மனிதருக்கு இவ்வளவு (தகாடுங்கள்); இன்ன 
மனிதருக்கு இவ்வளவு (தகாடுங்கள்)' என்று தொல்லும் (கநைம் வரும்)வரை 
தர்மம் தெய்வரதத் தள்ளிப்கபாடாதீர்கள்! ஏதனனில், அப்கபாது உங்கள் 
தெல்வம் (வாரிொகிய) இன்ன மனிதருக்கு உரியதாகிவிட்டிருக்கும்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.46  

1871 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! மகத்தான நன்ரமயு ரடய 
தர்மம் எது?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"உம் முரடய தந்ரதமீது அறுதியாக! அது குைித்து நிச்ெயம் உமக்கு 

விளக்கமளிக்கப்படும். நீங்கள் உடல் நலமுள்ளவைாகவும், பணத் கதரவ 

உரடயவைாகவும், வறுரமரய அஞ்ெியவைா கவும் நீண்ட நாள் வாழ 
கவண்டுதமன எதிர் பார்த்தவைாகவும் இருக்கும்கபாது, நீங்கள் தெய்யும் தர்மகம 
(மகத்தான நன்ரம தைக் கூடியதாகும்). உயிர் ததாண்ரடக்குழிரய 
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அரடந்துவிட்டிருக்க, இன்ன மனிதருக்கு இவ் வளவு (தகாடுங்கள்); இன்ன 
மனிதருக்கு இவ் வளவு (தகாடுங்கள்)' என்று தொல்லும் (கநைம் வரும்)வரை 
தர்மம் தெய்வரதத் தள்ளிப் கபாடாதீர்கள்! (ஏதனனில்,) அப்கபாது உங்கள் 
தெல்வம் (வாரிொகிய) இன்ன மனிருக்கு உரிய தாகிவிட்டிருக்கும்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "ஒரு மனிதர் 
"தர்மத்தில் ெிைந்தது எது?' என்று ககட்டார்'' என ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது.  

பாடம் : 32 கமல் ரகதான் கீழ் ரகரயவிடச் ெிைந்ததாகும். கமல் ரக என்பது 
தகாடுக்கக் கூடியதும், கீழ் ரக என்பது வாங்கக்கூடியதும் ஆகும். 

 1872 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்)மீதிருந்தபடி தர்மம் 
தெய்வது, பிைரிடம் ரககயந்தாமல் தன்மானத்துடன் இருப்பது ஆகியவற்ரைப் 

பற்ைி உபகதெித்தார் கள். அப்கபாது "கமலிருக்கும் ரக கீழிருக்கும் 
ரகரயவிடச் ெிைந்ததாகும். கமல் ரக என்பது தகாடுக்கக்கூடியதும், கீழ் ரக 
என்பது யாெிக்கக்கூடியதும் ஆகும்'' என்று குைிப்பிட்டார்கள்.47 

1873 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கதரவகபாக 
எஞ்ெியரதக் தகாடுப்பகத "தர்மத்தில் ெிைந்தது' அல்லது "நல்ல தர்மம்' ஆகும். 
கமல் ரக, கீழ் ரகரயவிடச் ெிைந்த தாகும். உங்கள் குடும்பத்தாரிலிருந்கத 
(உங்களது தர்மத்ரதத்) ததாடங்குங்கள். இரத ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

1874 ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் (தர்மம்) ககட்கடன். அவர்கள் எனக்குக் தகாடுத்தார்கள். பிைகும் 
நான் அவர்களிடம் ககட்கடன். அவர்கள் எனக்குக் தகாடுத்தார்கள். மீண்டும் 
அவர்களிடம் நான் ககட்கடன். எனக்குக் தகாடுத்தார்கள். பிைகு "இந்தச் 
தெல்வம் பசுரமயானதும் இனிரமயானதும் ஆகும். யார் இரத(ப் 
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கபைாரெயின்ைி) நல்ல எண்ணத் துடன் தபறுகிைாகைா அவருக்கு அதில் வளம் 
(பைக்கத்) வழங்கப்படும். யார் மனத்ரத அரலயவிட்டு(ப் கபைாரெயுடன்) 
இரத எடுத்துக்தகாள் கிைாகைா அவருக்கு அதில் வளம் வழங்கப்படுவதில்ரல. 
அவர் உண்ட பின்பும் வயிறு நிைம்பாத வரைப் கபான்ைவைாவார். கமல் 
ரகதான் கீழ்க் ரகரயவிடச் ெிைந்ததாகும்'' என்று தொன்னார்கள்.48 இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 1875 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆதமின் மககன! 
(மனிதகன!) உன் கதரவகபாக எஞ்ெியரத நீ தர்மம் தெய்வகத உனக்கு 

நல்லதாகும். அரத (யாருக்கும் தகாடுக்காமல்) இறுக்கிரவப்பது உனக்குத் 

தீரமயாகும். கதரவயுள்ள அளவு கெமித்துரவத்தால் நீ பழிக்கப்படமாட்டாய். 
உன் வடீ்டாரிலிருந்கத உனது தர்மத்ரதத் ததாடங்கு. கமல் ரகதான் கீழ்க் 
ரகரயவிடச் ெிைந்ததாகும். இரத அபூஉமாமா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 33 யாெிப்பதற்கு வந்துள்ள தரட  

 

1876 அப்துல்லாஹ் பின் ஆமிர் அல்யஹ்ஸப ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
முஆவியா (ைலி) அவர்கள், "மக்ககள! (வரைமுரையின்ைி) நபிதமாழிகரள 
அைிவிப் பது குைித்து உங்கரள நான் எச்ெரிக்கிகைன். ஆனால், உமர் (ைலி) 
அவர்கள் காலத்தில் இருந்துவந்த நபிதமாழிகரளத் தவிை. ஏதன னில், உமர் 
(ைலி) அவர்கள் வலிவும் மாண்பும் உரடய அல்லாஹ்வின் (மார்க்கம்) 
விையத்தில் (தபாய்யுரைப்பதிலிருந்து) மக்கரளப் பய முறுத்திவந்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் எவருக்கு நன்ரம 
நாடுகின்ைாகனா அவரை மார்க்கத்தில் விளக்கமுள்ளவைாக ஆக்குகின்ைான். 
நான் கருவூலக் காவலன் மட்டுகம. ஒருவருக்கு நான் மனப்பூர்வமாகக் 
தகாடுத்தால், அவருக்கு அதில் வளம் வழங்கப்படும். ஒருவர் யாெித்தரத 
முன்னிட்டு, அல்லது அவைது கபைாரெரயக் கண்டு அவருக்கு நான் 
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தகாடுத்தால், அவர் உண்டாலும் வயிறு நிைம்பாதவரைப் கபான்ைவர் ஆவார்' 

என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள்.  

1877 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தர்மம் ககட்டு 
(என்ரன) நச்ெரிக்காதீர்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! உங்களில் ஒருவர் 
என்னிடம் ஏகதனும் (தர்மம்) ககட்டு, அரத நான் தவறுத்த நிரலயில் அவர் 

என்னிடம் ககட்டது அவருக்குக் கிரடத்தால், அதில் அவருக்கு வளம் 

வழங்கப்படுவதில்ரல. இரத முஆவியா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அம்ர் பின் தீனார் (ைஹ்) அவர்கள் கூறு 

கிைார்கள்: நான் வஹ்ப் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கரள ஸன்ஆவில் 
(யமன்) உள்ள அவைது இல்லத்தில் ெந்தித்கதன். அப்கபாது அவர்கள் தமது 
இல்லத்தில் இருந்த வாதுரமக் தகாட்ரடரய எனக்கு வழங்கினார்கள். அவர் 
களின் ெககாதைரிடமிருந்து இந்த ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்தார்கள்.  

1878 முஆவியா (ைலி) அவர்கள் தமது உரையில் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹ் எவருக்கு நன்ரம நாடுகிைாகனா அவரை 

மார்க்கத்தில் விளக்கமுள்ளவைாக ஆக்குகிைான். நான் பங்கிடுபவன் மட்டுகம. 
அல்லாஹ்தான் தகாடுக்கிைான்'' என்று தொல்ல நான் ககட்கடன். இரத 
ஹுரமத் பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.49  

பாடம் : 34 (உண்ரமயான) ஏரழ (மிஸ்கீன்) யாதைன்ைால், எந்தச் 
தெல்வத்ரதயும் அவன் தபற் ைிைாதகதாடு, அவனது நிரலரய அைிந்து 
அவனுக்குத் தர்மமும் வழங்கப்படுவ தில்ரல.  

1879 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "ஓரிரு கவளம் உணரவ, அல்லது ஓரிரு கபரீச்ெம் பழங்கரளப் 
தபறுவதற்காக இவ்வாறு மக்களிடம் அரலபவன் ஏரழயல்லன்'' என்று 
கூைினார்கள். மக்கள், "அப்படியானால் ஏரழ என்ைால் யார், அல்லாஹ்வின் 

தூதகை?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள், 
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"'(தன் கதரவகரளப் பூர்த்தி தெய்து தகாள்ள) எந்தச் தெல்வத்ரதயும் அவன் 
தபற் ைிருக்கமாட்டான்; அவனது நிரலரய அைிந்து அவனுக்குத் தர்மமும் 

வழங்கப்படுவதில்ரல. தானும் வலியச் தென்று மக்களிடம் ககட்க மாட்டான் 
(அவகன உண்ரமயான ஏரழ)'' என்று விரடயளித்தார்கள்.  

1880 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓரிரு கவளம் 
உணவுக்காக, அல்லது ஓரிரு கபரீச்ெம் பழங்களுக்காக அரலபவன் 

ஏரழயல்லன். ஏரழ என்பவன் (தன் கதரவ கரளப் பூர்த்தி தெய்துதகாள்ளப் 
பிைரிடம் ககட்க தவட்கப்பட்டு) தன்மானத்துடன் நடந்து தகாள்பவகன ஆவான். 
நீங்கள் விரும்பினால், "அவர்கள் மக்களிடம் (எரதயும்) வற்புறுத்திக் 

ககட்கமாட்டார்கள்'' (2:273) எனும் இரை வெனத்ரத ஓதிக்தகாள்ளுங்கள். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.50 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்தள்ளது.  

பாடம் : 35 மக்களிடம் யாெிப்பது தவறுக்கப்பட்டதாகும்.  

1881 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் யாெிப்பரதகய வழக்கமாகக் 
தகாண்டவர், தமது முகத்தில் ெரதத் துண்டு ஏதும் இல்லாதவைாககவ (மறுரம 
நாளில்) அல்லாஹ்ரவச் ெந்திப்பார். இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் ("ெரதத் துண்டு' 

என்பதில்) "துண்டு' எனும் தொல் இடம்தபைவில்ரல.  

1882 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மக்களிடம் 
யாெிப்பரதகய வழக்கமாகக் தகாண்ட மனிதன், தனது முகத்தில் ெரதத் 

துண்டு ஏதும் இல்லாதவனாககவ மறுரம நாளில் வருவான். இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

1883 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அதிகம் தபாருள் 
கெர்ப்பதற்காக மக்களிடம் யாெிப்பவன், (நைகின்) தநருப்புக் கங்ரககய 
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யாெிக்கிைான்; அவன் குரைவாக யாெிக்கட்டும்; அல்லது அதிகமாக 

யாெிக்கட்டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

1884 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
காரலயில் ஒரு கயிற்ரை எடுத்துக்தகாண்டு (தென்று), விைகு தவட்டி அரதத் 
தமது முதுகில் சுமந்து (விற்றுப் பிரழத்து), மக்களிடம் ரககயந்தாமல் 
தன்னிரைவுடன் (சுயமரியாரத யுடன்) வாழ்வதும் அரதத் தர்மம் தெய்வதும், 

ஒரு மனிதனிடம் யாெிப்பரதவிடச் ெிைந்ததாகும். அவருக்கு அவன் 

தகாடுத்தாலும்ெரி; மறுத்தாலும்ெரி. கமலிருக்கும் ரக, கீழிருக்கும் ரகரயவிடச் 
ெிைந்ததாகும். கமலும், உனது வடீ்டாரிலிருந்கத உனது தர்மத்ரதத் ததாடங்கு. 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "உங்களில் ஒருவர் காரலயில் ஒரு 
கயிற்ரை எடுத்துக்தகாண்டு (தென்று), விைகு தவட்டி அரதத் தமது முதுகில் 
சுமந்து விற்பது'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என ஹதீஸ் 
ததாடங்குகிைது. 

 1885 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
விைகுக் கட்டு ஒன்ரைத் தமது முதுகில் சுமந்து விற்(றுப் பிரழப்)பதானது, 

ஒரு மனிதனிடம் யாெிப்பரதவிடச் ெிைந்த தாகும். அவருக்கு அவன் 

தகாடுக்கவும் தெய் யலாம்; மறுக்கவும் தெய்யலாம். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.51 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 

 1886 அவ்ஃப் பின் மாலிக் அல்அஷ்ஜஈ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
ஒன்பது கபர், அல்லது எட்டுப் கபர், அல்லது ஏழு கபர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் இருந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள் "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் 

தூதரிடம் உறுதிதமாழி அளிக்கக் கூடாதா?'' என்று ககட்டார்கள். அது நாங்கள் 

உறுதி தமாழி அளித்திருந்த புதிதாகும். எனகவ, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
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நாங்கள் முன்கப உறுதிதமாழி அளித்துவிட்கடாம்'' என்று கூைிகனாம். பின்னர் 
அவர்கள் "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் உறுதிதமாழி அளிக்கக் கூடாதா?'' 

என்று (மீண்டும்) ககட் டார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் (ஏற்தகனகவ) 
உறுதிதமாழி அளித்துவிட்கடாம்'' என்று நாங்கள் (திரும்பவும்) கூைிகனாம். 
பின்னர் (மூன்ைாவது முரையாக) "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் 
உறுதிதமாழி அளிக்கக் கூடாதா?'' என்று ககட்டகபாது, நாங்கள் எங்கள் 
ரககரள நீட்டி "அல்லாஹ்வின் தூதகை! தங்களிடம் நாங்கள் உறுதிதமாழி 
அளிக்கிகைாம். எதற்காக நாங்கள் தங்களிடம் உறுதிதமாழி அளிக்க 
கவண்டும்?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ் ஒருவரனகய 
நீங்கள் வழிபட கவண்டும்; அவனுக்கு எரதயும் இரணயாக்கக் கூடாது; 

ஐகவரளத் ததாழுரககரளத் ததாழ கவண்டும்; எனக்குக் கட்டுப் பட்டு நடக்க 
கவண்டும் (என்று உறுதிதமாழி அளியுங்கள்)'' என்று கூைிவிட்டு, (அடுத்த) ஒரு 
வார்த்ரதரய தமதுவாகச் தொன்னார்கள்: "மக்களிடம் எரதயும் (ரகநீட்டி) 
யாெிக்கக் கூடாது'' என்றும் உறுதிதமாழி ககட்டார்கள். (அவ்வாகை நாங் களும் 
உறுதிதமாழி அளித்கதாம்.) பிைகு அ(வ் வாறு உறுதியளித்த)வர்களில் ெிலரை 
நான் பார்த்திருக்கிகைன். அவர்களில் ஒருவைது ொட்ரட (வாகனத்தின் 

கமலிருந்து) விழுந் தால்கூட அரத யாரிடமும் எடுத்துத் தருமாறு அவர்கள் 

ககட்டதில்ரல. இதன் அைிவிப்பாளைான அபூமுஸ்லிம் அல்கவ்லான ீ(ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இந்த ஹதீரஸ நம்பிக்ரகக்குரிய கநெர் ஒருவர் 
எனக்கு அைிவித்தார். அவர் எனது கநெத்திற்கு உரியவர்; அவர் என்னிடம் 
நம்பிக்ரகக்குரியவர். (அவர்தாம்) அவ்ஃப் பின் மாலிக் அல்அஷ்ஜஈ (ைலி). இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 36 யார் யாெிக்கலாம்?  

1887 கபஸீா பின் முகாரிக் அல்ஹிலாலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
(மற்தைாருவர் தெலுத்த கவண்டிய) ஓர் இழப்படீ்டுத் ததாரகக்குப் 

தபாறுப்கபற்றுக்தகாண்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஏகதனும் 

ககட்பதற்காகச் தென்கைன். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"தர்மப் தபாருட்கள் நம்மிடம் வரும்வரை இங்கககய இருங்கள். அதில் 
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ஏகதனும் உங்களுக்குத் தைச் தொல்கிகைாம்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு 
(பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: கபஸீா! மூன்று கபருக்கு மட்டுகம யாெிக்க 
அனுமதி உண்டு. ஒருவர் மற்ைவைது ஈட்டுத் ததாரகக் குப் 
தபாறுப்கபற்றுக்தகாண்டவர். அவர் அத்ததாரகரய (உரியவரிடம் 

ஒப்பரடப்பதற்காக அரதப்) தபறுகின்ை வரை யாெிக்கலாம். பிைகு 
(யாெிப்பரத) நிறுத்திக்தகாள்ள கவண்டும். மற்தைாருவர் (இயற்ரகச்) கெதம் 
ஏற்பட்டு தெல்வங்கரள இழந்தவர். அவர் "வாழ்க்ரகயின் அடிப்பரடரய' 

அல்லது "வாழ்க்ரகயின் அவெியத் கதரவரய' அரடந்துதகாள்ளும்வரை 
யாெிக்கலாம். இன்தனாருவர் வறுரமக்கு ஆட்பட்டவர். அவருரடய 
கூட்டத்தாரில் (அவரைப் பற்ைி) விவைம் ததரிந்த மூவர் முன் வந்து, "இன்ன 
மனிதர் வறுரமக்கு ஆட்பட்டுள்ளார்'' என்று (ொட்ெியம்) கூறுகின்ைனர் 
என்ைால், அவர் "வாழ்க்ரகயின் அடிப்பரடரய' அல்லது "வாழ்க்ரகயின் 
அவெியத் கதரவரய' அரடகின்ை வரை யாெிப்பது அவருக்குச் தெல்லும். 
கபஸீா! இரவயன்ைி மற்ை யாெகங்கள் யாவும் தரட தெய்யப்பட்டரவகய 

(ஹைாம்) ஆகும். (இம்மூன்று காைணங்களின்ைி ஒருவர் யாெித்துச் ொப்பிட் 
டால்) அவர் தரட தெய்யப்பட்டரதகய (ஹைாம்) ொப்பிடுகிைார். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 37 ஆரெகயாடு எதிர்பார்க்காமலும் யாெிக் காமலும் ஒருவருக்கு 
வழங்கப்பட்டால் அரத அவர் தபற்றுக்தகாள்ளலாம்.  

1888 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எனக்கு நன்தகாரட வழங்கும் வழக்கமுரடய வர்களாக 
இருந்தார்கள். (அப்கபாததல்லாம்) நான் "என்ரனவிட அதிகத் கதரவயுரடய 

வருக்கு இரதக் தகாடுங்ககளன்'' என்று தொல்கவன். (ஒரு முரை இவ்வாறு) 
அவர்கள் எனக்குப் தபாருள் ஒன்ரைக் தகாடுத்தகபாது "என்ரனவிட அதிகத் 
கதரவயுரடயவருக்கு இரதக் தகாடுங்கள்'' என்று நான் தொன்கனன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரத நீங்கள் வாங்கிக்தகாள்ளுங்கள். 
இந்தச் தெல்வத்திலிருந்து எது நீங்கள் ஆரெகயாடு எதிர்பார்க்காமலும் 
நீங்களாகக் ககட்காமலும் உங்களிடம் வருகிைகதா அரத (மறுக்காமல்) 
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தபற்றுக்தகாள்ளுங்கள். இ(வ்வாறு ஏதும் கிரடக்கவி)ல்ரலயாயின், நீங்களாக 
அரதத் கதடிச் தெல்லாதீர்கள்'' என்ைார்கள்.52 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1889 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என் தந்ரத) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்களுக்கு 

நன்தகாரட வழங்கும் வழக்கமுரடயவர்களாக இருந்தார்கள். அப்கபாது உமர் 
(ைலி) அவர்கள், "என்ரனவிட அதிகத் கதரவ உள்ளவருக்கு இரதக் 

தகாடுத்துவிடுங்கள்'' என்று கூறுவார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இரத வாங்கி உரடரமயாக்கிக்தகாள்ளுங்கள்; அல்லது தர்மம் 

தெய்துவிடுங்கள். நீங்கள் ஆரெகயாடு எதிர்பார்க்காமலும் நீங்களாகக் 

ககட்காமலும் இந்தச் தெல்வத்திலிருந்து உங்களிடம் எது வருகிைகதா அரத 
நீங்கள் வாங்கிக்தகாள்ளுங்கள். அப்படி வைாவிட்டால் அரதத் கதடி நீங்களாகச் 

தெல்லாதீர்கள்'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸின் அைிவிப்பாளைான 
ொலிம் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: 
இதனால்தான் (என் தந்ரத) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
யாரிடமும் எரதயும் ககட்கமாட்டார்கள். தாமாக முன்வந்து வழங் கப்பட்டால் 
அரத மறுக்கவுமாட்டார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

1890 அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாஇதீ அல்மாலிகீ (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் என்ரன ஸகாத் 
வசூலிக்கும் அதிகாரியாக நியமித்தார்கள். நான் அந்தப் பணிரய முடித்து 
விட்டு (வந்து), உமர் (ைலி) அவர்களிடம் ஸகாத் தபாருட்கரள 
ஒப்பரடத்தகபாது எனக்கு ஊதியம் தகாடுக்க உத்தைவிட்டார்கள். அப்கபாது 
நான், "நான் இந்த கவரலரய அல்லாஹ்விற்காககவ தெய்கதன். எனக்குரிய 
ஊதியம் அல்லாஹ்விடகம உள்ளது'' என்று தொன்கனன். அதற்கு உமர் (ைலி) 
அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: (நீங்களாகக் ககட்காமல்) உங்களுக்கு 
(ஏகதனும்) வழங்கப் பட்டால், அரத நீங்கள் தபற்றுக்தகாள் ளுங்கள். 
ஏதனன்ைால், நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ஸகாத் 
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வசூலிப்பவனாக இருந்கதன். அதற்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எனக்கு ஊதியம் வழங்கினார்கள். நீங்கள் தொன்னரதப் கபான்கை நானும் 
தொன்கனன். அப்கபாது என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"நீங்களாகக் ககட்காமல் ஏகதனும் உங்களுக்கு (நீங்கள் தெய்த பணிக்காக) 
வழங்கப்பட்டால் அரத நீங்கள் (வாங்கி) உட் தகாள்ளுங்கள்; தர்மமும் 
தெய்யுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் 
அஸ்ஸாஇதீ அல்மாலிகீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 38 உலக(ôதாய)த்தின் மீது கபைாரெ தகாள்வது விரும்பத் 
தக்கதன்று.  
1891 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: முதியவரின் மனம்கூட இைண்ரட 
கநெிப் பதில் இளரமயாககவ உள்ளது: 1, இம்ரம வாழ்வின் மீதுள்ள ஆரெ. 2, 

தபாருளாரெ. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

1892 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: முதியவரின் 
மனம்கூட இைண்ரட கநெிப் பதில் இளரமயாககவ உள்ளது: 1. நீண்ட நாள் 
வாழ கவண்டும் என்ை ஆரெ. 2. தபாருளாரெ. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.53 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

1893 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆதமின் மகன் 
(மனிதன்) முதுரமரய அரடயும்கபாதும் அவனது இரு குணங்கள் மட்டும் 

இளரமயாககவ இருக்கும்: 1. தபாருளாரெ. 2. (நீண்ட) ஆயுள்மீதுள்ள ஆரெ. 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து இன்னும் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 39 ஒரு மனிதனுக்கு இரு ஓரடகள் (நிரைய தெல்வம்) இருந்தாலும் 
மூன்ைா வது ஓரடரய அவன் எதிர்பார்ப்பான்.  

1894 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆதமின் மகனுக்கு 
(மனிதனுக்கு) இரு ஓரடகள் (நிைம்ப) தெல்வம் இருந்தாலும் மூன்ைாவது 
ஓரடரய அவன் கதடுவான். மனிதனின் வாரய (ெவக் குழியின்) மண் 
ரணத் தவிை கவதைதுவும் நிைப்பாது. (இது கபான்ை கபைாரெயிலிருந்து) 
திருந்தி பாவமன் னிப்புக் ககாரி மீண்டுவிட்டவரின் ககாரிக் ரகரய 
அல்லாஹ் ஏற்றுக்தகாள்கிைான். இரத அனஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி 
ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

"(கமற்கண்டவாறு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் 

ககட்கடன். (இந்த வாெகம் அல்லாஹ்விடமிருந்து) அருளப்தபற்ை 
இரைவெனமா, அல்லது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைிவந்த 
தபான்தமாழியா என்று எனக்குத் ததரியாது'' என்று அனஸ் (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள் என இடம்தபற்றுள்ளது.  

1895 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆதமின் மகனுக்குத் 
தங்கத்தாலான ஒரு நீகைாரட இருந்தாலும், (அரதப் கபான்று) மற்தைாரு 
நீகைாரடயும் இருக்க கவண்டுதமன்று அவன் ஆரெப்படுவான்.அவனது 
வாரய (ெவக் குழியின்) மண்ரணத் தவிை கவதைதுவும் நிைப்பாது. (இது 
கபான்ை கபைாரெயிலிருந்து) திருந்தி பாவமன்னிப்புக் ககாரி மீண்டுவிட்டவரின் 

ககாரிக்ரகரய அல்லாஹ் ஏற்றுக்தகாள்கிைான். இரத அனஸ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள் 

1896 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆதமின் மகனுக்கு 
(மனிதனுக்கு) ஒரு நீகைாரட நிரைய தெல்வம் இருந்தாலும் அதனுடன் 
அரதப் கபான்ை மற்தைாரு நீகைாரட தனக்கு இருக்க கவண்டுதமன்கை 
அவன் விரும்பு வான். அவனது மனத்ரத (ெவக் குழியின்) மண்ரணத் தவிை 
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கவதைதுவும் நிைப்பாது. (இது கபான்ை கபைாரெயிலிருந்து) திருந்தி பாவ 
மன்னிப்புக் ககாரி மீண்டுவிட்டவரின் ககாரிக் ரகரய அல்லாஹ் 
ஏற்றுக்தகாள்கிைான். இதன் அைிவிப்பாளைான இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: இந்த வாெகம் குர்ஆனில் உள்ளதா, அல்லது இல்ரலயா என்று 
எனக்குத் ததரியாது.54 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், ஸுரஹர் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
"இந்த வாெகம் குர் ஆனில் உள்ளதா என்று எனக்குத் ததரியாது' என்று 
(மட்டும்) இடம்தபற்றுள்ளது. (இவ்வாறு) இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாகக் காணப்படவில்ரல.  

1897 அபுல் அஸ்வத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூமூொ அல்அஷ்அரீ 
(ைலி) அவர்கள் பஸ்ைா (இைாக்) நகைத்திலுள்ள குர்ஆன் அைிஞர்களிடம் 
(அவர்கரள அரழத்து வருமாறு) ஆளனுப்பினார்கள். (அவர்களது அரழப்ரப 
ஏற்று) குர்ஆரனக் கற்ைைிந்த முன்னூறு கபர் அவர்களிடம் வந்தார்கள். 
அப்கபாது அவர்களிடம் அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: 
பஸ்ைாவாெிகளிகலகய நீங்கள்தாம் ெிைந்தவர்கள் ஆவரீ்கள்; அவர்களிகலகய 
குர்ஆரன நன்கைிந்தவர்களும் ஆவரீ்கள். எனகவ, (ததாடர்ந்து) குர்ஆரன 
ஓதிவாருங்கள். காலம் நீண்டுவிட்ட கபாது உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்த (கவதம் 
அருளப்தபற்ை ெமுதாயத்த)வர்களின் உள்ளங்கள் இறுகி விட்டரதப் கபான்று 
உங்களுரடய உள்ளங்களும் இறுகிவிட கவண்டாம். நாங்கள் (நபி (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில்) ஓர் அத்தியாயத்ரத ஓதிவந்கதாம்; நீளத்திலும் 
கடுரம(யான எச்ெரிக்ரக விடுக்கும் கதாைரண)யிலும் "பைாஅத்' எனப்படும் 
(9ஆவது) அத்தியாயத்திற்கு நிகைாக அரத நாங்கள் கருதிகனாம். ஆனால், அந்த 
அத்தியாயத்ரத நான் மைக்கச் தெய்யப்பட்டுவிட்கடன். ஆயினும், அதில் 
"ஆதமின் மகனுக்கு (மனிதனுக்கு) இரு ஓரடகள் (நிைம்ப) தெல்வம் 
இருந்தாலும் மூன்ைாவது ஓரடரய அவன் கதடுவான். ஆதமின் மகனுரடய 
வயிற்ரை (ெவக் குழியின்) மண்ரணத் தவிை கவதைதுவும் நிைப்பாது'' எனும் 
வெனத்ரத நான் நிரனவில் ரவத்துள்களன். கமலும், மற்கைார் 

அத்தியாயத்ரதயும் நாங்கள் ஓதிவந்கதாம். அரத (ெப்பஹ, யுெப்பிஹு, 
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ெப்பிஹ் என) இரைத்துதியில் ததாடங்கும் அத்தியாயங் களில் ஒன்றுக்கு 
நிகைாககவ நாங்கள் கருதி கனாம். அந்த அத்தியாயத்ரதயும் நான் மைக்கச் 
தெய்யப்பட்டுவிட்கடன். ஆயினும், அதில் "நம்பிக்ரக தகாண்டவர்ககள! நீங்கள் 
தெய்யா தரத ஏன் தொல்கிைரீ்கள்? (அவ்வாறு நீங்கள் தெய்யாதரதப் 
பிைருக்குச் தொல்வரீ்களாயின்) அது உங்களுக்கு எதிைான ொட்ெியாக உங்க 
ளுரடய கழுத்துகளின் மீது எழுதப்படும். பின்னர் மறுரம நாளில் அது 
குைித்து நீங்கள் விொரிக்கப்படுவரீ்கள்'' எனும் வெனத்ரத நான் நிரனவில் 
ரவத்துள்களன். (இந்த அத்தியா யங்கள் பின்னர் மாற்ைப்பட்டுவிட்டன.)  

பாடம் : 40 வாழ்க்ரக வெதிகள் அதிகமாக இருப்பது தெல்வமன்று.  

1898 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வாழ்க்ரக வெதிகள் 
அதிகமாக இருப்பது தெல்வமன்று; மாைாக, கபாதுதமன்ை மனகம (உண்ரம 
யான) தெல்வமாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.55 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

 

பாடம் : 41 இவ்வுலகத்தின் கவர்ச்ெி குைித்து அஞ்சுதல்  

 

1899 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து (தொற்தபாழிவு கமரடமீது) 
நின்று மக்களுக்கு உரையாற்ைினார்கள். அப்கபாது, "மக்ககள! அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! அல்லாஹ் உங்களுக்காக தவளிப்படுத்தும் இவ்வுலகின் 

கவர்ச்ெிப் தபாருட்க(ளான கனிமப் தபாருட்கள், ஆரட அணிகலன்கள், பயிர் 
வரக)கரளத் தான் உங்கள் விையத்தில் நான் அதிகம் அஞ்சுகிகைன்'' என்று 
கூைினார்கள். அப்கபாது ஒருவர், "அல்லாஹ் வின் தூதகை! (தெல்வம் எனும்) 
நன்ரம தீரமரய உருவாக்குமா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு (பதிலளிக்காமல்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெிைிது கநைம் தமௌன மாக 
இருந்தார்கள். பிைகு (அந்த மனிதரிடம்) "என்ன ககட்டீர்கள்?'' என்ைார்கள். 
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அதற்கு அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை, நன்ரம தீரமரய உருவாக்குமா என்று 
ககட்கடன்'' என்ைார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"நன்ரமயால் நன்ரமகய விரளயும். ஆனால், இ(ந்தக் கவர்ச்ெியான)து ஒரு 
நன்ரமயா? வெந்த காலத்தில் விரளகின்ை (பயிர்கள்) ஒவ்தவான்றும் 
(கால்நரடகரள,) வயிறு புரடக்கத் தின்னரவத்துக் தகான்று விடுகின்ைன; 

அல்லது தகால்லும் அளவிற்குச் தென்றுவிடுகின்ைன; (அப்கபாதுதான் துளிர் 
விட்ட) பசும் புற்கரளத் தின்னும் கால்நரட ரயத் தவிை. (அது மடிவதில்ரல. 
ஏதனனில்,) அது (பசும் புல்ரலத்) தின்று வயிறு நிைம்பிவிடும் கபாது, 

(அரெகபாடுவதற்காகச்) சூரியரன கநாக்கி(ப் படுத்து)க்தகாள்கிைது. (இதனால் 
நன்கு ெீைணமாகி குரழவு நிரலயில்) ொணமிடுகின்ைது. அல்லது ெிறுநீரை 
தவளிகயற்றுகிைது. பின்னர் (வயிறு காலியானவுடன் மீண்டும் கமய்ந்துவிட்டு 
வந்து) அரெகபாடுகின்ைது. பிைகு (வயிறு காலியானவுடன்) மறுபடியும் தென்று 
கமய்கிைது. (அவ்வாறுதான்) யார் ஒரு தெல்வத்ரத உரிய முரையில் 
எடுத்துக் தகாள்கிைாகைா அவருக்கு அதில் வளம் (பைகத்) வழங்கப்படும். யார் 
ஒரு தெல்வத்ரத முரையற்ை வழிகளில் எடுத்துக்தகாள்கிைாகைா அவர் 
உண்டும் வயிறு நிைம்பாதவரைப் கபான்ைவர் ஆவார்'' என்று கூைினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1900 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரைவன் உங்களுக்காக 

தவளிப்படுத்தும் இவ்வுலகின் கவர்ச்ெிப் தபாருட்கரளத்தான் உங்கள் 
விையத்தில் நான் அதிகம் அஞ்சுகிகைன்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது 
மக்கள், "இவ்வுலகின் கவர்ச்ெிப் தபாருட்கள் எரவ, அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' 

என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(கனிமப் 
தபாருட்கள், ஆரட அணிகலன்கள், பயிர் வரககள் ஆகிய) பூமியின் 
வளங்கள்(தாம் அரவ)'' என்று பதிலளித் தார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! நன்ரம தீரமரய உருவாக்குமா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நன்ரமயால் நன்ரமகய விரளயும். 
நன்ரம யால் நன்ரமகய விரளயும். நன்ரமயால் நன்ரமகய விரளயும். 
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வெந்த காலத்தில் விரளகின்ை (பயிர்கள்) ஒவ்தவான்றும் (கால் நரடகரள), 
வயிறு புரடக்கத் தின்ன ரவத்துக் தகான்றுவிடுகின்ைன; அல்லது தகால்லும் 
அளவுக்குச் தகாண்டுதென்று விடுகின்ைன; பசுரமயான புல்ரலத் தின்னும் 
கால்நரடரயத் தவிை. (அது மடிவதில்ரல. ஏதனனில்,) அது (புல்ரலத்) தின்று 
வயிறு நிைம்பிவிடும்கபாது, சூரியரன கநாக்கி(ப் படுத்துக்தகாண்டு) 
அரெகபாடுகின்ைது. (இதனால் நன்கு ெீைணமாகி குரழவு நிரலயில்) 
ெிறுநீரையும் தவளிகயற்ைி ொணமுமிடுகிைது. பின்னர் (வயிறு 
காலியானவுடன்) மீண்டும் தென்று கமய்கிைது. இந்த (உலகின்) தெல்வம் 
பசுரமயானதும் இனிரமயானதுமாகும். யார் அரத உரிய முரையில் 
ெம்பாதித்து உரிய முரையில் தெல விடுகிைாகைா அவருக்கு அது 

நல்லுதவியாக அரமயும். யார் அரத முரையற்ை வழிகளில் 
ெம்பாதிக்கிைாகைா அவர் உண்டும் வயிறு நிைம்பாதவரைப் கபான்று 
இருக்கிைார்'' என்று கூைினார்கள்.56 

 1901 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தொற்தபாழிவு கமரடமீது 

அமர்ந்தார்கள். அவர்கரளச் சுற்ைி நாங்களும் அமர்ந்கதாம். அப்கபாது 
அவர்கள் "எனக்குப் பின், உங்களிரடகய இவ்வுலகின் கவர்ச்ெியும் அதன் 
அலங்காைங்களும் தாைாளமாகத் திைந்துவிடப்படுவதானது, உங்கள் விையத்தில் 
நான் அஞ்சுகின்ைவற்ைில் ஒன்ைாகும்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது ஒரு 
மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (தெல்வம் எனும்) நன்ரம தீரமரய 
உருவாக்குமா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு (பதிலளிக்காமல்) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெிைிது கநைம்) தமௌனமாக இருந் தார்கள். அப்கபாது 
அந்த மனிதரிடம் "உமக்கு என்ன ஆயிற்று? நீர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் கபச்சுக்தகாடுக்கிைரீ். ஆனால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்ககளா உம்மிடம் கபொமலிருக்கிைார்ககள!'' என்று ககட்கப்பட்டது. 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தமௌனம் ததாடருவரதக் கண்ட) 
நாங்கள் அவர்களுக்கு இரை அைிவிப்பு (வஹ)ீ அருளப்படுகிைது என்று 

கருதிகனாம். பிைகு அவர்கள் இயல்பு நிரலக்கு வந்து தம்மீதிருந்த 
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வியர்ரவத் துளிகரளத் துரடத்துவிட்டு, "இந்தக் ககள்வி ககட்டவர் (எங்கக?)'' 

என்று (அவரைப் பாைாட்டுவரதப் கபால) ககட்டார்கள். பின்னர், ""நன்ரமயால் 
நன்ரமகய விரளயும். வெந்த காலத்தில் விரளகின்ை (பயிர்கள்) 
ஒவ்தவான்றும் (கால் நரடகரள), வயிறு புரடக்கத் தின்ன ரவத்துக் 
தகான்றுவிடுகின்ைன; அல்லது தகால்லும் அளவிற்குச் தென்றுவிடுகின்ைன. 
பச்ரெப் புற்கரளத் தின்னும் கால்நரடரயத் தவிை. (அது மடிவதில்ரல. 
ஏதனனில்,) அது (பச்ரெப் புற்கரளத்) தின்று வயிறு நிைம்பி விடும்கபாது, 

சூரியரன கநைாக கநாக்கி(ப் படுத்துக்தகாண்டு அரெ கபாடுகின்ைது); ொண 
மிட்டு ெிறுநீரும் கழிக்கின்ைது. பின்னர் (வயிறு காலியானவுடன் மீண்டும் 
தென்று) கமய்கிைது. இந்த (உலகின்) தெல்வம் இனிரமயும் பசுரமயும் 
உரடயதாகும். ஒரு முஸ்லிம் தமது தெல்வத்திலிருந்து ஏரழகளுக்கும் 
அநாரத களுக்கும் வழிப்கபாக்கர்களுக்கும் தகாடுத்துக் தகாண்டிருக்கும்வரை 
அ(வைது தெல்வமான)து அவருக்குச் ெிைந்த கதாழனாகும். -(இவ்வாகை 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்) அல்லது அவர்கள் 
கூைியரதப் கபான்று.- யார் முரையற்ை வழிகளில் தெல்வத்ரத எடுத்துக் 

தகாள்கின்ைாகைா அவர் உண்டும் வயிறு நிைம்பாதவரைப் கபான்ைவர் ஆவார். 
கமலும், மறுரம நாளில் அந்தச் தெல்வம் அவருக்கு எதிைான ொட்ெியாக 
அரமயும்'' என்று கூைினார்கள்.  

பாடம் : 42 சுயமரியாரத மற்றும் தபாறுரமயின் ெிைப்பு.  
 

1902 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அன்ொரிகளில் ெிலர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (பெிக்கு உணவும் தெலவுக்குப் 
பணமும்) ககட்டார்கள். அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தகாடுத்தார்கள். பிைகு (மீண்டும் மீண்டும்) அவர்கள் ககட்டகபாதும் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தகாடுத்தார்கள். இறுதியாக, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இருந்த அரனத்தும் (தகாடுத்துத்) 
தீர்ந்து விட்டகபாது, "என்னிடத்தில் உள்ள எந்தச் தெல்வத்ரதயும் உங்களுக்கு 
வழங்காமல் நான் கெமித்து ரவக்கப்கபாவதில்ரல. (இருப்பினும்,) யார் 

894

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஜகாத்



 
 
 

சுயமரியாரதகயாடு நடந்துதகாள்கிைாகைா அவரை அல்லாஹ் 
தன்மானத்துடன் வாழச்தெய்வான். யார் பிைரிடம் கதரவயாகாமல் 
(தன்னிரைவுடன்) இருக்கிைாகைா அவரை அல்லாஹ் தன்னிரைவு 
உள்ளவைாக ஆக்குவான். யார் (இன்னல்கரளச்) ெகித்துக்தகாள்கிைாகைா 
அவருக்கு அல்லாஹ் (கமலும்) ெகிப்புத் தன்ரமரய வழங்குவான். 
தபாறுரமரயக் காட்டிலும் கமலான விொல மானகதார் அருட்தகாரட 
கவதைதுவும் எவருக்கும் வழங்கப்படுவதில்ரல'' என்று கூைினார்கள்.57 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 43 கபாதுமான வாழ்வாதாைமும் கபாது தமன்ை மனமும்.  

1903 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் முஸ்லிமாகி 
கபாதுமான வாழ்வா தாைம் வழங்கப்பட்டு, அல்லாஹ் வழங்கி யரதப் 

கபாதுதமனக் கருதினாகைா அவர் (வாழ்க்ரகயில்) தவற்ைி தபற்றுவிட்டார். 
இரத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

1904 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "இரைவா! முஹம்மதின் 
குடும்பத்தாருக்குப் பெிரயத் தணிக்கத் கதரவயான உணரவ வழங்குவாயாக' 

என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிைார்த்தித்தார்கள்.58 இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 44 அருவருப்பாகப் கபெியும் கடுஞ் தொற் கரளப் பயன்படுத்தியும் 
ககட்ட வருக்கும் வழங்குவது.  

1905 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெிலருக்குத் தானப் தபாருட்கரள) 
பங்கிட்டுக் தகாடுத்தார்கள். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை, 

அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இவர்கரளவிட இவர்கள் அல்லாத 
மற்ைவர்ககள இ(ந்தப் தபாருட்கரளப் தபறுவ)தற்கு மிகவும் 
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தகுதியுரடயவர்கள்'' என்று தொன்கனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இவர்கள் அருவருப் பாகப் கபெி, அல்லது என்ரனக் கஞ்ென் என்று 
தொல்லி என்னிடம் ககட்கும் அளவிற்கு என்ரனக் தகாண்டுவந்து 
நிறுத்திவிட்டார்கள். ஆனால், நான் கஞ்ென் அல்லன்'' என்று கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1906 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நடந்துதகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது 
அவர்கள் தடித்த கரையுள்ள நஜ்ைான் (யமன்) நாட்டு ொல்ரவ ஒன்ரைப் 

கபார்த்தியிருந்தார்கள். அப்கபாது கிைாமவாெி ஒருவர் அவர்கரள அரடந்து, 

அந்தச் ொல்ரவரய கவகமாக இழுத்தார். அந்தக் கிைாமவாெி கவகமாக 
இழுத்ததால் ொல்ரவயின் ஓைப் பகுதி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது கழுத்தின் ஒரு மூரலயில் (காயப்படுத்தி) அரடயாளம் 
பதித்துவிட்டிருந்தரத நான் கண்கடன். பிைகு அவர், "முஹம்மகத! 
உங்களிடமுள்ள அல்லாஹ்வின் தெல்வத்திலிருந்து எனக்குக் தகாடுக்கும்படி 
கட்டரளயிடுங்கள்'' என்று தொன்னார். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவரைத் திரும்பிப் பார்த்துச் ெிரித்துவிட்டு, பிைகு அவருக்கு 
நன்தகாரட வழங்குமாறு உத்தைவிட்டார்கள்.59 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், இக்ரிமா பின் 
அம்மார் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "பிைகு அந்தக் கிைாம வாெி அந்தச் 
ொல்ரவரய கவகமாக இழுத்த கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(அவர்மீது ககாபப்படாமல்) தமது தநஞ்ரெ அந்தக் கிைாமவாெிக்கு கநைாகத் 

திருப்பினார் கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. ஹம்மாம் பின் 
யஹ்யா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "அவர் கவகமாக இழுத்தகபாது 

ொல்ரவ (இைண்டாகக்) கிழிந்துவிட்டது. அதன் ஓர் ஓைம் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் களது கழுத்திகலகய இருந்தது'' என்று இடம் தபற்றுள்ளது.  

1907 மிஸ்வர் பின் மக்ைமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ("கபா' எனும்) கமலங்கிகரள(த் தம் கதாழர் களுக்கு)ப் 
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பங்கிட்டார்கள். (ஆனால், என் தந்ரத) மக்ைமா (ைலி) அவர்களுக்கு எரதயும் 
தகாடுக்கவில்ரல. ஆககவ, மக்ைமா (ைலி) அவர்கள் (என்னிடம்), "அன்பு மககன! 
(என்கனாடு வா!) நாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் 
தெல்கவாம்'' என்று தொல்ல, அவர்களுடன் நான் தென்கைன். (அங்கு தென்று 
கெர்ந்ததும்) "நீ உள்கள கபாய் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள 
என்னிடம் அரழத்து வா'' என்று தொன்னார்கள். நான் அவ்வாகை மக்ைமா (ைலி) 
அவர்களிடம் வரும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள அரழத்கதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்ைமா (ைலி) அவர்களிடம் புைப்பட்டு 
வந்தார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் அந்த அங்கிகளில் ஒன்று இருந்தது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உங்களுக்காக இரத நான் 
பத்திைப்படுத்தி ரவத்கதன்'' என்று தொன்னார்கள். மக்ைமா (ைலி) அவர்கள் அந்த 
அங்கிரயக் கூர்ந்து பார்த்துவிட்டு, "மக்ைமா திருப்தி அரடந்து விட்டான்'' என்று 
தொன்னார்கள்.60  

1908 மிஸ்வர் பின் மக்ைமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு ெில கமலங்கிகள் வந்தன. என்னிடம் என் தந்ரத மக்ைமா (ைலி) 
அவர்கள், "(என்கனாடு வா!) நாம் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தெல்கவாம். 
அவர்கள் நமக்கு அவற்ைிலிருந்து எரதகயனும் தருவார்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். என் தந்ரத (நபியவர் களின் வடீ்டு) வாெலருகக நின்று 
கபெினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் அவைது குைரலப் புரிந்து தகாண்டு, 

தம்முடன் ஓர் அங்கிரய எடுத்துக் தகாண்டு, அதன் நிரைகரளக் காட்டியபடி 
தவளிகய வந்தார்கள். அப்கபாது அவர்கள் "உங்களுக்காக இரத நான் 
பத்திைப்படுத்தி ரவத்கதன்; உங்களுக்காக இரத நான் பத்தி ைப்படுத்தி 
ரவத்கதன்'' என்று கூைினார்கள்.  

பாடம் : 45 ஒருவைது இரைநம்பிக்ரக (ஈமான்) குைித்து அஞ்ெப்படும்கபாது 
அவ ருக்கு (தபாருளாதாை உதவிகள்) வழங் குதல்.  

1909 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஒரு 
குழுவினரிரடகய அமர்ந்தி ருந்தகபாது, அக்குழுவினருக்கு அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தர்மப் தபாருட்கரள) வழங்கினார்கள். ஆனால், 

அக்குழுவினரில் எனக்குப் பிடித்த ஒருவருக்கு ஏதும் தகாடுக்காமல் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விட்டுவிட்டார்கள். ஆககவ, நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எழுந்து தென்று, "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! (அவரை ஏன் விட்டுவிட்டீர்கள்?) அவர்மீது உங்களுக்கு என்ன 
(அதிருப்தி)? அல்லாஹ்வின் மீதா ரணயாக! அவர் ஓர் இரைநம்பிக்ரகயாளர் 
(முஃமின்) என நான் அைிகவன்'' என்று இைகெியமாகக் கூைிகனன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவரை முஸ்லிம் (தவளித் 
கதாற்ைத்தில் இரைநம்பிக்ரகயாளர்) என்று தொல்'' என்ைார்கள். ெிைிது கநைம் 
நான் அரமதியாக இருந்கதன். பின்னர், நான் அவரைப் பற்ைி அைிந்திருந்த 
விையங்கள் என்ரனயும் அைியாமல் (என் நாவில்) வந்துவிடகவ, 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! அவர்மீது உங்களுக்கு என்ன (அதிருப்தி)? 

அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அவர் ஓர் இரைநம்பிக்ரகயாளர் என்று நான் 
அைிகவன்'' என்று (மீண்டும்) கூைிகனன். அதற்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அவரை முஸ்லிம் என்று தொல்'' என்ைார்கள். ெிைிது கநைம் நான் 
அரமதியாக இருந்கதன். ததாடர்ந்து, நான் அவரைப் பற்ைி அைிந்திருந்த 
விையங்கள் என்ரனயும் அைியாமல் (என் நாவில்) வந்துவிடகவ, 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! அவர்மீது உங்களுக்கு என்ன (அதிருப்தி)? 

அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அவர் ஓர் இரை நம்பிக்ரகயாளர் என்று நான் 
அைிகவன்'' என்கைன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவரை முஸ்லிம் என்று தொல் நான் ஒருவருக்குக் தகாடுக்கிகைன்; ஆனால், 

மற்தைாருவர் இவரைவிட என் அன்புக்குரிய வைாய் இருப்பார். 
(அப்படியிருந்தும் அவருக்கு நான் தகாடுப்பதற்குக்) காைணம், (நான் ஏதும் 
தகாடுக்காதிருந்தால் வறுரமயால் அவர் குற்ைகமதும் இரழத்து, அதனால்) 
அவர் நைகத்தில் முகம் குப்புை வழீ்த்தப்படுவாகைா எனும் அச்ெம்தான்'' என்று 
கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் ஹென் பின் அலீ அல் ஹுல்வான ீ(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 

ெஅத் (ைலி) அவர்கள் இைண்டு முரை அவ்வாறு ககட்டதாக இடம்தபற்றுள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
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வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், (மூன்று முரை ககட்டு பதிலுரைத்த பின்) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனது கழுத்திற்கும் கதாளிற்கும் இரடயில் அடித்து, 

"ெஅகத! (என்னிடம் வழக்காடி) கமாத வருகின்ைரீ்களா? நான் ஒருவருக்குக் 
தகாடுக்கிகைன்...'' என்று கூைியதாக இடம் தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 46 இஸ்லாத்துடன் உள்ளங்கள் இணக்கமாக்கப்பட கவண்டிய (புதிதாக 
இஸ்லாத்ரதத் தழுவிய)வர்களுக்கு வழங்குவதும், இரைநம்பிக்ரக வலுவாக 
உள்ளவர்கள் (விட்டுக்தகாடுத்து) தபாறுரம காப்பதும். 

1910 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ், தன் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு "ஹவாஸின்' குலத்தாரின் தெல்வத்ரத (கபாரின்ைி 
தவற்ைிப் பரிொக) அளித்தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

(புதிதாக இஸ்லாத்ரதத் தழுவிய) ெில குரைைியருக்கு நூறு ஒட்டகங்கரளக் 

தகாடுக்கலானர்கள். அப்கபாது அன்ொரிகளில் ெிலர் "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கரள அல்லாஹ் மன்னிப்பானாக! (எதிரிகளான) குரைைிகளின் 
இைத்தம் நம் வாட்களில் தொட்டிக்தகாண்டிருக்க, (நமக்குக் தகாடுக்கா மல்) 
இவர்களுக்குக் தகாடுக்கிைார்ககள; ஆனால், (தியாகங்கள் பல புரிந்த) நம்ரம 

விட்டுவிடுகின்ைார்ககள!'' என்று (கவரலயுடன்) தொன்னார்கள். அவர்களின் 
இந்தப் கபச்சு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குத் ததரிவிக்கப்பட்டது. 
இரததயாட்டி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அன்ொரிகளுக்கு 
ஆளனுப்பி அவர்கரளப் பதனிடப்பட்ட கதாலாலான ஒரு கூடாைத்தில் 

ஒன்றுதிைட்டினார்கள். அவர்கள் ஒன்றுகூடியதும் அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து, "உங்கரளக் குைித்து எனக்கு எட்டியுள்ள தெய்தி 
என்ன? (உண்ரமதானா?)'' என்று ககட்க, அன்ொரிகளிலிருந்த விவைமானவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! எங்களில் கருத்துரடய (தரல)வர்கள் எதுவும் 
தொல்லவில்ரல. எங்களில் இளவயதுரடய மக்கள் ெிலர்தாம் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள அல்லாஹ் மன்னிப்பானாக! 
நம்முரடய வாட்களில் குரைைிகளின் இைத்தம் தொட்டிக்தகாண்டிருக்க, 

நம்ரம விட்டுவிட்டு அவர்களுக்குக் தகாடுக்கிைார்ககள!' என்று 
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கபெிக்தகாண்டனர்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இரைமறுப்ரப விட்டு இப்கபாதுதான் புதிதாக இஸ்லாத்தில் 
இரணந்த ெிலருக்கு நான் தகாடுக்கிகைன். (அதன் வாயிலாக இஸ்லாத்தில் 
அரெயாத நம்பிக்ரகரயயும் ஒட்டுைரவயும் ஏற்படுத்தி) அவர்களது 

உள்ளங்களுடன் நான் இணக்கம் ஏற்படுத்துகிகைன். மக்கள் உலகச் 
தெல்வங்கரள எடுத்துக்தகாண்டு தெல்ல, நீங்கள் உங்கள் இல்லங் களுக்கு 
இரைத்தூதரைகய தகாண்டுதெல்வரத விரும்பமாட்டீர்களா? அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! அவர்கள் தபற்றுத் திரும்பும் தெல்வங்கரளவிட நீங்கள் 
தபற்றுத் திரும்புவகத ெிைந்ததாகும்'' என்று தொன்னார்கள். உடகன 
அன்ொரிகள், "ஆம், அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் (எங்களுடன் உங்க ரளக் 
தகாண்டுதெல்வரதகய) விரும்புகிகைாம்'' என்று தொன்னார்கள். அப்கபாது 
அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "விரைவில் 
(உங்கரளவிடப் பிைருக்கு ஆட்ெியதிகாைத்தில்) அதிகமாக முன்னுரிரம 

வழங்கப்படுவரதக் காண்பரீ்கள். ஆககவ, அல்லாஹ்ரவயும் அவனுரடய 
தூதரையும் (மறுரமயில்) நீங்கள் ெந்திக்கும்வரை தபாறுரமயாயிருங்கள். 
ஏதனனில், அன்று நான் (எனக்கு வழங்கப்படவுள்ள ெிைப்புப் பரிொன 
"அல்கவ்ஸர்' எனும்) தடாகத்தின் அருகக இருப்கபன்'' என்று தொன்னார்கள். 
அதற்கு அன்ொரிகள், "நாங்கள் தபாறுரமயாக இருப்கபாம்'' என்று 
தொன்னார்கள்.61 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "அல்லாஹ், தன் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு ஹவாஸின் குலத்தாரின் தெல் வங்கரள தவற்ைிப் பரிொக 
அளித்தகபாது'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. ஆயினும், இறுதியில் "ஆனால், 

நாங்கள் தபாறுரமயாக இருக்கவில்ரல'' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும், 

"இளவயதுரடய மக்கள்' என்றுதான் இடம்தபற்றுள்ளது. (எங்களில் 
இளவயதுரடய மக்கள்' என்று இடம்தபைவில்ரல.) - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் கமற்கண்ட 
(1910ஆவது) ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை "நாங்கள் தபாறுரமயாக 

இருப்கபாம்'' என்று அன்ொரிகள் கூைியதாககவ இடம்தபற்றுள்ளது.  
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1911 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அன்ொரிகரள ஒன்றுதிைட்டி, "உங்களிரடகய உங்களுரடய 
கூட்டத்தார் (அன்ொரிகள்) அல்லாத மற்ைவர்கள் எவகைனும் (இங்கு வந்து) 
இருக்கிைாைா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அன்ொரிகள், "எங்கள் ெககாதரி 
ஒருத்தியின் புதல்வர் ஒருவரைத் தவிை (மற்ைவர்) கவதைவருமில்ரல'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒரு 

ெமுதாயத்தாரின் ெககாதரி புதல்வர் அவர்கரளச் கெர்ந்தவகை!' என்று 
கூைிவிட்டு, "குரைைியர் அைியாரமக் காலத்திலிருந்தும் துன்பங்களிலிருந்தும் 
விடுபட்டு இப்கபாது தான் இஸ்லாத்தில் இரணந்திருக்கிைார்கள். அவர்களுக்கு 
ஆறுதல் அளிக்கவும் அவர்களுடன் இணக்கத்ரத ஏற்படுத்தவும் விரும்பிகனன். 
(அதனால்தான் அவர்களுக்குக் தகாடுத்கதன்.) மக்கள் உலகச் தெல்வங்கரளப் 
தபற்றுக்தகாண்டு தம் வடீுகளுக்குத் திருமபிச்தெல்ல, நீங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கரளகய தபற்றுக்தகாண்டு உங்கள் வடீுகளுக்குத் திரும்பிச் 
தெல்வரத விரும்ப வில்ரலயா? மக்கள் ஒரு கணவாயில் நடந்து தெல்ல, 

அன்ொரிகள் கவதைாரு கணவாயில் தென்ைால் நான் அன்ொரிகளின் 
கணவாயிகலகய தெல்கவன்'' என்று தொன்னார்கள்.62 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1912 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்கா தவற்ைி 
தகாள்ளப்பட்டகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

குரைைியரிரடகய கபார்ச் தெல்வங்கரளப் பங்கிட்டார்கள். அப்கபாது 
அன்ொரிகள் (ெிலர்), "இந்த விையம் எங்களுக்கு ஆச்ெரியத்ரத அளிக்கிைது. 
எதிரிகளின் இைத்தம் எங்களின் வாட்களில் தொட்டிக்தகாண்டிருக்க, எங்களுக் 
குச் கெை கவண்டிய கபார்ச் தெல்வங்கள் (புதிய முஸ்லிம்களான) 
குரைைியரிரடகய திருப்பிவிடப்படுகின்ைன'' என்று கபெிக் தகாண்டனர். இந்த 
விையம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியகபாது, 

அன்ொரிகரள (ஒரு கூடாைத்தினுள்) ஒன்று திைட்டி, "உங்கரளக் குைித்து 
எனக்கு எட்டிய தெய்தி என்ன? (உண்ரமதானா?)'' என்று ககட் டார்கள். அதற்கு 
அன்ொரிகள் "உங்களுக்கு எட்டியது உண்ரமதான்'' என்று பதிலளித் தனர். -
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அன்ொரிகள் தபாய் கபொதவர்களாய் இருந்தனர்- அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மக்கள் உலகச் தெல்வங் கரளப் தபற்றுக்தகாண்டு தம் 
வடீுகளுக்குத் திரும்பிச்தெல்ல, நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதரைப் 
தபற்றுக்தகாண்டு உங்கள் வடீுகளுக் குத் திரும்பிச்தெல்வரத 

விரும்பவில்ரலயா? மக்கள் ஒரு கணவாயிகலா பள்ளத்தாக்கிகலா நடந்து 
தெல்ல, அன்ொரிகள் கவதைாரு கணவாயிகலா பள்ளத்தாக்கிகலா 
நடந்துதென்ைால், நான் அன்ொரி களின் கணவாயிகலகய அல்லது 
அன்ொரிகளின் பள்ளத்தாக்கிகலகய தெல்கவன்'' என்று தொன் னார்கள்.  

1913 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஹுரனன் 
கபாரின்கபாது (எதிரிகளான) "ஹவாஸின்' குலத்தாரும் "கத்ஃபான்' குலத்தாரும் 
தம் குழந்ரத குட்டிகளுடனும் கால்நரடகளுடனும் (இஸ்லாமியப் 

பரடயினரை) கநாக்கி வந்தனர். அப் கபாது நபி (ஸல்) அவர்களுடன் (அைப்) 
கபாைாளிகள் பத்தாயிைம் கபரும் (மக்கா தவற்ைியின்கபாது) மன்னிப்பு 
அளிக்கப்பட்டவர்களும் இருந்தனர். அவர்கள் (அரனவரும் எதிரிகளின் 
தாக்குதரலத் தாக்குப் பிடிக்க முடியாமல்) நபி (ஸல்) அவர்கரளத் தனியாக 
விட்டுவிட்டுப் பின்வாங்கிச் தென்ைனர். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் இரு 
முரை அரழப்பு விடுத்தார்கள்; அவ்விைண்டுக்குமிரடகய கவதைதுவும் 
கபொமல் (ததாடர்ச்ெியாக) அரழத்தார்கள். தமது வலப் பக்கம் திரும்பி 
"அன்ொரிககள!' என்று அரழக்க, அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இகதா 
வந்துவிட்கடாம். நற்தெய்தி தபறுங்கள்; நாங்கள் உங்களுடன்தான் 
இருக்கிகைாம்'' என்று கூைினர். பிைகு தம் இடப் பக்கம் திரும்பி, "அன்ொரிககள!' 
என்று அரழத் தார்கள். அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இகதா 
வந்துவிட்கடாம். நற்தெய்தி தபறுங்கள்; நாங்கள் உங்களுடன்தான் 

இருக்கிகைாம்'' என்று கூைினர். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் தவள்ரளக் 
ககாகவறு கழுரதயின் மீது இருந்தார்கள். பிைகு அதிலிருந்து இைங்கி, "நான் 
அல்லாஹ்வின் அடியாரும் அவனு ரடய தூதருமாகவன்'' என்று 
தொன்னார்கள். பிைகு (அந்தப் கபாரில் ஹவாஸின் மற்றும் ஃகத்ஃபான் 
குலத்ரதச் கெர்ந்த) இரணரவப் பாளர்கள் கதால்வி கண்டதால் 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதிகமான கபார்ச் தெல்வங்கரளப் 
தபற்ைார்கள்; அவற்ரை முஹாஜிர்களிரடகயயும் (மக்கா தவற்ைியின்கபாது) 
மன்னிப்பு அளிக்கப்பட்டவர்களிரடகயயும் பங்கிட்டார்கள். அன்ொரிகளுக்கு 
எரதயும் தகாடுக்கவில்ரல. ஆககவ, அன்ொரிகள் (ெிலர்), "கடுரமயான 
பிைச்ெிரன என்ைால் நாங்கள் அரழக்கப்படுகிகைாம். கபார்ச் தெல்வங்ககளா 
மற்ைவர்களுக்குக் தகாடுக்கப்படுகின்ைன'' என்று (மனக் குரையுடன்) 
கபெிக்தகாண்டனர். இச்தெய்தி நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியகபாது, நபி 
(ஸல்) அவர்கள் அன்ொரிகரள ஒரு கூடாைத்தில் ஒன்று கூட்டி, "அன்ொரிககள! 
உங்கரளக் குைித்து எனக்கு எட்டிய தெய்தி என்ன? (உண்ரமதானா?)'' என்று 
ககட்டார்கள். அவர்கள் (அரத ஒப்புக்தகாள்வரதப் கபான்று) 
தமௌனமாயிருந்தார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அன்ொரிககள! மக்கள் 
உலகச் தெல்வத்ரதத் தங்களுடன் தகாண்டுதெல்ல, நீங்கள் (இரைத்தூதர்) 
முஹம்மரத உரடரமயாக்கிக் தகாண்டு உங்கள் இல்லங்களுக்குச் 

தெல்வரத நீங்கள் விரும்பவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். அன்ொரிகள், 

"ஆம், அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் (அரதகய) விரும்புகிகைாம்'' என்று 

பதிலளித்தார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "மக்கதளல்லாம் ஒரு 

பள்ளத்தாக்கில் தெல்ல, அன்ொரிகள் மட்டும் ஒரு கணவாயில் 
தெல்வார்களாயின், நான் அன்ொரிகள் தெல்லும் கணவா ரயகய 
கதர்ந்ததடுப்கபன்'' என்று தொன்னார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான 
ஹிைாம் பின் ரஸத் (ைஹ்) அவர்கள் (இரதத் தமக்கு அைிவித்த தம் 
பாட்டனாைான அனஸ் (ைலி) அவர்களிடம்), "அபூஹம்ஸா! (இந்நிகழ்ச்ெி 
நரடதபற்ை கபாது) தாங்கள் அங்கு இருந்தீர்களா?'' என்று ககட்க, அனஸ் (ைலி) 
அவர்கள், "நான் நபி (ஸல்) அவர்கரளவிட்டு எங்கக கபாகவன்?'' என்று 

பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1914 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் மக்காரவ 
தவற்ைிதகாண்கடாம். பின்னர் ஹுரனரன கநாக்கிப் கபாருக்காகப் 

புைப்பட்கடாம். அப்கபாது (எதிரிகளான) இரணரவப்பாளர்கள் நான் 
பார்த்தவற்ைி கலகய மிக அழகான முரையில் அணிவகுத்து வந்தனர். 
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முதலில் குதிரைப் பரடகள் நிறுத்தப் பட்டன. பிைகு காலாட் பரடயினரும் 
அதற் குப் பின் தபண்கள் அணியும் நிறுத்தப்பட் டது. பிைகு ஆடுகளும் பின்னர் 
இதை கால் நரடகளும் நிறுத்தப்பட்டன. அப்கபாது (எங்கள் அணியில்) 
அதிகமான வைீர்கள் இருந்தனர்; நாங்கள் ஆைாயிைம் கபர் இருந் கதாம்.63 

எங்கள் ொரலகயாைக் குதிரைப் பரடக்கு காலித் பின் வலீத் (ைலி) அவர்கள் 
(தளபதியாக) இருந்தார்கள். எங்கள் குதிரைப் பரட எங்கள் முதுகுக்குப் 
பின்னால் திரும்ப லாயிற்று. ெிைிது கநைகம கழிந்திருக்கும்; அதற்குள் அரவ 
எங்கள் (களத்திலிருந்து) விலகிச் தெல்லத் ததாடங்கின. எங்கள் 
(அணியிலிருந்த) கிைாமவாெிகளும் நாங்கள் அைிந்த கவறு ெிலரும் 
தவருண்கடாடலாயினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

"முஹாஜிர்ககள, முஹாஜிர்ககள' என்று அரழத்தார்கள். பின்னர் 
"அன்ொரிககள, அன்ொரிககள' என்று அரழத்தார்கள். -இது என் தந்ரதயின் 
ெககாதைர்கள் (அல்லது என் கூட்டத்தார்) அைிவித்த தகவலாகும்- அப்கபாது 
நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! தங்கள் அரழப்புக்குக் கீழ்படிந்கதாம்'' என்று 
கூைி(முன்கன வந்து எதிரிகளுடன் கபாரிடலா)கனாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களும் முன்கனைினார்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நாங்கள் 
எதிரிகரள கநாக்கி முன்கனைிச் தென்ை கபாது, அல்லாஹ் எங்கள் எதிரிகரள 
கதால்வியுைச் தெய்தான். (எதிரிகள் விட்டுச் தென்ை) அந்த(ப் கபார்)ச் 
தெல்வங்கரள நாங்கள் ரகப்பற்ைிகனாம். பின்னர் தாயிஃப் (நகை மக்கரள) 
கநாக்கி நடந்து அவர்கரள நாற்பது இைவுகள் முற்றுரகயிட்கடாம். பிைகு 

மக்காவிற்குத் திரும்பி வந்து (அங்கு) தங்கிகனாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களில்) ஒருவருக்கு நூறு ஒட்டகங்கள் (கபார்ப் 

பரிொக) வழங்கலானார்கள். மற்ை விவைங்கள் முந்ரதய ஹதீஸில் 
உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1915 ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (ஹுரனன் கபார்ச் தெல்வங்களிலிருந்து) அபூசுஃப்யான் பின் 
ஹர்ப் (ைலி), ஸஃப்வான் பின் உமய்யா (ைலி), உரயனா பின் ஹிஸ்ன் (பின் 
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பத்ர்-ைலி) மற்றும் அக்ைஉ பின் ஹாபிஸ் (ைலி) ஆகிகயாருக்குத் தலா நூறு 
ஒட்டகங்கள் தகாடுத்தார்கள். அப்பாஸ் பின் மிர்தாஸ் (ைலி) அவர்களுக்கு 
அரதவிடக் குரைவாககவ தகாடுத்தார்கள். அப்கபாது அப்பாஸ் பின் மிர்தாஸ் 
ைலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கவி பாடினார்கள்: எனது பங்ரகயும் (என் குதிரை) 
உரபதின் பங்ரகயும் உரயனாவுக்கும் அக்ைஉக்குமிரடகய பங்கிடுகிைைீா? 

ெரபகளில் மிர்தாரஸ மிஞ்சுபவர்களாக பத்ருமில்ரல; ஹாபிஸும் இல்ரல. 
அவ்விருவரையும்விட நான் குரைந்தவனுமில்ரல. யாரை இன்று நீர் 
தாழ்த்திவிட்டீகைா அவர் உயர்த்தப்படப்கபாவதில்ரல. அப்கபாது அவருக்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நூறு ஒட்டகங்கரள முழுரம யாக்கி 
(வழங்கி)னார்கள். 

 1916 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஹுûûன் கபாரில் கிரடத்த தெல்வங்கரளப் பங்கிட்டார்கள். 
அப்கபாது அபூசுஃப்யான் பின் ஹர்ப் (ைலி) அவர்களுக்கு நூறு ஒட்டகங்கள் 
தகாடுத் தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. கமலும் அதில், "அல்கமா 
பின் உலாஸா (ைலி) அவர் களுக்கும் நூறு ஒட்டகங்கள் வழங்கினார்கள்'' எனக் 
கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் 
ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், அல்கமா பின் உலாஸா (ைலி) 
அவர்கரளப் பற்ைிகயா ஸஃப்வான் பின் உமய்யா (ைலி) அவர்கரளப் பற்ைிகயா 
குைிப்பு இல்ரல. கமலும், கமற்கண்ட கவிரதயும் இடம்தபைவில்ரல. 

 1917 அப்துல்லாஹ் பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹுரனன் கபாரில் தவற்ைி கண்டகபாது, கபாரில் 

கிரடத்த தெல்வங்கரளப் பங்கிட் டார்கள். அப்கபாது உள்ளங்கள் 
இணக்கமாக்கப்பட கவண்டிய (மக்கா தவற்ைியின்கபாது புதிதாக 
இஸ்லாத்ரதத் தழுவிய)வர்களுக்கு (மட்டும்) அவற்ரைக் தகாடுத்தார்கள். 
(அன்ொரிகளுக்கு எதுவும் தகாடுக்கவில்ரல.) அந்த மக்களுக்குக் கிரடத்தரதப் 
கபான்று தமக்கும் கிரடக்க கவண்டுதமன அன்ொரிகள் விரும்புகின்ைார்கள் 
என்ை தெய்தி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியது. 
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இரதயடுத்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து நின்று, 

அன்ொரிகளிரடகய (அவர்களுக்கு ஆறுதலளிக்கும் விதமாக) 
உரையாற்ைினார்கள். அல்லாஹ்ரவப் கபாற்ைிப் புகழ்ந்துவிட்டுப் பிைகு, 

"அன்ொரிககள! உங்கரள வழிதவைியவர் களாக நான் கண்கடன்; அல்லாஹ் 
என் மூலமாக உங்களுக்கு கநர்வழி காட்டவில்ரலயா? நீங்கள் ஏரழகளாக 
இருந்தீர்கள். அல்லாஹ், என் மூலமாக உங்கரளத் 
தன்னிரைவுரடயவர்களாய் ஆக்க வில்ரலயா? நீங்கள் (இனவாதம் கபெி) 
பிரிந்து (ெிதைிக்) கிடந்தீர்கள். அல்லாஹ் என் மூலமாக உங்கரள 

இணக்கமாக்கவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். (தமது வருரகயால் 
அன்ொரிகள் அரடந்த நன்ரமகரள ஒவ்தவான்ைாக நபியவர்கள் 
தொல்லும்கபாததல்லாம்) "அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதருகம அதிக 
உபகாரிகள்'' என்று அன்ொரிகள் கூைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அவ்வாைிருக்க, எனக்கு நீங்கள் பதிலளிக்கமாட்டீர்களா?'' என்று 
ககட்க, அன்ொரிகள், "அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதருகம மிகப் தபரும் 
உபகாரிகள்'' என்று தொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"நீங்களும் விரும்பினால் இன்னின்னவாறு இன்னின்ன கநைத்தில் நடந்தது 
என்று (நீங்கள் எனக்குச் தெய்த உதவிகரளயும் பட்டியலிட்டுக்) கூைலாம்'' 

என்று ெில விையங்கரளச் தொல்லிக்காட்டினார்கள். -அந்த விையங்கள் 
எரவதயரவ என்ப ரதத் தாம் மனனமிடவில்ரல என இதன் 

அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அம்ர் பின் யஹ்யா (ைஹ்) அவர்கள் 

குைிப்பிட்டுள்ளார்கள்.- கமலும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(புதிதாக 
இஸ்லாத்ரத ஏற்றுள்ள) இந்த மக்கள் (நான் தகாடுக்கும்) ஆடுகரளயும் 
ஒட்டகங்கரளயும் (ஓட்டிக்) தகாண்டுதெல்ல, நீங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு 
இரைவனின் தூதரைகய (என்ரனகய) தகாண்டுதெல்வரத 
விரும்பமாட்டீர்களா? அன்ொரி(களாகிய நீங்)கள் (கமனியுடன் ஒட்டிய) 
உள்ளாரடகள் கபான்ைவர் கள். மற்ைவர்கள் கமலாரட கபான்ைவர்கள். 
ஹிஜ்ைத் (மார்க்கத்திற்காகப் பிைந்தகத்ரதத் துைந்து தெல்வது) மட்டும் 

நடந்திைாவிட்டால், நான் அன்ொரிகளில் ஒரு வனாயிருந்திருப் கபன். 
மக்கதளல்லாம் ஒரு கணவாயிலும் பள்ளத்தாக்கிலும் நடந்து தென்ைால், நான் 
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அன்ொரிகள் தெல்லும் கணவாயிலும் பள்ளத் தாக்கிலும்தான் தெல்கவன். 
(அன்ொரிகளாகிய) நீங்கள் விரைவில் (ஆட்ெியதிகாைத்தில்) உங்கரளவிடப் 

பிைருக்கு முன்னுரிரம தைப்படுவரதக் காண்பரீ்கள். ஆககவ, (எனக்குச் 
ெிைப்புப் பரிொக மறுரமயில் கிரடக்கவிருக்கும் "ஹவ்ளுல் கவ்ஸர்' எனும்) 
தடாகம் அருகக என்ரனச் ெந்திக்கும்வரை தபாறுரமயுடன் இருங்கள்'' என்று 
தொன்னார்கள்.64  

1918 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஹுரனன் 
கபாரின்கபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கள் ெிலருக்கு 

முன்னுரிரம (அளித்துப் கபார்ச் தெல்வங்களிலிருந்து அதிகமாக) 
வழங்கினார்கள். (புதிய முஸ்லிம்களில் ஒருவைான) அக்ைஉ பின் ஹாபிஸ் 
(ைலி) அவர்களுக்கு நூறு ஒட்டகங்கரளக் தகாடுத்தார்கள். உரயனா (பின் 

ஹிஸ்ன்-ைலி) அவர்களுக்கும் அரதப் கபான்கை (நூறு ஒட்டகங்கள்) 
தகாடுத்தார்கள். அைபுகளில் முக்கியமானவர்கள் ெிலருக்கும் தகாடுத்தார்கள். 
அன்ரைய தினம் அவர்களுக்தகல்லாம் பங்கீட்டில் முன்னுரிரம அளித்தார்கள். 
அப்கபாது ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் மீது ஆரணயாக இந்தப் பங்கீட்டில் 
நீதி வழங்கப்படவில்ரல; அல்லாஹ்வின் திருப்தி நாடப்படவில்ரல'' என்று 
தொன்னார். உடகன நான், "இரத நிச்ெயமாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ததரிவிப்கபன்'' என்று தொல்லிவிட்டு, அவர்களிடம் தென்று அவர் 
தொன்னரதத் ததரிவித்கதன். இரதக் ககட்டவுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களின் முகம் ெிவப்புச் ொயம் கபால் மாைிவிட்டது. பிைகு 

"அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதரும் நீதி யுடன் நடந்துதகாள்ளாவிட்டால் 
கவறுயார் தாம் நீதியுடன் நடந்துதகாள்வார்கள்? அல்லாஹ் (இரைத்தூதர்) 
மூொ (அரல) அவர்களுக்கு கருரண புரிவானாக! அவர்கள் இரதவிட 
அதிகமாக மன கவதரனக்கு ஆளாக்கப்பட் டார்கள். ஆயினும், (அரதச்) 
ெகித்துக்தகாண் டார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.65 நான் "உறுதியாக! இனிகமல் 
எந்தச் தெய்தி ரயயும் அவர்களின் கவனத்திற்குக் தகாண்டு தெல்லமாட்கடன்'' 

என்று தொன்கனன். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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1919 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கபார்ச் தெல்வங்கரளப் பங்கிட் 

டார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர், "இது இரைவனின் திருப்தி நாடப்படாத 

பங்கீடாகும்'' என்று தொன்னார். நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று அவர் 

கூைியரத இைகெியமாகச் தொன்கனன். இரதக் ககட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கடுரமயாகக் ககாபப்பட்டார்கள்; (ககாபத்தால்) அவர்களின் 
முகம் ெிவந்துவிட்டது. அரத அவர்களிடம் தொல்லாமல் இருந்திருக்கலாகம 
என்று நான் எண்ணிகனன். பிைகு அவர்கள் "(இரைத்தூதர்) மூொ (அரல) 
அவர்கள் இரதவிட அதிகமாக மன கவதரனக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள். 
ஆயினும், அவர்கள் ெகித்துக்தகாண்டார்கள்'' என்று கூைினார்கள். 

 பாடம் : 47 காரிஜிய்யாக்களும் அவர்களின் தன்ரமகளும்66  

 

1920 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹுரனன் கபாரை முடித்துத் திரும்பி வந்து 

தகாண்டிருந்தகபாது, அவர்களிடம் "ஜிஃைானா' எனுமிடத்தில் ஒரு மனிதர் 
வந்தார். பிலால் (ைலி) அவர்களது ஆரடயில் தவள்ளி இருந்தது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரத அள்ளி மக்களுக்குக் தகாடுத்துக் 
தகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது அந்த மனிதர், "முஹம்மகத! நீதியுடன் நடந்து 
தகாள்ளுங்கள்'' என்று கூைினார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உமக்குக் ககடுதான். நான் நீதியுடன் நடந்துதகாள்ளா விட்டால் 
கவறு யார்தாம் நீதியுடன் நடந்து தகாள்வார்? நான் நீதியுடன் நடந்துதகாள்ளா 
விட்டால் நான் நஷ்டமரடந்துவிட்கடன்; இழப்பிற்குள்ளாகிவிட்கடன்'' என்று 
கூைினார்கள். அப்கபாது உமர் (ைலி) அவர்கள், "என்ரன விடுங்கள், 

அல்லாஹ்வின் தூதகை! இந்த நயவஞ்ெகனின் தரலரயக் 

தகாய்துவிடுகிகைன்'' என்று தொன்னார்கள். அதற்கு "அல்லாஹ் 
காப்பாற்றுவானாக! நான் என் கதாழர்கரளகய தகாரல தெய்கிகைன் என்று 
மக்கள் கபசுவார்கள். இகதா இவரும் இவருரடய கதாழர்களும் குர்ஆரன 
ஓதுவார்கள். ஆனால், அது அவர்களுரடய ததாண்ரடக் குழிரயத் தாண்டி 
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(உள்ளத்திற்குள்) தெல்லாது. (கவட்ரடக்காைனின்) அம்பு கவட்ரடயாடப்பட்ட 
பிைாணியின் உடலிலிருந்து (மறு பக்கமாக) தவளிகயைிவிடுவரதப் கபான்று 
அவர்கள் மார்க்கத்திலிருந்து (சுவகட ததரியாமல்) தவளிகயைிவிடுவார்கள்'' 

என்று தொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது அவற்ைில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் கபார்ச் தெல்வங்கரளப் 
பங்கிட்டார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது.  

1921 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அலீ (ைலி) அவர்கள் 
யமன் நாட்டிலிருந்து மண் அகற்ைப்பட்டிைாத தங்கக்கட்டி ஒன்ரை 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அனுப்பிரவத்தார்கள். அரத 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நால்வரிரடகய பங்கிட்டுவிட்டார்கள்: 
அக்ைஉ பின் ஹாபிஸ் அல்ஹன்ழலீ (ைலி), உரயனா பின் பத்ர் அல்ஃபஸாரீ 
(ைலி), பனூ கிலாப் குலத்தாரில் ஒருவைான அல்கமா பின் உலாஸா அல்ஆமிரீ 
(ைலி) மற்றும் பனூ நப்ஹான் குலத்தாரில் ஒருவைான ரஸத் அல்ரகர் 
அத்தாய ீ(ைலி) ஆகிகயாகை அந்நால்வரும். இரதக் கண்ட குரைைி 
(முஸ்லிம்)கள் ககாபமரடந்தனர். "நஜ்த்வாெிகளின் தரலவர் களுக்குக் 
தகாடுக்கிைரீ்கள்; எங்கரள விட்டு விடுகிைரீ்ககள!'' என்று ககட்டனர். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(புதி தாக இஸ்லாத்ரதத் தழுவியுள்ள) 
அவர்களு டன் இணக்கத்ரத ஏற்படுத்துவதற்காககவ நான் இவ்வாறு 

தெய்கதன்'' என்று கூைினார் கள். அப்கபாது அடர்த்தியான தாடி தகாண்ட, 

கன்னங்கள் தடித்திருந்த, கண்கள் பஞ்ெரடந்த, தநற்ைி புரடத்திருந்த, தரலமுடி 
மழிக்கப்பட்டிருந்த மனிதர் ஒருவர் வந்து, "முஹம்மகத! அல்லாஹ்விற்கு 
அஞ்சுவைீாக!'' என்று கூைினார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"நாகன (அல்லாஹ்விற்கு) மாறு தெய்தால் கவதைவர்தாம் அவனுக்குக் 
கீழ்ப்படிவார்? பூமியில் வெிப்பவர்கள் விையத்தில் அவ(ர்கரளப் பரடத்த 
இரைவ)ன் என்மீது நம்பிக்ரக ரவத்திருக்க, நீங்கள் என்மீது நம்பிக்ரக 
ரவக்கமாட்டீர்களா?'' என்று ககட்டார்கள். பின்னர் அந்த மனிதர் திரும்பிச் 
தென்ைகபாது, அங்கிருந்த மக்களில் ஒருவர் அவரைக் தகால்ல அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அனுமதி ககட்டார். (அனுமதி ககட்டவர் காலித் பின் 
அல்வலீத் (ைலி) அவர்கள் என்கை கருதப்படுகிைது.) பிைகு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இ(வ்வாறு என்னிடம் கபெிய அ)ந்த மனிதரின் 
பைம்பரையிலிருந்து ஒரு ெமுதாயத்தார் கதான்றுவர். அவர்கள் குர்ஆரன 

ஓதுவார்கள். ஆனால், அது அவர்களுரடய ததாண்ரடக்குழிகரளத் தாண்டிச் 
தெல்லாது; இஸ்லாமியர்கரளக் தகால்வார்கள்: ெிரல வணக்கம் தெய்பவர் 
கரள விட்டுவிடுவார்கள். (கவட்ரடக் காைனின்) அம்பு கவட்ரடயாடப்பட்ட 
பிைாணி யின் உடலிலிருந்து (மறு பக்கமாக) தவளி கயைிவிடுவரதப் கபான்று 
அவர்கள் இஸ்லாத் திலிருந்து தவளிகயைிவிடுவார்கள். நான் அவர்க(ள் 
வாழும் நாட்க)ரள அரடந்தால் "ஆத்' கூட்டத்தார் அழிக்கப்பட்டரதப் கபான்று 
அவர்கரள நான் நிச்ெயம் அழித்துவிடுகவன்'' என்று தொன்னார்கள்.67  

1922 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அலீ பின் அபதீாலிப் (ை-) 
அவர்கள் கருகவல இரலயால் பதனிடப்பட்ட கதால்ரப ஒன்ைில், மண் 
அகற்ைப்பட்டிைாத தங்கக் கட்டி ஒன்ரை யமனி-ருந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு அனுப்பிரவத்தார்கள். அரத நபி (ஸல்) அவர்கள் 

நால்வரிரடகய பங்கிட்டார்கள்: உரயனா பின் ஹிஸ்ன் (ைலி), அக்ைஉ பின் 
ஹாபிஸ் (ை-), ரஸத் அல்ரகல் (ை-). நான்காமவர் அல்கமா பின் உலாஸா (ை-); 
அல்லது ஆமிர் பின் அத்துஃரபல் (ைலி). அப்கபாது நபித்கதாழர்கüல் ஒருவர், 

"இரதப் தபறுவதற்கு இவர்கரளவிடத் தகுதி வாய்ந்த வர்கள் நாம்தாம்'' என்று 
கூைினார். இந்த விையம் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியது. அப்கபாது 
அவர்கள், "நான் வானத்திலுள்ளவனின் நம்பிக்ரகக்குரியவனாயிருக்க, என்மீது 
நீங்கள் நம்பிக்ரக ரவக்கமாட்டீர்களா? காரலயிலும் மாரலயிலும் எனக்கு 
வானத்தின் தெய்திகள் வந்தவண்ண முள்ளன'' என்று தொன்னார்கள். அப்கபாது 
கண்கள் பஞ்ெரடந்த, கன்னங்கள் உப்பிய, தநற்ைி புரடத்த, அடர்த்தியான தாடி 
தகாண்ட, தரலமுடி மழிக்கப்பட்டிருந்த, கீழாரடரய வரிந்து கட்டி யிருந்த 
மனிதர் ஒருவர் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சுங்கள்'' 

என்று கூைினார். உடகன நபி (ஸல்) அவர்கள், "உமக்குக் ககடுதான். பூமியி-
ருப்பவர்கüல் அல்லாஹ்ரவ அஞ்சுவதற்கு நானல்லவா மிகவும் அருகரத 
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வாய்ந்தவன்?'' என்று ககட்டார்கள். பிைகு அந்த மனிதர் திரும்பிச் தென்ைார். 
அப்கபாது கா-த் பின் அல்வலீத் (ை-) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் 
அவருரடய தரலரயக் தகாய்துவிடட்டுமா?'' என்று ககட்டார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "(அவரைக் தகால்ல) கவண்டாம். அவர் ததாழக்கூடியவைாக 
இருக்கலாம்'' என்று தொன்னார்கள். அதற்கு கா-த் (ைலி) அவர்கள், "எத்தரனகயா 
ததாழுரகயாüகள் தமது இதயத்தில் இல்லாதரத நாவில் தமாழிகின்ைார்கள்'' 

என்ைார்கள். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மக்கüன் இதயங்கரளத் 
துரளயிட்டுப் பார்க்ககவா அவர்கüன் வயிறுகரளக் கிழித்துப் பார்க் ககவா 
எனக்கு உத்தைவிடப்படவில்ரல'' என்று கூைினார்கள். பின்னர் திரும்பிச் 
தென்றுதகாண்டிருந்த அந்த மனிதரைப் பார்த்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இந்த மனிதரின் பைம்பரையி-ருந்து ஒரு ெமுதாயத்தார் கதான்றுவர். 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் கவதத்ரத இனிரமயாக ஓதுவார்கள். ஆனால், அது 

அவர்களுரடய ததாண்ரடக் குழிகரளத் தாண்டிச் தெல்லாது. (கவட்ரடக் 
காைனின்) அம்பு கவட்ரடயாடப்பட்ட பிைாணியின் உடலிலிருந்து (மறு 
பக்கமாக) தவளிகயைி விடுவரதப் கபான்று அவர்கள் மார்க்கத்திலிருந்து 
(சுவகட ததரியாமல்) தவளிகயைிவிடுவார்கள்'' என்று கூைினார்கள். "நான் 
அவர்க(ள் வாழும் நாட்க)ரள அரடந்தால் "ஸமூத்' கூட்டத்தார் 
அழிக்கப்பட்டரதப் கபால அவர்கரள நிச்ெயம் அழித்துவிடுகவன்'' என்று 
கூைியதாகவும் நான் எண்ணுகிகைன். 

 1923 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "(அல்கமா பின் உலாஸாவா, அல்லது ஆமிர் பின் 
அத்துஃரபலா என்ை ஐயப்பாடின்ைி) அல்கமா பின் உலாஸா என்கை 
இடம்தபற்றுள்ளது. ஆமிர் பின் அத்துஃரபல் (ைலி) அவர்களது தபயர் 
காணப்படவில்ரல. கமலும் ("தநற்ைி புரடத்த' என்பரதக் குைிக்க) "நாத்திஉல் 
ஜப்ஹா' எனும் தொற்தைாடகை இடம்தபற்றுள்ளது. "நாைிஸுல் ஜப்ஹா' எனும் 
தொற்தைாடர் இல்ரல. கமலும், இந்த அைிவிப்பில், "அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் எழுந்து 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் அவைது தரலரயக் தகாய்துவிடட்டுமா?' 
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என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"கவண்டாம்' என்று கூைிவிட்டார்கள். பின்னர் அந்த மனிதர் திரும்பிச் 
தென்ைகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் 
வாள்' (என்று தொல்லப்பட்ட) காலித் பின் அல்வலீத் (ைலி) அவர்கள் எழுந்து 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் அவைது தரலரயக் தகாய்துவிடட்டுமா?' 

என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"கவண்டாம்' என்று கூைிவிட்டு, "இந்த மனிதரின் பைம்பரையி-ருந்து ஒரு 
ெமுதாயத் தார் கதான்றுவர். அவர்கள் அல்லாஹ்வின் கவதத்ரத 
இனிரமயாக, அநாயெமாக ஓதுவார்கள்'' என்று கூைினார்கள் எனக் கூடுதலாக 
இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும், "நான் அவர்க(ள் வாழும் நாட்க) ரள அரடந்தால் 
"ஸமூத்' கூட்டத்தார் அழிக்கப்பட்டரதப் கபான்று அவர்கரள நிச்ெயம் 
அழித்துவிடுகவன்'' என்று அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக 
நான் கருதுகிகைன் என அைிவிப்பாளர் உமாைா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
வந்துள்ளது.  

1924 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தத் தங்கக் 
கட்டிரய நால்வரி ரடகய பங்கிட்டார்கள்: ரஸத் அல்ரகர் (ைலி), அக்ைஉ பின் 
ஹாபிஸ் (ைலி), உரயனா பின் ஹிஸ்ன் (ைலி) மற்றும் அல்கமா பின் 
உலாஸா, அல்லது ஆமிர் பின் அத்துஃரபல் (ைலி) (ஆகிகயாகை அந்நால்வரும்)'' 
என்று இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும், ("தநற்ைி புரடத்த' என்பரதக் குைிக்க) 
"நாைிஜுல் ஜப்ஹா' எனும் தொற்தைாடகை இந்த அைிவிப்பிலும் 
ஆளப்பட்டுள்ளது. இதில், "இந்த மனிதரின் பைம்பரையி-ருந்து ஒரு 
ெமுதாயத்தார் கதான்றுவர்'' என்பதும் இடம் தபற்றுள்ளது. "நான் அவர்க(ள் 
வாழும் நாட்க)ரள அரடந்தால் "ஸமூத்' கூட்டத்தார் அழிக்கப் பட்டரதப் 
கபான்று அவர்கரள நிச்ெயம் (பூண்கடாடு) அழித்துவிடுகவன்'' எனும் குைிப்பு 
இந்த அைிவிப்பில் இல்ரல. 

 1925 அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் மற்றும் அதாஉ பின் யொர் 

(ைஹ்) ஆகிகயார் கூைியதாவது: நாங்கள் இருவரும் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
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அவர்களிடம் தென்று "ஹரூரிய்யா'க்கள் (காரி ஜிய்யாக்கள்) குைித்துக் 
ககட்கடாம். "அவர்கரளப் பற்ைி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஏகதனும் கூைியரத நீங்கள் ககட்டுள்ளரீ்களா?'' என்று வினவிகனாம். அதற்கு 
அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: "ஹரூரிய்யா'க்கள் யார் என்று எனக்குத் 
ததரியாது. ஆனால், (பின்வருமாறு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்: இந்தச் ெமுதாயத்தாரிரடகய ஒரு கூட்டத்தார் 
புைப்படுவர். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இந்தச் 
ெமுதாயத்ரதவிட்டும்' என்று கூைாதரதக் கவனத்தில் தகாள்க.) அவர்களது 
ததாழுரகயுடன் உங்களது ததாழுரகரய ஒப்பிட்டுப் பார்த்து உங்களது 
ததாழுரகரய நீங்கள் அற்பமாகக் கருதுவரீ்கள். அவர்கள் (அதிகமாகக்) 
குர்ஆரன ஓதுவார்கள். ஆனால், அது அவர்களின் ததாண்ரடக்குழி கரளத் 
தாண்டிச் தெல்லாது. கவட்ரடப் பிைாணிரயவிட்டு (அதன் உடரலத் துரளக் 
கின்ை) அம்பு (உடலின் மறு பக்கம்) தவளிப்பட்டுச் தென்றுவிடுவரதப் கபான்று 

மார்க்கத்திலிருந்து அவர்கள் (சுவகட ததரியாமல்) தவளிகயைிச் 

தென்றுவிடுவார்கள். அம்தபய்தவர் (அந்தப் பிைாணியின் உடரலத் துரளத்து 

தவளிவந்ததற்கான அரடயாளம் எதுவும் இருக்கிைதா என்று) அம்பின் முரன 
ரயயும், (அம்பில்) அதன் முரனரயப் தபாருத்துவதற்குப் பயன்படும் 
நாரணயும் பார்ப்பார். (அவற்ைில் அரடயாளம் எரதயும் காணமாட்டார்.) 
அம்பின் முரனயில் நாரணப் தபாருத்தும் இடத்தில் இைத்தம் படிந்துள்ளதா 
என்றுகூட அவர் ெந்கதகப்படுவார்.68  

1926 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ை-) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ("ஹவாஸின்') கபாரில் கிரடத்த தெல்வங்கரளப் 

பங்கிட்டுக்தகாண்டிருந்தகபாது அவர்கüன் அருகக நாங்கள் இருந்கதாம். 
அப்கபாது "பனூ தமீம்' குலத்ரதச் கெர்ந்த "துல்குரவஸிைா' எனும் மனிதர் 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நீதியுடன் நடந்துதகாள்ளுங்கள்'' என்று 
தொன்னார். உடகன நபி (ஸல்) அவர்கள், "உனக்குக் ககடுதான். நான் நீதியுடன் 

நடந்துதகாள்ளவில்ரலதயன்ைால் கவறு யார்தாம் நீதியுடன் 
நடந்துதகாள்வார்? நான் நீதியுடன் நடந்துதகாள்ளவில்ரலதயன்ைால் நான் 
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இழப்புக்குள்ளாகி நஷ்டமரடந்துவிடுகவன்'' என்று பதிலüத்தார்கள். உடகன 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ை-) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இவைது 
விவகாைத்தில் எனக்கு அனுமதி தகாடுங்கள். இவைது கழுத்ரதக் 
தகாய்துவிடுகிகைன்'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இவரை விட்டுவிடுங்கள். நிச்ெயமாக, இவருக்குத் கதாழர்கள் ெிலர் 
இருக்கின்ைார்கள். அவர்களது ததாழுரகயுடன் உங்களது ததாழுரகரயயும், 

அவர் களது கநான்புடன் உங்களது கநான்ரபயும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து உங்களது 
ததாழுரகரயயும் உங்களது கநான்ரபயும் அற்பமானரவயாகக் கருதுவரீ்கள். 
(அந்த அளவிற்கு அவர்கüன் வழிபாடு அதிகமாக இருக்கும். ஆயினும்,) 

அவர்கள் குர்ஆரன ஓதுவார்கள். ஆனால், அது அவர்களது கழுத்ததலும்ரப 
(ததாண்ரட ரய)த் தாண்டிச் தெல்லாது. கவட்ரடப் பிைாணிரயவிட்டு (அதன் 
உடரலத் துரளக் கின்ை) அம்பு (உட-ன் மறு பக்கம்) தவüப் பட்டுச் 

தென்றுவிடுவரதப் கபான்று மார்க்கத்தி -ருந்து அவர்கள் (சுவகட ததரியாமல்) 
தவü கயைிச் தென்றுவிடுவார்கள். (அந்தப் பிைாணி யின் உடரலத் துரளத்து 

தவüவந்ததற்கான இைத்தக் குைி எதுவும் இருக்கிைதா என்று) அம்பின் முரன 

பார்க்கப்படும். அதில் (அரடயாளம்) எதுவும் காணக் கிரடக்காது. பிைகு 

(அம்பில்) அதன் (முரனரயப் தபாருத் துவதற்குப் பயன்படும்) நாண் 

பார்க்கப்படும். அதிலும் (அரடயாளம்) எதுவும் காணக் கிரடக்காது. பிைகு, 

அம்பின் (அடிப் பாகக்) குச்ெி பார்க்கப்படும். அதிலும் எதுவும் காணப் படாது. 
பிைகு, அம்பின் இைகு பார்க்கப்படும். அதிலும் (அரடயாளம்) எதுவும் காணப் 
படாது. அம்பானது ொணத்ரதயும் இைத்தத்ரதயும் (அரவ தன்மீது 
படாதவாறு) முந்திக்தகாண்டுவிட்டி ருக்கும். அவர்கüன் அரடயாளம் ஒரு 
கறுப்பு நிை மனிதைாவார். அவருரடய இரு ரக புஜங்கüல் ஒன்று "தபண்ணின் 
தகாங்ரக கபான்ைிருக்கும்' அல்லது "துடிக்கும் இரைச்ெித் துண்டு 
கபான்ைிருக்கும்'. அவர்கள் மக்கüரடகய பிரிவிரன ஏற்படும் கவரளயில் 
புைப்படுவார்கள்'' என்று தொன்னார்கள். நான் இந்த நபிதமாழிரய 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கüடமிருந்து ககட்கடன் என்று உறுதி 
அüக்கின்கைன். கமலும், அந்தக் கூட்டத்தாருடன் அலீ (ை-) அவர்கள் கபார் 
புரிந்தார்கள். அப்கபாது நானும் அலீயுடன் இருந்கதன். அலீ (ை-) அவர்கள், (நபி 
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(ஸல்) அவர்கள் அரடயாளம் கூைிய) அந்த மனிதரைக் தகாண்டுவரும்படி 

கட்டரளயிட, அவ்வாகை அவர் கதடப்பட்டு தகாண்டு வைப்பட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குைிப்பிட்ட வர்ணரனயின்படிகய அவர் 
இருப்பரத நான் பார்த்கதன் என்றும் உறுதி கூறுகின்கைன். இந்த ஹதீஸ் ஐந்து 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1927 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ை-) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் 
ெமுதாயத்தாரில் கதான்ைவிருக்கின்ை ஒரு கூட்டத்தாரைப் பற்ைிக் 
கூறுரகயில், "அவர்கள் மக்கüரடகய பிரிவிரன ஏற்படும் கவரளயில் 

புைப்படுவார் கள். தமாட்ரட கபாடுவ(ரத பக்தி மார்க்கமா கவும் 
வழிபாடாகவும் தகாண்டிருப்ப)துதான் அவர்களின் அரடயாளமாகும். "அவர்கள் 
தாம் பரடப்பினங்களிகலகய தீயவர்கள்' அல்லது "பரடப்பினங்களில் 
தீயவர்களில் உள்ளவர்களாவர்'. இைண்டு பிரிவினர்களில் உண்ரமக்கு மிகவும் 
தநருக்கமான ஒரு பிரிவினர் அவர்கரள அழிப்பார்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
பிைகு அவர்களுக்கு உதாைணமாக ஒரு மனிதரைக் குைிப்பிட்டார்கள். "ஒருவர் 
கவட்ரடப் பிைாணிரய கநாக்கி அம்ரப எய்துவிட்டு, அம்பின் முரனரயப் 
பார்ப்பார். அதில் (பிைாணியின் உடரலத் துரளத்து விட்டதற்கான) எந்த 
அரடயாளத்ரதயும் அவர் காணமாட்டார். பிைகு அம்பின் அடிப் பாகக் 
குச்ெிரயப் பார்பபார். அதிலும் (பிைாணிரய வழீ்த்திவிட்டதற்கான) எந்தச் 
ொன்ரையும் அவர் காணமாட்டார். பிைகு அம்பின் முரனயில் நாரணப் 
தபாருத்தப் பயன்படும் இடத்ரதப் பார்ப்பார். அதிலும் (பிைாணிரயத் 
தாக்கிவிட்டதற்கான) எந்தச் ொன்ரையும் அவர் காண மாட்டார்'' என்று 
கூைினார்கள். அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: இைாக்வாெிககள! 
நீங்கள்தாம் அவர்கரளக் தகான்தைாழித்தீர்கள்.69  

1928 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: முஸ்லிம்கüரடகய 

பிரிவிரன ஏற்படும் கவரளயில் (கிளர்ச்ெியாளர்கள்) கூட்டம் ஒன்று 
கதான்றும். இரு பிரிவினரில் ெத்தியத்திற்கு மிக தநருக்கத்திலிருக்கும் 

பிரிவினர் அவர்கரளக் தகான்தைாழிப்பார்கள். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
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1929 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் ெமுதாயத்தார் 
இரு பிரிவினைாகி நிற்கும்கபாது, அவர்களிரடகயயிருந்து (கிளர்ச்ெியாளர்கள்) 
கூட்டம் ஒன்று கதான்றும். அவ்விரு பிரிவினரில் ெத்தியத்திற்கு மிக 
அருகிலிருக் கும் ஒரு ொைார் அவர்கரளக் தகான் தைாழிக்கப் 

தபாறுப்கபற்றுக்தகாள்வர். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

1930 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மக்கüரடகய 
பிரிவிரன ஏற்படும் கவரளயில் (கிளர்ச்ெியாளர்கள்) கூட்டம் ஒன்று 

கதான்றும். இரு பிரிவினரில் ெத்தியத் திற்கு மிக அருகிலிருக்கும் பிரிவினகை 

அவர் கரளக் தகான்தைாழிக்கப் தபாறுப்கபற்றுக் தகாள்வர். இரத அபூெயதீ் 
அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 1931 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு கூட்டத்தாரைப் பற்ைி, பிரிவிரன 
ஏற்படும் கவரளயில் அவர்கள் கதான்றுவார்கள். இரு பிரிவினரில் 
ெத்தியத்திற்கு மிக அருகிலிருக்கும் பிரிவினகை அவர்கரளக் 
தகான்தைாழிப்பார்கள்'' என்று குைிப்பிட்டதாக இடம்தபற்றுள்ளது. 

பாடம் : 48 காரிஜிய்யாக்கரளக் தகால்லுமாறு வந்துள்ள தூண்டல்.70  

1932 அலீ (ை-) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கரளப் பற்ைி நான் உங்களுக்கு அைிவிக்கிகைன் என்ைால், (உண்ரமயில் 
அவர்கள் தொன்னரதகய அைிவிக்கிகைன். ஏதனனில்,) நான் வானத்தி-ருந்து 
கீகழ விழுந்துவிடுவது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்மீது அவர்கள் 
தொல்லாதரதப் புரனந்து தொல்வரதவிட எனக்கு விருப்ப மானதாகும். 
எனக்கும் உங்களுக்கும் இரடகய உள்ள ஒரு விவகாைத்தில் நான் உங்கüடம் 
கபெினால் (ைாஜதந்திைத்ரதப் பயன்படுத்தாமல் இருக்க முடியாது. ஏதனனில்,) 

கபார் என்பது சூழ்ச்ெிதான் (என்பரத நிரனவில் தகாள்ளவும்). அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இறுதிக் காலத்தில் ஒரு கூட்டத்தார் கதான்றுவார்கள். 
அவர்கள் இளம் வயதினைாயிருப்பார்கள். முதிர்ச்ெியற்ை 
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புத்தியுரடயவர்களாயிருப்பார்கள். பூமியி கலகய மிகச் ெிைந்த தொல்ரல 
(குர்ஆன் வெனங்கரள) எடுத்துச்தொல்வார்கள். குர்ஆரன ஓதுவார்கள். 
கவட்ரடப் பிைாணிரய விட்டு (அதன் உடரலத் துரளக்கின்ை) அம்பு 
(உடலின் மறு பக்கம்) தவளிப்பட்டுச் தென்று விடுவரதப் கபான்று 

மார்க்கத்திலிருந்து அவர்கள் (சுவகட ததரியாமல்) தவளிகயைிச் 

தென்றுவிடுவார்கள். (இஸ்லாமிய ஆட்ெியா ளர்ககள!) அவர்கரள நீங்கள் 
எங்கு ெந்தித்தாலும் தகான்றுவிடுங்கள். ஏதனனில், அவர்கரளக் 
தகான்ைவர்களுக்கு, அவர்க ரளக் தகான்ைதற்காக மறுரம நாüல் நற்பலன் 
கிரடக்கும்'' என்று கூைினார்கள்.71 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் 
நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
"கவட்ரடப் பிைாணிரயவிட்டு (அதன் உடரலத் துரளக்கின்ை) அம்பு (உடலின் 
மறு பக்கம்) தவளிப்பட்டுச் தென்றுவிடுவரதப் கபான்று மார்க்கத்திலிருந்து 
அவர்கள் தவளிகயைிச் தென்றுவிடுவார்கள்'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

1933 அபதீா பின் அம்ர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அலீ (ைலி) 
அவர்கள் காரிஜிய்யாக்கரளப் பற்ைிக் கூறுரகயில், "அவர்களிரடகய 

ஊனமான ரகயுரடய ஒரு மனிதர் இருப்பார். நீங்கள் வைம்பு மீைிவிடுவரீ்கள் 
என்ை அச்ெம் எனக்கில்ரலயாயின், அவர்கரளக் தகால் பவர்களுக்கு 

அல்லாஹ் தன் தூதரின் நாவி னால் வாக்களித்துள்ள நற்பலரன உங்களுக்கு 

நான் அைிவித்துவிடுகவன்'' என்று கூைினார் கள். நான், "இரதத் தாங்கள் 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அலீ (ைலி) அவர்கள், "ஆம்; கஅபாவின் அதிபதிமீது ெத்தியமாக! ஆம்; 

கஅபாவின் அதிபதிமீது ெத்தியமாக! ஆம்; கஅபாவின் அதிபதிமீது ெத்தியமாக!'' 
என்று (மூன்று முரை) தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஐந்து 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. ("ஊனமான ரகயுரடய மனிதர்' 

என்பரதக் குைிக்க ஹதீஸின் மூலத்தில்) "முக்தஜுல் யதி' அல்லது "மூதனுல் 
யதி' அல்லது "மஸ்தூனுல் யதி' எனும் தொற்தைாடர்கள் ஆளப்பட்டுள்ளன. - 
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கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ைலி) அவர்களி டமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், அைிவிப்பாளர் அபதீா 
(ைஹ்) அவர்கள் "நான் தெவியுற்ை தெய்திரயத்தான் உங்களுக்கு அைிவிப்கபன்'' 

என்று கூைிவிட்டு, அலீ (ைலி) அவர்கள் ததாடர்பான கமற்கண்ட ஹதீரஸ 
அைிவித்தார்கள். 

 1934 ரஸத் பின் வஹ்ப் அல்ஜுஹன ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
(நஹ்ைவான் நகைத்ரதச் கெர்ந்த) காரிஜிய்யாக்கரள கநாக்கிச் தென்ை அலீ 
(ைலி) அவர்களின் பரடயில் நானும் இருந்கதன். (தெல்லும் வழியில்) அலீ 
(ைலி) அவர்கள், "மக்ககள! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "என் 

ெமுதாயத்திலிருந்து ஒரு கூட்டத்தார் கதான்றுவார்கள். அவர்கள் குர் ஆரன 

ஓதுவார்கள். அவர்களின் ஓதலுடன் உங்களின் ஓதரல ஒப்பிடும்கபாது, 

உங்களின் ஓதல் ஒன்றுகமயில்ரல; அவர்களது ததாழுரகயுடன் உங்களது 
ததாழுரகரய ஒப்பிடும்கபாது, உங்களது ததாழுரக ஒன்றுகமயில்ரல; 

அவர்களது கநான்புடன் உங்களது கநான்ரப ஒப்பிடும்கபாது, உங்களது கநான்பு 
ஒன்றுகமயில்ரல. (அந்த அளவிற்கு அவர்களுரடய வணக்க வழிபாடுகள் 
அதிகமாயிருக்கும்.) தங்களுக்குச் ொதகமான ஆதாைம் என்று எண்ணிக்தகாண்டு 
அவர்கள் குர்ஆரன ஓதுவார்கள். ஆனால், அது அவர் களுக்கு எதிைான 

ஆதாைமாககவ இருக்கும். அவர்களது ததாழுரக(யில் அவர்கள் குர்ஆரன 
ஓதுவது), அவர்களது கழுத் ததலும்ரபத் தாண்டிச் தெல்லாது. கவட்ரடப் 
பிைாணிரயவிட்டு (அதன் உடரலத் துரளக் கின்ை) அம்பு (உடலின் மறு 
பக்கம்) தவளிப் பட்டுச் தென்றுவிடுவரதப் கபான்று இஸ்லாத் திலிருந்து 
அவர்கள் (சுவகட ததரியாமல்) தவளிகயைிச் தென்றுவிடுவார்கள்' என்று 
கூைியரத நான் ககட்டுள்களன். அவர்கரள வழீ்த்தும் பரடயினர், அதற் காகத் 
தமக்கு வழங்கப்படவுள்ள நற்பலன் குைித்துத் தங்களுரடய நபியின் 
நாவினால் அைிவிக்கப்பட்டுள்ளரத அைிவார்களாயின், அரதகய 
நம்பிக்தகாண்டு நற்தெயல் புரியாமல் இருந்துவிடுவார்கள். அவர்களிரடகய 
ரகபுஜம் மட்டுகம உள்ள ஒரு மனிதன் அவர் களுக்கு அரடயாளம் ஆவான். 
முழங்ரகக்குக் கீகழ அவனுக்குக் ரகயிருக்காது. அவனது ரக புஜத்தின் மீது 
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மார்புக் காம்ரபப் கபான்று ஒரு கட்டியிருக்கும். அதன் மீது தவள்ரள முடிகள் 
முரளத்திருக்கும். நீங்கள் ெந்ததிகரளயும் தெல்வங்கரளயும் கவனிக்கும் 
பிைதிநிதிகளாக இவர்கரள விட்டுவிட்டு, முஆவியா (ைலி) அவர்களிடமும் 
ைாம்வாெிகளிடமும் (ஸிஃப்பனீ் கபாருக்காகச்) தென்று விடுவரீ்கள். (இந்த 
காரிஜிய்யாக்ககளா உங்கள் குழந்ரத குட்டிகரளத் துன்புறுத்துவார்கள். 
உங்கள் தொத்துக்கரளச் சூரையாடுவார்கள்.) அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வர்ணித்த) அந்த(காரிஜிய்யா)க் 

கூட்டத்தார் இவர்களாகத்தாம் இருப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிகைன். 
ஏதனனில், இவர்கள் அல்லாஹ் புனிதப்படுத்தியுள்ள உயிர்கரளக் தகாரல 
தெய்துள் ளார்கள்; மக்களுரடய கால்நரடகரளக் தகாள்ரளயடித்துள்ளார்கள். 
எனகவ, அல்லாஹ்வின் திருப் தபயர் கூைி, அவர்கரள கநாக்கிச் தெல்லுங்கள் 
(அவர்கரள தவல்லுங்கள்)'' என்று தொன்னார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான 
ெலமா பின் குரஹல் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (அந்தப் பயணத்தில்) 
ரஸத் பின் வஹ்ப் (ைஹ்) அவர்கள் (காரிஜிய்யாக்கள்) முகாமிட்டிருந்த 
ஒவ்தவாரு தளங்கரளயும் எனக்குக் காட்டினார்கள். இறுதியாக நாங்கள் 
("அத்தப்ைஜான்' எனும்) ஒரு பாலத்ரதக் கடந்துதென்கைாம். (கலகக்காைர்களான 
காரிஜிய்யாக்கரள) நாங்கள் ெந்தித்தகபாது, காரிஜிய்யாக்களின் அன்ரைய 
தளபதியாக அப்துல்லாஹ் பின் வஹ்ப் அர்ைாெிப ீஎன்பான் இருந்தான். அவன் 
காரிஜிய்யாக்களிடம் "ஹரூைா கபாரின்கபாது இவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தபயைால் ஆரண யிட்டு உங்களிடம் (ெமாதான ஒப்பந்தக்) ககாரிக்ரகரய 
முன்ரவத்தரதப் கபான்று இப்கபாதும் ககாரிக்ரக ரவத்துவிடுவார்ககளா 
என்று நான் அஞ்சுகிகைன். (அதற்கு இடமளித்துவிடாமல்) ஈட்டிரய 
எைியுங்கள்; வாட்கரள உரைகளி லிருந்து உருவி(த் தயாைாக ரவத்து)க் 
தகாள்ளுங்கள்'' என்று கூைினான். உடகன அவர்கள் திரும்பிச் தென்று தூைத்தில் 
நின்று தகாண்டு தங்களுரடய ஈட்டிகரள வெீினர்; தங்களுரடய வாட்கரள 
உருவி(யவாறு மக்களிரடகய புகுந்த)னர். (அலீ (ைலி) அவர்களுரடய 

பரடயிலிருந்த) மக்களும் அவர்கள்மீது தங்களுரடய ஈட்டிகரளப் 
பாய்ச்ெினர். அவர்கள் ஒருவர் பின் ஒருவைாகக் தகால்லப்பட்டனர். அன்ரைய 
தினம் (அலீ (ைலி) அவர்களின் அணியிலி ருந்த) மக்களில் இருவர் மட்டுகம 
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தகால்லப் பட்டனர். பிைகு (எங்களிடம்) அலீ (ைலி) அவர்கள், "அவர்களிரடகய 
ஊனமான ரகயுரடய அந்த மனிதரனத் கதடிப் பாருங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். மக்கள் கதடிப் பார்த்தகபாது அவன் தட்டுப்படவில்ரல. எனகவ, 

அலீ (ைலி) அவர்ககள எழுந்து தென்று, ஒருவர்மீது ஒருவைாக அவர்கள் 
தகால்லப்பட்டுக் கிடந்த பகுதிக்கு வந்து "உடல்கரள நகர்த்துங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். அவனது உடல் தரைப் பகுதியின் அடியில் கிடப்பரதக் 
கண்டார்கள். அப்கபாது அலீ (ைலி) அவர்கள் "தக்பரீ்' (அல்லாஹ் மிகப் 
தபரியவன் என்று) கூைினார்கள். பிைகு "அல்லாஹ் உண்ரமகய தொன்னான்; 

அவனுரடய தூதர் (அவனது தெய்திரய) எட்டச் தெய்தார்கள்'' என்று 

தொன்னார்கள். அப்கபாது அலீ (ைலி) அவர்களிடம் அபதீா அஸ்ஸல்மான ீ
(ைஹ்) அவர்கள் வந்து, "இரை நம்பிக்ரகயாளர்களின் தரலவகை! எவரனத் 
தவிை கவறு இரைவன் இல்ரலகயா அவன்மீது ெத்தியமாக! (காரிஜிய்யாக்கள் 
குைித்த) இந்த ஹதீரஸ நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடருந்து தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அலீ (ைலி) 
அவர்கள், "ஆம்; எவரனத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரலகயா அவன்மீது 

ெத்தியமாக!'' என்று பதிலளித்தார்கள். இவ்வாறு மூன்று முரை ெத்தியம் 

தெய்யுமாறு அலீ (ைலி) அவர்கரள அபதீா (ைஹ்) அவர்கள் ககாரினார்கள். அலீ 
(ைலி) அவர்களும் அவ்வாகை ெத்தியம் தெய்தார்கள்.  

1935 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அடிரமயாயிருந்த 
(பிற்காலத்தில் இஸ்லாத்ரதத் தழுவிய) உரபதுல்லாஹ் பின் அபைீாஃபிஉ 
(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஹரூைாவாெி(களான காரிஜிய்யாக்)கள் 
கதான்ைியகபாது நான் அலீ (ைலி) அவர்களுடன் (அவர்களது அணியில்) 
இருந்கதன். ஹரூரிய்யாக்கள் "ஆட்ெி அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவதைவருக்கு 
மில்ரல' (லா ஹுக்ம இல்லா லில்லாஹ்) எனும் ககாைத்ரத எழுப் பினர். 
அலீ (ைலி) அவர்கள், "(இது) ெத்திய வார்த்ரததான். ஆனால், தவைான கநாக்கம் 

தகாள்ளப்படுகிைது.72 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெில 
மனிதர்கரளப் பற்ைி(ய அரடயாளங்கரள) எங்களுக்குத் ததரிவித் தார்கள். நபி 
(ஸல்) அவர்கள் குைிப்பிட்ட அப் பண்புகள் (காரிஜிய்யாக்களான) இவர்களிடம் 
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(இருப்பரத) நான் அைிகிகைன். இவர்கள் நாவால் உண்ரம தொல்கிைார்கள். 
ஆனால், அது அவர்களது ததாண்ரடரயத் தாண்டாது (என்று கூைி, 
ததாண்ரடரயச் சுட்டிக்காட்டு கிைார்கள்); அல்லாஹ்வின் பரடப்புகளிகலகய 
அவனிடம் மிகவும் தவறுப்புக்குரியவன், இவர்களில் கறுப்பு நிைமுரடய ஒரு 
மனிதனாவான். அவனது ரககளில் ஒன்று "ஆட்டின் பால் மடிரயப் 
கபான்ைிருக்கும்' அல்லது "(தபண்ணின்) மார்புக் காம்ரபப் கபான்ைிருக்கும்' '' 

என்று கூைினார்கள். அலீ (ைலி) அவர்கள் (தம் பரடயினருடன் கெர்ந்து 
காரிஜிய்யாக்களுடன் கபாரிட்டு) அவர் கரளக் தகான்தைாழித்தகபாது, "(அந்தக் 
கறுப்பு மனிதரனத் கதடிப்) பாருங்கள்'' என்று கூைினார் கள். அவர்கள் 
(கதடிப்)பார்த்தகபாது அவர்களுக்குக் கிரடக்கவில்ரல. அலீ (ைலி) அவர்கள் 
"திரும்ப வும் தென்று பாருங்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் 
தபாய்யுரைக்கவில்ரல; என்னிடம் தபாய்யுரைக்கப்படவுமில்ரல'' என்று 
இைண்டு அல்லது மூன்று முரை தொன்னார்கள். பிைகு அவர்கள் அவனது 
உடரல ஒரு குழியில் கண்டனர். அரதக் தகாண்டுவந்து அலீ (ைலி) 
அவர்களுக்கு முன்னால் ரவத்தனர். இந்த நிகழ்ச்ெி நடந்தகபாதும் 

காரிஜிய்யாக்கள் குைித்து அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியகபாதும் அந்த இடத்தில் 

நான் இருந்கதன். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
யூனுஸ் பின் அப்தில் அஃலா (ைஹ்) அவர்களது மற்கைார் அைிவிப்பில், "அந்தக் 

கறுப்பு மனி தரன நான் பார்த்கதன்'' என்று இப்னு ஹுரனன் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 49 காரிஜிய்யாக்கள் மனிதர்கள் மற்றும் உயிரினங்களிகலகய 
கமாெமான வர்கள் ஆவர்.  

1936 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: "எனக்குப் பின் என் 
ெமுதாயத்தில்' ("அல்லது எனக்குப் பின் விரைவில் என் ெமு தாயத்தில்') ஒரு 
கூட்டத்தார் கதான்றுவார்கள். அவர்கள் குர்ஆரன ஓதுவார்கள். ஆனால், அது 
அவர்களுரடய கழுத்துகரளத் தாண்டிச் தெல்லாது. கவட்ரடப் 

பிைாணிரயவிட்டு (அதன் உடரலத் துரளக்கின்ை) அம்பு (உடலின் மறு 
பக்கம்) தவüப்பட்டுச் தென்று விடுவரதப் கபான்று, மார்க்கத்தி-ருந்து அவர்கள் 
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(சுவகட ததரியாமல்) தவüகயைிச் தென்றுவிடுவார்கள். பிைகு அதன் பக்கம் 

திரும்பமாட்டார்கள். அவர்கள்தாம் மனிதர்கள் மற்றும் உயிரினங்களிகலகய 
கமாெமான வர்கள் ஆவர். இரத அபூதர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
(இந்த ஹதீரஸ அபூதர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கும்) அப்துல்லாஹ் 
பின் அஸ்ஸாமித் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் ஹகம் அல்கிஃபாரீ (ைலி) 
அவர்களுரடய ெககாதைர் ைாஃபிஉ பின் அம்ர் அல்கிஃபாரீ (ைலி) அவர்கரளச் 
ெந்தித்தகபாது, "அபூதர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து நான் தெவியுற்ை இன்னின்ன 
ஹதீஸ்கள் என்ன?'' என்று கூைிவிட்டு, கமற்கண்ட ஹதீரஸயும் அவர்களிடம் 
தொன்கனன். அப்கபாது ைாஃபிஉ பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள், "நானும் இந்த 
ஹதீரஸ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்கைன்'' 

என்று தொன்னார்கள். 

1937 யுரெர் பின் அம்ர் (ை-) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ெஹ்ல் பின் 
ஹுரனஃப் (ை-) அவர்கüடம், "காரிஜிய்யாக்கள் குைித்து நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூை ஏகதனும் ககட்டுள்ளரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கிழக்கு (இைாக்) திரெயில் தமது ரகயால் ரெரக 

தெய்தவாறு இப்படிக் கூைினார்கள் என்ைார்கள்: (இங்கிருந்து) ஒரு கூட்டத்தார் 

புைப்படுவார்கள். அவர்கள் குர்ஆன் ஓதுவார்கள். ஆனால், அது அவர்களது 

கழுத்ததலும்ரப (ததாண்ரடக் குழிரய)த் தாண்டிச் தெல்லாது. கவட்ரடப் 
பிைாணிரய விட்டு (அதன் உடரலத் துரளத்த) அம்பு (உட-ன் மறு புைம்) 
தவüகயைிச் தெல்வரதப் கபான்று, இஸ்லாத்தி-ருந்து அவர்கள் (சுவகட 
ததரியாமல்) தவüகயைிச் தென்று விடுவார்கள்.73 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "இங்கிருந்து ெில 
கூட்டத்தார் கிளம்புவார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

1938 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கிழக்கு (இைாக்) திரெயிலிருந்து வழி 
தவைிய ஒரு கூட்டத்தார் கிளம்புவார்கள். அவர்களுரடய தரலகள் 
மழிக்கப்பட்டு (தமாட்ரடயாக) இருக்கும். இரத ெஹ்ல் பின் ஹுரனஃப் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 50 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கும் அவர்களுரடய 
குடும்பத்தாருக்கும் ஸகாத் (தபறுவது) தரட தெய்யப்பட்டுள்ளது. பனூ 
ஹாைிம் மற்றும் பனுல் முத்தலிப் குலத்தாகை அவர்களுரடய குடும்பத்தார் 
ஆவர்; மற்ைவர்கள் அல்லர்.74 

 1939 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) ஹென் பின் 
அலீ (ைலி) அவர்கள், தர்மப் கபரீச்ெம் பழங்களில் ஒன்ரை எடுத்து வாயில் 
கபாட்டார். இரதக் கண்ட அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ெீ...ெீ... கீகழ 
கபாடு; நாம் தர்மப் தபாருரளச் ொப்பிடக் கூடாது என்பது உனக்குத் 
ததரியாதா?'' என்ைார்கள்.75 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "நமக்கு தர்மப் 
தபாருட்கள் அனுமதிக்கப்படவில்ரல என்பது உனக்குத் ததரியாதா?'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், "நாம் தர்மப் தபாருரளச் ொப்பிடக் கூடாது'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாககவ இடம்தபற்றுள்ளது.  

1940 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: நான் என் 
வடீ்டாரிடம் திரும்பிச்தெல்லும் கபாது எனது படுக்ரகயின் மீது கபரீச்ெம் 
பழம் கிடப்பரதப் பார்த்து, அரத உண்பதற் காக எடுப்பதுண்டு. பின்னர் அது 
தர்மப் தபாருளாக இருக்குகமா என்று நான் அஞ்ெி, உடகன அரதப் 

கபாட்டுவிடுகின்கைன். இரத அபூஹுரைைா (ை-) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 1941 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் எங்களுக்கு அைிவித்த ஹதீஸ் களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் 
ஹதீஸும் ஒன்ைாகும்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியமாக.! நான் எனது வடீ்டாரிடம் திரும்பிச் தெல்லும் 
கபாது "எனது படுக்ரகயின் மீது' (அல்லது "எனது வடீ்டில்') கபரீச்ெம் பழம் 
கிடப்பரதப் பார்த்து, அரத உண்பதற்காக எடுப்பதுண்டு. பின்னர் அது "தர்மப் 
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தபாருளாக' (அல்லது "தர்மப் தபாருட்களில் ஒன்ைாக') இருக்குகமா என்று 
அஞ்ெி உடகன அரதப் கபாட்டுவிடுகின்கைன்.  

1942 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ஒரு கபரீச்ெம் பழத்ரதக் கண்டகபாது, "இது தர்மப் தபாருளாக இருக்காது 
என்ைிருந்தால் இரத நான் ொப்பிட்டிருப்கபன்'' என்ைார்கள்.76  

1943 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ொரலயில் (கிடந்த) ஒரு கபரீச்ெம் பழத்ரதக் கடந்து 
தென்ைகபாது, "இது தர்மப் தபாருளாக இருக்காது என்ைிருந்தால் இரத நான் 

ொப்பிட்டிருப்கபன்'' என்ைார்கள்.  

1944 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு கபரீச்ெம் 
பழத்ரதக் கண்டகபாது, "இது தர்மப் தபாருளாக இருக்காது என்ைிருந்தால், 

இரத நான் ொப்பிட்டிருப்கபன்'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 51 நபி (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்தாரை தர்மப் தபாருட்கரள 
வசூலிக்கும் தபாறுப்பில் அமர்த்தலாகாது.  

1945 அப்துல் முத்தலிப் பின் ைபஆீ பின் அல்ஹாரிஸ் (ைலி) அவர்கள் 

கூைியதாவது: (என் தந்ரத) ைபஆீ பின் அல்ஹாரிஸ் (ைலி) அவர்களும் (என் 
பாட்டனாரின் ெககாதைர்) அப்பாஸ் பின் அப்தில் முத்தலிப் (ைலி) அவர்களும் 
(ஓரிடத்தில்) ஒன்றுகூடி, (என்ரனயும் ஃபள்ல் பின் அப்பாரஸயும் சுட்டிக் 
காட்டி) "இவ்விரு இரளஞர்கரளயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் அனுப்பி, அவ்விருவரையும் இந்தத் தர்மப் தபாருட்கரள 
வசூலிக்கும் தபாறுப்பில் அமர்த்துமாறு ககட்கச் தொல்கவாம். (அவ்வாறு 
இவர்கள் அமர்த்தப் பட்டால்,) மக்கள் வழங்குகின்ை (ஸகாத்)ரத அவர்கள் 
இருவரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒப்பரடப்பார்கள். 
(இந்தப் பணிக்காக) மக்களுக்குக் கிரடக்கின்ை (ென்மானப்) தபாருள் 
இவர்களுக்குக் கிரடக்கும்'' என்று கபெிக்தகாண்டனர். இவ்வாறு அவர்கள் 
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இருவரும் கபெிக்தகாண்டிருக்கும்கபாகத அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் 
அங்கு வந்து அவர்களுக்கு முன்னால் நின்ைார்கள். அப்கபாது அவர்கள் 
இருவரும் அலீ (ைலி) அவர்களிடம் அ(வர்களிருவரும் கபெிக்தகாண்ட)ரதத் 

ததரிவித்தனர். அரதக் ககட்ட அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள், "அவ்வாறு 

தெய்யாதீர்கள். அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியமாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவ்வாறு தெய்யமாட்டார்கள்'' என்று தொன்னார்கள். ைபஆீ பின் 

அல்ஹாரிஸ் (ைலி) அவர்கள் அலீ (ைலி) அவர்கரள கநாக்கி "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! எங்கள்மீதுள்ள தபாைாரமயால்தான் இவ்வாறு நீங்கள் 
தெய்கிைரீ்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களு(ரடய மகரள மணமுடித்துக்தகாண்டதன் மூலம் 
அவர்களு)டன் திருமண பந்தத்ரத அரடந்துதகாண்டுவிட்டீர்கள். அரதக் 
கண்டு நாங்கள் உங்கள் மீது தபாைாரம தகாள்ளவில்ரலகய!'' என்று கூைினர். 
அலீ (ைலி) அவர்கள், "(ெரி) அவர்கள் இரு வரையும் அனுப்பிரவயுங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். நாங்கள் இருவரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள 
கநாக்கி நடந்கதாம். அலீ (ைலி) அவர்கள் (அங்கககய) ொய்ந்து 
படுத்துக்தகாண்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் லுஹ்ர் 
ததாழுரகரய முடித்ததும் அவர்களது அரைரய கநாக்கி நாங்கள் (இருவரும்) 
முந்திக்தகாண்டு தென்று, அவர்களது அரைக்கு அருகில் நின்கைாம். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து எங்களுரடய காதுகரளப் 
பிடித்து, "நீங்கள் இருவரும் உங்கள் உள்ளக்கிடக்ரகரய தவளிப்படுத் துங்கள்'' 

என்று தொன்னார்கள். பிைகு அரைக் குள் நுரழந்தார்கள். நாங்களும் உள்கள 
நுரழந்கதாம். அன்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் 
துரணவியார்) ரஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ைலி) அவர்களிடம் தங்கியிருந் 
தார்கள். நாங்கள் இருவரும் ("நீ கபசு, நீ கபசு' என) ஒருவரைதயாருவர் கபெச் 
தொல்லிக் தகாண்டிருந்கதாம். பிைகு எங்களில் ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! நீங்கள் மக்களி கலகய மிகவும் ஈரக குணம் தகாண்டவரும் 
உைவினர்கரள நன்கு அைவரணத்துக்தகாள் பவரும் ஆவரீ்கள். நாங்கள் 
மணமுடிக்கும் வயரத அரடந்துவிட்கடாம். எனகவ, இந்தத் தானதர்மங்கரள 
வசூலிக்கும் தபாறுப்புகளில் ஒன்ைில் எங்கரள நீங்கள் நியமிப்பதற்காக 
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நாங்கள் வந்துள்களாம். மக்கள் வழங்கும் ஸகாத் தபாருட்கரள அப்படிகய 
உங்களிடம் தகாண்டுவந்து ஒப்பரடப்கபாம். (இப்பணிக்குச் ென்மானமாக) 
அவர்கள் தபற்றுக்தகாள்வரத நாங்களும் தபற்றுக்தகாள்கவாம்'' என்று 
கூைினார். இரதக் ககட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நீண்ட கநைம் 
அரமதியாக இருந்தார்கள். இறுதியில் அவர்களிடம் நாங்ககள கபெலாமா 
என்று எண்ணிகனாம். (இதற்குள்) ரஸனப் (ைலி) அவர்கள் திரைக்கு 
அப்பாலிருந்து கபெ கவண்டாம் என எங்களுக்குச் ரெரக தெய்யலானார்கள். 
பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தர்மப் தபாருள் முஹம்மதின் 
குடும்பத்தாருக்குத் தகாது. (ஏதனனில்,) அரவ மக்களின் (தெல்வத்திலிருந்து 
வரும்) அழுக்குகள்தாம்'' என்று கூைிவிட்டு, "(பனூ அெத் கூட்டத்ரதச் 
கெர்ந்தவைான) மஹ்மியாரவயும் நவ்ஃபல் பின் அல்ஹாரிஸ் பின் அப்தில் 
முத்தலிரபயும் என்னிடம் வைச் தொல்லுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். (அப்கபாது 
மஹ்மியா (ைலி) அவர்கள் கபாரில் கிரடத்த ஐந்தில் ஒரு பாகம் (குமுஸ்) 
நிதிரயப் பாதுகாக்கும் தபாறுப்பில் இருந்தார்கள்.) அவர்கள் இருவரும் 
வந்தகபாது மஹ்மியா (ைலி) அவர்களிடம், "இந்த இரளஞருக்கு (ஃபள்ல் பின் 
அப்பாஸுக்கு) உங்களுரடய மகரள மணமுடித்து ரவயுங்கள்'' என்று 

தொன்னார்கள். அவ்வாகை மஹ்மியா (ைலி) அவர்கள் மணமுடித்து 
ரவத்தார்கள். பிைகு நவ்ஃபல் பின் அல்ஹாரிஸ் (ைலி) அவர்களிடம், (என்ரனச் 
சுட்டிக்காட்டி), "இந்த இரளஞருக்கு உங்களுரடய மகரள மண முடித்து 
ரவயுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். அவ்வாகை நவ்ஃபல் (ைலி) அவர்கள் 
எனக்கு(த் தம் முரடய மகரள) மணமுடித்து ரவத்தார்கள். கமலும், 

மஹ்மியா (ைலி) அவர்களிடம் "இவர்கள் இருவருக்காகவும் கபாரில் கிரடத்த 
ஐந்தில் ஒருபாகம் நிதியிலிருந்து இன்ன இன்னரத மணக் தகாரடயாக 
(மஹ்ர்) தகாடுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள்.77 இதன் அைிவிப்பாளைான ஸுஹ்ரீ 
(ைஹ்) அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் நவ்ஃபல் (ைஹ்) 
அவர்கள் (அந்த) மஹ்ர் ததாரக (எவ்வளவு என்பது) குைித்து என்னிடம் 
குைிப்பிடவில்ரல'' என்று கூைினார்கள்.  
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1946 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல் முத்தலிப் பின் ைபஆீ பின் அல்ஹாரிஸ் 
(ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "என் தந்ரத ைபிஆ பின் அல் ஹாரிஸ் பின் அப்தில் 
முத்தலிப் (ைலி) மற்றும் அப்பாஸ் பின் அப்தில் முத்தலிப் (ைலி) ஆகி கயார் 
என்னிடமும் ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமும் "நீங்கள் இருவரும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தெல்லுங்கள்' என்று கூைியதாக 
ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. கமலும் அதில், அலீ (ைலி) அவர்கள் தமது 
கமல்துண்ரடப் கபாட்டு அதன் மீது ொய்ந்து படுத்துக்தகாண்டார்கள். கமலும், 

"நான் ஹெனின் தந்ரத (அபுல் ஹென்) ஆகவன்; கருத்துரடய வனும் 
ஆகவன். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் கூைியனுப்பிய விையத்திற்கு உங்களுரடய புதல்வர்கள் 
இருவரும் பதில் தகாண்டு வரும்வரை இவ்விடத்ரதவிட்டு நான் 

நகைமாட்கடன்'' என்று அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாகவும் இடம் தபற்றுள்ளது. 
கமலும் இந்த ஹதீஸில் பின்வருமாறும் காணப்படுகிைது: பிைகு எங்களிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இந்தத் தர்மப் தபாருட்கள், மக்களின் 
(தெல்வத்திலிருந்து வரும்) அழுக்குகள்தாம். இரவ முஹம்மதுக்ககா 
முஹம்மதின் குடும்பத்தாருக்ககா அனுமதிக்கப்படவில்ரல'' என்று 

கூைினார்கள். கமலும், "மஹ்மியா பின் ஜஸ்உரவ என்னிடம் வைச் 
தொல்லுங்கள்'' என்ைார்கள். அவர் பனூ அெத் குலத்ரதச் கெர்ந்தவைாவார். 
அவரை கபாரில் கிரடத்த தெல்வங்களில் ஐந்தில் ஒரு பாக (குமுஸ்) 
நிதிரயப் பாதுகாக்கும் தபாறுப்பில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
நியமித்திருந்தார்கள். 

 பாடம் : 52 நபி (ஸல்) அவர்களுக்கும் பனூ ஹாைிம் மற்றும் பனுல் 
முத்தலிப் குடும்பத்தாருக்கும் அன்பளிப்புகள் வழங்கலாம்; அன்பளிப்பவர் 
ஸதகா என்ை முரையில் அரத உரடரமயாக் கியிருந்தாலும் ெரிகய! தர்மம் 
வழங்கப் தபற்ைவர் தர்மப் தபாருரளக் ரகப் பற்ைியவுடகனகய 
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"தர்மப்தபாருள்' எனும் தபயர் அரத விட்டும் நீங்கி விடும்; தர்மம் வாங்கக் 
கூடாதவர் அரதப் தபைலாம்.78  

1947 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஜுரவரியா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் 
வந்து, "உணகவதும் உள்ளதா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "இல்ரல; 

அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! எங்களிடம் ஆட்டின் ஓர் எலும்ரபத் தவிை 
கவதைந்த உணவும் இல்ரல, அல்லாஹ்வின் தூதகை! அந்த எலும்புகூட என் 
முன்னாள் அடிரமப் தபண்ணுக்குத் தர்மமாக வழங்கப்பட்டதாகும்'' என்று 
தொன்கனன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அரத எனக்கு அருகில் ரவ! அது 
தனது இடத்ரத (அன்பளிப்பின் தகுதிரய) அரடந்துவிட்டது'' என்று 
தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. 

1948 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: பரீைா (ைலி) அவர்கள் 
தமக்குத் தர்மமாகக் தகாடுக்கப்பட்ட இரைச்ெிரய நபி (ஸல்) அவர் களுக்கு 
அன்பளிப்பாக அளித்தார்கள். அப் கபாது (இது தர்மமாகக் தகாடுக்கப்பட்ட 
இரைச்ெியாயிற்கை என்று வினவப்பட்டது. அதற்கு) நபி (ஸல்) அவர்கள் "இது 
பரீைா வுக்குத்தான் தர்மமாகும்; ஆனால், நமக்கு அன்பளிப்பாகும்'' என்ைார்கள்.79 

இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

1949 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
மாட்டிரைச்ெி தகாண்டுவைப்பட்டது. அப்கபாது "இது பரீைா வுக்குத் தர்மமாகக் 
தகாடுக்கப்பட்டதாகும்'' என்று தொல்லப்பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"இது பரீைாவுக்குத்தான் தர்மமாகும்; ஆனால், நமக்கு அன்பளிப்பாகும்'' 

என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 1950 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (அடிரமயாயிருந்து விடுதரல 
தபற்ை) பரீைா (ைலி) அவர்களால் (மக்களுக்கு) மூன்று தீர்ப்புகள் கிட்டின. மக்கள் 
பரீைாவுக்குத் தர்மம் தகாடுப்பார்கள். அரத பரீைா எங்களுக்கு அன்பளிப்பாக 
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வழங்குவார்கள். இரத நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ததரிவித்தகபாது, 

அவர்கள் "இது பரீைாவுக்குத்தான் தர்மமாகும்; உங்களுக்கு அன்பளிப்பாகும். 
எனகவ, இரத நீங்கள் ொப்பிடலாம்'' என்ைார்கள். (இது அத்தீர்ப்புகளில் 
ஒன்ைாகும்).80 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

1951 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும் அதில், 

"இது நமக்கு பரீைாவிட மிருந்து அன்பளிப்பாக வந்ததாகும்'' என்று நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற் றுள்ளது.  

1952 உம்மு அத்திய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தர்ம ஆடு ஒன்ரை எனக்கு அனுப்பிரவத் தார்கள். அதில் 
ெிைிது இரைச்ெிரய நான் ஆயிைா (ைலி) அவர்களுக்குக் தகாடுத்தனுப் 
பிகனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் 
தென்ைகபாது, "உங்களிடம் (உண்பதற்கு) ஏதும் உள்ளதா?'' எனக் ககட்டார்கள். 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "இல்ரல. நீங்கள் நுரஸபா (உம்மு அத்திய்யா) வுக்கு 
(தர்மமாக) அனுப்பிய ஆட்டின் ஒரு பகுதிரய அவர் நமக்கு அனுப்பிரவத்தார். 
அரதத் தவிை கவதைான்றுமில்ரல'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது தனது இடத்ரத (அன்பளிப்பின் 

தகுதிரய) அரடந்துவிட்டது'' என்று தொன்னார்கள்.80  

பாடம் : 53 நபி (ஸல்) அவர்கள் அன்பளிப்ரப ஏற்ைதும் தர்மத்ரத மறுத்ததும். 

 1953 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஓர் 
உணவுப் தபாருள் தகாண்டுவைப்படும்கபாது, அது குைித்து (இது அன்பளிப்பா, 

தர்மமா என்று) ககட்பார்கள். அது அன்பளிப்பு என்று பதிலளிக்கப்பட்டால், 

அரதச் ொப்பிடுவார்கள்; தர்மம் என்று கூைப்பட்டால் அரதச் 
ொப்பிடமாட்டார்கள்.  
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பாடம் : 54 தர்மம் தகாண்டுவந்தவருக்காகப் பிைார்த்தித்தல்.  
 

1954 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு கூட்டத்தார் தம் 
தர்மப்தபாருட்கரளக் தகாண்டுவந்தால், "இரைவா! இவர்களுக்கு நீ அருள் 
புரிவாயாக!'' என்று பிைார்த்திப்பார்கள். என் தந்ரத அபூஅவ்ஃபா (ைலி) அவர்கள் 
தம் தர்மப் தபாருட்கரள நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தகாண்டுதென்ைகபாது, 

"இரைவா! அபூ அவ்ஃபாவின் குடும்பத்தாருக்கு நீ அருள் புரிவாயாக!'' என்று 
பிைார்த்தித்தார்கள்.82 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் ("அபூஅவ்ஃபாவின் குடும்பத்தா ருக்கு' 

என்பதற்கு பதிலாக) "அவர்களு(ரடய குடும்பத்தார்களு)க்கு அருள் புரிவாயாக' 

என்று (பிைதிப் தபயர்ச் தொல்லாக) இடம் தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 55 ஸகாத் வசூலிப்பவர், தரட தெய்யப் பட்டரதக் ககாைாதவரை 
அவரை திருப்திபடுத்துவது (அவெியமாகும்).  

1955 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களிடம் ஸகாத் 
வசூலிப்பவர் வந்தால், உங்கள்மீது திருப்தி தகாண்ட நிரலயிகலகய அவர் 
உங்களிடமிருந்து திரும்பிச் தெல்லட்டும். இரத ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஏழு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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அத்தியாயம் :14 கநான்பு ஹதஸீ் 1956 – 2177 வரை 

 
 

பாடம் : 1 ைமளான் மாதத்தின் ெிைப்பு2  

 

1956 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ைமளான் 
வந்துவிட்டால் தொர்க்கத்தின் வாயில்கள் திைக்கப்படுகின்ைன; நைகத்தின் 
வாயில்கள் அரடக்கப்படுகின்ைன; ரைத்தான்கள் விலங்கிடப்படுகின்ைனர். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1957 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ைமளான் மாதம் 
ஆகிவிட்டால் அருளின் வாயில்கள் திைக்கப்படுகின்ைன; நைகத்தின் வாயில்கள் 
அரடக்கப்படுகின்ைன; ரைத்தான் கள் ெங்கிலியால் விலங்கிடப்படுகின்ைனர்.3 

இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் 

பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "ைமளான் மாதம் 
நுரழந்து விட்டால்' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது.  

பாடம் : 2 (முதல்) பிரைரயப் பார்த்து ைமளான் கநான்பு கநாற்பதும் (மறு) 
பிரைரயப் பார்த்து கநான்ரப விடுவதும் கடரமயாகும். மாதத்தின் 
ஆைம்பத்திகலா அல்லது இறுதியிகலா (வானில்) கமகமூட்டம் ததன்பட்டால் 
அம்மாதத்தின் எண்ணிக்ரக முப்பது நாட்களாக முழுரமயாக்கப்படும்.4  

1958 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ைமளான் 
பற்ைிக் கூறு ரகயில், "ைமளான் பிரைரயக் காணாத வரை கநான்பு 
கநாற்காதீர்கள்; (மறு) பிரைரயக் காணாத வரை கநான்ரப விடாதீர்கள்; 

உங்களுக்கு கமகமூட்டம் ததன்பட்டால், அந்த மாதத்ரத (முப்பது நாட்களாக)க் 

கணக் கிட்டுக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று கூைினார்கள்.5  
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1959 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ைமளான் பற்ைிக் கூறுரகயில் தம்மிரு ரகக ரளயும் (மூன்று 
தடரவ) அடித்தவாறு, "மாதம் என்பது இவ்வளவு, இவ்வளவு, இவ்வளவு தான்'' 

என்று கூைினார்கள். (மூன்ைாவது தடரவயில் தமது தபருவிைரல மடக்கிக் 

தகாண்டார்கள்.)6 கமலும் "பிரை பார்த்து கநான்பு கநாறுங்கள்; பிரை பார்த்கத 

கநான்ரப விடுங்கள்; உங்களுக்கு கமக மூட்டம் ததன்பட்டால், அந்த மாதத்ரத 

முப்பது (நாட்கள்) ஆகக் கணக்கிட்டுக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று கூைினார்கள்.  

1960 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "உங்களுக்கு 
கமகமூட்டம் ததன்பட்டால், முப்பதாக (அந்த மாதத்தின் நாட்கரள)க் 

கணக்கிட்டுக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின்வருமாறு இடம்தபற்றுள்ளது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைமளான் மாதம் குைித்துக் 
கூறுரகயில், "மாதம் என்பது இருபத்ததான்பது நாட்களா(கவும் இருக்)கும்; 

மாதம் என்பது இவ்வளவு, இவ்வளவு, இவ் வளவுதான்'' என்று கூைி 
(மூன்ைாவது தடரவ யில் தபருவிைரல மடக்கி)னார்கள். கமலும், அதில், 

"(கமகமூட்டம் ததன்பட்டால்,) அந்த மாதத்ரதக் கணக்கிட்டுக்தகாள்ளுங்கள்'' 

என்று மட்டுகம இடம்தபற்றுள்ளது. "முப்பதாக' எனும் குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல.  

1961 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மாதம் என்பது 
இருபத்ததான்பது நாட்களா(கவும் இருக்)கும். எனகவ, பிரை ரயப் பார்க்காமல் 
நீங்கள் கநான்பு கநாற்காதீர் கள். பிரைரயப் பார்க்காமல் கநான்ரப 

விடாதீர்கள். உங்களுக்கு கமகமூட்டம் ததன்பட்டால், அந்த மாதத்ரத (முப்பது 

நாட் களாக)க் கணக்கிட்டுக்தகாள்ளுங்கள். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
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1962 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மாதம் என்பது 
இருபத்ததான்பது நாட்களா(கவும் இருக்)கும். எனகவ, நீங்கள் பிரை பார்த்ததும் 
கநான்பு கநாறுங்கள்; பிரை பார்த்ததும் கநான்ரப விடுங்கள். உங்களுக்கு 
கமகமூட்டம் ததன்பட்டால், அந்த மாதத்ரத (முப்பது நாட்களாக)க் 

கணக்கிட்டுக்தகாள்ளுங்கள். இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

1963 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் பிரை 
பார்த்ததும் கநான்பு கநாறுங்கள். (மறு) பிரை பார்த்ததும் கநான்ரப விடுங்கள். 
உங்களுக்கு (வானில்) கமகமூட்டம் ததன்பட்டால், அந்த மாதத்ரத (முப்பது 
நாட்களாக)க் கணக்கிட்டுக்தகாள்ளுங்கள். இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.7  

1964 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மாதம் என்பது 
இருபத்ததான்பது இைவுகளா(கவும் இருக்)கும். எனகவ, பிரை ரயப் பார்க்காமல் 
நீங்கள் கநான்பு கநாற்காதீர் கள். பிரைரயப் பார்க்காமல் கநான்ரப 

விடாதீர்கள். உங்களுக்கு (வானில்) கமகமூட்டம் ததன்பட்டால் தவிை. 
அவ்வாறு உங்களுக்கு கமகமூட்டம் ததன்படுமானால், அந்த மாதத்ரத (முப்பது 
நாட்களாக)க் கணக்கிட்டுக்தகாள் ளுங்கள். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

1965 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (ைமளான் 
பற்ைிக் கூறு ரகயில்) "மாதம் என்பது இவ்வளவு, இவ் வளவு, இவ்வளவுதான்'' 

என்று கூைினார்கள். மூன்ைாவது தடரவயில் தமது தபருவிைரல 
மடக்கிக்தகாண்டார்கள்.  

1966 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மாதம் என்பது 
இருபத்ததான்பது நாட்களா(கவும் இருக்)கும். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
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1967 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (ைமளான் பற்ைிக் கூறுரகயில்) "மாதம் என்பது இவ்வளவு, இவ்வளவு, 

இவ்வளவுதான்'' என்று கூைி, பத்து + பத்து + ஒன்பது (=இருபத்ததான்பது) என்று 
(ரககளால் ரெரக தெய்து) கூைினார்கள். 

 1968 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், இரு ரக விைல்கரளயும் இரு முரை அடித்து (ரகதட்டி), மூன்ைாவது 
முரை வலக் ரக, அல்லது இடக் ரகயின் தபருவிைரல மடக்கியவாறு 
"மாதம் என்பது இவ்வளவு இவ்வளவு இவ்வளவு தான்'' என்று தொன்னார்கள்.  

969 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ஒரு மாதம் என்பது இருபத்ததான்பது நாட் களா(கவும் இருக்)கும்'' 

என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸின் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ைுஅபா 
(ைஹ்) அவர்கள் இரதக் கூறுரகயில், இரு ரகரகரளயும் முன்று முரை 
ககாத்துக் காட்டி, முன்ைாவது தடரவ யில் தபருவிைரல 
மடித்துக்தகாண்டார்கள். அைிவிப்பாளர் உக்பா பின் ஹுரைஸ் (ைஹ்) அவர்கள், 

"ஒரு மாதம் என்பது முப்பது நாட்களாகும் என இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
கூைி, தம்மிரு ரககரளயும் மூன்று முரை ககாத்துக் காட்டியதாககவ நான் 
கருதுகிகைன்'' என்று கூைினார்கள்.  

1970 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "நாம் 
எழுதப் படிக்கத் ததரியாத ெமுதாயம் (உம்மத்துன் உம்மிய்யா) ஆகவாம்; 

எழுதுவரத நாம் அைியமாட்கடாம்; (நட்ெத்திைக்) கணிதத்ரதயும் நாம் 
அைியமாட்கடாம். மாதம் என்பது (ெில கவரளகளில்) இப்படியும் இப்படியும் 

இப்படியும் (இருபத்ததான்பது நாட்களாக) இருக்கும்'' என்று (மூன்று தடரவ) 
கூைி, மூன்ைாவது தடரவயில் தபருவிைரல மடக்கிக் தகாண்டார்கள். கமலும், 

மாதம் என்பது (ெில கவரளகளில்) இப்படியும் இப்படியும் இப்படியும் -அதாவது 

முப்பது நாட்களாகவும்- இருக்கும் என்று கூைினார்கள்.8 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடரிலும் வந்துள்ளது. அதில் இைண்டாவது மாதத்ரதக் 
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குைிப்பிடுரகயில், "அதாவது முப்பது இைவுகள்' எனும் விளக்கக் குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல.  

1971 ெஅத் பின் உரபதா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 
"இன்ரைய இைவு (மாதத்தின்) பாதி இைவாகும் (இன்ைிைவுடன் அரை 

மாதமாகிைது)'' என்று கூைியரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் தெவியுற்ைார்கள். 
உடகன அந்த மனிதரிடம் "இன்ரைய இைவுதான் (மாதத்தின்) பாதியாகும் என 
உமக்கு எப்படித் ததரியும்? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது ரக 
விைல்களால் இைண்டு முரை பத்து பத்து எனச் ரெரக தெய்து) "மாதம் 
என்பது இவ்வளவு இவ்வளவு இைவு களாகும்'' என்று கூைிவிட்டு, (மூன்ைாவது 
தடரவயில்) "இவ்வளவு' (என்று கூைியவாறு எல்லா விைல்களாலும் ரெரக 
தெய்து தபரு விைரல மட்டும் மடக்கிக் காட்டி மாதம் என்பது 
இருபத்ததான்பது இைவுகளாகவும் இருக்கும்) என்று கூைியரத நான் 
ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள்.  

1972 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் பிரைரயப் 
பார்த்து கநான்பு கநாறுங்கள். (மறு) பிரைரயப் பார்த்து கநான்ரப விடுங்கள். 
(ைமளான் பிரை இருபத்ததான்பதாம் நாள் மாரல) உங்களுக்கு கமகமூட்டம் 
ததன்படுமானால் முப்பதாவது நாளும் கநான்பு கநாற்றுக்தகாள்ளுங்கள். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

1973 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பிரை பார்த்து கநான்பு ரவயுங்கள்; 

(மறு) பிரை பார்த்து கநான்ரப விடுங்கள்; உங்க ளுக்கு கமகமூட்டம் 
ததன்பட்டால், (ைஅபான் மாதத்தின்) எண்ணிக்ரகரய (முப்பது நாட்களாக) 
முழுரமயாக்கிக்தகாள்ளுங்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

1974 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பிரை பார்த்து 
கநான்பு ரவயுங்கள்; (மறு) பிரை பார்த்து கநான்ரப விடுங்கள்; (கமக 
மூட்டத்தால்) உங்களுக்குத் திங்கள் ததன்பட வில்ரலயானால் முப்பது 
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நாட்களாக எண்ணிக் தகாள்ளுங்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.9  

1975 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பிரை குைித்துக் கூறுரகயில், "நீங்கள் பிரை ரயப் பார்த்து கநான்பு 
ரவயுங்கள். (மறு) பிரைரயப் பார்த்து கநான்ரப விடுங்கள். உங்களுக்கு 
கமகமூட்டம் ததன்பட்டால், (மாதத்ரத) முப்பது நாட்களாகக் கணக்கிட்டுக் 
தகாள்ளுங்கள்'' என்று கூைினார்கள்.  

பாடம்: 3 ைமளானுக்கு முந்ரதய நாளும் அதற்கு முந்ரதய நாளும் 
கநான்பு கநாற்காதரீ்.  
 

1976 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ைமளானுக்கு 
முந்ரதய நாளும் அதற்கு முந்ரதய நாளும் கநான்பு கநாற்காதீர்கள். 
(வழக்கமாக அந்த நாளில்) ஏகதனும் கநான்பு கநாற்கும் மனிதரைத் தவிை! 
அவர் அந்நாளில் கநான்பு கநாற்கட்டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.10 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அைிவிப் பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

பாடம்: 4 மாதம் என்பது இருபத்ததான்பது நாட் களாகவும் இருக்கும்.11  

1977 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தம் துரணவியருடன் ஒரு மாத காலம் கெைப் கபாவதில்ரல என்று 
ெத்தியம் தெய்துவிட்டு (விலகி) இருந்தார்கள். பின்னர் இருபத்ததான் பது 
இைவுகள் முடிந்ததும் -அந்த இைவுகரள நான் எண்ணிக்தகாண்கட இருந்கதன்- 
என்னிடம்தான் முதன்முதலில் வந்தார்கள். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! தாங்கள் ஒரு மாதம் எங்களிடம் வைமாட்டீர்கள் என்று ெத்தியம் 
தெய்திருந்தீர்ககள, இருபத்ததான்பது நாட்கள் முடிந்ததும் வந்துவிட்டீர்ககள? 

நான் அந்த இைவுகரள எண்ணிக்தகாண்டிருந்கதகன!'' என்று ககட் கடன். 
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அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மாதம் என்பது 

இருபத்ததான்பது நாட்களாகவும் இருக்கும்'' என்ைார்கள்.  

1978 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், தம் துரணவியரிடமிருந்து ஒரு மாத காலம் 

விலகியிரு(க்கப்கபாவதாகக் கூைியிரு)ந்தார்கள். பின்னர் இருபத்ததான்பதாம் 
நாள் எங்களிடம் வந்தார்கள். அப்கபாது நாங்கள், "இன்று இருபத்ததான்பதாவது 

நாள்தான்'' என்று தொன்கனாம். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மூன்று தடரவ ரககரளத் தட்டி, இறுதியில் ஒரு விைரல மட்டும் விரிக் 
காமல் மடக்கிரவத்திருந்துவிட்டு, "மாதம் என்பது இப்படி (இருபத்ததான்பது 
நாட்களாக வும்) இருக்கும்'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1979 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தம் துரணவியரிட மிருந்து ஒரு மாத காலம் விலகியிரு(க்கப் 

கபாவதாகக் கூைியிரு)ந்தார்கள். பின்னர் இருபத்ததான்பதாம் நாள் 
காரலயிகலகய புைப்பட்டு எங்களிடம் வந்தார்கள். அப்கபாது ெிலர், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! (இன்று) இருபத் ததான்பதாம் நாள் காரலதான்'' 

என்று கூைினர். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "மாதம் என்பது இருபத்ததான்பது 
நாட்களாகவும் இருக்கும்'' என்று தொன்னார்கள். பிைகு நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் 
ரக விைல்கரள (விரித்து) மூன்று முரை கெர்த்துக் காட்டினார்கள். இைண்டு 
தடரவ எல்லா விைல் கரளயும் விரித்தார்கள்; மூன்ைாவது தடரவ ஒன்பது 
விைல்கரள மட்டுகம விரித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பபாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1980 உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் 
துரணவியரில் ெிலரிடம் ஒரு மாத காலம் தெல்லப்கபாவதில்ரல எனச் 
ெத்தியம் தெய்து (விலகி) இருந்தார்கள். பின்னர் இருபத்ததான்பது நாட்கள் 
முடிந்ததும் அன்று "காரலயில்' அல்லது "மாரலயில்' அவர் களிடம் 
தென்ைார்கள். அப்கபாது, "இரைவனின் தூதகை! எங்களிடம் ஒரு மாத காலம் 
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வை மாட்டீர்கள் எனச் ெத்தியம் தெய்திருந்தீர் ககள?'' என்று ககட்கப்பட்டது. 
அதற்கு நபி யவர்கள், "மாதம் என்பது இருபத்ததான்பது நாட்களாகவும் 
இருக்கும்'' என்று தொன் னார்கள்.12 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 1981 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ஒரு ரகரய மற்தைாரு ரகயில் (மூன்று 

தடரவகள்) அடித்து, "மாதம் என்பது இப்படியும் இப்படியும் இருக்கும்' என்று 

தொன்னார்கள். மூன்ைாவது தடரவயில் ஒரு விைரல மடக்கிக்தகாண்டார்கள்.  

1982 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"மாதம் என்பது இப்படி, இப்படி, இப்படி இருக்கும்'' என்று கூைி (தம் ரக 
விைல்கரள முதலிரு முரை) பத்து, பத்து என்றும், (மூன்ைாவதாக) ஒரு முரை 
ஒன் பது என்றும் ரெரக தெய்து காட்டினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் 
இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 5 ஒவ்கவார் ஊர்க்காைர்களுக்கும் அவைவர் பார்க்கும் பிரைகய 
(கணக்கில் எடுத்துக் தகாள்ளப்படும்). ஓர் ஊரில் பிரை பார்த்தால், தவகு 
ததாரலவில் உள்ளவர்களுக்கு அது தபாருந்தாது. 

 1983 (இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களின் அடிரமயாயிருந்த) குரைப் பின் 

அபமீுஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உம்முல் ஃபள்ல் பின்த் 
அல்ஹாரிஸ் (ைலி) அவர்கள் (ஒரு கவரல நிமித்தம்) என்ரன ைாம் (ெிரியா) 
நாட்டிலிருந்த முஆவியா (ைலி) அவர்களிடம் அனுப்பினார்கள். நான் ைாம் 
தென்று அவைது கதரவரய நிரைவு தெய்கதன். நான் ைாமில் இருந்தகபாது 

ைமளான் (முதல்) பிரை எனக்குத் ததன்பட்டது. தவள்ளிக்கிழரம இைவில் நான் 

பிரைரயக் கண்கடன். பிைகு அந்த (ைமளான்) மாதத்தின் இறுதியில் நான் 
மதீனா வந்துகெர்ந்கதன். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் (பயணம் குைித்து) என்னிடம் விொரித்தார்கள். பின்னர் பிரை 
குைித்தும் கபெினார்கள். அப்கபாது "நீங்கள் (ைாமில்) எப்கபாது பிரை 
பார்த்தீர்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "நாங்கள் தவள்ளியன்று பிரை 
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கண்கடாம்'' என்று பதிலளித்கதன். அவர்கள், "நீகய அரதக் கண்டாயா?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான், "ஆம் (நானும் கண்கடன்). மக்களும் அரதக் கண்டார்கள். 
மக்களும் கநான்பு கநாற்ைனர். முஆவியா (ைலி) அவர்களும் கநான்பு 
கநாற்ைார்கள்'' என்று கூைிகனன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள், "ஆனால், நாங்கள் ெனிக்கிழரம இைவுதான் (முதல்) பிரை கண்கடாம். 
எனகவ, நாங்கள் (ைமளான் மாதத்தின்) எண்ணிக்ரகரய முப்பது நாட்களாக 

முழுரமயாக்கும்வரை, அல்லது (ைவ்வால் மாதத்தின் முதல்) பிரைரயப் 

பார்க்கும்வரை கநான்பு கநாற்றுக்தகாண்கடயிருப்கபாம்'' என்று தொன்னார்கள். 
அதற்கு நான், "முஆவியா (ைலி) அவர்கள் (முதல் பிரை) கண்டு, கநான்பு 
கநாற்ைது உங்களுக்குப் கபாதாதா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு, "இல்ரல. 
இப்படித்தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குக் 
கட்டரளயிட்டுள்ளார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.13 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 6 (முதல்) பிரை தபரியதாககவா ெிைிய தாககவா ததன்படுவதற்கு 
எந்த முக்கியத்துவமும் இல்ரல. பார்ப்பதற் காககவ பிரைரய (ெிைிது கநைம்) 
அல்லாஹ் ததன்படச் தெய்கிைான். கமகமூட்டம் ததன்பட்டால் (மாதத் தின் 
நாட்கள்) முப்பதாக முழுரமயாக் கப்படும். 

 1984 அபுல் பக்தரீ ெயதீ் பின் ஃரபரூஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
உம்ைாவிற்காக (மக்காவிற்கு)ப் புைப்பட்டுச் தென்கைாம். (வழியில்) நாங்கள் 
"பத்னு நக்லா' எனுமிடத்தில் தங்கியிருந்த கபாது, பிரைரயப் பார்க்க 

ஒன்றுகூடிகனாம். அப்கபாது மக்களில் ெிலர், "அது மூன்ைாவது பிரை'' என்று 

கூைினர். கவறுெிலர், "(அல்ல) அது இைண்டாவது பிரை'' என்று கூைினர். 
பின்னர் நாங்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர் கரளச் ெந்தித்தகபாது, "நாங்கள் 
பிரை பார்த் கதாம். மக்களில் ெிலர் "அது மூன்ைாவது பிரை' என்ைனர். 
கவறுெிலர் "அது இைண்டாவது பிரை' என்று கூைினர்'' என்று தொன்கனாம். 
அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "எந்த இைவில் நீங்கள் பிரை 
கண்டீர்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு, "இன்ன (மாதத்தின்) இன்ன இைவில்' 

என்று பதிலளித்கதாம். அப்கபாது, "பார்ப்பதற்காககவ பிரைரய அல்லாஹ் 
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ெிைிது கநைம் ததன்படச் தெய்கிைான். ஆககவ, அது நீங்கள் கண்ட 
இைவுக்குரியகத ஆகும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள் என்ைார்கள்.  

1985 அபுல் பக்தரீ ெயதீ் பின் ரபரூஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
"தாத்து இர்க்' எனும் இடத்தில் இருந்தகபாது ைமளான் (முதல்) பிரைரயக் 

கண்கடாம். அரதப் பற்ைிக் ககட்பதற்காக இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம் 

ஒருவரை அனுப்பிகனாம். அப்கபாது இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், 

"பார்ப்பதற்காககவ பிரைரய அல்லாஹ் ெிைிது கநைம் ததன்படச் தெய்கிைான். 
உங்க ளுக்கு (வானில்) கமகமூட்டம் ததன்படுமா னால் (மாதத்தின் நாட்களின்) 
எண்ணிக்ரகரய (முப்பதாக) முழுரமயாக்கிக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 7 இரு தபருநாட்களின் மாதங்கள் (கெர்ந்தாற்கபால்) குரையாது.  
 

1986 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரு தபருநாட்களின் மாதங்களான 
ைமளானும் துல்ஹஜ்ஜும் குரையாது. இரத அபூபக்ைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.14  

1987 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரு தபருநாட்களின் மாதங்கள் 
குரையாது. இரத அபூபக்ைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் காலித் பின் மஹ்ைான் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "இரு தபருநாட்களின் மாதங்களான ைமளானும் 

துல்ஹஜ்ஜும் குரையாது'' என்று காணப்படுகிைது.  

பாடம் : 8 ஃபஜ்ர் கநைம் வந்தவுடன் கநான்பு ஆைம்பமாகிவிடும். ஃபஜ்ர் கநைம் 
வரும்வரை உண்ணுதல் உள்ளிட்ட தெயல்கள் தெல்லும். கநான்பு ஆைம்ப 
மாகுதல், சுப்ஹுத் ததாழுரகயின் கநைம் ஆைம்பமாகுதல் உள்ளிட்ட விதி 
முரைகளுடன் ததாடர்புரடய ஃபஜ்ர் கநைம் எது?15  
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1988 அதீ பின் ஹாத்திம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "கறுப்புக் 
கயிற்ைிலிருந்து விடியலின் தவள்ரளக் கயிறு உங்களுக்குத் ததன்படும் வரை 
நீங்கள் உண்ணுங்கள்; பருகுங்கள்'' (2:187) வெனம் அருளப்தபற்ைகபாது நான் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் தவள்ரள நிைத்தில் ஒரு 
கயிறு, கறுப்பு நிைத்தில் மற்தைாரு கயிறு என இரு கயிறுகரள என் 
தரலயரணயின் கீகழ ரவத்து, பகலில் இருந்து இைரவ (பிரித்து) அைிய 

முயன்கைன். (ஆயினும், என்னால் பிரித்தைிய முடியவில்ரல)'' என்று 
தொன்கனன். அதற்கு அவர்கள், "உங்கள் தரலயரண நிச்ெயம் (மிக) 
அகலமானதாய் இருக்க கவண்டும். (கறுப்புக் கயிறு, தவள்ரளக் கயிறு என்பன 
அவற்ைின் உண்ரமயான தபாருளில் கூைப்படவில்ரல. மாைாக,) அது இைவின் 
கருரமயும் பகலின் தவண்ரமயுகம ஆகும்'' என்று கூைினார்கள்.16  

1989 ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "கறுப்புக் கயிற்ைிலிருந்து 
தவள்ரளக் கயிறு உங்களுக்குத் ததன்படும்வரை நீங்கள் உண்ணுங்கள்; 

பருகுங்கள்'' எனும் இந்த (2:187 ஆவது) வெனம் அருளப்தபற்ைகபாது, ஒருவர் 

தவள்ரளக் கயிறு ஒன்ரையும் கறுப்புக் கயிறு ஒன்ரையும் எடுத்து 
ரவத்துக்தகாண்டு, அரவ யிைண்டும் பார்ரவக்குத் ததளிவாகப் புலப் 
படும்வரை (ெஹர் உணவு) ொப்பிட்டுக் தகாண்டிருப்பார். அதன் பின்னர் 

அல்லாஹ், "மினல் ஃபஜ்ர்' (விடியலின்) எனும் தொல் ரலயும் கெர்த்து அருளி 
அ(வ்வெனத்)ரதத் ததளிவுபடுத்தினான்.  

1990 ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "கறுப்புக் கயிற்ைிலிருந்து 
தவள்ரளக் கயிறு உங்களுக்குத் ததன்படும்வரை நீங்கள் உண்ணுங்கள்; 

பருகுங்கள்'' எனும் இந்த (2:187 ஆவது) வெனம் அருளப்தபற்ைகபாது, கநான்பு 
கநாற்க நாடியுள்ள ஒருவர் தம் இரு கால்களில் (ஒன்ைில்) கறுப்புக் 
கயிற்ரையும் (மற்தைான்ைில்) தவள்ரளக் கயிற்ரையும் கட்டிக்தகாண்டு, அவ் 
விைண்டும் தமது பார்ரவக்குத் ததளிவாகப் புலப்படும்வரை 

ொப்பிட்டுக்தகாண்டிருப்பார். ஆககவ, அதற்குப் பின்னர் அல்லாஹ், "மினல் 

ஃபஜ்ர்' (விடியலின்) எனும் தொல்ரலயும் கெர்த்து அருளினான். அப்கபாதுதான் 

மக்கள், இதன் மூலம் அல்லாஹ் அதிகாரலரயயும் இைரவயுகம நாடுகிைான் 
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என்பரத அைிந்துதகாண்டார்கள்.17 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1991 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: பிலால் அவர்கள், 

(பின்)இைவில் ததாழுரக அைிவிப்புச் தெய்வார். எனகவ, (ஃபஜ்ர் ததாழுரகக்காக) 
இப்னு உம்மி மக்தூம் தெய்யும் ததாழுரக அைிவிப்ரப நீங்கள் ககட்கும்வரை 
உண்ணுங்கள்; பருகுங்கள்.18 இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

1992 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: பிலால் 
(பின்)இைவில் ததாழுரக அைி விப்புச் தெய்வார். (நீங்கள் ெஹர் கநைம் முடிந்து 
விட்டதாக நிரனத்துவிடாதீர்கள்.) இப்னு உம்மி மக்தூமின் ததாழுரக 

அைிவிப்ரப நீங்கள் ககட்கும்வரை உண்ணுங்கள்; பருகுங்கள். இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

1993 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இரு ததாழுரக அைிவிப்பாளர்கள் இருந்தார்கள். 
(ஒருவர்) பிலால் (ைலி) அவர்கள். (மற்தைாருவர்) கண் பார்ரவயற்ை இப்னு 
உம்மி மக்தூம் (ைலி) அவர்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பிலால் 
(பின்)இைவில் ததாழுரக அைிவிப்புச் தெய்வார். எனகவ, இப்னு உம்மி மக்தூம் 
(ஃபஜ்ர் ததாழுரகக்காக) அைிவிப்புச் தெய்யும்வரை உண்ணுங்கள்; பருகுங்கள்'' 

என்று தொன்னார்கள். அவர் அைிவிப்புச் தெய்துவிட்டு இைங்கு வார்; இவர் 

அைிவிப்புச் தெய்வதற்காக ஏறு வார். இரதத் தவிை இருவரு(ரடய அைிவிப்பு 
கநைங்களு)க்கிரடகய (தபரிய இரடதவளி) ஏதும் இருக்காது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாக ஆயிைா (ைலி) அவர்களிட 

மிருந்தும் அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) 
மற்றும் ஆயிைா (ைலி) ஆகிகயார் வாயிலாக (தலா) மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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1994 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
ெஹர் உணவு உண்பதி லிருந்து பிலாலின் ததாழுரக அைிவிப்பு (அல்லது 
பிலாலின் அரழப்பு) அவரைத் தடுத்துவிட கவண்டாம். உங்களில் (இைவுத் 

ததாழுரக) ததாழுதுதகாண்டிருப்பவர் திரும்பு வதற்காகவும் உங்களில் 

உைங்கிக்தகாண்டிருப் பவரை எழுப்புவதற்காவுகம பிலால் "அைிவிப்புச் 

தெய்கிைார்' அல்லது "அரழக்கிைார்'. இதன் அைிவிப்பாளைான அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: இரதக் கூறும்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தமது ரகரயக் கீகழ தாழ்த்திப் பின்னர் 
கமகல உயர்த்திக் காட்டி, இவ்வாறு இவ்வாறு (கீழ் கமலாகச் தெங்குத்தாய் 
ததரியும் தவளிச்ெம் ஃபஜ்ர்) அல்ல என்று கூைிவிட்டு, பிைகு தம் ரக 
விைல்கரள விரித்துக் காட்டி இவ்வாறு (அடிவானில் நாலா பாகமும் 

பைவலாகத் ததரியும் தவளிச்ெகம ஃபஜ்ர் ஆகும்) என்று கூைினார்கள்.19 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும், அதில் பின்வருமாறு இடம்தபற்றுள்ளது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தம் ரக விைல்கரள ஒன்றுகெர்த்து பூமிரய கநாக்கித் 
தாழ்த்திக் காட்டி, இவ்வாறு (தெங்குத்தான தவளிச்ெமாக) இருப்பது ஃபஜ்ர் 
அல்ல; மாைாக, ஒரு சுட்டு விைல்மீது மற்தைாரு சுட்டுவிைல் ரவத்துத் தம் இரு 
ரககரளயும் நீட்டிக் காட்டி இவ்வாறு (பைவாலான தவளிச்ெமாக) இருப்பகத 

ஃபஜ்ர் ஆகும் என்று கூைினார்கள். 

 1995 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், முஅதமிர் பின் சுரலமான் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "உங்களில் உைங்கிக்தகாண்டிருப்பவரை 
எழுப்புவதற்காக வும் உங்களில் (இைவுத் ததாழுரக) ததாழுது தகாண்டிருப்பவர் 
திரும்புவதற்காகவுகம (பிலால் அைிவிப்புச் தெய்கிைார்)'' என்பது வரைகய 
இடம்தபற்றுள்ளது. இஸ்ஹாக் பின் இப்ைாஹமீ் (ைஹ்) அவர் களது 
அைிவிப்பில் "இவ்வாறு ததரிவது ஃபஜ்ர் அல்ல; மாைாக, இவ்வாறு ததரிவகத 
ஃபஜ்ர் ஆகும். அதாவது தெங்குத்தானது ஃபஜ்ர் அன்று; அகலத்தில் 
பைவியிருப்பகத ஃபஜ்ர் ஆகும்'' என இடம்தபற்றுள்ளது.  

943

ஸஹஹீ் முஸ்லலம்
நநான்ப� 



 
 
 

1996 முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார் கள்: உங்களில் ஒருவர் ெஹர் 
உணவு உண்பதி லிருந்து பிலாலின் ததாழுரக அைிவிப்பு ஏமாற்ைி 
(தடுத்து)விட கவண்டாம். நீளவாக்கில் (தெங்குத் தாகத்) ததன்படும் இந்த 
தவண்ரமயானது (அடிவானில்) பைவலாகத் ததரியும்வரை அதுவும் உங்கரள 
ஏமாற்ைி (தடுத்து)விட கவண்டாம். இரத ெமுைா பின் ஜுன்துப் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

1997 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்கரள (ெஹர் 
உணவு உண்பதிலிருந்து) பிலாலின் ததாழுரக அைிவிப்பு ஏமாற்ைி 
(தடுத்து)விட கவண்டாம். (தெங்குத்தாகத் ததரியும்) இந்த தவளிச்ெமும் -

இவ்வாறு பைவலாகத் ததரியும்வரை- ஏமாற்ைி (தடுத்து)விட கவண்டாம். 
இவ்வாறு (அகலவாக்கில்) பைவலாகத் ததரியும்வரை. இரத ெமுைா பின் 
ஜுன்துப் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

1998 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்கரள ெஹர் 
உணவு உண்பதிலிருந்து பிலாலின் ததாழுரக அைிவிப்பு ஏமாற்ைி (தடுத்து)விட 
கவண்டாம். அடிவானில் நீள வாக்கில் (தெங்குத்தாய்) ததரியும் இந்த 
தவண்ரம -இவ்வாறு (அகலவாக்கில்) பைவும் வரை- ஏமாற்ைி (தடுத்து)விட 

கவண்டாம். இரத ெமுைா பின் ஜுன்துப் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ஹம்மாத் பின் ரஸத் (ைஹ்) அவர்கள் 

அ(கலவாக்கில் பைவலாகத் ததரியும்வரை என்ப)ரத அைிவிக்கும்கபாது, 

இவ்வாறு என்று தம் இரு கைங்களால் ரெரக தெய்து (விரித்துக்) 
காட்டினார்கள்.  

1999 நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்கரள (ெஹர் 
தெய்வதிலிருந்து) பிலாலின் ததாழுரக அைிவிப்பு ஏமாற்ைிவிட கவண்டாம். 
(அடிவானில் நீளவாக்கில் ததன்படும்) இந்த தவண்ரம -ரவகரை 

"தவளிப்படும்வரை' அல்லது "கதான்றும்வரை'- ஏமாற்ைி (தடுத்து)விட 
கவண்டாம். இரத ெமுைா பின் ஜுன்துப் (ைலி) அவர்கள் உரையாற்றுரகயில் 
அைிவித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெமுைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
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மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என ஹதீஸ் 
ததாடங்குகிைது. 

 பாடம் : 9 ெஹர் தெய்வதன் ெிைப்பு;  

அது வலியுறுத்தப்தபற்ை விரும்பத் தகுந்த தெயலாகும்; ெஹரை அதன் இறுதி 
கநைத்தில் தெய்வதும், கநான்பு துைத்தரல அதன் ஆைம்ப கநைத்தில் தெய்வதும் 
விரும்பத் தக்கரவ ஆகும்.20  

2000 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ெஹர் தெய்யுங்கள். 
ஏதனனில், ெஹர் தெய்வதில் அருள் வளம் (பைக்கத்) உள்ளது. இரத அனஸ் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2001 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நமது கநான்பிற்கும் 
கவதக்காைர்களின் உபவாெத்திற்கும் இரடயில் உள்ள கவறுபாடு ெஹர் 
கநைத்தில் உண்பதுதான். இரத அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

2002 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "நாங்கள் ெஹர் தெய்துவிட்டுப் 
பின்னர் (ஃபஜ்ர்) ததாழுரகக்குத் தயாைாகவாம்'' என்று ரஸத் பின் ஸாபித் 
(ைலி) அவர்கள் கூைி னார்கள். நான், "ெஹருக்கும் (ஃபஜ்ர்) ததாழு 
ரகக்குமிரடகய எவ்வளவு இரடதவளி இருக்கும்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
ரஸத் பின் ஸாபித் (ைலி) அவர்கள், "(குர்ஆனில்) ஐம்பது வெனங்கள் (ஓதும் 
கநைம்)'' என்று பதிலளித்தார்கள்.21 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இன்னும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

2003 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கநான்பு துைப்பரத 
விரைவுபடுத்தும் கால தமல்லாம் மக்கள் நன்ரமயில் நிரலத்திருப் பார்கள். 
இரத ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்கள் அைவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட 
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ஹதீஸ் ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கவறு இரு அைிவிப் 

பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

2004 அபூஅத்திய்யா மாலிக் பின் ஆமிர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் 
மஸ்ரூக் (ைஹ்) அவர்களும் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் தென்கைாம். 
"இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரனகய! இரு நபித்கதாழர்களில் ஒருவர் 
விரைந்து கநான்பு துைக்கிைார்; (மஃக்ரிப் ததாழுரகயின் ஆைம்ப கநைத்திகலகய) 
விரைந்து ததாழு கிைார். இன்தனாருவர், கநான்பு துைப்பரதயும் 
தாமதப்படுத்துகிைார்; ததாழுரகரயயும் தாமதப் படுத்துகிைார் (இவ்விருவரில் 
யார் தெய்வது ெரி?)'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
"விரைந்து கநான்பு துைந்து, விரைந்து ததாழுபவர் யார்?'' என்று ககட் டார்கள். 
நாங்கள் "அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்' என்கைாம். அதற்கு, "இவ்வாகை 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தெய்வார்கள்'' என்று ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் விரடயளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், அபூகுரைப் (ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில், 

"இன்தனாரு நபித்கதாழர் அபூமூொ (ைலி) ஆவார்' என அதிகப்படியாக இடம் 
தபற்றுள்ளது. 

 2005 அபூஅத்திய்யா மாலிக் பின் ஆமிர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் 
மஸ்ரூக் (ைஹ்) அவர்களும் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் தென்கைாம். 
அப்கபாது மஸ்ரூக், ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் "முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்களின் கதாழர்களில் இருவர் நன்ரம யில் குரைரவப்பவர்கள் அல்லர். 
அவ்விருவரில் ஒருவர் மஃக்ரிப் ததாழுரகரயயும் கநான்பு துைப்பரதயும் 
விரைவாககவ தெய்கிைார். மற்தைாருவர் அவ்விைண்ரடயுகம தாமதப் 
படுத்துகிைார்'' என்று கூைினார். அப்கபாது "மஃக்ரிரபயும் கநான்பு துைப்பரதயும் 
விரைவு படுத்துபவர் யார்?'' என்று ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் ககட்டார்கள். 
அதற்கு 'அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்' என்ைார் மஸ்ரூக். ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள், "இவ்வாகை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தெய்வார்கள்'' 

என்று விரடயளித்தார்கள்.  
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பாடம் : 10 கநான்பு முடியும் கநைமும் பகலின் தவளிகயற்ைமும்.22  

2006 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இைவு வந்து, பகல் 
கபாய், சூரியன் மரைந்துவிட்டால் கநான்பாளி கநான்பு துைப்பார். இரத உமர் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள்.23 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2007 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
ைமளான் மாதத்தில் கநான்பு கநாற்ைவர்களாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் களுடன் ஒரு பயணத்தில் இருந்கதாம். சூரியன் மரைந்ததும், "இன்ன 
மனிதகை, (ஒட்டகத்திலிருந்து) இைங்கி நமக்காக மாவு கரைப்பைீாக!'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொன்னார்கள். அவர், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! பகல் இன்னும் எஞ்ெியுள்ளகத?'' என்று தொன்னார். "இன்ன மனிதகை, 

(ஒட்டகத்திலிருந்து) இைங்கி நமக்காக மாவு கரைப்பைீாக!'' என்று (மீண்டும்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொன்னார்கள். எனகவ, அவர் 
இைங்கிவந்து, மாவு கரைத்துக் தகாண்டுவந்தார். உடகன நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அரத அருந்திவிட்டு, "சூரியன் இங்கிருந்து மரைந்து, இைவு இங்கிருந்து 
வந்துவிட்டால் கநான்பாளி கநான்பு துைப்பார்'' என்று ரகயால் ரெரக தெய்து 
கூைினார்கள்.24  

2008 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
ஒரு பயணத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். 
சூரியன் மரைந்ததும் ஒரு மனிதரிடம், "(ஒட்ட கத்திலிருந்து) இைங்கி நமக்காக 

மாவு கரைப்பைீாக'' என்று தொன்னார்கள். அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை, 

மாரல கநைம் ஆகட் டுகம!'' என்று தொன்னார். "இைங்கி நமக்காக மாவு 
கரைப்பைீாக'' என்று (மீண்டும்) தொன் னார்கள். அவர், "இன்னும் பகல் 
இருக்கிைகத!'' என்று தொல்லிவிட்டு, இைங்கி நபி அவர் களுக்காக மாவு 
கரைத்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரத அருந்தினார் கள். 
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பின்னர், கிழக்குத் திரெரய கநாக்கி ரெரக தெய்து "இைவு இங்கிருந்து முன் 
கனாக்கி வந்துவிட்டரத நீங்கள் காணும்கபாது கநான்பாளி கநான்பு துைப்பார்'' 

என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (ஒரு 
பயணத்தில்) தென்கைாம். அவர்கள் கநான்பு கநாற்ைிருந்தார்கள். சூரியன் 
மரைந்ததும், "இன்ன மனிகை, இைங்கி நமக்காக மாவு கரைப்பைீாக'' என்று 
கூைினார்கள் என அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் 
என ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  

2009 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், கமற்கண்ட இரு ஹதீஸ்களில் உள்ள 
தகவல்கள் இடம்தபற்றுள்ளன. ஆனால், இந்த அைிவிப்புகளில் "ைமளான் 
மாதத்தில்' எனும் குைிப்கபா, "இைவு இங்கிருந்து வந்துவிட்டால்' எனும் 
தொற்தைாடகைா காணப்படவில்ரல. ஹுரைம் பின் பைீர் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் மட்டுகம இவ் வாெகங்கள் இடம்தபற்றுள்ளன.  

பாடம் : 11 ததாடர்கநான்பு கநாற்பதற்கு வந்துள்ள தரட.25  

 

2010 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ததாடர்கநான்பு கநாற்கலாகாது எனத் தரட விதித்தார்கள். "நீங்கள் 
ததாடர்கநான்பு கநாற்கிைரீ்ககள?'' என்று மக்கள் வினவினர். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "நான் (இந்த விையத்தில்) உங்கரளப் கபான்ைவன் அல்லன்; எனக்கு 

(இரைவனிடமிருந்து) உணவும் பானமும் வழங்கப்படுகிைது'' என்று 
தொன்னார்கள்.26  

2011 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு ைமளான் மாதத்தில் ததாடர்கநான்பு கநாற்ைார்கள். மக்களும் 
அவ்வாகை ததாடர்கநான்பு கநாற் ைனர். ஆனால், மக்களுக்குத் தரட விதித்து 
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விட்டார்கள். "நீங்கள் ததாடர்கநான்பு கநாற்கி ைரீ்ககள?'' என்று ககட்கப்பட்டது. 
அதற்கு அவர்கள், "நான் (இந்த விையத்தில்) உங்கரளப் கபான்ைவன் அல்லன். 
எனக்கு (என் இரைவனிடமிருந்து) உணவும் பானமும் வழங்கப்படுகிைது'' 

என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "ைமளான் மாதத்தில்' எனும் குைிப்பு இடம் தபைவில்ரல. 

 2012 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ததாடர்கநான்பிற்குத் தரட விதித்தார்கள். அப்கபாது முஸ்லிம்களில் 
ஒருவர், "தாங்கள் மட்டும் ததாடர்கநான்பு கநாற்கிைரீ்ககள, அல்லாஹ்வின் 
தூதகை?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"உங்களில் என்ரனப் கபான்ைவர் யார் இருக்கிைார்? எனக்கு என் இரைவன் 
உண்ணவும் பருகவும் வழங்குகின்ை நிரலயில் நான் இைரவக் கழிக்கிகைன்'' 

என்று தொன்னார்கள். ஆனால், ததாடர்கநான்பு கநாற்பதிலிருந்து 

விலகிக்தகாள்ள மக்கள் மறுத்தகபாது, தம்முடன் ஒரு நாள் ததாடர்கநான்பு 
கநாற்க மக்கரளயும் நபியவர்கள் அனுமதித் தார்கள். பின்னர் அடுத்த நாளும் 

அனுமதித்தார்கள். பிைகு (அடுத்த மாதத்தின்) தரலப் பிரைரய மக்கள் 
கண்டனர். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் "தரலப் பிரை இன்னும் 
தள்ளிப்கபாயிருந்தால் (உங்களால் இயலாத அளவிற்குத் ததாடர்கநான்பு 
கநாற்பரத) கமலும் நான் உங்களுக்கு அதிகப் படுத்தியிருப்கபன்'' என்று 
தொன்னார்கள். மக்கள் ததாடர்கநான்பு கநாற்பதிலிருந்து விலகிக்தகாள்ள 
மறுத்தரதக் கண்டிக்கும் விதத்திகலகய இவ்வாறு கூைினார்கள்.27 

 2013 அபூஹுரைைா ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், ததாடர்கநான்பு கநாற்பதிலிருந்து உங்கரள நான் எச்ெரிக்கிகைன்'' 

என்று கூைினார்கள். "தாங்கள் மட்டும் ததாடர்கநான்பு கநாற்கிைரீ்ககள, 

அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று மக்கள் ககட்டார்கள். "இவ்விையத்தில் நீங்கள் 
என்ரனப் கபான்ைவர்கள் அல்லர். எனக்கு என் இரைவன் உண்ணவும் 
பருகவும் வழங்குகின்ை நிரலயில் நான் இைரவக் கழிக்கிகைன். எனகவ, 

நற்தெயல்களில் உங்களால் இயன்ை சுரமரய மட்டும் ஏற்றுக் 
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தகாள்ளுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், அதில் "உங்களுக்குச் ெக்தியுள்ள 
சுரமரய மட்டுகம ஏற்றுக்தகாள்ளுங்கள்'' என இடம் தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் 

ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள், 

ததாடர்கநான்பிற்குத் தரட விதித்தார்கள்'' என ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது.  

2014 அனஸ் ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ைமளான் மாதத்தில் ததாழுவார்கள். (ஒரு நாள்) நான் தென்று 
அவர்களுக்கு விலாப் பக்கத்தில் நின்றுதகாண்கடன். இன்தனாரு மனிதர் வந்து 
அவரும் நின்றுதகாண்டார். இறுதியில் நாங்கள் ஒரு கூட்டமாககவ 

ஆகிவிட்கடாம். தமக்குப் பின்னால் நாங்கள் நிற்பரத நபி (ஸல்) அவர்கள் 

உணர்ந்ததும் ததாழுரகரயச் சுருக்கலானார்கள். பிைகு தமது இல்லத்திற்குள் 

தென்று, எங்களுடன் ததாழாத விதத்தில் (நீளமாகத்) ததாழுதார்கள். 
காரலயில் நாங்கள் அவர்களிடம் "இந்த இைவு (உங்க ளுக்குப் பின்னால் 
இருந்த) எங்கரளத் தாங்கள் அைிந்தீர்களா?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு 
அவர்கள் "ஆம். அதுதான் நான் எரதச் தெய்கதகனா அரதச் தெய்ததற்கு 
(சுருக்கித் ததாழுத தற்கு)க் காைணமாக அரமந்தது'' என்று தொன்னார்கள். அந்த 
மாதத்தின் இறுதியில்தான் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ததாடர்கநான்பு கநாற்க ஆைம்பித்தார்கள். அவர்களுரடய கதாழர் களில் 
ெிலரும் அவ்வாகை ததாடர்கநான்பு கநாற்கலாயினர். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "ெிலருக்கு என்ன கநர்ந்தது? அவர்கள் ததாடர்கநான்பு கநாற்கிைார்கள்! 
நீங்கள் (இவ்விையத்தில்) என்ரனப் கபான்ைவர்கள் அல்லர். கவனத்தில் 
ரவயுங் கள்! அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இந்த மாதம் இன்னும் 
தள்ளிப்கபாயிருந்தால் (உங்க ளால் ததாடை இயலாத அளவிற்கு) இன்னும் பல 
நாட்கள் நான் ததாடர்கநான்பு கநாற்ைி ருப்கபன். அப்கபாது (வழிபாடுகளில்) 
அதீத ஆர்வம் காட்டுகவார் தங்கள் கபாக்ரகக் ரகவிட்டிருப்பர்'' என்று 
தொன்னார்கள்.28  

950

ஸஹஹீ் முஸ்லலம்
நநான்ப� 



 
 
 

2015 அனஸ் ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ைமளான் மாதத்தின் ஆைம்பத்தில் ததாடர் கநான்பு கநாற்ைார்கள். 
(இரதக் கண்டு) முஸ்லிம்கள் ெிலரும் ததாடர்கநான்பு கநாற்ைார்கள். இந்த 
விையம் நபி (ஸல்) அவர் களுக்கு எட்டியகபாது அவர்கள், "எமக்கு (மட்டும்) 
இந்த மாதம் (எத்தரன நாட்கள்) நீட்டிக்கப்பட்டிருந்தாலும் எம்மால் ததாடர் 
கநான்பு கநாற்ைிருக்க முடியும். அப்கபாது (வழிபாடுகளில்) அதீத ஆர்வம் 
காட்டுபவர்கள் தங்களது கபாக்ரகக் ரவவிட்டிருப்பர். "நீங்கள் 

(இவ்விையத்தில்) என்ரனப் கபான்ைவர்கள் அல்லர்' அல்லது "நான் 
உங்கரளப் கபான்ைவன் அல்லன்'. எனக்கு என் இரைவன் உண்ணவும் 
பருகவும் வழங்கும் நிரலயில் நான் பகல் கநைத்ரதக் கழிக்கிகைன்'' என்று 
தொன்னார்கள்.  

2016 ஆயிைா ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ததாடர்கநான்பு கநாற்கலாகாது என 
நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்களுக்குத் தரட விதித்தார்கள். மக்கள்மீது தகாண்ட 
கருரணகய இதற்குக் காைணம். அப்கபாது "தாங்கள் (மட்டும்) ததாடர்கநான்பு 
கநாற்கிைரீ்ககள!'' என்று மக்கள் ககட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"நான் (இவ்விையத்தில்) உங்கரளப் கபான்ைவன் அல்லன். எனக்கு என் 
இரைவன் உண்ணவும் பருகவும் வழங்குகின்ைான்'' என்று தொன்னார்கள்.29 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 12 பாலுணர்ரவத் தூண்டாது எனில் கநான்பாளி (தம் மரனவிரய) 
முத்த மிடுவது தரட தெய்யப்பட்டதன்று.30  

2017 (ஆயிைா (ைலி) அவர்களின் ெககாதரியின் புதல்வர்) உர்வா பின் 
அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கநான்பு கநாற்ைிருந்த நிரலயில் தம் துரண வியரில் ஒருவரை 
முத்தமிடுவார்கள்'' எனக் கூைிவிட்டு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் ெிரிப் பார்கள்.  

2018 சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அப்துர் 
ைஹ்மான் பின் அல்காெிம் (ைஹ்) அவர்களிடம், "நீங்கள் உங்கள் தந்ரத (காெிம் 
பின் முஹம்மத் - ைஹ்) அவர்கள் வாயிலாக "நபி (ஸல்) அவர்கள் கநான்பு 
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கநாற்றுக்தகாண்டு என்ரன முத்தமிடுவார்கள்' என ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவித்த ஹதீரஸச் தெவியுற்ைைீா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் 

(பதிலளிக்காமல் ெிைிது கநைம்) அரமதியாக இருந்துவிட்டுப் பிைகு "ஆம்' 

என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2019 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கநான்பு கநாற்ைிருந்த நிரலயில் என்ரன முத்தமிடு வார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் உணர்ச்ெிகரளக் 

கட்டுப்படுத்திக்தகாண்டரதப் கபான்று உங்களில் எவைால் தம் 
உணர்ச்ெிகரளக் கட்டுப்படுத்திக்தகாள்ள முடியும்? இரதக் காெிம் பின் 
முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 2020 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கநான்பு கநாற்ைிருந்த நிரலயில் (தம் துரண விரய) 
முத்தமிடுவார்கள்; கநான்பு கநாற்ைி ருந்த நிரலயில் கட்டியரணப்பார்கள். 
ஆயினும், அவர்கள் தம் உணர்ச்ெிகரள, உங்கரளதயல்லாம்விட அதிகமாகக் 
கட்டுப் படுத்திக்தகாள்பவர்களாக இருந்தார்கள். இரத மஸ்ரூக் பின் 
அல்அஜ்தஉ (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஏழு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2021 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கநான்பு கநாற்ைிருந்த நிரலயில் (தம் துரண விரய) 
முத்தமிடுவார்கள்; (அகத கநைத்தில்) அவர்கள் தம் உணர்ச்ெிகரள, உங்கரள 

தயல்லாம்விட அதிகமாகக் கட்டுப்படுத்திக் தகாள்பவர்களாக இருந்தார்கள். 
இரத அல்கமா பின் ரகஸ் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2022 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கநான்பு கநாற்ைிருந்த நிரலயில் (தம் துரணவிரயக்) 
கட்டியரணப்பார்கள். இரத அல்கமா பின் ரகஸ் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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2023 அஸ்வத் பின் யஸீத் பின் ரகஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் 
மஸ்ரூக் (ைஹ்) அவர்களும் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் தென்று, 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கநான்பு கநாற்ை நிரலயில் (தம் 
துரணவியரைக்) கட்டியரணப்பார்களா?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அவர்கள், 

"ஆம். ஆயினும், "அவர்கள் தம் உணர்ச்ெிகரள, உங்கரள தயல்லாம்விட 
அதிகமாகக் கட்டுப்படுத்திக்தகாள்பவர்களாக இருந்தார்கள்.' அல்லது "அவர்கள் 
உங்களில் தம் உணர்ச்ெிகரள அதிகமாகக் கட்டுப்படுத்திக்தகாள்பவர்களில் 
ஒருவைாக இருந்தார்கள்' '' என்ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "நாங்கள் 
இருவரும் இரை நம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் 
(கநான்பு கநாற்றுக் தகாண்டு முத்தமிடுவது பற்ைிக்) ககட்பதற்காகச் 

தென்கைாம்'' என்று அஸ்வத் (ைஹ்), மஸ்ரூக் (ைஹ்) ஆகிகயார் கூைியதாக 
ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது.  

2024 இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கநான்பு கநாற்ைிருந்த 
நிரலயில் என்ரன முத்தமிடுவார்கள். இரத உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் 
ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

2025 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கநான்பு மாதத்தில் (கநான்பு கநாற்ைிருந்த நிரலயில் தம் 
துரணவியரை) முத்தமிடுவார்கள். இரத அம்ர் பின் ரமமூன் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

2026 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ைமளான் மாதத்தில் கநான்பு கநாற்ைிருந்த நிரலயில் (தம் 
துரணவியரை) முத்தமிடுவார்கள். இரத அம்ர் பின் ரமமூன் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
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2027 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் கநான்பு 
கநாற்ைிருந்த நிரலயில் (தம் துரணவியரை) முத்தமிடு வார்கள். இரத அலீ 
பின் அல்ஹுரென் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

2028 ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கநான்பு கநாற்ைிருந்த நிரலயில் (தம் துரண வியரை) 
முத்தமிடுவார்கள். இரத ைுரதர் பின் ைகல் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 

கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 2029 உமர் பின் அபெீலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் "கநான்பாளி (மரனவிரய) முத்தமிட லாமா?'' 

என்று ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது பற்ைி 
நீ (உன் தாயார்) உம்மு ெலமாவிடம் ககள்!'' என்ைார்கள். (அவ்வாகை நான் 

ககட்டகபாது, என் தாயார்), "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்வாறு 

தெய்வார்கள்'' என்று என்னிடம் ததரிவித்தார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! (தாங்கள் இவ்வாறு தெய்தால் குற்ைமில்ரல. ஏதனனில்) அல்லாஹ், 

தங்கள் முன் பின் பாவங்கரள மன்னித்து(விட்டதாக அைிவித்து)விட்டான்'' 

என்று தொன்கனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கவனி! 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! உங்கரளதயல்லாம்விட நான் அதிகமாக 
அல்லாஹ்விற்கு அஞ்ெி (பாவங்களிலிருந்து விலகி) வாழ்கிகைன்; அவனு(ரடய 
தண்டரன)க்குப் பயந்து வாழ்கிகைன்'' என்று தொன்னார்கள்.  

பாடம் : 13 தபருந்துடக்குடன்  

ரவகரைப் தபாழுரத அரடந்தவரின் கநான்பு தெல்லும்.31  

2030 அபூபக்ர் பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அல்ஹாரிஸ் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூைியதாவது: அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் "தபருந் துடக்குடன் ரவகரைப் 
தபாழுரத அரடந்த வருக்கு கநான்பு இல்ரல (அது தெல்லாது)'' என்று 
அைிவிப்பரத நான் தெவியுற்கைன். இரத நான் (என் தந்ரத) அப்துர் ைஹ்மான் 
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பின் அல்ஹாரிஸ் (ைஹ்) அவர்களிடம் தொன் கனன். அரத அவர்கள் 
மறுத்தார்கள். பின்னர் ஆயிைா (ைலி) மற்றும் உம்மு ெலமா (ைலி) ஆகிகயாரை 
கநாக்கி நடந்தார்கள். அவர்களுடன் நானும் நடந்கதன். அவ்விரு வரிடம் 
நாங்கள் கபாய்ச்கெர்ந்கதாம். அரதப் பற்ைி அவர்களிடம் என் தந்ரத 
ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் இருவரும், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (இைவில் 
தாம்பத்திய உைவு தகாண்டு) குளிப்புக் கடரமயான நிரலயில் -உைக்க 
ஸ்கலிதத்தினால் அல்ல- ரவகரைப் தபாழுரத அரடவார்கள். பிைகு கநான்பு 

கநாற்பார்கள்'' என்று கூைினர். எனகவ, நாங்கள் இருவரும் (மதீனாவின் 
ஆட்ெியைாயிருந்த) மர்வான் பின் அல்ஹகரம கநாக்கிச் தென்கைாம். (என் 
தந்ரத) அப்துர் ைஹ்ôன் அவர்கள் (அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவித்துவந்த விையத்ரதயும் அதற்கு மாைாக ஆயிைா (ைலி) மற்றும் 

உம்மு ெலமா (ைலி) ஆகி கயார் கூைியரதயும்) மர்வான் பின் அல்ஹகமிடம் 

எடுத்துரைத்தார்கள். உடகன மர்வான், "நீங்கள் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடம் தென்று, அவர்கள் அைிவித்துவருவதற்கு மறுப்புத் ததரிவித்துத் 
தான் ஆககவண்டும்'' என்று கூைினார். அவ்வாகை நாங்கள் இருவரும் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர் களிடம் தென்கைாம். இந்த நிகழ்ச்ெி முழுவதிலும் 
நானும் அங்கிருந்கதன். நடந்தவற்ரை அபூ ஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடம் 
அப்துர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள். இரதக் ககட்ட அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள், "(ஆயிைா (ைலி) மற்றும் உம்மு ெலமா (ைலி) ஆகிய) அவ் 
விருவருமா உம்மிடம் இவ்வாறு கூைி னார்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
(என் தந்ரத) அப்துர் ைஹ்மான் அவர்கள், "ஆம் (அவர்கள் இருவருகம கூைினர்)' 
என்ைார்கள். அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள், "(நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துரணவியைான) அவர்கள் இரு வரும் (இது குைித்து) நன்கைிந்தவர்கள்'' என்று 
தொன்னார்கள்.32 பின்னர் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் தாம் இதுவரை ஃபள்ல் 
பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியரதகய அைிவித்துவந்ததாகக் கூைிவிட்டு, 

"இரத நான் ஃபள்லிடமிருந்கத தெவியுற்கைன்; (கநைடியாக) நபி (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து தெவியுைவில்ரல'' என்று தொன்னார்கள். பின்னர் இது 
ததாடர்பாகத் தாம் கூைிவந்த கருத்ரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் திரும்பப் 
தபற்றுக்தகாண்டார்கள். அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான இப்னு ஜுரைஜ் (ைஹ்) 
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அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் (இந்த ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்த) அப்துல் 
மலிக் பின் அபபீக்ர் (ைஹ்) அவர்களிடம், "ைமளான் மாதத்தில் (நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அவ்வாறு தெய்ததாக) ஆயிைாவும் உம்மு ெலமாவும் 
கூைினார்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "(ஆம்) அவ்வாறுதான். நபி 
(ஸல்) அவர்கள் குளிப்புக் கடரமயான நிரலயில் -உைக்க ஸ்கலிதத்தினால் 
அல்ல- ரவகரைப் தபாழுரத அரடவார்கள். பிைகு கநான்ரபத் 

ததாடருவார்கள் என்று கூைினர்'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

2031 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைமளான் மாதத்தில் 
தபருந்துடக்குரடயவர்களாக ரவகரை (ஃபஜ்ர்) கநைத்ரத அரடவார்கள்; 

ஸ்கலிதம் ஏற்பட்டதால் அல்ல (தாம்பத்திய உைவில் ஈடுபட்டதால்தான்). 
பின்னர் குளித்துவிட்டு கநான்ரபத் ததாடருவார்கள்.33 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2032 அபூபக்ர் பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அல்ஹாரிஸ் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூைியதாவது: மர்வான் பின் அல்ஹகம், "தபருந்துடக் குடன் ரவகரைப் 
தபாழுரத அரடந்த மனிதர் கநான்பு கநாற்கலாமா?' என்பது குைித்துக் 
ககட்பதற்காக என்ரன உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்களிடம் அனுப்பினார். 
(அவ்வாகை நான் ககட்டதற்கு) "நபி (ஸல்) அவர்கள் (இைவில்) தாம்பத்திய 
உைவில் ஈடுபட்டுப் தபருந்துடக்குடன் -உைக்க ஸ்கலிதத்தால் அல்ல- 
ரவகரைப் தபாழுரத அரடவார்கள். பிைகு கநான்ரப(த் ததாடர்வார்ககள 
தவிை) விட்டுவிடமாட்டார்கள்; (பின்னாளில் "களா' வாகத்) திரும்ப 
கநாற்கவுமாட்டார்கள்'' என உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் விரடயளித் தார்கள். 

 2033 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவிய ைான ஆயிைா (ைலி) மற்றும் உம்மு 
ெலமா (ைலி) ஆகிகயார் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ைமளான் மாத்தில் (இைவில்) தாம்பத்திய உைவில் ஈடுபட்டு, 
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தபருந்துடக்குரடயவர் களாக சுப்ஹு கநைத்ரத அரடவார்கள். ஸ்கலிதம் 
ஏற்பட்டதால் அல்ல. பின்னர் கநான்ரபத் ததாடருவார்கள்.  

2034 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது:: ஒரு மனிதர் (ஒரு விையத்தில்) 
தீர்ப்புக் ககட்பதற்காக நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார். அப்கபாது நான் 
கதவுக்குப் பின்னாலிருந்து ககட்டுக்தகாண்டிருந்கதன். அவர், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! எனக்குப் தபருந்துடக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் நிரலயில் (ஃபஜ்ர்) 
ததாழுரகயின் கநைம் என்ரன வந்தரடந்தால், அப்கபாதும் நான் கநான்பு 
கநாற்க கவண்டுமா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "எனக்குப் தபருந்துடக்கு ஏற்பட்ட நிரலயில் (ஃபஜ்ர்) ததாழுரக 
கநைம் என்ரன வந்தரடகிைது. அப்கபாதும் நான் கநான்ரபத் ததாடைகவ 
தெய்கிகைன்'' என்று விரடயளித்தார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! தாங்கள் எங்கரளப் கபான்ைவர்கள் அல்லர். 
அல்லாஹ் தங்களின் முன் பின் பாவங்கரள மன்னித்துவிட்டாகன?'' என்று 
தொன்னார். அதற்கு, "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! உங்கரளவிட அதிகமாக 
நான் அல்லாஹ்ரவ அஞ்சுபவனாகவும், எவற்ைிலிருந்து நான் தவிர்ந்துதகாள்ள 
கவண்டும் என்பரத உங்கரளவிட அதிகமாக அைிந்தவனாகவும் இருக்ககவ 

நான் ஆெிக்கிகைன்'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2035 சுரலமான் பின் யொர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் உம்மு ெலமா 
(ைலி) அவர்களிடம் "தபருந்துடக்குடன் காரல (சுப்ஹு) கநைத்ரத அரடந்த 
ஒரு மனிதர் கநான்ரபத் ததாடை லாமா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இைவில் தாம்பத்திய உைவில் 
ஈடுபட்டு), தபருந் துடக்குரடயவர்களாக சுப்ஹு கநைத்ரத அரடவார்கள்; 

ஸ்கலிதம் ஏற்பட்டதால் அல்ல. பின்னர் கநான்ரபத் ததாடருவார்கள்'' என்று 
விரடயளித்தார்கள். 

 பாடம் : 14 கநான்பாளி ைமளான் பகலில் தாம் பத்திய உைவில் ஈடுபடுவது 
கடுரம யாகத் தரட தெய்யப்பட்டுள்ளது; அவ்வாறு ஈடுபட்டால் அதற்காகப் 
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தபரிய பரிகாைம் தெய்வது கடரம யாகும் என்பதன் விளக்கம்; ஏரழ, தெல்வர் 
அரனவர்மீதும் அந்தப் பரிகா ைம் கடரமயாகும். ஆனால், ஏரழக்கு வெதி 
வரும்வரை அவகாெம் உண்டு.34  

2036 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு 
மனிதர் வந்து, "நான் அழிந்துவிட்கடன், அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்ைார். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "உமது அழிவுக்குக் காைணம் என்ன?'' என்று ககட்டார்கள். 
"நான் ைமளானில் (கநான்பு ரவத்துக்தகாண்கட) என் மரனவியுடன் (பகலில்) 
தாம்பத்திய உைவு தகாண்டு விட்கடன்'' என்று அவர் தொன்னார். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "(இதற்குப் பரிகாைமாக) ஓர் அடிரமரய விடுதரல தெய்ய உம்மால் 
இயலுமா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர் "இல்ரல' என்ைார். "ததாடர்ந்து இரு 
மாதங்கள் கநான்பு கநாற்க உம்மால் முடியுமா?'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ககட் டார்கள். அவர் "இல்ரல' என்ைார். "அறுபது ஏரழகளுக்கு உணவளிக்க 

உம்மால் இயலுமா?'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் ககட்க, அவர் "இல்ரல' என்று 

கூைிவிட்டுப் பிைகு அமர்ந்துவிட்டார். பின்னர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
கபரீச்ெம் பழங்கள் உள்ள ஒரு கூரட தகாண்டுவைப் பட்டது. நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அந்த மனித ரிடம், "இரத(ப் தபற்று) தர்மம் தெய்வைீாக!'' என்று 
கூைினார்கள். அவர், "எங்கரளவிட ஏரழயாக இருப்கபாருக்கா (நான் தர்மம் 
தெய்ய கவண்டும்)? இந்நகைத்தின் இரு மரல களுக்கு இரடகய எங்கரளவிட 
மிக வைிய நிரலயில் எந்த வடீ்டாரும் இல்ரல'' என்ைார். உடகன நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தம் கரடவாய்ப் பற்கள் ததரியச் ெிரித்துவிட்டு, "நீர் (இரதப் தபற்றுச்) 
தென்று, உம் வடீ்டாருக்கக ஊட்டு வைீாக!'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.35 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "கூரட ("அைக்') 

என்பதற்கு "ஸன்பலீ்' (தபரிய கூரட) என்று தபாருள்'' என இடம் தபற்றுள்ளது. 
கமலும், "உடகன நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் கரடவாய்ப் பற்கள் ததரியச் 
ெிரித்தார்கள்' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 

2037 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் ைமளானில் 
(கநான்பு ரவத்துக்தகாண்டு) தம் மரனவியுடன் (பகலில்) தாம்பத்திய உைவில் 
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ஈடுபட்டு (வந்து), அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அது குைித்துத் 
தீர்ப்புக் ககட்டார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(விடுதரல 
தெய்ய) ஓர் அடிரமரய நீர் தபற்றுள்ளைீா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர் 
"இல்ரல' என்ைார். "(ததாடர்ந்து) இரு மாதங்கள் கநான்பு கநாற்க உம்மால் 
முடியுமா?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டார்கள். அவர் 
"இல்ரல' என்ைார். "அவ்வாைாயின், அறுபது ஏரழகளுக்கு உணவளிப்பைீாக!'' 
என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2038 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "ஒரு மனிதர் ைமளானில் (பகலில் தாம்பத்திய உைவு 
தகாண்டு) கநான்ரப முைித்துவிட்டார். ஓர் அடிரமரய விடுதரல தெய்யுமாறு 
அம்மனிதருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தைவிட்டார்கள்'' என 
ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட (2036ஆவது) ஹதீஸில் 
உள்ள ரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  

2039 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: ஒரு மனிதர் ைமளானில் 
(பகலில் தாம் பத்திய உைவு தகாண்டு) கநான்ரப முைித்து விட்டார். ஓர் 
அடிரமரய விடுதரல தெய்ய கவண்டும்; அல்லது (ததாடர்ந்து) இரு மாதங் 
கள் கநான்பு கநாற்க கவண்டும்; அல்லது அறு பது ஏரழகளுக்கு உணவளிக்க 

கவண்டும் என அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உத்தைவிட்டார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

2040 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் கரிந்துகபாகனன்'' என்ைார். "ஏன் (உமக்கு 
என்ன கநர்ந்தது)?'' என்று அவர்கள் ககட்டார்கள். அவர், "நான் ைமளானில் 
பகலில் (கநான்பு கநாற்றுக்தகாண்டு) என் மரனவியுடன் தாம்பத்திய உைவு 
தகாண்டுவிட்கடன்'' என்ைார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தர்மம் 
தெய்வைீாக, தர்மம் தெய்வைீாக!'' என்று தொன்னார்கள். அவர், "என்னிடம் ஏதும் 
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இல்ரலகய?'' என்ைார். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(அங்கககய) அமர்ந்திருக்குமாறு உத்தைவிட்டார்கள். பின்னர் உணவுப் 
தபாருட்கள் உள்ள இைண்டு தபரிய கூரடகள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்(து கெர்ந்)தன. அரத(ப் தபற்று) தர்மம் தெய்யுமாறு 

அம்மனிதருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கட்டரளயிட்டார்கள்.36  

2041 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஒரு மனிதர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்'' என ஹதீஸ் 

ததாடங்குகிைது. ஹதீஸின் ஆைம்பத்தில் "தர்மம் தெய்வைீாக, தர்மம் 
தெய்வைீாக' என்பதும் "பகலில்' எனும் குைிப்பும் இடம்தபைவில்ரல.  

2042 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் ைமளானில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் பள்ளிவாெலுக்கு வந்து, "நான் கரிந்துகபாகனன், அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! நான் கரிந்துகபாகனன்'' என்ைார். "அவருக்கு என்ன ஆயிற்று?'' என 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவரிடம் வின வினார்கள். அவர், 

"நான் (கநான்பு கநாற்றுக் தகாண்டு) என் மரனவியுடன் (பகலில்) தாம்பத்திய 
உைவு தகாண்டுவிட்கடன்'' என்ைார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"தர்மம் தெய்வைீாக!' என்ைார்கள். அவர் "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நபிகய! 
(தர்மம் தெய்ய) என்னிடம் எதுவும் இல்ரல. அதற்கான ெக்தியும் எனக்கு 
இல்ரல'' என்ைார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அமர்வைீாக' 

என்ைார்கள். அவர் அமர்ந்தார். அவர் அமர்ந்திருந்தகபாது மற்தைாரு மனிதர் 
ஒரு கழுரதரய ஓட்டிக்தகாண்டு (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்) 
வந்தார். அதன் மீது உணவுப் தபாருட்கள் இருந்தன. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "ெற்று முன்னர் கரிந்துகபானவர் எங்கக?'' என்று ககட்டார்கள். 
அந்த மனிதர் எழுந்து நின்ைார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"இரத(ப் தபற்று) தர்மம் தெய்வைீாக!'' என்ைார்கள். அவர், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! எங்கரளவிட்டு மற்ைவர்களுக்கா (தர்மம் தெய்யச் தொல்கிைரீ்கள்)? 
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அல்லாஹ்வின் மீது ஆரணயாக! நாங்ககள பெிகயாடு இருக்கிகைாம். 
எங்களிடம் எதுவும் இல்ரல?'' என்ைார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவ்வாைாயின், அரத நீங்ககள உண்ணுங்கள்!'' என்ைார்கள்.  

பாடம் : 15 ைமளான் மாதத்தில் பயணம் தெய்பவர் கநான்பு கநாற்பதும் 
கநாற்காமலிருப் பதும் தெல்லும்; அவைது பயணம் பாவ(கநாக்க)மில்லாமல் 
இைண்டு நாள் பயணத் ததாரலகவா அரதவிட அதிகமாககவா இருக்க 
கவண்டும். (பயணத்தில்) இரடயூைின்ைி கநான்பு கநாற்கச் ெக்தி உள்ளவர் 
கநான்பு கநாற்பதும், ெிைமப்படுகின்ைவர் கநான் ரப விட்டுவிடுவதும் 
ெிைந்ததாகும்.37  

2043 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மக்கா தவற்ைி ஆண்டில் ைமளானில் (மதீனாவிலிருந்து 
மக்காவிற்குப்) புைப்பட்டார்கள். அப்கபாது அவர்கள் கநான்பு கநாற்ைிருந்தார்கள். 
"அல்கதீத்' எனும் இடத்ரத அரடந்ததும் கநான்ரப விட்டு விட்டார்கள். 
(தபாதுவாக) நபித்கதாழர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 

தெயல்களில் பிந்தியரத, அடுத்து பிந்தியரதகய பின்பற்றுவார்கள்.38 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் யஹ்யா பின் யஹ்யா 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

இறுதியாகச் தொன்ன ரதகய கரடப்பிடிக்கப்படும்'' எனக் கூைியவர் யார் 
என்று எனக்குத் ததரியாது என சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், (பயணத்தில்) கநான்ரப விடுவகத நபி (ஸல்) அவர்களின் இரு 
தெயல்களில் இறுதியானதாக இருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் தெயல்களில் இறுதி யானது, அதற்கடுத்து இறுதியானது எதுகவா 
அதுகவ எடுத்துக்தகாள்ளப்படும். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அந்த 
ஆண்டு) ைமளான் பதிமூன்ைாம் நாள் காரலயில் மக்கா வில் இருந்தார்கள்'' 
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என்று இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாக 
இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கவகைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நபித்கதாழர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தெயல்களில் 

பிந்தியரத, அடுத்து பிந்தியரதகய பின்பற்றுவார்கள். பிந்தியது, முந்தியரதக் 

காலாவதியாக்கக்கூடியதும் இறுதி தெய்யப்பட்டதுமாகும் என்று கருதுவார்கள்' 

என இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள் என 
இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின்வருமாறு இடம்தபற்றுள்ளது. இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

ைமளான் மாதத்தில் (மதீனாவிலிருந்து மக்காவிற்குப்) பயணம் 
கமற்தகாண்டார்கள். அப்கபாது அவர்கள் கநான்பு கநாற்ைிருந்தார்கள். 
"உஸ்ஃபான்' எனும் இடத்ரத அரடந்ததும் குடிநீருள்ள பாத்திைத்ரதக் 
தகாண்டுவைச் தொல்லி, மக்கள் காண்பதற்காக பகல் கநைத்திகலகய அரத 
அருந்தி கநான்ரப விட்டார்கள். இறுதியில் மக்காவிற் குள் நுரழ(யும்வரை 
கநான்பு கநாற்கமாகலகய இரு)ந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (பயணத்தில்) கநான்பு கநாற்றும் இருக்கிைார்கள்; கநான்ரப விட்டும் 
இருக்கி ைார்கள். எனகவ, (கநான்பு கநாற்க) விரும்பு கின்ைவர் கநான்பு 
கநாற்கலாம்; (விட்டுவிட) விரும்புகின்ைவர் விட்டுவிடவும் தெய்யலாம்.  

2044 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (பயணத்தில்) கநான்பு 
கநாற்ைிருப்பவரை யும் குரை கூைாதீர்; விட்டுவிட்டவரையும் குரை கூைாதீர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பயணத்தில் கநான்பு கநாற்றும் 
இருக்கிைார்கள்; விட்டும் இருக்கிைார்கள்.  

2045 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா தவற்ைி ஆண்டில் ைமளான் மாதத்தில் மக்காரவ 
கநாக்கிப் புைப்பட்டார்கள். அப்கபாது அவர்கள் கநான்பு கநாற்ைார்கள். மக்களும் 
அவர்களுடன் கநான்பு கநாற்ைனர். "குைாஉல் ஃகமீம்' எனும் இடத்ரத 

அரடந்ததும் தண்ணரீ் பாத்திைத்ரதக் தகாண்டுவைச் தொல்லி மக்கள் பார்க்கும் 
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அளவுக்கு உயர்த்திக் காட்டிய பின் அருந்தினார்கள். அதன் பிைகு அவர்களிடம், 

"மக்களில் ெிலர் கநான்புடகனகய இருக்கின்ைனர்'' என்று தொல்லப்பட்டது. 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இத்தரககயாகை (எனக்கு) 
மாறு தெய்பவர்கள்; இத்தரககயாகை (எனக்கு) மாறு தெய்பவர்கள்'' என்று 
தொன்னார்கள்.39 

 2046 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 

மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், " "மக்களுக்கு 
கநான்பு கநாற்பது ெிைமமாக இருக்கிைது. நீங்கள் என்ன தெய்யப் கபாகிைரீ்கள் 
என்பரதகய எதிர்பார்த்துக் தகாண்டிருக்கின்ைனர்' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் தொல்லப்பட்டது. இரததயாட்டிகய அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அஸ்ர் ததாழுரகக்குப் பின் தண்ணரீ் பாத்திைத்ரதக் 
தகாண்டுவைச் தொன் னார்கள்'' என்று அதிகப்படியாக இடம் தபற்றுள்ளது.  

2047 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது. அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயணத்தில் இருந்தகபாது, ஒரு மனிதர் நிழலில் 
தங்கரவக்கப்பட்டு, அவரைச் சுற்ைி லும் மக்கள் குழுமியிருந்தரதக் 

கண்டார்கள். அப்கபாது "இவருக்கு என்ன கநர்ந்தது?'' என்று ககட்டார்கள். 
"இவர் கநான்பு கநாற்ைி ருக்கிைார்'' என்று மக்கள் கூைினர். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பயணத்தில் நீங்கள் கநான்பு கநாற்பது 
நற் தெயலில் கெைாது'' என்று கூைினார்கள்.40 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மனிதரைக் கண்டார்கள்'' 

என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
வந்துள்ளது. அதில் ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு 
அைிவித்துள்ளார்கள்: அைிவிப்பாளர் யஹ்யா பின் அபகீஸீர் (ைஹ்) அவர்கள் 
"அல்லாஹ் உங்களுக்கு வழங்கியுள்ள ெலுரகரயப் பயன் 
படுத்திக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று (அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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கூைினார்கள் என) அதிகப்படியாக அைிவித்தார்கள். அது பற்ைி அவர்களிடம் 
நான் ககட்டகபாது, அது அவர்களது நிரனவில் இருக்கவில்ரல. 

 2048 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது. நாங்கள் ைமளான் மாதம் 
பதினாைாவது நாள் அன்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் கெர்ந்து 
கபார் புரிந்கதாம். அப்கபாது எங்களில் ெிலர் கநான்பு கநாற்ைிருந்தனர். 
கவறுெிலர் கநான்பு கநாற்கா மலிருந்தனர். அப்கபாது கநான்பு கநாற்ைி 
ருந்தவர் கநான்பு கநாற்காதவரைகயா, கநான்பு கநாற்காதவர் கநான்பு 
கநாற்ைவரைகயா குரை தொல்லவில்ரல.  

2049 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், சுரலமான் பின் 
தர்கான் அத்ரதமீ, உமர் பின் ஆமிர், ஹிைாம் பின் அபஅீப்தில்லாஹ் (ைஹ்) 
ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் "(ைமளான் மாதம்) பதிதனட்டா வது நாள் அன்று' 

என்றும், ெஈத் பின் அப ீஅரூபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 

"பன்னிைண்டாவது நாள் அன்று' என்றும், ைுஅபா (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "பதிகனழாவது நாள், அல்லது பத்ததான்பதாவது நாள் அன்று' 

என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது.  

2050 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ைமளான் மாதத்தில் பயணம் தெய்திருக்கி கைாம். 
அப்கபாது கநான்பு கநாற்ைவர் கநாற்ைதற்காககவா, கநான்பு கநாற்காதவர் 
கநாற்காததற்காககவா குரை கூைப்படவில்ரல.  

2051 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ைமளான் மாதத்தில் கபார் புரிந்திருக்கிகைாம். 
எங்களில் கநான்பு கநாற்ை வரும் இருந்தார்; கநான்பு கநாற்காதவரும் 
இருந்தார். கநான்பு கநாற்ைவர் கநான்பு கநாற் காதவர்மீகதா, கநான்பு 

கநாற்காதவர் கநான்பு கநாற்ைவர்மீகதா அதிருப்தி தகாள்ளமாட்டார். 
(பயணத்தில்) ெக்தி இருப்பவர் கநான்பு கநாற் ைால் அதுவும் நன்கை; பலவனீம் 
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உள்ளவர் கநான்ரப விட்டால் அதுவும் நன்கை என்று தான் நபித்கதாழர்கள் 
கருதினர்.  

2052 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) மற்றும் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
ஆகிகயார் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுடன் நாங்கள் 
பயணம் தெய்துள்களாம். அப்கபாது, (எங்களில்) ெிலர் கநான்பு கநாற் பார்கள்; 

ெிலர் கநான்பு கநாற்கமாட்டார்கள். இவர்களில் யாரும் மற்ைவரைக் குரை 
கூை மாட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

2053 ஹுரமத் பின் அபஹீுரமத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அனஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம், ைமளானில் பயணத்தின்கபாது கநான்பு கநாற்பது குைித்து வினவப் 
பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
ைமளானில் பயணம் தெய்கதாம். அப்கபாது. கநான்பு கநாற்ைவர் கநான்பு 

கநாற்காதவரைகயா, கநான்பு கநாற்காதவர் கநான்பு கநாற்ைவரைகயா குரை 
கூைியதில்ரல'' என்று கூைினார்கள். 

 2054 ஹுரமத் பின் அபஹீுரமத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
(பயணம்) புைப்பட்கடன். (பயணத்தில்) கநான்பு கநாற்ைிருந்கதன். அப்கபாது 

மக்கள் என் னிடம், "(பயணத்தில் கநான்பு கநாற்காதீர்.) பின்னர் (ஊர் திரும்பிய 

பின்) கநாற்றுக்தகாள்ளுங்கள்!'' என்ைார்கள். அதற்கு நான், "அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கதாழர்கள் பயணம் தெய்யும்கபாது (ெிலர் கநான்பு 
கநாற்பர். ெிலர் கநாற்பதில்ரல. அப்கபாது) கநான்பு கநாற் ைவர் கநான்பு 
கநாற்காதவரைகயா, கநான்பு கநாற்காதவர் கநான்பு கநாற்ைவரைகயா குரை 
கூைமாட்டார்'' என என்னிடம் அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் என்கைன். 
பின்னர் நான் இப்னு அபமீுரலக்கா (ைஹ்) அவர்கரளச் ெந்தித்தகபாது 
அவர்கள் "கமற் கண்டவாறு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் என் னிடம் 
அைிவித்தார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.  

பாடம் : 16 பயணத்தில் கநான்ரபக் ரகவிட்ட ஒருவர், தபாதுப் பணி 
ஆற்ைினால் கிரடக்கும் நன்ரம.  
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2055 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் 
(ஒரு) பயணத்திலிருந்கதாம். அப்கபாது எங்களில் கநான்பு கநாற்ைவர்களும் 
இருந்தனர்; கநான்பு கநாற்காதவர்களும் இருந்தனர். அப்கபாது தவப்பமிக்க ஒரு 
நாளில் ஓர் இடத்தில் இைங்கித் தங்கிகனாம். எங்களில் கமல்துண்டு 
ரவத்திருந்தவகை (அன்று) அதிகமாக நிழரலப் தபற்ைார். தமது கைத்தால் 
தவயிரல மரைத்துக் தகாண்கடாரும் எங்களில் இருந்தனர். கநான்பு 

கநாற்ைிருந்தவர்கள் தெயலற்றுப்கபாயினர். கநான்பு கநாற்காதிருந்தவர்கள் 
எழுந்து (தெயல்படத் ததாடங்கினர்.) கூடாைங்கரள நிறுவினர்; வாகன 
(ஒட்டக)ங்களுக்கு நீர் புகட்டினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இன்று கநான்பு கநாற்காதவர்கள் நன்ரமரயத் தட்டிச் 
தென்றுவிட்டனர்'' என்று கூைினார்கள்.41 

 2056 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு பயணத்தில் இருந்தார்கள். அப்கபாது (அவர் களுடனிருந்த) ெிலர் 
கநான்பு கநாற்ைனர்; கவறுெிலர் கநான்பு கநாற்காமல் விட்டுவிட்டனர். கநான்பு 
கநாற்காதவர்கள் மும்முைமாகப் பணி புரிந்துதகாண்டிருந்தார்கள். கநான்பு 
கநாற்ைிருந்தவர்கள் ஒரு ெில கவரலகரள(க் கூட)ச் தெய்ய முடியாமல் 
பலவனீமரடந்தனர். இது ததாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"இன்று கநான்பு கநாற்காதவர்கள் நன்ரமகரளத் தட்டிச் தென்றுவிட்டனர்'' 

என்று கூைினார்கள்.  

2057 கஸஆ பின் யஹ்யா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அபூெயதீ் 
அல்குத்ரீ (ைலி) அவர் களிடம் தென்கைன். அவர்கரளச் சுற்ைி நிரைய மக்கள் 
குழுமியிருந்தனர். (அவர்கள் மக்கள் ககட்ட ககள்விகளுக்கு விளக்கம் 
அளித்துக்தகாண்டிருந்தார்கள்.) மக்கள் கரலந்துதென்ைதும் நான், "இவர்கள் 
ககட் டரததயல்லாம் உங்களிடம் நான் ககட்க மாட்கடன்'' என்று கூைிவிட்டு, 

பயணத்தில் கநான்பு கநாற்பது பற்ைி அவர்களிடம் ககட்கடன். அதற்கு 

அவர்கள், "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
(மதீனாவிலிருந்து) மக்காவுக்குப் பயணம் தெய்கதாம். அப்கபாது நாங்கள் 
கநான்பு கநாற் ைிருந்கதாம். (வழியில்) ஓரிடத்தில் இைங்கி(த் தங்கி)கனாம். 
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அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் உங்கள் எதிரிகரள 
தநருங்கிவிட்டீர்கள். இந்நிரலயில் நீங்கள் கநான்ரப விட்டுவிடுவகத 
உங்களுக்கு வலு கெர்க்கும்'' என்று கூைினார்கள். இது ஒரு ெலுரகயாககவ 
இருந்தது. எனகவ, எங்களில் ெிலர் கநான்பு கநாற்ைனர்; கவறுெிலர் கநான்ரப 
விட்டுவிட்டனர். பிைகு மற்கைார் இடத்தில் நாங்கள் இைங்கி(த் தங்கி)கனாம். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் "நீங்கள் (நாரளக்) காரலயில் எதிரிகரளச் 
ெந்திக்கப்கபாகிைரீ்கள்கள். இந்நிரலயில் கநான்ரப விட்டுவிடுவகத 
உங்களுக்கு வலு கெர்க்கும். எனகவ, கநான்ரப விட்டுவிடுங்கள்'' என்று 
தொன்னார்கள். இது ஒரு கட்டரளயாககவ இருந்தது. ஆககவ, நாங்கள் 
கநான்ரப விட்டுவிட்கடாம். அதன் பின்னர் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களுடன் பயணத்தில் கநான்பு கநாற்பவர்களாககவ இருந்கதாம். 

 பாடம் : 17 பயணத்தில் கநான்பு கநாற்கவும் கநான்ரப விட்டுவிடவும் 
உரிரம உண்டு.  
2058 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஹம்ஸா பின் அம்ர் அல்அஸ்லமீ 
(ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பயணத்தில் கநான்பு 
கநாற்பது குைித்துக் ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் 
நாடினால் கநான்பு கநாற்பைீாக; நாடினால் கநான்ரப விட்டுவிடுவைீாக!'' 
என்ைார்கள்.  

2059 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: ஹம்ஸா பின் அம்ர் அல்அஸ்லமீ 
(ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! நான் ததாடர்ந்து கநான்பு கநாற்கும் மனிதன் ஆகவன். பயணத்திலும் 
நான் கநான்பு கநாற்க லாமா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு, "நீர் நாடி னால் 
கநான்பு கநாற்பைீாக! நீர் நாடினால் கநான்ரப விட்டுவிடுவைீாக!'' என்று 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்.42  

2060 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
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 2061 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "நான் (விடாமல்) கநான்பு கநாற்கும் 
மனிதன் ஆவúன். பயணத்தில் நான் கநான்பு கநாற்கலாமா?'' என்று ஹம்ஸா 
பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் ககட்டார்கள் என ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது.  

2062 ஹம்ஸா பின் அம்ர் அல்அஸ்லமீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! பயணத்தில் கநான்பு கநாற்க எனக்குச் ெக்தி உண்டு 
என நான் உணர்கிகைன். (அவ்வாறு கநான்பு கநாற் பது) என்மீது 
குற்ைமாகுமா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு "இது அல்லாஹ்விடமிருந்து 
(வந்துள்ள) ெலுரகயாகும். யார் அரதப் பயன்படுத்திக்தகாள்கிைாகைா அது 
நல்லகத. (பயணத்தில்) கநான்பு கநாற்க விரும்புகின்ைவர்மீதும் குற்ைம் 
இல்ரல'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விரடயளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

ஹாரூன் பின் ெஈத் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "இது ெலுரகயாகும்'' 

என்கை இடம்தபற்றுள் ளது. "அல்லாஹ்விடமிருந்து' எனும் குைிப்பு இல்ரல.  

2063 அபுத்தர்தா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் ைமளான் மாதத்தில் கடுரம யான தவப்பத்தில் (பயணம்) 
புைப்பட்கடாம். கடும் தவப்பம் காைணமாக எங்களில் ெிலர் தமது ரகரயத் 
தமது தரலமீது ரவத்து (மரைத்து)க்தகாண்டனர். அப்(பயணத்தின்) கபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கரளயும் அப்துல்லாஹ் பின் ைவாஹா 
(ைலி) அவர்கரளயும் தவிை எங்களில் கவறு யாரும் கநான்பு 
கநாற்ைிருக்கவில்ரல.43  

2064 அபுத்தர்தா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கமற்தகாண்ட பயணதமான்ைில் கடுரமயான தவப்ப முள்ள நாளில் 
அவர்களுடன் நாங்களும் இருந்கதாம். கடும் தவப்பத்தின் காைணமாக ெிலர் 
தமது ரகரயத் தமது தரலமீது ரவத்து(மரைத்து)க்தகாண்டனர். 
அப்(பயணத்தின்)கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளயும் 
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அப்துல்லாஹ் பின் ைவாஹா (ைலி) அவர்கரளயும் தவிை கவறு யாரும் 
கநான்பு கநாற்ைிருக்கவில்ரல. 

 பாடம் : 18 அைஃபா (துல்ஹஜ் 9ஆவது) நாளில் "அைஃபாத்'தில் தங்கும் 
ஹாஜிகள் கநான்பு கநாற்காமலிருப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.44  

2065 உம்முல் ஃபள்ல் பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இன்று கநான்பு 
கநாற்ைிருக்கிைார்களா?' என்று "அைஃபா' நாளில் எனக்கருகக மக்கள் ெிலர் 
விவாதித்தனர். ெிலர் "அவர்கள் கநான்பு ரவத்திருக்கிைார்கள்' என்ைனர். மற்றும் 
ெிலர் "அவர்கள் கநான்பு ரவக்கவில்ரல' என்ைனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் பால் ககாப்ரப ஒன்ரை நான் தகாடுத் 
தனுப்பிகனன்; அப்கபாது அவர்கள் "அைஃபா' தபருதவளியில் ஒட்டகத்தின் கமல் 
இருந்தார் கள். அரத அவர்கள் அருந்தி (தாம் கநான் பாளியல்ல என்பரத 
உணர்த்தி)னார்கள். இரத அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களின் 
அடிரமயாயிருந்த உரமர் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.45 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், "அவர்கள் ஒட்டகத்தின் கமல் இருந்தார்கள்' எனும் குைிப்பு இல்ரல. 
"உம்முல் ஃபள்ல் (ைலி) அவர்களின் அடிரமயாயிருந்த உரமர் (ைஹ்) 
அவர்கள் இரத அைிவிக்கிைார்கள்' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதிலும், 

"உம்முல் ஃபள்ல் (ைலி) அவர்களின் அடிரமயாயிருந்த உரமர் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவித்தார்கள்' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது. 

 2066 உம்முல் ஃபள்ல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "அைஃபா' நாளில் கநான்பு கநாற்ைிருக்கிைார்களா' என்று 
நபித்கதாழர்களில் ெிலர் ெந்கதகம் ததரிவித்தனர். (அன்ரைய தினம்) நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அைஃபாவில் இருந் கதாம். 
அைஃபாவிலிருந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பாலிருந்த ஒரு 
கிண்ணத்ரத நான் தகாடுத்தனுப்பிகனன். அரத அவர்கள் அருந்தினார்கள். 
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2067 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ரமமூனா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அைஃபா நாளில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கநான்பு 
கநாற்ைிருக்கிைார்களா என்பதில் மக்களுக்குச் ெந்கதகம் ஏற்பட்டது. அைஃபாவில் 
தங்கியிருந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நான் பால் பாத்திைத் 
ரதக் தகாடுத்தனுப்பிகனன். மக்கள் பார்த்துக் தகாண்டிருக்க, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதிலிருந்து அருந்தினார்கள்.46  

பாடம் : 19 ஆைூைா (முஹர்ைம் பத்தாவது) நாளில் கநான்பு கநாற்ைல்.47  

2068 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அைியாரமக் காலத்தில் 
குரைைியர் ஆைூைா (முஹர்ைம் பத்தாவது நாள்) அன்று கநான்பு 
கநாற்றுவந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அந்நாளில் 

கநான்பு கநாற்றுவந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மதீனாவுக்கு நாடு துைந்து தென்ைதும் (அங்கும்) ஆைூைா கநான்பு 
கநாற்ைார்கள்; அந்நாளில் கநான்பு கநாற்குமாறு (மக்கரளயும்) பணித்தார்கள். 
ைமளான் கநான்பு கடரமயாக்கப்பட்டதும், நாடியவர் ஆைூைா கநான்பு 
கநாற்கலாம்; நாடியவர் அரத விட்டு விடலாம்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்.  

2069 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அந்நாளில் 
கநான்பு கநாற்று வந்தார்கள்' எனும் குைிப்பு ஹதீஸின் ஆைம்பத் தில் 
இடம்தபைவில்ரல. ஹதீஸின் இறுதியில் "(ைமளான் கநான்பு 
கடரமயாக்கப்பட்டதும்) முஹர்ைம் பத்தாவது நாளில் (ஆைூைா) கநான்பு 
கநாற்பரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விட்டுவிட்டார்கள்'' என்று 
இடம் தபற்றுள்ளது. எனகவ, நாடியவர் அந்நாளில் கநான்பு கநாற்ைனர்; 

நாடியவர் அரத விட்டு விட்டனர்'' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது. ("நாடி யவர் 
கநாற்கலாம்; நாடியவர் விட்டுவிடலாம்' என) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக 
இல்ரல. - ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அைியாரமக் காலத்தில் 
முஹர்ைம் பத்தா வது நாள் (ஆைூைா) அன்று கநான்பு கநாற்கப்பட்டுவந்தது. 
இஸ்லாம் வந்தகபாது விரும்பியவர் அந்த கநான்ரப கநாற்ைனர்; (விட்டுவிட) 
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விரும்பியவர் அரத விட்டு விட்டனர்.48 2070 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: ைமளான் கநான்பு கடரமயாக்கப்படுவதற்கு முன்பு (ஆைூைா 
நாள்) அன்று கநான்பு கநாற்கு மாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கட்டரளயிட்டுவந்தார்கள். ைமளான் கநான்பு கடரம யாக்கப்பட்டதும் 
நாடியவர் ஆைூைா நாளன்று கநான்பு கநாற்ைனர்; நாடியவர் (அரத) விட்டு 
விட்டனர். 

 2071 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அைியாரமக் காலத்தில் 
குரைைியர் முஹர்ைம் பத்தாவது நாளில் (ஆைூைா) கநான்பு கநாற்று 
வந்தனர். ைமளான் கநான்பு கடரமயாக்கப்படும்வரை அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களும் ஆைூைா நாளில் கநான்பு கநாற்குமாறு 
கட்டரளயிட்டார்கள். (ைமளான் கநான்பு கடரமயாக்கப் பட்ட) பின்னர் 
"முஹர்ைம் பத்தாவது நாளில் விரும்பியவர் (ஆைூைா) கநான்பு கநாற்கட்டும்; 

(விட்டுவிட) விரும்பியவர் அரத விட்டு விடட்டும்!'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்.49 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2072 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அைியாரமக் கால 
மக்கள் (குரைைியர்) முஹர்ைம் பத்தாவது நாள் (ஆைூைா) அன்று கநான்பு 
கநாற்றுவந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் முஸ்லிம்களும் 

ைமளான் கநான்பு கடரமயாக்கப்படுவதற்கு முன்புவரை முஹர்ைம் பத்தாவது 
நாளில் கநான்பு கநாற்ைனர். ைமளான் கநான்பு கடரம யாக்கப்பட்டதும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "முஹர்ைம் பத்தாவது நாள் 
அல்லாஹ்வின் நாட்களில் ஒரு நாளாகும். நாடியவர் அந்நாளில் கநான்பு 
கநாற்கலாம்; நாடியவர் அ(ந்நாளில் கநான்பு கநாற்ப)ரத விட்டுவிடலாம்'' 

என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அைிவிப்பளார்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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 2073 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் முஹர்ைம் பத்தாவது நாள் (ஆைூைா) 
குைித்துப் கபெப்பட்டது. அப்கபாது, "அது, அைியாரமக் காலத்தார் கநான்பு 
கநாற்ை தினமாகும். உங்களில் அன்ரைய தினம் கநான்பு கநாற்க 

விரும்புகின்ைவர் கநான்பு கநாற்கட்டும்! விரும்பாதவர் கநான்ரப 

விட்டுவிடட்டும்!'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2074 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முஹர்ைம் 
பத்தாவது நாள் (ஆைூைா) குைித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

"இது, அைியாரமக் காலத்தார் கநான்பு கநாற்று வந்த தினமாகும். 
விரும்புகின்ைவர் அந்நாளில் கநான்பு கநாற்கட்டும்; அரத விட்டுவிட 
விரும்புகின்ைவர் விட்டுவிடட்டும்!'' என்ைார் கள். இதன் அைிவிப்பாளர் நாஃபிஉ 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள், 

தாம் கநாற்கும் கவறு ஏகதனும் கநான்பு அந்நாளில் தற்தெயலாக அரமந்தால் 
தவிை, முஹர்ைம் பத்தாவது நாளன்று கநான்பு கநாற்கமாட்டார்கள்.  

2075 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு அருகில் முஹர்ைம் பத்தாவது நாளில் (ஆைூைா) கநான்பு 
கநாற்பது குைித்துப் கபெப்பட்டது'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. மற்ைபடி 
கமற் கண்ட ஹதீஸிலுள்ள தகவல்கள் (அரனத்தும்) அப்படிகய இதிலும் 

இடம்தபற்றுள்ளன. 

2076 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் களுக்கு அருகில் முஹர்ைம் பத்தாவது நாள் (ஆைூைா) 
குைித்துப் கபெப்பட்டது. அப்கபாது, "அது, அைியாரமக் காலத்தார் கநான்பு 
கநாற்றுவந்த நாளாகும். எனகவ, நாடுகின்ைவர் அந்நாளில் கநான்பு 

கநாற்கலாம்; நாடுகின்ைவர் அரத விட்டுவிடலாம்'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குைிப்பிட்டார்கள்.  
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2077 அஷ்அஸ் பின் ரகஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடம் தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் காரல 
உணவு உண்டுதகாண்டிருந்தார்கள். கமலும் அவர்கள், "அபூமுஹம்மகத, 

ொப்பிட வாருங்கள்'' என்று (என்னிடம்) கூைினார்கள். நான், "இன்று ஆைூைா 
(முஹர்ைம் பத்தாவது) நாளல்லவா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 

"ஆைூைா நாள் எ(த்தரகய)து என்று நீர் அைிவைீா?'' என்று ககட்டார்கள். "அது 
என்ன நாள்?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள், "அது ைமளான் கநான்பு 
கடரமயாவதற்கு முன்பு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கநான்பு 
கநாற்றுவந்த நாளாகும். ைமளான் கநான்பு கடரமயானகபாது, அந்த கநான்பு 
(கட்டாயம் கநாற்கப்பட கவண்டும் எனும் விதி) ரகவிடப்பட்டது'' என்று 
தொன்னார்கள். இரத அப்துர் ைஹ்மான் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், அபூகுரைப் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "அந்த கநான்ரப 
(அல்லாஹ்வின் தூதர்-ஸல்) அவர்கள் ரகவிட்டார்கள்'' என்று இடம்தபற் 
றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "ைமளான் கநான்பு கடரமயானகபாது, 

அந்த (ஆைூைா) கநான்ரப (அல்லாஹ்வின் தூதர் - ஸல்) அவர்கள் 
ரகவிட்டார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 

 2078 அஷ்அஸ் பின் ரகஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: முஹர்ைம் 
பத்தாவது நாள் (ஆைூைா) அன்று நான் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர் களிடம் தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் ொப்பிட்டுக்தகாண்டிருந்தார்கள். 
(என்ரனக் கண்டதும்) அவர்கள், "அபூமுஹம்மகத, அருகில் வந்து நீங்களும் 

உண்ணுங்கள்'' என்ைார்கள். "நான் கநான்பு கநாற்ைிருக்கிகைன்'' என்று நான் 

தொன்கனன். அவர்கள், "நாங்கள் (ஆைம்பக் காலத்தில்) அந்நாளில் கநான்பு 

கநாற்கைாம். பின்னர் அந்த கநான்பு ரகவிடப்பட்டது'' என்ைார்கள். இரதக் 
ரகஸ் பின் ெகன் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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2079 அஷ்அஸ் பின் ரகஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் முஹர்ைம் 
பத்தாவது நாள் (ஆைூைா) அன்று அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடம் தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் ொப்பிட்டுக்தகாண்டிருந்தார்கள். 
நான், "அபூ அப்திர் ைஹ்மான், இன்று முஹர்ைம் பத்தாவது நாள் (ஆைூைா) 
ஆயிற்கை?'' என்று ககட் கடன். அதற்கு அவர்கள், "ைமளான் கநான்பு 
கடரமயாவதற்கு முன்பு (ஆைூைா நாளில்) கநான்பு கநாற்கப்பட்டுவந்தது. 
ைமளான் கநான்பு கடரமயானகபாது அந்த (ஆைூைா) கநான்பு 
ரகவிடப்பட்டது. ஆககவ, நீங்கள் கநான்ரப விட்டுவிட விரும்பினால் 
நீங்களும் (என்னுடன்) ொப்பிடலாம்'' என்ைார்கள்.50 இரத அல்கமா (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 2080 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முஹர்ைம் பத்தாவது 
நாளில் (ஆைூைா) கநான்பு கநாற்குமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எங்களுக்குக் கட்டரளயிட்டு வந்தார்கள்; அந்கநான்ரப கநாற்குமாறு 

எங்கரள ஊக்குவிக்கவும் தெய்வார்கள். அந்த நாளில் (நாங்கள் கநான்பு 

கநாற்கிகைாமா என) எங்கரளக் கவனித்தும்வந்தார்கள். ைமளான் கநான்பு 

கடரமயாக்கப்பட்டகபாது, (ஆைூைா கநான்பு கநாற்குமாறு) எங்களுக்குக் 

கட்டரளயிடவுமில்ரல; எங்களுக்குத் தரட விதிக்கவுமில்ரல; அந்த நாளில் 

எங்கரளக் கவனிக்கவுமில்ரல. 

 2081 ஹுரமத் பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
முஆவியா பின் அபசீுஃப்யான் (ைலி) அவர்கள் ஒரு முரை (ெிரியாவிலிருந்து) 
மதீனாவிற்கு வந்தகபாது, முஹர்ைம் பத்தாவது நாள் (ஆைூைா) அன்று 
மக்களுக்கு உரையாற்ைினார்கள். அப்கபாது "மதீனாவாெிககள, உங்கள் 
அைிஞர்கள் எங்கக? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது, முஹர்ைம் 
பத்தாவது நாள் (ஆைூைா) ஆகும்; இந்நாளில் கநான்பு கநாற்பரத அல்லாஹ் 
உங்களுக்குக் கடரமயாக்கவில்ரல. நான் கநான்பு கநாற்ைிருக்கிகைன். 
உங்களில் கநான்பு கநாற்க விரும்புகின்ைவர் கநான்பு கநாற்கட்டும்; விட்டுவிட 
விரும்புகின்ைவர் விட்டுவிடட்டும்!'' என்று கூைியரத நான் தெவியுற்றுள்களன் 
என்ைார்கள்.51 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
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வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் 
ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "இது கபான்ை (ஆைூைா) நாளில் நபி 
(ஸல்) அவர்கள் "நான் கநான்பு கநாற்றுள்களன். எனகவ, கநான்பு கநாற்க 
விரும்புகின்ைவர் கநான்பு கநாற்கட்டும்'' என்று கூைியதாக இடம் தபற்றுள்ளது. 
மற்ை தகவல்கள் காணப்பட வில்ரல.  

2082 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (நாடு துைந்து) மதீனாவுக்கு வந்தகபாது, யூதர் கள் முஹர்ைம் 
பத்தாவது நாளில் (ஆைூைா) கநான்பு கநாற்பரதக் கண்டார்கள். இது குைித்து 
யூதர்களிடம் வினவப்பட்டகபாது, "இந்த நாளில்தான் (இரைத்தூதர்) மூொ 
(அரல) அவர்களுக்கும் பனூ இஸ்ைாயலீ் ெமுதாயத்தாருக்கும் 

பிர்அவ்னுக்தகதிைாக இரைவன் தவற்ைியளித்தான். எனகவ, இந்நாரளக் 

கண்ணியப்படுத்தும் முகமாககவ நாங்கள் இந்நாளில் கநான்பு கநாற்கிகைாம்'' 

என யூதர்கள் கூைினர். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "உங்கரளவிட 
மூொவுக்கு அதிக தநருக்கமுரடயவர்கள் நாங்ககள'' என்று கூைிவிட்டு, 

ஆைூைா கநான்பு கநாற்குமாறு கட்டரளயிட்டார்கள்.52 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "எனகவ 
யூதர்களிடம் அது பற்ைி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டார்கள்' 

என இடம் தபற்றுள்ளது. 

 2083 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மதீனா வந்தகபாது, யூதர்கள் முஹர்ைம் பத்தா வது நாளில் 
(ஆைூைா) கநான்பு கநாற்ைிருப் பரதக் கண்டார்கள். "நீங்கள் கநான்பு கநாற்ைி 
ருக்கும் இது என்ன நாள்?'' என்று ககட் டார்கள். அதற்கு யூதர்கள், "இது ஒரு 
மகத்தான நாள்; இந்த நாளில்தான் மூொரவ யும் அவருரடய 

ெமுதாயத்தாரையும் இரைவன் காப்பாற்ைி, ஃபிர்அவ்ரனயும் அவனுரடய 

ெமுதாயத்தாரையும் (தெங்க டலில்) மூழ்கடித்தான். எனகவ, மூொ (அரல) 
அவர்கள் (இரைவனுக்கு) நன்ைி ததரிவிக்கும் முகமாக (இந்நாளில்) கநான்பு 
கநாற்ைார்கள். ஆககவ, நாங்களும் இந்நாளில் கநான்பு கநாற்கிகைாம்'' என்று 
கூைினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கரளவிட 
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நாங்ககள மூொ (அரல) அவர் களுக்கு மிகவும் உரியவர்களும் தநருக்கமான 
வர்களும் ஆகவாம்'' என்று கூைினார்கள். பின்னர், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (அந்நாளில்) தாமும் கநான்பு கநாற்று, கநான்பு கநாற்குமாறு 
(மக்களுக்குக்) கட்டரளயுமிட் டார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

2084 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முஹர்ைம் பத்தாவது 
நாரள (ஆைூைா) யூதர்கள் கண்ணியப்படுத்தியும் பண்டிரக நாளாகக் 
தகாண்டாடியும் வந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), 
"இந்நாளில் நீங்களும் கநான்பு கநாறுங்கள்!'' என்ைார்கள்.53 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

2085 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் பின்வருமாறு இடம்தபற் றுள்ளது: அபூமூொ (ைலி) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: ரகபர்வாெிகள் (யூதர்கள்) முஹர்ைம் பத்தாவது நாளில் 
(ஆைூைா) கநான்பு கநாற்று வந்தனர்; அந்நாரள அவர்கள் பண்டிரக நாளாகக் 
தகாண்டாடினர்; தங்களுரடய தபண்களுக்கு அந்நாளில் ஆபைணங்கரளயும் 
அழகிய ஆரடகரளயும் அவர்கள் அணிவித்தனர். எனகவ, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் கள் (எங்களிடம்) "இந்நாளில் நீங்களும் கநான்பு 
கநாறுங்கள்!'' என்ைார்கள்.  

2086 உரபதுல்லாஹ் பின் அபயீஸீத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம் முஹர்ைம் பத்தாவது நாள் (ஆைூைா) கநான்பு 

பற்ைி வினவப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நாட்களிகலகய இந்த (ஆைூைா) நாரளயும் மாதங்களிகலகய இந்த -
ைமளான்- மாதத் ரதயும் தவிை கவதைரதயும் ெிைப்பாகத் கதர்ந் ததடுத்து 
கநான்பு கநாற்ைதாக நான் அைியவில்ரல'' என்று விரடயளித்தார்கள்.54 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் - 20 ஆைூைா கநான்ரப எந்த நாளில் கநாற்க கவண்டும்? 55  
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2087 அல்ஹகம் பின் அல்அஃைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் "ஸம்ஸம்' கிணற்றுக்கருகில் தமது கமல்துண்ரடத் 

தரலயரணயாக ரவத்துச் ொய்ந்திருந்தகபாது அவர்களிடம் நான் தென்கைன். 
"ஆைூைா கநான்பு பற்ைி எனக்குச் தொல்லுங்கள்!'' என அவர்களிடம் ககட்கடன். 
அதற்கு அவர்கள், "முஹர்ைம் மாதத்தின் (முதல்) பிரைரய நீர் கண்டதும் 
(அன்ைிலிருந்து நாட்கரள) எண்ணிக்தகாள்வைீாக! ஒன்பதாவது நாள் 
காரலயில் நீர் கநான்பாளியாக இருப்பைீாக!'' என்று தொன்னார்கள். 
"இவ்வாறுதான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இந்த (ஆைூைா) 
கநான்ரப கநாற்ைார்களா?'' என்று நான் ககட்கடன். அதற்கு, "ஆம்' என்று 
அவர்கள் விரடயளித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் 
பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஸம்ஸம் கிணற்றுக்கருகில் 
தமது கமல்துண்ரடத் தரலயரணயாக்கிச் ொய்ந் திருந்த இப்னு அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்களிடம் நான் ஆைூைா கநான்பு பற்ைிக் ககட்கடன்'' என ஹதீஸ் 
ததாடங்குகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  

2088 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஆைூைா நாளில் தாமும் கநான்பு கநாற்று, கநான்பு 
கநாற்குமாறு (மக்களுக்கும்) கட்டரளயிட்டார்கள். அப்கபாது மக்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! இது யூதர்களும் கிைிஸ்தவர்களும் 
கண்ணியப்படுத்தும் நாளாயிற்கை?'' என்று வினவினர். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்ைா அல்லாஹ் (அல்லாஹ் நாடினால்) அடுத்த 
ஆண்டில் நாம் (முஹர்ைம்) ஒன்பதாவது நாளில் கநான்பு கநாற்கபாம்'' என்று 
கூைினார்கள். ஆனால், அடுத்த ஆண்டு வருவதற்குள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இைந்துவிட்டார்கள்.  

2089 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அடுத்த ஆண்டுவரை நான் உயிகைாடிருந்தால் 
ஒன்பதாவது நாளில் கநான்பு கநாற்கபன்'' என்று இடம் தபற்றுள்ளது. அபூபக்ர் 
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பின் அபரீைபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "அதாவது ஆைூைா நாளில்' 

எனும் குைிப்புடன் இடம் தபற்றுள்ளது. 

 பாடம் : 21 ஆைூைா நாளில் (கநான்பு கநாற் காமல்) ொப்பிட்டுவிட்டவர், 

அன்ரைய தினத்தின் எஞ்ெிய பகுதியில் உண்பரதத் தவிர்க்கட்டும்!  

2090 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆைூைா நாளன்று "அஸ்லம்' குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு 
மனிதரை அனுப்பி, "(இன்று) கநான்பு கநாற்காமலிருப்பவர், கநான்பு 

கநாற்கட்டும்; ொப்பிட்டு விட்டவர், இைவுவரை தமது கநான்ரப நிரைவு 

தெய்யட்டும்' என்று மக்களிரடகய அைிவிக்குமாறு உத்தைவிட்டார்கள்.56  

2091 ருபய்யிஉ பின்த் முஅவ்வித் பின் அஃப்ைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆைூைா (முஹர்ைம் பத்தாவது) 
நாளன்று காரலயில் மதீனா புைநகரிலுள்ள அன்ொரிகளின் கிைாமங் களுக்கு 
ஆளனுப்பி "(இன்று) காரலயில் கநான்பாளியாக இருப்பவர், தமது கநான்ரபத் 
ததாடைட்டும்; கநான்பு கநாற்காமல் காரலப் தபாழுரத அரடந்தவர் இன்ரைய 
தினத்தின் எஞ்ெிய தபாழுரத (கநான்பிருந்து) நிரைவு தெய்யட்டும்'' என்று 
அைிவிக்கச் தெய்தார்கள். நாங்கள் அதன் பின்னர் அந்நாளில் கநான்பு 
கநாற்கலாகனாம்; எங்கள் ெிறுவர் கரளயும் -அல்லாஹ் நாடினால்- கநான்பு 
கநாற்கச் தெய்கவாம். நாங்கள் பள்ளிவாெ லுக்குச் தெல்லும்கபாது, 

கம்பளியாலான விரளயாட்டுப் தபாருட்கரள அவர்களுக் காகச் தெய்து, 

அவர்களில் ஒருவன் (பெியால்) உணவு ககட்டு அழும்கபாது கநான்பு துைக்கும் 
கநைம்வரை (அவன் பெிரய மைந்தி ருப்பதற்காக) அவனிடம் அந்த விரள 

யாட்டுப் தபாருரளக் தகாடுப்கபாம்.57  

2092 காலித் பின் தக்வான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ருபய்யிஉ 
பின்த் முஅவ்வித் (ைலி) அவர்களிடம், ஆைூைா (முஹர்ைம் பத்தாவது நாள்) 
கநான்பு பற்ைிக் ககட்கடன். அப்கபாது அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அன்ொரி களின் கிைாமங்களுக்குத் தம் தூதுவர்கரள அனுப்பினார்கள்' 

என்று கூைியதாக கமற்கண்ட ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. மற்ை விவைங்கள் 
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கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. இருப்பினும், 

அதில் பின்வருமாறு கூைப்பட்டுள்ளது: நாங்கள் கம்பளியாலான விரளயாட்டுப் 
தபாருட்கரள அவர்களுக்காகத் தயார் தெய்து, அவற்ரை எங்களுடன் 

எடுத்துச்தெல்கவாம். ெிறுவர்கள் எங்களிடம் உணவு ககட்பார்களானால், 

விரளயாட்டுப் தபாருரளக் தகாடுத்து, அவர்கள் கநான்ரப நிரைவு 
தெய்யும்வரை கவனத்ரதத் திரெதிருப்புகவாம்.  

பாடம் : 22 கநான்புப் தபருநாள் மற்றும் ஹஜ்ஜுப் தபருநாள் ஆகிய இரு 
தினங்களில் கநான்பு கநாற்பதற்கு வந்துள்ள தரட.58  

2093 அப்துர் ைஹ்மான் பின் அஸ்ஹர் (ைஹ்) அவர்களின் அடிரமயாயிருந்த 
ெஅத் பின் உரபத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (ஹஜ்ஜுப்) தபருநாள் 
ததாழுரகயில் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்களுடன் கலந்துதகாண்கடன். 
அவர்கள் வந்து (முதலில்) ததாழுதுவிட்டுப் பின்னர் திரும்பி மக்களுக்கு 
உரையாற்ைினார்கள். அப்கபாது பின்வருமாறு குைிப்பிட்டார்கள்: இவ்விரு 
நாட்களிலும் கநான்பு கநாற்கக் கூடாததன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தரட விதித்துள்ளார்கள். ஒன்று, உங்கள் கநான்பிலிருந்து நீங்கள் 

விடுபடும் கநான்புப் தபருநாள் ஆகும். மற்தைான்று உங்கள் குர்பானிப் 

பிைாணிகளின் இரைச்ெிரய நீங்கள் உண்ணும் (ஹஜ்ஜுப்) தபருநாள் ஆகும்.59  

2094 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஹஜ்ஜுப் தபருநாள், கநான்புப் தபருநாள் ஆகிய இரு தினங்களில் 
கநான்பு கநாற்கக் கூடாததனத் தரட விதித்தார்கள்.  

2095 கஸஆ பின் யஹ்யா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூெயதீ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து ஒரு ஹதீரஸ நான் தெவியுற்கைன். அது எனக்கு வியப் 
பூட்டகவ, "இரத நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 

தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவியுைாத ஒன்ரை அவர்கள் கூைியதாகச் 

தொல்கவனா? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஹஜ்ஜுப் தபருநாள் 
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மற்றும் கநான்புப் தபருநாள் ஆகிய இரு தினங்களில் கநான்பு கநாற்பது தகாது' 

என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள்.60  

2096 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கநான்புப் தபருநாள் மற்றும் குர்பானி தெய்யும் (ஹஜ்ஜுப் 
தபரு)நாள் ஆகிய இரு தினங் களில் கநான்பு கநாற்க கவண்டாதமனத் தரட 
விதித்தார்கள். இரத யஹ்யா பின் உமாைா (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

2097 ஸியாத் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் இப்னு 
உமர் (ைலி) அவர் களிடம் வந்து, "நான் ஒரு நாள் கநான்பு கநாற்க கநர்ச்ரெ 
தெய்துள்களன். அது ஹஜ்ஜுப் தபருநாளாக, அல்லது கநான்புப் தபருநாளாக 
அரமந்துவிட்டது'' என்று தொன் னார். அதற்கு இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள், 

உயர்ந்கதான் அல்லாஹ் கநர்த்திக் கடன்கரள நிரைகவற்றுமாறு 

கட்டரளயிட்டுள்ளான். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இந்த நாளில் 
கநான்பு கநாற்பரதத் தரட விதித்துள்ளார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.61  

2098 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கநான்புப் தபருநாள் மற்றும் ஹஜ்ஜுப் தபருநாள் ஆகிய இரு 
தினங்களில் கநான்பு கநாற்க கவண்டாதமனத் தரட விதித்தார்கள்.  

பாடம் : 23 "அய்யாமுத் தஷ்ரீக்' (துல்ஹஜ் 11, 12, 13 ஆகிய) நாட்களில் 
கநான்பு கநாற்பதற்கு வந்துள்ள தரட.  
2099 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "அய்யாமுத் தஷ்ரீக்' 

(எனும் ஹஜ்ஜுப் தபருநாளுக்கு அடுத்த மூன்று) நாட்கள், உண் பதற்கும் 
பருகுவதற்கும் உரிய நாட்களாகும். இரத நுரபைா பின் அம்ர் பின் அவ்ஃப் 
அல்ஹுதலீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக் கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் நுரபைா 
(ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "அைிவிப்பாளர் காலித் அல்ஹத்தா (ைஹ்) அவர்கள், நான் 
எனக்கு இந்த ஹதீரஸ அைிவித்த அபுல்மலீஹ் (ைஹ்) அவர்கரளச் 
ெந்தித்தகபாது, அவர்களிடம் அரதப் பற்ைிக் ககட்கடன். அப்கபாது கமற்கண்ட 
ஹதீரஸ அவர்கள் எனக்கு அைிவித்தார்கள். கமலும், ("பருகுவதற்கும்' 
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என்பதற்குப் பின்னால்) "இரைவரன நிரனவுகூர்(ந்து திக்ர் தெய்)வதற்கும் 
உரிய நாளாகும்'' என்பரத அதிகப்படியாக அைிவித்தார்கள்'' என்று கூைியதாக 
இடம்தபற்றுள்ளது. 

2100 கஅப் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என்ரனயும் அவ்ஸ் பின் அல்ஹதஸான் (ைலி) அவர் 
கரளயும் "அய்யாமுத் தஷ்ரீக்' நாட்களில் அனுப்பி, "இரைநம்பிக்ரகயாளரைத் 

தவிை கவதைவரும் தொர்க்கத்தில் நுரழயமாட்டார்; "மினா'வின் நாட்கள் 

உண்பதற்கும் பருகுவதற்கும் உரிய நாட்க ளாகும்'' என (மக்களிரடகய) 
அைிவிக்கச் தெய்தார்கள்.62 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் 
ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "எங்கள் இருவரையும் அைிவிக்கச் 
தெய் தார்கள்'' எனும் வாெகம் இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 24 தவள்ளிக்கிழரம (ஒரு நாள்) மட்டும் கநான்பு கநாற்பது 
விரும்பத் தக்க தன்று.63  

2101 முஹம்மத் பின் அப்பாத் பின் ஜஅஃபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
இரையில்லம் கஅபாரவச் சுற்ைி (தவாஃப்) வந்துதகாண்டிருந்த ஜாபிர் பின் 

அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடம் நான், "தவள்ளிக்கிழரம (ஒரு நாள் மட்டும்) 
கநான்பு கநாற்க கவண்டாதமன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட 

தெய்தார்களா?'' என்று ககட் கடன். அதற்கு "ஆம், இந்த இல்லத்தின் அதிபதிமீது 

ஆரணயாக!'' என்று ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் பதிலளித்தார்கள்.64 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 2102 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
தவள்ளிக்கிழரமக்கு முன்பு ஒரு நாள், அல்லது பின்பு ஒரு நாரளச் 
கெர்க்காமல் (தனியாக) தவள்ளியன்று மட்டும் கநான்பு கநாற்க கவண்டாம். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2103 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இைவுகளில் தவள்ளிக்கிழரம இைரவ 
மட்டும் இைவுத் ததாழுரகக்காகத் கதர்ந் ததடுக்காதீர்கள். தினங்களில் 
தவள்ளிக்கிழரம தினத்ரத மட்டும் கநான்பு கநாற்பதற்காகத் 
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கதர்ந்ததடுக்காதீர்கள்; உங்களில் ஒருவர் (வழக்கமாக) கநான்பு கநாற்கும் நாள் 
தவள் ளிக்கிழரமயாக அரமந்துவிட்டால் தவிை! இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 25 "கநான்பு கநாற்கச் ெக்தி தபற்ைவர்கள் (கநாற்காமல் 
விட்டுவிட்டால்) அதற் குப் பரிகாைமாக ஓர் ஏரழக்கு உண வளிப்பது 
கடரமயாகும்'' எனும் (2:184ஆவது) இரைவென(த்தின் ெட்ட)ம், "உங்களில் 
(ைமளான் எனும்) அந்த மாதத்ரத அரடந்தவர் அதில் கநான்பு கநாற்கட்டும்'' 

எனும் (2:185ஆவது) வெனத்தின் மூலம் மாற்ைப்பட்டுவிட்டது என்பதன் 
விளக்கம்.65  

2104 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "கநான்பு 
கநாற்பதற்குச் ெக்தி உள்ளவர்கள் (கநான்பு கநாற்காமல் விட்டுவிட்டால்) 
அதற்குப் பரிகாைமாக ஓர் ஏரழக்கு உணவளிக்க கவண்டும்'' எனும் இந்த 

(2:184ஆவது) வெனம் அருளப் தபற்ைகபாது, நாடியவர் கநான்பு கநாற்காமல் 

விட்டுவிட்டுப் பரிகாைம் தெய்துவந்தார். பின்னர் இரத மாற்ைி இதற்குப் 

பின்னுள்ள ("உங்களில் அந்த மாதத்ரத அரடந்தவர் அதில் கநான்பு 
கநாற்கட்டும்'' என்ை 2:185ஆவது) வெனம் அருளப்தபற்ைது.66  

2105 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ைமளான் மாதத்தில் 

நாடினால் கநான்பு கநாற்கபாம்; நாடினால் கநான்பு கநாற்காமல் விட்டுவிட்டு, 

அதற்குப் பரிகாைமாக ஓர் ஏரழக்கு உணவளித்து வந்கதாம். இறுதியில் (அந்த 

நரடமுரைரய மாற்றுகின்ை) "உங்களில் அந்த மாதத்ரத அரடந்தவர் அதில் 
கநான்பு கநாற்கட்டும்'' எனும் இந்த (2:185ஆவது) வெனம் அருளப் தபற்ைது.  

பாடம் : 26 ைமளானில் விடுபட்ட கநான்ரப ைஅபான் மாதத்தில் "களா'ச் 
தெய்தல். 
 2106 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: எனக்கு ைமளானில் ெில 
கநான்புகள் விடு பட்டுவிடும். அவற்ரை ைஅபான் மாதத்தில் தவிை 
கவதைதிலும் என்னால் (களாவாக) நிரைகவற்ை முடியாது. அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்களின் பணிவிரடயில் ஈடுபட்டகத இதற்குக் காைணம்.67 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாக வும் வந்துள்ளது. ஆயினும் அதில், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உரடய கதரவகரளக் கவனிக்க 
கவண்டி) இருந்தகத காைணம்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
யஹ்யா (ைஹ்) அவர் களிடமிருந்கத இன்கனார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களுக்கு இருந்த (பணி) நிரலகய அதற்குக் காைணம் என நான் 
எண்ணுகிகைன்'' என யஹ்யா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் 
பணிவிரடயில் ஈடுபட்டது பற்ைிய குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 

 2107 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் (அவர்களுரடய துரணவியைான) எங்களில் 
ஒருவருக்கு ைமளான் கநான்பு தவைி விடும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களு டன் (இருந்ததால்) அரத அவைால் ைஅபான் மாதம் வைாதவரை 
"களா'ச் தெய்ய முடியாது.68 

 பாடம் : 27 இைந்துகபானவர் ொர்பாக (அவர் தவைவிட்ட) கநான்ரபக் "களா'ச் 
தெய்வது.  

2108 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கநான்ரப 
நிரைகவற்ை கவண்டிய ஒருவர் இைந்துவிட்டால், அவர் ொர்பாக அவருரடய 

தபாறுப்பாளர் (உைவினர்) கநான்பு கநாற்பார். இரத ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக் கிைார்கள்.69 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

2109 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு தபண்மணி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "என் தாயாருக்கு ஒரு மாத 
கநான்பு கடரமயிருந்த நிரலயில் இைந்துவிட்டார். (அவர் ொர்பாக நான் 
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கநான்பு கநாற்கலாமா?)'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அவர் மீது கடன் ஏதும் இருந்தால் அரத நீ நிரை கவற்றுவாய் 

அல்லவா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர் "ஆம்' என்ைார். "அவ்வாைா யின், 

நிரைகவற்றுவதற்கு மிகவும் தகுதி வாய்ந்தது அல்லாஹ்வின் கடகன'' என்று 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்.70  

2110 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஒரு மாத கநான்பு கடரம 
யிருந்த நிரலயில் என் தாயார் இைந்துவிட்டார். அரத அவர் ொர்பாக நான் 
நிரைகவற்ைலாமா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உன் தாயார்மீது கடகனதும் இருந்தால், அவர் ொர்பாக அரத நீ 

நிரைகவற்றுவாயா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர் "ஆம்' என்ைார். "அவ்வாைாயின், 

நிரைகவற்ைப்படுவதற்கு மிகவும் தகுதி வாய்ந்தது அல்லாஹ்வின் கடகன'' 

என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான சுரலமான் அல்அஃமஷ் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூறுகிைார்கள்: முஸ்லிம் பின் இம்ைான் அல்பத்தீன் (ைஹ்) அவர்கள் இந்த 
ஹதீரஸ எங்களுக்கு அைிவித்த கபாது, அல்ஹகம் பின் உரதபா (ைஹ்) 
மற்றும் ெலமா பின் குரஹல் (ைஹ்) ஆகிய இருவரும், "இந்த ஹதீரஸ 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து முஜாஹித் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவித்தரத நாங்கள் தெவியுற்றுள்களாம். அப்கபாது அங்கு நாங்களும் 
அமர்ந்திருந்கதாம்'' என்று கூைினர். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஒன்பது அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

2111 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு தபண்மணி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என் 
தாயார், தம்மீது கநர்ச்ரெ கநான்பு கடரமயாகியிருந்த நிரலயில் 

இைந்துவிட்டார். அவர் ொர்பாக நான் கநான்பு கநாற்கலாமா?'' என்று ககட்டார். 
அதற்கு "உன் தாயார்மீது ஏகதனும் கடனிருந்த நிரலயில் அரத நீ 
நிரைகவற்ைினால், அவர் ொர்பாக நிரைகவைி விடாதா?'' என்று அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டார்கள். அப்தபண்மணி, "ஆம்' என்ைார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன் தாயார் ொர்பாக கநான்பு 
கநாற்றுக்தகாள்'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 2112 புரைதா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் அமர்ந்திருந்கதன். அப்கபாது அவர்களிடம் ஒரு தபண்மணி வந்து, 

"நான் என் தாயாருக்கு ஓர் அடிரமப் தபண்ரணத் தானமாக 
வழங்கியிருந்கதன். என் தாயார் இைந்துவிட்டார். (இப்கபாது அந்த அடிரமப் 
தபண் எனக்கக கிரடத்துவிட்டார். இந்நிரலயில் தானத்திற்குரிய நற்பலன் 

எனக்கு உண்டா?)'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(தானம் தெய்ததற்குரிய) நற்பலன் உனக்கு உறுதியாகிவிட்டது. 
வாரிசுரிரம, அவ்வடிரமப் தபண்ரண உனக்கக மீட்டுத் தந்துவிட்டது'' என்று 

தொன்னார்கள். அப்தபண்மணி, "என் தாயார்மீது ஒரு மாத கநான்பு 
(கடரமயாகி) இருந்தது. அவர் ொர்பாக நான் கநான்பு கநாற்கலாமா?'' என்று 
ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் ொர்பாக நீ 
கநான்பு கநாற்றுக் தகாள்'' என்ைார்கள். அப்தபண்மணி, "என் தாயார் (இதுவரை) 
அைகவ ஹஜ் தெய்யவில்ரல. அவர் ொர்பாக நான் ஹஜ் தெய்யலாமா?'' என்று 
ககட்டதற்கு, "அவருக்காக நீ ஹஜ் தெய்'' என்று அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்.  

2113 கமற்கண்ட ஹதீஸ் புரைதா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "(என் தாயார்மீது) இரு 
மாத கநான்பு (கடரமயாகி) இருந்தது'' என்று அப்தபண்மணி ககட்டதாக 
இடம்தபற்றுள் ளது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் புரைதா (ைலி) அவர் 
களிடமிருந்கத கவகைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஒரு தபண்மணி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்'' என்று ஹதீஸ் 
ததாடங்குகிைது. இந்த அைி விப்பில், "(என் தாயார்மீது) ஒரு மாத கநான்பு 
(கடரமயாகி) இருந்தது'' என்கை இடம்தபற் றுள்ளது. மற்ை தகவல்கள் 
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கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 

"இரு மாத கநான்பு (கடரமயாகி) இருந்தது'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. - 
இன்கனார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாக வும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
வந்துள்ளது. அதில் "ஒரு மாத கநான்பு (கடரமயாகி) இருந்தது'' என்று 
காணப்படுகிைது.  

பாடம் : 28 கநான்பு கநாற்ைிருப்பவர் விருந்துக்கு அரழக்கப்பட்டால் "நான் 
கநான்பாளி' என்று அவர் தொல்லிவிட கவண்டும். 

 2114 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் கநான்பு 
கநாற்ைிருக்கும்கபாது விருந்துக்கு அரழக்கப்பட்டால் "நான் கநான்பாளி' என்று 
அவர் கூைிவிடட்டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 29 கநான்பாளி நாரவக் காப்பது.  
2115 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் கநான்பு 
கநாற்ைவைாகக் காரலப் தபாழுரத அரடயும் நாளில் அரு வருப்பாக 
(ஆபாெமாக)ப் கபெ கவண்டாம்; அைிவனீமாக நடந்துதகாள்ள கவண்டாம். 
எவகைனும் அவரை ஏெினாகலா அல்லது வம்புக்கு இழுத்தாகலா "நான் 
கநான்பு கநாற்ைி ருக்கிகைன்; நான் கநான்பு கநாற்ைிருக்கிகைன்'' என்று அவர் 
கூைிவிடட்டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 பாடம் : 30 கநான்பின் மாண்பு  

2116 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வலிவும் மாண்பும் 
உரடய அல்லாஹ், "ஆதமின் ரமந்தனுரடய (மனிதனுரடய) ஒவ்தவாரு 

தெயலும் அவனுக்கக உரியதாகும். ஆனால், கநான்ரபத் தவிை! கநான்பு 
எனக்கு (மட்டுகம) உரியதாகும். அதற்கு நாகன நற்பலன் வழங்குகவன்'' என்று 
கூைினான். முஹம்மதின் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அ(ந்த இரை)வன்மீது 
ெத்தியமாக! கநான்பாளியின் வாயிலிருந்து வசீும் வாரட, அல்லாஹ்விடம் 
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கஸ்தூரி மணத்ரதவிட நறுமணமிக்கதாகும்.71 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 2117 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கநான்பு 
(பாவங்களிலிருந்து காக்கும்) ககடயமாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

2118 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "ஆதமின் 
ரமந்தனுரடய (மனிதனுரடய) ஒவ்தவாரு தெயலும் அவனுக்கக 
உரியதாகும்; கநான்ரபத் தவிை! கநான்பு எனக்கு உரிய தாகும். அதற்கு நாகன 
நற்பலன் வழங்கு கவன்'' என வலிவும் மாண்பும் உரடய அல்லாஹ் 
கூைினான். கநான்பு (பாவங்களிலி ருந்து காக்கும்) ககடயமாகும். உங்களில் 
ஒருவர் கநான்பு கநாற்ைிருக்கும் நாளில் அரு வருப்பாக (ஆபாெமாக)ப் கபெ 
கவண்டாம்; கூச்ெலிட்டு ெச்ெைவு தெய்ய கவண்டாம். யாகைனும் அவரை 
ஏெினால் அல்லது வம்புக் கிழுத்தால் "நான் கநான்பு கநாற்ைிருக்கிகைன்'' என்று 
அவர் கூைிவிடட்டும்! முஹம்மதின் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது 
ெத்தியமாக! கநான்பாளியின் வாயிலிருந்து வரும் வாரட, மறுரம நாளில் 
அல்லாஹ்விடம் கஸ்தூரியின் மணத்ரதவிட நறுமணமிக்கதாகும். 
கநான்பாளிக்கு இைண்டு மகிழ்ச்ெிகள் உள்ளன. கநான்பு துைக்கும்கபாது, கநான்பு 

துைப்பரத முன்னிட்டு அவர் மகிழ்ச்ெியரடகிைார். தம் இரைவரனச் 

ெந்திக்கும்கபாது கநான்பின் காைணமாக அவர் மகிழ்ச்ெியரடகிைார். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.72  

2119 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆதமின் மகனுரடய 
(மனிதனுரடய) ஒவ்தவாரு நற்தெயலுக்கும் ஒன்றுக்குப் பத்து முதல் எழுநூறு 
மடங்குகள்வரை நன்ரமகள் வழங்கப்படுகின்ைன; அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்: 
கநான்ரபத் தவிை. ஏதனனில், கநான்பு எனக்கு உரியதாகும். அதற்கு நாகன 
நற்பலன் வழங்குகிகைன். அவன் எனக்காககவ தனது உணர்ரவயும் உணரவ 
யும் ரகவிடுகிைான் (என அல்லாஹ் கூறுகின் ைான்). கநான்பாளிக்கு இைண்டு 
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மகிழ்ச்ெிகள் உள்ளன. அவர் கநான்ரபத் துைக்கும்கபாது ஒரு மகிழ்ச்ெியும், தம் 

இரைவரனச் ெந்திக்கும் கபாது மற்தைாரு மகிழ்ச்ெியும் (அரடகிைார்). 
கநான்பாளியின் வாயிலிருந்து வரும் வாரட, அல்லாஹ்விடம் கஸ்தூரியின் 
மணத்ரதவிட நறுமணமிக்கதாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

2120 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "கநான்பு எனக்கு 
உரியதாகும். அதற்கு நாகன நற்பலன் வழங்குகவன்'' என அல்லாஹ் 

கூறுகின்ைான். கநான்பாளிக்கு இைண்டு மகிழ்ச்ெிகள் உள்ளன. கநான்பு 

துைக்கும்கபாது அவர் மகிழ்ச்ெி அரடவார்; அல்லாஹ்ரவச் ெந்திக்கும்கபாதும் 

மகிழ்ச்ெி அரடவார். முஹம்மதின் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது 
ெத்தியமாக! கநான்பாளியின் வாயிலிருந்து வரும் வாரட, அல்லாஹ்விடம் 
கஸ்தூரியின் மணத்ரதவிட நறுமணமிக்கதாகும். இந்த ஹதீரஸ 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களும் அபூெயதீ் (ைலி) அவர்களும் அைிவிக்கிைார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், "அவர் அல்லாஹ்ரவச் ெந்திக்கும்கபாது, அல்லாஹ் அவருக்கு 
நற்பலன் வழங்குவான்; அவர் மகிழ்ச்ெி அரடவார்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

2121 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தொர்க்கத்தில் 
"ைய்யான்' எனப்படும் ஒரு நுரழவாயில் இருக்கிைது. மறுரம நாளில் அதன் 
வழியாக கநான்பாளிககள நுரழவார்கள். அவர்கரளத் தவிை கவதைவரும் 

(அதன் வழியாக) நுரழயமாட்டார்கள். "கநான்பாளிகள் எங்கக?'' என்று 

ககட்கப்படும்; உடகன அவர்கள் அதன் வழியாக நுரழவார்கள். அவர்களில் 
இறுதி நபர் நுரழந்ததும் அந்நுரழவாயில் அரடக் கப்பட்டுவிடும்; அதன் 
வழியாக கவதைவரும் நுரழயமாட்டார்கள். இரத ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.73  
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பாடம் : 31 அல்லாஹ்வின் பாரதயில் (அைப் கபாருக்குச் தெல்லும்கபாது) 
எந்த வித இரடயூறும் கடரம தவறுதலும் ஏற் படாமல் கநான்பு கநாற்கச் 
ெக்தி தபற் ைிருப்பவர் கநான்பு கநாற்பதன் ெிைப்பு. 

 2122 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
பாரதயில் (அைப்கபார் புரியச் தெல்லும்கபாது) ஒரு நாள் கநான்பு கநாற்கும் 
அடியாரின் முகத்ரத, அந்த ஒரு நாளுக்குப் பகைமாக எழுபது ஆண்டுகள் 

(பயணத்) ததாரலவிற்கு நைகத்திலிருந்து அல்லாஹ் அப்புைப்படுத்தாமல் 
இருப்ப தில்ரல. இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.74 

- கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாக வும் வந்துள்ளது. 

 2123 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
பாரதயில் (அைப்கபாருக்குச் தெல்லும்) ஒருவர் ஒரு நாள் கநான்பு கநாற்ைால், 

அவைது முகத்ரத அல்லாஹ் நைக தநருப்ரபவிட்டு எழுபது ஆண்டுகள் 

(பயணத்) ததாரலவிற்கு அப்புைப்படுத்திவிடுகிைான். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 32 கூடுதலான (நஃபில்) கநான்பு கநாற் கும் முடிரவ நண்பகலுக்கு 
முன் தெய் தாலும் கநான்பு தெல்லும். கூடுதலான கநான்பு கநாற்ைிருப்பவர் 
எவ்விதக் காைணமுமின்ைி கநான்ரப (இரட யிகல) விட்டுவிடலாம்.  

2124 இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு நாள் என்னிடம் 
(வந்து), "ஆயிைா! உங்க ளிடம் (உண்பதற்கு) ஏகதனும் இருக்கிைதா?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! எங்களிடம் எதுவுமில்ரல'' 

என்கைன். உடகன "அவ்வாைாயின் நான் கநான்பாளியாக இருந்துதகாள்கிகைன்'' 

என்று கூைிவிட்டுப் புைப்பட்டுச் தென்ைார்கள். பின்னர் "எங்களுக்கு ஓர் 
அன்பளிப்பு வழங்கப்பட்டது' (அல்லது "எங்கரளச் ெந்திக்கச் ெிலர் 
(அன்பளிப்புடன்) வந்தனர்'). அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் 
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திரும்பிவந்தகபாது, நான் "அல்லாஹ்வின் தூதகை! "நமக்கு ஓர் அன்பளிப்பு 
வழங்கப் பட்டுள்ளது' (அல்லது "நம்ரமச் ெந்திக்கச் ெிலர் (அன்பளிப்புடன்) 
வந்தனர்'). (அந்த அன்பளிப்பி லிருந்து) ெிைிதளரவத் தங்களுக்காக நான் 
எடுத்து ரவத்துள்களன்'' என்று தொன்கனன். அதற்கு அவர்கள் "என்ன அது?'' 

என்று ககட்டார்கள். நான் "(கபரீச்ெம் பழம், பாலாரடக் கட்டி, தநய் 
ஆகியவற்ைால் தயாரிக்கப்படும்) "ரஹஸ்' எனும் பலகாைம்'' என்று 
தொன்கனன். "அரதக் தகாண்டு வா'' என்று அவர்கள் தொன்னார்கள். நான் 
அரதக் தகாண்டுவந்கதன். அவர்கள் உண்டார்கள். பிைகு "நான் இன்று 
காரலயில் கநான்பு கநாற்ைி(ட எண்ணியி)ருந்கதன்'' என்று கூைினார்கள். இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான தல்ஹா பின் யஹ்யா (ைஹ்) அவர்கள் 

கூைினார்கள்: நான் இந்த ஹதீரஸ முஜாஹித் (ைஹ்) அவர்களிடம் 
அைிவித்தகபாது அவர்கள், இ(வ்வாறு கநாற்க எண்ணியிருந்த கநான்ரப 
விட்டுவிடுவதான)து, ஒருவர் தமது தெல்வத்திலிருந்து தர்மப் தபாருரள 
எடுத்துரவப்பரதப் கபான்ைதுதான். அவர் நாடினால், (எடுத்து ரவத்த) அரத 
வழங்கலாம்; நாடினால் தம்மிடகம அரத ரவத்துக்தகாள்ளலாம்'' என்று 
கூைினார்கள்.  

2125 இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு நாள் என்னிடம் வந்து, "உங்களிடம் 
(உண்பதற்கு) ஏகதனும் இருக்கிைதா?'' என்று ககட்டார்கள். நாங்கள் "இல்ரல' 

என்கைாம். "அப்படியானால் நான் (இன்று) கநான்பாளியாக இருந்துதகாள் 
கிகைன்'' என்ைார்கள். பிைகு மற்தைாரு நாள் அவர்கள் எம்மிடம் வந்தகபாது, 

"அல்லாஹ் வின் தூதகை! நமக்கு "ரஹஸ்' எனும் பலகாைம் அன்பளிப்பாக 
வழங்கப்பட்டுள்ளது'' என் கைாம். அதற்கு அவர்கள், "எனக்கு அரதக் காட்டு. 
நான் இன்று காரல கநான்பு கநாற்ைி ருந்கதன்'' என்று கூைிவிட்டு, அரத 
(வாங்கி)ச் ொப்பிட்டார்கள்.75  

பாடம் : 33 (கநான்பாளி) மைதியாக உண்ணகவா பருககவா தாம்பத்திய உைவு 
தகாள் ளகவா தெய்தால் கநான்பு முைியாது.  
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2126 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர் கநான்பு 
கநாற்றுக்தகாண்டு மைதியாக உண்ணகவா பருககவா தெய்தால் அவர் 

கநான்ரபத் ததாடைட்டும். அவரை அல்லாஹ்கவ உண்ணவும் பருகவும் 
ரவத்தான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 34 நபி (ஸல்) அவர்கள் ைமளான் அல்லாத மாதத்தில் கநான்பு 
கநாற்ைதும், கநான்கப இல்லாமல் எந்த மாதத்ரதயும் தவறுரமயாக 
விடாமலிருப்பது விரும்பத் தக்கதாகும் என்பதும்.  

2127 அப்துல்லாஹ் பின் ைகீக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஆயிைா 
(ைலி) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ைமளாரனத் தவிை கவதைந்த குைிப் 
பிட்ட மாதத்திலாவது (மாதம் முழுக்க) கநான்பு கநாற்ைிருக்கிைார்களா?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நபி (ஸல்) 
அவர்கள் இைக்கும்வரை ைமளான் அல்லாத கவதைந்த குைிப்பிட்ட 
மாதத்திலும் (மாதம் முழுக்க) கநான்பு கநாற்ைதுமில்ரல; ஒரு ெில 
நாட்களாவது கநான்பு கநாற்காமல் எந்த மாதத்ரதயும் (அடிகயாடு) விட்டது 
மில்ரல'' என்று பதிலளித்தார்கள்.  

2128 அப்துல்லாஹ் பின் ைகீக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஆயிைா 
(ைலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ைமளாரனத் தவிை 
கவறு மாதங்களில்) ஒரு மாதம் முழுவதும் கநான்பு கநாற்ைார்களா?'' என்று 

ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ைமளாரனத் தவிை கவதைந்த மாதத்திலும் ஒரு மாதம் முழுவதும் கநான்பு 
கநாற்ைதில்ரல. அவர்கள் இைக்கும்வரை எந்ததவாரு மாதத் திலும் ஒரு ெில 
நாட்ககளனும் கநான்பு கநாற் காமல் இருந்ததில்ரல'' என்று விரடயளித் 
தார்கள்.  

2129 அப்துல்லாஹ் பின் ைகீக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஆயிைா 
(ைலி) அவர்களிடம் நபி (ஸல்) அவர்களின் கநான்பு குைித்துக் ககட்கடன். 
அதற்கு அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (ததாடர்ந்து) கநான்பு கநாற்கிைார்ககளா, 

கநான்பு கநாற்கிைார் ககளா என்று நாங்கள் தொல்லுமளவிற்கு கநான்பு 

991

ஸஹஹீ் முஸ்லலம்
நநான்ப� 



 
 
 

கநாற்றுக்தகாண்டிருப்பார்கள்; கநான்கப கநாற்க மாட்டார்ககளா; கநான்கப 

கநாற்கமாட்டார்ககளா என்று நாங்கள் தொல்லுமளவிற்கு கநான்பு கநாற் 
காமல் இருந்துவிடவும் தெய்வார்கள். கமலும், அவர்கள் மதீனாவிற்கு 
வந்ததிலிருந்து ைமளாரனத் தவிை கவறு எந்த மாதத்திலும் மாதம் முழுக்க 
கநான்பு கநாற்ைரத நான் கண்டதில்ரல'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 2130 இரைநம்பிக்ரகயார்களின் அன்ரன ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இனி) கநான்ரப 
விடகவமாட்டார்ககளா என்று நாங்கள் தொல்லுமளவிற்கு அவர்கள் கநான்பு 
கநாற்றுக்தகாண்கட இருப்பார்கள்; (இனி) அவர்கள் கநான்கப 
கநாற்கமாட்டார்ககளா என்று நாங்கள் தொல்லுமளவிற்கு அவர்கள் கநான்பு 
கநாற்காமல் விட்டுவிடவும் தெய் வார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ைமளாரனத் தவிை கவதைந்த மாதத் திலும் மாதம் முழுக்க கநான்பு 
கநாற்ைரத நான் கண்டதில்ரல. ைஅபாரனத் தவிை கவதைந்த மாதத்திலும் 
அதிகமாக கநான்பு கநாற்ைரத நான் கண்டதில்ரல.76 

 2131 அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நான் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் கநான்பு குைித்துக் ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் கள் (ததாடர்ந்து) கநான்பு கநாற்கிைார்ககளா என்று நாங்கள் 
தொல்லுமளவிற்கு கநான்பு கநாற்றுக்தகாண்கட இருப்பார்கள்; கநான்கப 
கநாற்கமாட்டார்ககளா என்று நாங்கள் தொல்லுமளவிற்கு கநான்பு கநாற்காமல் 
இருந்துவிடவும் தெய்வார்கள். அவர்கள் ைஅபாரனத் தவிை கவதைந்த 
மாதத்திலும் அதிக நாட்கள் கநான்பு கநாற்ைரத நான் கண்டதில்ரல. 
ைஅபான் மாதம் முழுவதும் அவர்கள் கநான்பு கநாற்ைிருக்கிைார்கள். 
ைஅபானில் ெில நாட்கள் மட்டும் கநான்பு கநாற்றும் இருக்கிைார்கள்'' என்று 

விரடயளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
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2132 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஓைாண்டில் ைஅபான் மாதத்ரதவிட அதிகமாக கவதைந்த 
மாதத்திலும் கநான்பு கநாற்ைதில்ரல. "நற்தெயல்களில் உங்களால் 

இயன்ைரதகய தெய்யுங்கள். நீங்கள் ெலிப்பரடயாத வரை அல்லாஹ் 

ெலிப்பரடயமாட்டான்'' என்று அவர்கள் கூறுவார்கள். கமலும், "குரைவாக 

இருந்தாலும் ததாடர்ந்து ஒருவர் தெய்துவரும் நற்தெயகல அல்லாஹ்விற்கு 
மிக விருப்பமானதாகும்'' என்றும் அவர்கள் கூறுவார்கள்.77 

 2133 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ைமளாரனத் தவிை கவதைந்த மாதத்திலும் மாதம் முழுக்க 
கநான்பு கநாற்கமாட்டார்கள். கநான்பு கநாற்கத் ததாடங்கிவிட்டால், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அவர்கள் இனி விடாமல் (ததாடர்ந்து) கநான்பு 
கநாற்றுக் தகாண்கட இருப்பார்ககளா' என்று ஒருவர் தொல்லுமளவிற்கு 
கநான்பு கநாற்றுக் தகாண்கட இருப்பார்கள். கநான்ரப அவர்கள் விடத் 
ததாடங்கினால், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இனிகமல் கநான்கப கநாற்க 
மாட்டார்ககளா' என்று ஒருவர் தொல்லுமள விற்கு கநான்பு கநாற்காமலும் 
இருந்து விடுவார்கள்.78 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர் 
ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் மதீனாவிற்கு வந்ததிலிருந்து (ைமளானில் தவிை) ததாடர்ந்து ஒரு 
மாதம் கநான்பு கநாற்ைதில்ரல'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது.  

2134 உஸ்மான் பின் ஹகீம் அல்அன்ொரி (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்களிடம் ைஜப் மாதத்தில் கநான்பு கநாற்பது 

குைித்துக் ககட்கடன். -அப்கபாது நாங்கள் ைஜப் மாதத்தில் இருந்கதாம்- அதற்கு 

அவர்கள் பின்வருமாறு கூைினார்கள்: இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இனி விடாமல்) கநான்பு 
கநாற்றுக்தகாண்கட இருப்பார்ககளா என்று நாங்கள் தொல்லுமளவிற்கு 

கநான்பு கநாற்றுக்தகாண்கட இருப்பார்கள். (இனி) கநான்கப 
கநாற்கமாட்டார்ககளா என்று நாங்கள் தொல்லுமளவிற்கு கநான்பு கநாற் 
காமல் இருந்துவிடவும் தெய்வார்கள்'' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன். 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

2135 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கநான்பு கநாற்றுக்தகாண்கடயிருப்பார்ககளா, கநான்பு 
கநாற்றுக்தகாண்கடயிருப்பார்ககளா என்று தொல்லப்படும் அளவிற்கு கநான்பு 

கநாற்றுக்தகாண்கட இருப்பார்கள். கநான்கப கநாற்கமாட்டார்ககளா, கநான்கப 
கநாற்க மாட்டார்ககளா என்று தொல்லப்படும் அளவிற்கு கநான்பு 
கநாற்காமலும் இருந்து விடுவார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 35 இடரைச் ெந்திப்பவர், கடரமரயத் தவை விடுபவர், இரு 
தபருநாட்கள் மற்றும் "அய்யாமுத் தஷ்ரீக்' ஆகிய நாட்களில்கூட விடாமல் 
கநான்பு கநாற்பவர் ஆகிகயார் காலதமல்லாம் கநான்பு கநாற்பதற்கு வந்துள்ள 
தரடயும், ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கநான்பு கநாற்பதன் ெிைப்பும்.  

2136 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
"நான் உயிகைாடு வாழும்வரை பகதலல்லாம் கநான்பு கநாற்கபன்; 

இைதவல்லாம் நின்று வழி படுகவன்' என்று நான் தொல்லிக்தகாண்டிருந்த 
தெய்தி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குத் ததரிவிக்கப்பட்டது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "நீர் இவ்வாறு கூைினைீா?'' 

என்று ககட்டார்கள். "நான் அவ்வாறு கூைத்தான் தெய்கதன், அல்லாஹ்வின் 
தூதகை!'' என்கைன். அதற்கு அவர்கள், "இது உம்மால் முடியாது; (ெில நாட்கள்) 
கநான்பு கநாற்பைீாக! (ெில நாட்கள் கநான்ரப) விட்டுவிடுவைீாக! (இைவில் ெிைிது 
கநைம்) உைங்குவைீாக! (ெிைிது கநைம்) நின்று வழிபடுவைீாக! மாதத்தில் மூன்று 
நாட்கள் கநான்பு கநாற்றுக்தகாள்வைீாக! ஏதனனில், ஒவ்தவாரு நற்தெயலுக்கும் 
பிைதியாக அரதப் கபான்ை பத்து மடங்கு (நற்பலன்)கள் உண்டு. (இதன்படி 
மாதத்தில் மூன்று நாட்கள் கநான்பு கநாற்பது மாதம் முழுவதும் கநான்பு 
கநாற்பதற்குச் ெமமாகும்.) இது வருடதமல்லாம் கநான்பு கநாற்ைதாக 
அரமயும்'' என்று தொன்னார்கள். நான், "என்னால் இரதவிடச் ெிைப்பாக 
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(கூடுதலாக)ச் தெய்ய முடியும்!'' என்று கூைிகனன். "(அப்படியானால்) ஒரு நாள் 
கநான்பு கநாற்று, இைண்டு நாட்கள் கநான்ரப விட்டுவிடுவைீாக!'' என்று 
அவர்கள் கூைினார் கள். நான், "என்னால் இரதவிடச் ெிைப்பாக (கூடுதலாக)ச் 
தெய்ய முடியும், அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று தொன்கனன். "(அப்படியானால்) 
ஒரு நாள் கநான்பு கநாற்று, ஒரு நாள் கநான்ரப விட்டுவிடுவைீாக! இதுதான் 
(இரைத்தூதர்) தாவூத் (அரல) அவர்களின் கநான்பாகும். கநான்புகளில் இதுகவ 
நடுநிரலயானதாகும்'' என்று கூைினார்கள். "என்னால் இரதவிடச் ெிைப்பாக 
(கூடுதலாக)ச் தெய்ய முடியும்'' என்று நான் தொன்கனன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அரதவிடச் ெிைந்தது எதுவுமில்ரல'' 

என்ைார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குைிப்பிட்ட மூன்று 
நாட்கரள நான் ஏற்றுக்தகாண்டிருப்பது, என் மரனவி மக்கரளயும் என் 
தொத்து பத்துக்கரளயும்விட எனக்கு மிகவும் விருப்பானதாகும் (என்பரத 
முதுரமயரடந்துவிட்ட இந்நிரலயில் உணர்கிகைன்).79 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2137 யஹ்யா பின் அபகீஸீர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் 
அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்களும் அபூெலமா பின் அப்திர் 

ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்களிடம் தென்கைாம். அவர்கரள அரழத்து 
வருமாறு ஆளனுப்பிவிட்டு, அவர்கள் எங்களிடம் வரும்வரை அவர்களது 
வடீ்டுக்கு அருகிலிருந்த ஒரு பள்ளிவாெலில் நாங்கள் (காத்து) இருந்கதாம். 
அவர்கள் எங்களிடம் வந்தகபாது, "நீங்கள் நாடினால் (என் வடீ்டுக்குள்) வைலாம்; 

நீங்கள் நாடினால் இங்கககய அமைலாம்'' என்ைார்கள். நாங்கள், "இல்ரல, 

இங்கககய அமருகிகைாம். எங்களுக்கு ஹதீஸ் அைிவியுங்கள்'' என்கைாம். 
அப்கபாது அவர்கள் கூைினார்கள்: என்னிடம் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் 
அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவித்தார்கள்: நான் பகதலல்லாம் கநான்பு கநாற்று, 

ஒவ்கவார் இைவிலும் குர்ஆன் முழுவரதயும் ஓதியும் வந்கதன். அப்கபாது 
"என்ரனப் பற்ைி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தொல்லப்பட்டது' அல்லது "(என்ரன 
அரழத்து வருமாறு) அவர்கள் என்னிடம் ஆளனுப்பினார்கள்.' நான் 
அவர்களிடம் தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் என்னிடம், "நீர் (பகற்)கால 
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தமல்லாம் கநான்பு கநாற்று, ஒவ்கவார் இைவி லும் குர்ஆன் முழுவரதயும் 
ஓதிவருவதாக எனக்குச் தெய்தி வந்தகத (அது உண்ரமயா)?'' என்று 

ககட்டார்கள். நான், "ஆம், அல்லாஹ் வின் தூதகை! இதன் மூலம் நான் 
நன்ரமரயத் தவிை கவதைரதயும் நாடவில்ரல'' என்கைன். அவர்கள், 

"ஒவ்தவாரு மாதமும் மூன்று நாட்கள் கநான்பு கநாற்பது உமக்குப் கபாதுகம!'' 
என்ைார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்னால் இரதவிடக் கூடுதலாகச் 
தெய்ய முடியும்'' என்கைன். அவர்கள், "உம் துரணவிக்குச் தெய்ய கவண்டிய 
கடரமகள் உமக்கு இருக்கின்ைன. உம் விருந்தினருக்குச் தெய்ய கவண்டிய 
கடரமகள் உமக்கு உள்ளன. உமது உடலுக்குச் தெய்ய கவண்டிய 
கடரமகளும் உமக்கு உண்டு. எனகவ, இரைத்தூதர் தாவூத் (அரல) 
அவர்கரளப் கபான்று கநான்பு கநாற்பைீாக! ஏதனனில், தாவூத் (அரல) 
அவர்கள் மக்களிரடகய மாதபரும் வணக்கொலியாக இருந்தார்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! தாவூத் (அரல) அவர்களின் 
கநான்பு என்ன?'' என்று ககட்கடன். "ஒரு நாள் கநான்பு கநாற்று ஒரு நாள் 
கநான்ரப விடுவகத அவர்களது கநான்பாகும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். கமலும், "மாதத்திற்கு ஒரு தடரவ குர்ஆரன 
ஓதி நிரைவு தெய்வைீாக!'' என்று கூைினார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
என்னால் இரதவிடக் கூடுதலாகச் தெய்ய முடியும்'' என்கைன். "அவ்வாைாயின் 
இருபது நாட்களுக்கு ஒரு தடரவ குர்ஆரன ஓதி நிரைவு தெய்வைீாக!'' 
என்ைார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்னால் இரதவிடக் கூடுதலாகச் 
தெய்ய முடியும்'' என்கைன். "அப்படியானால், பத்து நாட்களுக்கு ஒரு தடரவ 
குர்ஆரன ஓதி நிரைவு தெய்வைீாக!'' என்ைார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் 

தூதகை! என்னால் இரதவிடக் கூடுதலாகச் தெய்ய முடியும்!'' என்கைன். 
"அவ்வாைாயின் வாைத்துக்கு ஒரு தடரவ குர்ஆரன ஓதி நிரைவு தெய்வைீாக! 
அரதவிட அதிகமாக்க கவண்டாம். ஏதனனில், உம் துரணவிக்குச் தெய்ய 
கவண்டிய கடரமகள் உமக்கு உள்ளன; உம் விருந்தினருக்குச் தெய்ய 
கவண்டிய கடரமகளும் உமக்கு உள்ளன; உமது உடலுக்குச் தெய்ய கவண்டிய 
கடரமகளும் உமக்கு உள்ளன'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள். ஆனால், நான் ெிைமத்ரத வலிந்து ஏற்றுக் தகாண்கடன்; அதனால் 
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என்மீது ெிைமம் சுமத்தப்பட்டது. என்னிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், "உமக்குத் 
ததரியாது; உமது வயது நீளக்கூடும் (அப்கபாது ததாடர்கநான்பும் ததாடர் 
வழிபாடும் உம்மால் முடியாமல் கபாகலாம்)'' என்ைார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியரதப் கபான்று நான் ஆகனன். முதுரம அரடந்த பின், நபி (ஸல்) 
அவர்களின் ெலுரகரய நான் ஏற்றுக்தகாண்டிருந்தால் நன்ைாயிருந்திருக்குகம 
என்று நான் விரும்பி கனன். (அந்த அளவிற்கு நான் பலவனீப்பட்டு 
விட்கடன்).80  

2138 கமற்கண்ட ஹதீஸ் யஹ்யா பின் அபகீஸீர் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஒவ்தவாரு 
மாதமும் மூன்று கநான்புகள் கநாற்பைீாக' என்பதற்குப் பின், "ஏதனனில் 
ஒவ்தவாரு நற்தெயலுக்குப் பிைதியாக அரதப் கபான்ை பத்து மடங்கு 

(நற்பலன்)கள் உமக்கு உண்டு. இது வருடதமல்லாம் கநான்பு கநாற்ைதாக 
அரமயும்' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக 
அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும் அதில், "நபி தாவூத் (அரல) 
அவர்களின் கநான்பு என்ன?'' என்று நான் ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "வருடத் தில் பாதி நாள் (கநான்பு கநாற்பது)' என்று 
கூைினார்கள் என இடம்தபற்றுள்ளது. குர்ஆன் ஓது வரதப் பற்ைிய எந்தக் 
குைிப்பும் இடம்தபைவில்ரல. "உம் விருந்தினருக்குச் தெய்ய கவண்டிய 
கடரமகளும் உமக்கு உள்ளன' என்ை இடத்தில் "உம் பிள்ரளகளுக்குச் தெய்ய 
கவண்டிய கடரமகளும் உமக்கு உள்ளன' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது. 

 2139 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என்னிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஒவ்தவாரு மாதமும் (ஒரு முரை) 
குர்ஆரன ஓதி நிரைவு தெய்வைீாக!'' என்ைார்கள். அப் கபாது நான், 

"(அரதவிடவும் குரைந்த நாட் களில் குர்ஆரன முழுரமயாக ஓதி முடிக்கும்) 
ெக்தி எனக்கு உள்ளது'' என்று கூைிகனன். "அப்படியானால் இருபது இைவு களில் 
(ஒரு முரை) ஓதி நிரைவு தெய்வைீாக!'' என்ைார்கள். அப்கபாதும் நான், "(அரத 
விடவும் குரைந்த நாட்களில் குர்ஆரன முழுரமயாக ஓதி முடிக்கும்) ெக்தி 
எனக்கு உள்ளது'' என்கைன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
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"அப்படியானால் ஏழு நாட்களில் (ஒரு முரை) ஓதி நிரைவு தெய் வைீாக! 
அரதவிட (ஓதுவரத) அதிகமாக்கி விடாதீர்!'' என்று தொன்னார்கள்.81 

 2140 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "அப்துல்லாஹ்! இைவில் 
(அதிக மாக) நின்று வணங்கிவிட்டு, இறுதியில் இைவுத் ததாழுரகரயகய 
ரகவிட கவண்டிய நிரலக்கு ஆளான இன்ன மனிதரைப் கபான்று நீரும் 
ஆகிவிட கவண்டாம்'' என்று கூைினார்கள்.82  

2141 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் ததாடர்ந்து (பகதலல்லாம்) கநான்பு கநாற்பதாகவும் இைதவல்லாம் நின்று 

வழிபடுவதாகவும் நபி (ஸல்) அவர்களுக்குச் தெய்தி எட்டியது. அப்கபாது 
"அவர்கள் என்ரன அரழத்து வருமாறு ஆளனுப்பினார்கள்' அல்லது "நானாக 
அவர்கரளச் ெந்தித்கதன்.' அவர்கள், "நீர், விடாமல் கநான்பு கநாற்பதாகவும் 
(உைங்காமல்) இைதவல்லாம் நின்று ததாழுவதாகவும் என்னிடம் 
கூைப்படுகிைகத! அவ்வாறு தெய்யாதீர். ஏதனனில், உமது கண்ணுக்கு (நீர்) 
அளிக்க கவண்டிய பங்கு உண்டு; உமது உடலுக்கு அளிக்க கவண்டிய பங்கும் 
உண்டு. உம் வடீ்டாருக்கு அளிக்க கவண்டிய பங்கும் உண்டு. எனகவ, (ெில 
நாள்) கநான்பு கநாற்று, (ெில நாள்) கநான்ரப விட்டுவிடுவைீாக! (ெிைிது கநைம்) 
ததாழு வைீாக! (ெிைிது கநைம்) உைங்குவைீாக! பத்து நாட்களுக்கு ஒரு முரை 
கநான்பு கநாற்றுக்தகாள்வைீாக! (மற்ை) ஒன்பது நாட்களுக்கும் உமக்கு நற்பலன் 
உண்டு'' என்று கூைினார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இரதவிட 
அதிகமாகச் தெய்வதற்கு நான் ெக்தி தபற்றுள்களன்'' என்கைன். "அவ் வாைாயின் 
(இரைத்தூதர்) தாவூத் (அரல) அவர்களின் கநான்ரப கநாற்பைீாக!'' என்ைார்கள். 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! தாவூத் (அரல) அவர்கள் எவ்வாறு கநான்பு கநாற் 
பார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு "அவர்கள் ஒரு நாள் கநான்பு கநாற்று, ஒரு 
நாள் விட்டுவிடுவார்கள். கமலும், (கபார் முரனயில்) எதிரிகரளச் 
ெந்திக்கும்கபாது பின் வாங்கமாட்டார்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பதிலளித்தார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (தாவூத் நபியின் 
வைீத்ரத நான் தபை இயலுமா?) இந்தக் குணத் திற்காக எனக்கு யார் 
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தபாறுப்கபற்றுக்தகாள் வார்?'' என்று ககட்கடன். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான அதாஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: (இந்த 
உரையாடலுக்கிரடகய) ஆயுள் கநான்பு கநாற்பது பற்ைி அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் எப்படிக் கூைினார்கள் என்பரத நான் அைியமாட்கடன். 
(ஆயினும், பின்வருமாறு கூைினார்கள் என்று நான் எண்ணுகிகைன்:) 
"காலதமல்லாம் கநான்பு கநாற்ைவர், கநான்பு கநாற்ைவர் அல்லர்; 

காலதமல்லாம் கநான்பு கநாற்ைவர், கநான்பு கநாற்ைவர் அல்லர்; காலதமல்லாம் 
கநான்பு கநாற்ைவர், கநான்பு கநாற்ைவர் அல்லர்'' என்று நபியவர்கள் (மூன்று 
முரை) கூைினார்கள்.83 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின்வரும் தகவலும் இடம்தபற்றுள்ளது: 
முஸ்லிம் (பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான்) கூறுகிகைன்: இந்த ஹதீரஸ 
(அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து) அைிவிப்பவைான கவிஞர் 
அபுல்அப்பாஸ் அஸ்ஸாயிப் பின் ஃபர்ரூக் (ைஹ்) அவர்கள் மக்காவாெிகளில் 

ஒருவைாவார்; நம்பத் தகுந்தவரும் கநர்ரமயானவரும் ஆவார். 

2142 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர்! நீர் இைதவல்லாம் 
நின்று வணங்கி, பகதலல்லாம் கநான்பு கநாற்கிைரீ் (என்று ககள்விப்பட்கடன்). 
நீர் இவ்வாறு தெய்தால் உமது கண் தொருகிவிடும்; பலவனீமரடந்து விடும். 
காலதமல்லாம் கநான்பு கநாற்ைவர் கநான்பு கநாற்ைவர் அல்லர். மாதத்தில் 
மூன்று கநான்பு கநாற்பது எல்லா மாதங்களிலும் கநான்பு கநாற்ைதாக 

அரமயும்'' என்று தொன் னார்கள். நான், "என்னால் இரதவிட அதிக மாகச் 
தெய்ய முடியும்'' என்கைன். "அவ்வாைா யின், (இரைத்தூதர்) தாவூத் (அரல) 
அவர் களின் கநான்ரப கநாற்பைீாக! அவர்கள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் 
கநான்பு கநாற்பார்கள்; (கபார் முரனயில்) எதிரிகரளச் ெந்தித்தால் 
பின்வாங்கமாட்டார்கள்'' என்று அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், ("கண் பலவனீமரடந்துவிடும்' என்பதற்குப் 
பகைமாக) "உடல் நலிந்துவிடும்' என்று இடம் தபற்றுள்ளது. 
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 2143 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "நீர் இைதவல்லாம் நின்று வணங்கி 
பகதலல்லாம் கநான்பு கநாற்பதாகக் ககள்விப்பட்கடகன (அது உண்ரமயா?)'' 

என்று ககட்டார்கள். நான், "(உண்ரமதான்) நான் அவ்வாறு தெய்கிகைன்'' 

என்கைன். அவர்கள், "இவ்வாறு நீர் தெய்தால் உம்முரடய கண்கள் 
தொருகிவிடும்; உமது உடல் நலிந்துவிடும். நீர் உமது கண்ணுக்குச் தெய்ய 
கவண்டிய கடரமகளும் உள்ளன. உமது உடலுக்குச் தெய்ய கவண்டிய 
கடரமகளும் உள்ளன. உம் இல்லத்தாருக்குச் தெய்ய கவண்டிய கடரமகளும் 
உள்ளன. எனகவ, நீர் (ெிைிது கநைம்) ததாழுவைீாக; (ெிைிது கநைம்) உைங்குவைீாக! 
(ஒரு நாள்) கநான்பு கநாற்பைீாக! (ஒரு நாள்) கநான்ரப விட்டுவிடுவைீாக!'' 
என்ைார்கள்.84  

2144 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்விற்கு 
மிகவும் விருப்பமான கநான்பு தாவூத் (அரல) அவர்களின் கநான்பாகும். 
அல்லாஹ்விற்கு மிகவும் விருப்பமான ததாழுரக தாவூத் (அரல) அவர்களின் 
ததாழுரகயாகும். தாவூத் (அரல) அவர்கள் பாதி இைவுவரை உைங்குவார்கள். 
இைவில் மூன்ைில் ஒரு பகுதி கநைம் நின்று வழிபடுவார்கள். (பிைகு) ஆைில் 
ஒரு பகுதி கநைம் உைங்குவார்கள். அவர்கள் ஒரு நாள் கநான்பு கநாற்பார்கள்; 

ஒரு நாள் கநான்ரப விட்டுவிடுவார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2145 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்விற்கு மிகவும் விருப்பமான 
கநான்பு தாவூத் (அரல) அவர்களின் கநான் பாகும். அவர்கள் ஆண்டில் பாதி 
நாட்கள் கநான்பு கநாற்பார்கள். வலிவும் மாண்புமிக்க அல்லாஹ்விற்கு மிகவும் 
விருப்பமான ததாழுரக தாவூத் (அரல) அவர்களின் ததாழுரகயாகும். 
அவர்கள் பாதி இைவுவரை உைங்குவார்கள். பிைகு எழுந்து வழிபட்டு விட்டுப் 
பின்னர் இைவின் இறுதிப் பகுதியில் உைங்குவார்கள். இைவின் பாதி கநைம் 
கழிந்த பின்னர் இைவின் மூன்ைிதலாரு பகுதி கநைம் வழிபடுவார்கள். இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான இப்னு ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: நான் (எனக்கு இந்த ஹதீரஸ அைிவித்த) அம்ர் பின் தீனார் 
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(ைஹ்) அவர்களிடம் "அம்ர் பின் அவ்ஸ் (ைஹ்) அவர்களா "தாவூத் (அரல) 
அவர்கள் இைவில் பாதி கநைம் கழிந்த பின் இைவின் மூன்ைிதலாரு பகுதி 
கநைம்வரை நின்று வழிபடுவார்கள்' என்று கூறுவார்கள்?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அம்ர் பின் தீனார் (ைஹ்) அவர்கள், "ஆம்' என்ைார்கள்.  

2146 அபூகிலாபா அப்துல்லாஹ் பின் ரஸத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அபுல்மலீஹ் ஆமிர் பின் உொமா (ைஹ்) அவர்கள் என்னிடம், "நான் 
உம்முரடய தந்ரத (ரஸத் பின் அம்ர் -ைஹ்) அவர்களுடன் அப்துல்லாஹ் 
பின் அம்ர் (ைலி) அவர்களிடம் தென்கைன். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் 
(ைலி) அவர்கள் எங்களிடம் (பின்வருமாறு) கூைினார்கள் என்ைார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எனது கநான்பு குைித்துச் 
தொல்லப்பட்டது. எனகவ, அவர்கள் என்னிடம் வந்தார்கள். அவர்களுக்காக 
நான் ஈச்ெ நாைால் நிைப்பப்பட்டிருந்த கதால் தரலயரண ஒன்ரை 
எடுத்துரவத்கதன். அவர்கள் (அதில் அமைாமல்) தரையில் அமர்ந்தார்கள். 
தரலயரண எனக்கும் அவர்களுக்கும் இரடயில் கிடந்தது. அப்கபாது 
அவர்கள் என்னிடம், "ஒவ்தவாரு மாதமும் மூன்று நாட்கள் (கநான்பு கநாற்பது) 
உமக்குப் கபாதாதா?'' என்று ககட் டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
(என்னால் இரதவிட அதிகமாக கநான்பு கநாற்க இயலும்)'' என்கைன். 
அவர்கள், "(மாதத்தில்) ஐந்து நாட்கள் (கநாற்றுக்தகாள்)'' என்ைார்கள். நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! (என்னால் இரதவிட அதிகமாக கநான்பு கநாற்க 
இயலும்)'' என்கைன். அவர்கள் "ஏழு நாட்கள் (கநாற்றுக்தகாள்)'' என்ைார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை....!'' என்கைன். அவர்கள், "ஒன்பது நாட்கள்...'' 
என்ைார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை...! என்கைன். அவர்கள், "பதிகனாரு 
நாட்கள்...'' என்ைார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (என்னால் இரதவிட 
அதிகமாக கநான்பு கநாற்க முடியும்)'' என்கைன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"தாவூத் (அரல) அவர்களின் கநான்புக்கு கமல் (ெிைப்பான) எந்த கநான்பும் 
கிரடயாது. வருடத்தின் பாதி நாட்கள் (கநான்பு கநாற்ைகல அது). ஒரு நாள் 
விட்டு ஒரு நாள் கநான்பு கநாற்ைலாகும்'' என்ைார்கள்.85  
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2147 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "(மாதத்தில்) ஒரு நாள் கநான்பு கநாற்பைீாக! 
எஞ்ெிய நாட்கள் கநான்பு கநாற்ைதற்குரிய நன்ரமயும் உமக்கு உண்டு'' 

என்ைார்கள். நான், "என்னால் இரதவிட அதிகமாகச் தெய்ய முடியும்'' 

என்கைன். அவர்கள், "இைண்டு நாட்கள் கநான்பு கநாற்பைீாக! எஞ்ெிய நாட்கள் 
கநான்பு கநாற்ைதற்குரிய நன்ரமயும் உமக்கு உண்டு'' என்ைார்கள். நான், 

"என்னால் இரதவிட அதிகமாகச் தெய்ய முடியும்'' என்கைன். அவர்கள், "மூன்று 
நாட்கள் கநான்பு கநாற்பைீாக! எஞ்ெிய நாட்கள் கநான்பு கநாற்ைதற்குரிய 
நன்ரமயும் உமக்கு உண்டு'' என்ைார்கள். நான், "என்னால் இரதவிட 
அதிகமாகச் தெய்ய முடியும்'' என்கைன். அவர்கள், "நான்கு நாட்கள் கநான்பு 
கநாற்பைீாக! எஞ்ெிய நாட்கள் கநான்பு கநாற்ைதற்குரிய நன்ரமயும் உமக்கு 
உண்டு'' என்ைார்கள். நான், "என்னால் இரதவிட அதிகமாகச் தெய்ய முடியும்'' 

என்கைன். அதற்கு, "அல்லாஹ்விடம் மிகச் ெிைந்த கநான்பான தாவூத் (அரல) 
அவர்களின் கநான்ரப கநாற்றுக்தகாள்வைீாக! தாவூத் (அரல) அவர்கள் ஒரு 
நாள் கநான்பு கநாற்று, ஒரு நாள் கநான்ரப விட்டுவிடுவார்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2148 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர்! நீர் பகதலல்லாம் 
கநான்பு கநாற்று, இைதவல்லாம் நின்று வழிபடுவதாக எனக்குச் தெய்தி 
எட்டியது. அவ்வாறு நீர் தெய்யாதீர். ஏதன னில், உமது உடலுக்கு அளிக்க 

கவண்டிய பங்கும் உமக்கு உண்டு. உமது கண்ணுக்கு வழங்க கவண்டிய 
பங்கும் உமக்கு உண்டு. உம் துரணவிக்கு வழங்க கவண்டிய பங்கும் உமக்கு 
உண்டு. (ெில நாட்கள்) கநான்பு கநாற் பைீாக! (ெில நாட்கள்) கநான்ரப 
விட்டுவிடு வைீாக! ஒவ்தவாரு மாதத்திலும் மூன்று கநான்புகள் கநாற்பைீாக! 
இது வருடதமல்லாம் கநான்பு கநாற்ைதாக அரமயும்'' என்று தொன் னார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! எனக்குச் ெக்தி உள்ளது (என்னால் இரதவிட 
அதிகமான கநான்புகள் கநாற்க முடியும்)'' என்கைன். அவர்கள், "அப்படியானால் 
தாவூத் (அரல) அவர்கள் கநாற்ைரதப் கபான்று கநான்பு கநாற்பைீாக; ஒரு நாள் 
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கநான்பு கநாற் பைீாக! ஒரு நாள் கநான்ரப விட்டுவிடுவைீாக!'' என்று 
தொன்னார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான ெஈத் பின் மீனாஉ (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: (முதுரமயரடந்த) பின்னர் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) 
அவர்கள் "(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அைிவித்த) அந்தச் 
ெலுரகரயப் பயன்படுத்தியிருந்தால் நன்ைாயிருந்திருக்குகம'' என்று 
கூறுவார்கள்.  

பாடம் : 36 மாதந்கதாறும் மூன்று நாட்கள் கநான்பு கநாற்பதும் அைஃபா  

(துல்ஹஜ் ஒன்பதாவது) நாள், ஆைூைா (முஹர்ைம் பத்தாவது) நாள், (வாைத்தில்) 
திங்கட்கிழரம மற்றும் வியாழக்கிழரம ஆகிய நாட்களில் கநான்பு கநாற்பதும் 
விரும்பத் தக்கதாகும்.  

2149 முஆதா அல்அதவிய்யா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மாதந்கதாறும் மூன்று நாட்கள் கநான்பு கநாற்றுவந்தார்களா?'' 

என்று ககட் கடன். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்ைார்கள். நான், "மாதத்தில் 
எ(ந்தத)ந்த நாட்களில் கநான்பு கநாற்றுவந்தார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
"தாம் கநான்பு கநாற்பதற்தகன மாதத்தில் எந்த நாளுக்கும் அவர்கள் (தனி) 
முக்கியத்துவம் அளித்ததில்ரல'' என ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 

விரடயளித்தார்கள்.  

2150 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "என்னிடம்' அல்லது "நான் தெவியுற்றுதகாண்டிருக்க மற்தைாரு 

மனிதரிடம்' "நீர் இந்த (ைஅபான்) மாதத்தின் நடுப் பகுதியில் கநான்பு 

கநாற்ைைீா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "இல்ரல' என்கைன். நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"நீர் (ைமளான்) கநான்ரப முடித்ததும் இைண்டு நாட்கள் கநான்பு கநாற் பைீாக!'' 
என்று கூைினார்கள். இரத முதர்ரிஃப் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.86  

2151 அபூகத்தாதா அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நீங்கள் எவ்வாறு கநான்பு கநாற்கின் ைரீ்கள்?'' என்று 

ககட்டார். (அரதக் ககட்ட) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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ககாபமரடந்தார்கள்.87 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் ககாபத்ரதக் 
கண்ட உமர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்ரவ இரைவனாகவும், இஸ்லாத்ரத 
மார்க்கமாகவும், முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கரளத் தூதைாகவும் நாங்கள் 
மனநிரைவுடன் ஏற்றுக் தகாண்கடாம். நாங்கள் அல்லாஹ்விடம் அவனது 
ககாபத்திலிருந்தும் அவனுரடய தூதரின் ககாபத்திலிருந்தும் பாதுகாப்புக் 
ககாருகிகைாம்'' என்று கூைினார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது ககாபம் தணியும்வரை இவ்வாறு பல முரை 
தொல்லிக்தகாண்டிருந்தார்கள். பிைகு "அல்லாஹ்வின் தூதகை! காலதமல்லாம் 

கநான்பு கநாற்பவர் குைித்து தாங்கள் என்ன கூறுகிைரீ்கள்?'' என்று உமர் (ைலி) 
அவர்கள் ககட்டார்கள். அவர் "(முரைப்படி) கநான்பு கநாற்ைவருமல்லர்; 

(முரைப்படி) கநான்ரப விட்டவருமல்லர்' அல்லது "அவர் (முரைப்படி) 
கநாற்கவுமில்ரல; (முரைப்படி) கநான்ரப விடவுமில்ரல' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விரடயளித்தார்கள். உமர் (ைலி) 
அவர்கள், "இைண்டு நாட்கள் கநான்பு கநாற்று ஒரு நாள் கநான்ரப விட்டு 

விடுபவர் பற்ைித் தாங்கள் என்ன கூறுகிைரீ் கள்?'' என்று ககட்க, "இவ்வாறு 

கநான்பு கநாற் பதற்கு எவைால் இயலும்?'' என்று அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (திருப்பிக்) ககட்டார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள், "ஒரு நாள் கநான்பு 

கநாற்று ஒரு நாள் கநான்ரப விட்டு விடுபவர் குைித்துத் தாங்கள் என்ன 

கூறுகிைரீ் கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு, "அதுதான் தாவூத் (அரல) 
அவர்களின் கநான்பாகும்'' என்று விரடயளித்தார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள், 

"ஒரு நாள் கநான்பு கநாற்று இைண்டு நாட்கள் கநான்ரப விட்டுவிடுபவர் 
பற்ைித் தாங்கள் என்ன கூறுகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டதற்கு, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இ(வ்வாறு கநான்பு கநாற்ப)தற்கு எனக்குச் ெக்தி 
அளிக்கப்பட கவண்டும் என நான் விரும்பிகனன்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு, 

"மாதந்கதாறும் மூன்று கநான்பு கநாற்பது, ஆண்டுகதாறும் ைமளானில் கநான்பு 

கநாற்பது ஆகியன காலதமல்லாம் கநான்பு கநாற்ைதாக அரமயும். துல்ஹஜ் 
ஒன்பதாவது நாள் (அைஃபா) அன்று கநான்பு கநாற்பரத, அதற்கு முந்ரதய 
ஓைாண்டிற்கும் அதற்குப் பிந்ரதய ஓைாண்டிற்கும் பாவப் பரிகாைமாக 
அல்லாஹ் ஆக்குவான் என்று நான் எதிர்பார்க்கிகைன். முஹர்ைம் பத்தாவது 
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நாளில் (ஆைூைா) கநான்பு கநாற்பரத, அதற்கு முந்ரதய ஓைாண்டிற்குப் 
பாவப் பரிகாைமாக அல்லாஹ் ஆக்குவான் என நான் எதிர்பார்க்கிகைன்'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 2152 அபூகத்தாதா அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அவர்களது கநான்பு பற்ைிக் ககட்கப்பட்டகபாது, 

அவர்கள் ககாபமுற்ைார்கள். அப்கபாது உமர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்ரவ 
இரைவனாகவும், இஸ்லாத்ரத மார்க்கமாகவும், முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்கரளத் தூதைாகவும், எங்கள் உறுதிப் பிைமாணத்ரத (முழுரமயான) 
உறுதிதமாழிப் பிைமாணமாகவும் நாங்கள் மனநிரைவுடன் ஏற்றுக் 
தகாண்கடாம்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம், காலதமல்லாம் கநான்பு கநாற்பது குைித்துக் ககட்கப்பட்டது. 
அதற்கு "அ(வ்வாறு கநான்பு கநாற்ப)வர் (முரைப்படி) கநான்பு கநாற்ைவரு 
மல்லர். (முரைப்படி) கநான்ரப விட்டவரு மல்லர்' அல்லது "அவர் 

(முரைப்படி) கநான்பு கநாற்கவுமில்ரல; (முரைப்படி) கநான்ரப 
விடவுமில்ரல'' என்று விரடயளித்தார்கள். இைண்டு நாட்கள் கநான்பு கநாற்று 
ஒரு நாள் கநான்ரப விடுவது பற்ைிக் ககட்கப்பட்ட கபாது, "அ(வ்வாறு கநான்பு 
கநாற்ப)தற்கு எவைால் முடியும்?'' என்று (திருப்பிக்) ககட் டார்கள். ஒரு நாள் 
கநான்பு கநாற்று இைண்டு நாட்கள் கநான்ரப விடுவது பற்ைிக் ககட்கப் 
பட்டதற்கு, "இதற்கான வலிரமரய அல்லாஹ் நமக்கு அளித்தால் 
நன்ைாயிருக்கும்!'' என்ைார் கள். ஒரு நாள் கநான்பு கநாற்று ஒரு நாள் 
கநான்ரப விடுவது பற்ைிக் ககட்கப்பட்ட கபாது, "அதுதான் என் ெககாதைர் 

தாவூத் (அரல) அவர்களின் கநான்பாகும்'' என்று தென்னார்கள். 
திங்கட்கிழரமயன்று கநான்பு கநாற்பது பற்ைிக் ககட்கப்பட்டதற்கு, "அன்ரைய 

தினத்தில்தான் நான் பிைந்கதன்; அன்றுதான் "நான் நபியாக நியமிக்கப்பட்கடன்' 

அல்லது "எனக்குக் குர்ஆன் (முதன்முதலில்) அருளப்தபற்ைது' என்ைார்கள். 
கமலும், "மாதந்கதாறும் மூன்று கநான்புகள் கநாற்பதும் ைமளான் கதாறும் 
கநான்பு கநாற்பதும் காலதமல்லாம் கநான்பு கநாற்பதாகும்'' என்றும் 
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கூைினார்கள். அைஃபா (துல்ஹஜ் ஒன்பதாவது) நாளில் கநான்பு கநாற்பது 
பற்ைிக் ககட்கப்பட்டதற்கு, "முந்ரதய ஓைாண்டிற்கும் பிந்ரதய ஓைாண்டிற்கும் 
அது பாவப் பரிகாைமாக அரமயும்'' என்ைார்கள். ஆைூைா (முஹர்ைம் 
பத்தாவது) நாளில் கநான்பு கநாற்பது குைித்து வினவப்பட்டது. அதற்கு "அது 
கடந்த ஆண்டின் பாவப் பரிகாைமாகும்'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. ைுஅபா (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் (பின்வருமாறு) காணப்படுகிைது: திங்கட்கிழரமயும் 
வியாழக்கிழரமயும் கநான்பு கநாற்பது குைித்துக் ககட்கப்பட்டது. 
வியாழக்கிழரம கநான்பு குைித்த தெய்திரய நாம் ெந்கதகத்திற்கிடமானதாகக் 
கருதியகபாது, அரதப் பற்ைி நாம் குைிப்பிடவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

திங்கட்கிழரம கநான்பு குைித்கத கூைப்பட்டுள் ளது; வியாழக்கிழரம பற்ைிய 
குைிப்பு இல்ரல.  

2153 அபூகத்தாதா அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், திங்கட்கிழரம கநான்பு கநாற்பது குைித்துக் 
ககட்கப்பட்டது. அதற்கு "அன்றுதான் நான் பிைந்கதன்; அதில்தான் எனக்குக் 
குர்ஆன் (முதன்முதலில்) அருளப்தபற்ைது'' என்று கூைினார்கள்.88  

பாடம் : 37 ைஅபான் மாத இறுதியில் கநான்பு கநாற்ைல்89  

2154 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "என்னிடம்' அல்லது "மற்தைாரு மனிதரிடம்', "நீர் 
ைஅபான் மாதத்தின் இறுதியில் கநான்பு கநாற்ைைீா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், 

"இல்ரல' என்கைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீர் (ைமளான்) 
கநான்ரப முடித்ததும் இைண்டு நாட்கள் கநான்பு கநாற் பைீாக!'' என்று 

கூைினார்கள். இரத முதர்ரிஃப் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.90 

2155 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு மனிதரிடம், "நீர் இந்த (ைஅபான்) மாதத்தின் இறுதியில் ஏகத 
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னும் கநான்பு கநாற்ைைீா?'' என்று ககட்டார்கள். அம்மனிதர், "இல்ரல' என்ைார். 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் ைமளான் கநான்ரப முடித்ததும் 
அதற்குப் பகைமாக இைண்டு நாட்கள் கநான்பு கநாற்பைீாக!'' என்று கூைினார்கள். 
இரத முதர்ரிஃப் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

2156 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு மனிதரிடம், "இந்த மாதத்தின் -அதாவது ைஅபான்- இறுதியில் 
ஏகதனும் கநான்பு கநாற்ைைீா?'' என்று ககட்டார்கள். அம்மனிதர் "இல்ரல' 

என்ைார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீர் ைமளான் கநான்ரப முடித்ததும் 
"ஒரு நாள்', அல்லது "இைண்டு நாட்கள்' கநான்பு கநாற்பைீாக!'' என்று 
கூைினார்கள். (இங்கக அைிவிப்பாளர் ைுஅபா (ைஹ்) அவர்ககள ஐயம் 
ததரிவிக் கிைார்கள்.) "இைண்டு நாட்கள்' என்று கூைியதாககவ நான் 
கருதுகிகைன் என்று அைிவிப்பாளர் ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 38 முஹர்ைம் கநான்பின் ெிைப்பு  

2157 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ைமளான் மாத 
கநான்புக்கு அடுத்தபடி யாகச் ெிைந்த கநான்பு யாததனில், அல்லாஹ் வின் 
மாதமான முஹர்ைம் மாத கநான்பாகும். கடரமயாக்கப்பட்ட ததாழுரகக்கு 

அடுத்தபடி யாகச் ெிைந்த ததாழுரக, இைவுத் ததாழுரக (தஹஜ்ஜுத்) ஆகும்.91 

இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

2158 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
"கடரமயாக்கப் பட்ட ததாழுரகக்கு அடுத்தபடியாகச் ெிைந்த ததாழுரக எது? 

ைமளான் மாத கநான்புக்கு அடுத்தபடியாகச் ெிைந்த கநான்பு எது?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "கடரமயான ததாழுரகக்கு 

அடுத்தபடியாகச் ெிைந்த ததாழுரக, நடுநிெியில் ததாழுவதாகும். ைமளான் மாத 

கநான்புக்கு அடுத்தபடியாகச் ெிைந்த கநான்பு, அல்லாஹ்வின் மாதமான 
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முஹர்ைம் மாத கநான்பாகும்'' என்று விரடயளித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 39 ைமளான் கநான்ரபத் ததாடர்ந்து ைவ்வால் மாதத்தில் ஆறு 
கநான்பு  

கநாற்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.  

2159 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ைமளான் மாதம் 
கநான்பு கநாற்று அரதத் ததாடர்ந்து ைவ்வால் மாதத்தில் ஆறு கநான்பு 

கநாற்ைவர், காலதமல்லாம் கநான்பு கநாற்ை வரைப் கபான்ைவைாவார்.92 இரத 
அபூஅய்யூப் அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஅய்யூப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஅய்யூப் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கவகைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 40 ரலலத்துல் கத்ர் இைவின் ெிைப்பும், அரதத் கதடுமாறு வந்துள்ள 
தூண்டலும், அது எந்த இைவு என்பது பற்ைிய விளக்கமும், அரதத் கதடுவதற்கு 
ஏற்ை கநைமும்.93  

2160 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபித்கதாழர்களில் 
ெிலர், கனவில் (ைமளானின்) இறுதி ஏழு இைவுகளில் ஒன்ைில் "ரலலத்துல் 
கத்ர்' இைவு இருப்பதாகக் காட்டப்தபற்ைனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இறுதி ஏழு இைவுகளில் ஒன்று என்பதில் உங்கள் கனவுகள் 

ஒன்றுபட்டி ருப்பரத நான் காண்கிகைன். ஆககவ, அரதத் கதடுபவர் 
(ைமளானின்) இறுதி ஏழு இைவுகளில் கதடிக்தகாள்ளட்டும்!'' என்று 
கூைினார்கள்.94  

2161 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "ரலலத்துல் கத்ர்' இைரவ (ைமளானின்) 
இறுதி ஏழு இைவுகளில் (ஒன்ைில்) கதடிக் தகாள்ளுங்கள். இரத அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
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 2162 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 
(தமது கனவில் ைமளானின்) இருபத்கதழாவது இைவில் ரலலத்துல் கத்ர் இைவு 
இருப்பதாகக் கண்டார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "ைமளானின் இறுதிப் 

பத்து இைவுகளில் (ஒன்று என்பதில்) உங்கள் கனவுகள் ஒன்றுபட்டிருப்பரதக் 

காண்கிகைன். எனகவ, ைமளானின் இறுதிப் பத்தில் ஒற்ரைப்பரடயான 
இைவுகளில் (ஒன்ைில்) அரதத் கதடிக்தகாள்ளுங்கள்!'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2163 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ரலலத்துல் கத்ர்' இைவு ததாடர்பாகக் கூறுரகயில், 

"உங்களில் ெிலர், (கனவில்) ைமளானின் முந்ரதய ஏழு இைவுகளில் (ஒன்ைில்) 
"ரலலத்துல் கத்ர்' இைவு இருப்பதாகக் காட்டப் தபற்ைனர்; உங்களில் கவறுெிலர் 
(கனவில்) ைமளானின் பிந்ரதய ஏழு இைவுகளில் (ஒன்ைில்) "ரலலத்துல் கத்ர்' 

இைவு இருப்பதாகக் காட்டப்தபற்ைனர். ஆககவ, நீங்கள் ைமளா னின் பிந்ரதய 

பத்தில் (ஒற்ரைப்பரடயான இைவு ஒன்ைில்) அரதத் கதடிக்தகாள்ளுங்கள்'' 

என்று கூைினார்கள்.  

2164 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் அந்த 
(ரலலத்துல் கத்ர்) இைரவ (ைமளானின்) இறுதிப் பத்து இைவுகளில் (ஒன்ைில்) 
கதடிக்தகாள்ளுங்கள். உங்களில் ஒருவருக்குப் பலவனீம், அல்லது இயலாரம 
ஏற்பட்டால், எஞ்ெிய (இறுதி) ஏழு இைவுகளில் (ஒன்ைிலாவது அரதத் கதடும் 

முயற்ெியில்) தளர்ச்ெிக்கு ஆளாக்கப்பட்டுவிட கவண்டாம். இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

2165 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அந்த (ரலலத்துல் கத்ர்) இைரவத் 
கதடு பவர் ைமளானின் இறுதிப் பத்து இைவுகளில் (ஒன்ைில்) கதடட்டும்! இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

2166 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் (ைமளானின்) இறுதிப் பத்து இைவுகளில், அல்லது 
இறுதி ஒன்பது இைவுகளில் (ஒன்ைில்) "ரலலத்துல் கத்ர்' இைரவத் 
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கதடிக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2167 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் (உைங்கிக் 
தகாண்டிருந்தகபாது கனவில்) "ரலலத்துல் கத்ர்' இைவு எனக்குக் 

காட்டப்தபற்ைது. பின்னர் என் வடீ்டாரில் ஒருவர் என்ரன உைக்கத்திலிருந்து 

விழிக்கச் தெய்தகபாது, அரத நான் மைக்கரவக்கப்பட்கடன். ஆககவ, 

(ைமளானின்) இறுதிப் பத்து இைவு களில் (ஒன்ைில்) அரதத் கதடிக்தகாள் 

ளுங்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஹர்மலா பின் 

யஹ்யா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "பின்னர் அரத நான் 
மைந்துவிட்கடன்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் 
என இடம்தபற்றுள்ளது. 

 2168 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அந்த (ைமளான்) மாதத்தின் நடுப் பத்து நாட் களில் 
பள்ளிவாெலில் தங்கி (இஃதிகாஃப் வழி பாட்டில்) இருப்பார்கள். இருபதாவது 
இைவு முடிந்து இருபத்ததான்ைாவது இைவு துவங்கி யதும் தமது இல்லம் 

திரும்புவார்கள். அவர் களுடன் "இஃதிகாஃப்' இருப்பவர்களும் (தங்கள் இல்லம்) 
திரும்புவார்கள். இவ்வழக்கப்படி, ஒரு மாதத்தில் "இஃதிகாஃப்' இருந்த 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தாம் வழக்கமாக இல்லம் திரும்பும் 
இைவில் (இல்லம் திரும்பாமல் பள்ளிவாெலிகலகய) தங்கி மக்களுக்கு உரை 
நிகழ்த்தினார் கள். அல்லாஹ் நாடிய விையங்கரள அவர்களுக்குக் 
கட்டரளயிட்டார்கள். பின்னர் "நான் இந்த (நடு)ப் பத்து நாட்களில் "இஃதிகாஃப்' 

இருந்கதன். பிைகு இறுதிப் பத்து நாட்களிலும் "இஃதிகாஃப்' இருக்க கவண்டும் 
என எனக்குத் கதான்ைியது. ஆககவ, என்னுடன் இந்த (நடுப்) பத்து நாட்களில் 
"இஃதிகாஃப்' இருந்தவர் அகத இடத்திகலகய தங்கி ("இஃதிகாஃப்') இருக்கட்டும். 
இந்த (ரலலத்துல் கத்ர்) இைரவ நான் (கனவில்) கண்கடன். பின்னர் அது 
எனக்கு மைக்கரவக்கப்பட்டது. எனகவ, (ைமளானின்) இறுதிப் பத்தில் 
ஒவ்கவார் ஒற்ரைப்பரட இைவிலும் அரதத் கதடிக்தகாள்ளுங்கள். நான் 
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ஈைமான களிமண்ணில் (ரலலத்துல் கத்ர் இைவில்) ெஜ்தாச் தெய்வரதப் 
கபான்று (கனவில்) கண்கடன்'' என்று கூைினார்கள். இருபத்ததான்ைாவது நாள் 
இைவில் எங்களுக்கு மரழ தபய்தது. பள்ளிவாெல் கூரையிலிருந்து 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழும் இடத்தில் மரழ நீர் 

தொட்டியது. அன்று காரல அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுப்ஹுத் 

ததாழுதுவிட்டுத் திரும்பும்கபாது அவர்கரள நான் கண்கடன். அவர்களது 
முகத்தில் ஈைமான களிமண் படிந்திருந்தது.95  

2169 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல் குத்ரீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள் ளது. அதில், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைமளான் மாதத்தின் நடுப் பத்து 

நாட்களில் இஃதிகாஃப் இருப்பார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. கமலும் 

("அகத இடத் திகலகய தங்கி (இஃதிகாஃப்) இருக்கட்டும்'' என்பரதக் குைிக்க 

"ஃபல்யபித் ஃப ீமுஅத கிஃபிஹி' என்பதற்குப் பகைமாக) "ஃபல்யஸ்புத் ஃபீ 
முஅதகிஃபிஹி' எனும் வாெகம் இடம் தபற்றுள்ளது. (அவர்களது முகத்தில் 
ஈைமான களிமண் என்பதற்குப் பதிலாக) "அவர்களது தநற்ைியில் ஈைமான 
களிமண்' என்று காணப்படுகிைது. 

 2170 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ைமளான் மாதத்தின் முதல் பத்து நாட்களில் "இஃதிகாஃப்' 

இருந்தார்கள். பின்னர் நடுப் பத்து நாட்களில் துருக்கி கதால் கூடாைதமான்ைில் 
"இஃதிகாஃப்' இருந்தார்கள். அதன் நுரழவிடத் தில் (மரைப்பாக) பாதயான்று 
(நிறுத்தி ரவக்கப்பட்டு) இருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
கைத்தால் அந்தப் பாரய எடுத்துக் கூடாைத்தின் ஓைத்திற்கு நகர்த்தினார்கள். 
பிைகு தமது தரலரய (கூடாைத்திற்கு) தவளிகய நீட்டி மக்களிடம் 
கபெினார்கள். உடகன மக்கள் அவர் களுக்கு அருகில் தநருங்கிவந்தனர். "இந்த 
(ைமளானில் ரலலத்துல் கத்ர்) இைரவத் கதடியவாறு நான் முதல் பத்து 

நாட்களில் "இஃதிகாஃப்' இருந்கதன். பின்னர் நடுப் பத்து நாட்களிலும் 

"இஃதிகாஃப்' இருந்கதன். பிைகு "அந்த இைவு இறுதிப் பத்து நாட்களில் உள்ளது' 

என (வானவர் மூலம்) என்னிடம் வந்து தொல்லப்பட்டது. ஆககவ, உங்களில் 
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(இறுதிப் பத்து நாட்களில்) "இஃதிகாஃப்' இருக்க விரும்பு கின்ைவர் இஃதிகாஃப் 

இருக்கட்டும்'' என்ைார்கள். எனகவ மக்களும் அவர்களுடன் "இஃதிகாஃப்' 

இருந்தனர். கமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ரலலத்துல் கத்ர் 
இைவு ைமளான் மாதத்தின் ஓர் ஒற்ரைப்பரடயான இைவில் இருப்பதாக 
எனக்குக் காட்டப்பட்டது. நான் அன்று காரல களிமண்ணிலும் தண்ணரீிலும் 
ெிைவணக்கம் (ெஜ்தா) தெய்வரதப் கபான்று காட்டப்பட்டது'' என்றும் 
கூைினார்கள். இருபத்ததான்ைாவது நாள் காரலயில் அவர்கள் சுப்ஹுத் 
ததாழுரகக்காக நின்ைகபாது மரழ தபய்தது. பள்ளிவாெல் கூரை ஒழுகியது. 
அப்கபாது நான் களிமண்ரணயும் தண்ணரீை யும் (பள்ளிவாெலுக்குள்) 
கண்கடன். சுப்ஹுத் ததாழுரகரய முடித்துப் புைப்பட்டகபாது, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களது தநற்ைியிலும் மூக்கு நுனியிலும் களிமண்ணும் 
தண்ணரீும் படிந்திருந்தரத நான் கண்கடன். அந்த "ரலலத்துல் கத்ர்' இைவு 
(ைமளானின்) இறுதிப் பத்தில் இருபத்ததான்ைாவது நாள் இைவாககவ 
அரமந்தது.  

2171 அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) நாங்கள் ரலலத்துல் கத்ர் இைவு பற்ைிப் 
கபெிக்தகாண்டிருந்கதாம். பின்னர் நான் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்களிடம் 
தென்கைன். அவர்கள் என் நண்பைாயிருந் தார்கள். அவர்களிடம், "நீங்கள் 
எங்களுடன் கபரீச்ெந் கதாப்புவரை புைப்பட்டுவைக் கூடாதா?'' என்று ககட்கடன். 
உடகன புைப் பட்டார்கள். அப்கபாது அவர்கள் கறுப்புக் கம்பளியாரட 
அணிந்திருந்தார்கள். அவர் களிடம் "ரலலத்துல் கத்ர் இைவு குைித்து 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நீங்கள் தெவியுற்ைரீ்களா?'' 

என்று ககட்கடன். அவர்கள், "ஆம், நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் ைமளான் மாதத்தின் நடுப் பத்து நாட்களில் "இஃதிகாஃப்' 

இருந்கதாம். இருபதாவது நாள் காரலயில் நாங்கள் (பள்ளிவாெலில் இருந்து) 
தவளிகயைிகனாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

எங்களிரடகய உரை யாற்ைினார்கள்: எனக்கு ரலலத்துல் கத்ர் இைவு 
(கனவில்) காட்டப்தபற்ைது. ஆனால், அரத நான் மைந்துவிட்கடன். (அல்லது 
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அரத மைக்கரவக்கப்பட்கடன்.) எனகவ, ைமளானின் இறுதிப் பத்து நாட்களில் 

ஒற்ரைப்பரடயான ஒவ்கவார் இைவிலும் அரத நீங்கள் கதடிக்தகாள்ளுங்கள். 
நான் (அந்த இைவில்) தண்ணரீிலும் களிமண்ணிலும் ெிைவணக்கம் (ெஜ்தா) 
தெய்வரதப் கபான்று எனக்குக் காட்டப்தபற்ைது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் "இஃதிகாஃப்' இருந்தவர் மறுபடியும் (பள்ளிவாெலுக்கு) வைட்டும்!'' 
என்ைார்கள். நாங்கள் மீண்டும் தென்கைாம். அப்கபாது வானில் மரழ 
கமகத்தின் ஒரு துண்ரடக்கூட நாங்கள் காணவில்ரல. (திடீதைன) ஒரு கமகம் 
(திைண்டு) வந்தது; எங்களுக்கு மரழ தபய்தது. பள்ளிவாெலின் கூரையிலிருந்து 
மரழ நீர் தொட்டியது. அப்கபாரதய கூரை கபரீச்ெ மட்ரடயால் 
கவயப்பட்டிருந் தது. ததாழுரகக்காக "இகாமத்' தொல்லப்பட்டகபாது, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தண்ண ீரிலும் களிமண்ணிலும் 
ெிைவணக்கம் (ெஜ்தா) தெய்தரத நான் கண்கடன். அவர்களது தநற்ைியில் 
களிமண் படிந்திருந்தரதக் கண்கடன். - அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கும் 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுரகரய 
முடித்துத் திரும்பிய கபாது அவர்கரள நான் கண்கடன். அவர் களது 
தநற்ைியிலும் மூக்கு நுனியிலும் களி மண்ணின் அரடயாளம் இருந்தது'' 

என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

2172 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமக்கு "ரலலத்துல் கத்ர்' இைவு பற்ைிய குைிப்பு 
தவளிப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்னர் ைமளான் மாதத்தின் நடுப் பத்து நாட்களில் 
ரலலத்துல் கத்ரைத் கதடியவாறு "இஃதிகாஃப்' இருந் தார்கள். நடுப் பத்து 
நாட்கள் முடிந்ததும் (தாம் வறீ்ைிருந்த) கூடாைத்ரத அகற்றுமாறு உத்தை விட, 

அவ்வாகை அது அகற்ைப்பட்டது. பின்னர் அவர்களுக்கு "ரலலத்துல் கத்ர்' 

இைவு இறுதிப் பத்து இைவுகளில் இருப்பதாகத் ததரிவிக்கப்பட்டது. எனகவ, 

மீண்டும் கூடாைம் அரமக்குமாறு உத்தைவிட்டார்கள். மீண்டும் கூடாைம் 

அரமக்கப்பட்ட பிைகு மக்களிடம் புைப்பட்டு வந்து, "மக்ககள! ரலலத்துல் கத்ர் 

பற்ைிய குைிப்பு எனக்கு அைிவிக்கப்பட்டது. அரதப் பற்ைிச் தொல்வதற்காக 
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உங்களிடம் நான் புைப்பட்டுவந்கதன். அப்கபாது இைண்டு மனிதர்கள் தமது 
உரிரம குைித்து விவாதித்துக்தகாண்டிருந்தனர். அவ்விருவருடன் 
ரைத்தானும் இருந்தான். அதனால் அரத(ப் பற்ைிய குைிப்ரப) நான் 
மைக்கரவக்கப்பட்கடன். ஆககவ, ைமளானின் இறுதிப் பத்தில் அந்த இைரவ 
நீங்கள் கதடிக்தகாள்ளுங்கள்; ஒன்பது, ஏழு, ஐந்து ஆகிய இைவுகளில் அரத 
நீங்கள் கதடிக்தகாள்ளுங்கள்!'' என்ைார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான அபூநள்ைா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் அபூெயதீ் (ைலி) 
அவர்களிடம் "அதன் எண்ணிக்ரக பற்ைி எங்கரளவிட நீங்ககள நன்கைிந் 
தவர்கள்'' என்கைன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம். உங்கரளவிட நாங்ககள அதற்குத் 
தகுதியானவர்கள்'' என்ைார்கள். நான், "ஒன்பது, ஏழு, ஐந்து என்பரவ எரவ?'' 

என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், இருபத்ததான்ைாவது இைவு முடிந்து, 

அரதயடுத்து வரும் இருபத்து இைண்டாவது இைகவ "ஒன்பது' ஆகும். இருபத்து 

மூன்ைாவது இைவு முடிந்து அடுத்து வரும் (இருபத்து நான்காவது) இைகவ 
"ஏழு' ஆகும். இருபத்து ஐந்தாவது இைவு முடிந்து அடுத்து வரும் இைகவ "ஐந்து' 

ஆகும்'' என்று விரடயளித்தார்கள்.96 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அபூபக்ர் பின் கல்லாத் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், ("இைண்டு மனிதர் கள் தமது உரிரம குைித்து விவாதித்துக் 
தகாண்டிருந்தனர்' என்பதற்குப் பகைமாக) "ெச்ெைவு தெய்துதகாண்டிருந்தனர்' 

என்று இடம் தபற்றுள்ளது.  

2173 அப்துல்லாஹ் பின் உரனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ரலலத்துல் கத்ர் (எந்த இைவு என்பது) 
பற்ைி எனக்குக் கனவில் காட்டப்தபற்ைது. பின்னர் அரத மைக்கவும் 

தெய்யப்பட்கடன். அன்று காரல நான் தண்ணரீிலும் களிமண்ணிலும் 
ெிைவணக்கம் (ெஜ்தா) தெய்வரதப் கபான்று (கனவில்) கண்கடன்'' என்று 
கூைினார்கள். இருபத்து மூன்ைாவது நாள் இைவில் மரழ தபய்தது. (அன்று 
காரலயில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு (சுப்ஹுத் 
ததாழுரக) ததாழுவித்தார்கள். அவர்கள் ததாழுரகரய முடித்துத் 
திரும்பியகபாது தண்ணரீ் மற்றும் களிமண்ணின் அரடயாளம் அவர்களது 
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தநற்ைியிலும் மூக்கிலும் படிந்திருந்தது. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. இதன் அைிவிப்பாளைான புஸ்ர் பின் 
ெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: அப்துல்லாஹ் பின் உரனஸ் (ைலி) 
அவர்கள் (இருபத்து மூன்ைாவது நாள் இைவில் என்பரதக் குைிக்க) 
"ஸலாஸின் வ இஷ்ரீன்' எனும் தொற்தைாடரைகய பயன்படுத்தினார்கள். (ெில 
அைிவிப்புகளில் உள்ளரதப் கபான்று "ஸலாஸின் வ இஷ்ரூன்' என்று 
குைிப்பிடவில்ரல.) 

 2174 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: ைமளான் மாதத்தின் 
இறுதிப் பத்து இைவு களில் ரலலத்துல் கத்ர் இைரவத் கதடிக்தகாள் ளுங்கள். 
இரத ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக் கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2175 ஸிர்ரு பின் ஹுரபஷ் (ைஹ்) அவர் கள் கூைியதாவது: நான் உரப பின் 
கஅப் (ைலி) அவர்களி டம், "தங்கள் ெககாதைர் இப்னு மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் 
"வருடம் முழுவதும் (இைவில்) நின்று வழிபடுபவர் ரலலத்துல் கத்ர் இைரவ 
அரடந்துதகாள்வார்' என்று கூறுகிைாகை?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு உரப 

(ைலி) அவர் கள், "இப்னு மஸ்ஊதுக்கு அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக! மக்கள் 
(மற்ை நாட்களில் வழி பாடுகளில் ஈடுபடாமல்) அெட்டு நம்பிக்ரக கயாடு 
இருந்துவிடக் கூடாது என அவர்கள் கருதினார்கள் (கபாலும்)! ரலலத்துல் 
கத்ர் இைவு ைமளான் மாதத்தின் கரடெிப் பத்தில் இருபத்கதழாவது இைவுதான் 
என்பரத இப்னு மஸ்ஊத் அைிந்கத உள்ளார்கள்'' என்று பதிலளித் தார்கள். 
பிைகு "அல்லாஹ் நாடினால்' என்று கூைாமல் "அது (ைமளானின்) 
இருபத்கதழாவது இைகவ ஆகும்' என்று ெத்தியமிட்டுச் தொன்னார்கள். நான், 

"அபுல் முன்திகை! எரத ரவத்து அவ்வாறு கூறுகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு உரப (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்களிடம் "அன்ரைய நாளில் (காரலயில்) சூரியன் சுடரின்ைி உதிக்கும்' 

என்று கூைினார்கள். அந்த அரடயாளத்தின் மூலகம (அைிந்துதகாண்கடன்)'' 
என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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2176 ஸிர்ரு பின் ஹுரபஷ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உரப பின் கஅப் 
(ைலி) அவர்கள் "ரலலத்துல் கத்ர்' இைவு குைித்துக் கூறுரகயில், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அது (எந்த இைவு என்பது) பற்ைி நான் 

நன்கைிகவன்'' என்ைார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ைுஅபா 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: எனது அைிவுக்கு எட்டியவரையில், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நின்று வழிபடுமாறு எங்கரளப் 
பணித்த அந்த இைவு இருபத் கதழாவது இைகவயாகும் (என்று உரப (ைலி) 
அவர்கள் ததரிவித்தார்கள்) என்கை கருது கிகைன். "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் நின்று வழிபடுமாறு எங்கரளப் பணித்த அந்த இைவு' எனும் 
இந்த வாெகத்தில்தான் ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் ஐயம் ததரிவித்தார்கள். அப்தா 
பின் அபலீுபாபா (ைஹ்) அவர்களிட மிருந்து என் நண்பர் ஒருவகை இரத 
எனக்கு அைிவித்தார் என ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் குைிப்பிட்டுள்ளார்கள். 

 2177 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் "ரலலத்துல் கத்ர்' இைவு பற்ைிப் 
கபெிக்தகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள், "உணவுத் தட்டின் பாதித் 
துண்ரடப் கபான்று நிலா கதான்றும் இைகவ (ரலலத்துல் கத்ர்) ஆகும் 
என்பரத உங்களில் நிரனவில் தகாள்பவர் யார்?'' என்று கூைினார்கள்.97 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

 

அத்தியாயம் – 14A : பள்ளிவாெலில் தங்குதல் 
(இஃதிகாஃப்)1 

ஹதஸீ் 2178 – 2187 வரை 
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பாடம் : 1 ைமளான் மாதத்தின் இறுதிப் பத்து நாட்களில் "இஃதிகாஃப்' 

இருத்தல்  

2178 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ைமளான் 
மாதத்தின் இறுதிப் பத்து நாட்களில் "இஃதிகாஃப்' இருந்து வந்தார்கள்.  

2179 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர் கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ைமளான் மாதத்தின் இறுதிப் பத்து நாட்களில் 

"இஃதிகாஃப்' இருந்துவந்தார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான நாஃபிஉ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மஸ்ஜிதுந் 
நபவ)ீ பள்ளிவாெலில் "இஃதிகாஃப்' இருந்துவந்த இடத்ரத அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ைலி) அவர்கள் எனக்குக் காட்டினார்கள்.2 

 2180 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ைமளானின் இறுதிப் பத்து நாட்களில் "இஃதி காஃப்' இருப்பார்கள்.  

2181 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ைமளானின் இறுதிப் பத்து நாட்களில் "இஃதிகாஃப்' இருப்பார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2182 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் இைக்கும்வரை 
ைமளானின் இறுதிப் பத்து நாட்களில் "இஃதி காஃப்' இருந்துவந்தார்கள். 
அவர்களுக்குப் பின்னர் அவர்களுரடய துரனவியர் "இஃதிகாஃப்' இருந்தனர்.3  

பாடம் : 2 இஃதிகாஃப் இருக்க முடிவு தெய்தவர், இஃதிகாஃப் 
இருக்குமிடத்திற்குள் எப்கபாது நுரழய கவண்டும்?  

2183 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "இஃதிகாஃப்' கமற்தகாள்ள நாடினால், ஃபஜ்ர் ததாழுரக 
ததாழுதுவிட்டுப் பின்னர் "இஃதி காஃப்' இருக்குமிடத்திற்குள் நுரழந்துவிடுவார் 
கள். (ஒரு முரை இஃதிகாஃப் இருப்பதற்காக) தமது கூடாைாத்ரத 

அரமக்குமாறு உத்தைவிட்டார்கள். அவ்வாகை கூடாைம் அரமக்கப்பட்டது. 
அவர்கள் ைமளானின் இறுதிப் பத்து நாட்களில் இஃதிகாஃப் இருக்ககவ 
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விரும்பினார்கள். ரஸனப் (ைலி) அவர்கள் (தமக்காக) ஒரு கூடாைம் 
அரமக்குமாறு உத்தைவிட்டார்கள்; (அவர்களுக்காகவும்) கூடாைம் 
அரமக்கப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்களின் மற்ைத் துரணவியரும் கூடாைம் 
அரமக்குமாறு உத்தைவிட்டனர்; அவர்களுக்காகவும் கூடாைம் அரமக்கப் 
பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் ததாழுரகரய 
முடித்தகபாது (பள்ளிவாெலுக்குள்) பல கூடாைங்கரளக் கண்டார்கள். "(இதன் 
மூலம்) நீங்கள் நன்ரமரயத்தான் நாடினரீ் களா?'' என்று ககட்டுவிட்டு, தமது 
கூடாைத்ரத அகற்றுமாறு உத்தைவிட்டார்கள். அவ்வாகை அது அகற்ைப்பட்டது. 
(அந்த ஆண்டில்) ைமளான் மாதத்தில் இஃதிகாஃப் இருப்பரதக் ரகவிட்டு, 

ைவ்வால் மாதத்தின் முதல் பத்து நாட்களில் இஃதிகாஃப் இருந்தார்கள்.4 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு 
உரயனா (ைஹ்), அம்ர் பின் அல்ஹாரிஸ் (ைஹ்), இப்னு இஸ்ஹாக் (ைஹ்) 
ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் "(நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியைான) ஆயிைா 

(ைலி), ஹஃப்ஸா (ைலி), ரஸனப் (ைலி) ஆகிகயார் இஃதிகாஃப் இருப்பதற்காகக் 

கூடாைம் அரமத் தனர்'' எனும் குைிப்பு இடம்தபற்றுள்ளது. 

 பாடம் : 3 ைமளான் மாதத்தின் இறுதிப் பத்து நாட் களில் (வணக்க 
வழிபாடுகளில்) அதிக ஈடுபாடு காட்டல்.  

2184 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ைமளான் மாதத்தின்) இறுதிப் பத்து 
(நாட் கள்) துவங்கிவிட்டால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வணக்க 
வழிபாட்டின் மூலம்) இைவுகளுக்கு உயிரூட்டுவார்கள்; (வழிபாட்டில் 
ஈடுபடுவதற்காக) தம் துரணவியரையும் விழிக்கச் தெய்வார்கள்; 

(வழக்கத்ரதவிட அதிகமாக வழிபாட்டில்) அதிகக் கவனம் தெலுத்துவார் கள்; 

தமது கீழாரடரய இறுக்கிக் கட்டிக்தகாள் வார்கள்.5 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2185 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (வணக்க வழிபாடுகளில்) மற்ை நாட்களில் காட்டாத (அதிக) 
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ஈடுபாட்ரட, (ைமளானின்) இறுதிப் பத்து நாட்களில் காட்டுவார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 4 துல்ஹஜ் மாதத்தின் பத்து கநான்புகள்  

 

2186 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (துல்ஹஜ் மாதம்) பத்து நாட்கள் கநான்பு கநாற்று ஒரு கபாதும் நான் 
கண்டதில்ரல. இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2187 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (துல்ஹஜ் 
மாதத்தில்) பத்து கநான்புகள் கநாற்ைதில்ரல. 
 

 

 

 

 

 

அத்தியாயம் : 15 ஹஜ்  ஹதஸீ் 2188 – 2709 வரை 

பாடம் : 1 ஹஜ் அல்லது உம்ைாவிற்காக "இஹ்ைாம்' கட்டியவருக்கு  

அனுமதிக் கப்பட்டரவயும் அனுமதிக்கப்படா தரவயும்; அவர் நறுமணம் 
பூசுவது தரட தெய்யப்பட்டுள்ளதும்.2  

2188 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "இஹ்ைாம்' கட்டியவர் எந்த ஆரடரய அணிய 
கவண்டும்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"(முழு நீளச்) ெட்ரடகள், தரலப் பாரககள், முழுக் கால்ெட்ரடகள், முக்கா 
டுள்ள கமலங்கிகள் (புர்னுஸ்), காலுரைகள் (கமாஸா) ஆகியவற்ரை 
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அணியாதீர்கள். காலணிகள் கிரடக்காதவர் மட்டும் காலுரை கள் 

அணிந்துதகாள்ளட்டும். ஆனால், காலுரை இைண்டும் கணுக்கால்களுக்குக் 
கீகழ இருக்கும்படி கத்தரித்து (அணிந்து)தகாள்ளட் டும். குங்குமப்பூ மற்றும் 

"வர்ஸ்' ஆகிய வாெரனச் தெடியின் ொயம் கதாய்க்கப்பட்ட எந்த 
ஆரடகரளயும் அணியாதீர்கள்'' என்று கூைினார்கள்.3  

2189 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம், 

"இஹ்ைாம்' கட்டியவர் எந்த ஆரடரய அணிய கவண்டும்?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "முழு நீளச் ெட்ரட, தரலப்பாரக, 

முக்காடுள்ள கமலங்கி, முழுக் கால்ெட்ரட, வர்ஸ் மற்றும் குங்குமப்பூ ஆகிய 

வாெரனச் தெடிகளின் ொயம் கதாய்க்கப்பட்ட ஆரட, காலுரைகள் 
ஆகியவற்ரை "இஹ்ைாம்' கட்டியவர் அணிய கவண்டாம். காலணிகள் 
கிரடக்காவிட்டால், காலுரைகள் அணியலாம். ஆனால், கணுக்கால்களுக்குக் 
கீகழ இருக்கும்படி காலுரைகரளக் கத்தரித்துக்தகாள்ள கவண்டும்'' என்று 
விரடயளித்தார்கள்.4 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

2190 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "இஹ்ைாம்' கட்டியவர் குங்குமப் 
பூ மற்றும் "வர்ஸ்' ஆகிய வாெரனச் தெடிகளின் ொயம் இடப்பட்ட ஆரடரய 
அணியக் கூடாது என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட 
விதித்தார்கள். கமலும், "("இஹ்ைாம்' கட்டியிருக் கும்கபாது) காலணிகள் 

கிரடக்காதவர், காலு ரைகள் அணியட்டும்; காலுரைகரளக் கணுக் 
கால்களுக்குக் கீகழ இருக்கும்படி கத்தரித்துக் தகாள்ளட்டும்'' என்றும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொன்னார்கள்.  

2191 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமது உரையில், "கீழங்கி கிரடக்காத -"இஹ்ைாம்' கட்டிய- 
ஒருவர் முழுக் கால் ெட்ரட அணிவார்; காலணிகள் கிரடக்காத ஒருவர் 
காலுரைகள் அணிவார்'' என்று குைிப்பிட்டரத நான் தெவியுற்கைன்.5 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
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இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் 

பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அைஃபா வில் உரையாற்றும்கபாது கமற்கண்டவாறு குைிப்பிட்டரத நான் 
தெவியுற்கைன்'' என இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், ைுஅபா (ைஹ்) 
அவர்கரளத் தவிை மற்ைவர்களது அைிவிப்பில் "அைஃபா உரையில் அவ்வாறு 
குைிப்பிட்டார்கள்' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

2192 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (இஹ்ைாமின்கபாது) 
காலணிகள் கிரடக்கா தவர் காலுரைகரள அணியட்டும்; கீழங்கி 
கிரடக்காதவர் முழுக் கால்ெட்ரட அணியட்டும். இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கி ைார்கள்.  

2193 ஸஃப்வான் பின் யஅலா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரத) 
யஅலா பின் உமய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(மக்காவிற்கு அருகிலுள்ள) "ஜிஅைானா' எனுமி டத்தில் இருந்தகபாது, 

அவர்களிடம் நறுமணம் (அல்லது மஞ்ெள் நிை அரடயாளம்) பூெப் பட்ட 
கமலங்கி அணிந்த ஒரு மனிதர் வந்தார். அவர், "நான் எனது உம்ைாவில் என்ன 
தெய்ய கவண்டுதமன உத்தைவிடுகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார். அப்கபாது நபி 
(ஸல்) அவர்களுக்கு கவதஅைிவிப்பு (வஹ)ீ வந்தது. உடகன அவர்கள் ஒரு 
துணியால் மரைக்கப்பட்டார் கள். -(என் தந்ரத) யஅலா (ைலி) அவர்கள், "நபி 
(ஸல்) அவர்களுக்கு கவதஅைிவிப்பு (வஹ)ீ அருளப்தபறும்கபாது நான் 
அவர்கரளப் பார்க்க ஆரெப்படுகிகைன்'' என்று கூறுவார்கள். - "நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு கவதஅைிவிப்பு (வஹ)ீ அருளப்தபறும்கபாது அவர்கரளப் பார்க்க 
நீர் விரும்புகிைைீா?'' என உமர் (ைலி) அவர்கள் ககட்டுவிட்டு, (நபியவர்கரள 

மரைத்திருந்த) அந்தத் துணியின் ஓைத்ரத விலக்கினார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் இளம் ஒட்டகம் குைட்ரட விடுவரதப் கபான்று குைட்ரட 
விட்டுக்தகாண்டிருந்தரத அப்கபாது நான் கண்கடன். பிைகு (அந்தச் ெிைம 
நிரல) அவர்கரளவிட்டு விலகியகபாது, "என்னிடம் உம்ைாரவப் பற்ைிக் 
ககட்டவர் எங்கக?'' என்ைார்கள். (அந்த மனிதர் வந்ததும்), " "உம்மீதுள்ள மஞ்ெள் 
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நிை அரடயாளத்ரத' அல்லது "நறுமணத்தின் அரடயாளத்ரத' 

கழுவிக்தகாள்க. உமது அங்கிரய கரளந்துதகாள்க. கமலும், நீர் உமது 
ஹஜ்ஜில் தெய்வரதப் கபான்கை உமது உம்ைாவிலும் தெய்க'' என்று விரட 
யளித்தார்கள்.6  

2194 யஅலா பின் உமய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"ஜிஅைானா' எனுமி டத்தில் இருந்தகபாது, அதிகமாக நறுமணம் பூெப்பட்ட, 

ரதக்கப்பட்ட அங்கி அணிந்த ஒரு மனிதர் அவர்களிடம் வந்தார். அவர், "(ரதக் 
கப்பட்ட) இந்த அங்கி என்மீதிருக்கும் நிரல யிலும், அதிகமாக நறுமணம் 

பூெியிருக்கும் நிரலயிலும் நான் உம்ைாவிற்காக "இஹ்ைாம்' கட்டிவிட்கடன்'' 

என்று தொன்னார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "உமது ஹஜ்ஜில் நீர் என்ன 

தெய்வரீ்?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், "இந்த ஆரடரயக் கரளந்துவிடுகவன்; 

என் மீதுள்ள இந்த நறுமணத்ரதக் கழுவிக்தகாள் கவன்'' என்ைார். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "உமது ஹஜ்ஜில் நீர் தெய்வரத உம்ைாவிலும் தெய்துதகாள்க'' என்று 
கூைினார்கள். 

 2195 ஸஃப்வான் பின் யஅலா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரத) 
யஅலா பின் உமய்யா (ைலி) அவர்கள் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர் 
களிடம் "நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு கவத அைிவிப்பு (வஹ)ீ அருளப்தபறும்கபாது 

நான் அவர்கரளப் பார்க்க கவண்டும் (என ஆரெ யாக உள்ளது)'' என்று 
கூறுவார்கள். (ஒரு முரை) நபி (ஸல்) அவர்கள் (மக்காவுக்கு அருகிலுள்ள) 
"ஜிஅைானா' எனுமிடத்தில் தங்கியிருந்தார்கள். அவர்களுக்கு கமகல 
துணிதயான்று நிழலுக்காகக் கட்டப்பட்டிருந்தது. அவர்களுடன் உமர் (ைலி) 
அவர்கள் உள்ளிட்ட அவர்களுரடய கதாழர்களில் ெிலரும் இருந்தனர். 
அப்கபாது அதிகமாக நறுமணம் பூெிய, கம்பளியாலான அங்கியணிந்த ஒரு 
மனிதர் வந்தார். அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அதிகமாக நறுமணம் 
பூெப்பட்ட அங்கியால் "இஹ்ைாம்' கட்டியவர் பற்ைி தாங்கள் என்ன 
கூறுகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார். அவரை நபி (ஸல்) அவர்கள் ெிைிது கநைம் 
உற்றுப் பார்த்துவிட்டு, அரமதியாக இருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்களுக்கு 
கவதஅைிவிப்பு (வஹ)ீ அருளப்தபற்ைது. உடகன உமர் (ைலி) அவர்கள், "இங்கு 
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வாருங்கள்' என ரெரகயால் (என் தந்ரத) யஅலா (ைலி) அவர்கரள 
அரழத்தார்கள். (என் தந்ரத யஅலா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்:) நான் 
தென்று (நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு கமகல கட்டப்பட்டிருந்த துணிக்குள்) எனது 
தரலரய நுரழத்கதன். நபி (ஸல்) அவர்கள் முகம் ெிவந்த நிரலயில் 
குைட்ரட விட்ட நிரலயில் ெிைிது கநைம் காணப்தபற்ைார்கள். பிைகு 
அவர்கரளவிட்டு அந்த (ெிைம) நிரல விலகியது. அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "ெற்று முன்னர் என்னிடம் உம்ைாரவப் பற்ைிக் ககட்டவர் எங்கக?'' 

என்ைார்கள். அந்த மனிதர் கதடப்பட்டு, அரழத்துவைப்பட்டார். அவரிடம் நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "உம்மீதுள்ள நறுமணத்ரத மூன்று முரை கழுவிக்தகாள்க. 
(ரதக்கப்பட்டுள்ள உமது) அங்கிரயக் கரளந்து விடுக. (ரதக்கப்படாத ஆரட 
அணிந்துதகாள்க.) பிைகு உமது ஹஜ்ஜில் தெய்வரதப் கபான்கை உமது 
உம்ைாவிலும் தெய்துதகாள்க'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2196 யஅலா பின் உமய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"ஜிஅைானா' எனுமி டத்தில் இருந்தகபாது, உம்ைாவிற்காக "இஹ்ைாம்' கட்டிய ஒரு 
மனிதர் அவர்களிடம் வந்தார். அவர் தமது தாடியிலும் தரலயிலும் மஞ்ெள் 
நிை நறுமணம் பூெியிருந்தார்; (ரதக்கப்பட்ட) அங்கி அணிந்திருந்தார். அவர், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நீங்கள் காணும் இந்த நிரலயில் நான் உம்ைாவிற் 
காக "இஹ்ைாம்' கட்டியுள்களன்'' என்று கூைினார். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "நீர் உமது அங்கிரயக் கரளந்துதகாள்க; மஞ்ெள் நிை நறுமணத்ரதக் 
கழுவிக் தகாள்க; உமது ஹஜ்ஜில் தெய்வரதப் கபான்கை உமது உம்ைாவிலும் 
தெய்துதகாள்க'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2197 யஅலா பின் உமய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். அப்கபாது அவர் 
களிடம் கமலங்கி அணிந்த ஒரு மனிதர் வந்தார். அவைது அங்கியில் 

நறுமணத்தின் அரடயாளம் இருந்தது. அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் 

உம்ைாவிற்காக "இஹ்ைாம்' கட்டிவிட்கடன். எனகவ, நான் என்ன தெய்ய 
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கவண்டும்?'' என்று ககட் டார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் பதிகலதும் 
கூைாமல் அரமதியாக இருந்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு கவதஅைிவிப்பு 
(வஹ)ீ அருளப்தபறும்கபாது, (துணி கபான்ைவற்ைால்) அவர்களது தரலக்கு 
கமல் நிழலிட்டு அவர் கரள உமர் (ைலி) அவர்கள் மரைப்பார்கள். நான் உமர் 
(ைலி) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு கவதஅைிவிப்பு (வஹ)ீ அருளப் 
தபறும்கபாது அவர்கள்மீது இடப்படும் துணிக்குள் நான் எனது தரலரய 
நுரழ(த்துப் பார்)க்க கவண்டுதமன ஆரெப்படுகிகைன்'' என்று 
தொல்லியிருந்கதன். இந்நிரலயில் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு கவதஅைிவிப்பு 
அருளப்தபற்ைகபாது, உமர் (ைலி) அவர்கள் துணியால் அவர்கரள 
மரைத்தார்கள். உடகன நான் அவர்களிடம் தென்று அந்தத் துணிக்குள் எனது 
தரலரய நுரழத்து, அவர்கரளக் கூர்ந்து கநாக்கிகனன். நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு (வஹியின்கபாது ஏற்படும் ெிைம நிரல அவர்கரளவிட்டு) 
விலகியகபாது, "ெற்று முன்னர் என்னிடம் உம்ைாரவப் பற்ைிக் ககட்டவர் 
எங்கக?'' என்ைார்கள். உடகன அவர்களிடம் அந்த மனிதர் (வந்து) நின்ைார். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "உமது அங்கிரயக் கரளந்துதகாள்க; 

உம்மீதுள்ள நறு மணத்தின் அரடயாளத்ரதக் கழுவிக்தகாள்க. நீர் உமது 
ஹஜ்ஜில் தெய்வரதப் கபான்கை உமது உம்ைாவிலும் தெய்க'' என்று 
கூைினார்கள்.7 

 

 பாடம் : 2 ஹஜ் மற்றும் உம்ைாவிற்காக "இஹ்ைாம்' கட்டும் எல்ரலகள்8  

2198 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மதீனாவாெிகளுக்கு துல்ஹுரலஃபாரவயும், 

ைாம்(ெிரியா)வாெிகளுக்கு அல்ஜுஹ்ஃபாரவ யும், நஜ்த்வாெிகளுக்குக் கர்னுல் 

மனாஸிரல யும், யமன்வாெிகளுக்கு யலம்லரமயும் "இஹ்ைாம்' கட்டும் 
எல்ரலகளாக நிர்ணயித் தார்கள். கமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: இந்த எல்ரலகள், இ(ங்கு குைிப்பிடப் 
தபற்றுள்ள)வர்களுக்கும் ஹஜ் மற்றும் உம்ைாவிற்காக இவ்வழிகளில் 
வருகின்ை மற்ைவர்களுக்கும் தபாருந்தும். அவர்கள் இவ்வூர்வாெிகளாக இல்லா 
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விட்டாலும் ெரிகய! இந்த எல்ரலகளுக்குள் இருப்பவர்கள், தாம் வெிக்கும் 
இடத்திலிருந்கத ("இஹ்ைாம்' கட்டிக்தகாள்வர்); மக்காவாெிகள் மக்காவிலிருந்கத 
"இஹ்ைாம்' கட்டிக்தகாள்வர்.9 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 2199 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மதீனாவாெிகளுக்கு துல்ஹுரலஃபாரவயும், 

ைாம்(ெிரியா)வாெிகளுக்கு அல்ஜுஹ்ஃபா ரவயும், நஜ்த்வாெிகளுக்குக் கர்னுல் 

மனாஸி ரலயும், யமன்வாெிகளுக்கு யலம்லரமயும் "இஹ்ைாம்' கட்டும் 
எல்ரலகளாக நிர்ணயித் தார்கள். கமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: இந்த எல்ரலகள், இவர்களுக்கும் ஹஜ் மற்றும் 
உம்ைாவிற்காக இவ்வழிகய வைக்கூடிய ஒவ்தவாருவருக்கும் தபாருந்தும்; 

அவர்கள் இவ்வூர்வாெிகளாக இல்லாவிட்டாலும் ெரிகய! இந்த 
எல்ரலகளுக்குள் இருப்பவர், தாம் பயணம் புைப்படும் இடத்திலிருந்கத 
"இஹ்ைாம்' கட்டிக்தகாள்வார். எனகவ, மக்காவாெிகள் மக்காவிலிருந்கத 
"இஹ்ைாம்' கட்டிக் தகாள்வர்.10 

 2200 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மதீனாவாெிகள் 
துல்ஹுரலஃபாவிலும், ைாம்(ெிரியா)வாெிகள் அல்ஜுஹ்ஃபாவிலும், நஜ்த் 
வாெிகள் கர்னிலும் "இஹ்ைாம்' கட்டுவார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: (ததாடர்ந்து) 
யமன்வாெிகள் யலம்லமில் "இஹ்ைாம்' கட்டுவார்கள் என்றும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என எனக்குச் தெய்தி எட்டியது.11  

2201 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மதீனாவாெிகள் 
துல்ஹுரலஃபாவிலும், ைாம்(ெிரியா)வாெிகள் அல்ஜுஹ்ஃபாவிலும், 

நஜ்த்வாெிகள் கர்னிலும் "இஹ்ைாம்' கட்டுவார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: யமன்வாெிகள் 
யலம்லமில் "இஹ்ைாம்' கட்டுவார்கள் என்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள் என (நபித் கதாழர்களால்) எனக்குச் தொல்லப்பட்டது; 
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(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமி ருந்து கநைடியாக) நான் அரதச் 
தெவியுை வில்ரல. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

2202 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மதீனாவாெிகள் 
"இஹ்ைாம்' கட்டும் இடம் துல்ஹுரலஃபா ஆகும். ைாம்(ெிரியா)வாெி கள் 
"இஹ்ைாம்' கட்டும் இடம் "மஹ்யஆ' ஆகும். அதுகவ அல்ஜுஹ்ஃபா எனும் இட 

மாகும். நஜ்த்வாெிகள் "இஹ்ைாம்' கட்டும் இடம் "கர்ன்' ஆகும். இதன் 
அைிவிப்பாளைான அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
"யமன்வாெிகள் "இஹ்ைாம்' கட்டும் இடம் யலம்லம் ஆகும்'' என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என நபித்கதாழர்கள் 
(என்னிடம்) கூைினர்; (கநைடியாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து நான் இரதச் தெவியுைவில்ரல.  

2203 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மதீனாவாெிகள் 
துல்ஹுரலஃபாவிலும், ைாம்(ெிரியா)வாெிகள் அல்ஜுஹ்ஃபாவிலும், நஜ்த் 
வாெிகள் கர்னிலும் "இஹ்ைாம்' கட்டுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கட்டரளயிட்டார்கள். யமன்வாெிகள் யலம்லமில் "இஹ்ைாம்' 

கட்டுவார்கள் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என 
எனக்குத் ததரிவிக்கப்பட்டது. இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

2204 அபுஸ்ஸுரபர் (முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் - ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடம் "இஹ்ைாம்' கட்டும் 
இடம் குைித்துக் ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளவாறு கூைியரத நான் தெவியுற்கைன். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியதாககவ ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அவ்வாறு தொன்னார்கள் என நான் 
எண்ணுகிகைன்.  

2205 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மதீனாவாெிகள் 
துல்ஹுரலஃபாவிலும், மற்தைாரு வழியான அல்ஜுஹ்ஃபாவிலும் "இஹ்ைாம்' 
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கட்டுவார்கள். இைாக்வாெிகள் தாத்து இர்க்கிலும், நஜ்த்வாெிகள் கர்னிலும், யமன் 
வாெிகள் யலம்லமிலும் "இஹ்ைாம்' கட்டு வார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான 
அபுஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இரத நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியதாககவ ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவித்தார்கள் என நான் 
எண்ணுகிகைன்.12 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 3 தல்பியாவும், அதன் வழிமுரையும் கநைமும்.13 

 2206 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "லப்ரபக் 
அல்லாஹும்ம லப்ரபக், லப்ரபக் லா ைரீக்க லக்க லப்ரபக், இன்னல் 
ஹம்த வந்நி அமத்த லக்க, வல்முல்க்க, லா ைரீக்க லக்'' என்பது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொன்ன "தல்பியா' ஆகும். (தபாருள்: 
இகதா, உன் அரழப்ரப ஏற்று வந்துவிட்கடன். இரைவா! உன் அரழப்ரப 
ஏற்று வந்துவிட்கடன். உனக்கக நான் கீழ்ப்படிகின்கைன். உனக்கு இரண 
துரண கிரடயாது. உனக்கக எல்லாப் புகழும். அருட்தகாரடயும் ஆட்ெியும் 
உனக்கக உரியன. உனக்கு இரணயானவர் எவருமிலர்.) இதன் 
அைிவிப்பாளைான நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ைலி) அவர்கள் "லப்ரபக் லப்ரபக் வ ெஅரதக், வல்ரகரு பி யரதக், 

லப்ரபக் வர்ைஃக்பாஉ இரலக்க வல்அமல்'' என்று கூடுதலாகக் கூறுவார்கள். 
(தபாருள்: இகதா, உன் அரழப்ரப ஏற்று வந்துவிட்கடன். இகதா, உன் 
அரழப்ரப ஏற்று வந்துவிட்கடன். உனக்கக நான் கீழ்ப்படிகின் கைன். 
நன்ரமகள் உன் ரககளிகலகய உள் ளன. இகதா வந்துவிட்கடன். 
கவண்டுதல்கள் உன்னிடகம. நற்தெயல்கள் உனக்காககவ.)14  

2207 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் துல்ஹுரலஃபா பள்ளிவாெல் அருகில் தமது வாகன 

ஒட்டகம் ெரியாக நிரலக்கு வந்த பிைகு "லப்ரபக் அல்லாஹும்ம! லப்ரபக் 

லப்ரபக், லா ைரீக்க லக்க லப்ரபக், இன்னல் ஹம்த வந்நிஅமத்த லக்க 
வல்முல்க்க, லா ைரீக்க லக்'' என்று தல்பியா கூறுவார்கள். நாஃபிஉ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள். இதுகவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தொன்ன "தல்பியா' ஆகும் என அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
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கூறுவார்கள் என மக்கள் கூைினர். கமலும், இதனுடன் அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ைலி) அவர்கள் "லப்ரபக் லப்ரபக் வ ெஅரதக். வல்ரகரு பியரதக் 
லப்ரபக். வர்ைஃக்பாஉ இரலக்க வல்அமல்'' என்றும் கூறுவார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் 
பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களது வாயிலிருந்து (கநைடியாககவ) தல்பியாரவக் கற்கைன்'' 

என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது.  

2208 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது தரலரயக் களிம்பு தடவிப் படியரவத் திருந்த 
நிரலயில் "லப்ரபக் அல்லாஹும்ம லப்ரபக், லப்ரபக் லா ைரீக்க லக்க 

லப்ரபக். இன்னல் ஹம்த வந்நிஅமத்த லக்க, வல் முல்க்க லா ைரீக்க லக்'' 

என்று கூைியரத நான் ககட்கடன். அவர்கள் (தமது தல்பியாவில்) இரதவிடக் 
கூடுதலாக கவதைரதயும் கூை மாட்டார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான ொலிம் 
பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் துல்ஹுரலஃபாவில் இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவார்கள். 
பின்னர் துல்ஹுரலஃபா பள்ளிவாெல் அருகில் தமது ஒட்டகம் ெரியாக 

நிரலக்கு வந்ததும் இவ்வாறு தல்பியா கூைி "இஹ்ைாம்' கட்டுவார்கள்'' என்று 

அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூறுவார்கள். கமலும் (என் தந்ரத) 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியவாகை தல்பியா கூைி "இஹ்ைாம்' கட்டுவார்கள். லப்ரபக் அல்லாஹும்ம 
லப்ரபக்! லப்ரபக் வ ெஅரதக். வல்ரகரு ஃப ீயரதக். லப்ரபக். வர்ைஃக்பாஉ 
இரலக்க வல்அமல்'' எனக் கூறுவார்கள் என்றும் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 
(ைலி) அவர்கள் குைிப்பிடுவார்கள்.  

2209 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: இரணரவப்பாளர்கள் 
(ஹஜ்ஜின்கபாது) "லப்ரபக், லா ைரீக்க லக்' (உன் அரழப்ரப ஏற்கைாம். 
உனக்கு இரண ஏதுமில்ரல) என்று கூறுவார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களுக்குக் ககடுதான். கபாதும்! கபாதும்! (இத்துடன் 
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நிறுத்திக்தகாள் ளுங்கள்)'' என்பார்கள். (ஏதனனில்,) அதன் பிைகு 

இரணரவப்பாளர்கள் "இல்லா ைரீக்கன் ஹுவ லக்க. தம்லிகுஹு வ மா 
மலக் (ஆனால், உனக்கு ஓர் இரணயாளன் இருக்கின்ைான்; அவனுக்கு நீ 
எெமானன். அவன் எவருக்கும் எெமான் அல்லன்; அல்லது அவனுக்கும் 
அவனுரடய உடரமகளுக்கும் நீகய அதிபதி) என்றும் கூறுவார்கள். 
இரையில்லம் கஅபா ரவச் சுற்ைி (தவாஃப்) வரும்கபாது, இவ்வாறு 
இரணரவப்பாளர்கள் கூறுவார்கள்.  

பாடம் : 4 மதீனாவாெிகள் துல்ஹுரலஃபா பள்ளிவாெலில் "இஹ்ைாம்' கட்ட 
கவண்டுதமன வந்துள்ள கட்டரள.  

2210 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: இந்த "ரபதாஉ' 

எனும் இடத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ைாம்' 

கட்டினார்கள் என நீங்கள் தபாய்யுரைத்துக்தகாண்டிருக்கிைரீ்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தப் பள்ளிவாெல் -அதாவது 
துல்ஹுரலஃபா பள்ளிவாெலில்தான்- "இஹ்ைாம்' கட்டினார்கள்.15  

2211 ொலிம் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் 
தந்ரத) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடம், "ரபதாஉ' எனும் 

இடத்திலிருந்கத "இஹ்ைாம்' கட்ட கவண்டும் என்று தொல்லப் பட்டால் 
அவர்கள், "ரபதாஉ எனும் இடத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"இஹ்ைாம்' கட்டினார்கள் என நீங்கள் தபாய்யு ரைத்துக்தகாண்டிருக்கிைரீ்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (துல்ஹுரலஃபா பள்ளிவாெலுக்கு 
அருகிலிருந்த) அந்த மைத்திற்குப் பக்கத்தில் தமது ஒட்டகம் ெரியாக நிரலக்கு 
வந்தகபாகத "இஹ்ைாம்' கட்டினார்கள்'' என்று கூறுவார்கள்.  

பாடம் : 5 வாகனம் புைப்படுவதற்குத் தயாைாகி நிற்கும்கபாது ("இஹ்ைாம்' கட்டி) 
"தல்பியா' கூைல்.16  

2212 உரபத் பின் ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர் கள் கூைியதாவது: நான் அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடம், "அபூஅப்திர் ைஹ்மான்! நீங்கள் நான்கு 
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விையங்கரளச் தெய்வரத நான் பார்த்கதன். உங்கள் கதாழர்களில் 

கவதைவரும் அவற்ரைச் தெய்வரத நான் பார்க்கவில்ரல'' என்று கூைிகனன். 
அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள், "அரவ யாரவ, இப்னு 
ஜுரைகஜ?'' என்று ககட்டார்கள். "(கஅபாரவச் சுற்ைி வரும்கபாது அதன் 
மூரலகளில் "ஹஜருல் அஸ்வத்' மற்றும் "ருக்னுல் யமான'ீ ஆகிய) இரு 
மூரலகரள மட்டுகம நீங்கள் ததாடக் கண்கடன். கமலும், பதனிடப்பட்ட (முடி 
அகற்ைப்பட்ட) கதால் காலணிகரள நீங்கள் அணிவரத நான் கண்கடன். 
நீங்கள் (உங்கள் ஆரடக்கு) மஞ்ெள் ொயமிடுவரதக் கண்கடன். கமலும், 

நீங்கள் மக்காவில் இருக்கும்கபாது, மக்கள் (துல்ஹஜ் மாத) தரலப் 
பிரைரயக் கண்டவுடன் "இஹ்ைாம்' கட்டினாலும், நீங்கள் மட்டும் துல்ஹஜ் 

எட்டாம் நாள் (யவ்முத் தர்வியா) வரும்வரை "இஹ்ைாம்' கட்டாமலிருப்பரத 
நான் கண்கடன் (இவற்றுக்தகல்லாம் என்ன காைணம்?)'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) 
பதிலளித்தார்கள்: கஅபாவின் மூரலகரளப் தபாறுத்தவரை, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஹஜருல் அஸ்வத், ருக்னுல் யமான ீஆகிய) இரு 
மூரல கரள மட்டுகம ததாட்டரத நான் பார்த்கதன் (அதனால்தான் நானும் 
அவ்வாறு தெய்கிகைன்). (முடி அகற்ைப்பட்ட) தெருப்புகரளப் தபாறுத்த வரை, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முடியில்லாத காலணிகரள 
அணிவரதயும் அதனுடன் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்வ ரதயும் நான் 
பார்த்திருக்கிகைன். ஆககவ, நானும் அவற்ரை அணிவரத விரும்புகிகைன். 
மஞ்ெள் நிைகமா, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதனால் (தமது 
ஆரடக்குச்) ொய மிடுவரத நான் பார்த்திருக்கிகைன். ஆககவ, நானும் 
அதனால் (எனது ஆரடக்குச்) ொயமிடுவரத விரும்புகிகைன். (துல்ஹஜ் 
எட்டாவது நாள்) "இஹ்ைாம்' கட்டுவகதா, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தமது வாகனம் பயணத்திற்குத் தயாைாகி நிற்கும்வரை ("இஹ்ைாம்' கட்டி) 
"தல்பியா' கூறுவரத நான் பார்த்ததில்ரல.17  

2213 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களுடன் ஹஜ் 
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மற்றும் உம்ைா ஆகிய இைண் ரடயும் பன்னிைண்டு தடரவகள் 
நிரைகவற்ைியுள்களன். நான் அவர்களிடம், "அபூஅப்திர் ைஹ்மான்! நீங்கள் 
நான்கு விையங்கரளச் தெய்வரத நான் பார்த்கதன்'' என உரபத் பின் 
ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள் என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. ஆனால், 

"இஹ்ைாம்' கட்டுவது ததாடர்பான தகவல் கவறு விதமாகக் காணப்படுகிைது.  

2214 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமது வாகன ஒட்டகத்தின் வரளயத்தில் காரல ரவத்து, ஒட்டகம் 
பயணத்திற்குத் தயாைாகி நிற்கும்கபாது, துல்ஹுரலஃபாவில் ("இஹ்ைாம்' கட்டி) 
தல்பியா கூறுவார்கள். 

 2215 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது 
ஒட்டகம் நிரலக்கு வந்து பயணத்திற்குத் தயாைான கபாது "தல்பியா' 

கூைினார்கள்.18 2216 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் துல் ஹுரலஃபாவில் தமது வாகன 
ஒட்டகத் தில் ஏைி அமர்ந்து, அது நிரலக்கு வந்தகபாது "தல்பியா' கூைியரத 
நான் பார்த்கதன்.19  

பாடம் : 6 துல்ஹுரலஃபா பள்ளிவாெலில் ததாழுதல் 

 2217 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ("இஹ்ைாம்' கட்டி ஹஜ் கிரிரயகரள) ஆைம்பித்தகபாது, 

இைவில் துல்ஹுரலஃபாவில் தங்கினார்கள்; அங்குள்ள பள்ளிவாெலில் 
ததாழுதார்கள்.20 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 7 "இஹ்ைாம்' கட்டும்கபாது நறுமணம் பூசுதல்  

2218 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டும்கபாது, அவர்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டுவதற்காக 
அவர்களுக்கு நான் நறுமணம் பூெிவிட்கடன்; அவர்கள் இஹ்ைாமிலிருந்து 
விடுபடும்கபாது, கஅபாரவச் சுற்றுவதற்கு ("தவாஃபுல் இஃபாளா' தெய்வதற்கு) 
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முன்பும் அவர்களுக்கு நான் நறுமணம் பூெிவிட்கடன். இரத உர்வா பின் 
அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

2219 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டும்கபாது 
அவர்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டுவதற்காக அவர்களுக்கு நான் நறுமணம் 
பூெிவிட்கடன். அவர்கள் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடும்கபாது அவர்கள், 

கஅபாரவச் சுற்றுவதற்கு ("தவாஃபுல் இஃபாளா' தெய்வதற்கு) முன்பு அவர்கள் 
இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடுவதற்காகவும் அவர்களுக்கு நான் நறுமணம் 
பூெிவிட்கடன். இரத, காெிம் பின் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

2220 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டுவதற்கு முன் அவர்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டு வதற்காக 
நான் அவர்களுக்கு நறுமணம் பூசுகவன்; அவர்கள் இஹ்ைாமிலிருந்து 
விடுபடும்கபாதும், அவர்கள் கஅபாரவச் சுற்றுவதற்கு ("தவாஃபுல் இஃபாளா' 

தெய்வதற்கு) முன்பு அவர்களுக்கு நான் நறுமணம் பூசுகவன்.21 இரத, காெிம் 
பின் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

2221 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டகபாதும், அவர்கள் "இஹ்ைாம்' 

கட்டும்கபாதும் அவர்களுக்கு நான் நறுமணம் பூெிவிட்கடன். இரத, காெிம் பின் 
முஹம்மத் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

2222 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "விரடதபறும்' ஹஜ்ஜிற்காக "இஹ்ைாம்' கட்டிய கபாதும் 
இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டகபாதும் நான் எனது ரகயால் அவர்களுக்கு 

("தரீைா' எனும்) வாெரனத் தூரளப் பூெிவிட்கடன்.22 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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2223 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஆயிைா 
(ைலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ைாம்' 

கட்டியகபாது எதனால் அவர் களுக்கு நறுமணம் பூெினரீ்கள்?'' என்று ககட் 
கடன். அதற்கு அவர்கள், "மிக நல்ல வாெரனப் தபாருளால் (நறுமணம் 
பூெிவிட்கடன்)'' என்று விரடயளித்தார்கள்.23 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2224 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டுவதற்கு முன் என்னால் இயன்ை மிக நல்ல 
வாெரனப் தபாருரள அவர்களுக்குப் பூெிவந்கதன். பின்னர் அவர்கள் 

"இஹ்ைாம்' கட்டுவார்கள்.  

2225 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டியகபாது அவர்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டியதற் காகவும், 

அவர்கள் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டகபாது அவர்கள் "தவாஃபுல் இஃபாளா' 

தெய்வதற்கு முன்பும் எனக்குக் கிரடத்தவற்ைில் மிக நல்ல நறுமணத்ரத 
அவர்களுக்கு நான் பூெிவிட்கடன். 

 2226 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்தகபாது, அவர்களது தரல வகிட்டில் நறுமணப் 
தபாருள் ஒளிர்ந்தரத இப்கபாதும் நான் பார்ப்பரதப் கபான்றுள்ளது.24 இந்த 
ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், கலஃப் பின் 
ஹிைாம் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "அவர்கள் "இஹ்ைாம்' 

கட்டியிருந்தகபாது' எனும் தொற்தைாடர் இடம்தபைவில்ரல. அதற்குப் பகைமாக 
"அது அவர்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டியகபாது பூெிய நறுமணமாகும்' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

2227 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ("இஹ்ைாம்' கட்டி) "தல்பியா' கூைியகபாது, அவர்களது தரல வகிட்டில் 
நறுமணப் தபாருள் ஒளிர்ந்தரத இப்கபாதும் நான் பார்ப்பரதப் கபான்றுள்ளது. 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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2228 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "தல்பியா' கூைியகபாது, அவர்களது தரல வகிட்டில் நறுமணப் 
தபாருள் ஒளிர்ந்தரத இப்கபாதும் நான் பார்ப்பரதப் கபான்றுள்ளது. இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

2229 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்தகபாது அவர்களது தரல வகிட்டில் நறுமணப் 
தபாருள் ஒளிர்ந்தரத இப்கபாதும் நான் பார்ப்பரதப் கபான்றுள்ளது.25 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2230 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்தகபாது, அவர்களது தரல வகிட்டில் 
பூெியிருந்த நறுமணப் தபாருள் ஒளிர்ந்தரத நான் பார்த்திருக்கிகைன்.  

2231 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "இஹ்ைாம்' கட்ட விரும்பினால் தம்மிடம் இருப்பவற்ைிகலகய மிக 
நல்ல மணமுரடய வாெரன (எண்தண)ரயப் பூெிக்தகாள்வார்கள். பின்னர் 
அவர்களின் தரலயிலும் தாடியிலும் அந்த எண்தணய் ஒளிர்வரத நான் 

காண்கபன்.  

2232 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்தகபாது, அவர்களது தரல வகிட்டில் 
பூெியிருந்த கஸ்தூரியின் ஒளிரய இப்கபாதும் நான் பார்ப்பரதப் 

கபான்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

2233 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ைாம்' 

கட்டு வதற்கு முன்பும், துல்ஹஜ் பத்தாம் நாளில் அவர்கள் கஅபாரவச் 
சுற்றுவதற்கு ("தவாஃபுல் இஃபாளா' தெய்வதற்கு) முன்பும் கஸ்தூரி கலந்த 
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நறுமணப் தபாருரள அவர் களுக்கு நான் பூெிவந்கதன். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 2234 முஹம்மத் பின் அல்முன்தைிர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடம், ஒருவர் நறுமணப் தபாருரளப் 

பயன்படுத்திவிட்டுக் காரலயில் "இஹ்ைாம்' கட்டியவைாக இருப்பரதப் பற்ைிக் 

ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "நான் நறுமணம் கமழக் கமழக் காரலயில் 
"இஹ்ைாம்' கட்டியவனாக இருப்பரத விரும்பவில்ரல. இவ்வாறு தெய் 
வரதவிட தாரைப் பூெிக்தகாள்வது எனக்கு மிகவும் விருப்பமானதாகும்'' என்று 
கூைினார் கள். பின்னர் நான் ஆயிைா (ைலி) அவர்களி டம் தென்று இப்னு 
உமர் (ைலி) அவர்கள் "நான் நறுமணம் கமழக் கமழக் காரலயில் "இஹ்ைாம்' 

கட்டியவனாக இருப்பரத விரும்ப வில்ரல. இவ்வாறு தெய்வரதவிட 
தாரைப் பூெிக்தகாள்வது எனக்கு மிகவும் விருப்பமானதாகும்'' எனக் 
கூைினார்கள் என்று ததரிவித்கதன். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டியகபாது அவர்களுக்கு 
நான் நறுமணம் பூெிவிட்கடன். பின்னர் அவர்கள் தம் துரணவியரிடம் 

தென்றுவிட்டுப் பின்னர் காரலயில் "இஹ்ைாம்' கட்டியவைாக இருந்தார்கள்'' 

என்று கூைினார்கள்.26 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

2235 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு நறுமணம் பூெிவிடுகவன். அவர்கள் தம் துரணவியரிடம் 
தென்றுவிட்டுப் பின்னர் நறுமணம் கமழக் கமழ காரலயில் "இஹ்ைாம்' 

கட்டியிருப்பார்கள். 

 2236 முஹம்மத் பின் அல்முன்தைிர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு 
உமர் (ைலி) அவர்கள், "நான் "இஹ்ைாம்' கட்டியவனாக நறுமணம் கமழக் கமழக் 

காரல கநைத்தில் இருப்பரதவிட தாரைப் பூெிக்தகாள்வது எனக்கு மிகவும் 

விருப்பமானதாகும்'' என்று கூைியரத தெவி யுற்கைன். ஆககவ, நான் ஆயிைா 
(ைலி) அவர்களிடம் தென்று, இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியரத 
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அவர்களிடம் ததரிவித்கதன். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் "நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு நறுமணம் பூெிவிட்கடன். அவர்கள் 
தம் துரணவியரிடம் தென்றுவிட்டு வந்து பின்னர் இஹ்ைாம் கட்டியவர்களாகக் 
காரலயில் இருந்தார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.27 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 8 "இஹ்ைாம்' கட்டியவர் கவட்ரடயாடுவது தரட 
தெய்யப்பட்டுள்ளது.28  

2237 ஸஅப் பின் ஜஸ்ஸாமா அல்ரலஸீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்காவிற்கும் மதீனாவிற்கும் 
இரடயிலுள்ள) "அல்அப்வா' அல்லது "வத்தான்' எனுமிடத்தில் இருந்தகபாது, 

நான் அவர்களுக்கு ஒரு காட்டுக் கழுரதரய அன்பளிப்பாக வழங்கி கனன். 
அவர்கள் அரத ஏற்க மறுத்துவிட்டார்கள். எனது முகத்தில் ஏற்பட்ட 
(மாற்ைத்)ரத அவர்கள் கண்டகபாது, "நாம் "இஹ்ைாம்' கட்டி யிருப்பதால்தான் 
இரத ஏற்க மறுத்கதாம்'' என்று கூைினார்கள். இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.29 

 2238 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது.  

2239 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்குக் காட்டுக் கழுரதயின் இரைச்ெிரய அன்பளிப்பாக 
வழங்கிகனன்'' என ஸஅப் பின் ஜஸ்ஸாமா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் என 
இடம்தபற்றுள்ளது. 

2240 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்தகபாது, அவர்களுக்கு ஸஅப் பின் ஜஸ்ஸாமா (ைலி) 
அவர்கள் ஒரு காட்டுக் கழுரதரய அன்பளிப்பாக வழங்கினார்கள். 
நபியவர்கள் அரத ஏற்க மறுத்துவிட்டார்கள். கமலும், "நாம் "இஹ்ைாம்' 

கட்டியிருக்காவிட்டால், அரத உம்மிடமிருந்து ஏற்ைிருப்கபாம்'' என்று நபி 
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(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

2241 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் மன்ஸூர் 
பின் அல்முஅதமிர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "ஸஅப் பின் ஜஸ்ஸாமா 
(ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர் களுக்குக் காட்டுக் கழுரதயின் ஒரு காரல 
அன்பளிப்பாக வழங்கினார்கள்'' என்று காணப் படுகிைது. ைுஅபா (ைஹ்) 
அவர்களது அைி விப்பில் "ைத்தம் தொட்டிக்தகாண்டிருந்த காட்டுக் கழுரதயின் 

பின் ெப்ரபரய (அன்ப ளிப்பாக வழங்கினார்கள்)'' என்று இடம் தபற்றுள்ளது. 
ைுஅபா (ைஹ்) அவர்களது மற்கைார் அைிவிப்பில் "நபி (ஸல்) அவர்களுக் குக் 

காட்டுக் கழுரதயின் விலாப் பகுதி அன் பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது. அவர்கள் 
அரத ஏற்க மறுத்துவிட்டார்கள்'' என்று வந்துள்ளது.  

2242 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என்னிடம்) ரஸத் பின் 
அர்கம் (ைலி) அவர்கள் வந்தகபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்த கவரளயில், அவர்களுக்கு கவட்ரடப் பிைாணியின் 
இரைச்ெி அன்பளிப்பாக வழங்கப் பட்டது குைித்து எனக்கு நீங்கள் எவ்வாறு 
அைிவித்தீர்கள்?'' என நிரனவுபடுத்துமாறு ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 

"அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு கவட்ரடப் பிைாணியின் 
இரைச்ெியில் ஒரு பகுதி அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது. அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நாம் இரத உண்ணமாட்கடாம். 
(ஏதனனில்) நாம் "இஹ்ைாம்' கட்டியுள்களாம்' என்று கூைினார்கள்'' என்ைார்கள்.  

2243 அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் (ஹஜ்ஜுக்காகப்) புைப்பட்டுச் தென்கைாம். எங்களில் 
"இஹ்ைாம்' கட்டியவர்களும் இருந்தனர்; "இஹ்ைாம்' கட்டாதவர்களும் இருந்தனர். 
(நான் "இஹ்ைாம்' கட்டியிருக்கவில்ரல.) நாங்கள் (மதீனாவிற்கு அருகிலுள்ள) 
"அல்காஹா' எனுமிடத்தில் இருந்தகபாது, என் கதாழர்கள் எரதகயா 
உன்னிப்பாகப் பார்த்துக்தகாண்டிருப்பரதக் கண்கடன். நான் கூர்ந்து 
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பார்த்தகபாது ஒரு காட்டுக் கழுரத ததன்பட்டது. உடகன நான் என் 
குதிரையின் கெணத்ரதப் பூட்டி, எனது ஈட்டிரய எடுத்துக்தகாண்டு 
(குதிரையில்) ஏைிகனன். அப்கபாது என் (ரகயிலிருந்து) ொட்ரட கீகழ 
விழுந்துவிட்டது. அரத எடுத்துத் தருமாறு என் கதாழர்களிடம் நான் 
ககட்கடன். அவர்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டியிருப்பதால் "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! இந்த விையத்தில் உமக்கு எந்த உதவியும் தெய்ய மாட்கடாம்'' 

என்று கூைிவிட்டார்கள். எனகவ, நாகன இைங்கி அரத எடுத்துக்தகாண்டு 
(குதிரையில்) ஏைி, மணல் கமட்டுக்கு அப்பாலிருந்த அந்தக் கழுரதக்குப் 
பின்னால் (மரைந்து) தென்று, அரத கநாக்கி என் ஈட்டிரய எைிந்கதன். பிைகு 
அரத அறுத்து என் கதாழர்களிடம் தகாண்டுவந்கதன். அப்கபாது அவர்களில் 

ெிலர் "உண்ணுங்கள்'' என்ைனர். கவறு ெிலர் "உண்ணாதீர்கள்'' என்ைனர். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு முன்னால் (தென்று ஓரிடத்தில் 
தங்கி) இருந்தார்கள். ஆககவ, நான் எனது குதிரைரய முடுக்கி, அவர்களிடம் 
கபா(ய் அரத "இஹ்ைாம்' கட்டியவர்கள் உண்பரதப் பற்ைி வினவி)கனன். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அது அனுமதிக்கப்தபற்ைதுதான். எனகவ, அரத 
உண்ணுங்கள்'' என்று விரடயளித்தார்கள்.30 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2244 அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு பயணத்தில்) நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதன். மக்கா தெல்லும் 
ொரல ஒன்ைில் நான் இருந்தகபாது, "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்த என் கதாழர்கள் 
ெிலருடன் பின்தங்கி விட்கடன். அப்கபாது நான் "இஹ்ைாம்' 

கட்டியிருக்கவில்ரல. இந்நிரலயில் நான் (வழியில்) காட்டுக் 
கழுரததயான்ரைக் கண்டு, எனது குதிரைகமல் அமர்ந்கதன். அப்கபாது என் 
கதாழர்களிடம் என் ொட்ரடரய எடுத்துத் தரும்படி ககட்கடன். அவர்கள் 
("இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்ததால் அரத எடுத்துத் தை) மறுத்துவிட்டார்கள். 
அவர்களிடம் எனது ஈட்டிரய எடுத்துத் தரும்படி ககட்கடன். அதற்கும் 
அவர்கள் மறுத்துவிட்டார்கள். ஆககவ, நாகன (இைங்கி) அரததயடுத்து அந்தக் 
கழுரதரயத் தாக்கிக் தகான்கைன். நபித்கதாழர்களில் ெிலர் அதிலிருந்து 
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உண்டார் கள். கவறுெிலர் (உண்ண) மறுத்துவிட்டனர். நபித்கதாழர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கபாய்ச் கெர்ந்தகபாது, அரதப் பற்ைி 
அவர்களிடம் ககட்டார்கள். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"இதுதவல்லாம் அல்லாஹ் உங்களுக்கு உண்ணக் தகாடுத்த உணவாகும்'' 

என்று விரடயளித்தார்கள்.31 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

2245 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "உங்களுடன் அதன் இரைச்ெியிலி ருந்து ஏகதனும் 
(எனக்கு எஞ்ெி) உள்ளதா?'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ககட்டார்கள் என்று இடம்தபற்றுள்ளது.32  

2246 அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஹுரதபியா ஒப்பந்தம் நடந்த 
ஆண்டில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நானும் தென்கைன். என் 
கதாழர்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்தனர். நான் "இஹ்ைாம்' கட்டியிருக்கவில்ரல. 
"ஃரககா' எனுமிடத்தில் எதிரிகள் இருப்பதாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்குச் தெய்தி எட்டியது. எனகவ, (எதிரிகரள எதிர்தகாள்ள) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (முன்கன) தென்ைார்கள். நான் மற்ை 

நபித்கதாழர்களுடன் (தென்றுதகாண்டு) இருந்தகபாது, அவர்கள் ஒருவரை 
தயாருவர் பார்த்துச் ெிரிக்கலாயினர். நான் கூர்ந்து கவனித்தகபாது, ஒரு 
காட்டுக் கழுரத எனக்குத் ததன்பட்டது. உடகன நான் அரத ஈட்டியால் தாக்கி 
(ஓடவிடாமல்) நிறுத்திவிட்கடன். என் கதாழர் களிடம் உதவி ககாரிகனன். 
("இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்ததால்) அவர்கள் எனக்கு உதவ மறுத்துவிட்டனர். பிைகு 
அதன் இரைச்ெிரய நாங்கள் உண்கடாம். இந்நிரலயில் (எங்களுக்கு 
முன்னால் தென்று தகாண்டிருந்த) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளப் 
பிரிந்துவிடுகவாகமா என்று நாங்கள் அஞ்ெிகனாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கரளத் கதடி எனது குதிரைரயச் ெிைிது கநைம் விரைவாகவும் 
ெிைிது கநைம் தமது வாகவும் ஓட்டிச் தென்கைன். நள்ளிைவில் (வழியில்) நான் 
"பனூ ஃகிஃபார்' குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒருவரைச் ெந்தித்தகபாது, "அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கரள நீர் எங்கக ெந்தித்தீர்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
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அவர், "அவர்கரள "தஅஹின்' எனும் நீர்நிரல யருகக (ெந்தித்து) 
விட்டுவந்கதன். அப்கபாது அவர்கள் "சுக்யா' எனும் ெிற்றூரில் மதிய 
ஓய்தவடுக்கப் கபாய்க்தகாண்டிருந்தார்கள்'' என்று கூைினார். நான் அவர்கரளச் 
தென்ைரடந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! உங்கள் கதாழர்கள் உங்களுக்கு 
முகமன் (ெலாம்) கூைினர். பயணத்தில் உங்கரளப் பிரிந்துவிடுகவாகமா என்று 
அவர்கள் அஞ்ெினர். (எனகவ, அவர்கள் வந்துகெரும்வரை) அவர்களுக்காக 

நீங்கள் காத்திருங்கள்'' என்கைன். அவ்வாகை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் காத்திருந்தார்கள். ததாடர்ந்து நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் 
(ஒரு காட்டுக் கழுரதரய) கவட்ரடயாடிகனன். என்னிடம் அதில் ெிைிதளவு 
எஞ்ெியுள்ளது'' என்று கூைிகனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தம்முடனிருந்த) மக்களிடம், "உண்ணுங்கள்'' என்ைார்கள். அப்கபாது 
அம்மக்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்தனர்.33  

2247 அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஹஜ் தெய்வதற்காகப் புைப்பட்டார்கள். அவர்களுடன் நாங்களும் 
புைப்பட்கடாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் கதாழர்களில் 
ெிலரை கவறு வழியில் திருப்பிவிட்டார்கள். அவர்களில் நானும் ஒருவன். 
அப்கபாது, "கடற்கரை வழியாகச் தெல் லுங்கள்; நாம் ெந்திப்கபாம்'' என்று 
கூைினார்கள். அவ்வாகை நபித்கதாழர்கள் கடற்கரை வழியாகச் தெல்லத் 

ததாடங்கினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள கநாக்கி அவர்கள் 
திரும்பி வந்தகபாது, என்ரனத் தவிை அவர்கள் அரனவரும் "இஹ்ைாம்' 

கட்டியிருந்தனர். நான் "இஹ்ைாம்' கட்டியிருக்கவில்ரல. இவ்வாறு அவர்கள் 
தென்றுதகாண்டிருந்தகபாது, காட்டுக் கழுரதகரளக் கண்டனர். அவற்ரை நான் 
தாக்கி, ஒரு தபட்ரடக் கழுரதயின் காரல தவட்டி (அரத 
கவட்ரடயாடி)கனன். பிைகு அவர்கள் (ஓரிடத்தில்) இைங்கி அதன் 

இரைச்ெிரயச் ொப்பிட்டனர்; "நாம் "இஹ்ைாம்' கட்டிக்தகாண்கட (கவட்ரடப் 

பிைாணியின்) இரைச்ெிரயச் ொப்பிட்டுவிட்கடாகம'' என்று கூைினர். பிைகு 
அந்தக் கழுரதயின் இரைச்ெியில் எஞ்ெியுள்ளரத எடுத்துக்தகாண்டு, 

அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
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நாங்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்கதாம்; அபூகத்தாதா "இஹ்ைாம்' 

கட்டியிருக்கவில்ரல. இந்நிரலயில் நாங்கள் (வழியில்) காட்டுக் கழுரதரயக் 
கண்கடாம். அபூகத்தாதா அவற்ரைத் தாக்கி, ஒரு தபட் ரடக் கழுரதயின் 
காரல தவட்டி (கவட்ரட யாடி)னார். பின்னர் நாங்கள் (ஓரிடத்தில்) இைங்கி 
அதன் இரைச்ெியிலிருந்து ெிைிதளரவ உண்கடாம். பிைகு 
"கவட்ரடயாடப்தபற்ை பிைாணி யின் இரைச்ெிரய இஹ்ைாம் கட்டிய 

நிரலயில் ொப்பிடுகிகைாகம' என்று (எங்களிரடகய) கபெிக் தகாண்கடாம். 
பிைகு அதன் இரைச்ெியில் எஞ்ெியரத எடுத்துவந்திருக்கிகைாம்'' என்று 
கூைினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் 
எவகைனும் அரதத் தாக்குமாறு அவரைப் பணித்தாைா, அல்லது அரத கநாக்கி 
எப்படியாவது ரெரக தெய்தாைா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நபித்கதாழர்கள் 
"இல்ரல' என்ைனர். "அப்படியானால் அதன் எஞ்ெிய இரைச்ெிரய நீங்கள் 
உண்ணுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்.34  

2248 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் ரைபான் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "உங்களில் 
யாகைனும் அரதத் தாக்குமாறு அவரைத் தூண்டினாைா, அல்லது தாக்குமாறு 
ரெரக தெய்தாைா?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டார்கள் 
என இடம்தபற்றுள்ளது. ைுஅபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "நீங்கள் 
ரெரக தெய்தீர்களா, அல்லது (அவருக்கு) உதவி தெய்தீர்களா, அல்லது 
நீங்ககள கவட்ரடயாடினரீ்களா?'' என்று ககட் டார்கள் எனக் காணப்படுகிைது. 
ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "நீங்கள் (அவருக்கு) உதவி தெய்தீர்களா என்று ககட்டார்களா? அல்லது 
நீங்கள் கவட்ரட யாடினரீ்களா என்று ககட்டார்களா'' என்று எனக்குத் 
ததரியவில்ரல. 

 2249 அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் களுடன் கெர்ந்து ஹுரதபியா (ஒப்பந்தப்) கபாருக்குச் தென்கைன். 
அப்கபாது மக்களில் என்ரனத் தவிை, மற்ை அரனவரும் உம்ைா விற்காக 
"இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்தனர். நான் (வழியில்) ஒரு காட்டுக் கழுரதரய 
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கவட்ரட யாடி என் கதாழர்களுக்கு உண்ணக் தகாடுத் கதன். அப்கபாது 
அவர்கள் அரனவரும் "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்தனர். பிைகு நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று "எங்களிடம் அதன் இரைச்ெியில் ெிைிதளவு 
எஞ்ெியுள்ளது'' என்று தொன்கனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "உண்ணுங்கள்' என்ைார்கள். அப்கபாது அவர்கள் அரனவரும் 
"இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்தனர்.  

2250 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "இஹ்ைாம்' கட்டியவர்களாகப் புைப் 
பட்கடாம். நான் "இஹ்ைாம்' கட்டாதிருந்கதன்'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. 
கமலும் அதில், "அ(ந்த மாமிெத்)தில் ஏகதனும் உங்களிடம் உள்ளதா?'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட் டார்கள். நாங்கள், "அதன் கால் 
எங்களிடம் உள்ளது'' என்கைாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரத 
வாங்கி உண்டார்கள்'' என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது.  

2251 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "நான் 
"இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்த ஒரு குழுவினருடன் இருந்கதன். அப்கபாது நான் 
"இஹ்ைாம்' கட்டாதிருந்கதன்'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. கமலும், 

"உங்களில் யாகைனும் ஒருவர் (அரதக் தகால்லுமாறு) அவருக்கு ரெரக 

தெய்தாைா? அல்லது ஏகத னும் உத்தைவிட்டாைா?'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ககட்டார்கள். அவர்கள், "இல்ரல, அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' 
என்ைனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாைாயின் 
உண்ணுங்கள்'' என்ைார்கள் எனவும் இடம்தபற்றுள்ளது.  

2252 அப்துர் ைஹ்மான் பின் உஸ்மான் அத்ரதமீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நாங்கள் (ஒரு உம்ைாப் பயணத்தில்) தல்ஹா பின் உரபதில்லாஹ் (ைலி) அவர் 
களுடன் இருந்கதாம். அப்கபாது நாங்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்கதாம். 
அப்கபாது அவர்களுக்கு (கவட்ரடயாடப்பட்ட) ஒரு பைரவ அன்பளிப்பாக 
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வழங்கப்பட்டது. தல்ஹா (ைலி) அவர்கள் உைங்கிக்தகாண்டிருந் தார்கள். 
எனகவ, எங்களில் ெிலர் அரதச் ொப்பிட்டனர். கவறுெிலர் (ெந்கதகம் ஏற்பட்ட 
தால் ொப்பிடாமல்) கபணுதலாக இருந்துவிட்ட னர். தல்ஹா (ைலி) அவர்கள் 
உைக்கத்திலிருந்து விழித்தகபாது, அரதச் ொப்பிட்டவர்களின் தெயரலச் ெரி 
கண்டார்கள் (குரை கூைவில்ரல). கமலும், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் நாங்கள் இ(வ்வாறு கவட்ரடயாடப்பட்ட)ரதச் 
ொப்பிட்டிருக்கிகைாம்'' என்று கூைினார்கள்.  

பாடம் : 9 இஹ்ைாம் கட்டியவர்களும் மற்ைவர்களும் புனித (ஹைம்) 
எல்ரலக்குள்ளும் தவளி கயயும் தகால்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள 
(ததால்ரல தரும்) உயிரினங்கள்.  

2253 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான்கு (வரக) 
உயிரினங்கள் தீங்கிரழப்பரவ ஆகும். அரவ புனித (ஹைம்) எல்ரலயிலும் 
தவளியிலும் தகால்லப்படும். (அரவயாவன:) பருந்து, (நீர்க்)காகம், எலி, 
தவைிநாய்.35 இரத நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவி யார் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார் கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான 
உரபதுல்லாஹ் பின் மிக்ெம் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் (இந்த 
ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்த) காெிம் பின் முஹம்மத் பின் அப ீபக்ர் 
அஸ்ஸித்தீக் (ைஹ்) அவர்களிடம், "பாம்ரபப் பற்ைி தாங்கள் என்ன கூறுகிைரீ் 
கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "அது அற்பமாக (அடித்து)க் 
தகால்லப்படும்'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 

2254 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தீங்கிரழக்கக்கூடிய ஐந்து (வரக) 
உயிரி னங்கள் புனித (ஹைம்) எல்ரலக்குள்ளும் தவளியிலும் தகால்லப்படும். 
பாம்பு, நீர்க்காகம், எலி, தவைிநாய், பருந்து ஆகியரவதாம் அரவ. இரத 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 2255 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தீங்கிரழக்கக்கூடிய 
ஐந்து உயிரினங்கள் புனித (ஹைம்) எல்ரலக்கு உள்களயும் தகால்லப்படும். 
கதள், எலி, பருந்து, (நீர்க்)காகம், தவைிநாய் ஆகியரவதாம் அரவ. இரத 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

2256 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: தீங்கிரழக்கக்கூடிய 
ஐந்து உயிரினங்கள் புனித (ஹைம்) எல்ரலக்கு உள்களயும் தகால் லப்படும். 
எலி, கதள், (நீர்க்)காகம், பருந்து, தவைிநாய் ஆகியரவதாம் அரவ. இரத 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக் கிைார்கள்.36  

2257 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் கள் தீங்கிரழக்கக்கூடிய ஐந்து உயிரினங்க ரளப் புனித (ஹைம்) 
எல்ரலக்குள்ளும் தவளி யிலும் தகால்ல உத்தைவிட்டார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 
ததாடங்குகிைது.  

2258 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஐந்து உயிரினங்கள் 
இருக்கின்ைன. அவற் ைில் ஒவ்தவான்றும் தீங்கிரழக்கக்கூடிய ரவயாகும். 
அரவ புனித (ஹைம்) எல்ரலக்கு உள்களயும் தகால்லப்படும். (நீர்க்)காகம், 

பருந்து, தவைிநாய், கதள், எலி ஆகியரவதாம் அரவ. இரத ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

2259 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஐந்து உயிரினங்கரளப் புனித (ஹைம்) 
எல்ரலக்கு உள்கள "இஹ்ைாம்' கட்டிய நிரலயில் ஒருவர் தகான்றுவிட்டாலும் 
அவர்மீது குற்ைகமதும் இல்ரல. எலி, கதள், (நீர்க்)காகம், பருந்து, தவைிநாய் 
ஆகியரவதாம் அரவ. இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.37 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு அப ீஉமர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "புனித 
இடங்களில்' என (பன்ரமயாக) வந்துள்ளது. 
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 2260 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஐந்து உயிரினங்கள் 
உள்ளன. அவற்ைில் ஒவ்தவான்றும் தீங்கிரழக்கக்கூடியரவ ஆகும். 
அவற்ரைக் தகால்பவர்மீது எந்தக் குற்ைமும் இல்ரல. கதள், (நீர்க்)காகம், 

பருந்து, எலி, தவைிநாய் ஆகியரவதாம் அரவ. இரத நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துரண வியார் ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள்.  

2261 ரஸத் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் இப்னு 
உமர் (ைலி) அவர் களிடம், "இஹ்ைாம் கட்டியிருப்பவர் எந்த உயிரினங்கரளக் 
தகால்லலாம்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் துரணவியரில் ஒருவர் "எலி, கதள், பருந்து, தவைிநாய், 

(நீர்க்)காகம் ஆகியவற்ரைக் தகால்ல "உத்தைவிடப்பட்டது' அல்லது 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தைவிட்டார்கள்' என்று என்னிடம் 
ததரிவித்தார்'' என விரடயளித்தார்கள். 

 2262 ரஸத் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் இப்னு 
உமர் (ைலி) அவர்களிடம், "இஹ்ைாம் கட்டிய ஒருவர் எந்த உயிரினங்கரளக் 
தகால்லலாம்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துரணவியரில் ஒருவர் "தவைிநாய், எலி, கதள், பருந்து, (நீர்க்)காகம், பாம்பு 
ஆகியவற்ரைக் தகால்லுமாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் உத்தைவிட்டுவந்தார்கள்' 

என்று என்னிடம் கூைினார்'' என்ைார்கள். இவற்ரை ஒருவர் ததாழுரகயில் 
இருக்கும்கபாதும் தகால்லலாம் என்றும் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
குைிப்பிட்டார்கள்.  

2263 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "இஹ்ைாம்' 

கட்டியிருக்கும் ஒருவர் ஐந்து உயிரினங்கரளக் தகால்வது குற்ைமாகாது. 
(நீர்க்)காகம், பருந்து, கதள், எலி, தவைிநாய் ஆகியரவதாம் அரவ. இரத இப்னு 
உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 2264 அப்துல் மலிக் பின் அப்தில் அஸீஸ் பின் ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூைியதாவது: நான் நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்களிடம், "இஹ்ைாம் கட்டியவர் எந்த 
உயிரினங்கரளக் தகால்ல அனுமதி உண்டு என்பது குைித்து இப்னு உமர் (ைலி) 
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அவர்கள் என்ன கூைினார் கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு நாஃபிஉ (ைஹ்) 
அவர்கள் (பின்வருமாறு) பதிலளித் தார்கள்: "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஐந்து 
உயிரினங் கரள ஒருவர் தகான்றுவிட்டாலும் அரதக் தகான்ைதற்காக 
அவர்மீது எந்தக் குற்ைமும் இல்ரல; (நீர்க்) காகம், பருந்து, கதள், எலி, தவைிநாய் 
ஆகியரவதாம் அரவ என்று கூைியரத நான் தெவியுற்றுள்களன்'' என்று 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் ஏழு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் 
தெவியுற்கைன் என்று இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் என இப்னு 
ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் ஒருவைது அைிவிப்பில் மட்டுகம இடம்தபற்றுள்ளது. 
(பின்வரும் ஹதீஸில்) இப்னு இஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்களும் இப்னு ஜுரைஜ் 
கபான்கை அைிவிக்கிைார்கள்.  

2265 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "ஐந்து 
உயிரினங்களில் ஒன்ரைப் புனித (ஹைம்) எல்ரலக்குள் தகான்ைாலும் எந்தக் 
குற்ைமுமில்ரல'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் தெவியுற்கைன் 
என ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 

உள்ளரதப் கபான்கை இடம் தபற்றுள்ளன. 

 2266 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: ஐந்து 
உயிரினங்கரள ஒருவர் இஹ்ைாம் கட்டிய நிரலயில் தகான்றுவிட்டாலும் 
அவர் மீது எந்தக் குற்ைமுமில்ரல. கதள், எலி, தவைி நாய், (நீர்க்)காகம், பருந்து 

ஆகியரவதாம் அரவ. இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் யஹ்யா பின் யஹ்யா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
காணப் படும் வாெககம இங்கு இடம்தபற்றுள்ளது. 

 பாடம் : 10 இஹ்ைாம் கட்டியவர், தமது தரலயில் பாதிப்பு ஏதும் இருந்தால் 
தரல (முடி)ரய மழித்துக்தகாள்ளலாம்; அதற்காகப் பரிகாைம் அவெியமாகும் 
என்பதும், பரிகாைத்தின் அளவும்.38 
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 2267 கஅப் பின் உஜ்ைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஹுரதபியா உடன்பாடு 
நடந்த காலகட்டத்தில் (உம்ைாவிற்காக நான் "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்த கபாது), 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்தார்கள். அப்கபாது நான் 
எனது (கற்)பாத்திைத்தின் கீகழ தநருப்ரப மூட்டி (ெரமத்து)க் தகாண்டிருந்கதன். 
(அப்கபாது எனது தரலயிலிருந்து) கபன்கள் என் முகத்தின் மீது 

உதிர்ந்துதகாண்டிருந்தன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனது 
தரலயிலுள்ள கபன்கள் உனக்குத் துன்பம் தருகின்ைனவா?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான், "ஆம்' என்று கூைிகனன். அதற்கு, "உனது தரலரய 
மழித்துக்தகாள். பின்பு மூன்று நாட் கள் கநான்பு கநாற்றுக்தகாள். அல்லது 
ஆறு ஏரழகளுக்கு உணவளி. அல்லது ஒரு குர்பானிப் பிைாணிரய அறுத்துப் 
பலியிடு! (இதுகவ "இஹ்ைாம்' கட்டிய நிரலயில் தரலரய மழித்ததற்கான 
பரிகாைமாகும்)'' என்று கூைினார்கள்.39 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. இதன் அைிவிப்பாளர்ததாடரில் வரும் அய்யூப் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: (மூன்று கநான்பு கநாற்ைல், ஆறு ஏரழகளுக்கு 
உணவளித்தல், குர்பானி தகாடுத்தல் ஆகிய இம்மூன்ைில்) எரத முதலில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குைிப்பிட்டார்கள் என்று எனக்குத் 
ததரியவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

2268 கஅப் பின் உஜ்ைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "உங்களில் ஒருவர் 
கநாயாளியாக இருந்தாகலா, அல்லது அவைது தரலயில் பாதிப்பு ஏகதனும் 
இருந்தாகலா (அவர் தரலரய மழிக்கலாம். ஆனால்,) அதற்குப் பரிகாைமாக 

கநான்பு கநாற்க கவண்டும்; அல்லது தர்மம் தெய்ய கவண்டும்; அல்லது 
பலியிட கவண்டும்'' எனும் இந்த (2:196 ஆவது) வெனம் என் ததாடர்பாககவ 
அருளப்தபற்ைது. நான் (ஹுரதபியா கநைத்தில் "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்தகபாது) 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் "அருகில் வா!'' 
என்ைார்கள். நான் அருகில் தென்கைன். "இன்னும் தநருங்கி வா!'' என்ைார்கள். 
நான் இன்னும் தநருங்கிகனன். பிைகு நபி (ஸல்) அவர்கள், "உனது 
தரலயிலுள்ள கபன்கள் உனக்குத் துன்பம் தருகின்ைனவா?'' என்று 
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ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்கைன். நபி (ஸல்) அவர்கள், (தரலமுடிரய 
மழித்துவிட்டு) அதற்குப் பரிகாைமாக (மூன்று) கநான்பு கநாற்க கவண்டும். 
அல்லது தர்மம் தெய்ய கவண்டும். அல்லது (என்னால்) இயன்ை ஒரு 

குர்பானிப் பிைாணிரய அறுத்துப் பலியிட கவண்டும் என்று எனக்கு 

உத்தைவிட்டார்கள்.  

2269 கஅப் பின் உஜ்ைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (ஹுரதபியா பயணத்தில்) என் அருகில் (வந்து) நின்ைார்கள். 
அப்கபாது எனது தரலயி லிருந்து கபன்கள் உதிர்ந்துதகாண்டிருந்தன. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனது தரலயிலுள்ள கபன்கள் 
உனக்குத் துன்பம் தருகின்ைனவா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்கைன். 
"அவ்வாைாயின் நீ உனது தரலரய மழித்துக்தகாள்'' என்ைார்கள். இரத 
யடுத்து "உங்களில் ஒருவர் கநாயாளியாக இருந்தால், அல்லது அவைது 
தரலயில் பாதிப்பு ஏகதனும் இருந்தால் (அவர் தரலரய மழிக்கலாம். 
ஆனால்,) அதற்குப் பரிகாைமாக கநான்பு கநாற்க கவண்டும்; அல்லது தர்மம் 
தெய்ய கவண்டும். அல்லது பலியிட கவண்டும்'' எனும் இந்த (2:196ஆவது) 
வெனம் என் ததாடர்பாக அருளப்தபற்ைது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்னிடம் "மூன்று நாட்கள் கநான்பு கநாற்றுக் தகாள். அல்லது ஆறு 
ஏரழகளுக்கு ஒரு "ஃபைக்' அளவு தர்மம் தெய். அல்லது உன்னால் இயன்ை 
ஒரு குர்பானிப் பிைாணிரய அறுத்துப் பலியிடு!'' என்று தொன்னார்கள்.40 

 2270 கஅப் பின் உஜ்ைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (உம்ைாவிற்குச் 
தென்ைகபாது) மக்காவிற்குள் நுரழவதற்கு முன் "இஹ்ைாம்' கட்டியவனாக 
ஹுரதபியாவில் ஒரு பாத்திைத்தின் கீழ் ùSÚl× மூட்டி 
(ெரமத்து)க்தகாண்டிருந்கதன். (எனது தரல யிலிருந்த) கபன்கள் என் 

முகத்தில் உதிர்ந்துதகாண்டிருந்தன. அப்கபாது என்ரனக் கடந்து தென்ை நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "உன் தரலயிலுள்ள இப்கபன்கள் உனக்குத் துன்பம் 
தருகின்ைனவா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்கைன். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அப்படியானால், நீ உனது தரலரய மழித்துக்தகாள். (அதற்குப் 
பரிகாைமாக) ஒரு "ஃபைக்' உணரவ ஆறு ஏரழகளுக்குப் பகிர்ந்தளி. (ஒரு "ஃபைக்' 
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என்பது மூன்று "ஸாஉ'கள் அளவாகும்.) அல்லது மூன்று நாட்கள் கநான்பு 
கநாற்றுக் தகாள். அல்லது ஒரு குர்பானிப் பிைாணிரய அறுத்துப் பலியிடு'' 

என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

2271 கஅப் பின் உஜ்ைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஹுரதபியா கநைத்தில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ரனக் கடந்துதென் ைார்கள். 
அப்கபாது என்னிடம், "உனது தரல யிலுள்ள கபன்கள் உனக்குத் துன்பம் 

தருகின் ைனவா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்கைன். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "நீ உனது தரலரய மழித்துக்தகாள். பிைகு ஓர் ஆட்ரட அறுத்துப் 

பலியிடு. அல்லது மூன்று நாட்கள் கநான்பு கநாற்றுக்தகாள். அல்லது மூன்று 
"ஸாஉ' கபரீச்ெம் பழத்ரத ஆறு ஏரழகளுக் குப் பகிர்ந்தளி!'' என்ைார்கள். 

 2272 அப்துல்லாஹ் பின் மஅகில் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் கஅப் 
பின் உஜ்ைா (ைலி) அவர்கள் அருகில் (கூஃபா) பள்ளிவாெலில் அமர்ந் கதன். 
அவர்களிடம், "..அதற்குப் பரிகாைமாக கநான்பு கநாற்க கவண்டும். அல்லது 

பலியிட கவண்டும'' எனும் இந்த (2:196ஆவது) வெனத்ரதப் பற்ைிக் ககட்கடன். 
அதற்கு கஅப் பின் உஜ்ைா (ைலி) அவர்கள், "இந்த வெனம் என் ததாடர்பாககவ 

அருளப்தபற்ைது. எனது தரலயில் பிணி ஏற்பட்டிருந்தது. எனகவ, நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தூக்கிச் தெல்லப்பட்கடன். எனது 
தரலயிலிருந்த கபன்கள் என் முகத்தின் மீது உதிர்ந்துதகாண்டி ருந்தன. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனக்கு இந்த அளவிற்குச் ெிைமம் 
ஏற்பட்டிருக்கும் என்று நான் நிரனத்திருக்கவில்ரல'' என்று கூைிவிட்டு, 

"உனக்கு ஓர் ஆடு கிரடக்குமா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "இல்ரல' என்கைன். 
அப்கபாதுதான் இந்த (2:196ஆவது) வெனம் அருளப் தபற்ைது. அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மூன்று நாட்கள் கநான்பு கநாற்றுக்தகாள். அல்லது 
தலா ஓர் ஏரழக்கு அரை "ஸாஉ' உணவு வதீம், ஆறு ஏரழகளுக்கு உணவளி'' 
என்று தொன்னார் கள். ஆககவ, இந்த வெனம், குைிப்பாக என் விையத்தில் 
அருளப்தபற்ைது. ஆனால், அதன் ெட்டம் உங்கள் அரனவருக்கும் 
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தபாதுவானதாகும்'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2273 கஅப் பின் உஜ்ைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
(ஹுரதபியாவின்கபாது) "இஹ்ைாம்' கட்டியவனாக நபி (ஸல்) அவர்களுடன் 

(உம்ைாவிற்காகச்) தென்கைன். அப்கபாது எனது தரலயிலும் தாடியிலும் 
கபன்கள் நிரைந்து விட்டன. இத்தகவல் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியது. 
உடகன அவர்கள் (என்ரன அரழத்து வருமாறு) என்னிடம் நபியவர்கள் 
ஆளனுப்பினார்கள்; நாவிதரையும் அரழத் தார்கள். அவர் (வந்து) எனது 
தரலரய மழித் தார். பிைகு "உன்னிடம் ஏகதனும் குர்பானிப் பிைாணி 
உண்டா?'' என்று என்னிடம் ககட்டார் கள். நான், "எனக்கு அதற்கான வெதி 
இல்ரல'' என்கைன். அவ்வாைாயின், மூன்று நாட்கள் கநான்பு கநாற்றுக்தகாள். 
அல்லது தலா ஓர் ஏரழக்கு ஒரு "ஸாஉ' வதீம் ஆறு ஏரழ களுக்கு உணவளி'' 
என்று கூைினார்கள். வலி வும் மாண்பும் உரடய அல்லாஹ் "உங்களில் 

ஒருவர் கநாயாளியாக இருந்தாகலா, அல்லது அவைது தரலயில் பாதிப்பு 
ஏகதனும் இருந்தாகலா (அவர் தரலரய மழிக்கலாம். ஆனால்,) அதற்குப் 
பரிகாைமாக கநான்பு கநாற்க கவண்டும். அல்லது தர்மம் தெய்ய கவண்டும். 
அல்லது பலியிட கவண்டும்'' எனும் (2:196ஆவது) வெனத்ரதக் குைிப்பாக என் 
ததாடர்பாக அருளினான். பின்னர் முஸ்லிம்கள் அரனவருக்கும் (அதன் 
ெட்டம்) தபாதுவானதாக அரமந்தது.  

பாடம் : 11 "இஹ்ைாம்' கட்டியவர் குருதி உைிஞ்ெி எடுப்பது தெல்லும்.41  

2274 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்த நிரலயில் (தமக்ககற்பட்டிருந்த ஒற்ரைத் தரலவலி 
யின் காைணத்தால்) குருதி உைிஞ்ெி எடுத்துக்தகாண்டார்கள்.42 இந்த ஹதீஸ் 
ஆறு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 2275 அப்துல்லாஹ் பின் புரஹனா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் மக்கா தெல்லும் ொரலயில் தமது தரலயின் நடுகவ குருதி 
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உைிஞ்ெி எடுத்துக்தகாண்டார்கள். அப்கபாது அவர்கள் "இஹ்ைாம்' 

கட்டியிருந்தார்கள்.43  

பாடம் : 12 "இஹ்ைாம்' கட்டியவர் தம் கண்களுக்கு மருந்திடலாம்.  

2276 நுரபஹ் பின் வஹ்ப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (ஒரு 
பயணத்தில்) அபான் பின் உஸ்மான் (ைஹ்) அவர்களுடன் புைப்பட்கடாம். 
நாங்கள் "அல்மலல்' எனுமிடத்ரத44 அரடந்த கபாது, (எங்களுடன் வந்த) உமர் 
பின் உரப தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்களுக்குக் கண் வலி ஏற்பட்டது. பின்னர் 
நாங்கள் "அர்ைவ்ஹா' எனு மிடத்தில் இருந்தகபாது, அவருக்குக் கண் வலி 
கடுரமயாகிவிட்டது. உடகன உமர் பின் உரபதில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் 
அபான் பின் உஸ்மான் (ைஹ்) அவர்களிடம் ஆளனுப்பி (தாம் என்ன தெய்ய 
கவண்டும் என்பரதப் பற்ைி)க் ககட்டார். அதற்கு அபான் (ைஹ்) அவர்கள், 

அவருரடய கண்களில் கற்ைாரழச் ொற்ரைப் பிழிந்து கட்டுமாறு 
கூைியனுப்பினார்கள். கமலும், "(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில்) "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்த ஒருவருக்குக் கண்வலி ஏற்பட்டகபாது, 

இவ்வாறுதான் அவருரடய கண்களில் கற்ைாரழச் ொற்ரைப் பிழிந்து 
கட்டுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என உஸ்மான் 
பின் அஃப்பான் (ைலி) அவர்கள் அைிவித்தார்கள்'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 2277 நுரபஹ் பின் வஹ்ப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உமர் பின் 
உரபதில்லாஹ் பின் மஅமர் (ைஹ்) அவர்களுக்குக் கண்வலி ஏற்பட்டது. 
அப்கபாது அவர்கள் கண்ணில் அஞ்ெனம் (சுருமா) இட்டுக்தகாள்ள 
விரும்பினார்கள். இரத அைிந்த அபான் பின் உஸ்மான் (ைஹ்) அவர் கள் 
அவ்வாறு தெய்ய கவண்டாம் எனத் தரட விதித்துவிட்டு, கண்களில் 
கற்ைாரழச் ொற்ரைப் பிழிந்து கட்டுமாறு அவருக்கு உத்தை விட்டார்கள். 
கமலும், நபி (ஸல்) அவர்கள் (கண்வலி எற்பட்கடாருக்கு) அவ்வாறு தெய் 
தார்கள் என உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் என்றும் 
அைிவித்தார்கள்.45 
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 பாடம் : 13 "இஹ்ைாம்' கட்டியவர் தம் உடரலயும் தரலரயயும் 
கழுவலாம்.46  

2278 அப்துல்லாஹ் பின் ஹுரனன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "அல்அப்வா' 

எனுமிடத்தில் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி), மிஸ்வர் பின் மக்ைமா (ைலி) 
ஆகிய இருவரும் (ஒரு விையத்தில்) கருத்து கவறுபாடு தகாண்டனர். 
அதாவது அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் "இஹ்ைாம் கட்டியவர் 
தமது தரலரயக் கழுவலாம்' என்று கூைினார்கள். மிஸ்வர் பின் மக்ைமா (ைலி) 
அவர்கள் "இஹ்ைாம் கட்டியவர் தரலரயக் கழுவக் கூடாது' என்ைார்கள். 
இரதயடுத்து அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் அரதப் பற்ைிக் 

ககட்பதற்காக அபூ அய்யூப் அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்களிடம் என்ரன 

அனுப்பிரவத்தார்கள். நான் தென்ைகபாது அவர்கள் கிணற்ைின் கமல் 

ஊன்ைப்பட்டிருக்கும் இரு மைக்குச்ெிகளுக்கிரடகய ஒரு துணியால் 
திரையிட்டுக் குளித்துக்தகாண்டிருந்தார்கள். நான் அவர்களுக்கு முகமன் 
(ெலாம்) கூைிகனன். அவர்கள், "யார் அது?' என்று ககட்டார்கள். "நான் 
அப்துல்லாஹ் பின் ஹுரனன் (வந்திருக்கிகைன்). "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்தகபாது எவ்வாறு தமது தரலரயக் 
கழுவுவார்கள்?' என்று உங்களிடம் ககட்ப தற்காக அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்கள் என்ரன உங்களிடம் அனுப்பி ரவத்தார்கள்'' என்று 
தொன்கனன். அபூ அய்யூப் (ைலி) அவர்கள் தமது ரகரயத் திரையின் மீது 
ரவத்து, தமது தரல ததன் படும் அளவிற்குத் திரைரயக் கீகழ இைக்கி 
னார்கள். பிைகு தரலக்குத் தண்ணரீ் ஊற்ைிக் தகாண்டிருந்த மனிதரிடம், 

"தண்ணரீ் ஊற்று'' என்ைார்கள். அவர் தண்ணரீ் ஊற்ை, அபூ அய்யூப் (ைலி) 
அவர்கள், பின்னிருந்து முன் னாகவும் முன்னிருந்து பின்னாகவும் தம் ரக 

கரளக் தகாண்டுதென்று தமது தரலரயத் கதய்த்துக் கழுவினார்கள். பிைகு, 

"இவ்வாகை நபி (ஸல்) அவர்கள் தெய்வரத நான் பார்த்தி ருக்கிகைன்'' என்று 

கூைினார்கள்.47 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2279 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் "அப்கபாது அபூஅய்யூப் (ைலி) அவர்கள் தம் ரககரளப் 
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பின்னிருந்து முன்னாகவும் முன்னிருந்து பின்னாகவும் தரல முழுவதற்கும் 
தகாண்டுதென்ைார்கள். (அபூஅய்யூப் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தெய்தி மிஸ்வர் 
(ைலி) அவர்களுக்கு எட்டியகபாது) மிஸ்வர் (ைலி) அவர்கள் இப்னு அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்களிடம் "(இனி) ஒருகபாதும் நான் உங்களிடம் வழக்காடமாட்கடன்'' 

என்று கூைினார்கள் என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது. 

 பாடம் : 14 "இஹ்ைாம்' கட்டியவர் இைந்துவிட்டால் தெய்ய கவண்டியரவ. 
 2280 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (இஹ்ைாம் கட்டியிருந்த) 
ஒருவர் தமது ஒட்டகத்திலிருந்து விழுந்து, கழுத்து முைிக்கப்பட்டு இைந்து 
கபானார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவரைத் தண்ணைீாலும் இலந்ரத 
இரலயாலும் நீைாட் டுங்கள். அவருரடய இரு ஆரடகளால் அவருக்குப் 
பிகைத ஆரட (கஃபன்) அணிவியுங்கள். அவைது தரலரய மூடாதீர்கள். 
ஏதனனில், "தல்பியா' கூைியவைாக அவரை மறுரம நாளில் அல்லாஹ் 
எழுப்புவான்'' என்று கூைினார்கள்.48  

2281 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களு டன் "அைஃபா' தபருதவளியில் தங்கியிருந்த ஒருவர், தமது 
வாகனத்திலிருந்து விழுந்துவிட் டார். அது அவைது கழுத்ரத முைித்துவிட்டது. 
இரதப் பற்ைி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தொல்லப்பட்டகபாது, 

"அவரைத் தண்ணைீாலும் இலந்ரத இரலயாலும் நீைாட் டுங்கள். இரு 
ஆரடகளில் அவருக்குப் பிகைத ஆரட (கஃபன்) அணிவியுங்கள். அவருக்கு 
வாெரனத் தூள் கபாடாதீர்கள். அவைது தரலரய மூடாதீர்கள். ஏதனனில், 

"தல்பியா' தொல்லிக்தகாண்டிருப்பவைாக மறுரம நாளில் அவரை அல்லாஹ் 
எழுப்பு வான்'' என்று கூைினார்கள்.49 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  

2282 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஒரு மனிதர் 
"இஹ்ைாம்' கட்டியவைாக நபி (ஸல்) அவர்களுடன் தங்கியிருந்தார்'' என்று 
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ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை காணப்படு கின்ைன.  

2283 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் "இஹ்ைாம்' 

கட்டியவைாக நபி (ஸல்) அவர்களுடன் வந்தார். அப்கபாது தமது 
ஒட்டகத்திலிருந்து கீகழ விழுந்து, கடுரமயாகக் கழுத்து முைிக்கப்பட்டு 

இைந்துவிட்டார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவரைத் 

தண்ணைீாலும் இலந்ரத இரலயாலும் நீைாட்டி, அவருரடய இரு ஆரடகரள 
(பிகைத ஆரடயாக) அவருக்கு அணிவியுங்கள். அவைது தரலரய மூடாதீர்கள். 
ஏதனனில், அவர் மறுரம நாளில் "தல்பியா' கூைியவைாக வருவார்'' என்று 
கூைினார்கள்.  

2284 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "இஹ்ைாம்' கட்டிய ஒரு 
மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் வந்தார்'' என்று ஹதீஸ் 
துவங்குகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 
இடம்தபற்றுள்ளன. ஆயினும், அதில் "ஏதனனில், அவர் மறுரம நாளில் 
"தல்பியா' தொல்லிக்தகாண்டிருப்பவைாக எழுப் பப்படுவார்'' என்று (ெிைிது 

வித்தியாெத்துடன்) இடம்தபற்றுள்ளது. "அவர் எந்த இடத்தில் விழுந்தார் 
என்பரதப் பற்ைி ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் குைிப்பிடவில்ரல'' என்று 
அதிகப்படியாக ஒரு குைிப்பும் அதில் இடம் தபற்றுள்ளது.  

2285 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: இஹ்ைாம் கட்டியிருந்த 
ஒருவரின் கழுத்ரத, அவைது வாகன (ஒட்டக)ம் முைித்து விட்டது. அதனால் 
அவர் இைந்துவிட்டார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவரைத் தண்ணைீாலும் இலந்ரத இரலயாலும் நீைாட்டி, அவருரடய இரு 

ஆரடகளில் அவருக்குப் பிகைத ஆரட (கஃபன்) அணிவியுங்கள். அவைது 
தரலரய மூடாதீர்கள். அவைது முகத்ரதயும் மரைக்காதீர்கள். ஏதனனில், 

"தல்பியா'ச் தொல்லிக்தகாண்டிருப்பவைாக அவர் மறுரம நாளில் 
எழுப்பப்படுவார்'' என்று கூைினார்கள்.  
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2286 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் "இஹ்ைாம்' 

கட்டியவைாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தார். அப்கபாது 
அவைது ஒட்டகம் அவைது கழுத்ரத முைித்துவிட்டது. அதனால் அவர் 
இைந்துவிட்டார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவரைத் 

தண்ணைீாலும் இலந்ரத இரலயாலும் நீைாட்டி, அவருரடய இரு ஆரடகளில் 
அவருக்கு (பிகைத) ஆரட அணிவியுங்கள். அவருக்கு நறுமணம் பூொதீர்கள். 
அவைது தரலரய மூடாதீர்கள். ஏதனனில், அவர் மறுரம நாளில் தமது 
தரலரயக் களிம்பு தடவிப் படியரவத்த நிரலயில் ("இஹ்ைாம்' கட்டியவைாக) 
எழுப்பப் படுவார்'' என்று கூைினார்கள்.50 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 2287 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: இஹ்ைாம் கட்டியிருந்த 
ஒருவர் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்த கபாது, அவைது 
ஒட்டகம் அவைது கழுத்ரத முைித்துவிட்டது. (அதனால் அவர் இைந்து 

விட்டார்.) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவைது உடரலத் 
தண்ணைீாலும் இலந்ரத இரலயாலும் நீைாட்டும்படி உத்தை விட்டார்கள். 
அவருக்கு எந்த நறுமணமும் பூெக் கூடாது; அவைது தரலரய மூடக் கூடாது. 
ஏதனனில், அவர் மறுரம நாளில் தமது தரலரயக் களிம்பு தடவிப் 
படியரவத்த நிரலயில் ("இஹ்ைாம்' கட்டியவைாக) எழுப்பப் படுவார்'' என்று 
கூைினார்கள்.  

2288 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் "இஹ்ைாம்' 

கட்டியவைாக நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார். அவர் தமது ஒட்டகத்திலி 
ருந்து விழுந்துவிட்டார். அவைது ஒட்டகம் (அந்த இடத்திகலகய) அவரைக் 
தகான்றுவிட்டது. (அதனால் அவர் இைந்துவிட்டார்.) அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், தண்ணைீாலும் இலந்ரத இரல யாலும் அவருக்கு நீைாட்டி, இரு 
ஆரடயால் பிகைத ஆரட (கஃபன்) அணிவிக்கப்பட கவண்டும் என 
உத்தைவிட்டார்கள். எந்த நறுமணமும் பூெக் கூடாது; அவைது தரல தவளியில் 
ததரிய கவண்டும் (என்றும் உத்தைவிட்டார்கள்). இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: பின்னர் இந்த ஹதீரஸ 
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அபூபிஷ்ர் (ைஹ்) அவர்கள் எனக்கு அைிவித்தார்கள். அப்கபாது "அவைது 
தரலயும் முகமும் தவளியில் ததரிய கவண்டும். ஏதனனில், அவர் மறுரம 
நாளில் தமது தரலரயக் களிம்பு தடவிப் படியரவத்த நிரலயில் 
("இஹ்ைாம்' கட்டியவைாக) எழுப்பப்படுவார்'' என்று அைிவித்தார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 2289 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (இஹ்ைாம் கட்டியிருந்த) 
ஒரு மனிதைது கழுத்ரத அவைது ஒட்டகம் முைித்துவிட்டது. அவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களு டன் இருந்தார். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவரைத் தண்ணைீா லும் இலந்ரத 

இரலயாலும் நீைாட்டும்படியும் அவைது முகத்ரதயும் தரலரயயும் திைந்து 

ரவக்குமாறும் உத்தைவிட்டார்கள். "ஏதனனில் அவர், மறுரம நாளில் 
"தல்பியா' தொன்ன வைாக எழுப்பப்படுவார்'' என்று கூைினார்கள். 

 2290 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (இஹ்ைாம் கட்டி) இருந்தார். 
அப்கபாது அவைது ஒட்டகம் அவைது கழுத்ரத முைித்துவிட்டது. அதனால் 
அவர் இைந்துவிட்டார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவரை நீைாட்டுங்கள். 
ஆனால், எந்த நறுமணத்ரதயும் அவருக்குப் பூொதீர் கள். அவைது முகத்ரத 
மூடாதீர்கள். ஏதன னில் அவர், மறுரம நாளில் "தல்பியா' தொல் 
லிக்தகாண்டிருப்பவைாக எழுப்பப்படுவார்'' என்று கூைினார்கள். 

 பாடம் : 15 "இஹ்ைாம்' கட்டுகின்ைவர் "நான் கநாய் கபான்ை காைணங்களால் 
(ஹஜ்ஜின் கிரிரய கரளச் தெய்ய முடியாதவாறு தடுக்கப்படும்கபாது) 
இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டு விடுகவன்' என முன் நிபந்தரனயிடுவது 
தெல்லும்.  

2291 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தம் தந்ரதயின் ெககாதைர் புதல்வியான) ளுபாஆ பின்த் 
அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்களிடம் தென்று, "நீ ஹஜ் தெய்ய விரும்புகிைாயா?'' 

என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் 
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இன்னும் கநாயாளியாககவ இருக்கிகைன்'' என்று தொன்னார். அதற்கு 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவரிடம், "நீ முன் நிபந்தரன யிட்டு 

ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டி, "இரைவா, நீ எந்த இடத்தில் (ஹஜ்ஜின் 

கிரிரயகரளச் தெய்ய முடியாதவாறு) என்ரனத் தடுக்கிைாகயா அதுதான் 
நான் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடும் இடமாகும்' என்று கூைிவிடு!'' என்ைார்கள். 
ளுபாஆ (ைலி) அவர்கள் மிக்தாத் பின் அல்அஸ்வத் (ைலி) அவர்களுரடய 
துரண வியார் ஆவார்.51  

2292 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ளுபாஆ 
பின்த் அஸ்ஸுரபர் பின் அப்தில் முத்தலிப் (ைலி) அவர்களிடம் தென்ைார்கள். 
அப்கபாது அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் ஹஜ் தெய்ய விரும்புகிகைன். 
ஆனால், நான் கநாயாளி ஆகவன்'' என்ைார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ 
முன் நிபந்தரனயிட்டு ஹஜ்ஜுக் காக "இஹ்ைாம்' கட்டி, "(இரைவா!) நீ எந்த 
இடத்தில் (ஹஜ்ஜின் கிரிரயகரளச் தெய்ய முடியாதவாறு) என்ரனத் 

தடுக்கிைாகயா அது தான் நான் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடும் இடமாகும்' என்று 

கூைிவிடு!'' என்ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் 
களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 2293 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ளுபாஆ பின்த் 
அஸ்ஸுரபர் பின் அப்தில் முத்தலிப் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "எனக்கு (கநாய் ஏற்பட்டு) உடல் கனத்துவிட்டது. 
நான் ஹஜ் தெய்ய விரும்புகிகைன். தாங்கள் எனக்கு என்ன 

உத்தைவிடுகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நீ முன் நிபந்தரனயிட்டு ஹஜ்ஜுக்காக "தல்பியா'க் கூைி, 
"(இரைவா!) நீ எந்த இடத்தில் (ஹஜ்ஜின் கிரிரயகரளச் தெய்ய 
முடியாதவாறு) என்ரனத் தடுக்கிைாகயா அதுதான் நான் இஹ்ைாமிலிருந்து 
விடுபடும் இடமாகும்' என்று கூைிவிடு!'' என்ைார்கள். பின்னர் ளுபாஆ (ைலி) 
அவர்கள் (முழுரமயாக) ஹஜ்ரஜ நிரைகவற்ைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் எட்டு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 2294 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ளுபாஆ (ைலி) அவர்கள் 
ஹஜ் தெய்ய விரும்பியகபாது, அவருக்கு முன் நிபந்தரன யிட்டுக்தகாள்ள 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தைவிட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உத்தைவுக்கிணங்க அவ்வாகை அவர் (முன் 

நிபந்தரனயிட்டு ஹஜ்) தெய்தார். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. 

2295 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ளுபாஆ (ைலி) அவர் களிடம், "நீ முன் நிபந்தரனயிட்டு ஹஜ்ஜுக் காக 
"இஹ்ைாம்' கட்டி, "(இரைவா!) நீ எந்த இடத்தில் (ஹஜ்ஜின் கிரிரயகரளச் 
தெய்ய முடியாதவாறு) என்ரனத் தடுக்கிைாகயா அது தான் நான் 

இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடும் இடமாகும்' என்று கூைிவிடு!'' என்ைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

இஸ்ஹாக் பின் இப்ைாஹமீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ளுபாஆ (ைலி) அவர்களிடம் (கமற்கண்டவாறு) உத்தைவிட்டார்கள்'' என 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 16 பிைெவ இைத்தப்கபாக்கு அல்லது மாதவிடாய் ஏற்பட்ட தபண்  

"இஹ்ைாம்' கட்டலாம்; இஹ்ைாமின்கபாது அவர் குளிப்பது விரும்பத் 
தக்கதாகும்.52  

2296 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அஸ்மா பின்த் உரமஸ் (ைலி) 
அவர்களுக்கு "அஷ்ைஜைா' எனுமிடத்தில் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் எனும் 
குழந்ரத பிைந்தது. அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அஸ்மா பின்த் 
உரமஸ் (ைலி) அவர்கரளக் குளித்துவிட்டு, தல்பியா கூைச் தொல்லுமாறு (என் 
தந்ரத) அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களுக்கு உத்தைவிட் டார்கள்.53 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2297 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அஸ்மா பின்த் 
உரமஸ் (ைலி) அவர்கள் துல்ஹுரலஃபா எனுமிடத்தில் பிைெவித்தார் கள். 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அவரைக் குளித்துவிட்டு "தல்பியா' 

கூைச் தொல்லுமாறு அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களுக்கு உத்தைவிட்டார்கள். 

 பாடம் : 17 "இஹ்ைாம்' கட்டும் முரைகள்; இஃப்ைாத், தமத்துஉ, கிைான் ஆகிய 
மூன்று முரைகளில் ஹஜ் தெய்யலாம்; உம்ைாவுடன் ஹஜ்ரஜ இரணக்கலாம்; 

ஹஜ்ரஜயும் உம்ைாரவயும் கெர்த்துச் தெய்தவர் ("காரின்') தம் 
கிரிரயகளிலிருந்து எப்கபாது விடுபடுவார்?54  

2298 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் "விரடதபறும்' ஹஜ் ஆண்டில் புைப்பட்கடாம். (முதலில்) 
உம்ைாச் தெய்வதற் காக "இஹ்ைாம்' கட்டிகனாம். பிைகு அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "எவரிடம் பலிப் பிைாணி உள்ளகதா அவர் உம்ைாவுடன் ஹஜ் 
ஜுக்காகவும் இஹ்ைாம் கட்டிக்தகாள்ளட்டும். அவ்விைண்ரடயும் நிரைகவற்ைிய 
பிைகக அவர் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடகவண்டும்'' என்று தொன்னார்கள். 
எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டிருந்த நிரலயில் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன்) மக்காவிற்குச் தென்கைன். (மாதவிடாயின் காைணத்தால்) நான் 

இரையில்லத்ரதச் சுற்ைி (தவாஃப்) வைவில்ரல. ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிரடகய (ெய)ீ ஓடவு மில்ரல. ஆககவ, இரதப் பற்ைி நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் முரையிட்கடன். அப்கபாது 
அவர்கள், "உன் தரல (முடி)ரய அவிழ்த்து வாரிக்தகாள். ஹஜ்ஜுக்காக 

"இஹ்ைாம்' கட்டிக்தகாள். உம்ைாரவ விட்டுவிடு'' என்று தொன்னார்கள். 
அவ்வாகை நான் தெய்கதன். நாங்கள் ஹஜ்ரஜ நிரைகவற்ைி முடித்தகபாது, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ரன (என் ெககாதைர்) அப்துர் 
ைஹ்மான் பின் அபபீக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ைலி) அவர்களுடன் (இஹ்ைாம் 
கட்டுவதற்காக) "தன்ஈம்' எனும் இடத்திற்கு அனுப்பினார்கள். (அங்கிருந்து 
புைப்பட்டு) நான் உம்ைாச் தெய்கதன். "இது (இந்த உம்ைா) உனது (விடுபட்ட) 
உம்ைாவிற்குப் பதிலாகும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தொன்னார்கள். உம்ைாவிற்காக "இஹ்ைாம்' கட்டியவர்கள் இரையில்லத்ரதச் 
சுற்ைிவந்து, ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக் கிரடகய ஓடவும் (ெய)ீ தெய்தனர்; பிைகு 
இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டனர். பின்னர் மினாவிலிருந்து திரும்பிய பின் 
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மற்தைாரு முரை ஹஜ்ஜுக்காகச் சுற்ைி (தவாஃப்) வந்தனர். ஹஜ்ரஜயும் 
உம்ைாரவயும் கெர்த்து (ஹஜ்ஜுல் கிைான்) தெய்தவர்கள் ஒகைதயாரு 
முரைதான் இரையில்லத்ரதச் சுற்ைி (தவாஃப்) வந்தனர்.55  

2299 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நாங்கள், "விரடதபறும்' ஹஜ் ஆண்டில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் புைப்பட்கடாம். எங்களில் உம்ைாச் தெய்வதற் காக 
"இஹ்ைாம்' கட்டியவர்களும் இருந்தனர். ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' 

கட்டியவர்களும் இருந்தனர். நாங்கள் மக்காரவ அரடந்ததும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், பலிப் பிைாணிரயத் தம்முடன் தகாண்டுவைாமல் 
உம்ைாவிற்காக ("தமத்துஉ') "இஹ்ைாம்' கட்டி யவர், (உம்ைாரவ முடித்துவிட்டு) 
இஹ்ைாமிலி ருந்து விடுபட்டுக்தகாள்ளட்டும். உம்ைாவிற்காக ("கிைான்') 

"இஹ்ைாம்' கட்டி, தம்முடன் பலிப் பிைாணிரயக் தகாண்டுவந்திருப்பவர் 
(துல்ஹஜ் பத்தாம் நாளில்) தமது பலிப் பிைாணிரய அறுத்துப் பலியிடாத 
வரை இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட கவண்டாம். ஹஜ்ஜுக்காக மட்டும் 
("இஃப்ைாத்') "இஹ்ைாம்' கட்டியிருப்பவர் தமது ஹஜ்ரஜ முழுரமயாக்கட்டும்'' 

என்று கூைினார்கள். அப்கபாது எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டு விட்டது. அைஃபா 
(துல்ஹஜ் ஒன்பதாம்) நாள் வரும்வரை மாதவிடாயுடகனகய நான் இருந்கதன். 
நாகனா உம்ைாவிற்காக மட்டுகம "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்கதன். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் தரலமுடிரய அவிழ்த்து அரத 
வாரிவிடுமாறும், உம்ைாவிற்காக நான் "இஹ்ைாம்' கட்டியரத விட்டுவிட்டு 
ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டிக்தகாள்ளுமாறும் எனக்குக் கட்டரளயிட்டார்கள். 
அவ்வாகை நான் தெய்கதன். நான் ஹஜ்ரஜ நிரைகவற்ைிய பின் என்னுடன் 
(என் ெககாதைர்) அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கரள அனுப்பி, எந்த 
உம்ைாவின் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடாமகலகய நான் ஹஜ்ரஜ அரடந்து 

தகாண்கடகனா அந்த உம்ைாவிற்காக இஹ்ைாம் கட்டி வருமாறு எனக்குக் 

கட்டரளயிட்டார்கள்.56  

2300 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள், "விரடதபறும்' ஹஜ் 
ஆண்டில் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் புைப்பட்கடாம். (முதலில்) உம்ைாச் 
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தெய்வதற்காக நான் "இஹ்ைாம்' கட்டி கனன். நான் பலிப் பிைாணிரயக் 
தகாண்டு வந்திருக்கவில்ரல. அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "தம்முடன் பலிப் 
பிைாணிரயக் தகாண்டுவந்திருப்பவர் உம்ைாவுடன் ஹஜ்ஜுக் காகவும் 
இஹ்ைாம் கட்டிக்தகாள்ளட்டும். அவ்விைண்ரடயும் நிரைகவற்ைிய பிைகக 
அவர் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட கவண்டும்'' என்று தொன்னார்கள். அப்கபாது 
எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டு விட்டது. அைஃபா (துல்ஹஜ் ஒன்பதாம்) நாள் 

இைரவ நான் அரடந்தகபாது, "அல்லாஹ் வின் தூதகை! நான் உம்ைாவிற்காக 
(மட்டும்) "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்கதன். (இந்நிரலயில் எனக்கு மாதவிடாய் 
ஏற்பட்டது) நான் எவ்வாறு ஹஜ் தெய்வது?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "உனது தரலமுடிரய அவிழ்த்து அரத வாரிவிட்டுக்தகாள். 
உம்ைாரவ நிறுத்திவிட்டு, ஹஜ் தெய்துதகாள்'' என்று தொன்னார்கள். அவ்வாகை 
நான் ஹஜ்ரஜ நிரைகவற்ைியதும் நபி (ஸல்) அவர் கள் (என் ெககாதைர்) 
அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்களுக்கு (என்ரன "தன்ஈமு'க்கு 
அரழத்துச் தெல்லுமாறு) உத்தைவிட, அவர் என்ரனத் தமக்குப் பின்னால் தமது 
வாகனத்தில் அமர்த்திக்தகாண்டு, நான் நிறுத்திரவத்திருந்த உம்ைாவிற்காக 
"தன்ஈம்' எனும் இடத்தில் "இஹ்ைாம்' கட்டச் தெய்தார்.  

2301 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் (விரடதபறும் ஹஜ்ஜுக்காகப்) புைப் பட்கடாம். அப்கபாது 
அவர்கள், "உங்களில் ஹஜ், உம்ைா ஆகிய இைண்டிற்கும் (கிைான்) "இஹ்ைாம்' 

கட்ட விரும்புகின்ைவர், அவ்வாகை தெய்யட்டும்! ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் (தமத்துஉ) 
"இஹ்ைாம்' கட்ட விரும்புகின்ைவர், அதற்காக "இஹ்ைாம்' கட்டட்டும்! 
உம்ைாவிற்கு மட்டும் (இஃப்ைாத்) "இஹ்ைாம்' கட்ட விரும்புகின்ைவர், அதற்காக 
"இஹ்ைாம்' கட்டட்டும்!'' என்று தொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் "இஹ்ைாம்' கட்டி, "தல்பியா' கூைினார்கள். 
அவ்வாகை அவர்களுடன் மக்களில் ெிலரும் "இஹ்ைாம்' கட்டினர். கவறுெிலர் 
உம்ைா மற்றும் ஹஜ் ஆகிய இைண்டிற்கும் "இஹ்ைாம்' கட்டினர். இன்னும் ெிலர் 
உம்ைாவிற்கு மட்டும் "இஹ்ைாம்' கட்டினர். நான் உம்ைாவிற்காக மட்டும் 
"இஹ்ைாம்' கட்டியவர்களில் ஒருவைாக இருந்கதன்.  
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2302 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நாங்கள் துல்ஹஜ் மாத தரலப் 
பிரைரய எதிர்பார்த்தவர்களாக, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
"விரடதபறும்' ஹஜ்ஜுக் காகப் புைப்பட்கடாம். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் உம்ைா விற்காக "இஹ்ைாம்' கட்ட 

விரும்புகின்ைவர், உம்ைாவிற்கு "இஹ்ைாம்' கட்டிக்தகாள்ளட்டும்; நான் என்னுடன் 
பலிப் பிைாணிரயக் தகாண்டு வந்திருக்காவிட்டால் உம்ைாவிற்காககவ நானும் 
"இஹ்ைாம்' கட்டியிருப்கபன்'' என்று தொன்னார் கள். எனகவ, மக்களில் ெிலர் 
உம்ைாவிற்காக "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்தனர். கவறுெிலர் ஹஜ்ஜுக்காக 

"இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்தனர். நான் உம்ைாவிற்காக "இஹ்ைாம்' கட்டியவர் களில் 

ஒருவைாக இருந்கதன். நாங்கள் புைப்பட்டு மக்காரவ அரடந் ததும் அைஃபா 
(துல்ஹஜ் ஒன்பதாவது) நாளில் எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டது. நாகனா 
எனது உம்ைாவின் கிரிரயகரளச் தெய்து இஹ்ைாமிலி ருந்து 
விடுபட்டிருக்கவில்ரல. எனகவ, இரதப் பற்ைி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
முரையிட்கடன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ உனது உம்ைாரவ 

விட்டுவிட்டு, உனது தரலமுடிரய அவிழ்த்து, அரத வாரிக்தகாண்டு 
ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டிக்தகாள்'' என்று கூைினார்கள். அவ்வாகை நான் 
தெய்கதன். அல்லாஹ் எங்கள் ஹஜ்ரஜ நிரைகவைச் தெய்து (அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள்) "முஹஸ்ஸபி'ல்57 தங்கும் இைவு வந்தகபாது, என்னுடன் 
(என் ெககாதைர்) அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கரள 
அனுப்பினார்கள். அவர் என்ரனத் தமக்குப் பின்னால் தமது வாகனத்தில் 
அமர்த்திக்தகாண்டு "தன்ஈம்' கநாக்கிச் தென்ைார். அங்கிருந்து நான் 
உம்ைாவிற்காக "தல்பியா' கூைிகனன். அல்லாஹ் எங்களுக்கு ஹஜ்ரஜயும் 
உம்ைாரவயும் நிரைகவற்ை வாய்ப் பளித்தான். (அைிவிப்பாளர் ஹிைாம் பின் 
உர்வா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்:) இதற்கு (பரிகாைமாக) ஏகதனும் 
பலியிடகலா தர்மகமா கநான்கபா (ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து) 
நிகழவில்ரல.  

2303 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நாங்கள் துல்ஹஜ் 
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மாதத்தின் தரலப் பிரைரய எதிர்பார்த்தவர்களாக அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் புைப்பட்கடாம். அப்கபாது நாங்கள் (ஹஜ் மாதத்தில் 
உம்ைாச் தெய்யக் கூடாது என்று எண்ணியிருந்ததால்) ஹஜ்ரஜ மட்டுகம 

நிரைகவற்றும் எண்ணத்துடன் தென்கைாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "உங்களில் உம்ைாவிற்காக "இஹ்ைாம்' கட்ட விரும்புகின்ைவர், 

உம்ைாவிற்கு "இஹ்ைாம்' கட்டிக்தகாள்ளட்டும்'' என்று கூைினார்கள் என ஹதீஸ் 

ததாடங்குகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 

 2304 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நாங்கள் துல்ஹஜ் 
மாதத்தின் தரலப் பிரைரய எதிர்பார்த்தவர்களாக அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் புைப்பட்கடாம். எங்களில் ெிலர் உம்ைாவிற்காக (தமத்துஉ) 
"இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்தனர்; கவறுெிலர் ஹஜ்ஜுக்கும் உம்ைாவிற்கும் கெர்த்து 
(கிைான்) "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்தனர்; கவறுெிலர் ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் (இஃப்ைாத்) 
"இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்தனர். நான் உம்ைாவிற்காக "இஹ்ைாம்' கட்டியவர்களில் 
ஒருவைாக இருந்கதன்'' என்று ஹதீஸ் துவங்குகிைது. மற்ை விவைங்கள் 
கமற்கண்ட இரு ஹதீஸ்களில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 
கமலும், இந்த அைிவிப்பில், "ஆயிைா (ைலி) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ஹஜ், 

உம்ைா ஆகிய இைண்ரடயும் நிரைகவற்ைித் தந்தான்'' என அைிவிப்பாளர் உர்வா 
(ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள் என்று இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும், அதில் 
"இதற்கு(ப் பரிகாைமாக)ப் பலியிடகலா, தர்மகமா, கநான்கபா (ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து) நிகழவில்ரல'' என ஹிைாம் பின் உர்வா (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைினார்கள் என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது.  

2305 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள், "விரடதபறும்' ஹஜ் 
ஆண்டில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் புைப்பட்கடாம். எங்களில் 
ெிலர் உம்ைாவிற்காக (தமத்துஉ) "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்தனர்; கவறுெிலர் 
ஹஜ்ஜுக்கும் உம்ைாவிற்கும் கெர்த்து (கிைான்) "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்தனர்; 

இன்னும் ெிலர் ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் (இஃப்ைாத்) "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்தனர். 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டி 
யிருந்தார்கள். உம்ைாவிற்கு மட்டும் "இஹ்ைாம்' கட்டியவர்கள் (உம்ைாரவ 
முடித்ததும்) இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டுக்தகாண்டார்கள். ஹஜ்ஜுக்கு மட்டுகம 
"இஹ்ைாம்' கட்டிய வர்களும் அல்லது ஹஜ்ஜுக்கும் உம்ைா விற்கும் கெர்த்து 
"இஹ்ைாம்' கட்டியவர்களும் "நஹ்ரு'ரடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாள் வரும் 
வரை இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடவில்ரல.58 

 2306 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (ஹஜ்ஜுக்காக) நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் புைப்பட்கடாம். அப்கபாது நாங்கள் ஹஜ்ரஜ மட்டுகம 
நிரைகவற்றும் எண்ணத்துடன் தென்கைாம். நாங்கள் "ெரிஃப்' எனுமிடத்தில், 

அல்லது அதற்கு அருகில் இருந்தகபாது எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டு விட்டது. 
நபி (ஸல்) அவர்கள் நானிருந்த இடத்திற்கு வந்தார்கள். அழுதுதகாண்டிருந்த 
என்னிடம், "உனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டதா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் 
"ஆம்' என்கைன். அதற்கு அவர்கள், "இந்த மாதவிடாய் தபண்கள்மீது அல்லாஹ் 
விதியாக்கிய (இயற்ரகயான) ஒன்ைாகும். எனகவ, நீ குளிக்கும்வரை, 

இரையில்லத்ரதச் சுற்ைி (தவாஃப்) வருவரதத் தவிை, ஹாஜிகள் தெய்கின்ை 
மற்தைல்லாக் கிரிரயகரளயும் தெய்துதகாள்'' என்ைார்கள். கமலும் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் துரணவியர் ொர்பாக மாட்ரடக் 
குர்பானி தகாடுத்தார்கள்.59 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

2307 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் ஹஜ்ரஜ மட்டும் 
நிரைகவற்றும் எண்ணத்துடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
(மதீனாவிலிருந்து) புைப்பட் கடாம். (மக்காவிற்கு அருகிலுள்ள) "ெரிஃப்' எனும் 
இடத்திற்கு நாங்கள் வந்தகபாது, எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டது. 
நானிருந்த இடத்திற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். 
அழுதுதகாண்டி ருந்த என்னிடம் "உன் அழுரகக்குக் காைணம் என்ன?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு நான், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இந்த ஆண்டு 
நான் ஹஜ் தெய்வதற்காகப் புைப்பட்டு வந்தி ருக்கக் கூடாது என்று 
கருதுகிகைன்'' என்று கூைிகனன். அவர்கள், "உனக்கு என்ன கநர்ந்தது? உனக்கு 
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மாதவிடாய் ஏற்பட்டு விட்டது கபாலும்!'' என்ைார்கள். நான், "ஆம்' என்கைன். 
அப்கபாது, "இ(ந்த மாதவிடாயா ன)து தபண்கள்மீது அல்லாஹ் விதியாக்கிய 
ஒன்ைாகும். எனகவ, நீ தூய்ரமயாகும்வரை, இரையில்லத்ரதச் சுற்ைி 
(தவாஃப்) வருவரதத் தவிை, ஹாஜிகள் தெய்யும் மற்தைல்லாக் 
கிரிரயகரளயும் தெய்துதகாள்'' என்று தொன்னார்கள். நான் மக்காரவ 
அரடந்தகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் கதாழர்களிடம், 

"உங்கள் இஹ்ைாரம உம்ைாவிற்காக மாற்ைைிக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். உடகன தம்முடன் பலிப் பிைாணிரயக் 
தகாண்டுவந்திருந்தவர்கரளத் தவிை மற்ைவர்கள் இஹ்ைாமிலிருந்து 
விடுபட்டுக்தகாண்டனர். அப்கபாது நபி (ஸல்), அபூபக்ர் (ைலி), உமர் (ைலி) 
மற்றும் வெதி பரடத்த இன்னும் ெிலரிடம் பலிப் பிைாணிகள் இருந்தன. 
(உம்ைாவிற்காக இஹ்ைாம் கட்டிய) அவர்கள் (துல்ஹஜ் எட்டாவது நாளில் 

மினாவிற்குச்) தென்ைகபாது ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டி, "தல்பியா' கூைினர். 
"நஹ்ரு'ரடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் நான் (மாதவிடாயிலிருந்து) 
தூய்ரமயானகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது உத்தைவின் 
கபரில், நான் "தவாஃபுல் இஃபாளா' தெய்கதன். பின்னர் எங்களிடம் மாட்டிரைச்ெி 
தகாண்டுவைப்பட்டது. நான் "இது என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு மக்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் துரணவியருக்காகக் குர்பானி 
தகாடுத்தார்கள் (அதுதான் இந்த இரைச்ெி)'' என்று கூைினர். முஹஸ்ஸபில் 
தங்கும் (துல்ஹஜ் பதினான்காவது) இைவில் நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
மக்கள் ஹஜ், உம்ைா ஆகிய இைண்ரடயும் நிரைகவற்ைிவிட்டுத் திரும்பிச் 

தெல்ல, நாகனா ஹஜ்ரஜ மட்டுகம நிரைகவற்ைிச் தெல்கிகைன்'' என்று 
கூைிகனன். நபி (ஸல்) அவர்கள், (என் ெககாதைர்) அப்துர் ைஹ்மான் பின் 
அபபீக்ர் (ைலி) அவர்களிடம் (என்ரனத் தன்ஈமுக்கு அரழத்துச் தென்று, அங்கு 
உம்ைாவிற்காக "இஹ்ைாம்' கட்டுமாறு) உத்தைவிட, அவர் என்ரனத் தமக்குப் 
பின்னால் தமது ஒட்டகத்தில் அமர்த்திக்தகாண்டு தென்ைார். நான் நிரனத்துப் 
பார்க்கிகைன். அப்கபாது நான் இளவயதுப் தபண்ணாக இருந்கதன். 
(ஒட்டகத்தில் அமர்ந்து தென்ைகபாது) நான் குட்டித் தூக்கம் கபாடுகவன். 
அப்கபாது எனது முகம் (ஒட்டகத்தின் கெணத்திலுள்ள) ொய்வுக் கட்ரடயில் 
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இடித்துக்தகாள்ளும். நாங்கள் இருவரும் தன்ஈமுக்கு வந்து கெர்ந்த கபாது, 

அங்கு நான் உம்ைாவிற்காக "தல்பியா' கூைிகனன். அது, மக்கள் முன்கப நிரை 
கவற்ைிய உம்ைாவிற்குப் பகைமாக அரமந்தது. 

 2308 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நாங்கள் ஹஜ்ஜுக்காக 
"தல்பியா' கூைி(ப் புைப்பட்டுச் தெல்லலா)கனாம். நாங்கள் "ெரிஃப்' எனுமிடத்தில் 
இருந்தகபாது எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டது. நானிருந்த இடத் திற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். அப்கபாது நான் 
அழுதுதகாண்டி ருந்கதன்'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. மற்ை விவைங்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. ஆயினும், 

ஹம்மாத் பின் ெலமா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "நபி (ஸல்), அபூபக்ர் 
(ைலி), உமர் (ைலி) மற்றும் வெதி பரடத்த இன்னும் ெிலரிடம் பலிப் பிைாணிகள் 
இருந்தன. (உம்ைாவிற்காக இஹ்ைாம் கட்டிய) அவர்கள் (துல்ஹஜ் எட்டாவது 
நாளில் மினாவிற்குச்) தென்ைகபாது ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டி, "தல்பியா' 

கூைினர்'' எனும் குைிப்பும், "நான் இளவயதுப் தபண்ணாக இருந்கதன். 
(ஒட்டகத்தில் அமர்ந்து தென்ைகபாது) நான் குட்டித் தூக்கம் கபாடுகவன். 
அப்கபாது எனது முகம் (ஒட்டகத்தின் கெணத்திலுள்ள) ொய்வுக் கட்ரடயில் 
இடித்துக்தகாள்ளும்'' எனும் குைிப்பும் இடம் தபைவில்ரல.  

2309 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் (இஃப்ைாத்) "இஹ்ைாம்' கட்டினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2310 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் ஹஜ்ஜுக்கு "இஹ்ைாம்' 

கட்டியவர்களாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஹஜ் 
மாதங்களில், ஹஜ்ஜின் புனிதக் கிரிரய களில், ஹஜ்ஜின் இைவு (பகல்)களில் 
(பங்ககற் கப்) புைப்பட்கடாம். நாங்கள் "ெரிஃப்' எனுமிடத் தில் இைங்கித் 
தங்கிகனாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (கூடா 

ைத்திலிருந்து புைப்பட்டு) தம் கதாழர்களிடம் வந்து, "உங்களில் எவரிடம் பலிப் 
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பிைாணி இல்ரலகயா அவர் தமது இஹ்ைாரம உம்ைா விற்காக 
மாற்ைிக்தகாள்ள விரும்பினால், அவர் அவ்வாகை தெய்துதகாள்ளட்டும்; 

எவரிடம் பலிப் பிைாணி உள்ளகதா (அவர் இவ்வாறு தெய்ய) கவண்டாம்'' 

என்ைார்கள். தம்மிடம் பலிப் பிைாணி இல்லாத நபித்கதாழர்களில் ெிலர் 
இவ்வாறு தெய்தனர். கவறுெிலர் இவ்வாறு தெய்யவில்ரல. அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமும் அவர்களுடனி ருந்த வெதி பரடத்த 
கதாழர்களில் ெிலரிடமும் பலிப் பிைாணிகள் இருந்தன. (எனகவ அவர்களால் 

உம்ைா மட்டும் தெய்து இஹ்ைாமி லிருந்து விடுபட முடியவில்ரல). 
இந்நிரலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நானிருந்த இடத்திற்கு 
வந்தார்கள். அப்கபாது நான் அழுதுதகாண்டிருந்கதன். என்னிடம், "உன் 
அழுரகக்குக் காைணம் என்ன?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நான், "நீங்கள் 
உங்கள் கதாழர்களிடம் கபெியரதச் தெவியுற்கைன். உம்ைாரவப் பற்ைித் 
தாங்கள் கூைியரதயும் நான் ககட்கடன். என்னால் உம்ைாச் தெய்ய முடியாமல் 
கபாய்விட்டகத'' என்கைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனக்கு 
என்னவாயிற்று?'' என்று ககட்டார்கள். "நான் ததாழுரக இல்லாமல் 
இருக்கிகைன்'' என்கைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அதனால் 
உனக்கு ஒரு பாதிப்புமில்ரல. தபண்களில் நீயும் ஒருத்தி. எனகவ, 

அவர்களுக்கு அல்லாஹ் விதியாக்கியரத உனக்கும் விதியாக்கியுள்ளான். நீ 
ஹஜ் தெய்துதகாண்டிரு. அல்லாஹ் உனக்கு உம்ைாச் தெய்யும் வாய்ப்ரபயும் 
தைலாம்'' என்று கூைினார்கள். ஆககவ, நான் ஹஜ்ஜுக்காகப் புைப்பட்டு 
மினாவில் தங்கியிருந்தகபாது, நான் (மாதவிடாயி லிருந்து) தூய்ரமயாகனன். 
பிைகு நாங்கள் (மினாவிலிருந்து தென்று) இரையில்லத்ரதச் சுற்ைி (தவாஃப் 
தெய்யலா)கனாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "முஹஸ்ஸப்' 

எனுமிடத்தில் தங்கி யிருந்தார்கள். (அவர்களிடம் நான் தென்ைகபாது) அவர்கள் 
(என் ெககாதைர்) அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கரள அரழத்து, 

"உன் ெககாதரிரய ஹைமுக்கு தவளிகய (தன்ஈமுக்கு) அரழத்துச் தெல். அவர் 
உம்ைாவிற்கு "இஹ்ைாம்' கட்டி, இரையில்லம் கஅபாரவச் சுற்ைட்டும்! (உம்ைாச் 
தெய்து முடிக்கட்டும்!) நான் இங்கககய உங்கள் இருவரையும் எதிர்பார்த்துக் 
காத்திருப்கபன்'' என்ைார்கள். உடகன நாங்கள் புைப்பட்டு (தன்ஈமுக்கு)ச் 
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தென்கைாம். நான் (அங்கு) "இஹ்ைாம்' கட்டிக் தகாண்டு(வந்து) 
இரையில்லத்ரதச் சுற்ைி வந்கதன். ஸஃபா மற்றும் மர்வாவில் சுற்ைிவந் 
கதன். பிைகு (உம்ைாரவ முடித்து) நாங்கள் நடு நிெி கநைத்தில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்துகெர்ந்கதாம். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தமது கூடாைத்தில் தங்கி யிருந்தார்கள். "(உம்ைாரவ) முடித்துவிட்டாயா?'' 

என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்கைன். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தம் கதாழர்கள் புைப்பட அனுமதியளித்தார்கள்; பின்னர் 
இரையில்லத்திற்குச் தென்று சுப்ஹுத் ததாழுரகக்கு முன் அரதச் சுற்ைி 
(தவாஃப்) வந்தார்கள். பிைகு மதீனாரவ கநாக்கிப் புைப் பட்டார்கள்.60  

2311 இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: எங்களில் ெிலர் ஹஜ் (இஃப்ைாது)க்கு மட்டும் "இஹ்ைாம்' கட்டினர். 
கவறுெிலர் ஹஜ்ஜுக்கும் உம்ைாவிற்கும் கெர்த்து (கிைான்) "இஹ்ைாம்' கட்டினர். 
இன்னும் ெிலர் உம்ைாச் தெய்து முடித்துவிட்டு, ஆசுவாெமாக "ஹஜ்(ஜுத் 
தமத்து)' தெய்வதற்காக "இஹ்ைாம்' கட்டினர். - காெிம் பின் முஹம்மத் பின் 
அபபீக்ர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் ஹஜ்ரஜ 
நிரைகவற்றுவதற்காக வந்தார்கள்... (மற்ை விவைங்கள் கமற் கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.)  

2312 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஹஜ்ரஜ மட்டுகம நிரைகவற்றும் 
எண்ணத்துடன் துல்கஅதா மாதம் இருபத்ரதந்தாவது நாள் நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (மதீனாவிலிருந்து) புைப்பட்கடாம். 
நாங்கள் மக்காரவ தநருங்கியதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"பலிப் பிைாணிரயத் தம்முடன் தகாண்டுவந்தவர் இரையில்லத்ரதச் சுற்ைி 
(தவாஃப்) வந்து, ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிரடகய ஓடி முடித்தவுடன் 

இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டு விடகவண்டும்'' என்று கட்டரளயிட்டார்கள். 
பிைகு துல்ஹஜ் பத்தாவது நாள் எங்களிடம் மாட்டிரைச்ெி 
தகாண்டுவைப்பட்டது. நான், "இது என்ன (இரைச்ெி)?'' என்று ககட்கடன். 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் துரணவியருக்காக அறுத்துப் 
பலியிட்டார்கள். (அந்த இரைச்ெிதான் இது)'' என்று பதிலளிக் கப்பட்டது. இதன் 
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அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான யஹ்யா பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார் கள்: நான் இந்த ஹதீரஸ காெிம் பின் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் 
(ைஹ்) அவர்களிடம் எடுத்துக் கூைிகனன். அப்கபாது அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! இந்த ஹதீரஸ, உள்ளது உள்ளபடி அம்ைா உமக்கு 
அைிவித்துள்ளார்'' என்ைார்கள்.61 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் 
களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

2313 இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதகை! மக்கள் 
எல்லாரும் (ஹஜ், உம்ைா ஆகிய) இரு கிரிரயகரளயும் நிரைகவற்ைிவிட்டுத் 
திரும்புகின்ைனர். நான் மட்டும் (ஹஜ் என்கிை) ஒகைதயாரு கிரிரயரய 
நிரைகவற்ைிவிட்டுத் திரும்புகிகைகன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "நீ (ெற்றுக்) காத்திருந்து, (மாதவிடாயிலிருந்து) தூய்ரமயரடந்ததும் 

"தன்ஈமு'க்குச் தென்று, அங்கு உம்ைாவிற்காக "தல்பியா' கூைிக்தகாள். பிைகு 

நாரள நாம் இன்னின்ன இடத்தில் ெந்திப்கபாம். ஆனால், உம்ைாவிற்கான 
நற்பலன் (நீ ஏற்றுக்தகாண்ட) "உனது ெிைமத்திற்கு' அல்லது "உனது தபாருட் 
தெலவிற்கு' தக்கவாறுதான் கிட்டும்!'' என்ைார்கள்.62 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2314 அப்துல்லாஹ் பின் அவ்ன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன அைிவித்த கமற்கண்ட ஹதீஸ் காெிம் 
பின் முஹம்மத் (ைஹ்), இப்ைாஹமீ் பின் யஸீத் பின் ரகஸ் (ைஹ்) ஆகிகயார் 
வழியாக இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் எது 
யாருரடய அைிவிப்பு என்று எனக்குத் ததரியவில்ரல. 

 2315 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: ஹஜ்ரஜ மட்டுகம 
நிரைகவற்றும் எண் ணத்துடன் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் (மதீனாவிலிருந்து) புைப் பட்கடாம். நாங்கள் மக்கா 
தென்ைரடந்ததும் இரையில்லத்ரதச் சுற்ைி (தவாஃப்) வந்கதாம். அதன் பிைகு, 
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பலிப் பிைாணிரய (தம்முடன்) தகாண்டுவைாதவர்கள் இஹ்ைாமிலிருந்து விடு 
படுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கட்டரளயிட்டார்கள். 
அவ்வாகை பலிப் பிைாணிரயக் தகாண்டுவைாதவர்கள் இஹ்ைாமிலிருந்து 
விடுபட்டனர். நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியரும் பலிப் பிைாணிரயக் 
தகாண்டுவைாததால் அவர்களும் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டுக்தகாண்டனர். 
எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டதால் நான் இரையில்லத்ரதச் சுற்ைிவைவில்ரல. 
(ஹஜ் முடிந்து) "அல்முஹஸ்ஸப்' எனுமிடத்தில் தங்கும் (துல்ஹஜ் 
பதினான்காவது) இைவு வந்தகபாது, நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! மக்கள் அரனவரும் ஹஜ்ரஜயும் உம்ைாரவயும் 
முடித்துத் திரும்புகின்ைனர். நான் ஹஜ்ரஜ மட்டுகம முடித்துவிட்டுத் 
திரும்புகிகைகன?'' என்கைன். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நாம் 
மக்கா வந்தரடந்த இைவுகளில் நீ இரையில்லத்ரதச் சுற்ைி (தவாஃப்) 
வைவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "இல்ரல' என்கைன். 
"அவ்வாைாயின், நீ உன் ெககாதைர் (அப்துர் ைஹ்மான்) உடன் "தன்ஈமு'க்குச் 

தென்று அங்கிருந்து உம்ைாவிற்காக "இஹ்ைாம்' கட்டி (உம்ைாரவ 

நிரைகவற்ைி)க்தகாள். பிைகு இன்னின்ன இடத்தில் நாம் ெந்திப்கபாம்'' என்று 

கூைினார்கள். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் மற்தைாரு 
துரணவியார்) ஸஃபிய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: "நான் உங்கரளப் 
புைப்படவிடாமல் தடுத்துவிடுகவன் என எண்ணுகிகைன்'' என்கைன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தெல்லமாக), "உன் கழுத்தறுந்து கபாக! 
உனக்குத் ததாண்ரட வலி வை! (காரியத்ரதக் தகாடுத்துவிட்டாகய!) 
நஹ்ருரடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் நீ (கஅபாரவச்) சுற்ைி 
வைவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்கைன். (அப்படி யானால்) 
பைவாயில்ரல நீ புைப்படு!'' என்ைார்கள். (ததாடர்ந்து) ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூறுகின்ைார்கள்: பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மக்காவிலிருந்து புைப்பட்டு ஒரு குன்ைில் ஏைிக்தகாண்டிருந்தகபாது (உம்ைாரவ 
முடித்துத் திரும்பிய) என்ரனச் ெந்தித்தார்கள். அப்கபாது நான் குன்ைிலிருந்து 
இைங்கிக் தகாண்டிருந்கதன். அல்லது அவர்கள் இைங்கிக்தகாண்டிருந்தார்கள்; 
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நான் ஏைிக்தகாண்டிருந்கதன்.63 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

2316 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
ஹஜ்ரஜ நிரைகவற்றும் எண்ணகமா உம்ைாரவ நிரைகவற்றும் எண்ணகமா 
தகாள்ளாமல் (தபாதுவாக) "தல்பியா' தொன்னவர்களாக (மதீனாவிலிருந்து) 
புைப்பட்கடாம்'' என ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் என்று ஹதீஸ் 
ததாடங்குகிைது.64 மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  

2317 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் துல்ஹஜ் மாதம் நான்காவது நாள், அல்லது ஐந்தாவது நாள் அன்று 
(மக்காவிற்கு) வந்தார்கள். அப் கபாது நானிருந்த இடத்திற்குக் ககாபத்துடன் 
வந்தார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! உங்கரளக் ககாபப்படுத்தியவர் 
யார்? அவரை, அல்லாஹ் நைகத்தில் நுரழவிப்பானாக!'' என்று தொன்கனன். 
அதற்கு அவர்கள், "உனக்குத் ததரியுமா? நான் மக்களிடம் (பலிப் பிைாணி ரயக் 
தகாண்டுவைாதவர்கள் தமது ஹஜ்ரஜ உம்ைாவாக ஆக்கிக்தகாள்ளட்டும் என) 
ஓர் உத்தைவு பிைப்பித்கதன். ஆனால், அவர்ககளா தயக்கம் காட்டுகிைார்கள். 
நான் பின்னால் அைிந்துதகாண்டரத முன்கப அைிந்திருந்தால், (என்னுடன்) 
பலிப் பிைாணிரயக் தகாண்டு வந்திருக்கமாட்கடன்; இங்கு வந்த பிைகு 
வாங்கியிருப்கபன்; பின்னர் மக்கள் (தம் ஹஜ்ரஜ உம்ைாவாக ஆக்கி) 
இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டரதப் கபான்று நானும் விடுபட்டிருப் கபன்'' 

என்ைார்கள். (ஹகம் பின் உரதபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அவர்கள் 
தயக்கம் காட்டுவ ரதப் கபான்றுள்ளது'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் 
என்று எண்ணுகிகைன் என இடம்தபற்றுள்ளது.) இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2318 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் 
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துல்ஹஜ் மாதம் நான்காவது நாள், அல்லது ஐந்தாவது நாள் (மக் காவிற்கு) 
வந்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பிக்கிைது. கமலும், அதில் "மக்கள் தயக்கம் 
காட்டுகிைார் கள்' எனும் வாெகத்தில் ஹகம் பின் உரதபா (ைஹ்) அவர்கள் 
தவளியிட்ட ஐயம் இடம்தபைவில்ரல.  

2319 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் உம்ைாவிற்காக "இஹ்ைாம்' 

கட்டி (மக்காவிற்கு) வந்கதன். இரையில்லாம் கஅபாரவச் சுற்ைி (தவாஃப்) 
வருவதற்கு முன்கப எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டது. ஆககவ, 

(தவாஃரபத் தவிை உம்ைாவின்) அரனத்துக் கிரிரயகரளயும் 

நிரைகவற்ைிவிட்டு, ஹஜ்ஜுக்காக ("இஹ்ைாம்' கட்டி) "தல்பியா' கூைிகனன். 
(மினாவிலிருந்து) புைப்படும் (நஃப்ருரடய) நாளில் நபி (ஸல்) அவர்கள் 

என்னிடம், "நீ (கஅபாரவச்) சுற்ைி வந்தகத உனது ஹஜ்ஜுக்கும் உம்ைாவிற்கும் 

கபாதுமானதாகும். (எனகவ, நீ உம்ைாச் தெய்ய கவண்டிய தில்ரல)'' என்று 

தொன்னார்கள். ஆனால், அரத நான் ஏற்க மறுத்துவிட்கடன். ஆககவ, என்ரன 
(என் ெககாதைர்) அப்துர் ைஹ்மான் (ைலி) அவர்களுடன் "தன்ஈமு'க்கு அனுப்பி 
ரவத்தார்கள். நான் ஹஜ் முடிந்த பின் உம்ைாச் தெய்கதன்.  

2320 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (மக்காவிற்கு அருகிலுள்ள) "ெரிஃப்' 

எனும் இடத்தில் எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டு விட்டது. "அைஃபா'வில் தூய்ரம 
அரடந் கதன். அப்கபாது என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ 
ஸஃபா மற்றும் மர் வாவில் சுற்ைி (ெய)ீ வந்தகத உனது ஹஜ்ஜுக் கும் 
உம்ைாவிற்கும் கபாதுமானதாகிவிட்டது'' என்ைார்கள்.  

2321 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! மக்கள் அரனவரும் (ஹஜ், உம்ைா ஆகிய 
இைண்ரடயும் நிரை கவற்ைிவிட்டு) இரு நற்பலன்களுடன் திரும்பிச் தெல்ல, 

நான் மட்டும் (ஹஜ்ரஜ மாத்திைம் நிரைகவற்ைி அதற்குரிய) ஒரு 

நற்பலனுடன் திரும்பிச் தெல்வதா?'' என்று ககட்கடன். எனகவ, நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (என் ெககாதைர்) அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்களிடம் 
என்ரனத் "தன்ஈமு'க்கு அரழத்துச் தெல்லுமாறு உத்தை விட்டார்கள். அப்துர் 
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ைஹ்மான் (ைலி) என்ரனத் தமது ஒட்டகத்தில் தமக்குப் பின்னால் அமர்த்திக் 
தகாண்(டு, தன்ஈரம கநாக்கிப் பயணம் கமற்தகாண்)டார். அப்கபாது நான் 
எனது முகத்திரைரய உயர்த்தி, கழுத்து வழியாக அரதக் கழற்ைலாகனன். 
உடகன அவர் தமது ஒட்டகத்ரத அடிப்பரதப் கபான்று எனது காலில் 
அடித்தார். நான் அவரிடம், "(அந்நிய ஆண்கள்) எவகைனும் (என்ரனப் 
பார்ப்பரதக்) காண்கிைைீா? (பிைகு ஏன் என்ரன அடிக்கிைரீ்?)'' என்று ககட்கடன். 
பிைகு நான் (தன்ஈமில்) உம்ைாவிற்காக "இஹ்ைாம்' கட்டி, "தல்பியா' தொன்கனன். 
(உம்ைா முடிந்த பிைகு) நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்துகெர்ந்கதாம். 
அப்கபாது அவர்கள் "முஹஸ்ஸபி'ல் தங்கியிருந்தார்கள். 

 2322 அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் என்னிடம் (என் ெககாதரி) ஆயிைா (ைலி) அவர்கரள எனது 

வாகனத்தில் எனக்குப் பின்னால் உட்காைரவத்து (அரழத் துச் தென்று) 
"தன்ஈமி'ல் உம்ைா கமற்தகாள்ளச் தெய்யுமாறு உத்தைவிட்டார்கள்.65 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2323 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் 
"இஹ்ைாம்' கட்டியவர்களாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
(மக்காரவ கநாக்கி) வந்கதாம். ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் உம்ைாவிற்காக 
("இஹ்ைாம்' கட்டியவர்களாக) வந்தார்கள். நாங்கள் (மக்காவிற்கு அருகிலுள்ள) 
"ெரிஃப்' எனுமிடத்திற்கு வந்தகபாது, ஆயிைா (ைலி) அவர்களுக்கு மாதவிடாய் 
ஏற்பட்டுவிட்டது. நாங்கள் இரையில்லம் கஅபா, ஸஃபா மற்றும் மர்வா 

ஆகியவற்ரைச் சுற்ைிகனாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்க ளிடம், எங்களில் தம்முடன் பலிப் பிைாணி ரயக் தகாண்டுவைாதவர்கள் 

இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டுக்தகாள்ளுமாறு உத்தைவிட்டார்கள். அப்கபாது 
நாங்கள், "(இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டால் எங்களுக்கு) எதுதவல்லாம் 

அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அவர்கள், "அரனத்துகம 

அனுமதிக்கப்தபற்றுள்ளன'' என்ைார்கள். ஆககவ, நாங்கள் (எங்கள்) மரனவி 
யருடன் தாம்பத்திய உைவு தகாண்கடாம். நறுமணம் பூெிக்தகாண்கடாம். 
(ரதக்கப்தபற்ை) எங்கள் ஆரடகரள அணிந்துதகாண்கடாம். அன்ரைய 
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தினத்திற்கும் அைஃபாவுக்குமிரடகய நான்கு இைவு ககள இருந்தன. பின்னர் 
நாங்கள் "தர்வியா' (துல்ஹஜ் எட்டாம்) நாளில் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டி, 

"தல்பியா' தொன்கனாம். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆயிைா 
(ைலி) அவர்க ளிருந்த இடத்திற்குச் தென்ைகபாது, அவர்கள் 

அழுதுதகாண்டிருப்பரதக் கண்டார்கள். அப்கபாது, "உனது பிைச்ெிரன என்ன?'' 

என்று ககட்டார்கள். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் "எனது பிைச் ெிரன 
என்னதவன்ைால், எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டது. மக்கள் அரனவரும் 
இஹ்ைாமிலி ருந்து விடுபட்டிருக்க, நான் மட்டும் இஹ்ைாமிலிருந்து 
விடுபடவில்ரல; இரையில்லத்ரதச் சுற்ைி (தவாஃப்) வைவுமில்ரல. இப்கபாது 
மக்கள் அரனவரும் ஹஜ்ஜுக்காகப் கபாய்க்தகாண்டிருக்கின்ை னர்'' 

என்ைார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இ(ந்த 
மாதவிடாயான)து, தபண்கள்மீது அல்லாஹ் விதியாக்கியதாகும். ஆககவ, நீ 
குளித்துவிட்டுப் பின்னர் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டி "தல்பியா' 

தொல்லிக்தகாள்'' என்ைார்கள். அவ்வாகை அவர்கள் தெய்து விட்டு, தங்க 
கவண்டிய (புனித) இடங்களில் தங்கினார்கள். மாதவிடாயிலிருந்து தூய்ரம 
யரடந்ததும் கஅபாரவயும், ஸஃபா மற்றும் மர்வாரவயும் சுற்ைினார்கள். 
பிைகு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ உனது ஹஜ்ஜிலிருந்தும் 
உம்ைாவிலிருந்தும் விடுபட்டு விட்டாய்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு ஆயிைா 
(ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் இரையில்லத்ரதச் சுற்ைி 
(தவாஃப்) வைாமகலகய ஹஜ் தெய்து முடித்து விட்கடகன எனக் 
கவரலப்படுகிகைன்'' என்ைார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (என் 

ெககாதைரிடம்) "அப்துர் ைஹ்மாகன! நீ இவரை அரழத்துச் தென்று, 

"தன்ஈமி'லிருந்து உம்ைாச் தெய்யரவப்பாயாக!'' என்ைார்கள். (அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள்) "முஹஸ்ஸபி'ல் தங்கியிருந்த இைவில் இது நடந்தது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில் லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிருந்த இடத்திற்குச் தென்ைார் கள். அப்கபாது 
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ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அழுதுதகாண்டிருந்தார்கள்...'' என்பதிலிருந்கத ஹதீஸ் 

ததாடங்குகிைது.  

2324 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 

மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "ஆயிைா 
(ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள் தெய்த ஹஜ்ஜின்கபாது உம்ைாவிற்காக 
"இஹ்ைாம்' கட்டினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. மற்ை விவைங்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. கமலும் 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இதமாக நடந்துதகாள்ளும் 
மனிதைாக இருந்தார்கள். ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் ஒன்ரை ஆரெப் பட்டகபாது, 

அவைது வழியிகலகய அவரை விட்டுவிட்டார்கள். அதனால்தான், அப்துர் 
ைஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்களுடன் ஆயிைா (ைலி) அவர்கரள 
"தன்ஈமி'ல் உம்ைாவிற்காக "இஹ்ைாம்' கட்டச் தெய்தார்கள்'' என 
அதிகப்படியாகவும் இடம்தபற்றுள்ளது. அைிவிப்பாளர் அபுஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) 
அவர்கள், "எனகவ, ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் ஹஜ் தெய்யும்கபாது, நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் அவர்கள் தெய்தரதப் கபான்கை தெய்வார்கள்'' என்று 
கூைியதாகவும் இடம்தபற்றுள்ளது.  

2325 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ைாம் கட்டி 
"தல்பியா' தொன்னவர்களாக நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் (மதீனாவிலிருந்து) புைப்பட்கடாம். எங்களுடன் தபண்களும் 
குழந்ரதகளும் இருந்தனர். நாங்கள் மக்கா விற்கு வந்ததும் 

இரையில்லத்ரதச் சுற்ைி வந்து, ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிரடகய (ெய)ீ 
ஓடிகனாம். அப்கபாது எங்களிடம் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"தம்முடன் பலிப் பிைாணிரயக் தகாண்டுவைாதவர்கள் இஹ்ைாமி லிருந்து 
விடுபட்டு (ஹலால் ஆகி)க்தகாள் ளட்டும்'' என்ைார்கள். நாங்கள், "எந்த வரக 
யில் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட கவண்டும்?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு 
அவர்கள், "எல்லா வரகயிலும் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடுங்கள்'' என்ைார்கள். 
ஆககவ, நாங்கள் மரனவியரிடம் தென்கைாம் (தாம்பத்திய உைவு 
தகாண்கடாம்); (ரதக்கப்பட்ட) ஆரடகரள அணிந்கதாம்; நறுமணம் 
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பூெிக்தகாண்கடாம். துல்ஹஜ் எட்டாவது நாள் (யவ்முத் தர்வியா) வந்தகபாது, 

ஹஜ்ஜுக்காகத் தல்பியா கூைிகனாம். (ஹஜ் மற்றும் உம்ைா ஆகிய 

இைண்டிற்கும் கெர்த்து "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்த) நாங்கள் ஏற்தகனகவ ஸஃபா 

மற்றும் மர்வாவுக்கிரடகய ஓடியகத எங்களுக்குப் கபாதுமானதாக 
அரமந்தது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், எங்களில் ஏழு 
கபர் ஓர் ஒட்டகத்திலும், ஏழு கபர் ஒரு மாட்டிலும் கூட்டுச் கெர்ந்து 
(பலியிட்டுக்)தகாள்ள உத்தைவிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 2326 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டு, (துல்ஹஜ் எட்டாவது நாளில்) மினாரவ கநாக்கிச் 
தெல்லும் கபாது (ஹஜ்ஜுக்காக) "இஹ்ைாம்' கட்டி, தல்பியா தொல்லுமாறு நபி 
(ஸல்) அவர்கள் உத்தைவிட்டார் கள். எனகவ, நாங்கள் (மக்காவிற்கு 

அருகிலுள்ள) "அல்அப்தஹ்' எனுமிடத்தில் (ஹஜ்ஜுக்காக) "இஹ்ைாம்' கட்டி, 

"தல்பியா' தொன்கனாம்.  

2327 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களும் அவர்களுரடய கதாழர்களும் (ஹஜ்ஜுக்கும் உம்ைாவிற்கும் 

கெர்த்து (கிைான்) "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்ததால் இைண்டுக்கும் கெர்த்து) 
ஒகைதயாரு தடரவகய தவிை, ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிரடகய சுற்ைி (ெய)ீ 
வைவில்ரல. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் முஹம்மத் பின் பக்ர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "அவர் கள் 
ஆைம்பத்தில் சுற்ைிவந்த (ஒகைதயாரு தடரவகய தவிை)'' என்று கூடுதலாக 
இடம் தபற்றுள்ளது.  

2328 அதாஉ பின் அபைீபாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் மக்கள் 
ெிலருடன் இருந்தகபாது, ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 

பின்வருமாறு கூைியரதக் ககட்கடன்: முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் கதாழர் 
களான நாங்கள் தனியாக ஹஜ்ஜுக்காக மட்டும் "இஹ்ைாம்' கட்டி "தல்பியா' 

தொன்கனாம். நபி (ஸல்) அவர்கள் துல்ஹஜ் மாதம் நான்காவது நாள் 
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காரலயில் (ஹஜ்ஜுக்கு "இஹ்ைாம்' கட்டியவர்களாக) வந்தார்கள். அப்கபாது 
இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டுக்தகாள்ளுமாறு எங்களுக்கு உத்தைவிட்டார்கள்: 
"இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டு, (உங்கள்) மரனவியருடன் உடலுைவு 
தகாள்ளுங்கள்'' என்ைார்கள். - அதாஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: ஆனால், 

இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடுவரத நபி (ஸல்) அவர்கள் கட்டாயமாக்கவில்ரல. 
மாைாக, அரத அனுமதிக்ககவ தெய்தார்கள். - ததாடர்ந்து ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: அப்கபாது நாங்கள், "நமக்கும் அைஃபாவுக்குமிரடகய ஐந்து 
நாட்ககள எஞ்ெியுள்ள நிரலயில், நாம் நம் மரனவியருடன் உைவு தகாள்ள 
கவண்டுதமன நபி (ஸல்) அவர்கள் உத்தைவிடுகிைார்ககள! நம் இன 
உறுப்புகளில் இந்திரியத் துளிகள் தொட்டிக்தகாண்டிருக்க, (மரனவியருடன் 
கூடிய பின் உடனடியாக) நாம் அைஃபாவுக்குச் தெல்வதா?'' என்று (வியப்புடன்) 
கபெிக்தகாண்கடாம். - அதாஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இரதக் 
கூைியகபாது ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் தமது ரகரய அரெத்து ரெரக தெய்து 
காட்டியரத இப்கபாதும் நான் பார்ப்பரதப் கபான்றுள்ளது. - (ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நாங்கள் கபெிக்தகாண்டரதக் ககள்விப்பட்ட) நபி 
(ஸல்) அவர்கள் எங்களிரடகய எழுந்து, "நான் உங்கரளதயல்லாம்விட 
அல்லாஹ்விற்கு மிகவும் அஞ்சுபவனும், மிகவும் உண்ரம கபசுபவனும், 

அதிகமாக நன்ரம புரிபவனும் ஆகவன் என்பரத நீங்கள் அைிந்கத உள்ளரீ் 
கள். நான் என்னுடன் பலிப் பிைாணிரயக் தகாண்டு வந்திருக்காவிட்டால், 

நீங்கள் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடுவரதப் கபான்று நானும் இஹ்ைாமிலிருந்து 

விடுபட்டிருப்கபன். (ஹஜ்ஜுரடய மாதத்தில் உம்ைாச் தெய்யலாம் என) நான் 

பின்னர் அைிந்தரத முன்னகை அைிந்திருந்தால், எனது பலிப் பிைாணிரய நான் 

தகாண்டுவந்திருக்கமாட்கடன். எனகவ, நீங்கள் இஹ்ைாமிலிருந்து 
விடுபட்டுக்தகாள் ளுங்கள்!'' என்ைார்கள். நாங்கள் இஹ்ைாமிலி ருந்து 
விடுபட்கடாம்; தெவியுற்கைாம்; கீழ்ப் படிந்கதாம். அப்கபாது (யமன் நாட்டில்) 
ஸகாத் வசூலிக்கும் நிர்வாகப் தபாறுப்பில் இருந்த அலீ (ைலி) அவர்கள் 
(ஹஜ்ஜுக்கு) வந்தார்கள். அவர்களிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீர் எதற்காக 
"இஹ்ைாம்' கட்டி, "தல்பியா' தொன்னரீ்?'' என்று ககட்டார்கள். அலீ (ைலி) அவர்கள், 

"நபி (ஸல்) அவர்கள் எதற்காக "இஹ்ைாம்' கட்டியுள்ளார்ககளா அதற்காககவ 
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"இஹ்ைாம்' கட்டியுள்களன்'' என்ைார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் "நீர் 

இஹ்ைாமிகலகய நீடித்து, (ஹஜ்ரஜயும் உம்ைாரவயும் முடித்த பின்) குர்பானிப் 

பிைாணிரய அறுத்துப் பலியிடுவைீாக!'' என்று கூைினார்கள். அலீ (ைலி) அவர்கள் 

நபி (ஸல்) அவர்களுக்காக ஒரு குர்பானிப் பிைாணிரயக் 
தகாண்டுவந்திருந்தார்கள். அப்கபாது சுைாக்கா பின் மாலிக் பின் ஜுஅைும் 
(ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (ஹஜ்ரஜ உம்ைாவாக 
மாற்ைிக்தகாள்ளும் இச்ெலுரக) இவ்வாண்டிற்கு மட்டுமா? அல்லது 
என்ரைக்குமா?'' என்று ககட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் "என்ரைக்கும்தான்'' 

என்று பதிலளித்தார்கள்.66  

2329 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டி, 

"தல்பியா' தொன்கனாம். நாங்கள் மக்காவிற்கு வந்ததும் எங்களிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நாங்கள் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டு, 

எங்களது இஹ்ைாரம உம்ைாவாக மாற்ைிக்தகாள்ளுமாறு உத்தை விட்டார்கள். 
அது எங்களுக்குச் ெிைமமாகத் கதான்ைியது; மன கவதரனயும் அளித்தது. 
இச்தெய்தி நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியது. அவர்களுக்கு வானிலிருந்து 
ஏகதனும் தெய்தி எட்டியதா, அல்லது மக்களின் தைப்பிலிருந்து கபாய்ச் 
கெர்ந்ததா என்று எங்களுக்குத் ததரிய வில்ரல. இந்நிரலயில் அவர்கள், 

"மக்ககள! நீங்கள் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டுக்தகாள் ளுங்கள். என்னுடன் 
பலிப் பிைாணி இருந்திைா விட்டால் நீங்கள் தெய்தரதப் கபான்கை நானும் 
தெய்திருப்கபன்'' என்ைார்கள். ஆககவ, நாங்கள் இஹ்ைாமிலிருந்து 
விடுபட்கடாம்; மரனவியருடன் தாம்பத்திய உைவு தகாண் கடாம். 
(ொதாைணமாக) இஹ்ைாமிலிருந்து விடு பட்டவர் தெய்வரததயல்லாம் 
தெய்கதாம். துல் ஹஜ் எட்டாவது நாளானகபாது, மக்காவிலி ருந்து (மினாரவ 
கநாக்கிப்) புைப்படும் கவரள யில் நாங்கள் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டி, 

"தல்பியா' தொன்கனாம்.  

2330 அபூைிஹாப் மூொ பின் நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
துல்ஹஜ் பிரை எட்டுக்கு நான்கு நாட்களுக்கு முன்னால் உம்ைாவிற்குப் பின் 
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ஹஜ் (தமத்துஉ) தெய்ய நாடி மக்காவிற்குச் தென்கைன். அப்கபாது மக்கள், 

"(இப்படி உம்ைாவிற்குப் பின் ஹஜ்ஜுத் தமத்துஉ தெய்தால்) உமது ஹஜ் 
தற்கபாது மக்காவாெிகளின் ஹஜ்ஜாக மாைிவிடுகிைது (குரைந்த நன்ரமகய 
உமக்குக் கிரடக்கும்)'' என்று கூைினர்.67 நான் அதாஉ பின் அபைீபாஹ் (ைஹ்) 
அவர்களிடம் தென்று இது ததாடர்பாக விளக்கம் ககட்கடன். அதற்கு அதாஉ 
(ைஹ்) அவர்கள், ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் 
என்னிடம் (பின்வருமாறு) அைிவித்தார்கள் என்ைார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தம்முடன் பலிப் பிைாணிரயக் தகாண்டுவந்த ஆண்டில் 
நானும் அவர்களுடன் ஹஜ்ஜுக்குச் தென்கைன். அப்கபாது (அவர்களுடன் வந்த) 
மக்கள் அரன வரும் ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்தனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் கதாழர்களிடம்), "நீங்கள் 

இரையில்லத்ரதச் சுற்ைிவந்து, ஸஃபா மற்றும் மர்வா இரடகய ஓடிவிட்டு, 

தரலமுடிரயக் குரைத்து இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டு (மக்காவில்) 
தங்கிக்தகாள்ளுங்கள். துல்ஹஜ் பிரை எட்டு அன்று ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' 

கட்டிக்தகாள்ளுங்கள். நீங்கள் இதற்கு முன்னால் (ஹஜ்ஜுக்கு எனச்) 
தெய்துவந்த இஹ்ைாரம (உம்ைாரவ நிரைவு தெய்து ஹஜ்ஜுக்குச் தெய்யும்) 
"தமத்துஉ' ஆக மாற்ைிக்தகாள்ளுங்கள்'' என்ைார்கள். அதற்குத் கதாழர்கள், 

"நாங்கள் ஹஜ் எனக் குைிப்பிட்ட இஹ்ைாரம எவ்வாறு உம்ைா வாக 
ஆக்கிக்தகாள்வது?'' என்று ககட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"நான் கட்டரளயிடுவரதச் தெய்யுங்கள். ஏதனனில், நான் என்னுடன் பலிப் 

பிைாணிரயக் தகாண்டு வைவில்ரலயாயின், உங்களுக்கு நான் கட்ட 
ரளயிட்டரதப் கபான்கை நானும் தெய்திருப் கபன். பலிப் பிைாணி(ரயக் 
தகாண்டுவந்ததால் அது) உரிய இடத்ரத அரடவதற்கு முன் (பலியிடும்வரை) 
நான் இஹ்ைாமிலிருந்து விடு படலாகாது'' என்ைார்கள். உடகன கதாழர்கள் 
அவ்வாகை தெய்தனர்.68  

2331 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டியவர்களாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் (மக்காவுக்கு) வந்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள் எங்களது இஹ்ைாரம உம்ைாவாக மாற்ைிக்தகாண்டு, 

இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடுமாறு உத்தைவிட்டார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் பலிப் பிைாணியிருந்ததால் தமது இஹ்ைாரம 
உம்ைாவாக ஆக்கிக்தகாள்ள அவர்களால் இயலவில்ரல. 

 பாடம் : 18 ஹஜ்ஜுடன் உம்ைாவும் தெய்து பயனரடதல்.69 

 

 2332 அபூநள்ைா முன்திர் பின் மாலிக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் (ஹஜ் மாதத்தில் முதலில் உம்ைாவிற்கு "இஹ்ைாம்' 

கட்டி அரத நிரைகவற்ைியவுடன் இஹ்ைாமிலி ருந்து விடுபட்டு, துல்ஹஜ் 
பிரை எட்டு அன்று மீண்டும் "இஹ்ைாம்' கட்டி) ஹஜ்ஜுத் தமத்துஉ தெய்யுமாறு 

உத்தைவிட்டுவந்தார்கள். அப்துல் லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள் 

அதற்குத் தரட விதித்துவந்தார்கள். எனகவ, நான் இரதப் பற்ைி ஜாபிர் பின் 

அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடம் கூைி (தீர்ப்புக் ககாரி)கனன். அதற்கு ஜாபிர் 

(ைலி) அவர்கள், ெரியான ஆளிடம்தான் இந்த விையம் வந்துள்ளது. நாங்கள் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்க ளுடன் ஹஜ்ஜுத் தமத்துஉ 
தெய்துள்களாம். பின்னர் உமர் (ைலி) அவர்கள் (ஆட்ெிக்கு) வந்தகபாது அவர்கள், 

"அல்லாஹ் தன் தூதருக்கு, தான் நாடியரத தான் நாடிய ஒரு காைணத்திற்காக 
அனுமதித்துவந்தான். ஆனால், குர்ஆன் அதற் குரிய இடத்தில் உள்ளது. 
ஆககவ, அல்லாஹ்விற்காக ஹஜ்ரஜயும் உம்ைாரவயும் அவன் உங்க ளுக்குக் 
கட்டரளயிட்டுள்ளபடி முழுரமயாக்குங்கள். இப்தபண்களின் திருமணத்ரத 
உத்தைவாதப் படுத்துங்கள். இனி, தவரண முரையில் (குைிப்பிட்ட 
காலம்வரைக்கும் என்று) ஒரு தபண்ரண மணமுடித்தவர் (என்னிடம்) 
தகாண்டுவைப்பட்டால், அவரைக் கல்லால் அடித்துக் தகால்லாமல் விட 
மாட்கடன்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் இந்த ஹதீஸ் 
வந்துள்ளது. அதில், "...எனகவ, உங்களது உம்ைாவிலிருந்து ஹஜ்ரஜத் 
தனியாகப் பிரித்திடுங்கள். அதுகவ உங்கள் ஹஜ்ரஜயும் முழுரமயாக்கும்; 
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உங்கள் உம்ைாரவயும் முழுரமயாக்கும்'' என உமர் (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள் என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 

 2333 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "லப்ரபக்க பில்ஹஜ்' எனத் 

தல்பியாச் தொன்னவர்களாக (ஹஜ்ஜுக்குச்) தென்கைாம். பிைகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்காவிற்கு வந்ததும்) அந்த 
இஹ்ைாரம உம்ைாவாக மாற்ைிக்தகாள்ளுமாறு எங்களுக்குக் 
கட்டரளயிட்டார்கள்.70 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 19 நபி (ஸல்) அவர்கள் தெய்த ஹஜ்71 

 2334 முஹம்மத் பின் அலீ பின் அல் ஹுரென் பின் அலீ பின் அபதீாலிப் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (ஒரு முரை) ஜாபிர் பின் அப்தில் 
லாஹ் (ைலி) அவர்களிடம் தென்கைாம். ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் (என்னுடன் 
வந்த) மக்கரளப் பற்ைி விொரித்துவிட்டு இறுதியில் என்ரனப் பற்ைி 
விொரித்தார்கள். "நான் ஹுரென் பின் அலீ (ைலி) அவர்களின் கபைன் 
முஹம்மத் பின் அலீ'' என்று (என்ரன) அைிமுகப்படுத்திகனன். உடகன ஜாபிர் 
(ைலி) அவர்கள், (அன்தபாழுகத்) தமது ரகரய எனது தரலரய கநாக்கி நீட்டி, 

(பிைகு ரகரயக் கீகழ தகாண்டு தென்று) எனது அங்கியின் கமல் 

தபாத்தாரனயும், அடுத்து கீழ்ப் தபாத்தாரனயும் கழற்ைி, எனது தநஞ்ெில் 
ரகரய ரவத் தார்கள். -அப்கபாது நான் இளவயதுச் ெிறுவனாக இருந்கதன்- 
கமலும், "என் ெககாதைர் மககன, வருக. நீர் விரும்பியரதப் பற்ைி என்னிடம் 
ககள்'' என்ைார்கள். அவர்களிடம் ெில விளக்கங்கரளக் ககட்கடன். -அப்கபாது 
ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கண்பார்ரவயற்ைவைாய் இருந்தார்கள்.- ததாழுரக கநைம் 
வந்ததும் அவர்கள் தமது கமல் துண்ரட கபார்த்திக்தகாண்டு எழுந்தார்கள். 
அவர்கள் அரதத் தமது கதாள்மீது கபாடப் கபாட, அது ெிைியதாக இருந்ததால் 
கதாளில் உட்காைாமல் அதன் இரு ஓைங்களும் கீகழ விழுந்துதகாண்டிருந்தன. 
அப்கபாது அவர் களது கமல்ெட்ரட அருகிலிருந்த ஒரு தகாக்கியில் 
மாட்டப்தபற்ைிருந்தது. பிைகு அவர்கள் (கமல்ெட்ரட அணியாமகலகய 
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கமல்துண்டுடன்) எங்களுக்குத் ததாழுவித் தார்கள். பிைகு அவர்களிடம் நான், 

"அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தெய்த ஹஜ்ரஜப் பற்ைி எனக்குச் 
தொல்லுங்கள்'' என்று ககட் கடன். அதற்கு அவர்கள் "ஒன்பது' எனத் தமது 
விைலால் ரெரக தெய்து காட்டிவிட்டுப் பின்வருமாறு கூைினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மதீனாவிற்குச் தென்ை பின்) "ஒன்பது' 

ஆண்டுகள் ஹஜ் (கடரமயாகததால் அரத) நிரைகவற்ைாமகலகய 
தங்கியிருந்தார்கள். பத்தாவது ஆண்டில் மக்களி ரடகய "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (இந்த ஆண்டில்) ஹஜ் தெய்யப்கபாகிைார்கள்'' என அைிவிப்புச் 
தெய்யரவத்தார்கள். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளப் 
பின்பற்ைி அவர்கரளப் கபான்கை தாமும் (ஹஜ்) கிரிரயகரளச் தெய்யும் 
கநாக்கத்துடன் ஏைாளமான மக்கள் மதீனாவிற்கு(த் திைண்டு) வந்தனர்.72 பிைகு 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (மதீனாவிலிருந்து) 
புைப்பட்கடாம். "துல்ஹுரலஃபா' எனும் இடத்திற்கு நாங்கள் 
வந்துகெர்ந்தகபாது, (அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களின் துரணவியார்) அஸ்மா பின்த் 
உரமஸ் (ைலி) அவர்களுக்கு முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் (ைலி) பிைந்தார். உடகன 
அஸ்மா (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (அபூபக்ர் 
(ைலி) அவர் கரள) அனுப்பி "நான் எப்படி ("இஹ்ைாம்') கட்ட கவண்டும்?'' என்று 
ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ குளித்துவிட்டு, 

(பிைெவப்கபாக்கு இருப்பதால்) ஒரு துணியால் கச்ரெ கட்டிக்தகாண்டு, 

"இஹ்ைாம்' கட்டிக்தகாள்'' என்று கூைியனுப்பினார்கள். பின்னர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்கிருந்த (துல்ஹுரலஃபா) பள்ளிவாெலில் 
ததாழுதுவிட்டு, "கஸ்வா' எனும் ஒட்டகத்தில் ஏைினார்கள். 
(துல்ஹுரலஃபாவிற்கு அருகிலுள்ள) "அல்ரபதாஉ' எனுமிடத்தில் அவர்களது 
ஒட்டகம் நிரலக்கு வந்து பயணத்திற்குத் தயாைானகபாது நான் பார்த்கதன்; 

எனது பார்ரவதயட்டும் தூைத்திற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 

முன்னாலும், வலப் பக்கத்திலும், இடப் பக்கத் திலும், பின்னாலும் (ஏைாளமான) 
மக்கள் வாக னத்திலும் கால்நரடயாகவும் வந்து குழுமியி ருப்பரதக் 
கண்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு நடுவில் இருந் 
தார்கள். அப்கபாது அவர்களுக்குக் குர்ஆன் வெனங்கள் அருளப்தபற்ைன. 
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அவற்ைின் விளக்கத்ரத அவர்கள் அைிவார்கள். அவர் கள் எரதச் தெய்தாலும் 
அரத நாங்களும் அப்படிகய தெய்கதாம். அவர்கள் "லப்ரபக். அல்லாஹும்ம 
லப்ரபக். லப்ரபக் லா ைரீக்க லக்க லப்ரபக். இன்னல் ஹம்த வந்நிஅமத்த 
லக். வல்முல்க லா ைரீக்க லக் (இகதா, உன் அரழப்கபற்று வந்துவிட்கடன் 
இரைவா! உன் அரழப்கபற்று வந்துவிட்கடன். உனக்கக நான் கீழ்ப்படிகி கைன். 
உனக்கு இரண யாருமில்ரல. உனக்கக எல்லாப் புகழும். அருட்தகாரடயும் 
ஆட்ெியும் உனக்கக உரியன. உனக்கு இரணயாளர் எவரு மில்ரல)'' என்று 
ஏகத்துவ உறுதிதமாழியுடன் தல்பியாச் தொன்னார்கள். மக்கள், தாம் 

கூைிவருகின்ை முரையில் (ெற்று கூடுதல் குரைவு வாெகங்களு டன்) 
தல்பியா கூைினர். ஆனால், அதில் எரதயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஆட்கெபிக்கவில்ரல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ததாடர்ந்து தமது தல்பியாரவகய தொல்லிக்தகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது 
நாங்கள் ஹஜ்ரஜத் தவிை கவதைரதயும் எண்ணியிருக்கவில்ரல. (ஹஜ் 

காலத்தில் தெய்யும்) அந்த உம்ைாரவ நாங்கள் அைிந்திருக்கவுமில்ரல. 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இரையில்லம் 
கஅபாவுக்கு வந்(து தவாஃப் தெய்)தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கஅபாவில் "ஹஜருல் அஸ்வத்' உள்ள மூரலயில் தமது ரகரய 
ரவத்து முத்தமிட் டார்கள். (தம் கதாள்கரளக் குலுக்கியவாறு) கவகமாக 
மூன்று முரையும், (ொதாைணமாக) நடந்தவாறு நான்கு முரையும் 
சுற்ைிவந்தார்கள். பிைகு மகாமு இப்ைாஹரீம முன்கனாக்கிச் தென்று, 

"இப்ைாஹமீ் நின்ை இடத்ரத நீங்கள் ததாழு மிடமாக ஆக்கிக்தகாள்ளுங்கள்'' 

(2:125) எனும் வெனத்ரத ஓதிக் காட்டினார்கள். அப்கபாது மகாமு இப்ைாஹமீ் 
தமக்கும் கஅபாவிற்கும் இரடகய இருக்குமாறு நின்று, இைண்டு ைக்அத்கள் 
ததாழுதார் கள். குல் ஹுவல்லாஹு அஹத், குல் யாஅய்யுஹல் காஃபிரூன் 
ஆகிய இரு அத்தியாயங்கரள அவ்விரு ைக்அத்களிலும் ஓதினார்கள். - இவ்விரு 
அத்தியாயங்கரளயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 

ததாழுரகயில் ஓதினார்கள் என்கை ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து என் 
தந்ரத முஹம்மத் பின் அலீ பின் ஹுரென் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள் 
என நான் அைிகவன் என்று அைிவிப்பாளர் ஜஅஃபர் பின் முஹம்மத் பின் அலீ 
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(ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள். - பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"ஹஜருல் அஸ்வத்' அரமந்துள்ள மூரலக்குத் திரும்பிச் தென்று, அதில் தமது 
ரகரய ரவத்து முத்தமிட்டார்கள். பின்னர் (அருகிலிருந்த) அந்த (ஸஃபா) 
வாெல் வழியாக "ஸஃபா' மரலக் குன்ரை கநாக்கிப் புைப்பட்டார்கள். 
ஸஃபாரவ தநருங்கியதும் "ஸஃபாவும், மர்வாவும் அல்லாஹ்வின் ெின்னங்கள்'' 

எனும் (2:158ஆவது) வெனத்ரத ஓதிக் காட்டிவிட்டு, "அல்லாஹ் ஆைம்பமாகக் 
குைிப்பிட்டுள்ள இடத்திலிருந்கத நானும் ஆைம்பிக்கிகைன்'' என்று 
தொன்னார்கள். அவ்வாகை, முதலில் "ஸஃபா' மரலக் குன்ரை கநாக்கிச் 
தென்று, அதன் மீது ஏைினார்கள். அப்கபாது அவர்களுக்கு இரையில்லம் கஅபா 
ததன்பட்டது. உடகன "லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ்' (அல்லாஹ்ரவத் தவிை 
கவறு இரைவன் இல்ரல), அல்லாஹு அக்பர் (அல்லாஹ் மிகப் தபரியவன்) 
என ஓரிரை உறுதிதமாழியும் தக்பரீும் தொன்னார்கள். கமலும், லா இலாஹ 
இல்லல்லாஹு, வஹ்தஹு, லா ைரீக்க லஹு, லஹுல் முல்க்கு, வ லஹுல் 
ஹம்து. வ ஹுவ அலா குல்லி ரையின் கதீர். லா இலாஹ இல்லல்லாஹு 
வஹ்தஹு, அன்ஜஸ வஅதஹு, வ நஸை அப்தஹு. வ ஹஸமல் அஹ்ஸாப 
வஹ்தஹ் (அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல. அவன் 
தனித்தவன். அவனுக்கு இரணயாக எவரும் இல்ரல. அவனுக்கக 

ஆட்ெியதிகாைம் உரியது. அவனுக்கக புகழரனத்தும். அவன் அரனத்தின் 
மீதும் ஆற்ைல் பரடத் தவன். (அந்த) அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் 
இல்ரல. அவன் தனித்தவன். அவன் தனது வாக்குறுதிரய நிரைகவற்ைித் 
தந்தான். தன் அடியாருக்கு உதவி தெய்துவிட்டான். தன்னந்தனியாக 
கூட்டணிக் குலங்கள் அரனத்ரதயும் கதாற்கடித்துவிட்டான்)'' என்றும் 
கூைினார்கள். பிைகு ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிரடகய (ஓடு பாரதயில்) 
பிைார்த்தித்துவிட்டு, கமற்கண்டவாறு மூன்று முரை கூைினார்கள். பிைகு 
மர்வாவில் இைங்கி, பள்ளத்தாக்கின் நடுப் பகுதியில் கால் பதித்தகபாது, 

அங்கிருந்து (கதாள் கரளக் குலுக்கியபடி) ஓடலானார்கள். பள்ளத்தாக்கின் 
நடுப் பகுதிரயத் தாண்டியதும் (ொதாைணமாக) நடக்கலானார்கள். ஸஃபாவில் 
தெய்தரதப் கபான்கை மர்வாவிலும் தெய்தார்கள். மர்வாவில் அவர்கள் தமது 
இறுதிச் சுற்ரை முடித்ததும், "நான் (ஹஜ்ஜுரடய) மாதத்தில் உம்ைாச் 
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தெய்யலாம் எனப்) பின்னர் அைிந்துதகாண்டரத முன்கப அைிந்திருந்தால், நான் 
பலிப் பிைாணிகரள என்னுடன் தகாண்டுவந்திருக்கமாட்கடன்; இரத 
உம்ைாவாக மாற்ைியிருப்கபன். எனகவ, பலிப் பிைாணிரயத் தம்முடன் 

தகாண்டுவைாதவர்கள் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டு, தமது இஹ்ைாரம 
உம்ைாவாக மாற்ைிக்தகாள்ளட்டும்!'' என்று தொன்னார்கள். அப்கபாது சுைாக்கா 
பின் மாலிக் பின் ஜுஅைும் (ைலி) அவர்கள் எழுந்து(வந்து), "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! இ(ச்ெலுரகயான)து, இந்த ஆண்டிற்கு மட்டுமா, அல்லது என்ரைக் 
குமா?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் 

விைல்களில் ஒன்ரை மற்தைான்றுடன் ககாத்துக்தகாண்டு, "ஹஜ்ஜுக் குள் 
உம்ைா நுரழந்துதகாண்டது'' என்று இைண்டு முரை கூைினார்கள். பிைகு 
(சுைாக்கா (ைலி) அவர்களுக்கு), "இல்ரல; என்ரைக்கும் தான் (இச்ெலுரக); 
என்ரைக்கும்தான் (இச்ெலுரக)'' என்று விரடயளித்தார்கள். (அந்த 
ஹஜ்ஜின்கபாது) அலீ (ைலி) அவர்கள் யமன் நாட்டிலிருந்து நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்காகக் குர்பானி ஒட்டகங்களுடன் வந்தார்கள். அப்கபாது (அலீயின் 

துரணவி யார்) ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள், ொயமிடப் பட்ட ஆரடயணிந்து, 

கண்களுக்கு அஞ்ெனம் தீட்டி இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டிருப்பவர்களில் 

ஒருவைாகக் காட்ெியளித்தார்கள். அரத அலீ (ைலி) அவர்கள் 
ஆட்கெபித்தார்கள். அப்கபாது ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள், "என் தந்ரத (நபி) 
அவர்கள்தாம் இப்படிச் தெய்யுமாறு எனக்குக் கட்டரளயிட்டார்கள்'' என்ைார்கள். 
- அலீ (ைலி) அவர்கள் இைாக்கிலிருந்தகபாது (இரதப் பின்வருமாறு) 
குைிப்பிடுவார்கள்: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஃபாத்திமா 

தெய்தது குைித்துப் புகார் தெய்வதற்காகவும், ஃபாத்திமா கூைியபடி 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்தாம் அவ்வாறு தெய்யச் 
தொன்னார்களா என்று ககட்டைிவதற்காகவும் தென்கைன். ஃபாத்திமாமீது 
ஆட்கெபம் தெய்தரத, அவர்களிடம் ததரிவித்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (எனது குற்ைச்ொட்ரடக் ககட்டுவிட்டு), "அவர் (ஃபாத்திமா) தொன்னது 
உண்ரமகய; அவர் தொன்னது உண்ரமகய'' என்ைார்கள். பிைகு, "நீர் இஹ்ைாம் 
கட்டி, ஹஜ் தெய்ய முடிவு தெய்தகபாது என்ன (தல்பியா) தொன்னரீ்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அலீ (ைலி) அவர்கள், "இரைவா! உன் தூதர் எதற்காக 
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"இஹ்ைாம்' கட்டியுள்ளார்ககளா அதற்காககவ நானும் "இஹ்ைாம்' கட்டிகனன்'' 

என்று (தல்பியா) தொன்கனன் என்ைார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "என்னுடன் பலிப் பிைாணிகள் உள்ளன. எனகவ, ("என்ரனப் 

கபான்கை' எனக் கூைி நீரும் இஹ்ைாம் கட்டியுள்ளதால்) நீர் இஹ்ைாமிலிருந்து 

விடுபட கவண்டாம்'' என்ைார்கள்.- ததாடர்ந்து முஹம்மத் பின் அலீ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: அலீ (ைலி) அவர்கள் யமனிலிருந்து தகாண்டுவந்த 
பலிப் பிைாணிகரளயும் நபி (ஸல்) அவர்கள் (மதீனாவிலிருந்து) தகாண்டுவந்த 
பலிப் பிைாணிகரளயும் கெர்த்து தமாத்தம் நூறு பலிப் பிைாணிகள் கெர்ந்தன. 
பிைகு மக்கள் அரனவரும் இஹ்ைாமிலி ருந்து விடுபட்டு, தரலமுடிரயக் 
குரைத்துக் தகாண்டனர்; நபி (ஸல்) அவர்கரளயும், தம் முடன் பலிப் 
பிைாணிகரளக் தகாண்டுவந்தி ருந்த மக்கரளயும் தவிை! துல்ஹஜ் எட்டாவது 
நாள் வந்தகபாது, மக்கள் மினாரவ கநாக்கிச் தென்ைனர். அப்கபாது 
ஹஜ்ஜுக்காக (இஹ்ைாம் கட்டி) "தல்பியா' கூைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமது வாகனத்தில் ஏைிச் தென்று (மினாவில்) லுஹ்ர், அஸ்ர், மஃக்ரிப், 

இைா, ஃபஜ்ர் ஆகிய (ஐகவரளத்) ததாழுரககரளத் ததாழுதார்கள். ஃபஜ்ர் 
ததாழுதுவிட்டுச் சூரியன் உதயமாகும் வரை ெிைிது கநைம் அங்கககய 
தங்கினார்கள். பிைகு (அைஃபா அருகிலுள்ள) "நமிைா' எனுமி டத்தில் தமக்காக 
முடியினாலான கூடாைம் ஒன்று அரமக்குமாறு உத்தைவிட்டார்கள். பிைகு 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பயணத்ரதத் ததாடர்ந்தார்கள். 
அவர்கள் (முஸ்தலிஃபா விலுள்ள) "மஷ்அருல் ஹைாம்' எனும் கமட்டுக்கு 
அருகில் தங்குவார்கள் எனக் குரைைியர் தபரிதும் நம்பிக்தகாண்டிருந்தனர். 
அைியாரமக் காலத்தில் குரைைியர் அங்கு தங்குவது வழக்கம். ஆனால், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரதக் கடந்து அைஃபாவிற்குச் 
தென்றுவிட்டார்கள். அங்கு "நமிைா'வில் தமக்காக அரமக்கப்தபற்ைிருந்த 
கூடாைத்ரதக் கண்டு அங்கு இைங்கித் தங்கினார்கள். சூரியன் உச்ெி ொய்ந்ததும் 
"கஸ்வா' எனும் தமது ஒட்டகத்தில் (கெணம் பூட்டுமாறு) உத்தைவிட்டார் கள். 
கெணம் பூட்டப்தபற்ைதும் ("உைனா') பள்ளத்தாக்கின் மத்திய பகுதிக்கு வந்து 
மக்களுக்கு உரை நிகழ்த்தினார்கள்: "உங்களது புனிதமிக்க இந்நகைத்தில் 
உங்களது புனிதமிக்க இம்மாதத்தில் இன்ரைய தினம் எந்த அளவு 
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புனிதமானகதா அந்த அளவிற்கு உங்கள் உயிர்களும் உங்கள் உரடரமகளும் 
உங்க ளுக்குப் புனிதமானரவ ஆகும். அைிக! அைியாரமக் காலத்தின் 

அரனத்து விவகாைங்களும் என் பாதங்களுக்குக் கீகழ புரதக்கப்பட்டரவ 
ஆகும். அைியாரமக் காலத்தில் நிகழ்ந்துவிட்ட உயிர்க் தகாரலகளுக்கான 
பழிவாங்குதல்கள் அரனத்தும் (என் பாதங்களுக்குக் கீகழ) புரதக்கப்பட்டரவ 
ஆகும். (அவற்ரை நான் தள்ளுபடி தெய்கிகைன்.) முதற்கட்டமாக, நம்மிரடகய 
நரடதபற்ை தகாரல களில் ைபஆீ பின் அல்ஹாரிஸின் மகனது 
தகாரலக்கான பழிவாங்கரல நான் தள்ளுபடி தெய்கிகைன். அவன் பனூ ெஅத் 
குலத்தாரிரடகய பால்குடிப் பாலகனாக இருந்துவந்தான். அவரன ஹுரதல் 
குலத்தார் தகான்றுவிட்டனர். அைியாரமக் காலத்தில் இருந்த வட்டியும் என் 
பாதங்களுக்குக் கீகழ புரதக்கப்படுகிைது. (அவற்ரையும் நான் தள்ளுபடி 

தெய்கிகைன்.) நம்மவர் தகாடுத்திருந்த வட்டிகளில் முதற்கட்டமாக (என் 
தபரிய தந்ரத) அப்பாஸ் பின் அப்தில் முத்தலிபிற்கு வைகவண்டிய வட்டிரய 
நான் தள்ளுபடி தெய்கிகைன். அதில் (அெரலத் தவிை) கூடுதலான ததாரக 
அரனத்தும் தள்ளுபடி தெய்யப்படுகிைது. தபண்கள் விையத்தில் 
அல்லாஹ்ரவ அஞ்ெிக்தகாள்ளுங்கள். அல்லாஹ்வின் அரடக்கலத்தால் 
அவர்கரள நீங்கள் (ரகப்) பிடித்துள்ளரீ்கள். அல்லாஹ்வின் கட்டரள யால் 
அவர்களது கற்ரப நீங்கள் அனுமதிக்கப் தபற்ைதாக ஆக்கியுள்ளரீ்கள். 
அவர்களிடம் உங்களுக்குள்ள உரிரம என்னதவன்ைால், நீங்கள் தவறுக்கும் 
எவரையும் உங்கள் விரிப்பில் (அதாவது உங்களது வடீ்டில்) அவர்கள் 
அனுமதிக்காமல் இருப்பதாகும். அவ்வாறு அவர்கள் அனுமதித்தால் காயம் 
ஏற்படாதவரகயில் அவர்கரள நீங்கள் அடிக்கலாம். உங்களிடம் 

அவர்களுக்குள்ள உரிரம யாததனில், முரையான உணவும் உரடயும் 
அவர்களுக்கு நீங்கள் அளிப்பதாகும். உங்களிரடகய நான் (மிக முக்கியமான) 
ஒன்ரை விட்டுச் தெல்கிகைன். அரத நீங்கள் பலமாகப் பற்ைிக்தகாண்டால் 
நீங்கள் ஒருகபாதும் வழிதவைகவமாட்டீர்கள். அது அல்லாஹ்வின் 
கவதமாகும்'' என்று கூைிவிட்டு, "(மறுரம நாளில்) உங்களிடம் என்ரனப் பற்ைி 
விொரிக்கப்படும்கபாது நீங்கள் என்ன தொல்வரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு மக்கள், "நீங்கள் (இரைச்தெய்திகள் அரனத்ரத யும் எங்களிடம்) 
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ததரிவித்துவிட்டீர்கள்; (உங்களது நபித்துவப் தபாறுப்ரப) நீங்கள் நிரைகவற்ைி 
விட்டீர்கள்; (ெமுதாயத்தார்மீது) அக்கரையுடன் நடந்துதகாண்டீர்கள் என 
நாங்கள் ொட்ெியமளிப் கபாம்'' என்று கூைினர். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் தமது சுட்டுவிைரல வாரன கநாக்கி உயர்த்தி ரெரக 
தெய்துவிட்டுப் பிைகு அரத மக்கரள கநாக்கித் தாழ்த்தி, "இரைவா! இதற்கு 
நீகய ொட்ெி'' என்று மூன்று முரை கூைினார்கள். பிைகு ததாழுரக அைிவிப்பும் 
இகாமத்தும் தொல்லச் தெய்து, லுஹ்ர் ததாழுரக ததாழுவித்தார் கள். பிைகு 
இகாமத் மட்டும் தொல்லச் தெய்து, அஸ்ர் ததாழுரகயும் ததாழுவித்தார்கள். 
அவ் விைண்டுக்குமிரடகய (கூடுதலாக) கவதைதுவும் அவர்கள் ததாழவில்ரல. 
பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ஒட்டகத்தில் ஏைி, 
அைஃபாவிற்கு வந்து, அங்கிருந்த ("ஜபலுர் ைஹ்மத்' மரல அடிவாைத்தில்) 
பாரைகள்மீது தமது "கஸ்வா' எனும் ஒட்டகத்ரத நிறுத்தினார்கள். 
கால்நரடயாக நடந்துவந்த மக்கள் திைரள தம் முன்னிறுத்தி, கிப்லாரவ முன் 
கனாக்கி, சூரியன் மரையத் ததாடங்கும்வரை அப்படிகய வாகனத்தில் 
அமர்ந்திருந்தார்கள். சூரியனின் தபான்னிைம் ெற்று மரைந்து சூரியனின் 
தரலப் பகுதி மரைந்துவிட்ட பிைகு உொமா (ைலி) அவர்கரளத் தமக்குப் 
பின்னால் (தமது வாகனத்தில்) அமர்த்திக்தகாண்டு அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் புைப்பட்டார்கள். "கஸ்வா' எனும் தமது ஒட்டகத்தின் கடிவா 
ளத்ரத அவர்கள் இறுக்க, அதன் தரல, (பயணி கரளப்பரடயும்கபாது) கால் 
ரவக்கும் வரளயத்தில் பட்டது. அப்கபாது தமது வலக் ரகயால் ரெரக 
தெய்து, "மக்ககள! நிதானம்! நிதானம்! (தமதுவாகச் தெல்லுங்கள்)'' என்ைார் கள். 
ஒவ்தவாரு மணல் கமட்ரடயும் அரட யும்கபாது, ஒட்டகம் கமட்டில் 
ஏறும்வரை கடி வாளத்ரதச் ெற்றுத் தளர்த்தினார்கள். இவ்வாறு 

முஸ்தலிஃபாவிற்கு வந்ததும் அங்கு ஒகை தயாரு "ததாழுரக அைிவிப்பு'ம் 
இரு இகாமத் களும் தொல்லி மஃக்ரிரபயும் இைாரவயும் (கெர்த்துத்) 
ததாழுவித்தார்கள். அவ்விைண்டுக் குமிரடகய (கூடுதலாக) கவதைதுவும் ததாழ 
வில்ரல. பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒருக்களித்துப் 

படுத்திருந்துவிட்டு, ஃபஜ்ர் உதயமானதும் ததாழுரக அைிவிப்பும் இகாமத்தும் 

தொல்லி ஃபஜ்ர் ததாழுவித்தார்கள். அப்கபாது அதிகாரல தவளிச்ெம் நன்கு 
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புலப்பட்டது. பிைகு "கஸ்வா' ஒட்டகத்தில் ஏைி, மஷ்அருல் ஹைாமிற்கு 
("குஸஹ்' மரலக்கு) வந்து, கிப்லாரவ முன்கனாக்கி இரைவனிடம் 
பிைார்த்தித்தார்கள். அல்லாஹ் மிகப் தபரியவன் என்று (தக்பரீு)ம், லா இலாஹ 
இல்லல்லாஹ் (அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல) என்று 
(தஹ்லீலு)ம், "அவன் தனித்தவன்' என்று (ஓரிரை உறுதிதமாழியு)ம் 
கூைினார்கள். நன்கு விடியும்வரை அங்கககய தங்கியிருந்தார்கள். பிைகு 
சூரியன் உதயமாவதற்கு முன் அங்கிருந்து புைப்பட்டார்கள். அப்கபாது ஃபள்ல் 
பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கரளத் தமக்குப் பின்னால் (வாகனத்தில்) 
அமர்த்திக்தகாண்டு தென்ைார்கள். -ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் 
அழகிய முடியும் கதாற்ைமும் தவள்ரள நிைமும் உரடய வெீகைமான ஆண் 
மகனாக இருந்தார்கள்.- அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புைப்பட்டகபாது, 

அவர்கரளக் கடந்து தபண்கள் ெிலர் தென்ைனர். ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அப்தபண் கரளக் கூர்ந்து பார்க்கலானார்கள். உடகன அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபள்ல் (ைலி) அவர்களின் முகத்தின் மீது தமது ரகரய 
ரவத்(து மரைத்)தார்கள். உடகன ஃபள்ல் (ைலி) அவர்கள் தமது முகத்ரத 
கவறு பக்கம் திருப்பி (அப்தபண்கரள)ப் பார்க்கலானார்கள். மீண்டும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ரகரய மறு பக்கமும் 
தகாண்டுதென்று, ஃபள்ல் (ைலி) அவர்களின் முகத்தின் மீது ரவத்து, 

அப்தபண்கரளப் பார்க்கவிடாமல் திருப்பினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (முஸ்தலிஃபாவிற்கும் மினாவிற்கும் இரட யிலுள்ள) "பத்னு 
முஹஸ்ஸிர்' எனும் இடத் துக்கு வந்தகபாது, தமது ஒட்டகத்ரதச் ெிைிது 
விரைவாகச் தெலுத்தினார்கள். பின்னர் "ஜம்ைத்துல் அகபா' தெல்லும் 

ொரலயின் நடுவில் பயணம் தெய்து, அந்த மைத்திற்கு அருகிலுள்ள 
"ஜம்ைத்துல் அகபா'விற்குச் தென்று, சுண்டி எைியும் அளவிற்கு ஏழு ெிறு 
கற்கரள ஜம்ைாவின் மீது எைிந்தார்கள். ஒவ்தவாரு கல்ரலயும் எைியும்கபாது 
தக்பரீ் கூைினார்கள். அந்தப் பள்ளத்தாக்கின் நடுகவ நின்று கற்கரள 
எைிந்தார்கள். பின்னர் மினாவிலுள்ள பலியிடும் இடத் திற்குச் தென்று, 

அறுபத்து மூன்று ஒட்டகங் கரளத் தமது ரகயால் அறுத்துப் பலியிட்டார்கள். 
பிைகு எஞ்ெிய (முப்பத்கதழு) ஒட்டகங்கரள அலீ (ைலி) அவர்களிடம் 
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தகாடுத்(துப் பலியிடச் தெய்)தார்கள். தமது பலி ஒட்டகங்களிலும் அலீ (ைலி) 
அவர்கரள நபியவர்கள் கூட்டாக்கிக்தகாண்டார்கள். பின்னர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தைவிட, அறுக்கப்பட்ட ஒவ்கவார் ஒட்டகத் 
திலிருந்தும் ஓர் இரைச்ெித் துண்டு தகாண்டுவைப்பட்டு, ஒரு பாத்திைத்திலிட்டுச் 
ெரமக்கப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அலீ (ைலி) 
அவர்களும் அதன் இரைச்ெிரய உண்டார்கள்; குழம்ரபப் பருகினார்கள். பிைகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வாகனத்தில் ஏைி, ("தவாஃபுல் இஃபாளா' 

தெய்வதற் காக) இரையில்லம் கஅபாரவ கநாக்கிச் தென்ைார்கள். 
மக்காவிகலகய லுஹ்ர் ததாழுதுவிட்டு, அப்துல் முத்தலிப் மக்களிடம் 

தென்ைார்கள். அப்கபாது அம்மக்கள் "ஸம்ஸம்' கிணற்ைிலிருந்து நீரிரைத்து 

விநிகயாகித்துக்தகாண்டிருந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"அப்துல் முத்தலிபின் மக்ககள! நீரிரைத்து விநிகயாகியுங்கள். "ஸம்ஸம்' 

கிணற்ைில் நீரிரை(த்து விநிகயாகிக்கும் தபாறு)ப்பில் உங்கரள மக்கள் 
மிரகத்துவிடுவார்கள் என்று (அச்ெம்) இல்லாவிட்டால், உங்களுடன் நானும் 
நீரிரைப்கபன்'' என்று தொன்னார்கள்.73 அப்கபாது அவர்கள் ஒரு வாளித் 
தண்ணரீை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தகாடுக்க, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதிலிருந்து ெிைிது நீரைப் 
பருகினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2335 கமற்கண்ட ஹதீஸ் முஹம்மத் பின் அலீ பின் அல்ஹுரென் பின் அலீ 
(ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "நாங்கள் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடம் 
தென்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ஹஜ்ரஜப் பற்ைிக் 
ககட்கடன்'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. கமலும் அதில், 

"(அைியாரமக் காலத்தில்) அபூ ெய்யாைா என்பவர் தமது கெணம் பூட்டப்படாத 
கழுரதயில் அைபியரை (முஸ்தலிஃபாவிலி ருந்து மினாவிற்கு) அரழத்துச் 
தெல்பவைாக இருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "மஷ் அருல் 
ஹைாரம'த் தாண்டிச் தென்ைகபாது, அந்த இடத்கதாடு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கள் பயணத்ரதச் சுருக்கிக்தகாள்வார்கள்; அதுதான் அவர்கள் 
தங்கும் இடமாக அரமயும் என்பதில் அவர்கள் உறுதிகயாடு இருந்தனர். 
ஆனால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அ(ங்கு தங்குவ) தற்கு 

முன்வைவில்ரல. கநைாக அைஃபா கநாக்கிச் தென்று (அதன் அருகிலுள்ள 

"நமிைா'வில்தான்) தங்கினார்கள்'' என்று அதிகப்படியாகவும் இடம்தபற்றுள்ளது.74  

பாடம் : 20 "அைஃபா' தபருதவளி முழுவதும் தங்குமிடம்தான் என்பது 
ததாடர்பாக வந்துள்ளரவ.75 

 2336 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் (மினாவில் 
மஸ்ஜிதுல் ரகஃப் அருகி லுள்ள) இவ்விடத்தில் அறுத்துப் பலியிட் கடன். 
ஆனால், மினா முழுவதும் பலியிடும் இடமாகும். எனகவ, (மினாவில்) நீங்கள் 
தங்கி யிருக்கும் இடங்களிகலகய பலியிட்டுக்தகாள் ளுங்கள். நான் (அைஃபா 
நடுவிலுள்ள "ஜபலுர் ைஹ்மத்' மரலக்குக் கீகழ) தங்கிகனன். ஆனால், அைஃபா 
முழுவதும் தங்குமிடமாகும். நான் (முஸ்தலிஃபாவில் "மஷ்அருல் ஹைாம்' 

குன்ைின் அருகில்) தங்கிகனன். ஆனால், முஸ்தலிஃபா முழுவதும் 
தங்குமிடமாகும். இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 

 2337 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா(விலுள்ள கஅபா)விற்கு வந்ததும் "ஹஜருல் 
அஸ்வது'க்குச் தென்று அரதத் ததாட்டு முத்தமிட்டார்கள். பின்னர் வலப் 

புைமாக நடந்துதென்று (கஅபாரவச்) சுற்ைலா னார்கள். மூன்று சுற்றுகள் 

(கதாள்கரளக் குலுக்கியவாறு) கவகமாகவும் நான்கு சுற்றுகள் ொதாைணமாக 
நடந்தும் சுற்ைினார்கள்.  

பாடம் : 21 அைஃபா தபருதவளியில் தங்குவதும், "பின்பு மக்கள் திரும்புகிை 
இடத்திலிருந்து நீங்களும் திரும்புங்கள்' (2:199) எனும் இரைவெனத் ததாடரும்  

2338 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (அைியாரமக் காலத்தில் 
ஹஜ்ஜின்கபாது) குரைைியரும் அவர்களுரடய ெமயச் ொர்புரட கயாரும் 
(தங்கரள உயர்வாகக் கருதிக்தகாண்டு) முஸ்தலிஃபாவிகலகய 
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தங்கிவிடுவார்கள் ("ஹைம்' புனித எல்ரலரயவிட்டு தவளிகயைமாட்டார்கள்). 
அவர்கள் "கடினமான (ெமயப் பற்றுரடய)வர்கள்' (ஹும்ஸ்) எனப் 

தபயரிடப்பட்டுவந்தனர். மற்ை எல்லா அைபியரும் "அைஃபா' தபருதவளியில் 
தங்கு வார்கள். இஸ்லாம் வந்தகபாது வலிவும் மாண்பும் உரடய அல்லாஹ், 

(குரைைிக் குலத்தவைான) தன் தூதருக்கு (துல்ஹஜ் ஒன்பதாம் நாளில்) 
"அைஃபாத்' தென்று, அங்கக தங்கியிருந்துவிட்டு, அங்கிருந்கத புைப்பட கவண்டும் 
எனக் கட்டரளயிட்டான். அக்கட்டரளகய "பின்பு மக்கள் திரும்புகிை 
இடத்திலிருந்து நீங்களும் திரும்புங்கள்' (2:199) எனும் இரைவென மாகும்.76  

2339 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (அைியாரமக் 
காலத்தில் ஹஜ்ஜின்கபாது) அைபுகள் இரையில்லம் கஅபாரவ நிர்வாண 

மாககவ சுற்ைிவருவார்கள். "ஹும்ஸ்' (கடின மான ெமயப் 
பற்றுரடயவர்)கரளத் தவிை! "ஹும்ஸ்' என்கபார் குரைைியரும் அவர்கள் 
தபற்தைடுத்த மக்களும் ஆவர். அைபுகள் நிர்வாணமாககவ (கஅபாரவச்) 
சுற்ைிவருவார் கள். ஹும்ஸ்கள் ஏகதனும் ஆரட வழங்கி னால் தவிை! 
ஆண்கள் ஆண்களுக்கும், தபண்கள் தபண்களுக்கும் ஆரட வழங்கு வதுண்டு. 
கடினமான ெமயப் பற்றுரடய ஹும்ஸ்கள் (துல்ஹஜ் ஒன்பதாம் நாளில்) 
முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து தவளிகயைமாட்டார் கள். மற்ை அைபுகள் அரனவரும் 
அைஃபாத் தென்ைரட(ந்து அங்கு தங்கு)வார்கள். ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: ஹும்ஸ்கரளப் பற்ைிகய வலிவும் மாண்பும் உரடய அல்லாஹ் 
"பின்பு மக்கள் திரும்புகிை இடத்திலிருந்து நீங்களும் திரும்புங்கள்'' என்று 
கூறுகின்ைான். (அைபு) மக்கள் அரனவரும் அைஃபாவிலிருந்கத 
திரும்பிச்தெல்வார்கள். ஹும்ஸ்கள் மட்டும் முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து 
திரும்பிச்தெல்வார்கள். அவர்கள், "நாங்கள் "ஹைம்' (புனித) எல்ரல யிலிருந்கத 
திரும்பிச்தெல்கவாம்'' என்று கூறுவார்கள். பின்னர் இந்த வெனம் (2:199) அருளப் 
தபற்ைதும் அைஃபாத்திலிருந்கத அவர்களும் திரும்பிச்தென்ைனர். 

 2340 ஜுரபர் பின் முத்இம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (இஸ்லாத்ரத 
ஏற்பதற்கு முன் ஒரு முரை) எனது ஒட்டகம் ஒன்ரைத் ததாரலத்து 

விட்கடன். அைஃபா நாளன்று நான் எனது ஒட்டகத்ரதத் கதடிக்தகாண்டு 
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தென்ைகபாது, அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அைஃபா' தபருதவளியில் 
மக்களுடன் தங்கியிருப்பரதக் கண்கடன். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரண யாக! இவர் (முஸ்தலிஃபாவில் தங்கும்) "ஹும்ஸ்'களில் 
ஒருவைாயிற்கை! இவருக்கு இங்கு என்ன கவரல?'' என்று தொல்லிக் 
தகாண்கடன். குரைைியர் கடினமான ெமயப் பற்றுரடயவர் 

(ஹும்ஸ்)களாககவ கருதப் பட்டனர்.77 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 22 (மற்தைாருவரின் இஹ்ைாமுடன்) ெம்பந் தப்படுத்தி இஹ்ைாம் 
கட்டுவது தெல்லும்.78  

2341 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (யமன் 
நாட்டிலிருந்து) அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தகபாது, 

அவர்கள் (துல்ஹுரலஃபாவில்) "அல்பத்ஹா' பள்ளத்தாக்கில் 
தங்கியிருந்தார்கள். அவர்கள் என்னிடம், "ஹஜ் தெய்வதற்காகவா வந்துள்ளரீ்?'' 

என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்கைன். "நீர் எதற்காக "இஹ்ைாம்' 

கட்டியுள்ளரீ்?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "நபி (ஸல்) அவர்கள் எதற்காக 
"இஹ்ைாம்' கட்டியுள்ளார்ககளா அதற்காககவ நானும் "இஹ்ைாம்' கட்டியுள்களன்'' 

என்கைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நன்கை தெய்தீர். நீர் (தென்று) 
இரையில்லம் கஅபாரவச் சுற்ைி (தவாஃப் தெய்து), ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிரடகய சுற்ைி (ததாங்ககாட்டம் ஓடி)விட்டு, இஹ்ைாமிலிருந்து 
விடுபட்டுக்தகாள்க'' என்ைார்கள். அவ்வாகை நான் (தென்று) 
இரையில்லத்ரதயும் ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிரடகயயும் சுற்ைி விட்டுப் 
பின்னர் பனூ ரகஸ் குலத்ரதச் கெர்ந்த (என் தநருங்கிய உைவினைான) ஒரு 
தபண்ணிடம் தென்கைன். அவர் எனது தரலயில் கபன் பார்த்து விட்டார். 
பின்னர் (துல்ஹஜ் எட்டாவது நாளில்) நான் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டி 
தல்பியாச் தொன்கனன். இவ்வாகை (ஹஜ்ஜுக்காகச் தெய்த இஹ்ைாரம 
உம்ைாவாக மாற்ைிக்தகாள்ளலாம் என்கை) நான் மக்களுக்குத் தீர்ப்பும் 
வழங்கிவந்கதன். உமர் (ைலி) அவர்களின் ஆட்ெியின்கபாது என்னிடம் ஒரு 
மனிதர், "அபூமூொ!' அல்லது "அப்துல்லாஹ் பின் ரகஸ்!' உங்களது ஒரு 
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தீர்ப்ரப நிறுத்திரவயுங்கள். ஏதனனில், உங்களுக்குப் பின்னர் 
இரைநம்பிக்ரகயாளர் களின் தரலவர் (கலீஃபா) ஹஜ்ஜின் கிரிரய களில் 
தெய்துள்ள மாற்ைத்ரத நீங்கள் அைிய மாட்டீர்கள்'' என்று கூைினார். அதன் 
பின்னர் நான், "மக்ககள! நாம் யாருக்ககனும் மார்க்கத் தீர்ப்பு ஏகதனும் 
வழங்கியிருந்தால் (அரத உடனடியாக தெயல்படுத்திவிடாமல்) அவர் 
எதிர்பார்த்திருக்கட்டும். ஏதனனில், இரை நம்பிக்ரகயாளர்களின் தரலவர் 

உங்களிடம் வருவார். அவரைகய நீங்கள் பின்பற்றுங்கள்'' என்று கூைிகனன். 
உமர் (ைலி) அவர்கள் வந்ததும் அவர்களிடம் நான் நடந்தரதச் தொன்கனன். 
அதற்கு உமர் (ைலி) அவர்கள் "நாம் அல்லாஹ்வின் கவதப்படி தெயலாற்றுவ 
ததனில், அல்லாஹ்வின் கவதம் ஹஜ்ரஜயும் உம்ைாரவயும் 
முழுரமயாக்கும்படி கட்டரள யிடுகிைது. நாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் வழிமுரைப்படி தெயலாற்றுவ ததனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், பலிப் பிைாணி தனது இடத்ரத அரடயாத வரை (அதாவது 
குர்பானி தகாடுக்காத வரை) இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடவில்ரல'' என்று 

கூைினார்கள்.79 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

2342 அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அல்பத்ஹா' பள்ளத்தாக்கில் தங்கியிருந்தகபாது அவர்க ளிடம் நான் 
வந்கதன். அவர்கள் என்னிடம், "நீர் எதற்காக "இஹ்ைாம்' கட்டியுள்ளரீ்?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான், "நபி (ஸல்) அவர்கள் எதற்காக "இஹ்ைாம்' 

கட்டியுள்ளார்ககளா அதற்காககவ "இஹ்ைாம்' கட்டியுள்களன்'' என்கைன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் உம்முடன் பலிப் பிைாணிரயக் 
தகாண்டுவந்துள்ளைீா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "இல்ரல' என்கைன். 
"அவ்வாைாயின் நீர் இரையில்லத்ரதயும் ஸஃபா மற்றும் மர்வாரவ யும் 

சுற்ைிவந்துவிட்டுப் பின்னர் இஹ்ைாமிலி ருந்து விடுபட்டுக்தகாள்வைீாக'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். அவ்வாகை நான் 

இரையில்லத் ரதயும் ஸஃபா மற்றும் மர்வாரவயும் சுற்ைி விட்டுப் பின்னர் 
என் கூட்டத்ரதச் கெர்ந்த (தநருங்கிய உைவுக்காைப்) தபண் ஒருவரிடம் 
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தென்கைன். அவர் எனக்குத் தரல கழுவி, தரல வாரிவிட்டார். நான் இவ்வாகை 
(ஹஜ்ஜுக்காகச் தெய்த இஹ்ைாரம உம்ைாவாக மாற்ைிக்தகாள்ளலாம் என்கை) 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களது ஆட்ெிக் காலத்திலும், உமர் (ைலி) அவர்களது ஆட்ெி 
யி(ன் ஆைம்பக் காலத்தி)லும் மக்களுக்குத் தீர்ப்பளித்துவந்கதன். நான் ஹஜ் 
காலத்தில் ஓரிடத்தில் நின்றுதகாண்டிருந்தகபாது என்னிடம் ஒரு மனிதர் 

வந்து, "இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் தரலவர் (உமர்) ஹஜ்ஜின் கிரிரயகளில் 

ஏற்படுத்திய புதிய நரடமுரைரய நீங்கள் அைியமாட்டீர்கள்'' என்று 
தொன்னார். உடகன நான் "மக்ககள! நாம் யாருக்ககனும் ஏகதனும் மார்க்கத் 
தீர்ப்பு அளித்திருந்தால் அவர்கள் (அரதச் தெயல்படுத்திவிடாமல்) 
நிறுத்திரவக்கட்டும்! இகதா! இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் தரலவர் 
உங்களிடம் வைப்கபாகிைார். அவரைகய நீங்கள் பின்பற்றுங்கள்'' என்று 
கூைிகனன். உமர் (ைலி) அவர்கள் வந்தகபாது அவர்களிடம் நான், 

"இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் தரலவகை! ஹஜ்ஜின் கிரிரயகளில் நீங்கள் 
ஏற்படுத்திய இந்த நரட முரை என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு உமர் (ைலி) 
அவர்கள், "நாம் அல்லாஹ்வின் கவதப்படி தெயல்படுவததனில், வலிவும் 

மாண்பும் உரடய அல்லாஹ் "அல்லாஹ்விற்காக ஹஜ்ரஜயும் 
உம்ைாரவயும் முழுரமயாக்குங்கள்' (2:196) என்று கூறுகின்ைான். நாம் நம் நபி 
(ஸல்) அவர்களின் வழிமுரைப்படி தெயல்படுவததனில், நபி (ஸல்) அவர்கள் 
குர்பானிப் பிைாணிகரளப் பலியிடாத வரை இஹ்ைாமிலிருந்து 
விடுபடவில்ரல'' என்று கூைினார்கள்.  

2343 அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (ஒரு பணி நிமித்தம்) என்ரன யமன் நாட்டுக்கு அனுப்பி 
யிருந்தார்கள். நான் அவர்கள் ஹஜ் தெய்த ஆண்டில் அவர்களிடம் ெரியாக 
வந்துகெர்ந்கதன். அப்கபாது என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அபூமூொ! நீர் "இஹ்ைாம்' கட்டியகபாது எவ்வாறு (தல்பியா) தொன்னரீ்?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான், "நபி (ஸல்) அவர் கள் எதற்காக "இஹ்ைாம்' 

கட்டியுள்ளார்ககளா அதற்காககவ நான் "இஹ்ைாம்' கட்டுகிகைன்'' என்று 

கூைிகனன் என்கைன். அதற்கு அவர் கள், "நீர் (உம்முடன்) ஏகதனும் பலிப் 
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பிைாணி தகாண்டுவந்துள்ளைீா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "இல்ரல' என்கைன். 
"அவ்வாைாயின், நீர் தென்று இரையில்லத்ரதயும் ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாரவயும் சுற்ைிவந்துவிட்டுப் பின்னர் இஹ்ைாமிலிருந்து 
விடுபட்டுக்தகாள்க'' என்ைார்கள். மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட இரு 
ஹதீஸ்களில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம் தபற்றுள்ளன. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2344 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "(ஹஜ் பருவத்தில் 
உம்ைாவிற்கு இஹ்ைாம் கட்டி, அரத நிரைகவற்ைிவிட்டுப் பிைகு துல்ஹஜ் 
எட்டாவது நாள் ஹஜ்ஜுக்கு இஹ்ைாம் கட்டிப் பயனரடயும் முரையான) 
"தமத்துஉ' தெல்லும்'' என நான் மார்க்கத் தீர்ப்பு வழங்கிவந்கதன். இந்நிரலயில் 
என்னிடம் ஒரு மனிதர் (வந்து), "நீங்கள் உங்களது தீர்ப்தபான்ரை 

நிறுத்திரவயுங்கள். இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் தரலவர் (உமர் -ைலி) 
அவர்கள் ஹஜ்ஜின் கிரிரயகள் விையத்தில் புதிதாக ஏற்படுத்தியுள்ளரத 
நீங்கள் அைியமாட்டீர்கள்'' என்று கூைினார். நான் பின்னால் உமர் (ைலி) 
அவர்கரளச் ெந்தித்தகபாது, அரதப் பற்ைிக் ககட்கடன். அதற்கு உமர் (ைலி) 
அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்களும் அவர்களுரடய கதாழர்களும் ஹஜ் பருவத் 
தில் உம்ைாச் தெய்துள்ளனர் என நான் அைிந்துள்களன். ஆயினும், ஹாஜிகள் 
தம் துரணவியருடன் (அைஃபாவில் உள்ள) "அைாக்' பகுதியில் தாம்பத்திய 
உைவில் ஈடுபட்டு (குளித்து)விட்டு, தம் தரலயிலி ருந்து நீர் தொட்டிக் 
தகாண்டிருக்க (அைஃபா கநாக்கிச்) தெல்வரத நான் தவறுத்கதன் (ஆககவதான், 

ஹஜ் பருவத்தில் உம்ைாச் தெய்ய கவண்டாம் என நான் ஆரணயிட்கடன்)'' 
என்ைார்கள்.80 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
பாடம் : 23 "தமத்துஉ' முரை ஹஜ் தெல்லும்.  

2345 அப்துல்லாஹ் பின் ைகீக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உஸ்மான் (ைலி) 
அவர்கள் "தமத்துஉ' தெய்ய கவண்டாம் எனத் தரட விதித்துவந் தார்கள். 
(இதற்கு மாைாக) அலீ (ைலி) அவர்கள் "தமத்துஉ' தெய்யுமாறு 

உத்தைவிட்டுவந்தார்கள். இரததயாட்டி உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள் அலீ (ைலி) 
அவர்களிடம் ஏகதா தொன்னார்கள். பின்னர் அலீ (ைலி) அவர்கள், "நாம் 
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அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "தமத்துஉ' தெய்துள்களாம் 
என்பரத நீங்கள் அைிவரீ்கள் (தாகம!)'' என்ைார்கள். அதற்கு உஸ்மான் (ைலி) 
அவர்கள், "ஆம்; ஆயினும் அப்கபாது நாம் அஞ்ெியவர்களாகத்தாகம 
இருந்கதாம்!'' என்ைார்கள்.81 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

2346 ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (மக்கா தெல்லும் 
வழியில்) "உஸ்ஃபான்' எனுமிடத்தில் அலீ (ைலி) அவர்களும் உஸ்மான் (ைலி) 
அவர்களும் ெந்தித்துக்தகாண்டனர். உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள் "தமத்துஉ' 

தெய்வதற்கு, அல்லது (ஹஜ் பருவத்தில்) உம்ைாச் தெய்வதற்குத் தரட 

விதித்துவந்தார்கள். எனகவ, அவர்களிடம் அலீ (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தெய்த ஒரு தெயலில் நீங்கள் என்ன விரும்புகிைரீ்கள்? 

அதற்கு நீங்கள் தரட விதிக்கிைரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு உஸ்மான் 

(ைலி) அவர்கள், "(இந்த முடிவில்) நீங்கள் எம்ரம விட்டுவிடுங்கள்!'' என்று கூை, 

அதற்கு அலீ (ைலி) அவர்கள் "என்னால் உங்கரள விட்டுவிட முடியாது'' என்று 

தொன்னார்கள். தமது நிரலயில் உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள் (உறுதியாக) 
இருப்பரதக் கண்ட அலீ (ைலி) அவர்கள் ஹஜ், உம்ைா ஆகிய இைண்டிற்கும் 
(கிைான்) கெர்த்து (இஹ்ைாம் கட்டி) தல்பியாச் தொன்னார்கள்.82 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2347 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "தமத்துஉ' முரையில் ஹஜ் 
தெய்வதானது, முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் கதாழர்களுக்கு மட்டுகம உரிய 
ெலுரகயாக இருந்தது.83 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

2348 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அது -அதாவது ஹஜ் காலத்தில் 
"தமத்துஉ' தெய்வது- (நபித்கதாழர்களாகிய) எங்களுக்கு மட்டுகம உரிய 
ெலுரகயாக இருந்தது. 
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2349 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: தவரண முரைத் திருமணம் 
(முத்ஆ), ஹஜ் காலத்தில் "தமத்துஉ' தெய்வது ஆகிய இரு "முத்ஆ'க்களும் 
(நபித்கதாழர்களாகிய) எங்கரளத் தவிை கவதைவருக்கும் தபாருந்தாது. 

 2350 அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபிஷ்ைஅஸா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் இப்ைாஹமீ் அந்நகஈ (ைஹ்) மற்றும் இப்ைாஹமீ் அத்ரதமீ (ைஹ்) 
ஆகிகயாரிடம் தென்று, "நான் இவ்வருடம் ஹஜ்ரஜயும் உம்ைாரவயும் 
கெர்த்துச் தெய்ய (தமத்துஉ) முடிவு தெய்துள் களன்'' என்கைன். அதற்கு 
இப்ைாஹமீ் அந்நகஈ (ைஹ்) அவர் கள், "ஆனால், உங்கள் தந்ரத (அபுஷ் 

ைஅஸா) அவர்கள் இவ்வாறு (தமத்துஉ தெய்ய) முடிவு தெய்பவைாக 
இருக்கவில்ரல'' என்ைார்கள். இப்ைாஹமீ் அத்ரதமீ (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: என் தந்ரத யஸீத் பின் ைரீக் (ைஹ்) அவர்கள் (மதீனாவிற்கு 
அருகிலுள்ள) "அர்ைபதா' எனும் இடத்தில் அபூதர் (ைலி) அவர்கரளக் 
கடந்துதென்ைார்கள். அப்கபாது அவர்கள் அபூதர் (ைலி) அவர்களிடம் இரத 
(தமத்துஉ) பற்ைி வினவியகபாது அபூதர் (ைலி) அவர்கள், "தமத்துஉ தெய்வது, 

(நபித்கதாழர் களாகிய) எங்களுக்கு மட்டுகம உரிய ெலுரக யாக இருந்தது. 
அது உங்களுக்கு உரியதன்று'' என விரடயளித்தார்கள். 

2351 ஃகுரனம் பின் ரகஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ெஅத் பின் 
அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்களிடம் "தமத்துஉ' முரைரயப் பற்ைிக் ககட்கடன். 
அதற்கு அவர்கள் (நபித்கதாழர்களாகிய) நாங்கள் அவ்வாறு தெய்துள்களாம். 
இகதா இவர் (முஆவியா) அன்ரைய நாளில் "உருைில்' அதாவது மக்காவில் 
இரைமறுப்பாளைாக இருந்தார்'' என்று விரடயளித்தார்கள்.84 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட தகவல் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "இகதா இவர் -அதாவது 
முஆவியா (ைலி) அவர்கள்'' என்ை குைிப்பும் இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட 
தகவல் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் சுஃப்யான் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "ஹஜ் காலத்தில் உம்ைாச் 

தெய்வது (தமத்துஉ)' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  
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2352 முதர்ரிஃப் பின் அப்தில்லாஹ் பின் அஷ்ைிக்கீர் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூைியதாவது: என்னிடம் இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள், "நான் 
இன்ரைய தினம் உமக்கு ஒரு ஹதீரஸ அைிவிக்கப்கபாகிகைன்; அதன் மூலம் 
உமக்கு அல்லாஹ் இதற்குப் பின்னாலும் பயனளிப்பான். அைிந்துதகாள்க: 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் வடீ்டாரில் ெிலரை, (ஹஜ் 
மாதத்தின்) பத்தாவது நாளில் உம்ைாவிற்கு இஹ்ைாம் கட்ட அனுமதித்தார் கள். 
இந்த நரடமுரைரய மாற்ைக்கூடிய எந்த இரைவெனமும் 
அருளப்தபைவில்ரல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அரதத் தரட 

தெய்யாமகலகய இைந்தும்விட் டார்கள். பின்னர் ஒவ்தவாரு மனிதரும் தாம் 

விரும்பியரதத் தமது தொந்தக் கருத்தாகக் கூைினர்'' என்ைார்கள்.  

2353 கமற்கண்ட தகவல் கமலும் இரு அைி விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் ஹாத்திம் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "பின்னர் ஒரு மனிதர் -அதாவது உமர் (ைலி) அவர்கள்- தாம் 
விரும்பியரதத் தமது தொந்தக் கருத்தாகக் கூைினார்'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. 

2354 முதர்ரிஃப் பின் அப்தில்லாஹ் பின் அஷ்ைிக்கீர் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூைியதாவது: என்னிடம் இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள், "நான் 
உமக்கு ஒரு ஹதீரஸ அைிவிக்கப் கபாகிகைன். அதன் மூலம் அல்லாஹ் 
உமக்குப் பயனளிக்கக்கூடும்; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஹஜ்ரஜயும் உம்ைாரவயும் கெர்த்து, (தமத்துஉ) தெய்யச் தொன்னார்கள். 
பின்னர் அவர்கள் இைக்கும்வரை அதற்குத் தரட விதிக்கவில்ரல. அரதத் 
தரட தெய்யும் எந்த இரைவெனமும் அருளப்தபைவுமில்ரல. நான் (எனக்கு 
ஏற்பட்ட மூலகநாய்க்காகச்) சூடிட்டுக்தகாள்ளும்வரை எனக்கு (வானவர்களால்) 
ெலாம் தொல்லப்பட்டுவந்தது. நான் சூடிட்டுக்தகாண்டகபாது, எனக்கு ெலாம் 
தொல்வது ரகவிடப்பட்டது. பின்னர் சூடிட்டுக்தகாள்வரத நான் ரகவிட்கடன்; 

(ெலாம்) ததாடர்ந்தது'' என்று கூைினார்கள்.85 - கமற்கண்ட தகவல் கமலும் இரு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்களிலும் வந்துள்ளது.  
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2355 முதர்ரிஃப் பின் அப்தில்லாஹ் பின் அஷ்ைிக்கீர் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூைியதாவது: இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் எந்த கநாயால் 
இைந்துகபானார்ககளா அந்த கநாயின்கபாது என்னிடம் ஆளனுப்பி (என்ரன 
அரழத்தார்கள். நான் தென்ைகபாது பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: நான் உமக்குச் 
ெில ஹதீஸ்கரள அைிவிக் கப்கபாகிகைன். எனக்குப் பின்னர் அவற்ைின் 
மூலம் அல்லாஹ் உமக்குப் பயனளிக்கக் கூடும். நான் உயிகைாடு வாழ்ந்தால் 
அவற்ரை யாருக்கும் அைிவிக்க கவண்டாம். நான் இைந்துவிட்டால் நீர் 

விரும்பினால் அவற்ரை (மக்களிடம்) அைிவியுங்கள். எனக்கு (வானவர்களால்) 
ெலாம் தொல்லப் பட்டுவந்தது. அைிக: நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ரஜயும் 
உம்ைாரவயும் (ஹஜ் காலத்தில்) கெர்த்துள்ளார்கள். பின்னர் 

அந்நரடமுரைரய மாற்ைக்கூடிய எந்த இரைவெனமும் அருளப் 
தபைவில்ரல. நபி (ஸல்) அவர்கள் அரதத் தரட தெய்யவுமில்ரல. பின்னர் 
ஒரு மனிதர் அவ்(வாறு தமத்துஉ தெய்யும்) விையத்தில் தாம் விரும்பியரதத் 
தமது தொந்தக் கருத்தாகக் கூைினார்.  

2356 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அைிந்துதகாள்க: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ரஜயும் உம்ைாரவயும் கெர்த் 
தார்கள். அ(ரதத் தரட தெய்யும் விதத்)தில் குர்ஆன் வெனம் ஏதும் 

அருளப்தபைவில்ரல. (பின்னர்) ஒரு மனிதர் தாம் விரும்பியரதத் தமது 
தொந்தக் கருத்தாகக் கூைினார்.  

2357 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "தமத்துஉ' தெய்துள்களாம். அ(ரதத் 
தரட தெய்யும் விதத்)தில் குர்ஆன் வெனம் ஏதும் அருளப்தபைவில்ரல. 
(பின்னர்) ஒரு மனிதர் தாம் விரும்பியரதத் தமது தொந்தக் கருத்தாகக் 

கூைினார்.86  

2358 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நபி (ஸல்) 
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அவர்கள் "தமத்துஉ' தெய்தார்கள்; அவர்களுடன் நாங்களும் "தமத்துஉ' 

தெய்கதாம்'' என இடம்தபற்றுள்ளது.  

2359 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "தமத்துஉ' முரை 
ஹஜ் பற்ைிய வெனம் (2:196) இரைகவதத்தில் அருளப்தபற்ைது. அவ்வாறு 
தெய்யுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் எங்களுக்குக் கட்டரள 

யிட்டார்கள். "தமத்துஉ' முரை ஹஜ் பற்ைிய அந்த வெனத்ரதக் 

காலாவதியாக்கக்கூடிய கவதைந்த வெனமும் பின்னர் அருளப்தபைவு மில்ரல. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தாம் இைக்கும்வரை அதற்குத் தரட 

விதிக்கவுமில்ரல. பின்னர் ஒரு மனிதர் (மட்டும்) தாம் விரும்பியரதத் தமது 

தொந்தக் கருத்தாகக் கூைினார்.87 

 2360 கமற்கண்ட தகவல் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. ஆனால், அதில் "அவ்வாறு தெய்யுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குக் கட்டரளயிட்டார்கள்'' எனும் குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல. "நாங்கள் அரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் தெயல்படுத்திகனாம்'' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது.88 

 பாடம் : 24 ஹஜ்ஜுடன் உம்ைாரவயும் தெய்து பயனரடந்தவர் (முத்தமத்திஉ), 
அதற் காகப் பலிப் பிைாணிரய அறுப்பது கடரமயாகும்; பலிப் பிைாணி இல்லா 
தவர் ஹஜ் நாட்களில் மூன்று கநான்பு களும் வடீு திரும்பியதும் ஏழு கநான்பு 
களும் கநாற்பது அவெியமாகும்.89  

2361 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "விரடதபறும்' ஹஜ்ஜின்கபாது உம்ைாவுடன் 

ஹஜ்ரஜயும் நிரைகவற்ைினார்கள்.90 அவர்கள் பலிப் பிைாணிரய (ஹஜ்ஜில்) 
அறுத்துப் பலியிட்டார் கள். (மதீனாவாெிகள் "இஹ்ைாம்' கட்டும் எல்ரலயான) 
துல்ஹுரலஃபாவிலிருந்கத தம்முடன் பலிப் பிைாணிரய நபியவர்கள் 

தகாண்டுவந்தார்கள். முதலில் உம்ைாவிற்காக இஹ்ைாம் கட்டி தல்பியா கூைி, 
பின்னர் ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ைாம் கட்டி தல்பியா கூைினார்கள்.91 மக்களும் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் உம்ைாவிற்கும் ஹஜ்ஜுக்குமாக 
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"இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்தனர். மக்களில் ெிலர் பலிப் பிைாணிரய அறுத்துப் 
பலியிடுபவர்களாக இருந்தனர். (அதற்காக) அவர்கள் பலிப் பிைாணிரயத் 
தம்முடன் தகாண்டுவந்திருந்தனர். கவறுெிலகைா அறுத்துப் பலியிடுபவர்களாக 
இருக்கவில்ரல. (ஏதனனில், அவர்கள் தம்முடன் பலிப் பிைாணிரய 
தகாண்டுவந்திருக்கவில்ரல.) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மக்காவிற்கு வந்ததும், மக்களிடம் "உங்களில் பலிப் பிைாணிரயக் 
தகாண்டுவந்தவர்கள், தமது ஹஜ்ரஜ நிரைவு தெய்யாத வரை 
இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடக் கூடாது. பலிப் பிைாணிரயக் 
தகாண்டுவைாதவர்கள் இரை யில்லம் கஅபாரவயும், ஸஃபா மற்றும் மர்வா 
வுக்கிரடகயயும் சுற்ைி வந்துவிட்டு, தமது தரலமுடிரய குரைத்துக்தகாண்டு 
இஹ்ைாமி லிருந்து விடுபட்டுக்தகாள்ளட்டும். பின்னர் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' 

கட்டி அறுத்துப் பலி யிடட்டும். பலிப் பிைாணி கிரடக்காதவர்கள், ஹஜ்ஜின் 
நாட்களில் மூன்று கநான்புகளும் (ஹஜ்ரஜ முடித்து) தமது வடீு திரும்பியதும் 
ஏழு கநான்புகளும் கநாற்றுக்தகாள்ளட்டும்'' என்று கூைினார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவிற்கு வந்ததும் (கஅபாரவ ஏழு முரை) 
சுற்ைிவந்து விட்டு, முதல் கவரலயாக (கஅபாவின்) மூரலரய (ஒட்டிப் 

பதிக்கப்தபற்றுள்ள ஹஜருல் அஸ்வ ரத)த் ததாட்டு முத்தமிட்டார்கள். ஏழில் 

மூன்று சுற்றுகள் (கதாள்கரளக் குலுக்கி) கவகமாக நடந்தும், நான்கு சுற்றுகள் 

தமதுவாக நடந்தும் சுற்ைி (தவாஃபுல் குதூம்) வந்தார்கள். இரையில்லத்ரதச் 

சுற்ைி முடித்ததும் மகாமு இப்ைாஹமீில் இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள். 
பின்னர் ெலாம் தகாடுத்துவிட்டு கநைாக ஸஃபாவுக்குச் தென்று, ஸஃபா மற்றும் 

மர்வாவுக்கிரடகய ஏழு தடரவச் சுற்ைி (ெய)ீ வந்தார்கள். பிைகு ஹஜ்ரஜ 
முடிக்கும்வரை அவர்கள் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடாமலிருந்தார்கள். துல்ஹஜ் 
பத்தாவது நாள் (யவ்முந் நஹ்ர்) அன்று தமது பலிப் பிைாணிரய அறுத்துப் 
பலியிட்டார்கள். பிைகு அங்கிருந்து திரும்பி இரையில்லம் கஅபாரவச் சுற்ைி 
(தவாஃபுல் இஃபாளா) வந்துவிட்டுப் பின்னர் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டார்கள். 
மக்களில் பலிப் பிைாணிரயக் தகாண்டுவந்து அறுத்துப் பலியிட்டவர்களும் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தெய்தரதப் கபான்கை தெய்தனர்.92 
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 2362 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களும் கதாழர்களும் உம்ைாவுடன் 
ஹஜ்ரஜ நிரைகவற்ைியரதப் பற்ைிய கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் வாயிலாகவும் அைிவிக்கப்தபற்றுள்ளது.93  

பாடம் : 25 ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் இஹ்ைாம் கட்டி யவர் (முஃப்ரித்) 
இஹ்ைாமிலிருந்து விடு படுகின்ை கநைததில்தான் ஹஜ்ஜுக்கும் உம்ைாவிற்கும் 
கெர்த்து "இஹ்ைாம்' கட்டியவரும் (காரின்) இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட 
கவண்டும்.94  

2363 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நான் (ஹஜ்ஜின்கபாது நபி (ஸல்) அவர் களிடம்), 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! மக்களின் நிரல என்ன? நீங்கள் உம்ைாவின் 
இஹ்ைாமிலி ருந்து விடுபடாமலிருக்கும்கபாகத, அவர்கள் இஹ்ைாமிலிருந்து 
விடுபட்டுவிட்டார்ககள?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர் கள், "நான் 
என் தரலக்குக் களிம்பு தடவிப் படியரவத்துவிட்கடன். கமலும், எனது பலிப் 
பிைாணிக்கு அரடயாள மாரல ததாங்கவிட்டுவிட்கடன். ஆககவ, நான் 
(ஹஜ்ரஜ முடித்து அந்தப் பிைாணிரய) பலியிடாத வரை இஹ்ைாமிலிருந்து 
விடுபடமாட்கடன்'' என்று விரடயளித்தார்கள்.95 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதகை! உங்கள் நிரல 
என்ன? நீங்கள் உங்கள் உம்ைாவின் இஹ்ைாமிலி ருந்து 
விடுபடாமிலிருக்கிைரீ்ககள?'' என்று நான் ககட்கடன் என ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது.  

2364 ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், 

"மக்களின் நிரல என்ன? நீங்கள் உங்கள் உம்ைாவின் இஹ்ைாமிலிருந்து 
விடுபடாமலிருக்கும்கபாகத, அவர்கள் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டுவிட்டார் 
ககள?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் எனது பலிப் 
பிைாணிக்கு அரடயாள மாரல ததாங்கவிட்டுவிட்கடன். கமலும், நான் என் 

தரலக்குக் களிம்பு தடவிப் படியரவத்துவிட்கடன். ஆககவ, நான் ஹஜ் 
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தெய்து முடிக்காத வரை இஹ்ைாமிலிருந்து விடு படமாட்கடன்'' என்று 
விரடயளித்தார்கள்.  

2365 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
(2363) உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளது.  

2366 ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"விரடதபறும்' ஹஜ் ஆண்டில், (தவாஃபும் ெயயீும் தெய்துவிட்டு) உம்ைாவின் 
இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டுக்தகாள்ளுமாறு தம் துரணவியருக்கு 
உத்தைவிட்டார்கள். அப்கபாது நான், "நீங்கள் ஏன் இஹ்ைாமிலிருந்து 
விடுபடவில்ரல?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் என் 
தரலக்குக் களிம்பு தடவிப் படிய ரவத்துவிட்கடன். கமலும், எனது பலிப் 
பிைாணிக்கு அரடயாள மாரல ததாங்கவிட்டுவிட்கடன். ஆககவ, நான் 

(ஹஜ்ரஜ முடித்து) எனது பலிப் பிைாணிரய அறுத்துப் பலியிடாத வரை 

இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடமாட்கடன்'' என்று விரடயளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 26 (ஹஜ், உம்ைாரவ நிரைகவற்ை முடியாமல் எதிரிகளால்) 
தடுக்கப்பட்டால் இஹ்ைா மிலிருந்து விடுபட்டுக்தகாள்ளலாம்; ஒகை இஹ்ைாமில் 
ஹஜ்ரஜயும் உம்ைாரவயும் கெர்த்து (கிைான்) தெய்யலாம் என்பதன் விளக்கம்.  

2367 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய தாவது: அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள் (மக்காவில் ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுஃப் முற்றுரக யிட்டிருந்த) 
குழப்பமான காலகட்டத்தில் உம்ைா விற்காக (மக்காவிற்கு)ப் புைப்பட்டுச் 
தென்ைார் கள். அப்கபாது அவர்கள், "நான் கஅபாவிற் குச் தெல்ல 
முடியாதவாறு தடுக்கப்பட்டால், (ஹுரதபியா ெம்பவத்தின்கபாது) அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நாங்கள் தெய்தரதப் கபான்று தெய்கவாம்'' 

என்று கூைி விட்டு, உம்ைாவிற்காக ("இஹ்ைாம்' கட்டி) தல்பியாச் தொல்லிப் 
புைப்பட்டார்கள். "ரபதாஉ' எனும் இடம் வந்ததும் தம் கதாழர்கரள கநாக்கி, 
"(தடுக்கப்படும்கபாது இஹ்ைாமிலி ருந்து விடுபடலாம் என்பதில் ஹஜ், உம்ைா 
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ஆகிய) அரவயிைண்டும் ஒன்றுதான். நான் உம்ைாவுடன் ஹஜ் தெய்ய முடிவு 
தெய்துவிட் கடன் என்பதற்கு உங்கரளச் ொட்ெியாக்குகிகைன்'' என்று 
கூைினார்கள். பிைகு இரையில்லம் கஅபாவிற்கு வந்து, அரத ஏழு முரை 
சுற்ைி (தவாஃப்) வந்தார்கள்; ஸஃபா மற்றும் மர்வா இரடகயயும் ஏழு முரை 
சுற்ைி (ெய)ீ வந்தார்கள். அரதவிடக் கூடுதலாக்கவில்ரல. அதுகவ 
(ஹஜ்ஜுக்கும் உம்ைாவிற்கும்) கபாதுமானதாகும் என்று கருதினார்கள்; பலிப் 
பிைாணிரய அறுத்துப் பலியிடவும் தெய்தார்கள்.96  

2368 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் 
(ைலி) அவர்களுடன் கபாரிடுவதற்காக ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுஃப் (மக்காரவ) 
முற்றுரகயிட்டிருந்த காலகட்டத்தில், (ஹஜ்ஜுக்குச் தெல்லத் திட்டமிட்டிருந்த) 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடம் (அவர்களின் புதல்வர்களான) 
அப்துல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்), ொலிம் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) 
ஆகிகயார், "இந்த ஆண்டு நீங்கள் ஹஜ் தெய்யாமலிருப்பதால் உங்களுக்கு 
எந்தத் தீங்கும் ஏற்பட்டுவிடப்கபாவதில்ரல. மக்களிரடகய (உள் நாட்டுப்) 
கபார் மூண்டு இரையில்லம் கஅபாவிற்குச் தெல்ல முடியாமல் நீங்கள் 

தடுக்கப்படுவரீ்கள் என்று நாங்கள் அஞ்சுகிகைாம்'' என்று கூைினர். அதற்கு 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள், "அங்கு தெல்ல முடியாமல் நான் 

தடுக்கப்பட்டால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நான் 
இருந்தகபாது, குரைைி இரைமறுப்பாளர்கள் அவர்கரளக் கஅபாவிற் குச் 
தெல்லவிடாமல் தடுத்தகவரளயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தெய்தரதப் கபான்கை நானும் தெய்கவன்'' என்று கூைிவிட்டு, "நான் உம்ைாச் 
தெய்ய முடிவு தெய்துள்களன் என்பதற்கு உங்கரளச் ொட்ெியாக்குகிகைன்'' 

என்று கூைினார்கள். பிைகு புைப்பட்டு "துல்ஹுரலஃபா'விற்குச் தென்ைதும் 
உம்ைாவிற்காக ("இஹ்ைாம்' கட்டி) தல்பியாச் தொன்னார்கள். கமலும், "கஅபா 
விற்குச் தெல்ல எனக்கு வழி விடப்பட்டால் நான் உம்ைாச் தெய்து முடிப்கபன். 
அங்கு தெல்ல முடியாமல் நான் தடுக்கப்பட்டால் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் நான் இருந்தகபாது அவர்கள் தெய்தரதப் கபான்று நானும் 
தெய்கவன்'' என்று கூைிவிட்டு, "உங்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் அழகிய 
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முன்மாதிரி இருக்கிைது'' எனும் (33:21ஆவது) வெனத்ரத ஓதிக்காட்டினார்கள். 
ததாடர்ந்து பயணம் தெய்து "ரபதாஉ' எனும் இடத்ரத அரடந்தகபாது, "(ஹஜ், 

உம்ைா ஆகிய) அவ்விைண்டின் நிரலயும் ஒன்கை; உம்ைாவிற்குச் தெல்ல 
முடியாமல் நான் தடுக்கப்படுவது, ஹஜ்ஜுக்குச் தெல்ல முடியாமல் நான் 
தடுக்கப்படுவரதப் கபான்றுதான். நான் உம்ைாவுடன் ஹஜ்ஜும் தெய்ய முடிவு 
தெய்துள்களன் என்பதற்கு உங்கரளச் ொட்ெியாக்குகிகைன்'' என்று கூைிவிட்டுச் 
தென்று "குரதத்' எனுமிடத்தில் ஒரு பலிப் பிைாணிரய விரலக்கு 
வாங்கினார்கள். பிைகு ஹஜ் மற்றும் உம்ைா ஆகிய இைண்டிற்கும் கெர்த்து 
ஒகைதயாரு தடரவ (ஏழு முரை) கஅபாரவயும், (ஏழு முரை) ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்குமிரடகயயும் சுற்ைி (தவாஃப் மற்றும் ெய)ீ வந்தார்கள். பின்னர் 
துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளன்று ஹஜ்ரஜ நிரைவு தெய்து, ஹஜ் மற்றும் உம்ைா 
ஆகிய இைண்டிலிருந்தும் விடுபட் டார்கள்.97 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுஃப், 

அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்கரள முற்றுரக 
யிட்டிருந்தகபாது, இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் ஹஜ் தெய்ய விரும்பினார்கள்'' 

என்று இச்தெய்தி துவங்குகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளரதப் கபான்கை இடம் தபற்றுள்ளன. அதன் இறுதியில், "ஹஜ்ரஜயும் 

உம்ைாரவயும் கெர்த்துச் தெய்பவருக்கு ஒரு தவாஃகப கபாதும்'' என்று இப்னு 
உமர் (ைலி) அவர்கள் கூறுவார்கள் என்றும், "(உம்ைா, ஹஜ் ஆகிய) 
அவ்விைண்டிலிருந்தும் முழுரமயாக விடுபடாத வரை அவர்கள் 
இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடவில்ரல'' என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது.  

2369 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய தாவது: அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் 
(ைலி) அவர்கரள ஹஜ்ஜாஜ் முற்றுரகயிட்டிருந்த கபாது, இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்கள் ஹஜ் தெய்ய விரும்பினார்கள். அப்கபாது அவர் களிடம், 

"மக்களிரடகய கபார் மூளும் நிரல ஏற்பட்டுள்ளது. எனகவ, உங்கரள ஹஜ் 

தெய்யவிடாமல் அவர்கள் தடுப்பார்கள் என நாங்கள் அஞ்சுகிகைாம்'' என்று 
தொல்லப் பட்டது. அதற்கு இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள், "உங்களுக்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிைது. (அவ்வாறு நான் 
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தடுக்கப்பட்டால்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தெய்தரதப் கபான்று 
நானும் தெய்கவன். நான் உம்ைாச் தெய்ய முடிவு தெய்துவிட்கடன் என்பதற்கு 
உங்கரளச் ொட்ெியாக்குகிகைன்'' என்று கூைியபடி புைப்பட்டார்கள். "ரபதாஉ' 

எனும் இடத்திற்கு தவளிகய வந்ததும், "(தடுக்கப்படும் விையத்தில்) ஹஜ் 
மற்றும் உம்ைா ஆகிய இைண்டின் நிரலயும் ஒன்கை. நான் உம்ைாவுடன் 
ஹஜ்ஜும் தெய்ய முடிவு தெய்துவிட்கடன் என்பதற்கு நீங்கள் ொட்ெியாக 
இருங்கள்'' என்று கூைினார்கள். (இப்னு ரும்ஹ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
"உங்கரளச் ொட்ெியாக்குகிகைன்' என இடம்தபற்றுள்ளது). கமலும், "குரதத்' 

எனுமிடத்தில் பலிப் பிைாணிரய விரலக்கு வாங்கி, அரதத் தம்முடன் 
தகாண்டுதென்ைார்கள். பின்னர் புைப்பட்டுச் தென்று ஹஜ் மற்றும் உம்ைா 
இைண்டிற்கும் கெர்த்து இஹ்ைாம் கட்டி தல்பியாச் தொன்னார்கள். மக்காவிற்கு 
வந்ததும் கஅபாரவயும் ஸஃபா மற்றும் மர்வாரவயும் சுற்ைி வந்தார்கள். 
(ஹஜ் மற்றும் உம்ைா இைண்டிற்கும் கெர்த்து ஏழு சுற்று தகாண்ட ஒரு 
தவாஃகப தெய்தார்கள்.) அரதவிடக் கூடுதலாகச் தெய்யவில்ரல. (துல்ஹஜ் 

பத்தாவது நாள்வரை) பலியிடவுமில்ரல; தரலரய மழிக்கவு மில்ரல; 

முடிரயக் குரைக்கவுமில்ரல; இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடவுமில்ரல. துல்ஹஜ் 
பத்தாவது நாள் வந்த பிைகக அறுத்துப் பலியிட்டார்கள்; தரலரய 
மழித்துக்தகாண்டார்கள். ஆைம்பத்தில் தெய்த தவாஃகப ஹஜ் மற்றும் உம்ைா 
இைண்டிற்கும் கபாதும் என்று கருதினார்கள். கமலும், "இவ்வாகை 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தெய்தார்கள்'' என்றும் அவர்கள் 
குைிப்பிட்டார்கள்.98 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

2370 கமற்கண்ட ஹதீஸ் நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்களி டம் "அவர்கள் உங்கரள இரையில்லத்துக்குச் தெல்லவிடாமல் 
தடுப்பார்கள்' என்று தொல்லப் பட்டகபாது, "அப்கபாது நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தெய்தரதப் கபான்று தெய்கவன்' என்று கூைினார்கள்'' 

என இடம் தபற்றுள்ளது; ஹதீஸின் இறுதியில் "இவ்வாகை அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தெய் தார்கள்'' என இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள் என்ை குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

பாடம் : 27 ஹஜ்ரஜயும் உம்ைாரவயும் கெர்த்துச் தெய்வதும் (கிைான்), 
ஹஜ்ரஜ மட்டும் தனியாகச் தெய்வதும் (இஃப்ைாத்).  
 

2371 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் ("விரடதபறும்' 

ஹஜ்ஜின்கபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஹஜ்ஜுக்கு 
மட்டும் ("இஹ்ைாம்' கட்டி) தல்பியாச் தொன்கனாம். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அப்துல்லாஹ் பின் அவ்ன் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஹஜ்ஜுக்கு மட்டும் ("இஹ்ைாம்' கட்டி) தல்பியாச் தொன்னார்கள்'' என இடம் 
தபற்றுள்ளது.  

2372 பக்ர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அனஸ் (ைலி) 
அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கும் உம்ைாவிற்கும் கெர்த்து தல்பியாச் 
தொன்னரத நான் தெவியுற்கைன்'' என்று கூைினார்கள். நான் அ(வ்வாறு 
அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைிய)ரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடம் 

ததரிவித்கதன். அதற்கு அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கு மட்டுகம 

தல்பியாச் தொன்னார்கள்'' என்ைார்கள். பின்னர் நான் அனஸ் (ைலி) 
அவர்கரளச் ெந்தித்தகபாது இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியரத 
அவர்களிடம் ததரிவித்கதன். அப்கபாது அனஸ் (ைலி) அவர்கள், "நம்ரம நீங்கள் 
ெிறுவர்களாககவ எண்ணுகிைரீ்கள். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"லப்ரபக்க உம்ைத்தன் வ ஹஜ்ஜன்' (நான் உம்ைாவிற்கும் ஹஜ்ஜுக்கும் 
தல்பியாச் தொல்கிகைன்) என்று கூைியரத நான் தெவியுற்கைன்'' என்ைார்கள்.99  

2373 பக்ர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அனஸ் (ைலி) 
அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ், உம்ைா ஆகிய இைண்ரடயும் கெர்த்துச் 
தெய்தரத நான் கண்கடன்'' என்று கூைினார்கள். நான் இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்களிடம் இரதப் பற்ைிக் ககட்டகபாது அவர்கள், "நாங்கள் ஹஜ்ஜுக்கு 
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(மட்டுகம) தல்பியாச் தொன்கனாம்'' என்ைார்கள். நான் அனஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம் திரும்பிவந்து, இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் தொன்னரத 
அவர்களிடம் ததரிவித்கதன். அப்கபாது அனஸ் (ைலி) அவர்கள் "நாங்கள் 
ெிறுவர்களாககவ இருந்கதாம் கபாலும்'' என்ைார்கள்.  

பாடம் : 28 ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டியவர், மக்காவிற்கு வந்ததும் 
தவாஃபும் ெயயீும் தெய்வது அவெியம்.100 

 2374 வபைா பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (ஒரு 
முரை) இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்கதன். அப்கபாது 

அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "நான் (ஹஜ்ஜின்கபாது) அைஃபாவுக்குச் 

தெல்வதற்கு முன் கஅபாரவச் சுற்ைிவருவது ெரியா?'' என்று ககட்டார். 
அதற்கு இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள், "ஆம் (ெரிதான்)' என்ைார்கள். அதற்கு அந்த 

மனிதர், "இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் "நீ அைஃபா தெல்வதற்கு முன் 
கஅபாரவச் சுற்ைிவைாகத!' எனக் கூறுகின் ைாகை?'' என்று ககட்டார். இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ் தெய்துள்ளார்கள். 
அப்கபாது அவர்கள் "அைஃபா' தெல்வதற்கு முன் கஅபா ரவச் சுற்ைினார்கள். நீர் 
(ஒரு முஸ்லிம்; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளப் பின்பற்றுபவர் 
என்பதில்) உண்ரமயாளைாய் இருந்தால், நீர் கரடப்பிடிப்பதற்குத் தகுதி யானது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தொல்லா? அல்லது இப்னு அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர் களின் தொல்லா?'' என்று ககட்டார்கள். 

 2375 வபைா பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர், "நான் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டியவுடன், 

இரையில்லம் கஅபாரவச் சுற்ைி வைலாமா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு இப்னு 
உமர் (ைலி) அவர்கள், "(அவ்வாறு கஅபாரவச் சுற்ைிவை) உமக்கு என்ன தரட?'' 

என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், "இன்ன மனிதரின் புதல்வர் 

அவ்வாறு (தவாஃப்) தெய்வரத தவறுப்பரத நான் கண்கடன். ஆனால், 

அவரைவிட நீங்ககள எங்கள் அன்புக்குரியவர். (பஸ்ைாவின் ஆளுநைான) 
அவரை உலகம் கொதித்துவிட்டிருக்கிைது'' என்று கூைினார். அதற்கு இப்னு 
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உமர் (ைலி) அவர்கள், "நம்மில் யாரைத்தான்' அல்லது "உங்களில் யாரைத் தான்' 

இவ்வுலகம் கொதிக்காமல் விட்டது?'' என்று கூைி விட்டுப் பின்னர், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டியவுடன் 
இரை யில்லம் கஅபாரவச் சுற்ைி வந்தரதயும் ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிரடகய ஓடி (ெய)ீ வந்தரதயும் நாங்கள் கண்கடாம். நீர் (ஒரு 
முஸ்லிம்; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளப் பின்பற்றுபவர் என்பதில்) 
உண்ரமயாளைாய் இருந்தால், அல்லாஹ்வின் தநைிரயயும் அவனுரடய 
தூதரின் வழிமுரைரயயும் பின்பற்றுவகத இன்ன மனிதரின் வழிமுரைரய 
நீர் பின்பற்றுவரதவிட மிகவும் தகுதியானதாகும்'' என்று கூைினார்கள்.  

2376 அம்ர் பின் தீனார் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்களிடம், "ஒருவர் உம்ைாவிற்காக (மக்கா நகருக்கு) வந்து 
இரையில்லம் கஅபாரவச் சுற்ைி (தவாஃப்) வந்துவிட்டார். ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கி ரடகய "ெய'ீ தெய்யவில்ரல. இந்நிரலயில், அவர் தம் 

மரனவியுடன் தாம்பத்திய உைவில் ஈடுபடலாமா? (அதாவது 
இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடலாமா?)'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு, "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்கா விற்கு) வந்தகபாது இரையில்லம் கஅபாரவ 
ஏழு முரைச் சுற்ைிவந்தார்கள். பிைகு மகாமு இப்ைாஹமீிற்குப் பின்னால் 
(நின்று) இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள். பிைகு ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிரடகயயும் ஏழு முரை (ஓடினார்கள்). உங்களுக்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதரிடம் ஓர் அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிைது'' என்று இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்கள் விரட யளித்தார்கள்.101 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 29 (ஹஜ்ஜின்கபாது) கஅபாரவச் சுற்ைி வந்து, ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிரடகய "ெயீ' தெய்த பின் (ஹஜ் முடியும்வரை) அந்த 
இஹ்ைாமிகலகய நீடிப்பது, (அதாவது) இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடாமல் இருப்பது 
அவெியமாகும்.102 
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 2377 முஹம்மத் பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
இைாக்வாெிகளில் ஒருவர் என்னிடம், "நீங்கள் உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) 
அவர்களிடம் "ஒருவர் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டி, (மக்காவிற்கு வந்ததும்) 
இரையில்லம் கஅபாரவச் சுற்ைி (தவாஃபுல் குதூம்) வந்தார். இந்நிரலயில் 
அவர் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டுக்தகாள்ளலாமா, அல்லது கூடாதா?' என்று 
ககளுங்கள். உர்வா (ைஹ்) அவர்கள் "இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடலாகாது' என்று 
பதிலளித்தால் "விடுபடலாம் என ஒரு மனிதர் கூறுகிைாகை?' என்று 
ககளுங்கள்'' என்ைார். அவ்வாகை நான் உர்வா (ைஹ்) அவர்களிடம் (தென்று) 
ககட்டகபாது அவர் கள், "ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டியவர் ஹஜ்ரஜ 
முடிக்காமல் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடலாகாது'' என்று விரடயளித்தார்கள். 
நான் "அப்படியானால், விடுபடலாம் என ஒருவர் கூறுகிைாகை?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு உர்வா (ைஹ்) அவர்கள், "அவர் தொன்னது தவறு'' 

என்ைார்கள். பின்னர் அந்த மனிதர் என் எதிகை வந்து அ(வர் கூைியனுப்பிய)து 
பற்ைி என்னிடம் ககட்டார். அ(ப்கபாது உர்வா (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய)ரத நான் 
அவரிடம் ததரிவித்கதன். அதற்கு அந்த மனிதர் என்னிடம், "உர்வா (ைஹ்) 
அவர்களிடம் "அப்படியானால் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்வாறு 
தெய்துள்ளதாக ஒரு மனிதர் ததரிவித்துவந்தாகை? அஸ்மா (ைலி), ஸுரபர் (ைலி) 
ஆகிகயாரின் நிரல என்ன? அவர்களும் அவ்வாறு தெய்துள்ளனகை?' என்று 
நீங்கள் ககளுங் கள்'' என்ைார். அவ்வாகை நான் (மீண்டும்) உர்வா (ைஹ்) 
அவர்களிடம் வந்து அரதத் ததரிவித்கதன். அப்கபாது உர்வா (ைஹ்) அவர்கள் 
"யார் அவர்?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "எனக்குத் ததரியாது'' என்கைன். அதற்கு 
உர்வா (ைஹ்) அவர்கள், "அவருக்கு என்ன கநர்ந்தது? என்னிடகம வந்து 
கநைடியாகக் ககட்க மறுக்கிைாகை? அவர் (மார்க்க விையங்களில் பிடிவாதம் 
காட்டக்கூடிய) ஓர் இைாக்வாெி என்கை நான் கருதுகிகைன்'' என்ைார்கள். நான் 
"எனக்குத் ததரியாது'' என்று (மீண்டும்) தொன்கனன். உர்வா (ைஹ்) அவர்கள், 

"அவர் தபாய்யுரைத்துவிட்டார்; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தெய்த 
ஹஜ்ரஜப் பற்ைி ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் என்னிடம் ததரிவித்துள்ளார்கள்; 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவிற்கு வந்ததும் முதல் 
கவரலயாக அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்தார் கள். பிைகு இரையில்லம் 
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கஅபாரவச் சுற்ைி (தவாஃபுல் குதூம்) வந்தார்கள். பின்னர் அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கு வந்தகபாது, முதல் கவரலயாக இரையில்லம் 
கஅபாரவச் சுற்ைிவந்தார்கள். பின்னர் அரதத் தவிை (ஹஜ்ரஜ உம்ைாவாக 

மாற்றுதல், ஹஜ்கஜாடு உம்ைாரவச் கெர்த்தல் கபான்ை) கவதைதுவும் 
நிகழவில்ரல. பின்னர் உமர் (ைலி) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கு வந்தகபாது, அ(பூபக்ர் 
(ைலி) அவர்கள் தெய்த)ரதப் கபான்கை தெய்தார்கள். பின்னர் உஸ்மான் (ைலி) 
அவர்கள் ஹஜ் தெய்தார்கள். அவர்கள் (மக்காவிற்கு வந்ததும்) முதல் 
கவரலயாக இரையில்லம் கஅபாரவச் சுற்ைி வருவரதகய நான் கண்கடன்; 

பின்னர் அரதத் தவிை (ஹஜ்ரஜ உம்ைாவாக மாற்றுதல், ஹஜ்கஜாடு 
உம்ைாரவச் கெர்த்தல் கபான்ை) கவதைதுவும் நிகழவில்ரல. பின்னர் 
முஆவியா (ைலி), அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) ஆகிகயாரும் (அவ்வாகை 

தெய்தனர்.) பின்னர் என் தந்ரத ஸுரபர் பின் அல்அவ்வாம் (ைலி) 
அவர்களுடன் நான் ஹஜ் தெய்கதன். அவர்களின் முதல் கவரலயாக 
இருந்ததும் கஅபாரவச் சுற்றுவதாகத்தான் இருந்தது. அரதத் தவிை 
கவதைான்றும் நடக்க வில்ரல. பின்னர் முஹாஜிர்களும் அன்ொரி களும் 
அவ்வாறு தெய்வரதகய நான் கண்கடன்; பின்னர் அரதத் தவிை கவதைதுவும் 
நிகழவில்ரல. பின்னர் அவ்வாறு தெய்தவர்களில் இறுதியானவைாக இப்னு 
உமர் (ைலி) அவர்கரளகய நான் கண்கடன். அவர்கள் ஹஜ்ரஜ உம்ைாவாக 
மாற்ைவில்ரல. இகதா அவர்களுடன் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்ககள 
இருக்கிைார்கள். அவர்களிடகம மக்கள் ககட்க கவண்டியதுதாகன! 
முன்கனார்களில் எவரும் தம் பாதங்கரள (மக்காவில்) பதித்ததும் முதல் 
கவரலயாக இரையில்லம் கஅபாரவச் சுற்ைிவைாமல் இருந்ததில்ரல. 
பின்னர் (ஹஜ்ரஜ முடிக்காமல்) இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடமாட்டார்கள். என் 
தாயார் (அஸ்மா -ைலி), என் ெிைிய தாயார் (ஆயிைா -ைலி) ஆகிகயார் 
(மக்காவிற்கு) வந்ததும் முதல் கவரலயாக இரையில்லம் கஅபாரவச் 
சுற்ைிவைாமல் கவதைரதயும் ததாடங்கமாட்டார்கள். பின்னர் (ஹஜ்ரஜ 
முடிக்கும்வரை) இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடாமல் இருப்பார்கள். என் தாயார் 
(அஸ்மா -ைலி) அவர்கள் என்னிடம், "நானும் என் ெககாதரி (ஆயிைா -ைலி) 
அவர்களும் (உன் தந்ரத) ஸுரபர் (ைலி) அவர்களும் மற்றும் இன்னின்ன 
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மனிதரும் உம்ைாவிற்குச் தென்ைகபாது ஹஜருல் அஸ்வரதத் ததாட்டதும் 
(அதாவது தவாஃபும் "ெய'ீயும் தெய்து முடித்ததும்) இஹ்ைாமிலிருந்து 

விடுபட்டுவிட்கடாம்'' என்று ததரிவித்தார்கள். (எனகவ இைாக்ரகச் கெர்ந்த) 
அந்த மனிதர் தபாய்யான தகவரலகய குைிப்பிட்டுள்ளார்'' என்று உர்வா (ைஹ்) 
அவர்கள் விரடயளித் தார்கள்.103  

2378 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் "இஹ்ைாம்' 

கட்டியவர்களாக (ஹஜ்ஜுக்கு)ப் புைப்பட்கடாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "(உங்க ளில்) தம்முடன் பலிப் பிைாணிரயக் தகாண்டு 
வந்திருப்பவர் தமது இஹ்ைாமிகலகய நீடிக் கட்டும்; பலிப் பிைாணிரயக் 

தகாண்டுவைாதவர் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடட்டும்'' என்று தொன்னார்கள். 
அப்கபாது என்னுடன் பலிப் பிைாணி இல்லாததால் நான் இஹ்ைாமிலிருந்து 
விடுபட்டுவிட்கடன். (என் கணவர்) ஸுரபர் (ைலி) அவர்களுடன் பலிப் பிைாணி 
இருந்த தால் அவர்கள் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட வில்ரல. அப்கபாது நான் 
எனது ஆரடரய அணிந்து புைப்பட்கடன்; ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள் அருகில் 
அமர்ந்கதன். உடகன அவர்கள் "என்னிடமிருந்து எழுந்து (தென்று) விடு'' 

என்ைார்கள். அப்கபாது நான், "உங்கள் மீது (ஆரெகயாடு) பாய்ந்துவிடுகவன் 
என அஞ்சுகிைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2379 கமற்கண்ட தகவல் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நாங்கள் 
ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டியவர்களாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் புைப்பட்கடாம்'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. மற்ை 
விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 
ஆயினும் அதில், ("என்னிடமிருந்து எழுந்துவிடு'' என்பதற்குப் பதிலாக) 
"என்ரனவிட்டு விலகிச் தென்றுவிடு'' என்று ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள். அதற்கு நான், "உங்கள்மீது (ஆரெகயாடு) பாய்ந்துவிடுகவன் என 
நீங்கள் அஞ்சுகிைரீ் களா?'' என்று ககட்கடன் என இடம்தபற்றுள்ளது. 
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 2380 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர் களின் முன்னாள் அடிரமயான 

அப்துல்லாஹ் பின் ரகொன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அஸ்மா (ைலி) 
அவர்கள் (மக்காவில் "அல்முஅல்லா' தபாது ரமயவாடி அருகி லுள்ள) 
"அல்ஹுஜூன்' எனும் மரலரயக் கடந்து தெல்லும்கபாததல்லாம் 
பின்வருமாறு அவர்கள் கூறுவரத நான் ககட்டுள்களன்: அல்லாஹ், தன் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக் குக் கருரண புரியட்டும்! ொந்தி அளிக்கட்டும்! நாங்கள் 
(ஒரு பயணத்தில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இங்கு வந்து 
தங்கி கனாம். அப்கபாது எங்களிடம் (பயணத்திற் கான) மூட்ரட முடிச்சுகள் 

குரைவாககவ இருந்தன; பயண வாகனங்களும் உணவு களும் குரைவாககவ 

இருந்தன. அப்கபாது நானும் என் ெககாதரி ஆயிைாவும் (என் கணவர்) 
ஸுரபர் (ைலி) அவர்களும் இன்ன மனிதரும் இன்ன மனிதரும் உம்ைாவிற்காக 
"இஹ்ைாம்' கட்டி தல்பியாச் தொன்கனாம். நாங்கள் கஅபாரவச் சுற்ைி ("ெய'ீயும் 
தெய்து) வந்ததும் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டுவிட்கடாம். பிைகு மாரலயில் 
ஹஜ்ஜுக் காக "இஹ்ைாம்' கட்டிகனாம்.104 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஹாரூன் பின் ெயதீ் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "அஸ்மா (ைலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிரம 
கூைியதாவது'' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது. "அப்துல்லாஹ்' எனும் அவர்களது 
தபயர் இடம்தபைவில்ரல.  

பாடம் : 30 "தமத்துஉ' வரக ஹஜ்105  

2381 முஸ்லிம் அல்குர்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் இப்னு அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்களிடம், "தமத்துஉ' வரக ஹஜ் பற்ைிக் ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் 
அனுமதியளித்தார்கள். -இப்னுஸ் ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள் அதற்குத் தரட 
விதித்துவந்தார்கள்- எனகவ, இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "இகதா இப்னுஸ் 
ஸுரபர் (ைலி) அவர்களின் தாயார் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

"தமத்துஉ' தெய்யத் தம்ரம அனுமதித்தார்கள் எனக் கூறுகிைார் கள். ஆககவ, 

அவரிடம் தென்று அரதப் பற்ைிக் ககளுங்கள்'' என்ைார்கள். அவ்வாகை 
அவர்களிடம் நாங்கள் தென் கைாம். அவர்கள் கனத்த உடலுரடய கண் 

பார்ரவயற்ை தபண்மணியாக இருந்தார்கள். அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர் கள் "தமத்துஉ' தெய்வதற்கு அனுமதியளித்தார் கள்'' எனக் 

குைிப்பிட்டார்கள். 

 2382 கமற்கண்ட தகவல் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் அப்துர் ைஹ்மான் பின் மஹ்தீ அல்அம்பரீ (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "தமத்துஉ' எனும் தொல்கல காணப்படுகிைது. "தமத்துஉ 
முரை ஹஜ்' என இடம்தபை வில்ரல. முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் "முத்அத்துல் ஹஜ்' 

("தமத்துஉ' ஹஜ்) பற்ைிக் கூைினார்களா? அல்லது "முத்அத்துந் நிொ' (தவரண 
முரைத் திருமணம்) பற்ைிக் கூைினார் களா? என எனக்குத் ததரியவில்ரல'' 

என்று முஸ்லிம் அல்குர்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள் என 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

2383 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
உம்ைாவிற்காக "இஹ்ைாம்' கட்டி "தல்பியா'ச் தொன்னார்கள். அவர்களுரடய 
கதாழர்கள் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டி "தல்பியா'ச் தொன்னார்கள். எனகவ, 

நபி (ஸல்) அவர்கள் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடவில்ரல; அவர்களுரடய 

கதாழர்களில் தம்முடன் பலிப் பிைாணிரயக் தகாண்டுவந்தவர்களும் 
இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடவில்ரல. மற்ைவர்கள் இஹ்ைாமிலிருந்து 
விடுபட்டார்கள். பலிப் பிைாணிரயக் தகாண்டுவந்தவர்களில் தல்ஹா பின் 
உரபதில்லாஹ் (ைலி) அவர்களும் ஒருவைாக இருந்ததால் அவர்களும் 
இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடவில்ரல.  

2384 கமற்கண்ட தகவல் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "தம்மிடம் பலிப் பிைாணி இல்லாத வர்களில் தல்ஹா பின் 
உரபதில்லாஹ் (ைலி) அவர்களும் மற்தைாரு மனிதரும் அடங்குவர்; எனகவ, 

அவர்கள் இருவரும் இஹ்ைாமிலி ருந்து விடுபட்டனர்'' என்று இடம்தபற்றுள் 
ளது.  

பாடம் : 31 ஹஜ்ஜுரடய மாதங்களில் உம்ைாச் தெய்யலாம்.106 
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2385 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அ(ைியாரமக் 
காலத்த)வர்கள், ஹஜ்ஜு ரடய மாதங்களில் உம்ைாச் தெய்வது பூமியில் 

நடக்கும் பாவங்களிகலகய மிகக் தகாடிய பாவம் எனக் கருதிவந்தனர். 
(துல்கஅதா, துல்ஹஜ், முஹர்ைம் என மூன்று மாதங்கள், கபார் தெய்யத் தரட 
விதிக்கப்பட்ட புனித மாதங்களாகத் ததாடர்ந்து வந்ததால்) முஹர்ைம் 
மாதத்திற்கான தரடரய ஸஃபருக்கு மாற்ைிக்தகாள்வார்கள்.107 (ஹஜ் 
பயணத்திற்கான சுரமரயச் சுமந்த ஒட்டகங்களின் முதுகில்) "வடு மரைந்து 

காலடித் தடங்கள் அழிந்து ஸஃபர் மாதம் கழிந்தால் உம்ைாச் தெய்யலாம்; 

உம்ைாச் தெய்பவர்'' என்றும் அவர்கள் கூைிவந்தனர். நபி (ஸல்) அவர்களும் 
நபித்கதாழர்களும் (துல்ஹஜ் மாதம்) நான்காவது நாள் காரல, ஹஜ்ஜுக் காக 
"இஹ்ைாம்' கட்டியவர்களாக (மக்காவிற்கு) வந்தகபாது, (தம் கதாழர்களிடம்) 
அவர்களது இஹ்ைாரம உம்ைாவாக ஆக்கிக்தகாள்ளுமாறு நபியவர்கள் 

கட்டரளயிட்டார்கள். இது நபித்கதாழர்களுக்கு மிகக் கடினமாகத் ததரிந்தது. 
இதனால் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (இவ்வாறு 
உம்ைாவிற் குப் பிைகு) இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடுவதால் எந்தச் தெயல்கள் 

அனுமதிக்கப்படும்?'' என்று ககட்டனர். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"எல்லாமும்தான் அனுமதிக்கப்படும்'' என்று விரடயளித்தார்கள்.108 

 2386 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டி துல்ஹஜ் மாதம் நான்காவது 
நாள் (காரல மக்காவிற்கு) வந்து, சுப்ஹுத் ததாழுரக ததாழுவித்தார்கள். 
சுப்ஹுத் ததாழுரகரய முடித்ததும், "தமது இஹ்ைாரம உம்ைாவாக 

ஆக்கிக்தகாள்ள விரும்புபவர் அரத உம்ைாவாக ஆக்கிக் தகாள்ளட்டும்'' 

என்ைார்கள்.109  

2387 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ைவ்ஹ் பின் உபாதா (ைஹ்), யஹ்யா பின் 
கஸீர் (ைஹ்) ஆகிகயாரின் அைிவிப்புகளில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டினார்கள்'' என்று நஸ்ர் பின் அலீ (ைஹ்) 
அவர்களது முந்ரதய அைிவிப்பில் இடம்தபற்ைரதப் கபான்கை உள்ளது. 
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அபூைிஹாப் அப்து ைப்பிஹி பின் நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 

"நாங்கள் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஹஜ்ஜுக்காக 
"இஹ்ைாம்' கட்டிகனாம்'' என்று காணப்படுகிைது. நஸ்ர் பின் அலீ (ைஹ்) 
அவர்கரளத் தவிை மற்ை அரனவரின் அைிவிப்புகளிலும் "அல்பத்ஹா 
எனுமிடத்தில் சுப்ஹுத் ததாழுதார்கள்'' எனும் குைிப்பு இடம்தபற்றுள்ளது.  

2388 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களும் 
அவர்களுரடய கதாழர்களும் (துல்ஹஜ் மாதம் முதல்) பத்தின் நான்காவது 
நாளில் ஹஜ்ஜுக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டித் தல்பியாச் தொன்னவர்களாக (மக்கா 
விற்கு) வந்தார்கள். (கதாழர்கள்) தமது இஹ் ைாரம உம்ைாவாக 

ஆக்கிக்தகாள்ளுமாறு நபியவர்கள் கட்டரளயிட்டார்கள். 

 2389 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (மக்காவிற்கு அருகிலுள்ள) "தூ தவா' எனும் பள்ளத்தாக்கில் 
சுப்ஹுத் ததாழுரக ததாழு தார்கள். துல்ஹஜ் நான்காவது நாள் மக்கா விற்கு 
வந்து, தம் கதாழர்களில் பலிப் பிைாணி ரயத் தம்முடன் தகாண்டுவந்தவர்கள் 
தவிை மற்ைவர்கள் தமது இஹ்ைாரம உம்ைாவாக மாற்ைிக்தகாள்ளுமாறு 
கட்டரளயிட்டார்கள். 

 2390 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இது, நாம் 
(உம்ைாவிற்கும் ஹஜ்ஜுக்கு மிரடகய இரடதவளி விட்டுப்) பயனரடந்த 

உம்ைாவாகும். ஆககவ, "(உங்களில்) எவரிடம் பலிப் பிைாணி இல்ரலகயா 
அவர் முழுரம யாக இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டுவிடட்டும். ஏதனனில், 

மறுரம நாள்வரை ஹஜ்ஜுடன் உம்ைாவும் கெர்ந்திருக்கும். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2391 அபூஜம்ைா அள்ளுபஈ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் "தமத்துஉ' வரக 
ஹஜ் தெய்கதன். அவ்வாறு தெய்யலாகாததன என்ரனச் ெிலர் தடுத்தனர். 
நான் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம் தென்று அரதப் பற்ைிக் கூைிகனன். 
அரதச் தெய்யுமாறு எனக்கு அவர்கள் உத்தைவிட்டார்கள். பின்னர் (ஒரு நாள்) 
நான் இரையில்லம் கஅபாவுக்குச் தென்று (அதன் அருகில்) உைங்கிகனன். 
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அப்கபாது ஒருவர் எனது கனவில் கதான்ைி "ஒப்புக்தகாள்ளப்பட்ட உம்ைாவும் 
பாவச் தெயல் கலவாத ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜும் (உமக்குக் 

கிரடத்துவிட்டன)'' என்று கூைினார். உடகன நான் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம் தென்று நான் (கனவில்) கண் டரத அவர்களிடம் ததரிவித்கதன். 
அப் கபாது அவர்கள் "அல்லாஹ் மிகப் தபரியவன்; அல்லாஹ் மிகப் 
தபரியவன். (இந்த ஹஜ் முரை) அபுல்காெிம் (ஸல்) அவர்களின் வழி 
முரையாகும்'' என்று கூைினார்கள்.110 

 பாடம் : 32 இஹ்ைாம் கட்டும்கபாது, பலி ஒட்டகத் தின் கழுத்தில் மாரல 
ததாங்கவிடு வதும், அதற்கு அரடயாளமிடுவதும். 

 2392 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ("விரடதபறும்' ஹஜ்ஜுக்காகச் தென்ைகபாது) 
"துல்ஹுரலஃபா'வில் லுஹ்ர் ததாழுரக ததாழுதுவிட்டுத் தமது பலி 
ஒட்டகத்ரதக் தகாண்டுவைச் தொல்லி, அதன் வலப் பக்கத் திமில் பகுதியில் 
கீைி அரடயாளமிட்டார்கள்; இைத்தத்ரத அதிலிருந்து துரடத்தார்கள்; இரு 
தெருப்புகரள (அதன் கழுத்தில் அரடயாளத்திற்காக) ததாங்கவிட்டார்கள். 
பின்னர் தமது வாகன ஒட்டகத்தில் ஏைி அமர்ந்து, "ரபதாஉ' எனும் குன்ைில் 
அது கநைாக நின்ைதும் ஹஜ்ஜுக்காகத் தல்பியாச் தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"துல்ஹுரலஃபா'விற்கு வந்தகபாது'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. "அங்கு 
லுஹ்ர் ததாழுதார்கள்'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. (இரையில்லம் 
கஅபாரவச் சுற்ைியவர் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டுவிடுவார்.)111  

2393 அபூஹஸ்ஸான் அல்அஃைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: பனுல் 
ஹுரஜம் குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு மனிதர் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம், "ஒருவர் (மக்காவிற்கு வந்து) இரையில்லம் கஅபாரவச் சுற்ைி 
வந்ததும் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டுவிடுவார்'' எனும் இந்தத் தீர்ப்பு என்ன 
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(ெரிதானா)? இது மக்கரளக் "கவர்ந்துள் ளது' அல்லது "குழப்பியுள்ளது' என்று 

ககட் டார். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் "(இது) உங்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களின் வழி முரையாகும்; நீங்கள் தவறுத்தாலும் ெரிகய'' என்று 

விரடயளித்தார்கள்.112  

2394 அபூஹஸ்ஸான் அல்அஃைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம், "இரையில்லம் கஅபாரவச் சுற்ைி (தவாஃப்) 
வந்தவர் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டுவிடுவார்; இரையில்லத்ரதச் சுற்ைி 
வருதகல உம்ைா வாகும் எனும் கருத்தாக்கம் மக்களிரடகய 
பைவலாகிவிட்டிருக்கிைது'' என்று தொல்லப்பட்டது. அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்கள் "(ஆம்; இது) உங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் வழிமுரையாகும்; 

நீங்கள் தவறுத்தாலும் ெரிகய'' என்ைார்கள். 

 2395 இப்னு ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அதாஉ (ைஹ்) அவர்கள், 

"ஹஜ் தெய்பவகைா மற்ைவகைா (அதாவது உம்ைாச் தெய்பவகைா) இரையில்லம் 
கஅபாரவச் சுற்ைிவந்துவிட்டால் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டுவிடுவார் என 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைிவந்தார்கள்'' என்று அைிவித்தார்கள். நான் 
அதாஉ (ைஹ்) அவர்களிடம், "எந்த ஆதாைத்ரத ரவத்து இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் இப்படிக் கூறுகிைார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 

"பின்னர் அரவ (பலிப் பிைாணிகள் அறுப்பதற்காகச்) தென்ைரடயும் இடம், 

பரழரமயான அந்த ஆலயமாகும்'' எனும் (22:33ஆவது) இரை 
வெனத்திலிருந்தும், நபி (ஸல்) அவர்கள் "விரடதபறும்' ஹஜ்ஜின்கபாது 
அவர்(களுடன் வந்தவர்)களுக்கு இஹ்ைாமிலிருந்து விடு படும்படி இட்ட 
கட்டரளரய ஆதாைமாகக் தகாண்டும்தான் இப்படிக் கூைினார்கள்'' என்ைார்கள். 
நான், "இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபடுவது அைஃபாவில் (கபாய்த்) தங்கிய 

பின்புதாகன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அதாஉ (ைஹ்) அவர்கள், "அது, 

அைஃபாவில் தங்கியதற்குப் பின்பும் அதற்கு முன்பும் (அனுமதிக்கப்பட்டகத)'' 
என்று இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைிவந்தார்கள் என 
விரடயளித்தார்கள்.113 
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 பாடம் : 33 உம்ைாவில் தரலமுடிரயக் குரைத்துக்தகாள்வது114  

2396 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என்னிடம் முஆவியா (ைலி) 
அவர்கள், "நீங்கள் அைிவரீ்களா? நான் "மர்வா' அருகில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் தரலமுடிரயக் கத்தரிக் ககாலால் (கத்தரித்துக்) 
குரைத்துள்களன்'' என்ைார்கள்.115 "இரத நான் உங்களுக்கு எதிைான 
ஆதாைமாககவ அைிகி கைன்'' என்று நான் தொன்கனன்.116  

2397 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முஆவியா (ைலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தரலமுடிரய நான் 
கத்தரிக்ககாலால் (கத்தரித்துக்) குரைத் கதன்; அப்கபாது அவர்கள் மர்வாவின் 
மீதி ருந்தார்கள்' அல்லது "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தரலமுடி 
கத்தரிக் ககாலால் குரைக்கப்படுவரத நான் கண்கடன்; அப்கபாது அவர்கள் 

மர்வாவின் மீதிருந்தார் கள்' என்று கூைினார்கள். (ஹஜ்ஜில் தமத்துஉம் 
கிைானும் தெல்லும்.)  

2398 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் உைத்த குைலில் ஹஜ்ஜுக்காகத் தல்பியா 
முழங்கியவர்களாகப் புைப்பட்கடாம். நாங்கள் மக்காவிற்கு வந்ததும் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், எங்களில் தம்முடன் பலிப் 
பிைாணிரயக் தகாண்டுவந்திருப்பவரைத் தவிை மற்ைவர்கள் தமது இஹ்ைாரம 
உம்ைாவாக ஆக்கிக் தகாள்ளுமாறு எங்களுக்குக் கட்டரளயிட்டார் கள். 
துல்ஹஜ் எட்டாவது நாளன்று நாங்கள் மினாவுக்குச் தென்ைகபாது (தெல்ல 
நாடிய கபாது), ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ைாம் கட்டித் தல்பியாச் தொன்கனாம். 

 2399 ஜாபிர் (ைலி), அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) ஆகிகயார் கூைியதாவது: நாங்கள் 
நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ஹஜ்ஜுக்காக உைத்த குைலில் தல்பியா முழங்கி 
யவர்களாகப் புைப்பட்கடாம். - அபூநள்ைா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடம் இருந்கதன். அப்கபாது அவர் 

களிடம் ஒருவர் வந்து, "இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களும் இப்னுஸ் ஸுரபர் 
(ைலி) அவர் களும் (தவரண முரைத் திருமணம், "தமத்துஉ' ஹஜ் ஆகிய) இரு 
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"முத்ஆ'க்கள் விையத்தில் கருத்து கவறுபாடு தகாண்டனர்'' என்ைார். அதற்கு 
ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள், "நாங்கள் அவ்விைண்ரடயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் (இருக்கும் காலத்தில்) தெய்கதாம். பின்னர் உமர் (ைலி) 
அவர்கள் (தமது ஆட்ெியில்) அவ்விைண்ரடயும் தெய்யக் கூடாததன 
எங்களுக்குத் தரட விதித்தார்கள். எனகவ, நாங்கள் அவ்விைண்ரடயும் 
திரும்பச் தெய்வதில்ரல'' என்று விரடயளித்தார்கள். 

 பாடம் : 34 நபி (ஸல்) அவர்கள் தல்பியாச் தொன்னதும் பலியிட்டதும். 

2400 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அலீ (ைலி) அவர்கள் யமன் 
நாட்டிலிருந்து (ஹஜ்ஜுக்கு) வந்தகபாது அவர்களிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"எதற்காக ("இஹ்ைாம்' கட்டி) தல்பியாச் தொன்னரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு அலீ (ைலி) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் எதற்காக ("இஹ்ைாம்' கட்டி) 
தல்பியாச் தொன்னார்ககளா அதற்காககவ நானும் தல்பியாச் தொன்கனன்'' 

என்ைார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "என்னுடன் பலிப் பிைாணி இருந்திைாவிட்டால் 
நிச்ெயமாக நானும் இஹ்ைாமிலிருந்து விடுபட்டிருப்கபன்'' என்ைார்கள்.117 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 

 2401 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஹஜ் மற்றும் உம்ைா இைண்டிற்கும் கெர்த்து, லப்ரபக்க உம்ைத்தன் வ 
ஹஜ்ஜன்; லப்ரபக்க உம்ைத்தன் வ ஹஜ்ஜன் (நான் உம்ைாவிற்கும் 
ஹஜ்ஜுக்கும் தல்பியாச் தொல்கிகைன்; நான் உம்ைாவிற்கும் ஹஜ்ஜுக்கும் 
தல்பியாச் தொல்கி கைன்) என்று தல்பியாச் தொன்னரத நான் 

தெவியுற்றுள்களன். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

2402 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைி விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் யஹ்யா பின் அபஇீஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "நபி (ஸல்) அவர்கள் "லப்ரபக்க உம்ைத்தன் வ ஹஜ்ஜன்' என்று 
கூைியரத நான் ககட்கடன் என அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்'' என்று 
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இடம்தபற்றுள்ளது. ஹுரமத் அத்தவலீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "லப்ரபக்க பி உம்ைத்தின் வ ஹஜ்ஜின்' 

(உம்ைாவிற்கும் ஹஜ்ஜுக்கும் தல்பியாச் தொல்கிகைன்) என்று கூைியரத நான் 
ககட்கடன் என அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 
2403 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா 
அவன்மீது ஆரணயாக! (இறுதி நாட்களில்) மர்யமின் புதல்வர் (ஈொ) அவர்கள் 
(மக்கா - மதீனா இரடகய உள்ள) "ஃபஜ்ஜுர் ைவ்ஹா' எனுமிடத்தில் 
ஹஜ்ஜுக்காக அல்லது உம்ைாவிற்காக அல்லது அவ்விைண்டுக்குமாகத் 

தல்பியாச் தொல்வார்கள். அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவித்துள்ள இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

"முஹம்மதின் உயிர் எவன் ரகயி லுள்ளகதா அவன்மீது ஆரணயாக!'' என 
ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "என் உயிர் எவன் 
ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ஆரணயாக' என்று கூைினார்கள் என ஹதீஸ் 
துவங்குகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 
இடம்தபற்றுள்ளன. 

 பாடம் : 35 நபி (ஸல்) அவர்கள் தெய்த உம்ைாக்களின் எண்ணிக்ரகயும் 
காலமும்.118  

2404 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நான்கு உம்ைாக்கள் தெய்தார்கள். தமது ஹஜ்ஜுடன் தெய்த 
உம்ைாரவத் தவிை மற்ை அரனத்ரதயும் துல்கஅதா மாதத்திகலகய அவர்கள் 
தெய்தார்கள்; 1. "ஹுரதபியாவிலிருந்து' அல்லது "ஹுரதபியா ஒப்பந்தம் 

நடந்தகபாது' துல்கஅதா மாதத்தில் தெய்த உம்ைா. 2. அடுத்த ஆண்டு துல்கஅதா 

மாதத்தில் தெய்த உம்ைா. 3. ஹுரனன் கபாரில் கிரடத்த கபார்ச் 
தெல்வங்கரளப் பங்குரவத்த இடமான ஜிஃைானாவிலிருந்து துல்கஅதா 
மாதத்தில் தெய்த உம்ைா. 4. அவர்கள் தமது ஹஜ்ஜுடன் தெய்த உம்ைா (ஆகிய 
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நான்குகம அரவ).119 - கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அனஸ் 
(ைலி) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எத்தரன ஹஜ் 

தெய்தார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு, "அவர்கள் ஒகைதயாரு ஹஜ் மட்டுகம 

தெய்தார்கள்; நான்கு உம்ைாக்கள் தெய்தார்கள்'' என்று விரடயளித்தார்கள். மற்ை 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 
2405 அபூஇஸ்ஹாக் அம்ர் அஸ்ஸபஈீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
ரஸத் பின் அர்கம் (ைலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் எத்தரன அைப் கபார்களில் நீங்கள் கலந்துதகாண்டீர்கள்?'' என்று 

ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "பதிகனழு அைப் கபார்களில் (அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நான் கலந்து தகாண்கடன்)'' என்று 
விரடயளித்தார்கள். ததாடர்ந்து அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பத்ததான்பது கபார்களில் கலந்துதகாண்டார்கள். அவர்கள் 
(மதீனாவிற்கு) நாடு துைந்து (ஹிஜ்ைத்) தென்ை பிைகு ஒகைதயாரு ஹஜ் -
விரடதபறும் ஹஜ்- மட்டுகம தெய்தார்கள்'' என்றும் கூைினார்கள்.120 இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அபூஇஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்கள், "(நாடு துைந்து 

தெல்வதற்கு முன்) அவர்கள் மக்காவில் இருந்தகபாது மற்தைாரு ஹஜ் 

தெய்துள்ளார்கள்'' என்று குைிப்பிடுகிைார்கள்.121  

2406 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் இப்னு 
உமர் (ைலி) அவர்களும் என் (ெிற்ைன்ரன) ஆயிைா (ைலி) அவர்களின் 

அரைகயாடு ொய்ந்து அமர்ந்திருந்கதாம். அப்கபாது ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
பல் துலக்கும் குச்ெியால் பல் துலக்கிக்தகாண்டி ருந்த ெப்தத்ரத நாங்கள் 

ககட்கடாம். நான் (இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடம்), "அபூ அப்திர் ைஹ்மான்! 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ைஜப் மாதத்தில் உம்ைாச் தெய்துள்ளார்களா?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்' என்ைார் கள். நான் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடம், "அன்ரனகய! அபூஅப்திர் ைஹ்மான் கூைிய ரதத் தாங்கள் 
தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட் கடன். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "அவர் 
என்ன தொல்கிைார்?'' என்று ககட்டார் கள். "நபி (ஸல்) அவர்கள் ைஜப் 
மாதத்தில் உம்ைாச் தெய்துள்ளார்கள் என்று தொல்கிைார்'' என்கைன். அப்கபாது 
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ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "அபூஅப்திர் ைஹ்மானுக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பு 

அளிக்கட்டும்! என் ஆயுள்மீது அறுதியாக! நபி (ஸல்) அவர்கள் ைஜப் 
மாதத்தில் உம்ைாச் தெய்ய வில்ரல. நபியவர்கள் உம்ைாச் தெய்தகபாததல்லாம் 
அவர்களுடன் அபூஅப்திர் ைஹ்மானும் இருந்திருக்கிைார் (ஆனால், இப்கபாது 
அவர் மைந்துவிட்டார்)'' என்று கூைினார்கள். ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியரதக் ககட்டுக்தகாண்டிருந்த இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் "இல்ரல' 

என்கைா, அல்லது "ஆம்' என்கைா தொல்லவில்ரல; அரமதியாக இருந்தார்கள்.  

2407 முஜாஹித் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் உர்வா பின் 
அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்களும் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெலுக்குள் 
நுரழந்கதாம். அங்கக ஆயிைா (ைலி) அவர்களின் அரைகயாடு ொய்ந்து 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள். அப்கபாது மக்கள் 
பள்ளிவாெலில் முற்பகல் கநைத் ததாழுரக (ளுஹா) ததாழுதுதகாண்டிருந்தனர். 
நாங்கள் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடம் மக்களின் அந்தத் 
ததாழுரகரயப் பற்ைிக் ககட்கடாம். அதற்கு அவர்கள், "இது (மார்க்க 
அடிப்பரடயற்ை) புதிய நரடமுரை (பித்அத்)'' என்ைார்கள்.122 பிைகு 

அவர்களிடம், "அபூஅப்திர் ைஹ்மான்! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எத்தரன உம்ைாக்கள் தெய்துள்ளார்கள்?'' என்று உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் 
(ைஹ்) அவர்கள் ககட்டார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள், 

"நான்கு உம்ைாக்கள் தெய்தார்கள்; அவற்ைில் ஒன்ரை ைஜப் மாதத்தில் தெய்தார் 
கள்'' என்ைார்கள். நாங்கள் அவர்களது தொல் ரலப் தபாய்யாக்ககவா அரத 
மறுக்ககவா விரும்பவில்ரல. இதற்கிரடகய அரையினுள் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் பல் துலக்கும் ெப்தத் ரதக் ககட்கடாம். அப்கபாது உர்வா (ைஹ்) 
அவர்கள், "இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன் ரனகய! அபூஅப்திர் ைஹ்மான் 
அவர்கள் தொல்வரத நீங்கள் தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "அவர் என்ன தொல்கிைார்?'' என்று ககட்டார்கள். "நபி 
(ஸல்) அவர்கள் நான்கு உம்ைாக்கள் தெய்துள் ளார்கள்; அவற்ைில் ஒன்று ைஜப் 
மாதத்தில் நடந்தது என்று தொல்கிைார்'' என்று உர்வா (ைஹ்) அவர்கள் 

கூைினார்கள். ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "அபூஅப்திர் ைஹ்மானுக்கு அல்லாஹ் 
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கருரண புரிவானாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உம்ைாச் 
தெய்யும்கபாததல்லாம் அவர்க ளுடன் அவரும் இருந்திருக்கிைார் (இப்கபாது 
மைந்துவிட்டார் கபாலும்!). அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒருகபாதும் 
ைஜப் மாதத்தில் உம்ைாச் தெய்தகத இல்ரல'' என்று கூைினார்கள்.  

 

 

பாடம் : 36 ைமளான் மாதத்தில் உம்ைாச் தெய்வதன் ெிைப்பு.  
2408 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஓர் அன்ொரிப் தபண்ணிடம், "நீ எங்களுடன் ஹஜ் தெய்வதற்கு 
என்ன தரட?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அப்தபண்மணி, "எங்களிடம் நீர் 
இரைப்ப தற்கான இைண்டு ஒட்டகங்கள் மட்டுகம உள்ளன; ஓர் ஒட்டகத்தில் 
என் கணவரும் மகனும் ஏைி ஹஜ்ஜுக்குச் தென்றுவிட்டனர். மற்கைார் 

ஒட்டகத்ரத எங்களுக்காக அவர் விட்டுச் தென்றுள்ளார். அதன் மூலம் 
நாங்கள் நீர் இரைத்துக்தகாண்டிருக்கிகைாம்'' என்ைார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ைமளான் மாதம் வந்துவிட்டால் அப்கபாது நீ உம்ைாச் 
தெய்துதகாள். ஏதனனில், ைமளானில் உம்ைாச் தெய்வது ஹஜ்ஜுக்கு நிகைான 
(பலனுரடய)தாகும்'' என்று கூைினார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர் அதாஉ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் அப் தபண்ணின் 
தபயரைக் குைிப்பிட்டார்கள்; ஆனால், அரத நான் மைந்துவிட்கடன்.123  

2409 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் உம்மு 
ெினான் எனப் படும் ஓர் அன்ொரிப் தபண்ணிடம், "நீ எங்களு டன் ஹஜ் 
தெய்வதற்கு உனக்கு என்ன தரட?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அப் 
தபண்மணி, "என் பிள்ரளயின் தந்ரதயிடம் (அதாவது என் கணவரிடம்) 
தண்ணரீ் இரைக்கும் இரு ஒட்டகங்கள் இருந்தன. ஒன்ைில் அவரும் 
அவருரடய மகனும் ஹஜ்ஜுக்குச் தென்றுவிட்டனர்; மற்தைான்ைில் எங்களின் 
அடிரம தண்ணரீ் இரைத்துக் தகாண்டிருக்கிைார்'' என்ைார். நபி (ஸல்) அவர்கள், 
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"ைமளானில் தெய்யப்படும் ஓர் உம்ைா ஹஜ்ஜுக்கு நிகைானதாகும்; அல்லது 
என்கனாடு ஹஜ் தெய்வதற்கு நிகைானதாகும்'' என்ைார்கள்.124  

பாடம் : 37 மக்காவினுள் கமற்புைக் கணவாய் (அஸ்ஸனிய்யத்துல் உல்யா) 
வழியாக நுரழவ தும் கீழ்ப்புைக் கணவாய் (அஸ்ஸனிய்யத்துஸ் ஸுஃப்லா) 
வழியாக தவளிகயறுவ தும் விரும்பத் தக்கதாகும்; (தபாதுவாக) ஓர் ஊருக்குள் 
நுரழயும் வழி ஒன்ைாகவும், தவளிகயறும் வழி கவதைான்ைாகவும் இருப்பது 
விரும்பத் தக்கதாகும்.125  

2410 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அஷ்ைஜைா' எனும் இடத்தின் வழியாக (மதீனாவிலிருந்து) 
தவளிகயறுவார்கள். (திரும்பும்கபாது) "அல் முஅர்ைஸ்' எனும் இடத்தின் 
வழியாக நுரழ வார்கள்.126 மக்காவிற்குள் தெல்லும்கபாது கமற்புைக் கணவாய் 
(அஸ்ஸனிய்யத்துல் உல்யா) வழியாக நுரழந்து, கீழ்ப்புைக் கண வாய் 

(அஸ்ஸனிய்யத்துஸ் ஸுஃப்லா) வழியாக தவளிகயறுவார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், ஸுரஹர் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 

"அல்பத்ஹாவி லுள்ள அஸ்ஸனிய்யத்துல் உல்யா வழியாக நுரழவார்கள்'' 

என இடம்தபற்றுள்ளது. 

 2411 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்கா 
நகருக்கு வந்த கபாது, அதன் கமற்புைம் (அஸ்ஸனிய்யத்துல் உல்யா) வழியாக 
நுரழந்து அதன் கீழ்ப்புைம் (அஸ்ஸனிய்யத்துஸ் ஸுஃப்லா) வழியாக 
தவளிகயைினார்கள்.127 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

2412 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் மக்கா தவற்ைி ஆண்டில் மக்காவின் கமற்பகுதியிலுள்ள "கதாஉ' 

(எனும் கணவாய்) வழியாக நுரழந்தார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான ஹிைாம் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: என் தந்ரத உர்வா (ைஹ்) 
அவர்கள் (கமற்பகுதியிலுள்ள "கதாஉ', கீழ்ப் பகுதியிலுள்ள "குதாஉ' ஆகிய) 
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அவ்விைண்டு வழிகளிலும் நுரழவார்கள்; தபரும்பாலும் "கதாஉ' (எனும் 
கணவாய்) வழியாககவ நுரழவார்கள்.128  

பாடம் : 38 மக்காவினுள் நுரழய விரும்புகின்ைவர் "தூத் தவா' எனும் 
இடத்தில் இைவில் தங்குவதும், மக்காவினுள் நுரழவதற் காகக் குளிப்பதும், 

பகல் கநைத்தில் அதனுள் நுரழவதும் விரும்பத் தக்க ரவயாகும். 

 2413 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "தூத் தவா' எனுமிடத்தில் இைவில் தங்கி விட்டுக் காரலயில் 
மக்காவில் நுரழந்தார் கள்.129 இதன் அைிவிப்பாளர் நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களும் அவ்வாகை தெய்வார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
உரபதுல்லாஹ் பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "சுப்ஹுத் 

ததாழுகும்வரை தங்கியிருப்பார்கள்' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 

 2414 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
மக்காவிற்கு வந்தால், "தூத் தவா'வில் இைவில் தங்காமல் இருக்கமாட் டார்கள். 
காரலயில் (சுப்ஹுத் ததாழுது) குளித்துவிட்டுப் பின்னர் பகல் கநைத்தில் 
மக்காவினுள் நுரழவார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களும் அவ்வாகை தெய்வார்கள் 
என அவர்கள் குைிப்பிடுவார்கள்.130 

 2415 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மதீனாவிலிருந்து) மக்கா தெல்லும்கபாது "தூத் தவா' 

எனும் இடத்தில் இைங்குவார்கள்; சுப்ஹுத் ததாழும்வரை அங்கககய இைவில் 
தங்கியிருப் பார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் ததாழுத இடம் 

அங்குள்ள தகட்டியான கமட்டின் மீது அரமந்துள்ளது. அங்கு தற் கபாது 
பள்ளிவாெல் கட்டப்பட்டுள்ள இடம் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ததாழுத) அந்த இடமன்று. அந்தப் பள்ளிவாெ லுக்குக் கீழ்ப்புைமாக 
அரமந்துள்ள தகட்டி யான கமகட (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ததாழுத) அந்த இடமாகும்.131  
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2416 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ("தூத் தவா'வில்) கஅபாவின் திரெயில் அரமந்த ஓர் 
உயைமான மரலயின் இரு குன் றுகரள கநாக்கி (அல்லாஹ்ரவ 
வணங்கி)னார் கள். (அதாவது தற்கபாது) அங்கு கட்டப்பட் டுள்ள 
பள்ளிவாெரல, கமட்டுப் புைத்தில் அரமந்த ததாழும் இடத்திற்கு இடப் 
பக்கமாக ஆக்கிக்தகாண்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ததாழுத இடம், கறுப்பு கமட்டிற்குக் கீகழ சுமார் பத்து முழம் தள்ளி இருந்தது. 
உமக்கும் கஅபாவிற்கும் இரடகய அரமந்த உயைமான மரலயின் இரு 
குன்றுகரள கநாக்கித் ததாழுதார்கள். இரத நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 39 உம்ைாவின் தவாஃபிலும், ஹஜ்ஜின் முதல் தவாஃபிலும் விரைந்து 
நடப்பது ("ைமல்' தெய்வது) விரும்பத் தக்கதாகும்.132 

 2417 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இரையில்லம் கஅபாவில் முதல் தவாஃப் தெய்யும்கபாது, (முதல்) 
மூன்று சுற்றுகளில் விரைந்து நடப்பார்கள். (பிந்திய) நான்கு சுற்று களில் 
(ொதைணமாக) நடப்பார்கள். ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிரடகய 
சுற்ைிவரும்கபாது "பத்னுல் மெீல்' பகுதியில் மட்டும் விரைந்து நடப்பார்கள்.133 

இதன் அைிவிப்பாளைான நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்களும் இவ்வாகை தெய்வார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2418 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்காககவா அல்லது உம்ைாவிற் காககவா (மக்காவிற்கு) 
வந்ததும் முதலில் தவாஃப் தெய்வார்கள்; அதில் (முதல்) மூன்று சுற்றுகளில் 
விரைந்து நடப்பார்கள்; (பிந்திய) நான்கு சுற்றுகளில் (ொதைாணமாக) 
நடப்பார்கள். பிைகு இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவார்கள். பிைகு ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிரடகய சுற்றுவார்கள்.134  
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2419 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவிற்கு வந்தகபாது அவர்கரள நான் பார்த்கதன்; 

அவர்கள் முதலாவது தவாஃபில் "ஹஜருல் அஸ்வரத'த் ததாட்டு 

முத்தமிட்டார்கள். ஏழு சுற்றுகளில் (முதல்) மூன்று சுற்றுகளில் விரைந்து 

நடந்தார்கள்.135 

 2420 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (கஅபாரவச் சுற்ைிவரும்கபாது முதல்) மூன்று சுற்றுகளில் "ஹஜருல் 
அஸ்வத்' முதல் (மறு படியும்) "ஹஜருல் அஸ்வத்'வரை விரைவாக 
நடந்தார்கள். (பிந்திய) நான்கு சுற்றுகளில் (ொதைணமாக) நடந்தார்கள்.  

2421 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய தாவது: இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
(கஅபாரவச் சுற்ைி வரும்கபாது) "ஹஜருல் அஸ்வத்' முதல் "ஹஜருல் 
அஸ்வத்'வரை விரைவாக நடந் தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவ்வாகை தெய்தார்கள் என்றும் கூைினார்கள்.  

2422 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஹஜருல் அஸ்வதி'லிருந்து "ஹஜருல் அஸ் வத்'வரை 
தவாஃபின் (முதல்) மூன்று சுற்று களில் விரைவாக நடந்தரத நான் 

பார்த்கதன். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 2423 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தவாஃபின்கபாது) "ஹஜருல் அஸ்வதி'லிருந்து 

"ஹஜருல் அஸ்வத்'வரை தவாஃபின் (முதல்) மூன்று சுற்றுகளில் விரைந்து 

நடந்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2424 அபுத்துஃரபல் ஆமிர் பின் வாஸிலா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம் தவாஃபின்கபாது (முதல்) மூன்று 

சுற்றுகளில் விரைந்து நடப்பதும் பிந்திய நான்கு சுற்றுகளில் (ொதாைணமாக) 
நடப்பதுமான இந்த "ைமல்' பற்ைி என்ன கருதுகிைரீ்கள்? அது நபிவழியா? 

ஏதனனில், உங்களுரடய ெமூகத்தார் அரத நபிவழிதயனக் கூறுகின்ைனகை?'' 
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என்று ககட்கடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "அவர்கள் 
தொல்வது உண்ரமயும் தபாய்யுமாகும்'' என்ைார்கள். நான் "அவர்கள் தொல்வது 
உண்ரமயும் தபாய்யுமாகும் எனும் உங்களுரடய தொல் (லின் தபாருள்) 
என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா விற்கு வந்தகபாது 
இரணரவப்பாளர்கள், "முஹம்மதும் அவருரடய கதாழர்களும் 
(மதீனாவிற்குப் கபாய்) தமலிந்துவிட்டதால் அவர்களால் இரையில்லம் 
கஅபாரவச் சுற்ைி வை முடியாது' என்று கூைினர். நபியவர்கள்மீது 
இரணரவப்பாளர்கள் தபாைாரம தகாண்டவர்களாய் இருந்தனர். எனகவ, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் கதாழர்களிடம் தவாஃபின்கபாது 

(முதல்) மூன்று சுற்றுகளில் விரைந்து நடக்குமாறும் (பிந்திய) நான்கு 

சுற்றுகளில் (ொதாைணமாக) நடக்கு மாறும் கட்டரளயிட்டார்கள்'' 

என்ைார்கள்.136 நான் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம் "வாகனத்தில் 
அமர்ந்தவாறு ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக் கிரடகய சுற்ைிவருவது (ெய)ீ பற்ைி 
எனக்குக் கூறுங்கள். அது நபிவழியா? ஏதனனில், உங்கள் ெமூகத்தார் அரதயும் 
நபிவழிதயனக் கூறுகின்ைனகை?'' என்று ககட்கடன். அதற்கும் இப்னு அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்கள், "அவர்கள் தொல்வது உண்ரமயும் தபாய்யுமாகும்'' என்ைார்கள். 
நான், "அவர்கள் தொல்வது உண்ரமயும் தபாய்யுமாகும் எனும் உங்களுரடய 
தொல்(லின் தபாருள்) என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஹஜ்ஜுக்காக மக்கா 
வந்தகபாது) அவர்கரளச் சுற்ைிலும் ஏைாளமான மக்கள் "இகதா முஹம்மத்; 

இகதா முஹம்மத்' எனக் கூைியவாறு திைண்டுவிட்டனர். இல்லங்களிலிருந்து 
இளம்தபண்கள்கூட தவளிகய வந்து விட்டனர். (தபாதுவாக) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்பாக மக்கள் அடிக் கப்ப(ட்டு 

விைட்டப்ப)டுவதில்ரல. எனகவ, ஏைாளமான மக்கள் அவர்கரளச் சூழ்ந்து 
தகாண்டதால் வாகனத்தில் (அமர்ந்தவாறு ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிரடகய 
சுற்ைி) வந்தார்கள். ஆயினும், (அதனிரடகய காலால்) நடப்பதும் ஓடுவதுகம 
ெிைந்ததாகும்'' என்ைார்கள்.137 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் 
ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "மக்காவாெிகள் தபாைாரம தகாண்ட 
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ெமுதாயத்தாைாய் இருந்தனர்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. "அவர்கள் தபாைாரம 
தகாண்டவர்களாய் இருந்தனர்'' எனும் (விரனச் தொல்) வாெகம் இல்ரல.  

2425 அபுத்துஃரபல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான், இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தவாஃபின்கபாதும், ஸஃபா 
மற்றும் மர்வாவுக்கிரடகய சுற்ைிவரும்கபாதும் விரைந்து நடந்தார்கள். 
(எனகவ) அது நபிவழியாகும் என உங்களுரடய ெமூகத்தார் கூறுகின்ைனகை?'' 

என்று ககட்கடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "அவர்கள் 
தொல்வது உண்ரமயும் தபாய்யுமாகும்'' என்ைார்கள்.  

2426 அபுத்துஃரபல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளப் பார்த்ததாககவ 
எண்ணுகிகைன்'' என்கைன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "அரதப் 
பற்ைி எனக்கு விவைமாகச் தொல்லுங்கள்'' என்ைார்கள். அதற்கு நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "மர்வா' அருகில் (அரதச் சுற்ைி 
வரும்கபாது) ஓர் ஒட்டகத்தின் மீதிருந்தரத நான் கண்கடன். அப்கபாது 
அவர்கரளச் சுற்ைி ஏைாளமான மக்கள் திைண்டிருந்தனர்'' என்கைன். இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "அவர்கள்தாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள். 
அவர் கரளவிட்டு மக்கள் விைட்டப்படகவா வலுக் 
கட்டாயப்படுத்தப்படகவாமாட்டார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.  

2427 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களும் அவர்களுரடய கதாழர்களும் (உம்ைத்துல் களாவிற்காக 
மக்காவிற்கு) வந்தகபாது, யஸ்ரிபின் (மதீனாவின்) காய்ச்ெலால் உடல் 

நலிவுற்ைிருந்தனர். அப்கபாது (மக்கா நகை) இரணரவப்பாளர்கள், "நாரளய 
தினம் (மதீனாவின்) காய்ச்ெலால் நலிவரடந்து, அதனால் ெிைமத்ரதச் ெந்தித்த 
ஒரு கூட்டத் தார் உங்களிடம் வைப்கபாகிைார்கள்'' என்று (ஏளனமாகப்) 
கபெிக்தகாண்டனர். அதன்படி இரணரவப்பாளர்கள் (கஅபா விற்கு 
அருகிலுள்ள அரை வட்டப் பகுதியான) ஹிஜ்ரை ஒட்டிய இடத்தில் 
உட்கார்ந்துதகாண்(டு நபித்கதாழர்கரளப் பார்ரவயிட்)டனர். அப்கபாது 
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இரணரவப்பாளர்களுக்குத் தமது பலத்ரதக் காட்டுவதற்காக அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (கஅபாரவச் சுற்ைிவரும்கபாது முதல்) மூன்று சுற்றுகள் 
விரைந்து நடக்குமாறும், ஹஜருல் அஸ்வதுக்கும் ருக்னுல் யமானிக்கும் 
இரடகய (தமதுவாக) நடந்து தெல்லுமாறும் கட்டரளயிட்டார்கள். அப்கபாது 
இரணரவப்பாளர்கள், "(மதீனாவின்) காய்ச்ெலால் இவர்கள் 

பலவனீமரடந்துள்ளனர் என நீங்கள் கருதினரீ்கள். இவர்ககளா 
இன்னின்னரதவிட பலம் வாய்ந்தவர்களாக இருக்கின்ைனர்'' என்று 
(தம்மிரடகய) கபெிக்தகாண்டனர். தவாஃபின் அரனத்துச் சுற்றுகளிலும் 
விரைந்து நடக்கு மாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கட்டரளயிடாததற்குக் காைணம், மக்கள்மீது தகாண்ட இைக்ககமயாகும்.138  

2428 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிரடகய) ததாங்ககாட்டம் 
ஓடியதும், இரையில்லத்ரதச் சுற்ைி வரும் கபாது விரைந்து நடந்ததும் 
இரணரவப்பா ளர்களுக்குத் தமது பலத்ரதக் காட்டுவதற் காகத்தான்.139 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 40 (கஅபாவின்) இரு யமனிய மூரல கரளத் ததாட்டு முத்தமிடகல 
விரும்பத் தக்கதாகும்; மற்ை இரு (ைாமிய) மூரலகரள அல்ல.140 

 2429 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர் கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (ஹஜருல் அஸ்வத், ருக்னுல் யமான ீஆகிய) இரு 
யமனிய மூரலகரளத் தவிை, இரையில்லம் கஅபாவில் கவதைந்த 
இடத்ரதயும் ததாட்டு முத்த மிட்டரத நான் பார்த்ததில்ரல.141 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2430 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரையில்லம் கஅபாவில் "ஹஜருல் அஸ்வத்' 

மூரலரயயும், அரததயாட்டி ஜுமஹியரின் குடியிருப்புகரள கநாக்கி 
அரமந்துள்ள (ருக்னுல் யமான)ீ மூரலரயயும் தவிை கவதைந்த 
மூரலகரளயும் ததாட்டு முத்தமிட மாட்டார்கள்.  

1132

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஹஜ்



 
 
 

2431 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர் கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (கஅபாவில்) ஹஜருல் அஸ்வத், ருக்னுல் யமான ீஆகிய 
இரு மூரலகரளத் தவிை கவதைந்த இடத்ரதயும் ததாட்டு முத்தமிட 
மாட்டார்கள். 

 2432 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: கூட்ட தநரிெலுள்ள 
கநைத்திலும் கூட்ட தநரிெலற்ை கநைத்திலும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ருக்னுல் யமான,ீ ஹஜருல் அஸ்வத் ஆகிய இவ்விரு 

மூரலகரளயும் ததாட்டு முத்தமிட்டரதப் பார்த்ததிலிருந்து நானும் 
அவ்விைண்டு மூரலகரளயும் முத்தமிடுவரதக் ரகவிட்டதில்ரல.142 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2433 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
ஹஜருல் அஸ்வரதத் தமது ரகயால் ததாட்டு, பின்னர் தமது ரகரய 
முத்தமிட்டரத நான் கண்கடன். கமலும், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவ்வாறு தெய்தரத நான் பார்த்ததிலிருந்து நானும் அவ்வாறு 
தெய்வரதக் ரகவிட்டதில்ரல'' என இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
குைிப்பிடுவார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2434 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (ஹஜருல் அஸ்வத், ருக்னுல் யமான ீஆகிய) இவ்விரு 
யமனிய மூரலகரளத் தவிை (கஅபாவின்) கவதைந்த இடத்ரதயும் ததாட்டு 

முத்தமிட் டரத நான் கண்டதில்ரல. 

 பாடம் : 41 தவாஃபின்கபாது ஹஜருல் அஸ் வரத முத்தமிடுவது விரும்பத் 
தக்க தாகும்.  
2435 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர் கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரத) 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் ஹஜருல் அஸ்வரத முத்தமிட்டு 

விட்டு, "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நீ ஒரு கல் என்பரத நான் அைிகவன். 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உன்ரன முத்த மிடுவரத நான் 
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கண்டிைாவிட்டால் நான் உன்ரன முத்தமிட்டிருக்கமாட்கடன்'' என்ைார் கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2436 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரத) உமர் (ைலி) 
அவர்கள் ஹஜ ருல் அஸ்வரத முத்தமிட்டுவிட்டு, "நான் உன்ரன 
முத்தமிடுகிகைன். (ஆனால்,) நீ ஒரு கல் என்பரத நான் நன்கு அைிகவன். ஆயி 
னும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உன்ரன முத்தமிடுவரத நான் 

கண்கடன். (எனகவ நானும் உன்ரன முத்தமிட்கடன்)'' என்ைார்கள்.  

2437 அப்துல்லாஹ் பின் ெர்ஜிஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முன்தரல 
வழுக்ரகயானவர் (அதாவது உமர் (ைலி) அவர்கள்), ஹஜருல் அஸ்வரத 

முத்தமிடும் கபாது, "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் உன்ரன 
முத்தமிடுகிகைன். நீ தீங்ககா நன்ரமகயா தெய்ய முடியாத ஒரு கல் என்பரத 
நான் அைிகவன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உன்ரன 
முத்தமிடுவரத நான் கண்டிைாவிட்டால் உன்ரன முத்தமிட்டிருக்கமாட்கடன்'' 

என்று கூைியரத நான் பார்த்கதன். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் 
அல்முகத்தமீ, அபூகாமில் (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் "ெின்ன வழுக்கத் 
தரலயரை நான் பார்த்கதன்' என ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது.  

2438 ஆபிஸ் பின் ைபஆீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உமர் (ைலி) அவர்கள் 
ஹஜருல் அஸ்வரத முத்தமிட்டுவிட்டு, "நான் உன்ரன முத்தமிடுகி கைன்; நீ 
ஒரு கல் என்பரத நான் அைிகவன்; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உன்ரன முத்தமிடுவரத நான் கண்டிைாவிட் டால் நான் உன்ரன 

முத்தமிட்டிருக்கமாட் கடன்'' என்று கூைியரத நான் கண்கடன்.143 இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2439 சுரவத் பின் ஃகஃபலா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உமர் (ைலி) அவர்கள் 
ஹஜருல் அஸ்வரத முகம் பதித்து முத்தமிட்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் உன்னிடம் மிகுந்த ஈடு பாடுதகாண்டிருந்தரத நான் கண்கடன். 
(எனகவ உன்ரன நான் முத்தமிடுகிகைன்)'' என்ைார்கள்.144 இந்த ஹதீஸ் இரு 
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அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட தகவல் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "ஆயினும், அபுல்காெிம் 
(முஹம்மத் - ஸல்) அவர்கள் உன்னிடம் மிகுந்த ஈடுபாடு தகாண்டிருந்தரத 
நான் கண்கடன்'' என உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் என்று இடம் 
தபற்றுள்ளது; "முகம் பதித்தார்கள்' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 

 பாடம் : 42 ஒட்டகம் முதலான வாகனப் பிைாணி கள் மீதமர்ந்து தவாஃப் 
தெய்யலாம்; வாகனத்திலிருப்பவர் முரன வரளந்த ரகத்தடி கபான்ைவற்ைால் 
ஹஜருல் அஸ்வரதத் ததா(ட்டு முத்தமி)டலாம். 

 2440 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "விரடதபறும்' ஹஜ்ஜின்கபாது ஒட்டகத்தின் மீதமர்ந்து 
தவாஃப் தெய்தார்கள். அப்கபாது, முரன வரளந்த ரகத்தடியால் ஹஜருல் 

அஸ்வரதத் ததாட்(டு, முத்தமிட்)டார்கள்.145 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2441 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "விரடதபறும்' ஹஜ்ஜின்கபாது தமது வாகனத் தின் மீதமர்ந்து 
இரையில்லத்ரதச் சுற்ைிவந்தார் கள்; அப்கபாது அவர்கள் தமது முரன 
வரளந்த ரகத்தடியால் ஹஜருல் அஸ்வரதத் ததாட்(டு, முத்தமிட்)டார்கள். 
மக்கள் தம்ரமப் பார்(த்து ஹஜ்ஜின் கிரிரயகரளப் படி)க்க கவண்டும்; 

தம்மிடம் (மார்க்க விளக்கங்கள்) ககட்க கவண்டும்; அதற்ககற்ப தாம் மக்களின் 
பார்ரவயில் பட கவண்டும் என்பதற்காககவ (வாகனத்தில் 
அமர்ந்திருந்தார்கள்). ஏதனனில், அப்கபாது மக்கள் (திைளாக) அவர்கரளச் 
சூழ்ந்துதகாண்டிருந்தனர். 

 2442 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "விரடதபறும்' ஹஜ்ஜின்கபாது தமது வாகனத்தின் மீதமர்ந்து 

இரையில்லம் கஅபாரவயும் ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிரடகயயும் 
சுற்ைிவந்தார்கள். மக்கள் தம்ரமப் பார்(த்து ஹஜ்ஜின் கிரிரயகரளப் படி)க்க 
கவண்டும்; தம்மிடம் (மார்க்க விளக்கங்கள்) ககட்க கவண்டும்; (அதற்ககற்ப) 
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தாம் மக்களின் பார்ரவயில் பட கவண்டும் என்பதற்காககவ (வாகனத்தில் 
அமர்ந்திருந்தார்கள்). ஏதனனில், அப்கபாது மக்கள் (திைளாக) அவர்கரளச் 
சூழ்ந்துதகாண்டிருந்தனர். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அலீ பின் கஷ்ைம் (ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில், 

"தம்மிடம் அவர்கள் (மார்க்க விளக்கங்கள்) ககட்க கவண்டும் என் பதற்காக'' 

என்பது மட்டும் இடம்தபைவில்ரல.  

2443 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"விரடதபறும்' ஹஜ்ஜின்கபாது தமது ஒட்டகத்தின் மீதமர்ந்து கஅபாரவச் 
சுற்ைி (தவாஃப்) வந்தார்கள்; அப்கபாது (ரகத்தடியால்) ஹஜருல் அஸ்வ ரதத் 
ததாட்(டு, முத்தமிட்)டார்கள். (கூட்ட தநரிெலில்) தம்ரமவிட்டு மக்கள் விைட்டி 
யடிக்கப்படுவரத அவர்கள் தவறுத்தகத அ(வர்கள் வாகனத்தில் 

அமர்ந்திருந்த)தற்குக் காைணமாகும். 

 2444 அபுத்துஃரபல் அலீ பின் வாஸிலா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரையில்லம் கஅபாரவச் 
சுற்ைிவந்தகபாது ஹஜருல் அஸ்வரதத் தம்மிடமிருந்த முரன வரளந்த 
ரகத்தடியால் ததாட்டு, அந்தக் ரகத்தடிரய முத்தமிட்டரத நான் கண்கடன்.  

2445 உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "நான் உடல் 
நலிவுற்றுள்களன்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 

(ஹஜ்ஜின்கபாது) நான் முரையிட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "நீ 

மக்களுக்கப்பாலிருந்து வாகனத்தில் அமர்ந்து (கஅபா ரவச்) 
சுற்ைிவருவாயாக!'' என்று தொன்னார்கள். அவ்வாகை நான் சுற்ைிவந்கதன். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அத்தூர்' எனும் (52ஆவது) 
அத்தியாயத்ரத ஓதியவாறு கஅபாவின் ஒரு பக்கத்தில் (சுப்ஹுத் ததாழுரக) 
ததாழுதுதகாண்டிருந்தார்கள்.146  

பாடம் : 43 ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிரடகய ஓடுவது 

 ("ெய'ீ தெய்வது) முக்கியக் கடரமயாகும்; அரதச் தெய்யாமல் ஹஜ் 
நிரைகவைாது.147  
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2446 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (என் ெிைிய 
தாயார்) ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம், "ஒருவர் ஸஃபா மற்றும் மர்வா 
வுக்கிரடகய சுற்ைிவைாவிட்டாலும் அவர்மீது குற்ைமில்ரல என்று நான் 

கருதுகிகைன்'' என்கைன். ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "ஏன் (எரத ரவத்து அப்படிச் 

தொல்கிைாய்)?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "ஏதனனில், அல்லாஹ் "ஸஃபாவும் 

மர்வாவும் அல்லாஹ்வின் ெின்னங் களில் உள்ளரவ ஆகும். எனகவ, யார் 
அந்த (கஅபா) ஆலயத்தில் ஹஜ்கஜா உம்ைாகவா தெய்கிைாகைா, அவர்மீது 
அவ்விைண்ரடயும் சுற்ைிவருவது குற்ைமன்று' (2:158) என்று கூறு கின்ைான்'' 

என்கைன். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிரடகய சுற்ைிவைாத மனிதரின் ஹஜ்ரஜகயா உம்ைாரவகயா 
அல்லாஹ் முழுரமயாக்கமாட்டான். அவ்விைண்ரடயும் சுற்ைாமல் இருப்பது 
குற்ைமில்ரல என்ைிருந்தால், நீ கூறும் கருத்து வரும். ("சுற்றுவது குற்ைமன்று' 

என்கை குர்ஆனில் வந்துள்ளது.) இந்த வெனம் ஏன் அருளப்தபற்ைததன 
உனக்குத் ததரியுமா? அைியாரமக் காலத்தில் அன்ொரிகள் கடகலாைத்தில் 
அரமந்திருந்த "இொஃப்', "நாயிலா' ஆகிய ெிரலகளுக்காக "இஹ்ைாம்' 

கட்டிவந்து, ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிரடகய சுற்றுவர்; பின்னர் தரலரய 

மழித்துக் தகாள்வர். இஸ்லாம் வந்தகபாது அவ்விைண்டுக்குமிரடகய 
சுற்ைிவருவரத அன்ொரிகள் தவறுத்தனர். அைியாரமக் காலத்தில் தாம் 
தெய்துவந்த ஒரு காரியம் என்பதால் அவர்கள் அரத தவறுத்தனர். அப்கபாது 
வலிவும் மாண்பும் உரடய அல்லாஹ் "ஸஃபாவும் மர்வாவும் அல்லாஹ்வின் 
ெின்னங்கள்' என்று ததாடங்கும் (2:158ஆவது) வெனத்ரத இறுதிவரை 
அருளினான். பின்னர் அன்ொரிகள் (ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிரடகய) 
சுற்ைிவந்தனர்'' என்று கூைினார்கள். 

2447 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (என் ெிைிய 
தாயார்) ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம், "நான் ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக் 
கிரடகய சுற்ைிவைாமலிருப்பதில் என்மீது குற்ைகமதுமில்ரல என்று 

கருதுகிகைன்'' என்கைன். ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "ஏன் (எரத ரவத்து அப்படிச் 

தொல்கிைாய்)?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "ஏதனனில் அல்லாஹ் "ஸஃபாவும் 
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மர்வாவும் அல்லாஹ்வின் ெின்னங்கள். அவ்விைண்ரடயும் சுற்ைிவருவது 

குற்ைமன்று' (2:158) என்று கூறுகின்ைான்'' என்கைன். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: "அவ்விைண்ரட யும் சுற்ைாமலிருப்பது 

குற்ைமில்ரல' என்ைிருந் தால் நீ கூறும் கருத்து வரும். அன்ொரிகள் ெிலர் 

ததாடர்பாககவ இந்த வெனம் அருளப் தபற்ைது. அவர்கள் அைியாரமக் 
காலத்தில் "இஹ்ைாம்' கட்டினால் (மதீனாவிற்கு அருகில் "முைல்லல்' எனும் 
குன்ைிலிருந்த) "மனாத்' எனும் ெிரலக்காக "இஹ்ைாம்' கட்டுபவர்களாய் 
இருந்தனர். எனகவ, ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக் கிரடகய சுற்ைிவருவரத 
அவர்கள் அனுமதிக் கப்பட்டதாகக் கருதவில்ரல. நபி (ஸல்) அவர்களுடன் 
அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்காக வந்தகபாது அரதப் பற்ைி நபியவர்களிடம் 
ததரிவித்தனர். அப்கபாதுதான் அல்லாஹ் இந்த (2:158ஆவது) வெனத்ரத 

அருளினான். என் ஆயுள் மீது அறுதியாக! ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிரடகய 

சுற்ைிவைாதவரின் ஹஜ்ரஜ அல்லாஹ் முழுரம யாக்குவதில்ரல.  

2448 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம், "ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிரடகய சுற்ைிவைாத எவர்மீதும் (குற்ைம்) ஏதுமிருப்பதாக நான் 
கருதவில்ரல. (எனகவ) அவ்விைண்டுக்குமிரடகய நான் சுற்ைி 
வைாமலிருப்பரத நான் ஒரு தபாருட்டாககவ எண்ண மாட்கடன்'' என்கைன். 
அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "என் ெககாதரி (அஸ்மாவின்) மககன! நீ 
தொல்வது தவறு. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் முஸ்லிம்களும் 
(ஸஃபா மற்றும் மர்வா வுக்கிரடகய) சுற்ைிவந்தனர். எனகவ, அது ஒரு 
நபிவழியாக ஆகிவிட்டது. "முைல்லல்' எனும் இடத்திலிருந்த ெிரலகளுக்காக 
"இஹ்ைாம்' கட்டியவர்ககள ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிரடகய சுற்ைி 
வைாமலிருந்தனர். இஸ்லாம் வந்தகபாது, அரதப் பற்ைி நாங்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களி டம் வினவிகனாம். அப்கபாதுதான் வலிவும் மாண்பும் உரடய 
அல்லாஹ், "ஸஃபாவும் மர்வாவும் அல்லாஹ்வின் ெின்னங்கள். எனகவ, யார் 

அந்த (கஅபா) ஆலயத்தில் ஹஜ்கஜா, உம்ைாகவா தெய்கிைாகைா, அவர்மீது 
அவ்விைண்ரடயும் சுற்ைிவருவது குற்ைமில்ரல'' எனும் (2:158ஆவது) 
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வெனத்ரத அருளினான். (இவ்வெனத்தில்) "அவ்விைண்ரடயும் சுற்ைா 
மலிருப்பது குற்ைமில்ரல' என்ைிருந்தால்தான் நீ தொல்லும் கருத்து வரும்'' 

என்ைார்கள்.148 இதன் அைிவிப்பாளைான இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகின் ைார்கள்: இந்த ஹதீரஸ நான் அபூபக்ர் பின் அப்திர் 
ைஹ்மான் பின் அல்ஹாரிஸ் பின் ஹிைாம் (ைஹ்) அவர்களிடம் 
தொன்னகபாது, அரதக் ககட்டு அவர்கள் வியப்பரடந் தார்கள். ("இந்த 
வெனத்திற்கு) இதுதான் (ெரி யான) விளக்கமாகும். அைிஞர்களில் பலர் "ஸஃபா 
மற்றும் மர்வாவுக்கிரடகய சுற்ைிவைாத அைபுகள் "இவ்விரு 

கற்(குன்று)களுக்கிரடகய சுற்ைிவருவது அைியாரமக் காலச் தெயலாகும்' 

என்ைார்கள் என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன். (ஆனால்) அன்ொரிகளில் 

கவறுெிலகைா "இரையில்லம் கஅபாரவச் சுற்ைிவருமாகை நாம் 
பணிக்கப்பட்டுள்களாம். ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக் கிரடகய அவ்வாறு 
(சுற்ைிவருமாறு) நாம் பணிக்கப்படவில்ரல'' என்று கூைினர். அப்கபாதுதான் 
வலிவும் மாண்பும் உரடய அல்லாஹ் "ஸஃபாவும் மர்வாவும் அல்லாஹ்வின் 
ெின்னங்கள்...' என்று (2:158ஆவது) ததாடங்கும் வெனத்ரத அருளினான். இந்த 
வெனம் இவ்விரு ொைார் ததாடர்பாகவும் அருளப்தபற்ைிருக்கலாம் என நான் 
கருதுகிகைன்'' என்று அபூபக்ர் பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 2449 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நான் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடம் ககட்கடன்'' என்று ததாடங்கி, கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும் அதில், பின்வருமாறும் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் கூைினார்கள் என்று காணப்படு கிைது: அன்ொரிகள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிரடகய சுற்ைிவருவரதப் பாவமாகக் கருதிவந்கதாம்'' என்று 
கூைினர். அப்கபாது வலிவும் மாண்பும் உரடய அல்லாஹ், "ஸஃபாவும் 
மர்வாவும் அல்லாஹ்வின் ெின்னங்கள். எனகவ, யார் அந்த (கஅபா) ஆலயத்தில் 
ஹஜ்கஜா உம்ைா கவா தெய்கிைாகைா, அவர்மீது அவ்விைண்ரட யும் 
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சுற்ைிவருவது குற்ைமன்று'' (2:158) எனும் வெனத்ரத அருளினான். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்விைண்டுக்கும் இரடகய 
சுற்ைிவருவரத (தமது) வழிமுரை யாக்கினார்கள். எனகவ, அவ்விைண்டுக்கு 
மிரடகய சுற்றுவரதக் ரகவிட எவருக்கும் (உரிரம) இல்ரல. 

 2450 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அன்ொரிகளும் "ஃகஸ்ஸான்' 

குலத்தாரும் இஸ்லாத்ரத ஏற்பதற்கு முன் "மனாத்' எனும் ெிரலக்காக 
"இஹ்ைாம்' கட்டி "தல்பியா' கூறுப வர்களாய் இருந்தனர். எனகவ, ஸஃபா 
மற்றும் மர்வாவுக்கிரடகய சுற்ைிவருவரத அவர்கள் பாவமாகக் கருதினர். 
(ஆனால்,) அதுகவ அவர்களின் மூதாரதயரிரடகய நிலவிவந்த மைபாக 

இருந்தது. அன்ொரிகள் இஸ்லாத்ரதத் தழுவியகபாது, அரதப் பற்ைி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வினவினர். இதுததாடர்பாககவ 
அல்லாஹ், "ஸஃபாவும் மர்வாவும் அல்லாஹ்வின் ெின்னங்கள். எனகவ, யார் 
அந்த (கஅபா) ஆலயத்தில் ஹஜ்கஜா உம்ைாகவா தெய்கிைாகைா, அவர்மீது 
அவ்விைண்ரடயும் சுற்றுவது குற்ைமன்று. யார் கூடுத லாக நன்ரம 
தெய்கிைாகைா (அவருக்கு) அல்லாஹ் நன்ைி பாைாட்டக்கூடியவனும் 

நன்கைிந்தவனும் ஆவான்'' (2:158) எனும் வெனத்ரத அருளினான்.  

2451 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அன்ொரிகள் (ஆைம்பக் காலத்தில்) 
ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிரடகய சுற்ைிவருவரத தவறுப் பவர்களாய் 
இருந்தனர்; "ஸஃபாவும் மர்வாவும் அல்லாஹ்வின் ெின்னங்கள். எனகவ, யார் 
அந்த (கஅபா) ஆலயத்தில் ஹஜ்கஜா உம்ைாகவா தெய்கிைாகைா, அவர்மீது 

அவ்விைண்ரடயும் சுற்ைிவருவது குற்ைமன்று'' (2:158) எனும் வெனம் 

அருளப்படும்வரை.149  

பாடம் : 44 ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிரடகய ஓடுவது (ெய)ீ ஒகை 
தடரவதான் என்பது பற்ைிய விளக்கம்.150  

2452 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஹஜ் மற்றும் 
உம்ைாவின்கபாது) நபி (ஸல்) அவர்களும் நபித்கதாழர்களும் ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவுக்கிரடகய ஒகைதயாரு தடரவ தவிை (கூடுதலாகச்) 
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சுற்ைிவைவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஆைம்பத்தில் சுற்ைிவந்த ஒகை தயாரு 
தடரவ தவிை'' என்று இடம்தபற் றுள்ளது.  

பாடம் : 45 ஹஜ் தெய்பவர் துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளன்று "ஜம்ைத்துல் 
அகபா'வில் கல்தலைியத் துவங்கும்வரை ததாடர்ந்து தல்பியாச் 
தொல்லிக்தகாண்டிருப்பது விரும்பத் தக்கதாகும். 

 2453 உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ("விரடதபறும்' 

ஹஜ்ஜின்கபாது) அைஃபாவிலிருந்து திரும்புரகயில் நான் வாகனத்தில் 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் இருந்கதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முஸ்தலிஃபாவுக்கு அருகிலுள்ள இடப் 
புைப் பள்ளத்தாக்ரக அரடந்ததும் ஒட்டகத்ரத மண்டியிடரவத்துவிட்டுச் 
தென்று, ெிறுநீர் கழித்துவிட்டுத் திரும்பிவந்தார்கள். நான் அவர்களுக்கு அங்கத் 

தூய்ரம (உளூ) தெய்யத் தண்ணரீ் ஊற்ைிகனன். அவர்கள் சுருக்கமாக அங்கத் 
தூய்ரம தெய்தார்கள். நான், "ததாழப்கபாகிைரீ்களா, அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' 

என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ததாழுரக உனக்கு முன்னால் (உள்ள 

முஸ்தலிஃபாவில்)தான்'' எனக் கூைி விட்டு, வாகனத்தில் ஏைி முஸ்தலிஃபா 

வந்ததும் ததாழுதார்கள். பின்னர் முஸ்தலிஃபா விலிருந்து புைப்படும் 

அதிகாரலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது வாக னத்தில் 
அவர்களுக்குப் பின்னால் ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸின் அைிவிப்பாளைான குரைப் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஜம்ைா'ரவ அரடயும்வரை "தல்பியா' 

தொல்லிக்தகாண்கட இருந்தார்கள் என ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாக அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் என்னிடம் 
ததரிவித்தார்கள்.151 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

2454 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ("விரடதபறும்' ஹஜ்ஜில்) முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து புைப் 
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படும்கபாது, தமது வாகனத்தில் தமக்குப் பின்னால் (என் ெககாதைர்) ஃபள்ல் பின் 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கரள ஏற்ைிக்தகாண்டார்கள். ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளில்) 
"ஜம்ைத்துல் அகபா'வில் கல்தலைியும்வரை தல்பியாச் 

தொல்லிக்தகாண்டிருந்தார்கள்'' என என்னிடம் ததரிவித்தார்கள்.152 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 2455 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக் குப் பின்னால் ("விரடதபறும்' ஹஜ் பயணத் தின்கபாது) 
அவர்களது வாகனத்தில் அமர்ந்தி ருந்தவைான ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அைஃபா நாள்' 

மாரலயிலும் "முஸ்தலிஃபா நாள்' காரலயிலும் திரும்பிக்தகாண்டிருந்த 
மக்களிடம், "தமதுவாகச் தெல்லுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ஒட்டகத்தின் கவகத் ரதக் 
கட்டுப்படுத்திக்தகாண்டு, மினாவிலுள்ள "முஹஸ்ஸிர்' ஓரடக்குள் 
நுரழந்ததும், "ஜம்ைாவில் எைிவதற்காக, சுண்டி எைியப்படும் ெிறு கற்கரள 
எடுத்துக்தகாள்ளுங்கள்'' என்ைார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"ஜம்ைத்துல் அகபா'வில் கல்தலைியும் வரை ததாடர்ந்து தல்பியாச் தொல்லிக் 
தகாண்கடயிருந்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஜம்ைத்துல் 
அகபா'வில் கல்தலைியும்வரை ததாடர்ந்து தல்பியாச் 
தொல்லிக்தகாண்டிருந்தார்கள்'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. கமலும் 
அதில், ("சுண்டி எைியப்படும் ெிறு கற்கள்' என்று கூறும்கபாது) "ஒரு மனிதன் 
கல் சுண்டி விரளயாடுவரதப் கபான்று தமது ரகயால் ரெரக தெய்தார்கள்'' 

எனக் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

2456 அப்துர் ைஹ்மான் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
முஸ்தலிஃபாவில் இருந்தகபாது, அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் 

"அல் பகைா அத்தியாயம் யாருக்கு அருளப்தபற்ைகதா அவர் (முஹம்மத் - 
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ஸல்) இந்த இடத்தில் "லப்ரபக். அல்லாஹும்ம, லப்ரபக்'' என்று (தல்பியா) 
கூைியரத நான் தெவியுற்கைன்'' என்ைார்கள். 

 2457 அப்துர் ைஹ்மான் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து 

புைப்படும்கபாது தல்பியாச் தொன்னார்கள். அப்கபாது "இவர் ஒரு கிைாம 
வாெியா?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்கள், "மக்கள் மைந்துவிட்டனைா, அல்லது வழிதவைி விட்டனைா? "அல்பகைா' 

அத்தியாயம் யாருக்கு அருளப்தபற்ைகதா அவர் (முஹம்மத் - ஸல்) இந்த 
இடத்தில் "லப்ரபக். அல்லாஹும்ம, லப்ரபக்' என (தல்பியா)ச் தொன்னரத 
நான் தெவியுற்றுள்களன்'' என்ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

2458 அப்துர் ைஹ்மான் பின் யஸீத் (ைஹ்) மற்றும் அஸ்வத் பின் யஸீத் (ைஹ்) 
ஆகிகயார் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள், 

முஸ்தலிஃபாவில் "அல்பகைா அத்தியாயம் யாருக்கு அருளப்தபற்ைகதா அவர் 
(முஹம்மத் - ஸல்) இந்த இடத்தில் "லப்ரபக். அல்லாஹும்ம, லப்ரபக்' என 
(தல்பியா)ச் தொன்னரத நான் தெவியுற்றுள் களன்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு 
அவர்கள் தல்பியாச் தொன்னார்கள்; அவர்களுடன் நாங்களும் தல்பியாச் 
தொன்கனாம். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 46 அைஃபா நாளில் மினாவிலிருந்து அைஃபாவிற்குப் கபாகும்கபாது 
தல்பியாவும் தக்பரீும் கூைல்.  

2459 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (அைஃபா 
நாள்) காரலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் மினாவிலிருந்து 
அைஃபாவிற்குச் தென்கைாம். அப்கபாது எங்களில் ெிலர் தல்பியா (லப்ரபக்...) 
கூைிக்தகாண்டிருந்தனர். கவறுெிலர் தக்பரீ் (அல்லாஹு அக்பர்) 
கூைிக்தகாண்டிருந்தனர். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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2460 அப்துல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: (என் தந்ரத) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள், "நாங்கள் 
"அைஃபா' தினத் தன்று காரலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
இருந்கதாம். அப்கபாது எங்க ளில் ெிலர் "தக்பரீ்' தொல்லிக்தகாண்டிருந்தனர். 
கவறுெிலர் "தல்பியா' தொல்லிக்தகாண்டிருந் தனர். நாங்ககளா தக்பரீ் 
தொல்லிக்தகாண்டிருந் கதாம்'' என்று கூைினார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான 
அப்துல்லாஹ் பின் அபெீலமா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார் கள்: நான் எனக்கு 
இந்தச் தெய்திரய அைிவித்த அப்துல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் 
(ைஹ்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ் வின் மீதாரணயாக! நான் உங்கரளக் கண்டு 

வியப்பரடகிகைன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ன 

தெய்துதகாண்டிருந்தார்கள் என்று நீங்கள் உங்கள் தந்ரதயிடம் எப்படி 

வினவாமலிருந்தீர்கள்?'' என்று ககட்கடன்.153 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2461 முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் அஸ்ஸகஃப ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நானும் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களும் மினாவிலிருந்து அைஃபாவிற்குப் 

கபாகும்கபாது, நான் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தகபாது இன்ரைய தினத்தில் என்ன தெய்வரீ்கள்?'' 

என்று ககட்கடன். அதற்கு அனஸ் (ைலி) அவர்கள், "அன்று எங்களில் ெிலர் 
"தல்பியா' கூைிக்தகாண்டிருந்தனர்; அதற்கு ஆட்கெபம் ததரிவிக்கப்பட வில்ரல. 
கவறுெிலர் "தக்பரீ்' கூைிக்தகாண்டிருந்தனர்; அதற்கும் ஆட்கெபம் 
ததரிவிக்கப்படவில்ரல'' என்று விரடயளித்தார்கள்.154 

 2462 முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் அஸ்ஸகஃப ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
"அைஃபா' நாளன்று காரலயில் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடம், "இன் 

ரைய தினத்தில் தல்பியா கூறுவரதப் பற்ைித் தாங்கள் என்ன 
தொல்கிைரீ்கள்?'' என்று ககட் கடன். அதற்கு அவர்கள், "நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களுடனும் நபித்கதாழர்களுடனும் இவ் வாறு தென்ைிருக்கிகைன். 
அப்கபாது எங்களில் ெிலர் "தக்பரீ்' கூைிக்தகாண்டிருப்பர். கவறுெிலர் "தல்பியா' 
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கூைிக்தகாண்டிருப்பர். எங்களில் யாரும் மற்ைவரை குரை கூைமாட்டார்கள்'' 

என்று விரடயளித்தார்கள்.  

பாடம் : 47 அைஃபாவிலிருந்து முஸ்தலிஃபாவிற் குத் திரும்புவதும்,  

அந்த இைவில் முஸ்தலிஃபாவில் மஃக்ரிப் மற்றும் இைா ஆகிய இரு 
ததாழுரககரளயும் கெர்த்துத் ததாழுவதும்.155  

2463 உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (துல்ஹஜ் 9ஆவது நாள்) அைஃபாவிலிருந்து (முஸ் 
தலிஃபாவிற்குத்) திரும்பிச் தெல்லும்கபாது, வழியில் ஒரு பள்ளத்தாக்கில் 
இைங்கி ெிறுநீர் கழித்தார்கள். பின்னர் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்தார்கள். 
அப்கபாது அவர்கள் (மும்முரை உறுப்புகரளக் கழுவி) முழுரமயாக அங்கத் 
தூய்ரம தெய்யவில்ரல (சுருக்கமாககவ தெய்தார்கள்). நான் அவர்களி டம், 

"(மஃக்ரிப்) ததாழப்கபாகிைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு, "ததாழுரக உமக்கு 

முன்னால் (உள்ள முஸ்தலிஃபாவில்தான் ததாழப்பட) உள்ளது'' என்று 
அவர்கள் கூைி, வாகனத்தில் ஏைிப் புைப்பட்டார்கள். முஸ்தலிஃபா வந்ததும் 
(தமது வாகனத்திலிருந்து) இைங்கி அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்தார்கள். 
அப்கபாது அவர்கள் முழுரமயாக அங்கத் தூய்ரம தெய்தார்கள். 
ததாழுரகக்காக இகாமத் தொல்லப்பட்டதும் மஃக்ரிப் ததாழுதார்கள். பிைகு 
ஒவ்தவாருவரும் தமது ஒட்டகத்ரதத் தத்தமது கூடாைத்தில் படுக்க 
ரவத்தனர். பிைகு இைாத் ததாழுரகக்காக இகாமத் தொல்லப்பட்டதும் இைாத் 
ததாழுதார் கள். அவ்விரு ததாழுரககளுக்குமிரடகய நபியவர்கள் (கூடுதலாக) 
கவதைதுவும் ததாழவில்ரல.156  

2464 உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அைஃபாவிலிருந்து திரும்பிய பின் இயற்ரகக் கடரன 
நிரைகவற்றுவதற்காக (வழியில்) ஒரு பள்ளத்தாக்ரக கநாக்கிச் தென்ைார்கள். 
(அவர் கள் திரும்பிவந்ததும் அவர்கள் அங்கத் தூய்ரம தெய்வதற்காக) 
அவர்களுக்கு நான் நீர் ஊற்ைிகனன். அப்கபாது "நீங்கள் (மஃக்ரிப்) 
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ததாழப்கபாகிைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் ததாழுமிடம் 
உமக்கு முன்னால் (உள்ள முஸ்தலிஃபாவில்)தான் உள்ளது'' என்ைார்கள்.  

2465 உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அைஃபாவிலிருந்து திரும்பியகபாது, (வழியில்) ஒரு 
பள்ளத்தாக்ரக அரடந்ததும் (வாகனத்திலிருந்து) இைங்கி ெிறுநீர் கழித்தார்கள். 
("ெிறுநீர் கழித்தார்கள்' என்று தவளிப்பரடயாககவ உொமா கூைினார்கள்; "நீர் 
ஊற்ைிக் கழுவினார்கள்' என்று சூெகமாகக் கூைவில்ரல.) பிைகு தண்ணரீ் 
தகாண்டுவைச் தொல்லி அங்கத் தூய்ரம தெய்தார்கள். (தலா ஒவ்கவார் 

உறுப்ரபயும் ஒரு முரைகய கழுவினார்கள்.) முழுரமயாக அங்கத் தூய்ரம 

தெய்யவில்ரல. அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
ததாழப்கபாகிைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ததாழுரக உமக்கு 
முன்னால் (உள்ள முஸ்தலிஃபாவில்தான் ததாழப்பட) உள்ளது'' என்ைார்கள். 
பிைகு பயணத்ரதத் ததாடர்ந்து முஸ்தலிஃபா வந்ததும் மஃக்ரிரபயும் 
இைாரவயும் (கெர்த்துத்) ததாழுதார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 2466 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களின் அடிரமயாயிருந்த குரைப் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: நான் உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்களிடம் "நீங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுக்குப் பின்னால் (வாகனத்தில்) இருந்த 
கபாது "அைஃபா' நாள் மாரலயில் என்ன தெய் தீர்கள்?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு, "மக்கள் மஃக்ரிப் ததாழுரகக்காக (தங்கள் ஒட்டகங்க ரள)ப் 
படுக்கரவக்கும் பள்ளத்தாக்கிற்குச் தென்கைாம். அங்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமது ஒட்டகத்ரதப் படுக்க ரவத்தார்கள். பிைகு ெிறுநீர் 
கழித்தார்கள். ("நீர் ஊற்ைிக் கழுவினார்கள்' என்று சூெகமாக உொமா 
கூைவில்ரல; ெிறுநீர் கழித்தார்கள் என தவளிப்பரடயாககவ குைிப்பிட்டார்கள்.) 
பிைகு அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்வதற்காகத் தண்ணரீ் ககட்டார்கள். பிைகு 
அங்கத் தூய்ரம தெய்தார்கள். அப்கபாது அவர்கள் முழுரம யாக அங்கத் 
தூய்ரம தெய்யவில்ரல (ஒவ்கவார் உறுப்ரபயும் தலா ஒரு முரைகய 

கழுவினார்கள்.) நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (தாங்கள்) 

1146

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஹஜ்



 
 
 

ததாழப்கபாகிைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ததாழுரக உமக்கு 
முன்னால் (உள்ள முஸ்தலிஃபாவில்தான் ததாழப்பட) உள்ளது'' என்ைார்கள். 
பிைகு வாகனத்தில் ஏைிப் புைப்பட்டார்கள். நாங்கள் முஸ்தலிஃபாவிற்கு வந்து 
கெர்ந்ததும் மஃக்ரிப் ததாழுரக ததாழுவித்தார்கள். பிைகு மக்கள் தம் 
ஒட்டகங்கரளத் தத்தமது கூடாைங்களில் படுக்கரவத்தார்கள்; இைாத் 
ததாழுரகரய முடிக்கும்வரை அவற்ரை அவிழ்த்துவிடவில்ரல. இைாத் 
ததாழுத பிைகக ஒட்டகங்கரள அவிழ்த்(துப் பயணத்ரதத் ததாடர்ந்)தனர்'' 

என்று உொமா (ைலி) அவர்கள் விரடயளித்தார்கள். நான், "மறுநாள் 
காரலயில் நீங்கள் என்ன தெய்தீர்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் (வாகனத்தில்) ஃபள்ல் 
பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் அமர்ந்தார்கள். நாகனா (மினாவிற்கு) முந்திச் 
தென்ை குரைைி யருடன் நடந்கததென்கைன்'' என்ைார்கள்.  

2467 உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், தரலவர்கள் (தமது பயணத்தில்) இைங்கி இயற்ரகக் 
கடன்கரள நிரைகவற்றும் பள்ளத்தாக்கு வந்தகபாது, (தமது வாகனத்திலிருந்து) 
இைங்கினார்கள். பிைகு ெிறுநீர் கழித்தார்கள். ("நீர் ஊற்ைிக் கழுவினார்கள்' என்று 
உொமா சூெகமாகக் கூைவில்ரல; ெிறுநீர் கழித்தார்கள் என்று 
தவளிப்பரடயாககவ குைிப்பிட்டார்கள்.) பிைகு தண்ணரீ் தகாண்டுவைச் 

தொல்லிச் சுருக்கமாக அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்தார்கள். அப்கபாது நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! ததாழப்கபாகிைரீ்களா?'' என்று ககட் கடன். அதற்கு 

ததாழுரக உமக்கு முன்னால் (உள்ள முஸ்தலிஃபாவில்தான் ததாழப்பட) 
உள்ளது'' என்ைார்கள். 

 2468 உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அைஃபாவிலிருந்து (முஸ்தலிஃபாவிற்குத்) திரும்பியகபாது 
அவர்களுக்குப் பின்னால் நான் வாகனத்தில் அமர்ந்திருந்கதன். அவர் கள் 
அந்தப் பள்ளத்தாக்கிற்கு வந்துகெர்ந்த தும் தமது வாகன ஒட்டகத்ரதப் படுக்க 
ரவத்துவிட்டுக் கழிப்பிடம் கநாக்கிச் தென்ைார் கள். (தமது கதரவரய 

முடித்து) அவர்கள் திரும்பியகபாது, அவர்களுக்கு நான் நீர் குவரளயிலிருந்து 
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தண்ணரீ் ஊற்ைிகனன். அவர்கள் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்தார் கள். பிைகு 

வாகனத்தில் ஏைிப் புைப்பட்டார்கள். முஸ்தலிஃபா வந்ததும் அங்கு 
மஃக்ரிரபயும் இைாரவயும் கெர்த்து (இைா கநைத்தில்) ததாழுதார்கள். 

 2469 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அைஃபாவிலிருந்து திரும்பியகபாது, அவர்களுக்குப் பின்னால் 
(வாகனத்தில்) உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். உொமா (ைலி) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அகத 
நிரலயில் (மிதமான கவகத்தில்) ததாடர்ந்து பயணம் கமற்தகாண்டு 

முஸ்தலிஃபா கபாய்ச்கெர்ந்தார்கள்.  

2470 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அைஃபாவிலிருந்து (முஸ்தலிஃபாவிற்குத்) 
திரும்பும்கபாது தமக்குப் பின்னால் (தமது வாகனத்தில்) அமைரவத்திருந்த 
உொமா (ைலி) அவர்களிடம் (பின்வருமாறு) ககட்கப்பட்டது. அப்கபாது 
அவர்களுடன் நான் இருந்கதன். அல்லது உொமா (ைலி) அவர்களிடம் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அைஃபாவிலிருந்து திரும்பியகபாது 
எவ்வாறு பயணித்தார்கள்?'' என்று நான் ககட்கடன். அதற்கு உொமா (ைலி) 
அவர்கள், "நபியவர்கள் மிதமான கவகத்தில் பயணித்தார்கள். (கூட்ட தநரிெல் 
காணப்படாத) விொலமான இடத்ரத அரடந்தால் அவர்கள் விரைவாகச் 
தென்ைார்கள்'' என்று விரடயளித்தார்கள்.157 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2471 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஹுரமத் பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "கமற்கண்ட ஹதீஸின் மூலத்தில் இடம்தபற் றுள்ள 
"அந்நஸ்' (விரைவு) என்பது "அல் அனக்' (மிதகவகம்) என்பரதவிடக் கூடுதல் 
கவகமாகும்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

2472 அபூஅய்யூப் காலித் பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
"விரடதபறும்' ஹஜ்ஜின்கபாது நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்களுடன் முஸ்தலிஃபாவில் மஃக்ரிரபயும் இைாரவயும் (கெர்த்துத்) 
ததாழுகதன்.158 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு ரும்ஹ் (ைஹ்) அவர் களது 
அைிவிப்பில், "எனக்கு இந்த ஹதீரஸ அைிவித்த அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத் 
அல் கத்மீ (ைஹ்) அவர்கள், அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்களது 
ஆட்ெியில் கூஃபாவின் ஆளுநைாக இருந்தார்'' எனும் குைிப்பு இடம்தபற்றுள்ளது.  

2473 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது ஹஜ்ஜின்கபாது) முஸ்தலிஃபாவில் மஃக்ரிரபயும் 
இைாரவயும் கெர்த்துத் ததாழுதார்கள். 

 2474 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முஸ்தலிஃபாவில் மஃக்ரிரபயும் இைாரவயும் 

கெர்த்துத் ததாழுதார்கள். அவற்றுக்கிரடகய (கூடுதலான ததாழுரககள்) 
கவதைதுவும் ததாழவில்ரல. (மஃக்ரிப்) மூன்று ைக்அத்கள் ததாழுது விட்டு, 

(ததாடர்ந்து) இைாரவ இைண்டு ைக்அத்தாக (சுருக்கி)த் ததாழுதார்கள். இதன் 
அைிவிப்பாளைான உரபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: (என் தந்ரத) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள், 

அல்லாஹ்விடம் தென்ை ரடயும்வரை இவ்வாறு முஸ்தலிஃபாவில் கெர்த்கத 
ததாழுதுவந்தார்கள்.  

2475 ெலமா பின் குரஹல் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ெயதீ் பின் ஜுரபர் 
(ைஹ்) அவர்கள் (தமது ஹஜ்ஜின்கபாது) முஸ்தலிஃபாவில் ஒகை இகாமத்தில் 
மஃக்ரிரபயும் இைாரவயும் (கெர்த்துத்) ததாழுதார்கள். பிைகு, "இவ்வாகை 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களும் ததாழுதார்கள்'' என்றும், "அவ்வாகை நபி (ஸல்) 
அவர்களும் ததாழுவார்கள் என இப்னு உமர் (ைலி) அவர் கள் கூைினார்கள்'' 

என்றும் அைிவித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 
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 2476 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "மஃக்ரிரபயும் இைாரவயும் ஒகைகயார் இகாமத்தில் 
(கெர்த்துத்) ததாழுதார்கள்'' என இடம்தபற்றுள்ளது.  

2477 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் முஸ்தலிஃபாவில் மஃக்ரிரபயும் இைாரவயும் (கெர்த்துத்) 
ததாழுதார்கள். ஒகைகயார் இகாமத்தில் மூன்று ைக்அத்கள் மஃக்ரிரபயும் 
இைண்டு ைக்அத்கள் இைாரவயும் ததாழுதார்கள்.  

2478 ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்களுடன் (அைஃபாவிலிருந்து) திரும்பி முஸ்தலிஃபாவிற்கு வந்து 
கெர்ந்தகபாது, அவர்கள் ஒகைகயார் இகாமத்தில் மஃக்ரிரபயும் இைாரவயும் 
(கெர்த்துத்) ததாழுவித்துவிட்டுத் திரும்பினார்கள். பிைகு, "இவ்வாகை இந்த 
இடத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் ததாழுவித் 
தார்கள்'' என்றும் கூைினார்கள்.  

பாடம் : 48 (ஹாஜிகள்) துல்ஹஜ் பத்தாம் நாளில் முஸ்தலிஃபாவில் சுப்ஹுத் 
ததாழு ரகரய (அதன் ஆைம்ப கநைத்தில்) அதிக இருட்டிகலகய ததாழுவது 
விரும்பத் தக்கதாகும்; சுப்ஹு கநைம் வந்துவிட்டது என்பரத உறுதி தெய்து 
தகாண்ட பின்னகை அவ்வாறு ஆைம்ப கநைத்தில் ததாழ கவண்டும். 

 2479 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஹஜ் பயணத்தில்) எந்தத் 
ததாழுரகரயயும் அதற்குரிய கநைத்தில் ததாழாமல் கவறு கநைத் தில் 
ததாழுதரத நான் பார்த்ததில்ரல; இைண்டு ததாழுரககரளத் தவிை. ஒன்று: 
முஸ்தலிஃபா வில் மஃக்ரிரபயும் இைாரவயும் (கெர்த்துத்) ததாழுதது. 
மற்தைான்று: அன்ரைய (மறு) நாள் ஃபஜ்ர் ததாழுரகரய அதற்குரிய (வழக்க 
மான) கநைத்திற்கு முன்னகை (முஸ்தலிஃபாவில்) ததாழுதது.159 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "ஃபஜ்ர் 
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ததாழுரகரய அதற்குரிய (வழக்கமான) கநைத்திற்கு முன் இருட்டிகலகய 
ததாழுதது'' என இடம்தபற்றுள்ளது. 

 பாடம் : 49 தபண்கள் (முதிகயார், கநாயாளிகள்) உள்ளிட்ட பலவனீர்கரள, 

கூட்ட தநரிெல் ஏற்படுவதற்கு முன்கப இைவின் இறுதியில் 
முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து மினாவிற்குப் புைப்படச் தெய்வது விரும்பத் 
தக்கதாகும்; மற்ைவர்கள் சுப்ஹுத் ததாழுரகரய நிரைகவற்றும்வரை 
முஸ்தலிஃபாவி கலகய தங்கியிருப்பது விரும்பத் தக்க தாகும்.160 

 2480 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் களுக்கும் கூட்ட தநரிெல் ஏற்படுவதற்கும் முன்கப 
(முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து மினாவிற் குத்) தாம் புைப்பட்டுச் தெல்ல ெவ்தா (ைலி) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் முஸ்தலிஃபா இைவில் 
அனுமதி ககட் டார்கள்- (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் 

துரணவியார்) ெவ்தா கனத்த உடலு ரடயவைாக (தமதுவாக நடப்பவைாக) 
இருந் தார்கள்- அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெவ்தா (ைலி) 
அவர்களுக்கு அனுமதியளித்தார்கள். எனகவ, அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் புைப்படுவதற்கு முன்கப புைப்பட்டுச் தென்ைார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கரள சுப்ஹுவரை அங்கககய தங்கியிருக்கச் 
தெய்தார் கள். பிைகு அவர்கள் (சுப்ஹுத் ததாழுதுவிட்டுப்) புைப்படகவ 
நாங்களும் புைப்பட்டுச் தென்கைாம். ெவ்தா (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் அனுமதி தபற்று முன்கப தென்ைரதப் கபான்று, நானும் 
அனுமதி தபற்ைிருந்தால் கவதைந்த மகிழ்ச்ெிரயயும்விட அது எனக்கு மிகவும் 
உவப்பானதாய் இருந்திருக்கும்.161 இதன் அைிவிப்பாளைான காெிம் பின் 
முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இந்த 
ஹதீஸின் மூலத்தில் இடம்தபற்றுள்ள "ஸபிதா' எனும் தொல்லுக்கு "கனத்த 
உடலுரடயவர்' என்று தபாருள்.  

2481 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ெவ்தா (ைலி) அவர்கள் கனத்த 
உடலுரடய தமதுவாக நடக்கும் தபண்ணாக இருந்தார். எனகவ, அவர் 
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முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து இைவிகலகய புைப்பட்டுச் தெல்ல அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அனுமதி ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவருக்கு அனுமதியளித்தார்கள். ெவ்தா (ைலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அனுமதி தபற்ைரதப் கபான்று 
நானும் அவர்களிடம் அனுமதி தபற்ைிருந்தால் நன்ைாயிருந்திருக்கும்! இதன் 
அைிவிப்பாளைான காெிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் இமாமுட கனகய (முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து மினாவிற்குப்) புைப்பட்டுச் 
தெல்வார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2482 காெிம் பின் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
"ெவ்தா (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அனுமதி 
தபற்ை ரதப் கபான்று, நானும் அவர்களிடம் அனுமதி தபற்றுச் தென்று, 

மினாவில் சுப்ஹுத் ததாழுது விட்டு, மக்கள் வருவதற்கு முன்கப "ஜம்ைா'வில் 
கல்தலைிந்திருந்தால் நன்ைாயிருந் திருக்கும் என நான் விரும்பிகனன்'' என்று 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். அப்கபாது ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம், 

"ெவ்தா (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அனுமதி 
தபற்ைிருந்தாைா?'' என்று ககட்கப் பட்டது. அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், 

"ஆம். அவர் கனத்த உடலுரடய தபண்ணாக இருந்த தால் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அனுமதி ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவருக்கு அனுமதியளித்தார்கள்'' என்று விரடயளித்தார்கள். 

 2483 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது.  

2484 அஸ்மா (ைலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிரமயான அப்துல்லாஹ் பின் 
ரகொன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அஸ்மா (ைலி) அவர்கள் முஸ்தலிஃபா 
இல்லத்தின் அருகக இருந்தகபாது, என்னிடம் "ெந்திைன் மரைந்துவிட்டதா?'' 

என்று ககட்டார்கள். நான் "இல்ரல' என்கைன். அவர்கள் ெிைிது கநைம் 
ததாழுதுவிட்டுப் பிைகு "மககன! ெந்திைன் மரைந்துவிட்டதா?'' என்று (மீண்டும்) 
ககட்டார்கள். நான் "ஆம் (மரைந்துவிட்டது)' என்கைன். "என்னுடன் 
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(மினாவுக்குப்) புைப்படு'' என்று கூைினார்கள். அவ்வாகை நாங்கள் புைப் பட்டுச் 
தென்கைாம். (மினா வந்ததும்) அவர்கள் "ஜம்ைா'வில் கல்தலைிந்துவிட்டுப் 
பின்னர் (திரும்பிவந்து) தமது கூடாைத்தில் ததாழுதார் கள். அப்கபாது 
அவர்களிடம் நான், "அம்மா! நாம் விடிவதற்கு முன்கப (மினாவுக்கு) வந்து 
விட்கடாம்'' என்கைன். அவர்கள், "(இதில் தவ கைதும்) இல்ரல, மககன! நபி 
(ஸல்) அவர்கள் தபண்களுக்கு (விடியலுக்கு முன்கப மினா விற்கு வை) 

அனுமதியளித்துள்ளார்கள்'' என்று தொன்னார்கள்.162 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "இல்ரல, 

மககன! அல்லாஹ்வின் நபி (ஸல்) அவர்கள், பயணத்திலிருந்த தம் தபண்க 
ளுக்கு (விடியலுக்கு முன்கப மினாவிற்கு வை) அனுமதியளித்துள்ளார்கள்'' 

என்று கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

2485 ொலிம் பின் ைவ்வால் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (நபி (ஸல்) 
அவர்களின் துரணவியார்) உம்மு ஹபபீா (ைலி) அவர்களிடம் தென்கைன். 
அப்கபாது அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ரன முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து 

(மினாவிற்கு) இைவி(ன் இருளி)கலகய அனுப்பிரவத்தார்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2486 உம்மு ஹபபீா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் இவ்வாகை தெய்துவந்கதாம். (அதாவது) "ஜம்உ' 

விலிருந்து மினாவிற்கு இருளிகலகய (விடியலுக்கு முன்கப) புைப்பட்டுச் 

தெல்கவாம். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் அம்ர் பின் முஹம்மத் அந்நாகித் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 

("ஜம்உ' என்ப தன் மற்தைாரு தபயைான) "முஸ்தலிஃபா விலிருந்து...'' என்று 

இடம்தபற்றுள்ளது.  

2487 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "பலவனீர்(களான தபண்)களுடன்' அல்லது "பயணச் 

சுரமகளுடன்' என்ரனயும் "ஜம்உ' (முஸ்தலிஃபா)விலிருந்து (மினாவிற்கு) 
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இைவிகலகய அனுப்பிரவத்தார்கள்.163 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2488 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தம் குடும்பத்துப் பலவனீர்கரள முன்கூட்டிகய (மினாவிற்கு) 
அனுப்பிரவத்தார்கள். அவர் களில் நானும் ஒருவன் ஆகவன். இரத 
உரபதுல்லாஹ் பின் அபயீஸீத் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.164  

2489 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தம் குடும்பத்துப் பலவனீர்கரள முன்கூட்டிகய (மினாவிற்கு) 
அனுப்பிரவத்தார்கள். அவர்களில் நானும் ஒருவனாயிருந்கதன். இரத அதாஉ 
பின் அபைீபாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

2490 இப்னு ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அதிகாரலக்கு முந்ரதய (ெஹர்) கநைத்திகலகய தம் பயணச் 
ொமான்களுடன் என்ரன (முஸ்தலிஃபாவிலிருந்து மினாவிற்கு) 
அனுப்பிரவத்தார்கள் என்று இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் தொன்னார்கள் 
என அதாஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள். நான் அதாஉ (ைஹ்) அவர்களிடம், 

"இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இைவு 
நன்கு இருக்ககவ) நீண்ட இைவில் என்ரன (மினாவிற்கு) அனுப்பிரவத்தார்கள்' 

என்று கூைினார்கள் எனும் தெய்தி தங்களுக்கு எட்டியதா?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அதாஉ (ைஹ்) அவர்கள் "இல்ரல; கமற்கண்டவாறு அதிகாரலக்கு 
முந்ரதய (ெஹர்) கநைத்திகலகய என்ரன அனுப்பிரவத்தார்கள் என்று 
மட்டுகம கூைி னார்கள்'' என்ைார்கள். நான் அவரிடம், "இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் "நாங்கள் ஃபஜ்ருக்கு முன்கப ஜம்ைாவில் கல்தலைிந்கதாம் என்று 
கூைினார்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அதாஉ (ைஹ்) அவர்கள், "இல்ரல; 

கமற்கண்ட வாறு மட்டுகம கூைினார்கள்'' என்று விரட யளித்தார்கள். "ஃபஜ்ரை 
எங்கு ததாழுவித்தார் கள்?'' என்று நான் ககட்க, "இல்ரல; கமற் கண்டவாறு 
மட்டுகம கூைினார்கள்'' என்ைார் கள்.  
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2491 ொலிம் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் தமது குடும்பத்திலுள்ள 
பலவனீர்கரள முன் கூட்டிகய (ஃபஜ்ருக்கு முன்கப மினாவிற்கு) 
அனுப்பிவிடுவார்கள். அதன்படி, அவர்கள் முஸ்தலிஃபாவில் "மஷ்அருல் 
ஹைாம்' எனுமிடத்தில் இைவில் தங்கியிருந்து, அங்கு தமக்குத் 
ததரிந்தவரகயில் அல்லாஹ்ரவ நிரனவு கூர்வார்கள். பிைகு, இமாம் 
முஸ்தலிஃபாவில் தங்கித் திரும்புவதற்கு முன்கப இவர்கள் (மினாவிற்குத்) 
திரும்பிவிடுவர். அவர்களில் ெிலர் ஃபஜ்ர் ததாழுரகக்காக முன்கூட்டிகய 
மினாவிற்குச் தென்றுவிடுவர். இன்னும் ெிலர் அதற்குப் பின் தெல்வர். 
மினாவுக்குச் தென்ைதும் "ஜம்ைா'வில் கல்தலைிவர். "(முதிகயார், தபண்கள், 

கநாயாளிகள் கபான்ை) இத்தரகய (நலிந்த)வர்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (இவ்வாறு தெய்ய) அனுமதி யளித்துள்ளார்கள்'' என்று 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூறுவார்கள்.165 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 50 "பத்னுல் வாதி' பள்ளத்தில் மக்கா தமக்கு இடப் பக்கமிருக்கும்படி 
நின்று, "ஜம்ைத்துல் அகபா'வின் மீது கல்தலைிவதும், ஒவ்தவாரு கல்ரல 
எைியும்கபாது தக்பரீ் கூறுவதும்.166 

2492 அப்துர் ைஹ்மான் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் "பத்னுல் வாதி' பள்ளத்தில் நின்று 

"ஜம்ைத்துல் அகபா'வின் மீது ஏழு ெிறு கற் கரள எைிந்தார்கள். ஒவ்தவாரு 
கல்ரல எைியும்கபாதும் தக்பரீும் கூைிக்தகாண்டிருந் தார்கள். அப்கபாது 
அவர்களிடம், "மக்கள் கமற்பைப்பில் நின்ைல்லவா கல்ரல எைிகின்ை னர்?'' 

என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அப்துல் லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள், 

"எவரனத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரலகயா அவன்மீது ஆரணயாக! 
"அல்பகைா' அத்தியாயம் எவருக்கு அருளப் தபற்ைகதா (அந்த அல்லாஹ்வின் 
தூதர்-ஸல்) அவர்கள் (கல்ரல எைிந்தபடி) நின்ைிருந்த இடம் இதுதான்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.167 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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2493 சுரலமான் பின் மஹ்ைான் அல்அஃமஷ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
(ஒரு முரை) ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுஃப் தொற்தபாழிவு கமரட 
(மிம்பர்)மீதிருந்தபடி, "ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் ததாகுத்தளித்த முரைப்படி 
குர்ஆரனத் ததாகு(த்துப் பதிவு தெய்யு)ங்கள். (அல்பகைா அத்தியாயம், அந்நிொ 
அத்தியாயம், ஆலு இம்ைான் அத்தியாயம் என்தைல்லாம் கூறுவரதத் தவிர்த்து) 
பசுமாட்ரடப் பற்ைிக் குைிப்பிடும் அத்தியாயம், மகளிர் பற்ைிக் குைிப்பிடும் 
அத்தியாயம், இம்ைானின் ெந்ததியர் பற்ைிக் குைிப்பிடும் அத்தியாயம் (எனப் 
தபயரிட்டு, குர்ஆன் வெனங்கரள ஜிப்ரீல் தகாண்டுவந்த வரிரெ முரைப்படி 
பதிவு தெய்யுங்கள்)'' என்ைார். நான் இப்ைாஹமீ் அந்நகஈ (ைஹ்) அவர் கரளச் 
ெந்ததித்தகபாது ஹஜ்ஜாஜ் கூைியரதத் ததரிவித்கதன். அப்கபாது இப்ைாஹமீ் 
(ைஹ்) அவர்கள் ஹஜ்ஜாரஜக் கடிந்துரைத்துவிட்டுப் பின்வருமாறு 
கூைினார்கள்: அப்துர் ைஹ்மான் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர் கள் என்னிடம் 
கூைினார்கள்: நான் (ஹஜ்ஜின் கபாது) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களுடன் இருந்கதன். அவர்கள் (மினா வில்) "ஜம்ைத்துல் அகபா'விற்குச் 
தென்று அதரன ஒட்டியுள்ள "பத்னுல் வாதி' பள்ளத் தாக்கில் இைங்கி 
ஜம்ைாரவ கநாக்கி நின்று அதன் மீது ஏழு ெிறு கற்கரள எைிந்தார்கள். 
ஒவ்தவாரு கல்ரல எைியும்கபாதும் தக்பரீும் கூைினார்கள். அப்கபாது 
அவர்களிடம் நான், "அபூஅப்திர் ைஹ்மான்! மக்கள் இப்பள்ளத் தாக்கின் 
கமற்பைப்பில் நின்ைவாறு கல்ரல எைி கின்ைனகை?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "எவரனத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரலகயா அவன்மீது 

ெத்தியமாக! "அல் பகைா' அத்தியாயம் எவருக்கு அருளப்தபற் ைகதா அவர்கள் 
(கல்ரல எைிந்தபடி) நின்ைி ருந்த இடம் இதுதான்'' என்று 
விரடயளித்தார்கள்.168 - கமற்கண்ட தெய்தி கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "ஹஜ்ஜாஜ், 

"அல்பகைா அத்தியாயம் எனச் தொல்லாதீர்கள்' என்று கூைியரதக் ககட்கடன் 
என அஃமஷ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாக அைிவிப்பு ஆைம்பிக்கிைது. மற்ை 
விவைங்கள் கமற்கண்ட அைிவிப்பில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 
2494 அப்துர் ைஹ்மான் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களுடன் ஹஜ் தெய்கதன். அவர்கள் 
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இரை யில்லம் கஅபா தமக்கு இடப் பக்கமாகவும், மினா தமக்கு வலப் 
பக்கமாகவும் இருக்கும்படி (பத்னுல் வாதி பள்ளத்தாக்கில்) நின்று ஜம்ைாவின் 
மீது ஏழு ெிறு கற்கரள எைிந்தார்கள். கமலும், "அல்பகைா அத்தியாயம் 
எவருக்கு அருளப்தபற்ைகதா அவர்கள் (கல்ரல எைிந்தபடி) நின்ைிருந்த இடம் 
இதுதான்'' என்றும் கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2495 கமற்கண்ட தெய்தி மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் "ஜம்ைத்துல் 
அகபா'விற்குச் தென்ை கபாது...'' என்று அைிவிப்பு ததாடங்குகிைது. 

 2496 அப்துர் ைஹ்மான் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
(ஹஜ்ஜின்கபாது) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் "பத்னுல் வாதி' 
பள்ளத்தாக்கில் நின்று (ஜம்ைாவின் மீது) கல்ரல எைிந்துதகாண்டிருந்தார்கள். 
அப் கபாது அவர்களிடம் "மக்கள் பள்ளத்தாக்கின் கமற்பைப்பில் நின்று 
ஜம்ைாவின் மீது கல்ரல எைிகின்ைனகை? (ஆனால் தாங்கள் பள்ளத்தில் நின்று 
கல்ரல எைிகின்ைரீ்ககள?)'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் "எவரனத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரலகயா 
அவன்மீது ெத்தியமாக! "அல்பகைா' அத்தியாயம் எவருக்கு அருளப்தபற்ைகதா 
அவர்கள் இங்கிருந்ததுதான் (ஜம்ைாவின் மீது) கல்ரல எைிந்தார்கள்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 51 நஹ்ருரடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் வாகனத்தில் 
அமர்ந்தவாறு "ஜம்ைத்துல் அகபா'வின் மீது கல் எைிவது விரும்பத் தக்கதாகும் 
என்பதும், "நீங்கள் உங்களது ஹஜ்ஜின் கிரிரயகரள (என்னிடமிருந்து) 
கற்றுக்தகாள்ளுங்கள்'' என்ை நபி (ஸல்) அவர்களின் தொல்லின் விளக்கமும்.  

2497 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் நஹ்ருரடய 
(துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் தமது வாகன ஒட்டகத்தில் அமர்ந் தவாறு 
(ஜம்ைத்துல் அகபாவின் மீது) கல் எைிவரத நான் கண்கடன். கமலும் அவர்கள், 

"நீங்கள் உங்களது ஹஜ்ஜின் கிரிரயகரள (என்னிட மிருந்து இந்த 
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ஆண்டிகலகய) கற்றுக்தகாள்ளுங்கள். ஏதனனில் நான், எனது இந்த ஹஜ்ஜிற்குப் 
பிைகு ஹஜ் (தெய்கவனா,) தெய்யமாட்கடனா என்பரத அைியமாட்கடன்'' என்று 
கூைிக்தகாண்டிருந்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

2498 உம்முல் ஹுரஸன் பின்த் இஸ்ஹாக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
"விரடதபறும்' ஹஜ்ஜின்கபாது நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் ஹஜ் தெய்கதன். அவர்கள் தமது வாகனத்தில் அமர்ந்தபடி 
"ஜம்ைத்துல் அகபா'வின் மீது கல் எைிந்துவிட்டுத் திரும்பிச் தென்ைரத நான் 
கண்கடன். அப்கபாது அவர்களுடன் பிலால் (ைலி) அவர்களும் உொமா பின் 
ரஸத் (ைலி) அவர்களும் இருந்தனர். அவர்களில் ஒருவர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களது ஒட்டகத்ரதப் பிடித்து இழுத்துச் தென்ைார். மற் 
தைாருவர் தவயில் படாமலிருக்க அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
தரலமீது தமது ஆரடரய உயர்த்திப் பிடித்து (நிழலிட்டுக்) தகாண்டிருந்தார். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நிரைய விையங் கரளக் 
கூைினார்கள். "அல்லாஹ்வின் கவதத்தின்படி உங்கரள வழி நடத்தக்கூடிய, 

உறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட, கறுப்பு நிை அடிரமதயாருவர் உங்களுக்குத் 

தரலவைாக ஆக்கப்பட்டாலும் அவைது தொல்ரலக் ககளுங்கள்; (அவருக்குக்) 
கீழ்ப்படியுங்கள்'' என்று அவர்கள் கூைியரதயும் நான் தெவியுற்கைன்.  

2499 உம்முல் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "விரடதபறும்' 

ஹஜ்ஜின்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நான் ஹஜ் தெய் 
கதன். உொமா (ைலி), பிலால் (ைலி) ஆகிய இருவரையும் நான் கண்கடன். 
அவர்களில் ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர்களது ஒட்டகத்தின் கடிவாளத்ரதப் 

பிடித்துக்தகாண்டிருந்தார். மற்ைவர் தவயில் படாமலி ருக்கத் தமது ஆரடரய 

உயர்த்திப் பிடித்து அவர்கரள மரைத்துக்தகாண்டிருந்தார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஜம்ைத்துல் அகபா'வில் கல் எைியும்வரை (இவ்வாறு 

தெய்துதகாண்டிருந்தனர்).169 முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ஆகிய நான்) 
கூறுகிகைன்: இந்த ஹதீஸின் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அபூஅப்திர் 
ைஹமீ் (ைஹ்) அவர் களது இயற்தபயர் காலித் பின் அபயீஸீத் என்பதாகும். 
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அவர் முஹம்மத் பின் ெலமா (ைஹ்) அவர்களின் தாய்மாமன் ஆவார். 
அவரிடமிருந்து வகீஉ பின் அல்ஜர்ைாஹ் (ைஹ்), ஹஜ்ஜாஜ் அல்அஃவர் (ைஹ்) 
ஆகி கயார் ஹதீஸ்கரள அைிவித்துள்ளனர்.  

பாடம் : 52 சுண்டி விரளயாடும் கற்கள் அளவிற்குச் ெிறு கற்கள் அரமவது 
விரும்பத் தக்கதாகும்.  

2500 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள், சுண்டி விரளயாடும் கற்கள் அளவிலான ெிைிய கற்கரளகய 

(ஜம்ைாக் களில்) எைிந்தரத நான் கண்கடன். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 53 கல்தலைிய உகந்த கநைம்  

2501 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நஹ்ரு'ரடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் முற்பகல் 
கநைத்திலும் அதற்கடுத்த நாட்களில் சூரியன் உச்ெியிலிருந்து ொய்ந்ததும் 
கற்கரள எைிந்தார்கள்.170 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நபி (ஸல்) அவர்கள் 

(அவ்வாறு) தெய்வார்கள்' எனும் வாெகம் இடம்தபற்றுள்ளது. 

 பாடம் : 54 ஜம்ைாவில் எைியப்படும் ெிறு கற்கள் (எண்ணிக்ரக) ஏழு என்பதன் 
விளக்கம்.  

2502 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: இயற்ரகக் கடரன 
நிரைகவற்ைிய பின் கற்களால் துப்புைவு தெய்வது ஒற்ரை எண் ணிக்ரக 
(மூன்று) ஆகும். (ஹஜ்ஜின்கபாது) கற்கரள எைிவதும் ஒற்ரை எண்ணிக்ரக 

(ஏழு) ஆகும்; ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கி ரடகய ததாங்ககாட்டம் ஓடுவதும் 
ஒற்ரை எண்ணிக்ரக (ஏழு) ஆகும்; கஅபாரவச் சுற்ைி (தவாஃப்) வருவதும் 
ஒற்ரை எண்ணிக்ரக (ஏழு) ஆகும். உங்களில் ஒருவர் இயற்ரகக் கடரன 
நிரைகவற்ைிய பின் கற்களால் துப்புைவு தெய்யும்கபாது ஒற்ரை 
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எண்ணிக்ரகயில் துப்புைவு தெய்யட்டும்! இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 55 (ஹஜ் கிரிரயகளுக்குப் பின்) தரலமுடிரயக் குரைப்பரதவிட 
முழுரமயாக மழிப்பகத ெிைந்ததாகும்; குரைத்துக்தகாள்ளவும் அனுமதி 
உண்டு.171  

2503 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஹஜ் 
கிரிரயகளுக்குப் பின்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
தரலரய மழித்தார்கள். அவர்களுரடய கதாழர்களில் ெிலரும் 
மழித்துக்தகாண்டனர். கவறுெிலர் (ெிைிதளவு) முடிரயக் 
குரைத்துக்தகாண்டனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"மழித்துக்தகாள்பவர்களுக்கு அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக!'' என்று ஓரிரு 
முரை பிைார்த்தித்தார்கள். பிைகு "முடிரய குரைத்துக்தகாண்டவர்களுக்கும் 
(அருள் புரிவானாக)'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள்.172 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2504 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இரைவா, மழித்துக்தகாள்பவர்களுக்கு அருள் 

புரிவாயாக!'' என்று பிைார்த்தித்தகபாது மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
குரைத்துக்தகாள்பவர் களுக்கும் (கெர்த்துப் பிைார்த்தியுங்கள்)'' என்ைனர். பிைகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இரைவா! மழித்துக்தகாள்பவர் 
களுக்கு அருள் புரிவாயாக!'' என்ைார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
குரைத்துக்தகாள்பவர் களுக்கும்...'' என்ைனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "முடிரயக் குரைத்துக்தகாள்பவர் களுக்கும் (இரைவா, அருள் 

புரிவாயாக!)'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள்.  

2505 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மழித்துக்தகாள்பவர்களுக்கு அல்லாஹ் அருள் 

புரிவானாக!'' என்று பிைார்த்தித்ததும் மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை, 

குரைத்துக்தகாள்பவர்களுக்கும் (பிைார்த்தியுங்கள்)'' என்ைனர். அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ், மழித்துக்தகாள்பவர் களுக்கு அருள் 

புரிவானாக!'' எனப் பிைார்த்தித்தார்கள். மக்கள் (மீண்டும்), "அல்லாஹ்வின் 

தூதகை! குரைத்துக்தகாள்பவர்களுக்கும்...'' என்ைனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (மறுபடியும்) "அல்லாஹ், மழித்துக்தகாள்பவர்களுக்கு அருள் 

புரிவானாக!'' எனப் பிைார்த்தித்தார்கள். மக்கள் (திரும்பவும்) "அல்லாஹ்வின் 

தூதகை! குரைத்துக்தகாள்வர்களுக்கும்...'' என்ைனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "குரைத்துக்தகாள்பவர்களுக்கும் (அல்லாஹ் அருள் 
புரிவானாக)'' எனப் பிைார்த்தித்தார்கள்.  

2506 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், நான்காவது தடரவயில் "குரைத் துக்தகாள்பவர்களுக்கும் 
(அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக)' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பிைார்த்தித்தார்கள் என இடம்தபற்றுள்ளது.  

2507 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இரைவா, மழித்துக்தகாள்பவர்களுக்கு மன்னிப்பு அளிப்பாயாக!'' எனப் 
பிைார்த்தித் ததும் மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
"குரைத்துக்தகாள்பவர்களுக்கும் (பிைார்த்தி யுங்கள்)'' என்ைனர். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரைவா, மழித்துக்தகாள் பவர்களுக்கு மன்னிப்பு 
அளிப்பாயாக!'' என்று (மீண்டும்) பிைார்த்தித்தார்கள். மக்கள் (மீண்டும்), 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! குரைத்துக்தகாள் பவர்களுக்கும் (பிைார்த்தியுங்கள்)'' 
என்ைனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரைவா, 

மழித்துக்தகாள்பவர்களுக்கு மன்னிப்பு அளிப்பாயாக!'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள். 
மக்கள் (மறுபடியும்) "அல்லாஹ்வின் தூதகை! குரைத்துக்தகாள்பவர்களுக்கும்...'' 
என்ைதும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"குரைத்துக்தகாள்பவர்களுக்கும் (மன்னிப்பு அளிப்பாயாக)'' என்று பிைார்த்தித் 
தார்கள்.173 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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2508 உம்முல் ஹுரஸன் பின்த் இஸ்ஹாக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி 
(ஸல்) அவர்கள் "விரடதபறும்' ஹஜ்ஜின்கபாது தரலரய 

மழித்துக்தகாள்பவர்களுக்காக மூன்று முரையும், முடிரயக் 

குரைத்துக்தகாள்பவர்களுக்காக ஒரு முரையும் பிைார்த்தித்தரத நான் 

தெவியுற்கைன். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் வகீஉ பின் அல்ஜர்ைாஹ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 

"விரடதபறும் ஹஜ் ஜின்கபாது' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

2509 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "விரடதபறும்' ஹஜ்ஜில் (ஹஜ் கிரிரயகரள 

முடித்ததும்) தமது தரலரய மழித்தார்கள்.174 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 56 துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளில் (முதலில்) கல்தலைிவதும் பிைகு 
அறுத்துப் பலி யிடுவதும் பிைகு தரலரய மழிப்பதும் நபிவழி (சுன்னா) 
ஆகும். மழிக்கும் கபாது தரலயின் வலப் பக்கத்திலி ருந்து ததாடங்குவதும் 
நபிவழியாகும்.  

2510 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ("விரடதபறும்' ஹஜ்ஜில்) மினாவிற்குச் தென்ை கபாது, 

(முதலில்) ஜம்ை(த்துல் அகப)ôவிற்குச் தென்று கற்கரள எைிந்தார்கள். பின்னர் 
மினா விலிருந்த தமது கூடாைத்திற்கு வந்து அறுத்துப் பலியிட்டார்கள். பிைகு 
நாவிதரிடம் தமது தரலயின் வலப் பக்கத்ரதயும் பின்னர் இடப் பக்கத்ரதயும் 
காட்டி, "எடு' என்ைார்கள். பிைகு அந்த முடிரய மக்களிரடகய விநிகயாகிக்க 
(உத்தைவிடலா)னார்கள்.  

2511 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அபூபக்ர் பின் அபரீைபா (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
(தரலயின்) வலப் பக்கத்ரத நாவிதரிடம் காட்டி "எடு' என்ைார்கள். பிைகு அந்த 
முடிரயத் தமக்கு அருகிலிருந்த மக்களிரடகய விநிகயாகிக்கச் தெய்தார்கள். 
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பின்னர் தமது (தரலயின்) இடப் பக்கத்ரத நாவிதரிடம் காட்டினார்கள். அவர் 
அரத மழித்தார். அந்த முடிரய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் 
உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்களுக்குக் தகாடுத்தார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 
அபூகுரைப் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் பின்வருமாறு காணப்படுகிைது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முதலில் (தமது தரலயின்) வலப் 
பக்கத்திலி ருந்து ஆைம்பித்தார்கள். ஓரிரு முடிகரள மக்களிரடகய 
விநிகயாகிக்கச் தெய்தார்கள். பின்னர் இடப் பக்கத்ரதக் காட்டி அவ்வாகை 
(மழிக்கச்) தெய்தார்கள். பிைகு, "அபூதல்ஹா இங்கக இருக்கிைாைா?'' என்று 
ககட்டார்கள். (அவர் வந்ததும்) அவரிடம் அந்த முடிரயக் தகாடுத்தார்கள்.  

2512 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளில்) "ஜம்ைத்துல் அகபா'வில் 
கல்தலைிந்துவிட்டுப் பிைகு பலி ஒட்டகத்ரத கநாக்கிச் தென்று அரத 

அறுத்தார்கள். நாவிதரும் அங்கக அமர்ந்திருந்தார். அவரி டம் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது தரலரயக் ரகயால் சுட்டிக் காட்டினார்கள். 
வலப் பக்கத்ரத அவர் மழித்ததும் முடிரயத் தமக்கு 
அருகிலிருந்தவர்களிரடகய விநிகயாகிக்கச் தெய்தார்கள். பிைகு நாவிதரிடம் 
"மறு பக்கத்ரத மழி'' என்ைார்கள். பின்னர் "அபூதல்ஹா எங்கக?'' என்று ககட்டு, 

(அவர்கள் வந்ததும்) அவர்களிடம் அந்த முடிரயக் தகாடுத்தார்கள்.  

2513 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளில்) "ஜம்ைத்துல் அகபா'வில் 
கற்கரள எைிந்து, தமது பலிப் பிைாணிரய அறுத்துப் பலியிட்டதும் தமது 
தரலரய மழித்தார்கள். நாவிதரிடம் தமது தரலயின் வலப் பக்கத்ரதக் 

காட்டியகபாது, அவர் அரத மழித்தார். அபூதல்ஹா அல்அன்ொரி (ைலி) 
அவர்கரள அரழத்து, அவர்களிடம் அந்த முடிரயக் தகாடுத்தார்கள். பிைகு 
நாவிதரிடம் தமது தரலயின் இடப் பக்கத்ரதக் காட்டி "மழி' என்ைார்கள். அவர் 
மழித்ததும் அரத அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களிடம் தகாடுத்து "இரத 
மக்களிரடகய விநிகயாகிப்பைீாக!'' என்ைார்கள். 
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பாடம் : 57 ஒருவர் பலியிடுவதற்கு முன் தரல முடிரய மழித்துவிட்டாகலா, 

கல் எைி வதற்கு முன் பலியிட்டுவிட்டாகலா (குற்ைமில்ரல).175 

2514 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "விரடதபறும்' ஹஜ்ஜின்கபாது 
மக்களின் ககள்விகளுக்கு விரடயளித்தவாறு மினாவில் 
நின்றுதகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது அவர் களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! ததரியாமல் நான் பலியிடுவதற்கு முன்கப தரலரய 
மழித்துவிட்கடன்'' என்ைார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"குற்ைமில்ரல. (இப்கபாது) பலியிடுவைீாக!'' என்ைார்கள். பின்னர் மற்தைாரு 
மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ததரியாமல் நான் கல் தலைிவதற்கு 
முன்கப அறுத்துப் பலியிட்டு விட்கடன்'' என்ைார். அதற்கும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "குற்ைமில்ரல. (இப்கபாது) கல்தலைிவைீாக!'' என்ைார்கள். 
அன்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் முந்திச் தெய்யப் பட்டது 
என்கைா, அல்லது பிந்திச் தெய்யப்பட்டது என்கைா ககட்கப்பட்ட (இத்தரகய) 
ககள்விகள் அரனத்திற்கும் "குற்ைமில்ரல. (இப்கபாது) தெய்யுங்கள்'' என்கை 

விரடயளித்தார்கள்.176  

2515 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ("விரடதபறும்' ஹஜ்ஜின்கபாது) தமது 

வாகனத்தில் அமர்ந்திருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் மக்கள் (ெில 

விளக்கங்கரள) ககட்கலாயினர். அவர் களில் ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! நான் அறுத்துப் பலியிடுவதற்கு முன் கல்தலைிய கவண்டும் என 
அைிந்திருக்கவில்ரல. எனகவ, கல்தலைி வதற்கு முன்கப பலியிட்டுவிட்கடன்'' 

என்ைார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள், "குற்ைமில்ரல. 
(இப்கபாது) கல்தலைிவைீாக!'' என்ைார்கள். மற்தைாருவர், "தரலரய மழிப் பதற்கு 
முன் பலியிட கவண்டும் என்பரத அைியாமல், நான் பலியிடுவதற்கு முன்பாக 
தரலரய மழித்துவிட்கடன்'' என்று ககட்கலா னார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "குற்ைமில்ரல. (இப்கபாது) பலியிடு வைீாக!'' என்ைார்கள். 
அன்ரைய தினத்தில் மைதியால், அல்லது அைியாரமயால் ஒரு மனிதர் ெில 
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கிரிரய கரளவிடச் ெிலவற்ரை முந்திச் தெய்துவிட்ட தாகக் ககட்ட 
ககள்விகள் அரனத்திற்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "குற்ை 
மில்ரல; (இப்கபாது) அரதச் தெய்யுங்கள்'' என்று விரடயளிப்பரதகய நான் 
தெவியுற் கைன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 2516 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "நஹ்ரு'ரடய (துல் ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் உரை 

நிகழ்த்திக்தகாண்டிருந்தகபாது, அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் (வந்து) நின்று, "நான் 

இன்னின்ன கிரிரயகளுக்கு முன் இன்னின்ன கிரிரயகரளச் தெய்ய 
கவண்டும் என அைிந்திருக்கவில்ரல'' என்ைார். பிைகு மற்தைாரு மனிதர் வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் இன்னின்ன கிரிரயகளுக்கு முன் இன்ன 
கிரிரயரயச் தெய்ய கவண்டும் என (தவைாக) நிரனத்துக் தகாண்டுவிட்கடன் 
எனக் கூைி, (கல்தலைிதல், பலிப் பிைாணிரய அறுத்தல், தரலமுடி கரளயுதல் 
ஆகிய) இம்மூன்று விையங்கரளக் குைிப்பிட்டார். அவற்றுக்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "குற்ைமில்ரல. (இப்கபாது) தெய்யுங்கள்'' என்கை 
விரடயளித்தார்கள்.  

2517 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கவறு இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் பக்ர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் இடம்தபற் றுள்ள "இம்மூன்று விையங்கரள' 

என்பரதத் தவிை மற்ை விவைங்கள் அரனத்தும் இடம் தபற்றுள்ளன; 

"இம்மூன்று விையங்கரள' எனும் வாெகம் அவைது அைிவிப்பில் 
இடம்தபைவில்ரல. யஹ்யா அல்உமவ ீ(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "நான் 
பலியிடுவதற்கு முன் தரலரய மழித்துவிட்கடன். கல்தலைிவதற்கு முன் 
அறுத்துப் பலியிட்டுவிட்கடன்'' என்பன கபான்ை வாெகங்கள் இடம்தபற்றுள்ளன.  

2518 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "நான் அறுத்துப் பலியிடுவதற்கு முன் 

தரலரய மழித்துவிட்கடன்'' என்ைார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 
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"குற்ைமில்ரல; (இப்கபாது) பலியிடுவைீாக!'' என்ைார்கள். அவர், "நான் கல் 

தலைிவதற்கு முன் அறுத்துப் பலியிட்டு விட்கடன்'' என்ைார். அதற்கும் 

"குற்ைமில்ரல; (இப்கபாது) கல்தலைிவைீாக!'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 

விரடயளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

2519 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைி விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மினாவில் ஓர் 
ஒட்டகத்தின் மீதிருந் தார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்தார்'' 

என ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது.  

2520 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நஹ்ரு'ரடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) 
நாளில் "ஜம்ைத்துல் அகபா'விற்கு அருகில் நின்றுதகாண்டிருந்தகபாது 
அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் 
கல்தலைிவதற்கு முன் தரலரய மழித்துவிட்கடன்'' என்ைார். அதற்கு 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "குற்ைமில்ரல; (இப்கபாது) 
கல்தலைிவைீாக!'' என்ைார்கள். மற்தைாரு மனிதர் வந்து, "நான் கல்தலைிவதற்கு 
முன் அறுத்துப் பலியிட்டுவிட்கடன்'' என்ைார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "குற்ைமில்ரல; (இப்கபாது) கல்தலைிவைீாக!'' என்ைார்கள். 
இன்தனாரு மனிதர் வந்து, "நான் கல்தலைிவதற்கு முன் கஅபாவுக்குத் 
திரும்பிச் தென்று (தவாஃபுல் இஃபாளா தெய்து)விட்கடன்'' என்ைார். அதற்கு, 

"குற்ைமில்ரல; (இப்கபாது தென்று) கல்தலைிவைீாக!'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விரடயளித்தார்கள். அன்ரைய நாளில் அவர்களிடம் 
ககட் கப்பட்ட அரனத்துக் ககள்விகளுக்கும் அவர்கள் "குற்ைமில்ரல. 
(இப்கபாது) தெய் யுங்கள்'' என்கை விரடயளித்தரத நான் கண்கடன்.  

2521 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
(துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளில் நிரைகவற்ை கவண்டிய கிரிரயகளான) 
பலியிடுதல், தரல முடிரய மழித்தல், கல்தலைிதல் ஆகியவற்ரை முன் 
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பின்னாகச் தெய்வரதப் பற்ைிக் ககட்கப்பட்ட கபாது "குற்ைமில்ரல (இப்கபாது 

தெய்யுங்கள்)'' என்று விரடயளித்தார்கள்.177 

 பாடம் : 58 துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளில் "தவாஃபுல் இஃபாளா' தெய்வது 
விரும்பத் தக்கதாகும்.178  

2522 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நஹ்ருரடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் "தவாஃபுல் இஃபாளா'ச் 
தெய்துவிட்டுத் திரும்பிச் தென்று மினாவில் லுஹ்ர் ததாழுரகரயத் 
ததாழுதார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களும் "நஹ்ரு' ரடய நாளில் "தவாஃபுல் இஃபாளா'ச் 
தெய்து விட்டுத் திரும்பிச் தென்று மினாவில் லுஹ்ர் ததாழுவார்கள். 
அவ்வாறுதான் நபி (ஸல்) அவர்களும் தெய்தார்கள் என்றும் அவர்கள் 
குைிப்பிடுவார்கள்.  

2523 அப்துல் அஸீஸ் பின் ருஃரபஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களி டம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிட மிருந்து நீங்கள் அைிந்த ஏகதனும் ஒரு தெய் திரய என்னிடம் 

கூறுங்கள்! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "தர்வியா'வுரடய (துல் 
ஹஜ் எட்டாவது) நாளில் எங்கு லுஹ்ர் ததாழு தார்கள்?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அவர் கள், "மினாவில்' என்று பதிலளித்தார்கள். நான், "(கிரிரயகரள 
முடித்து) மினாவிலிருந்து புைப் படும் (துல்ஹஜ் 12 அல்லது 13ஆவது) நாளில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கு அஸ்ர் ததாழுதார்கள்?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு, "அல்அப்தஹ் எனுமிடத்தில்' என்று பதிலளித்துவிட்டு, 

பிைகு "உன்னுரடய தரலவர்கள் தெய்வரதப் கபான்று நீயும் தெய்துதகாள்'' 

என்று அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்.179  

பாடம் : 59 (மினாவிலிருந்து புைப்படும்) "நஃப்ரு'ரடய (துல்ஹஜ் 12 அல்லது 
13ஆவது) நாளில் "அல்முஹஸ்ஸபி'ல் தங்குவதும், அங்கு ததாழுவதும் 
விரும்பத் தக்கதாகும்.180  
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2524 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "அல்அப்தஹ்' எனும் இடத்தில் 
நபி (ஸல்) அவர்களும், அபூபக்ர் (ைலி), உமர் (ைலி) ஆகிகயாரும் 
தங்கக்கூடியவர்களாக இருந்தனர். 

 2525 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய தாவது: இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
"அல்முஹஸ் ஸப்' என்ை இடத்தில் தங்குவரத நபிவழி யாகக் கருதுவார்கள்; 

"நஃப்ரு'ரடய (துல்ஹஜ் 12 அல்லது 13ஆவது) நாளில் "அல்ஹஸ்பா' வில் 
(அல்முஹஸ்ஸப்) லுஹ்ர் ததாழுவார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் அவர்களுக்குப் பின் கலீஃபாக்களும் அல்முஹஸ்ஸபில் தங்கினர்.  

2526 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: "அல்அப்தஹ்' எனும் இடத்தில் 
தங்குவது நபிவழியன்று. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்கு 
தங்கியதற்குக் காைணம், அந்த இடம் (மதீனாவிற்குப்) புைப்பட்டுச் தெல் வதற்கு 
வெதியாக அரமந்திருந்ததுதான். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

2527 ொலிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூபக்ர் (ைலி), உமர் (ைலி), இப்னு 
உமர் (ைலி) ஆகிகயார் "அல்அப்தஹ்' எனும் இடத்தில் தங்கக்கூடியவர்களாக 
இருந்தனர். இதன் அைிவிப்பாளைான இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: உர்வா (ைஹ்) அவர்கள் என்னிடம் பின்வருமாறு 
ததரிவித்தார்கள்: ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அங்கு தங்கமாட்டார்கள். கமலும் 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்கு தங்கியதற்குக் 
காைணம், அது (மதீனாவிற்குப்) புைப்பட்டுச் தெல்ல வெதியான இடமாக 
அரமந்திருந்ததுதான்'' என்றும் கூைினார்கள்.  

2528 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "அல்முஹஸ்ஸப்' என்ை 
இடத்தில் தங்குவது (ஹஜ்ஜின் கிரிரயகளில்) எதுவுமில்ரல. அது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஓய் தவடுப்பதற்காகத்) தங்கிய ஓர் 

இடம்; அவ் வளவுதான்.181 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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2529 (நபி (ஸல்) அவர்களின் முன்னாள் அடிரம) அபூைாஃபிஉ அஸ்லம் (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மினாவிலிருந்து 
புைப்பட்டுச் தென்ைகபாது "அல்அப்தஹ்' எனுமிடத்தில் இைங்கித் தங்கு மாறு 
என்ரனப் பணிக்கவில்ரல. நானாகச் தென்று அந்த இடத்தில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களது கூடாைத்ரத அரமத்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் வந்து அங்கு தங்கினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், குரதபா பின் ெயதீ் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "அபூைாஃபிஉ (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் 
பயணச் ொமான்கரளக் தகாண்டுதென்ைார்கள்'' எனும் குைிப்பு 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

2530 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (மக்கா தவற்ைிக்குப் பின் ஹுரனன் தெல்லத் திட்ட மிட்டகபாது) 
"அல்லாஹ் நாடினால் நாரள நாம் "பனூ கினானா' பள்ளத்தாக்கில் 

(அல்முஹஸ்ஸபில்) தங்குகவாம். அந்த இடத்தில்தான் குரைைியர் "நாங்கள் 

இரைமறுப்பில் நிரலத்திருப்கபாம்' என்று சூளுரைத்தனர்'' என்று 

கூைினார்கள்.182  

2531 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் ("விரடதபறும்' 

ஹஜ்ஜில்) மினாவில் இருந்தகபாது எங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், நாரள நாம் பனூ கினானா -அதாவது அல்முஹஸ்ஸப்- 
பள்ளத்தாக்கில் தங்குகவாம். அந்த இடத்தில்தான் குரைைியர் "நாங்கள் 

இரைமறுப்பில் நிரலத்திருப்கபாம்' என்று சூளுரைத்தனர். அதன் விவைம் 
வருமாறு: குரைைியரும் பனூ கினானா குலத்தாரும் பனூ ஹாைிம் மற்றும் 
பனுல் முத்தலிப் குலத்தாருக்தகதிைாக (அவர்கரளச் ெமூக பகிஷ்காைம் 

தெய்வதாக) உறுதிதமாழி எடுத்துக்தகாண்டனர். அவர்கள் தங்களிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கரள ஒப்பரடக்காத வரை அவ்விரு 
குலத்தா ருடன் திருமண உைகவா வணிகரீதியான தகாடுக்கல் வாங்ககலா 
ரவத்துக்தகாள்ளக் கூடாது என்று தீர்மானம் தெய்தனர்.  
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2532 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"அல்லாஹ் நமக்கு (மக்கா) தவற்ைியளித்தால் இன்ைா அல்லாஹ் (நாரள) 
நாம் குரைைியர் "நாங்கள் இரை மறுப்பில் நிரலத்திருப்கபாம்' என்று 

சூளுரைத் துக்தகாண்ட ("அல்முஹஸ்ஸப்' எனும்) இடத்தில் தங்குகவாம்'' 

என்று கூைினார்கள்.183  

பாடம் : 60 "அய்யாமுத் தஷ்ரீக்' (துல்ஹஜ் 11,12,13 ஆகிய) நாட்களின் 
இைவுகளில் மினாவில் தங்குவது கட்டாயம் ஆகும்; (ஹாஜிகளுக்கு) தண்ணரீ் 
விநிகயாகிப்கபார் அ(ங்கு தங்குவ)ரதத் தவிர்க்க அனுமதி உண்டு.  

2533 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்பாஸ் பின் அப்தில் 
முத்தலிப் (ைலி) அவர்கள், (ஹாஜிகளுக்குத்) தண்ணரீ் விநிகயாகிப்பதற் காக 
மினாவுரடய இைவுகளில் மக்காவில் தங்கிக்தகாள்ள, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் அனுமதி ககட்டார்கள். அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அனுமதியளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

2534 பக்ர் பின் அப்தில்லாஹ் அல்முஸன ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்க ளுடன் இரையில்லம் கஅபா அருகில் அமர்ந் 

திருந்கதன். அப்கபாது அவர்களிடம் ஒரு கிைா மவாெி வந்து, "உங்கள் 
தந்ரதயின் ெககாதைர் மக்கள், (ஹாஜிகளுக்கு) கதனும் பாலும் விநி 
கயாகிக்கின்ைனர். நீங்ககளா (உலர்ந்த திைாட் ரெப்) பழைெம் விநிகயாகிப்பரத 
நான் காண்கி கைகன, ஏன்? உங்களுக்கு வறுரம ஏற்பட்டு விட்டதா, அல்லது 
கருமித்தனம் தெய்கிைரீ் களா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள், "அரனத்துப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக உரியது. எங்களுக்கு எந்த 
வறுரமயும் ஏற் பட்டுவிடவில்ரல; கருமித்தனமும் தெய்ய வில்ரல. (ஒரு 
முரை) நபி (ஸல்) அவர்கள் தமக்குப் பின்னால் (தமது வாகனத்தில்) உொமா 
(ைலி) அவர்கள் இருக்க, எங்களிடம் வந்து தண்ணரீ் ககட்டார்கள். அவர்களுக்கு 
ஒரு பாத்திைத்தில் நாங்கள் பழைெம் தகாண்டுவந்(து தகாடுத்)கதாம். அவர்கள் 
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அரதப் பருகிவிட்டு மீதிரய உொமா (ைலி) அவர்களுக்குப் பருகக் 
தகாடுத்தார்கள். பிைகு, "நன்கை தெய்தீர்கள்! நன்கை தெய்தீர்கள்! இவ்வாகை 
தெய்துவாருங்கள்!'' என்று (எங்கரளப் பாைாட்டிக்) கூைினார்கள். எனகவ, நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் (உத்தைவுப்படிகய தெய்துவருகிகைாம். 
அந்த) உத்தைவிற்கு மாற்ைம் தெய்ய நாங்கள் விரும்பவில்ரல'' என்று 
தொன்னார்கள்.  

பாடம் : 61 (ஹஜ்ஜில் அறுக்கப்படும்) பலிப் பிைாணிகளின் இரைச்ெி, கதால் 
மற்றும் கெணம் ஆகியவற்ரைத் தர்மம் தெய்ய கவண்டும்.  

2535 அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தம்முரடய பலி ஒட்டகங்கரள (அறுத்துப் பலியிடும் தபாறுப்ரப)க் கவனிக்க 
என்ரன நியமித்தார்கள். கமலும், அவற்ைின் இரைச்ெி, கதால் மற்றும் கெணம் 
ஆகிய அரனத்ரதயும் தர்மம் தெய்யுமாறும், அவற்ைில் எரதயும் உரிப்ப 
வருக்கான கூலியாகக் தகாடுக்கக் கூடாது என்றும் எனக்குக் 
கட்டரளயிட்டார்கள். உரிப்பவருக்குரிய கூலிரய நாகம தகாடுக்க கவண்டும் 
என்றும் அவர்கள் கூைினார்கள்.184 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ 
(ைலி) அவர்களிட மிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் உரிப்பவருக்குரிய கூலி பற்ைிய குைிப்பு 
இல்ரல. 2536 அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் நபி (ஸல்) அவர்கள் தம்முரடய பலி ஒட்டகங்கரள 
(அறுத்துப் பலியிடும் தபாறுப்ரப)க் கவனிக்குமாறு எனக் குக் 
கட்டரளயிட்டார்கள். கமலும் அவற்ைின் இரைச்ெி, கதால் மற்றும் கெணம் 
ஆகிய அரனத்ரதயும் ஏரழகளிரடகய பங்கிடு மாறும், உரிப்பதற்கான 
கூலியாக அவற்ைில் எரதயும் தகாடுக்கக் கூடாது என்றும் எனக்குக் 
கட்டரளயிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 62 பலிப் பிைாணியில் கூட்டுச் கெர்வதும்,  

மாடு மற்றும் ஒட்டகம் ஆகிய ஒவ் தவான்றும் ஏழு நபர்களுக்குப் கபாது 
மாகும் என்பதும்.185  

2537 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
ஹுரதபியா ஆண்டில் ஏழு கபருக்காக ஓர் ஒட்டகத்ரதயும், ஏழு கபருக் காக 

ஒரு மாட்ரடயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அறுத்துப் 

பலியிட்கடாம். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2538 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் ஹஜ்ஜுக்கு இஹ்ைாம் கட்டிக் தகாண்டு புைப்பட்கடாம். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒரு பலிப் பிைாணியில் ஏழு கபர் வதீம் 
ஒட்டகத்தி லும் மாட்டிலும் கூட்டுச் கெர்ந்துதகாள்ளு மாறு எங்களுக்குக் 
கட்டரளயிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 

 2539 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஹஜ்ஜுக்குச் தென்ைகபாது, ஏழு 

கபருக்காக ஓர் ஒட்டகத்ரதயும், ஏழு கபருக்காக ஒரு மாட்ரடயும் அறுத்துப் 

பலியிட்கடாம். 

 2540 அபுஸ்ஸுரபர் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் நாங்கள் ஹஜ் மற்றும் உம்ைாவில் ஓர் ஒட்டகத்தில் ஏழு கபர் 
வதீம் கூட்டுச் கெர்த்கதாம்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர் ஜாபிர் 
(ைலி) அவர் களிடம், "இஹ்ைாமிற்குப் பிைகு வாங்கப்பட்ட பலிப் பிைாணியில் 

("அல்ஜஸூர்') கூட்டுச் கெர்ந்துதகாள்வரதப் கபான்று இஹ்ைாமின் கபாது 

வாங்கப்பட்ட பலிப் பிைாணியில் ("அல்பதனத்') கூட்டுச் கெர்ந்துதகாள்ளலாமா?'' 

என்று ககட்டார். அதற்கு ஜாபிர் (ைலி) அவர் கள், "அதுவும் பலிப் பிைாணிகளில் 

உள்ளகத!'' என்று கூைினார்கள். ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் ஹுரதபியா 
உடன்படிக்ரகயில் பங்ககற்ைார்கள். அவர்கள், "நாங்கள் அன்ரைய தினத்தில் 
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எழுபது ஒட்ட கங்கரள அறுத்துப் பலியிட்கடாம். ஓர் ஒட்ட கத்தில் தலா ஏழு 
கபர் கூட்டுச் கெர்ந்துதகாண் கடாம்'' என்று கூைினார்கள்.  

2541 அபுஸ்ஸுரபர் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர் களின் ஹஜ் பற்ைிக் கூறுரகயில், "நபி 
(ஸல்) அவர்கள், நாங்கள் இஹ்ைாமிலிருந்து விடு படும்கபாது பலிப் 
பிைாணிரய அறுத்துப் பலி யிடுமாறும், பலிப் பிைாணியில் ஒரு குழுவினர் 
கூட்டுச் கெர்ந்துதகாள்ளுமாறும் எங்களுக்குக் கட்டரளயிட்டார்கள். ஹஜ்ஜின் 
இஹ்ைாரமக் கரளந்துதகாள்ளுமாறு மக்களுக்கு உத்தைவிட்டகபாகத 
இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கட்டரளயிட்டார்கள். 

 2542 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் உம்ைாவிற்கு ("இஹ்ைாம்' கட்டி) 
"தமத்துஉ' தெய்தகபாது, நாங்கள் ஏழு கபர் கூட்டுச் கெர்ந்து ஒரு மாட்ரட 

அறுத்துப் பலியிட்கடாம்.  

2543 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "நஹ்ரு'ரடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
ொர்பாக ஒரு மாட்ரட அறுத்துப் பலியிட்டார்கள்.  

2544 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது ஹஜ்ஜின்கபாது) தம் துரணவியர் ொர்பாக 

அறுத்துப் பலியிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் பக்ர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 

"தமது ஹஜ்ஜின் கபாது ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் ொர்பாக ஒரு மாட்ரட 
(அறுத்துப் பலியிட்டார்கள்)'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 63 ஒட்டகத்ரத நிற்கரவத்து, (அதன் இடப் பக்க முன் காரல 
மடக்கிக்) கட்டிப்கபாட்டு அறுத்தல்.  

2545 ஸியாத் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்கள், ஒரு மனிதர் தமது ஒட்டகத்ரதப் படுக்க ரவத்து அறுத்துக் 
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தகாண்டிருந்தகபாது அவரிடம் தென்று, "இரதக் கிளப்பி (அதன் இடப் பக்க 

முன் காரல மடக்கிக்) கட்டி, நிற்கரவத்து அறுப்பைீாக! அதுகவ உங்கள் நபி 
(ஸல்) அவர்களின் வழிமுரையாகும்'' என்று கூைினார்கள்.186  

பாடம் : 64 புனித (ஹைம்) எல்ரலக்குத் தாகம தெல்லும் எண்ணம் 
இல்லாதவர், ஹைமுக்குப் பலிப் பிைாணிரய (மற்ைவர்களுடன்) 
அனுப்பிரவப்பது விரும்பத் தக்கதாகும். பலிப் பிைாணியின் கழுத்தில் 
அரடயாள மாரல ததாங்கவிடுவதும் அதற்காக மாரலகள் ததாடுப்பதும் 
விரும்பத் தக்கதாகும். அவ்வாறு அனுப்பிரவப்பவர் "இஹ்ைாம்' கட்டி யவைாக 
ஆகமாட்டார்; அரத முன்னிட்டு அவருக்கு எதுவும் தரட தெய்யப்பட்ட 

தாகவும் ஆகாது. 

 2546 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் மதீனாவிலிருந்கத பலிப் பிைாணிரய அனுப்பி ரவப்பார்கள். எனகவ, 

அவர்களது பலிப் பிைாணியின் கழுத்தில் (அது பலிப் பிைாணி என்பதற்கு 
அரடயாளமாகத்) ததாங்கவிடப் படும் மாரலரய நான் திரிப்கபன். (பிலிப் 

பிைாணிரய அனுப்பிய) பின்னர் "இஹ்ைாம்' கட்டியவர் தவிர்த்துக்தகாள்ளும் 

எரதயும் அவர்கள் தவிர்த்துக்தகாள்ளமாட்டார்கள்.187 இந்த ஹதீஸ் ஆறு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) 
அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

2547 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களது பலிப் பிைாணியின் கழுத்தில் ததாங்கவிடப்படும் 
அரடயாள மாரலரய நான் திரிப்பரத இப்கபாதும் நான் காண்பரதப் 

கபான்றுள்ளது'' என ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் என 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

2548 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் பலிப் பிைாணிக்குக் கழுத்தில் ததாங்கவிடப்படும் அரடயாள 
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மாரலரய என்னுரடய இவ்விரு ரககளால் திரித்துள்களன். (பலிப் 
பிைாணிரய அனுப்பிய) பின்னர் ("இஹ்ைாம்' கட்டியவரைப் கபான்று தாம்பத்திய 
உைவு கபான்ை) எதிலிருந்தும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

விலகியிருக்கவுமில்ரல; (ரதக்கப்பட்ட ஆரட, நறுமணம் கபான்ை) எரதயும் 
அவர்கள் ரகவிடவுமில்ரல.  

2549 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் பலி ஒட்டகங்களின் அரடயாள மாரலகரள நான் என் 
ரககளாகலகய திரித்கதன். அந்த மாரலகரள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவற்ைின் கழுத்தில் கபாட்டு, அவற்றுக்கு அரடயாளச் 
ெின்னமுமிட்டு, இரையில்லம் கஅபாவிற்கு அவற்ரை அனுப்பிரவத்தார்கள். 
அவர்கள் மதீனாவி கலகய தங்கியிருந்தார்கள். அவர்களுக்கு 
அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த எதுவும் ("இஹ்ைாம்' கட்டியவரைப் கபான்று) தரட 
தெய்யப்பட்ட தாக ஆகவில்ரல.188  

2550 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பலிப் பிைாணிகரள (கவதைாருவர் மூலம்) அனுப்பிரவப்பார்கள். 
நான் அவற்றுக்கு என் ரககளாகலகய அரடயாள மாரலகரளத் திரி(த்துத் 
தயாரி)ப்கபன். பின்னர் இஹ்ைாம் கட்டாதவர் (தமக்குத்) தடுத்துக்தகாள்ளாத 
எரதயும் அல்லாஹ்வின் தூதரும் தடுத்துக்தகாண்டதில்ரல. இந்த ஹதீஸ் 
நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2551 இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன (ஆயிைா (ைலி) அவர்கள்) 
கூைியதாவது: நான் அந்தப் பலிப் பிைாணிகளின் அரடயாள மாரலகரள, 

எங்களிடமிருந்த கம்பளியால் திரித்(துத் தயாரித்)கதன். (பலிப் பிைாணிகரள 
அனுப்பிய பின்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இஹ்ைாமின் 
நிரலகயதும் இல்லாமல் எங்களிரடகய (ொதாைணமாககவ) இருந்தார்கள். 
"இஹ்ைாம் கட்டாதவர் தம் துரணவியிடம் கமற்தகாள்ளும்' அல்லது "ஆடவர் 
தம் துரணவியிடம் கமற்தகாள் ளும்' அரனத்ரதயும் கமற்தகாண்டார்கள்.  
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2552 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் பலிப் பிைாணியான ஆட்டிற்குரிய அரடயாள மாரலரயத் 
திரித்(துத் தயாரித்)கதன். அந்த ஆட்ரட (ஹைமிற்கு) அனுப்பிவிட்டு, இஹ்ைா 
மற்ை நிரலயிகலகய அவர்கள் எங்களி ரடகய தங்கியிருந்தார்கள். 

 2553 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் களின் பலிப் பிைாணிகளுக்கான அரடயாள மாரலகரளத் 
திரித்(துத் தயாரித்)ததுண்டு. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவற்ரைத் 
தம் பலிப் பிைாணிகளின் கழுத்தில் ததாங்கவிட்டு, (ஹைமிற்கு) 
அனுப்பிரவப்பார் கள். பிைகு "இஹ்ைாம்' கட்டியவர் தவிர்த்துக் தகாள்ளும் 

எரதயும் தவிர்த்துக்தகாள்ளாதவர் களாக (எங்களிரடகய) அவர்கள் 
தங்கியிருப் பார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

2554 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு முரை இரையில்லம் கஅபாவிற்குப் பலி ஆட்ரட 
அனுப்பிரவத்தகபாது, அதன் கழுத்தில் அரடயாள மாரலரயத் ததாங்க 

விட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2555 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் பலி ஆடுகளின் கழுத்தில் 
அரடயாள மாரலகரளத் ததாங்கவிட்டு அவற்ரை (ஹைமிற்கு) 
அனுப்பிரவப்கபாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

இஹ்ைாமற்ை நிரலயிகலகய இருந்தார்கள்; ("இஹ்ைாம்' கட்டியவரைப் கபான்று) 
அவர்களுக்கு எதுவும் தரட தெய்யப்பட்டதாக இருக்கவில்ரல.  

2556 அம்ைா பின்த் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு 
ஸியாத் (ஸியாத் பின் அபசீுஃப் யான்) அவர்கள்,189 ஆயிைா (ைலி) அவர் 

களுக்குக் கடிதம் எழுதி, "(மக்காவிற்கு) பலிப் பிைாணிரய 

அனுப்பிரவக்கின்ைவருக்கும் அப்பிைாணி அறுக்கப்படும்வரை, ஹாஜி களுக்குத் 
தரட தெய்யப்பட்டுள்ள அரனத் தும் தரட தெய்யப்படும் என இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூறுகின்ைார்ககள? நானும் எனது பலிப் பிைாணிரய 
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(மக்காவிற்கு) அனுப் பியுள்களன். எனகவ, உங்களது தீர்ப்ரப எனக்கு 
எழுதுங்கள்'' என்று ககட்டார். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியரதப் கபான் ைல்ல. நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் களின் பலிப் பிைாணியின் அரடயாள மாரல கரள, என் 
ரககளாகலகய திரித்(துத் தயாரித்) கதன். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமது ரகயால் அந்த மாரலரயப் பலிப் பிைாணியின் கழுத்தில் 

ததாங்கவிட்டார்கள். பிைகு (அந்தப்) பிைாணிரய என் தந்ரத (அபூபக்ர்-ைலி) 
உடன் அனுப்பிரவத்தார்கள். (மக்காவில்) பலிப் பிைாணி பலியிடப்படும்வரை 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் அனுமதித்திருந்த 
எதுவும் தரட தெய்யப்படவில்ரல'' என்று (பதில் கடிதத்தில்) குைிப்பிட்டார்கள்.  

2557 மஸ்ரூக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (பலிப் பிைாணிரய 
அனுப்பிரவத்தவரும் "இஹ்ைாம்' கட்டியவரைப் கபான்கை நடந்துதகாள்ள 
கவண்டுமா என்று நான் ககட்டதற்கு) ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் (ஆச்ெரியப்பட்டு) 
திரைக்குப் பின் னாலிருந்து ரக தட்டுவரத நான் தெவியுற்கைன். (ததாடர்ந்து) 
அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் பலிப் பிைாணிகளின் 
அரடயாள மாரலகரளத் திரி(த்துத் தயாரி)ப்கபன். பின்னர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பலிப் பிைாணிகரள (ஹஜ் காலத்தில் மக்காவிற்கு) 
அனுப்புவார்கள். "இஹ்ைாம்' கட்டியவர் தடுத்துக்தகாள்ளக்கூடிய எரதயும் - 
தமது பலிப் பிைாணி பலியிடப்படும்வரை - அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தமக்காகத்) தடுத்துக்தகாள்ளவில்ரல'' என்று கூைினார்கள்.190 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 65 கதரவப்பட்டால், பலியிடுவதற்காகக் தகாண்டுதெல்லப்படும் 
ஒட்டகத்தில் ஏைிப் பயணம் தெய்யலாம்.  

2558 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒருவர் ஒரு பலி 
ஒட்டகத்ரத இழுத்துக் தகாண்டு (நடந்து) தெல்வரதக் கண்ட அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அவரிடம்), "அதில் ஏைிச் தெல்க'' என்ைார்கள். அவர் 
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"அல்லாஹ்வின் தூதகை! இது, பலி ஒட்டகமாயிற்கை!'' என்ைார். அதற்கு "அதில் 
ஏைிச்தெல்க'' என்று கூைிய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

இைண்டாவது அல்லது மூன்ைாவது தடரவ "உனக்குக் ககடுதான்'' என்று 
(தெல்லமாகக் கண்டித்துச்) தொன்னார் கள்.191 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "ஒருவர், கழுத்தில் அரடயாள மாரல 
ததாங்கவிடப்பட்ட ஒரு பலி ஒட்டகத்ரத இழுத்துக்தகாண்டு (நடந்து) 
தென்ைகபாது...'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது.  

2559 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் 
ஹதீஸும் ஒன்ைாகும்: அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர், 

கழுத்தில் அரடயாள மாரல ததாங்க விடப்பட்ட ஒரு பலி ஒட்டகத்ரத 
இழுத்துக்தகாண்டு (நடந்து) தென்றுதகாண்டிருந்தார். அப்கபாது அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமக்குக் ககடுதான், அதில் ஏைிச் 
தெல்க'' என்ைார் கள். அதற்கு அவர், "(இது) பலி ஒட்டகமாயிற்கை, 

அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்ைார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"உமக்குக் ககடுதான், அதில் ஏைிச்தெல்க. உமக்குக் ககடுதான், அதில் 
ஏைிச்தெல்க'' என்று (மீண்டும் மீண்டும்) கூைி னார்கள். 

 2560 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், பலி ஒட்டகதமான்ரை இழுத்துக்தகாண்டு (நடந்து) 
தென்றுதகாண்டிருந்த ஒரு மனிதரைக் கடந்து தென்ைார்கள். அவரிடம், "அதில் 
ஏைிச் தெல்க'' என்ைார்கள். அதற்கு அவர், "இது பலி ஒட்டகமாயிற்கை?'' என்ைார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அதில் ஏைிச் தெல்க'' என இைண்டு, 

அல்லது மூன்று முரை கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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2561 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கரளக் கடந்து 
"ஒரு பலி ஒட்டகம்' அல்லது "ஒரு பலிப் பிைாணி' தகாண்டுதெல்லப்பட்டது. 
அப்கபாது (அரத இழுத்துக்தகாண்டு நடந்து தென்றுதகாண்டி ருந்த மனிதரிடம்) 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "அதில் ஏைிச் தெல்க'' என்ைார்கள். அவர், "இது "பலி 
ஒட்டகம்' அல்லது "பலிப் பிைாணி' ஆயிற்கை?'' என்ைார். நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"இருக்கட்டும் (அதில் ஏைிச் தெல்க)'' என்ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "நபி (ஸல்) அவர்கரளக் கடந்து ஒரு பலி ஒட்டகம் 
தகாண்டுதெல்லப்பட்டது'' என்று (ஐயப்பாடின்ைி) ஹதீஸ் ஆைம்பிக்கிைது.  

2562 அபுஸ்ஸுரபர் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடம் பலிப் பிைாணியில் ஏைிச் 

தெல்வரதப் பற்ைிக் ககட்கப்பட்டது. அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் "நீங்கள் 

அதில் ஏைிச் தெல்ல கவண்டிய நிரலக்குக் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டால் பயண 
வாகனம் கிரடக்கும்வரை முரைகயாடு அதில் ஏைிச் தெல்க' என்று கூைியரத 
நான் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். இரத இப்னு ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

2563 அபுஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்களிடம் பலிப் பிைாணியில் ஏைிச் தெல்வரதப் பற்ைிக் ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் "பயண வாகனம் கிரடக்கும்வரை அதில் 
முரைகயாடு ஏைிச் தெல்க' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். 
இரத மஅகில் பின் உரபதில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

: 66 தெல்லும் வழியில் பலிப் பிைாணி பாதிப் புக்குள்ளாகிவிட்டால் என்ன 
தெய்ய கவண்டும்?192  

2564 மூொ பின் ெலமா அல்ஹுதலீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் 
ெினான் பின் ெலமா (ைஹ்) அவர் களும் உம்ைாவிற்குச் தென்கைாம். ெினான் 

தம் முடன் ஒரு பலி ஒட்டகத்ரத இழுத்துக்தகாண்டு (நடந்து)வந்தார். அந்த 

ஒட்டகம் வழியில் கரளத் துப்கபாய் நின்றுவிட்டது. இது (இப்படிகய) தெல்ல 
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இயலாமல் நின்றுவிட்டால், இரத எப்படி நான் தகாண்டுதெல்கவன் என்று 
ததரியாமல் அவர் விழித்தார். கமலும், அவர் "நான் ஊர் தென்ைதும் 
இதுததாடர்பாக விரிவாகக் ககட்டைிகவன்'' என்று தொல்லிக்தகாண்டார். 
இதற்கிரடயில் முற்பகல் கநைம் ஆகிவிட்டது. நாங்கள் "அல்பத்ஹா' எனும் 
இடத்தில் இைங்கித் தங்கிகனாம். அப்கபாது ெினான் (ைஹ்) அவர்கள், "இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம் தெல்லுங்கள். அவர்களிடம் இரதப் பற்ைி நாம் 
கபசுகவாம்'' என்று கூைினார்கள். அவ்வாகை இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம் (தென்று) தமது பலி ஒட்டகத்தின் நிரல பற்ைிக் கூைினார். 
அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: விவைம் 
ததரிந்தவரிடம்தான் வந்துகெர்ந்திருக்கிைரீ். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 
கள் பதினாறு பலி ஒட்டகங்களுடன் ஒரு மனிதரை (மக்காவிற்கு) 
அனுப்பிரவத்தார்கள். அவற்ரைக் கவனித்துக்தகாள்ளும் தபாறுப்ரபயும் 
அவரிடகம ஒப்பரடத்தார்கள். அவர் (ெிைிது தூைம்) தென்று விட்டுத் 
திரும்பிவந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! பலி ஒட்டகங்களில் ஒன்று கரளத்துப் 
கபாய் (பயணத்ரதத் ததாடை முடியாமல்) நின்றுவிட்டால், அரத நான் என்ன 
தெய்ய கவண்டும்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(அந்த இடத்திகலகய) அரத அறுத்துவிடுக; அதன் (கழுத்தில் 
ததாங்கவிடப்பட்டுள்ள) தெருப்பு களில் அதன் இைத்தத்ரதத் கதாய்த்து அரத 
அதன் விலாப் பகுதியில் பதித்துவிடுக. நீகயா உன் பயணக் குழுவினரில் 
எவருகமா அரத உண்ண கவண்டாம்'' என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து கமலும் மூன்று அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பதிதனட்டு பலி ஒட்டகங்களுடன் ஒரு மனிதரை 
அனுப்பிரவத்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது. கமற்கண்ட ஹதீஸின் 
ஆைம்பத்திலுள்ள குைிப்புகள் அவற்ைில் இடம்தபைவில்ரல. 

 2565 துஐப் அபூகபஸீா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பலி ஒட்டகங்களுடன் என்ரன (மக்காவிற்கு) அனுப்பி 
ரவத்தார்கள். அப்கபாது, "இவற்ைில் ஏகதனும் ஒன்று பாதிப்புக்குள்ளாகி 
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இைந்துவிடுகமா என நீர் அஞ்ெினால், உடகன அரத அறுத்துவிடுவைீாக! பிைகு 
அதன் (கழுத்தில் கிடக்கும்) தெருப்பில் அதன் இைத்தத்ரத நரனத்து, அதன் 
விலாப் புைத்தில் அ(ந்த அரடயாளத்)ரதப் பதித்துவிடுவைீாக! நீகைா உன் 
பயணக் குழுவினரில் எவருகமா அரத உண்ணாதீர்'' என்று கூைினார்கள். இரத 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 67 "விரடதபறும்' தவாஃப் ("தவாஃபுல் வதா') கடரமயாகும் என்பதும் 
மாதவிடாய் ஏற்பட்ட தபண்ணுக்கு அந்தக் கடரமயில்ரல என்பதும்.193  

2566 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நபி (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில் ஹஜ்ரஜ முடித்ததும்) மக்கள் பல்கவறு முரனகளில் திரும்பிச் 
தென்றுதகாண்டிருந்தனர். (இரதக் கண்ட) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(ஹஜ் தெய்த) எவரும் இரையில்லம் கஅபாரவ இறுதியாகச் 

ெந்தித்(து தவாஃப் தெய்)திடாமல் மக்காவிலிருந்து புைப்பட்டுச் தெல்ல 

கவண்டாம்!'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. 

 2567 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: இரையில்லம் கஅபாரவத் 
தரிெித்(து "தவாஃபுல் வதாஉ' தெய்)தகல இறுதிச் தெய லாக அரமய கவண்டும் 
என (ஹஜ்ஜுக்கு வந்த) மக்கள் கட்டரளயிடப்பட்டனர். ஆயினும், மாதவிடாய் 
ஏற்பட்ட தபண்ணுக்கு மட்டும் ("தவாஃபுல் வதா'ரவ விட்டுவிட) ெலுரக 

அளிக்கப்பட்டது.194 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2568 தாவூஸ் பின் ரகொன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களுடன் இருந்கதன். அப்கபாது அவர்களிடம் ரஸத் பின் 
ஸாபித் (ைலி) அவர்கள், "மாதவிடாய் ஏற்பட்ட தபண் இறுதியாக 
இரையில்லம் கஅபாரவச் ெந்தித்(து "தவாஃபுல் வதா' தெய்)திடாமகலகய 
புைப்பட்டுச் தெல்லலாம் என நீங்கள் தீர்ப்பு வழங்குகின்ைரீ் களா? (இது ெரியா?)'' 

என்று ககட்டார்கள். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "அவ்வாைில்ரல 
என நீங்கள் கருதினால், இன்ன அன்ொரிப் தபண்ணிடம் (தென்று) இவ்வாறு 
அவருக்கு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தைவிட்டார்களா 
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(இல்ரலயா) எனக் ககளுங்கள்'' என்ைார்கள். அவ்வாகை ரஸத் பின் ஸாபித் 
(ைலி) அவர்கள் (தென்று, ககட்டுவிட்டுத்) திரும்பிவந்து, "நீங் கள் தொன்னது 
உண்ரம என்கை கண்கடன்'' என்று ெிரித்துக்தகாண்கட தொன்னார்கள்.  

2569 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் துரணவியார்) ஸஃபிய்யா பின்த் ஹுரய (ைலி) அவர்களுக்கு, 

அவர்கள் (துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளில்) "தவாஃபுல் இஃபாளா' தெய்த பின்பு 
மாதவிடாய் ஏற்பட்டது. அவர்களுக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டது பற்ைி நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கூைிகனன். அப்கபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் நம்ரம (புைப்பட விடாமல்) 
தடுத்துவிட்டாைா?'' என்று ககட்டார் கள். அதற்கு நான், "அவர் "தவாஃபுல் 

இஃபாளா' தெய்துவிட்டார், அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று கூை, அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படியானால் (பைவா யில்ரல) அவர் புைப்படலாம் 

("தவாஃபுல் வதா' தெய்ய கவண்டியதில்ரல)'' என்று தொன்னார் கள். இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 2570 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஆறு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "நபி (ஸல்) 
அவர்களின் துரணவியார் ஸஃபிய்யா பின்த் ஹுரய (ைலி) அவர்களுக்கு, 

"விரடதபறும்' ஹஜ்ஜின்கபாது அவர் தூய்ரமயான நிரலயில் "தவாஃபுல் 

இஃபாளா' தெய்த பின்பு மாதவிடாய் ஏற்பட்டது'' என்று ஹதீஸ் 
ததாடங்குகிைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
"நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஸஃபிய்யா (ைலி) 
அவர்களுக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டது பற்ைிக் கூைிகனன்'' என ஹதீஸ் 

ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  

2571 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளில்) 
"தவாஃபுல் இஃபாளா' தெய்வதற்கு முன்பு ஸஃபிய்யா (ைலி) அவர்களுக்கு 
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மாதவிடாய் ஏற்பட்டு விடுகமா என நாங்கள் அஞ்ெிக்தகாண்டிருந் கதாம். 
அப்கபாது எங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து, 

"ஸஃபிய்யா நம்ரம (புைப்பட விடாமல்) தடுத்துவிட்டாைா?'' என்று ககட்டார்கள். 
நாங்கள், "அவர் "தவாஃபுல் இஃபாளா' தெய்துவிட்டார்'' என்று கூைிகனாம். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படியானால் பிைச்ெிரனயில்ரல'' 

என்று தொன்னார்கள்.  

2572 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: ("விரடதபறும்' ஹஜ்ஜின்கபாது) 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
ஸஃபிய்யா பின்த் ஹுரய (ைலி) அவர்களுக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுவிட்டது'' 

என்று கூைிகனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் 
நம்ரம (புைப்பட விடாமல்) தடுத்துவிடுவார் கபாலிருக்கிைகத! அவர் 
உங்களுடன் "தவாஃப்' (இஃபாளா) தெய்யவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். 
நாங்கள் "ஆம் (தெய்துவிட்டார்)'' என்கைாம். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அப்படியானால் நீங்கள் புைப்படுங்கள்!'' என்று தொன்னார்கள்.195  

2573 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஹஜ்ரஜ முடித்த பின்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் துரணவியார்) ஸஃபிய்யா பின்த் 
ஹுரய (ைலி) அவர்களிடம், ஓர் ஆண் தன் மரனவியிடம் நாடுகின்ை 

(தாம்பத்தியத்)ரத நாடினார்கள். அப்கபாது, "அவருக்கு மாதவிடாய் 

ஏற்பட்டுள்ளது, அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று கூைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "அவர் நம்ரம (புைப்பட விடாமல்) தடுத்து விட்டாைா?'' என்று 

ககட்டார்கள். அப்கபாது மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அவர் "நஹ்ரு'ரடய 

(துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் "தவாஃபுஸ் ஸியாைத்' (தவாஃபுல் இஃபாளா) 
தெய்துவிட்டார்'' என்று கூைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவ்வாைாயின், அவர் உங்களுடன் புைப்படட்டும்!'' என்று தொன்னார்கள். 

2574 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (தமது 
ஹஜ்ரஜ முடித்துக்தகாண்டு மக்காவிலிருந்து) புைப்பட விரும்பியகபாது, 

ஸஃபிய்யா (ைலி) அவர்கள் (மாதவிடாய் ஏற்பட்டதால்) தமது கூடாை வாெலில் 
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கவரல அரடந்தவைாகத் துக்கத் துடன் இருந்தார். அப்கபாது அவரிடம் நபி 
(ஸல்) அவர்கள் (தெல்லமாக), "உன் கழுத்து அறுபட; ததாண்ரட வலி வை! நீ 
"நஹ்ரு' ரடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளில் "தவாஃபுல் இஃபாளா' தெய்தாயா?'' 

என்று ககட்டார்கள். ஸஃபிய்யா (ைலி) அவர்கள் "ஆம்' என்று கூை, நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அப்படியானால் நீ புைப்படு'' என்று கூைினார்கள்.196 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "கவரல அரடந்தவைாகத் துக் கத்துடன் 
இருந்தார்' எனும் குைிப்பு இடம்தபை வில்ரல. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  

பாடம் : 68 ஹாஜிகளும் மற்ைவர்களும் கஅபாவிற்குள் நுரழவதும், 

அதனுள் ததாழுவதும்,  

அதன் அரனத்துப் பகுதிகளிலும் பிைார்த்திப்பதும் விரும்பத் தக்கரவயாகும்.  

2575 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (மக்கா தவற்ைி நாளில்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் உொமா பின் ரஸத் (ைலி), பிலால் 
(ைலி), உஸ்மான் பின் தல்ஹா அல்ஹஜப ீ(ைலி) ஆகிகயாரும் இரையில்லம் 
கஅபாவிற்குள் தென்ைனர். உஸ்மான் தாழிட்டார். அவர்கள் (நீண்ட கநைம்) 
உள்கள இருந்தார்கள். பின்னர் பிலால் (ைலி) அவர்கள் தவளிகய வந்தகபாது 

அவர்களிடம் நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உள்கள) என்ன 

தெய்தார்கள்?'' என்று ககட் கடன். அதற்கு பிலால் (ைலி) அவர்கள், "இைண்டு 

தூண்கரளத் தமக்கு இடப் பக்கமும் ஒரு தூரணத் தமக்கு வலப் பக்கமும் 
மூன்று தூண்கரளத் தமக்குப் பின்புைமும் இருக்கு மாறு (நின்று) 
ததாழுதார்கள்'' என்று விரடயளித்தார்கள். அன்று இரையில்லம் கஅபாவில் 
ஆறு தூண்கள் இருந்தன.197 

 2576 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் மக்கா தவற்ைி நாளில் (ஒட்டகத்தின் மீதமர்ந்த படி) வந்து, 

இரையில்லம் கஅபாவின் முற்ைத் தில் இைங்கினார்கள். பிைகு (கஅபாவின் 
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காவ லைாயிருந்த) உஸ்மான் பின் தல்ஹா (ைலி) அவர்களிடம் (அவர்கரள 
அரழத்துவரும் படி) ஆளனுப்பினார்கள். உஸ்மான் பின் தல்ஹா (ைலி) 
அவர்கள் ொவியுடன் வந்து கஅபாவின் கதரவத் திைந்தார்கள். பிைகு நபி 
(ஸல்) அவர்களும் பிலால் (ைலி), உொமா பின் ரஸத் (ைலி), உஸ்மான் பின் 
தல்ஹா (ைலி) ஆகிகயா ரும் கஅபாவிற்குள் நுரழந்தார்கள். உள்கள 
நுரழந்ததும் கதரவத் தாழிடும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உத்தைவிட, அவ்வாகை தாழிடப்பட்டது. பின்னர் அவர்கள் நீண்ட கநைம் அதனுள் 
தங்கியிருந்துவிட்டுப் பிைகு கதரவத் திைந்தார்கள். (இச்தெய்தி அைிந்து) நான் 
மக்கரள முந்திக்தகாண்டு (கஅபாவிற்குச்) தென்கைன். கஅபாவிலி ருந்து 
தவளிகயைிக்தகாண்டிருந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள நான் 
எதிர்தகாண்கடன். அவர்களுக்குப் பின்னால் பிலால் (ைலி) அவர்கள் வந்தார்கள். 
உடகன நான் பிலால் (ைலி) அவர் களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கஅபாவினுள் ததாழுதார்களா?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள் "ஆம்' 

என்ைார்கள். நான் "எந்த இடத்தில்?'' என்று ககட்க, அதற்கு பிலால் (ைலி) 
அவர்கள், "இரு தூண்களுக்கிரடகய கநைாக'' என்று கூைினார்கள். நான் பிலால் 

(ைலி) அவர்களிடம் "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எத்தரன 
ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள்'' என்று ககட்க மைந்துவிட்கடன். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2577 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், மக்கா தவற்ைி ஆண்டில் உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்களது 
ஒட்டகத்தின் மீது (பயணம் தெய்து) வந்து, கஅபாவின் முற்ைத்தில் தமது 
ஒட்டகத்ரத மண்டியிட்டு அமைச் தெய்தார் கள். பிைகு உஸ்மான் பின் 
தல்ஹா (ைலி) அவர் கரள அரழத்(துவைச் தெய்)து, "என்னிடம் கஅபாவின் 

ொவிரயக் தகாண்டுவாருங்கள்'' என்று கூைினார்கள். (ொவிரயப் தபறுவதற் 
காக) உஸ்மான் பின் தல்ஹா (ைலி) அவர்கள் தம் அன்ரனயிடம் 
தென்ைகபாது, அவர் அரதத் தை மறுத்தார். அப்கபாது உஸ்மான் பின் தல்ஹா 
(ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அதன் ொவிரய என்னிடம் 
தந்துவிடுங்கள்! இல்லாவிட்டால், என் முதுகந் தண்டிலிருந்து இந்த வாள் 
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தவளிகயறும்'' என்று கூைினார்கள். பின்னர் அவர் அந்தச் ொவிரய உஸ்மான் 
பின் தல்ஹா (ைலி) அவர்களிடம் தகாடுக்க, அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
தகாண்டுவந்து அரதக் தகாடுத்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் கஅபாவின் 
கதரவத் திைந்தார்கள்... மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  

2578 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (மக்கா தவற்ைி நாளில்) இரையில்லம் கஅபாவினுள் நுரழந்தார்கள். 
அப்கபாது அவர்களுடன் உொமா (ைலி), பிலால் (ைலி), உஸ்மான் பின் தல்ஹா 
(ைலி) ஆகிகயார் இருந்தனர். அவர்கள் உள்கள தென்று, தாழிட்டுக்தகாண்டு 
நீண்ட கநைம் தங்கி யிருந்தார்கள். பின்னர் கதவு திைக்கப்தபற்ைகபாது, நாகன 
முதல் ஆளாக உள்கள நுரழந்கதன். அப்கபாது தவளிகய வந்துதகாண்டிருந்த 
பிலால் (ைலி) அவர்கரளச் ெந்தித்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கஅபாவினுள் எந்த இடத்தில் ததாழுதார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
பிலால் (ைலி) அவர்கள், "அவ்விரு முன் தூண்களுக்கிரடகய' என்று 

பதிலுரைத்தார்கள். நான் பிலால் (ைலி) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எத்தரன (ைக்அத்கள்) ததாழுதார்கள்?'' என்று ககட்க 
மைந்துவிட்கடன். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

2579 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
கஅபாவிற்குப் கபாய்ச்கெர்ந்கதன். அங்கு நபி (ஸல்) அவர்களும் பிலால் (ைலி), 
உொமா (ைலி) ஆகிகயாரும் கஅபாவிற்குள் நுரழந்திருந்தார்கள். உள்கள 

தென்ைதும் உஸ்மான் பின் தல்ஹா (ைலி) அவர்கள் கஅபாவின் 
தரலவாயிரல மூடிவிட்டார்கள். பிைகு நீண்ட கநைம் அதனுள் இருந்தார்கள். 
பின்னர் கதவு திைக்கப்தபற்ைகபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் தவளிகய வந்தார்கள். 
நான் படியில் ஏைி கஅபாவிற்குள் நுரழந்கதன். (தவளிகய 
வந்துதகாண்டிருந்தவர்களிடம்), "நபி (ஸல்) அவர்கள் எந்த இடத்தில் 
ததாழுதார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் "இங்கு தான்'' என (ஓர் 
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இடத்ரதக் காட்டி)க் கூைினார் கள். நான் அவர்களிடம் "நபி (ஸல்) அவர்கள் 
எத்தரன ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள்?'' என்று ககட்க மைந்துவிட்கடன்.  

2580 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் உொமா பின் ரஸத் (ைலி), பிலால் (ைலி), உஸ்மான் பின் தல்ஹா 
(ைலி) ஆகிகயாரும் இரையில்லம் கஅபாவினுள் நுரழந்து 

தாழிட்டுக்தகாண்டனர். அவர்கள் கதரவத் திைந்ததும் முதல் ஆளாக நாகன 
உள்கள புகுந்கதன். அப்கபாது (தவளிகய வந்த) பிலால் (ைலி) அவர்கரளச் 
ெந்தித்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கஅபாவினுள் 
ததாழுதார்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம், வலப் 
பக்கமிருக்கும் இரு தூண்களுக்கிரடகய ததாழுதார்கள்'' என்று பதிலளித் 
தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2581 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் உொமா பின் ரஸத் (ைலி), பிலால் (ைலி), உஸ்மான் பின் தல்ஹா 
(ைலி) ஆகிகயாரும் கஅபாவிற்குள் நுரழவரத நான் கண்கடன். அப்கபாது 
அந்த நால்வருடன் கவதைவரும் கஅபாவிற்குள் நுரழயவில்ரல. பின்னர் 

தாழிடப்பட்டுவிட்டது. என்னிடம் "பிலால் (ைலி) அவர்கள்' அல்லது "உஸ்மான் 
பின் தல்ஹா (ைலி) அவர்கள்', "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கஅபாவின் நடுவில் வலப் பக்கமிருக்கும் இரு தூண்களுக்கிரடகய 
ததாழுதார்கள்'' எனக் குைிப்பிட்டார்கள். 

 2582 இப்னு ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அதாஉ பின் 
அபைீபாஹ் (ைஹ்) அவர்களிடம், "இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் "நீங்கள் 
இரையில்லம் கஅபாரவச் சுற்ைி (தவாஃப்) வரும்படிகய உத்தைவிடப்பட் 

டுள்ளரீ்கள்; கஅபாவினுள் நுரழயுமாறு உங்க ளுக்கு உத்தைவிடப்படவில்ரல' 

என்று கூைியரதத் தாங்கள் தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அதாஉ (ைஹ்) அவர்கள், கஅபாவிற்குள் நுரழய கவண்டாம் என இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் தரட விதிக்கவில்ரல. ஆயினும், அவர்கள் உொமா 
பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் எனப் பின்வருமாறு கூைியரதச் 
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தெவியுற்கைன்: நபி (ஸல்) அவர்கள் இரையில்லம் கஅபாவிற்குள் 
நுரழந்ததும் அதன் அரனத்துப் பகுதிகளி லும் பிைார்த்தித்துவிட்டு, உள்கள 
ததாழாமகலகய தவளிகயைிவிட்டார்கள்.198 தவளிகய வந்ததும் கஅபாவின் 
(வாெல்) முன் நின்று இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள். கமலும் "இதுகவ 
உங்கள் ததாழும் திரெ (கிப்லா) ஆகும்'' என்றும் கூைினார்கள். அதாஉ பின் 
அபைீபாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம், "அதன் பகுதிகள் என்பது என்ன? அதன் ஒவ்தவாரு 
மூரலரயயுமா குைிப்பிடுகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்கள், "இல்ரல; இரையில்லத்தின் ஒவ்தவாரு திரெயிலும் 

(பிைார்த்தித்தார்கள்)'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

2583 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
இரையில்லம் கஅபா விற்குள் நுரழந்தார்கள். அதனுள் ஆறு தூண்கள் 
இருந்தன. ஒவ்தவாரு தூணுக்கு அருகிலும் நின்று அவர்கள் பிைார்த்தித் 

தார்கள். ஆனால், ததாழவில்ரல.  

2584 இஸ்மாயலீ் பின் அபகீாலித் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ைலி) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது 
உம்ை(த்துல் கள)ôவின்கபாது இரை யில்லம் கஅபாவிற்குள் நுரழந்தார்களா?'' 

என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் "இல்ரல' என்ைார்கள்.199  

பாடம் : 69 இரையில்லம் கஅபாரவ இடித்துக் கட்டுதல்.200 

 2585 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "(ஆயிைா!) உன்னுரடய (குரைைி) ெமுதா யத்தார் 
இரைமறுப்பிற்கு தநருங்கிய காலத்தவர்கள் (புதிதாக இஸ்லாத்ரத 

ஏற்ைவர்கள்) என்பது மட்டும் இல்ரலயாயின், கஅபாரவ இடித்துவிட்டு 
இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள் அரமத்த அடித் தளத்தின் மீகத நான் அரதக் 
கட்டியிருப்கபன். ஏதனனில், குரைைியர் இந்த ஆலயத்ரத (புதுப் பித்து)க் 
கட்டியகபாது, அ(தன் அடித்தளத்)ரதவிடச் சுருக்கி (ெற்று உள்ளடக்கி)க் 
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கட்டிவிட்டனர். கமலும், அதற்கு ஒரு பின்புை வாெரலயும் நான் 
அரமத்திருப்கபன்'' என்று தொன்னார்கள்.201 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 2586 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன்னுரடய 
ெமுதாயத்தார் கஅபா ரவ(ப் புதுப்பித்து)க் கட்டியகபாது, இப்ைாஹமீ் (அரல) 
அவர்கள் இட்ட அடித்தளத்ரத (விடச் ெற்று)க் குரைத்துவிட்டார்கள் என்பரத 
நீ அைிவாயா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள் இட்ட அடித்தளத்திற்கு அரத நீங்கள் 
மாற்ைிவிடலாமல்லவா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "உன்னுரடய ெமுதாயத்தார் இரைமறுப்பிற்கு தநருக்கமான 
காலத்தவர்கள் (புதிதாக இஸ்லாத்ரத ஏற்ைவர்கள்) என்பது மட்டும் 
இல்ரலயாயின், அவ்வாகை நான் தெய்திருப்கபன்'' என்ைார்கள். (இதன் 
அைிவிப்பாளைான அப்துல்லாஹ் பின் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் அஸ்ஸித்தீக் 

(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்:) (நான் இந்த ஹதீரஸ) அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ைலி) (அவர்களிடம் ததரிவித்தகபாது) அவர்கள், "ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
இரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமி ருந்து ககட்டிருந்தால் அது 
ெரிகய! (இரை யில்லம் கஅபாவின்) "ஹிஜ்ர்' பகுதிரய அடுத்துள்ள இரு 
(ைாமிய) மூரலகரள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

முத்தமிடாததற்குக் காைணம், இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள் அரமத்த அடித் 
தளத்தின் மீது இரையில்லம் முழுரமயாக்கப்படாமல் இருந்தகத ஆகும் 
என்று நான் கருதுகிகைன்'' என்ைார்கள்.  

2587 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: (என்னிடம்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன் 
ெமுதாயத்தார் "அைியாரமக் காலத் திற்கு' அல்லது "இரைமறுப்பிற்கு' 

தநருக்கமானவர்கள் (புதிதாக இஸ்லாத்ரத ஏற்ைவர்கள்) என்பது மட்டும் 
இல்ரலயாயின், கஅபாவின் கருவூலங்கரள அல்லாஹ்வின் பாரதயில் 
தெலவிட்டிருப்கபன். கமலும், "ஹிஜ்ர்' எனும் அரைவட்டப் பகுதிரய 
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கஅபாவுடன் இரணத்து, கஅபாவின் தரல வாயிரல (கீழிைக்கி)ப் பூமிகயாடு 

கெர்ந்தாற் கபால் ஆக்கியிருப்கபன்'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 2588 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "ஆயிைா! உன் ெமுதாயத்தார் இரணரவப்புக்கு 
தநருக்கமான காலத்தவர் கள் என்பது மட்டும் இல்ரலயாயின், கஅபாரவ 
நான் இடித்துவிட்டு, (உயர்ந்திருக்கும் அதன் தளத்ரதத்) தரைகயாடு 

கெர்ந்தாற்கபால் ஆக்கியிருப்கபன். கமலும், கிழக்கக ஒன்றும் கமற்கக 
ஒன்றுமாக அதற்கு இரு வாயில் கரள அரமத்திருப்கபன். "ஹிஜ்ர்' பகுதியில் 
ஆறு முழங்கரளக் கூடுதலாக்கியிருப்கபன். ஏதனனில், குரைைியர் 
கஅபாரவ(ப் புதுப்பித் து)க் கட்டியகபாது அரதக் குரைத்து (ெற்று உள்ளடக்கிக் 
கட்டி)விட்டனர்'' என்ைார்கள்.  

2589 அதாஉ பின் அபைீபாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: யஸீத் பின் 
முஆவியா ஆட்ெிக் காலத்தில் ைாம்வாெிகள் (அப்துல்லாஹ் பின் 

அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்களுக்கு எதிைாக மக்காரவ முற்றுரகயிட்டு) கபார் 

ததாடுத்தகபாது, இரையில்லம் கஅபா தீக்கிரையானது. அப்கபாது நடந்தரவ 
நடந்து முடிந்தன. அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள், மக்கள் 
ஹஜ் பருவத்தில் ஒன்றுகூடும்வரை இரையில்லத்ரத அகத நிரலயிகலகய 
விட்டு ரவத்தார்கள். (பனூ உமய்யாக்களான) ைாம்வாெிகளுக்கு எதிைாக 
"மக்களுக்கு எழுச்ெியூட்டுவதற் காககவ' அல்லது "அவர்கரள கைாைம்தகாள்ளச் 
தெய்வதற்காககவ' அவ்வாறு விட்டுரவத்தார்கள். (ஹஜ்ரஜ முடித்து) மக்கள் 
புைப்பட்டகபாது அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள், "மக்ககள! 
கஅபா விையத்தில் எனக்கு ஆகலாெரன கூறுங்கள். அரத இடித்துவிட்டுப் 
புதிதாகக் கட்டுவதா, அல்லது அதில் பழுதரடந்த பகுதிரய மட்டும் 
தெப்பனிடுவதா?'' என்று ககட்டார்கள். இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "எனக்கு 
இது ததாடர்பாக ஒரு கயாெரன கதான்றுகிைது. அதில் பழுதரடந்த பகுதிரய 
மட்டும் நீங்கள் தெப்பனிடுங்கள். மக்கள் இஸ்லாத்ரத ஏற்ைகபாதிருந்த அகத 
நிரலயில் கஅபாரவ விட்டுவிடுங்கள்; மக்கள் இஸ்லாத்ரத ஏற்ைகபாதும், நபி 
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(ஸல்) அவர்கள் இரைத்தூதைாக நியமிக்கப்தபற்ைகபாதும் இருந்த நிரலயில் 
அதன் கற்கரளயும் (விட்டுவிடுங்கள்)'' என்ைார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் 
அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள், "உங்களில் ஒருவைது இல்லம் தீக்கிரையானால் 
அரதப் புதுப்பிக்காத வரை அவைது மனம் திருப்தியரடவதில்ரல. 
இந்நிரலயில் இரையில்லத்தின் விையத்தில் மட்டும் எப்படி (நீங்கள் 
இவ்வாறு கூறுவரீ் கள்)? நான் (கஅபாரவ இடித்துப் புதுப்பிப் பதா, அல்லது 
பழுதரடந்தரதச் தெப்பனிடு வதா எனும் விையத்தில்) என் இரைவனிடம் 

நன்முடிவு கவண்டி மூன்று முரை பிைார்த்திப் கபன். பிைகு ஒரு முடிவுக்கு 

வருகவன்'' என் ைார்கள். நன்முடிவு கவண்டி மூன்று முரை 
பிைார்த்தித்தகபாது, இடித்துவிட்டுப் புதுப்பிக் கும் முடிவுக்கு வந்தார்கள். 
அப்கபாது மக்கள் முதலில் கஅபாவின் மீது ஏறும் மனிதர்மீது 
வானத்திலிருந்து ஏகதனும் கவதரன இைங்கி விடும் என அச்ெம் 
ததரிவித்தனர். இறுதியாக ஒரு மனிதர் கஅபாவின் மீகதைி அதிலிருந்து ஒரு 
கல்ரல கீகழ தள்ளினார். அவருக்கு எது வும் கநைாதரதக் கண்ட மக்கள், 

ஒவ்தவாருவ ைாக (இடிக்கும் பணியில்) ஈடுபட்டு அரதத் தரைமட்டமாக்கினர். 
பின்னர் அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள் கட்டடப் பணி 
நிரைவரடயும்வரை (இரையில்லத்திற்குத் தாற்காலிகத்) தூண்கள் அரமத்து 
அவற்ைின்மீது திரையும் ததாங்கவிட்டார்கள். கமலும், அப்துல்லாஹ் பின் 
அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
"என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(உன்னுரடய ெமுதாய) 
மக்கள் இரை மறுப்பிற்கு தநருக்கமான காலத்தவர்கள் (புதிதாக இஸ்லாத்ரத 
ஏற்ைவர்கள்) என்ைில்ரலயாயின் - என்னிடம் கஅபாவின் கட்டடத்ரத 

வலுப்படுத்தக்கூடிய அளவு தபாருளாதாைம் இல்ரல என்பது (ஒருபுைம்) 
இருக்க - நான் "ஹிஜ்ர்' பகுதியில் ஐந்து முழங்கரள கஅபாவுடன் 
கெர்த்துவிட்டிருப்கபன். பின்னர் மக்கள் நுரழவதற்கு ஒரு வாயிலும் 
தவளிகயறுவதற்கு ஒரு வாயிலுமாக (இரு வாயில் கரள) அதற்கு 
அரமத்திருப்கபன்' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன். இன்று என்னிடம் 
தபாரு ளாதாைமிருப்பரதக் காண்கிகைன். மக்கரள அஞ்சும் நிரலயிலும் நான் 
இல்ரல'' என்று கூைி(விட்டு, கஅபாரவப் புதுப்பிக்கலா)னார்கள். பின்னர் 
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கஅபாவில் "ஹிஜ்ர்' பகுதியில் ஐந்து முழங்கரளக் கூடுதலாக்கினார்கள்; 

மக்கள் பார்த்துக்தகாண்டிருக்ககவ (ஹிஜ்ர் பகுதிரய அகழ்ந்து) ஓர் 

அடித்தளத்ரத தவளியாக்கினார்கள். அதன் மீகத கஅபாரவ எழுப்பினார்கள். 
(முடிவில்) கஅபாவின் உயைம் பதிதனட்டு முழங்களாக இருந்தது. அதன் 
உயைத்ரத அதிகமாக்கிய பின்பும் அது குரைவாககவ பட்டது. எனகவ, கமலும் 
பத்து முழங்கரள அதிகமாக்கினார் கள்; அத்துடன் உள்கள நுரழவதற்கு ஒரு 
வாயில்; தவளிகயறுவதற்கு ஒரு வாயில் என இரையில்லத்திற்கு இரு 
வாயில்கரள அரமத் தார்கள். அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) 
அவர்கள் தகால்லப்பட்டகபாது, ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுஃப் இந்த விவைங்கரளத் 
ததரிவித்து (கலீஃபா) அப்துல் மலிக் பின் மர்வானுக்கு ஒரு கடிதம் வரைந்தார். 
அதில் அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள் (ஹிஜ்ர் பகுதிரய 
அகழ்ந்து அங்கிருந்த) ஓர் அடித் தளத்தின் மீது கஅபாரவ எழுப்பியுள்ளார்; 

அரத மக்காவின் நியாயவான்கள் பலரும் பார்த்துள்ளனர்'' என்றும் 
குைிப்பிட்டிருந்தார். அதற்கு அப்துல் மலிக் பின் மர்வான், "நாம் இப்னுஸ் 
ஸுரபரை எந்த விையத்திலும் களங்கப்படுத்த விரும்பவில்ரல, எனகவ, 

அவர் உயர்த்திக் கட்டியரத அப்படிகய விட்டுவிடுவைீாக! "ஹிஜ்ர்' 

பகுதியிலிருந்து அவர் அதிகப்படுத்தியரத (மட்டும்) பரழயபடிகய மாற்ைி 
அரமப்பைீாக! அவர் புதிதாகத் திைந்துவிட்ட வாயிரல மூடிவிடுவைீாக!'' என்று 
பதில் எழுதினார். எனகவ, ஹஜ்ஜாஜ் ("ஹிஜ்ர்' பகுதிச் சுவரை) இடித்து 

முன்பிருந்த அரமப்பிற்கக மாற்ைி அரமத்தார்.  

2590 அப்துல்லாஹ் பின் உரபத் பின் உரமர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அப்துல் மலிக் பின் மர்வான் ஆட்ெிக் காலத்தில், அவரிடம் ஹாரிஸ் பின் 

அப்தில்லாஹ் பின் அபைீபஆீ (ைஹ்) அவர்கள் ஒரு தூதுக் குழுவில் 
தென்ைார்கள். அப்கபாது அப்துல் மலிக் பின் மர்வான், "அபூகுரபப் (இப்னுஸ் 
ஸுரபர்) ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து தாம் ககட்டதாகக் கூறும் 
தெய்திரய, அவர் அவர்களிடமிருந்து ககட்டிருக்கமாட்டார் என்கை நான் 
எண்ணுகிகைன்'' என்ைார். அதற்கு ஹாரிஸ் (ைஹ்) அவர்கள், "ஆம் (அபூகுரபப் 
உண்ரமகய தொல்கிைார்). இரத நானும் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து 
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தெவியுற்றுள்களன்'' என்ைார்கள். அதற்கு அப்துல் மலிக் பின் மர்வான், 

"ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் தெவியுற்ை ரதக் கூறுங்கள்'' 

என்ைார். அதற்கு ஹாரிஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் தொன்னார்கள்: என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"உன்னுரடய ெமுதாயத்தார் இரையில்லம் கஅபாவின் கட்டடத்ரதச் 

சுருக்கிவிட்டனர். அவர்கள் இரணரவப் பிற்கு தநருக்கமான காலத்தவர்கள் 

(புதிதாக இஸ்லாத்ரத ஏற்ைவர்கள்) என்ைில்ரலயாயின், அவர்கள் 
விட்டுவிட்டரத நான் மறுபடியும் இரணத்துக் கட்டியிருப்கபன். எனக்குப் பின் 
உன் ெமுதாயத்தாருக்கு அரத (விரிவாக்கிக்) கட்ட கவண்டுதமன்ை எண்ணம் 
கதான்ைினால் (அவ்வாறு தெய்யட்டும்!) என் அருகில் வா! அவர்கள் 
விட்டுவிட்ட (இடத்)ரத உனக்கு நான் காட்டித்தருகிகைன்'' என்று கூைிவிட்டு, 

(கஅபா அருகில்) ஏழு முழங்கள் அளவிற்கு இடத்ரத எனக்குக் காட்டினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
அப்துல்லாஹ் பின் உரபத் பின் உரமர் (ைஹ்) அவர்களின் அைிவிப்பிகலகய 
கமற்கண்டவாறு இடம்தபற் றுள்ளது. வலீத் பின் அதாஉ (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் பின்வருமாறு கூடுதலாக இடம் தபற்றுள்ளது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"நான் பூமிகயாடு ஒட்டினாற்கபால் ஒரு கிழக்கு வாெரலயும் ஒரு கமற்கு 
வாெரலயும் அதற்கு அரமத்திருப்கபன்'' என்று கூைிவிட்டு, "ஏன் உன் 

ெமுதாயத்தார் கஅபாவின் வாெரல (பூமிகயாடு ஒட்டினாற்கபால் 
அரமக்காமல்) உயர்த்தினார்கள் என்று உனக்குத் ததரியுமா?'' என்று 
ககட்டார்கள். ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் "இல்ரல (ததரியாது)' என்ைார்கள். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "சுய தகௌைவத்திற்காகத்தான்; தாம் விரும்பியவரைத் தவிை 
கவதைவரும் நுரழயக் கூடாது என்பதற்காககவ (அவ்வாறு உயர்த்தினர்). 
எவகைனும் ஒருவர் அதனுள் நுரழய முற்பட்டால், அதில் ஏறும்வரை அவர்கள் 
அவரை விட்டுவிடுவார்கள். அவர் (கமகல ஏைி) உள்கள நுரழயப்கபாகும் 
கபாது அவரைப் பிடித்துக் கீகழ தள்ளிவிடுவார்கள்'' என்ைார்கள். பிைகு 
ஹாரிஸ் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்களிடம் அப்துல் மலிக் பின் மர்வான், 

"ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் இவ்வாறு கூைியரத நீங்கள் தெவியுற்ைரீ்களா?'' 

என்று ககட்டார். அதற்கு ஹாரிஸ் (ைஹ்) அவர்கள் "ஆம்' என்ைார்கள். பிைகு 
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அப்துல் மலிக் பின் மர்வான் தம்மிடமிருந்த குச்ெியால் தரைரயச் ெிைிது 
கநைம் குத்திக் கீைி(யபடி ஆழ்ந்து கயாெித்து)விட்டு, "இரையில்லத்ரதயும் 
இப்னுஸ் ஸுரபர் கமற்தகாண்டரதயும் (அகத நிரலயில்) விட்டிருக்க 
கவண்டுதமன (இப்கபாது) விரும்புகிகைன்'' என்ைார். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

2591 அபூகஸஆ சுரவத் பின் ஹுரஜர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல் 
மலிக் பின் மர்வான் இரை யில்லம் கஅபாரவச் சுற்ைி(தவாஃப்)வந்து 

தகாண்டிருந்தகபாது, "அல்லாஹ் இப்னுஸ் ஸுரபரை அழிக்கட்டும்! அவர் 
இரைநம்பிக் ரகயாளர்களின் அன்ரன (ஆயிைா (ைலி) அவர்கள்மீது) 
தபாய்யுரைக்கிைார். ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (என்னிடம்), ஆயிைா! உன் ெமுதா யத்தார் இரைமறுப்பிற்கு 
தநருக்கமான காலத் தவர்கள் (புதிதாக இஸ்லாத்ரத ஏற்ைவர்கள்) 
என்ைில்ரலயாயின், நான் இரையில்லம் கஅபாரவ இடித்துவிட்டு "ஹிஜ்ர்' 

பகுதிரய அதனுடன் அதிகமாக்கியிருப்கபன். ஏதனனில், உன் ெமுதாயத்தார் 

அதன் கட்டடத்ரதச் சுருக்கிவிட்டனர் என்று கூைினார்கள்' என ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் தம்மிடம் கூைியதாக அவர் கூறுகிைார்'' என்ைார். அப்கபாது ஹாரிஸ் 
பின் அப்தில்லாஹ் பின் அபைீபஆீ (ைஹ்) அவர்கள், "இவ்வாறு கூைாதீர்கள், 

இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் தரலவகை! ஏதனனில், 

இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன இப்படிக் கூைியரத நானும் 
ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். அப்துல் மலிக் பின் மர்வான், "கஅபாரவ இடி(த்துப் 

புதுப்பி)ப்பதற்கு முன்கப இரத நான் ககட்டிருந்தால், நிச்ெயமாக இப்னுஸ் 

ஸுரபர் கட்டிய அரமப்பிகலகய கஅபாரவ நான் விட்டிருப்கபன்'' என்ைார்.  

பாடம் : 70 கஅபாவின் வரளந்த சுவரும் அதன் தரலவாயிலும்.202 

 2592 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (புனித கஅபாரவ ஒட்டியுள்ள ஹிஜ்ர் எனும்) 
வரளந்த சுவரைப் பற்ைி, "இதுவும் கஅபாவில் கெர்ந்ததா?'' என்று ககட் கடன். 
அவர்கள், "ஆம்' என்று விரடயளித் தார்கள். நான், "அப்படியானால், கஅபாவுடன் 
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இரத அவர்கள் ஏன் இரணக்கவில்ரல?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 

"உன் (குரைைி) ெமூகத்தாருக்கு நிதிப் பற்ைாக்குரை ஏற்பட்டிருந்தது'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். நான், "கஅபாவின் வாயிரல உயைாமாக ரவத் திருப்பதன் 
காைணம் என்ன?'' என்று ககட் கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"தாம் நாடியவர்கரள உள்கள அனுமதிப்ப தற்காகவும், தாம் நாடியவர்கரள 
உள்கள தெல்லவிடாமல் தடுப்பதற்காகவுகம உன் ெமுதாயத்தார் இவ்வாறு 
தெய்தனர். உன் ெமூகத்தார் அைியாரமக் காலத்துக்கு தநருக்க மானவர்கள் 
(புதிதாக இஸ்லாத்ரத ஏற்ைவர் கள்) என்பதால், அவர்களின் மனத்தில் 
தவறுப்பு கதான்றும் என்ை அச்ெம் (மட்டும்) எனக்கு இல்லாதிருந்தால், நான் 
இந்த வரளந்த சுவரை கஅபாவுடன் இரணத்து அதன் வாயிரல(க் கீழிைக்கி) 
பூமியுடன் கெர்ந்தாற்கபால் ஆக்க முடிவு தெய்திருப்கபன்'' என்று 

தொன்னார்கள்.203 

2593 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஹிஜ்ர் (எனும் வரளந்த சுவரைப்) பற்ைிக் 
ககட்கடன்'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. கமலும் அதில், "ஏணி 
ரவக்காமல் ஏை முடியாத அளவிற்குக் கஅபாவின் தரலவாயில் உயைமாக 
இருக்கக் காைணம் என்ன என்று ககட்கடன்'' என்றும் இடம் தபற்றுள்ளது. 

 பாடம் : 71 உடல் ஊனம், முதுரம உள்ளிட்ட காைணங்களால் 
இயலாதவருக்காககவா, இைந்து கபானவருக்காககவா பிைர் ஹஜ் தெய்தல்.  

2594 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் ெககாதைர்) 
ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் 
வாகனத்தில் இருந்தகபாது, "கஸ்அம்' குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு தபண் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் மார்க்க விளக்கம் ககட்கவந்தார். 
ஃபள்ல் அப்தபண்ரணக் கூர்ந்து கநாக்கலானார்; அப்தபண்ணும் ஃபள்ரலப் 
பார்த்தார். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபள்லின் முகத்ரத 
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கவறு பக்கம் திருப்பிவிடலானார்கள். அப் தபண், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
அல்லாஹ் தன் அடியார்களுக்கு விதியாக்கிய ஹஜ் கடரம, முதியவைான என் 
தந்ரதக்கு ஏற் பட்டுள்ளது. அவைால் வாகனத்தில் அமர்ந்து தெல்ல இயலாது. 
அவர் ொர்பாக நான் ஹஜ் தெய்யலாமா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்ைார்கள். இது "விரடதபறும்' 

ஹஜ்ஜின் கபாது நரடதபற்ைது.204  

2595 ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "கஸ்அம்' குலத்ரதச் 
கெர்ந்த ஒரு தபண் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என் 
தந்ரத முதியவைாக உள்ளார். இந்நிரலயில், அவருக்கு அல்லாஹ் 

விதியாக்கிய ஹஜ் கடரம ஏற்பட்டுள்ளது. அவைால் தமது ஒட்டகத்தின் 
முதுகில் அமை இயலாது'' என்ைார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவர் ொர்பாக 
நீ ஹஜ் தெய்யலாம்'' என்ைார்கள்.205  

பாடம் : 72 ெிறுவனின் ஹஜ் தெல்லும் என்பதும் அவரன ஹஜ்ஜுக்கு 
அரழத்துச் தென்ை வருக்கும் நற்பலன் உண்டு என்பதும். 

 2596 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"அர்ைவ்ஹா' எனும் இடத்தில் ஒரு பயணக் குழுவினரைச் ெந்தித்தார்கள்.206 

அப்கபாது "இக்கூட்டத்தினர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் 
"முஸ்லிம்கள்' என்ைார்கள். அப்கபாது அக் குழுவினர், "நீங்கள் யார்?'' என்று 
ககட் டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர்'' 

என்ைார்கள். அப்கபாது (அக்குழுவிலிருந்த) ஒரு தபண், தன் குழந்ரதரயத் 
தூக்கி, "இவனுக்கும் ஹஜ் உண்டா?'' என்று ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர் கள், 

"ஆம்; (அதற்காக) உனக்கும் நற்பலன் உண்டு'' என விரடயளித்தார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 2597 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு தபண்மணி தம் 
குழந்ரதரய உயர்த்திக்காட்டி, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இவனுக்கும் ஹஜ் 
உண்டா?'' என்று ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; (அதற்காக) உனக்கும் 
நற்பலன் உண்டு'' என்று விரடயளித்தார்கள்.  
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2598 (இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிரம) குரைப் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு தபண்மணி (தம்) குழந்ரதரய உயர்த்திக்காட்டி, 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! இவனுக்கும் ஹஜ் உண்டா?'' என்று ககட்டார். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; (அதற்காக) உனக்கும் நற்பலன் உண்டு'' என 
விரடயளித்தார்கள்.207 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 73 ஆயுளில் ஒரு முரைகய ஹஜ் கடரம யாகும்.  
2599 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (ஒரு முரை) எங்களிரடகய உரையாற்ைினார் கள். அப்கபாது, 

"மக்ககள! அல்லாஹ் உங்கள் மீது ஹஜ்ரஜ விதியாக்கிவிட்டான். எனகவ, 

ஹஜ் தெய்யுங்கள்'' என்ைார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர், "ஒவ்கவார் 
ஆண்டிலுமா (ஹஜ் தெய்ய கவண்டும்), அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று 
ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பதிலளிக்காமல்) 
அரமதியாக இருந்தார்கள். அவர் மூன்று முரை அவ்வாகை ககட்டகபாது, 

அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் "ஆம்' என்று தொல்லிவிட்டால் 
அது (ஒவ்கவார் ஆண்டிலும்) கடரமயாகிவிடும். பின்னர் உங்களால் அரத 
நிரைகவற்ை முடியாமலாகிவிடும்'' என்று கூைிவிட்டு, "நான் எரத 
(தெய்யுங்கள் என்கைா, தெய்ய கவண்டாதமன்கைா ஒன்றும் கூைாமல்) 
உங்களு(ரடய முடிவு)க்கு விட்டுவிட்கடகனா அரத(ப் பற்ைி எதுவும் 
ககட்காமல்) நீங்களும் விட்டு விடுங்கள். உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்தவர்கள் 

அழிந்தததல்லாம், அவர்கள் தங்கள் இரைத்தூதர் களிடம் அதிகமாகக் ககள்வி 
ககட்டதாலும் அவர்களுடன் கருத்து மாறுபாடு தகாண்டதாலும்தான். 
ஒன்ரைச் தெய்யுமாறு உங்களுக்கு நான் கட்டரளயிட்டால், அரத உங்களால் 
முடிந்த அளவிற்குச் தெய்யுங்கள். ஒன்ரைச் தெய்ய கவண்டாதமன 
உங்களுக்கு நான் தரட விதித்தால் அரத(ச் தெய்யாமல்) விட்டுவிடுங்கள்!'' 
என்ைார்கள்.  
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பாடம் : 74 ஒரு தபண் (மணமுடிக்கத் தகாத) தன் தநருங்கிய 
உைவினருடன் ஹஜ் முதலான பயணம் கமற்தகாள்ளல்.  
 

2600 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எந்தப் தபண்ணும் 
(மணமுடிக்கத் தகாத) தநருங்கிய ஆண் உைவினருடன் தவிை மூன்று 

நாட்களுக்கான பயணம் கமற்தகாள்ள கவண்டாம். இரத இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.208 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூபக்ர் பின் அபரீைபா (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "மூன்று நாட் களுக்கு கமல் (பயணம் கமற்தகாள்ளக் 
கூடாது)'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. அப்துல் லாஹ் பின் நுரமர் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "மூன்று நாட்களுக்கான பயணம் கமற்தகாள்ள 
கவண்டாம்'' என்கை இடம் தபற்றுள்ளது.  

2601 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்ரவயும் இறுதி நாரளயும் 
நம்பிக்ரக தகாண்ட ஒரு தபண், (மணமுடிக் கத் தகாத) தநருங்கிய ஆண் 
உைவினருடன் தவிை மூன்று இைவுகள் ததாரலவிற்குப் பயணம் கமற்தகாள்ள 
அனுமதி இல்ரல. இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 

 2602 கஸஆ பின் யஹ்யா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அபூெயதீ் 
அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்து ஒரு ஹதீரஸச் தெவியுற்கைன். அது 
எனக்கு ஆச்ெரியத்ரதத் தந்தது. நான், "இரதத் தாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 

அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி டமிருந்து நான் 
ககட்காதரதயா அவர்கள் கூைியதாகச் தொல்கவன்? அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "எனது இந்த (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெல், மஸ்ஜிதுல் 
ஹைாம், மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா ஆகிய மூன்று பள்ளிவாெல்கரளத் தவிை மற்ை 
இடங்களுக்கு (நன்ரமரய நாடிப் புனிதப்) பயணம் கமற்தகாள்ள கவண்டாம்' 

என்று கூைியரதயும், "எந்தப் தபண்ணும் (மணமுடிக்கத் தகாத) தநருங்கிய 
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ஆண் உைவினருடன், அல்லது கணவருடன் தவிை இைண்டு நாள் 
(ததாரலவிற்குப்) பயணம் கமற்தகாள்ள கவண்டாம்' என்று கூைிய ரதயும் 
நான் ககட்கடன்'' என்ைார்கள்.209 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

2603 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் களிடமிருந்து நான்கு தெய்திகரளச் தெவியுற் கைன். 
அரவ என்ரன வியப்பரடயச் தெய் தன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "எந்தப் தபண்ணும் கணவன், அல்லது (மண முடிக்கத் தகாத) 
தநருங்கிய ஆண் உைவினரு டன் தவிை இைண்டு நாள் பயணத் ததாரல 
விற்குப் பயணம் கமற்தகாள்ள கவண்டாம் எனத் தரட விதித்தார்கள். 
ததாடர்ந்து எஞ்ெிய ஹதீரஸயும் கூைினார்கள்.  

2604 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எந்தப் தபண்ணும் 
(மணமுடிக்கத் தகாத) தநருங்கிய ஆண் உைவினருடன் தவிை மூன்று நாட்கள் 
பயணம் கமற்தகாள்ள கவண்டாம். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 

 2605 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எந்தப் தபண்ணும் (மணமுடிக்கத் 
தகாத) தநருங்கிய ஆண் உைவினருடன் தவிை மூன்று இைவுக ளுக்கு கமல் 
பயணம் கமற்தகாள்ள கவண்டாம். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "(மணமுடிக் கத் தகாத) 
தநருங்கிய ஆண் உைவினருடன் தவிை மூன்று நாட் களுக்கு அதிகமாக 
(பயணம் கமற்தகாள்ள கவண்டாம்)'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 

 2606 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: முஸ்லிமான எந்தப் 
தபண்ணும் (மண முடிக்கத் தகாத) தநருங்கிய ஆண் உைவினர் தன்னுடன் 
இருந்கத தவிை, ஓரிைவு பயணத் ததாரலவிற்குப் பயணம் கமற்தகாள்ள 
அனுமதி இல்ரல. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
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 2607 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்ரவயும் இறுதி நாரளயும் 
நம்பிக்ரகதகாண்ட எந்தப் தபண்ணும் (மண முடிக்கத் தகாத) தநருங்கிய ஆண் 
உைவினரு டன் தவிை ஒரு நாள் பயணத் ததாரலவிற்குப் பயணம் 
கமற்தகாள்ள அனுமதி இல்ரல. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.210  

2608 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்ரவயும் 
மறுரம நாரளயும் நம்பிக்ரக தகாண்ட ஒரு தபண், (மணமுடிக்கத் தகாத) 
தன் தநருங்கிய ஆண் உைவினருடன் தவிை ஒரு பகல் ஓர் இைவு பயணத் 

ததாரலவிற்குப் பயணம் கமற்தகாள்ள அனுமதி இல்ரல. இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

2609 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எந்தப் தபண்ணும் 
(மணமுடிக்கத் தகாத) தன் தநருங்கிய ஆண் உைவினருடன் தவிை மூன்று 
நாட்கள் பயணம் கமற்தகாள்ள அனுமதி இல்ரல. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 2610 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்ரவயும் 
மறுரம நாரளயும் நம்பிக்ரக தகாண்ட ஒரு தபண், அவளு ரடய தந்ரத, 

அல்லது மகன், அல்லது கணவன், அல்லது ெககாதைன், அல்லது (மண 
முடிக்கத் தகாத) தநருங்கிய ஆண் உைவின ருடன் தவிை மூன்று நாட்ககளா, 

அதற்கு கமலாககவா பயணம் கமற்தகாள்வதற்கு அனுமதி இல்ரல. அபூெயதீ் 
அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கும் இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர் 

ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் (ைலி) அவர் 
களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 

 2611 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "ஒரு தபண்ணுடன் எந்த 
(அந்நிய) ஆட வனும் தனிரமயில் இருக்க கவண்டாம்; (மண முடிக்கத் தகாத) 
தநருங்கிய ஆண் உைவின ருடன் அவள் இருக்கும்கபாது தவிை; ஒரு தபண் 
(மணமுடிக்கத் தகாத) தநருங்கிய ஆணுடன் தவிை பயணம் கமற்தகாள்ள 
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கவண்டாம்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் (தமது) தொற் தபாழிவில் 
குைிப்பிட்டார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என் 
மரனவி ஹஜ் தெய்யப் புைப்பட்டுவிட்டாள். இன்னின்ன கபாரில் என் தபயர் 
பதிவு தெய்யப் பட்டுள்ளது. (இந்நிரலயில் நான் என்ன தெய்வது?)'' என்று 
ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீர் தென்று உம்முரடய மரனவியுடன் ஹஜ் 
தெய்வைீாக!'' என்று கூைினார்கள்.211 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "ஒரு 
தபண்ணுடன் எந்த (அந்நிய) ஆடவனும் தனிரமயில் இருக்க கவண்டாம்; 

(மணமுடிக்கத் தகாத) தநருங்கிய ஆண் உைவினருடன் தவிை'' எனும் 
(ஆைம்பக்) குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.212 

 பாடம் : 75 ஹஜ் முதலான பயணத்திற்காக வாகனத்தில் ஏைியதும் ஓத 
கவண்டிய பிைார்த்தரன.  

2612 அலீ பின் அப்தில்லாஹ் அல்அஸ்தீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு 
உமர் (ைலி) அவர்கள் மக்களுக்கு (பின்வரும் பிைார்த்தரனரய)க் கற்றுத் 

தந்தார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்ககனும் பயணம் 
புைப்பட்டால், தமது ஒட்டகத்தில் ஏைி அமர்ந்தவுடன் மூன்று முரை தக்பரீ் 
("அல்லாஹு அக்பர்') கூறுவார்கள். பிைகு "சுப்ஹானல்லதீ ெக்கை லனா 
ஹாதா, வ மா குன்னா லஹு முக்ரினனீ, வ இன்னா இலா ைப்பினா ல 
முன்கலிபூன். அல்லாஹும்ம, இன்னா நஸ்அலுக ஃப ீெஃபரினா ஹாதா 
அல்பிர்ை வத்தக்வா, வ மினல் அமலி மா தர்ளா. அல்லாஹும்ம, ஹவ்வின் 
அரலனா ெஃபைனா ஹாதா. வத்வி அன்னா புஅதஹ். அல்லா ஹும்ம 
அன்த்தஸ் ஸாஹிபு ஃபிஸ்ஸஃபரி, வல்ஃகலீஃபத்து ஃபில்அஹ்ல். 
அல்லாஹும்ம, இன்ன ீஅஊது பிக்க மின் வஉஸாயிஸ் ஸஃபரி, வ கஆபத்தில் 
மன்ழரி, வ சூயில் முன்கலபி ஃபில்மாலி வல்அஹ்ல்'' என்று கூறுவார்கள். 
(தபாருள்: நாங்கள் இ(ந்த வாகனத்)ரதக் ரகயாளும் திைன் தபற்ைிைாத 
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நிரலயில், எங்க ளுக்கு இரதப் பணியரவத்த (இரை)வன் தூயவன். நாங்கள் 
எங்கள் இரைவனிடகம திரும்பிச் தெல்லக்கூடியவர்களாய் உள்களாம். 
இரைவா, இப்பயணத்தில் நன்ரமரயயும், இரையச்ெத்ரதயும், நீ 
திருப்தியரடயக்கூடிய (நற்)தெயல்கரளயும் உன்னிடம் கவண்டுகி கைாம். 
இரைவா, இப்பயணத்ரத எங்களுக்கு எளிதாக்குவாயாக! இப்பயணத்தின் 
தூைத்ரதச் சுருக்குவாயாக! இரைவா, நீகய என் பயணத் கதாழனாகவும் என் 
குடும்பத்தின் பிைதிநிதியா கவும் இருப்பாயாக! இரைவா, பயணத்தின் 

ெிைமங்களிலிருந்தும், நிரலகுரலயச் தெய்யும் துயைக் காட்ெியிலிருந்தும், 

தெல்வத்திலும் குடும்பத்திலும் நிகழ்ந்துவிடும் தீய மாற்ைங்களிலிருந்தும் 

உன்னிடம் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன்.) திரும்பி வரும்கபாதும் இவ்வாகை 
பிைார்த்திப்பார்கள். ஆனால், அவற்றுடன் பின்வரும் வரிகரளயும் கூடுதலாக 
ஓதுவார்கள்: "ஆயிபூன, தாயிபூன, ஆபிதூன லி ைப்பினா ஹாமிதூன்'' 

(பாவமன்னிப்புக் ககாரி மீண்டவர்களாகவும், எங்கள் இரைவரன 

வழிபட்டவர்களாகவும் அவரனகய கபாற்ைிப் புகழ்ந்தவர்களாகவும் 
திரும்புகிகைாம்).  

2613 அப்துல்லாஹ் பின் ெர்ஜிஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பயணம் புைப்படும்கபாது பயணத்தின் ெிைமங்களிலி 
ருந்தும், துயைத்கதாடு திரும்பி வருவதிலிருந்தும், வளர்ச்ெியிலிருந்து 
வழீ்ச்ெிக்கு மாறுவதிலிருந்தும், அநீதிக்குள்ளானவனின் (ொபப்) பிைார்த்தரனக்கு 
உள்ளாவதிலிருந்தும், குடும்பத்திலும் தெல்வத்திலும் தீய மாற்ைங்கள் 
நிகழ்ந்துவிடுவதிலிருந்தும் இரைவனிடம் பாதுகாப்புக் ககாருவார்கள். 
(அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஊது பிக்க மின் வஉஸாயிஸ் ஸஃபரி, வ கஆபத்தில் 
முன்கலபி, வல்ஹவ்ரி பஅதல் கவ்னி, வ தஅவத்தில் மழ்லூமி, வ சூயில் 
மன்ழரி ஃபில்அஹ்லி வல்மால்'' என்று கூைிவார்கள்.)  

2614 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் ெர்ஜிஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அப்துல் வாஹித் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
"தெல்வத்திலும் குடும்பத்திலும் (ஃபில்மாலி வல்அஹ்ல்)...' என்று 
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இடம்தபற்றுள்ளது. முஹம்மத் பின் காஸிம் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
பயணத்திலிருந்து திரும்பிவரும் கபாது "குடும்பத்தில்' (ஃபில் அஹ்லி) எனும் 
தொற்தைாடரை முதலில் கூறுவார்கள் என இடம்தபற்றுள்ளது. கமற்கண்ட 
இவ்விருவரின் அைிவிப்பிலும் "அல்லாஹும்ம இன்ன ீஅஊது பிக்க மின் 

வஉஸாயிஸ் ஸஃபர்'' (இரைவா, பயணத்தின் ெிைமங்களிலிருந்து உன்னிடம் 

பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன்) எனும் வாெகம் இடம்தபற் றுள்ளது. 

 பாடம் : 76 ஹஜ் முதலான பயணங்களிலிருந்து திரும்பும்கபாது ஓத 
கவண்டியரவ.  

2615 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கபார், அல்லது பரட, அல்லது ஹஜ், அல்லது 

உம்ைாவிலிருந்து திரும்பும்கபாது குன்றுகள் அல்லது கமடுகள்மீது ஏைினால், 

மூன்று முரை தக்பரீ் (அல்லாஹு அக்பர்) கூறுவார்கள். பிைகு "லா இலாஹ 

இல்லல்லாஹு, வஹ்தஹு, லா ைரீக்க லஹு. லஹுல் முல்க்கு. வ 
லஹுல் ஹம்து. வஹுவ அலா குல்லி ரையின் கதீர். ஆயிபூன, தாயிபூன, 

ஆபிதூன, ொஜிதூன, லி ைப்பினா ஹாமிதூன. ஸதகல்லாஹு வஅதஹு; வ 
நஸை அப்தஹு; வ ஹஸமல் அஹ்ஸாப வஹ்தஹ்'' என்று கூறுவார்கள். 
(தபாருள்: அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல. அவன் 

தனித்தவன். அவனுக்கு இரணயானவர் எவருமில்ரல. ஆட்ெியதிகாைம் 
அவனுக்கக. புகழும் அவனுக்கக. அவன் அரனத்தின் மீதும் ஆற்ைல் 
உள்ளவன். பாவமன்னிப்புக் ககாரி மீண்டவர்களாகவும், எங்கள் இரைவரன 
வழிபட்டவர்களாகவும், ெிைம்பணிந்தவர்களாகவும் அவரனகய கபாற்ைிப் 
புகழ்ந்தவர்களாகவும் திரும்புகிகைாம். அல்லாஹ் தன் வாக்குறுதிரய 
தமய்யாக்கிவிட்டான்; தன் அடியாருக்கு தவற்ைியளித்தான்; கூட்டுப் 
பரடகரளத் தன்னந் தனியாக அவகன கதாற்கடித்தான்.)213 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அய்யூப் பின் அபதீமீமா (ைஹ்) அவர்களது 
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அைிவிப்பில் "இைண்டு முரை தக்பரீ் (அல்லாஹு அக்பர்) கூறுவார்கள்'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. 

 2616 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் (ஓர் அைப்கபாரிலிருந்து) திரும்பிக்தகாண்டிருந் கதாம். அப்கபாது 
(நபி (ஸல்) அவர்களுடன்) நானும் அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களும் இருந் கதாம். 
(நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார்) ஸஃபிய்யா (ைலி) அவர்கள் 

நபியவர்களுக்குப் பின்னால் அவர்களது ஒட்டகத்தில் இருந்தார் கள். 
மதீனாவின் கமற்புைத்தில் நாங்கள் இருந்தகபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"ஆயிபூன, தாயிபூன, ஆபிதூன லி ைப்பினா ஹாமிதூன'' (பாவமன்னிப்புக் ககாரி 
மீண்டவர்களாகவும், எங்கள் இரைவரன வழிபட்டவர்களாகவும், அவரனகய 
கபாற்ைிப் புகழ்ந்தவர்களாகவும் திரும்புகிகைாம்) என மதீனாவிற்குள் வரும் 
வரை தொல்லிக்தகாண்கடயிருந்தார்கள்.214 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் 
மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 77 ஹஜ் அல்லது உம்ைாவிலிருந்து திரும்பும்கபாது 
துல்ஹுரலஃபாவில் இைங்கித் தங்கு வதும் அங்கு ததாழுவதும். 

 2617 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்காவிலிருந்து திரும்பும்கபாது) "துல்ஹுரலஃபா' 

விலுள்ள "அல்பத்ஹா' எனும் விொலமான பள்ளத்தாக்கில் தமது ஒட்டகத்ரத 
மண்டியிடரவத்து, அங்கு ததாழுதார்கள். நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் 

கூறுகிைார்கள்: இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களும் அவ்வாகை தெய்வார்கள்.215 

 2618 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமது ஒட்டகத்ரத மண்டியிடரவத்துத் ததாழுது வந்த, 

"துல்ஹுரலஃபா'விலுள்ள "அல்பத்ஹா' பள்ளத்தாக்கில் இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்களும் தமது ஒட்டகத்ரத மண்டியிடரவப்பார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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2619 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய தாவது: இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் ஹஜ் 
அல்லது உம்ைாவிலிருந்து திரும்பும்கபாது, "துல்ஹுரலஃபா'வில் "அல்பத்ஹா' 

பள்ளத் தாக்கில் தமது ஒட்டகத்ரத மண்டியிடரவத் தார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் கள் அங்குதான் தமது ஒட்டகத்ரத மண்டி யிடச் 
தெய்வார்கள்.216 

 2620 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "துல்ஹுரலஃபா'வில் இைவின் இறுதி கநைத்தில் ஓய்தவடுக்கும் 
இடத்தில் (உைங்கிக் தகாண்டு) இருந்தகபாது "வளமிக்க பள்ளத்தாக்கில் நீங்கள் 
இருக்கிைரீ்கள்'' என (கனவில்) கூைப் பட்டது.217  

2621 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "துல்ஹுரலஃபா'வில் (அல்அகீக்) பள்ளத்தாக்கின் நடுவில் இைவின் 
இறுதி கநைத்தில் ஓய்தவடுக்கும் இடத்தில் (உைங்கிக்தகாண்டு) இருந்தகபாது, 

"வளமிக்க பள்ளத்தாக்கில் நீங்கள் இருக்கிைரீ்கள்'' என (கனவில்) கூைப்பட்டது. 
இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான மூொ பின் உக்பா (ைஹ்) அவர்கள் 

கூறுகிைார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓய்தவடுக்கும் 
இடத்ரதத் கதடியவைாக அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் தமது 
ஒட்டகத்ரத மண்டியிடரவத்து, ஓய்தவ டுக்கும் பள்ளிவாெலுக்கருகில் உள்ள 
இடத் தில், ொலிம் (ைஹ்) அவர்களும் எங்கள் ஒட்ட கங்கரள 
மண்டியிடரவத்தார்கள். அந்த இடம் பள்ளத்தாக்கின் நடுவில் உள்ள பள்ளி 
வாெலுக்குக் கீகழ இருந்தது. பள்ளிவாெலுக்கும் கிப்லாவுக்குமிரடகய நடுவில் 
(நபி (ஸல்) அவர்கள் ஓய்தவடுத்த) அந்த இடம் இருந்தது.218 

 பாடம் : 78 இரணரவப்பவர் எவரும் இரையில் லம் கஅபாவில் ஹஜ் 
தெய்யக் கூடாது; நிர்வாணமாக எவரும் கஅபாரவச் சுற்ைி (தவாஃப்) வைக் 
கூடாது என்பதும், "தபரிய ஹஜ் நாள்' பற்ைிய விவைமும்.219  

2622 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "விரடதபறும்' ஹஜ்ஜுக்கு 
முந்ரதய ஹஜ்ஜின்கபாது, அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கரள அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (ஹஜ் பயணக் குழுவிற்குத்) தரலவைாக ஆக்கியிருந்தார்கள். 

1205

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஹஜ்



 
 
 

அப்கபாது துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளில் (மினாவில் ரவத்து) "இந்த ஆண்டுக்குப் 
பிைகு இரணரவப்பாளர் எவரும் ஹஜ் தெய்யக் கூடாது; இந்த ஆலயத்ரத 
நிர்வாணமாக எவரும் சுற்ைி (தவாஃப்) வைக் கூடாது'' என்று தபாது அைிவிப்புச் 
தெய்யும் குழுவினரில் ஒருவனாக என்ரனயும் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் 
அனுப்பிரவத்தார்கள்.220 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான இப்னு ைிஹாப் 
அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களின் 
இந்த ஹதீரஸ ஆதாைமாகக் தகாண்கட ஹுரமத் பின் அப்திர் ைஹ்மான் 
(ைஹ்) அவர்கள், "துல் ஹஜ் பத்தாவது நாகள தபரிய ஹஜ் நாளாகும்'' எனக் 
கூைிவந்தார்கள்.  

பாடம் : 79 ஹஜ், உம்ைா, அைஃபா நாள் ஆகியவற் ைின் ெிைப்பு.  
2623 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ், அைஃபா 
(துல்ஹஜ் 9ஆவது) நாளில் அடியார்களுக்கு நைக விடுதரலயளிக் கும் 
அளவிற்கு கவதைந்த நாளிலும் நைக விடு தரல அளிப்பதில்ரல. அன்ரைய 
தினம் அவன் (அைஃபாவிலுள்ளவர்கரள) தநருங்கி, வானவர்களிடம் 
அவர்கரளக் குைித்துப் தபருரம பாைாட்டுகிைான். "இவர்கள் எரத நாடி (இங்கு 
குழுமி)யுள்ளார்கள்?'' என்று (தபருமிதத்கதாடு) ககட்கிைான். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 2624 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் உம்ைாச் 
தெய்வது, மறு உம்ைாவரை (ஏற்படும் ெிறு) பாவங்களுக்குப் பரிகாைமாகும். 
(பாவச் தெயல் கலவாத) ஒப்புக்தகாள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜுக்குச் தொர்க்கத்ரத 
தவிை கவறு கூலி இல்ரல. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.221 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் எட்டு அைிவிப்பாளர்ததாடர் கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

2625 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தீய கபச்சுகள் 
மற்றும் பாவச் தெயல்களில் ஈடுபடாமல் இந்த(க் கஅபா) ஆலயத்திற்கு வந்(து 
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ஹஜ் தெய்)தவர், அன்று பிைந்த பாலகரனப் கபான்று திரும்புகிைார். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.222 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "தீய கபச்சுகள் மற்றும் பாவச் 
தெயல்களில் ஈடுபடாமல் ஒருவர் ஹஜ் தெய்தால்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 80 ஹாஜிகள் மக்காவில் தங்குவதும் அங்குள்ள வடீுகரள 
வாரிசுரிரம யாகப் தபறுவதும்.  

2626 உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதகை! தாங்கள் மக்காவில் தங்கள் (தபரிய 
தந்ரதயின்) வடீ்டில் தங்குவரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "(என் தபரிய தந்ரதயின் புதல்வர்) அகீல், குடியிருப்புகள் அல்லது 
வடீுகளில் எரதகயனும் நமக்காக விட்டுரவத்துள்ளாைா, என்ன?'' என்று 
ககட்டார்கள். (நபியவர்களின் தபரிய தந்ரதயான) அபூதாலிபின் 
தொத்துக்களுக்கு அகீலும் தாலிபும் வாரிொ னார்கள். (அபூதாலிபின் மற்ை இரு 
புதல்வர்களான) ஜஅஃபர் (ைலி) அவர்களும் அலீ (ைலி) அவர்களும் 
முஸ்லிம்களாக இருந்ததால் (தம் தந்ரதயின் தொத்துக்களில்) எதற்கும் 
வாரிொக (முடிய)வில்ரல. (அப்கபாது) அகீலும் தாலிபும் 
இரைமறுப்பாளர்களாக இருந்தனர்.223 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. 

2627 உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தெய்த ஹஜ்ஜின் கபாது, நாங்கள் மக்காரவ தநருங்கிய கவரளயில் நான் (நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம்) "அல்லாஹ்வின் தூதகை! தாங்கள் நாரள எங்கு 

தங்குவரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "(அபூதாலிபின் மகன்) அகீல் 
நமக்கு வடீு எரதகயனும் விட்டு ரவத்துள்ளாைா?'' என்று ககட்டார்கள். இந்த 
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ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - உொமா பின் 
ரஸத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! இன்ைா அல்லாஹ் நாரளய தினம் தாங்கள் எங்கு 
தங்குவரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். -இது மக்கா தவற்ைியின்கபாது நடந்ததாகும்.- 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அகீல் நமக்கு வடீு எரதகயனும் 
விட்டுரவத்துள்ளாைா?'' என்று ககட்டார்கள்.224 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 81 மக்காவிலிருந்து ஹிஜ்ைத் தெய்தவர், ஹஜ்ரஜயும் உம்ைாரவயும் 
நிரை கவற்ைிய பின் மூன்று நாட்களுக்கு மிகாமல் மக்காவில் தங்கியிருக் 
கலாம்.225  

2628 அப்துர் ைஹ்மான் பின் ஹுரமத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ொயிப் 
பின் யஸீத் (ைலி) அவர்களிடம் (கலீஃபா) உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ைஹ்) 
அவர்கள், (முஹாஜிர் ஹஜ் கிரிரயகரள நிரைகவற்ைிவிட்டு, மினாவிலிருந்து 

திரும்பிய பிைகு) மக்காவில் தங்குவது பற்ைி (ஹதீஸ்) எரதகயனும் 

தெவியுற்றுள்ளரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு ொயிப் (ைலி) அவர்கள், 

"முஹாஜிர் (மினாவிலிருந்து) திரும்பிய பிைகு மூன்று இைவுகள் மக்காவில் 
தங்க அனுமதி உண்டு' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள் என்று அலாஉ பின் அல்ஹள்ைமீ (ைலி) அவர்கள் தொல்ல நான் 
ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். "அரதவிட அதிகமாக்கக் கூடாது'' என்று 
தொன்னரதப் கபான்று இருந்தது.226  

2629 அப்துர் ைஹ்மான் பின் ஹுரமத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (கலீஃபா) 
உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ைஹ்) அவர்கள் தம் அரவகயாரிடம், "(முஹாஜிர், 

ஹஜ் கிரிரயகரள நிரைகவற்ைிவிட்டு) மக்காவில் தங்குவது பற்ைி நீங்கள் 
என்ன தெவியுற்றுள்ளரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது (அங்கிருந்த) ொயிப் 
பின் யஸீத் (ைலி) அவர்கள், "முஹாஜிர் தமது (ஹஜ்) கிரிரயகரள 
நிரைகவற்ைிவிட்டு மக்காவில் மூன்று இைவுகள் தங்கலாம்' என 

1208

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஹஜ்



 
 
 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என்று அலாஉ பின் அல் 
ஹள்ைமீ (ைலி) அவர்கள் தொல்ல நான் ககட்டுள்களன் என்ைார்கள். 

 2630 அப்துர் ைஹ்மான் பின் ஹுரமத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ொயிப் 
பின் யஸீத் (ைலி) அவர்களிடம் உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ைஹ்) அவர்கள் 

(முஹாஜிர் மக்காவில் தங்குவரதப் பற்ைிக்) ககட்டார்கள். அதற்கு ொயிப் (ைலி) 
அவர்கள், "முஹாஜிர் (மினாவிலிருந்து) திரும்பிய பிைகு மூன்று இைவுகள் 

மக்காவில் தங்கியிருக்கலாம் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூைினார்கள் என்று அலாஉ பின் அல்ஹள்ைமீ (ைலி) அவர்கள் தொல்ல நான் 

ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

2631 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: முஹாஜிர், (ஹஜ்) 
கிரிரயகரள நிரை கவற்ைிய பிைகு மக்காவில் மூன்று இைவுகள் 

தங்கியிருக்கலாம். இரத அலாஉ பின் அல்ஹள்ைமீ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 82 மக்காவும், அதன் கவட்ரடப் பிைாணிகளும், புற்பூண்டுகளும், 

மைங்களும், அங்கு கண்தடடுக்கப்படும் தபாருளும் -அரத அைிவிப்புச் 
தெய்பவருக்குத் தவிை- என்தைன்றும் புனிதமானரவ ஆகும். 

 2632 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மக்கா தவற்ைி நிகழ்ந்த நாளில், "இனி ஹிஜ்ைத் (மக்காரவத் 
துைப்பது) என்பது கிரடயாது. ஆயினும், அைப்கபார் புரிவதும் (அதற்காக வும் 
பிை நற்தெயல்கள் புரியவும்) நாட்டம் தகாள்வதும்தான் உள்ளது. நீங்கள் 
கபாருக்குப் புைப்படும்படி அரழக்கப்பட்டால் கபாருக்குச் தெல்லுங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். கமலும் (அகத) மக்கா தவற்ைி நாளில், "(மக்ககள!) அல்லாஹ் 
வானங்கரளயும் பூமிரயயும் பரடத்த நாள் முதலாய் இந்த நகைத்ரத அவன் 
புனிதமாக்கியுள்ளான். அல்லாஹ் புனிதமாக்கிய காைணத்தால் இது மறுரம 
நாள் வரை புனிதமானதாககவ இருக்கும். கமலும், எனக்கு முன்னர் (வாழ்ந்த) 
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யாருக்கும் இங்கு கபார் புரிய அனுமதி தைப்படவில்ரல. எனக்கும்கூட (இந்த 

மக்கா தவற்ைி நாளில்) பகலில் ெிைிது கநைம் மட்டுகம (இங்கு கபார் புரிய) 
அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அல்லாஹ் இந்த நகைத்ரத புனிதமாக்கியுள்ள 
காைணத் தால் இது மறுரம நாள்வரை புனிதமான தாககவ திகழும். இங்கு 
அதன் முட்கள் தவட்டப்படக் கூடாது. அதன் கவட்ரடப் பிைாணி விைட்டப் 
படக் கூடாது. இங்கக கீகழ விழுந்து கிடக்கும் தபாருரள, அரத அைிவிப்புச் 
தெய்(து உரியவரிடம் கெர்ப்)பவர் தவிை கவதைவரும் எடுக்கக் கூடாது. 
இங்குள்ள புற்பூண்டுகரளப் பைிக்கக் கூடாது'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். உடகன (என் தந்ரத) அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! "இத்கிர்' புல்ரலத் தவிைவா? ஏதனனில், அது 
அவர்களுரடய உகலாகத் ததாழிலாளர்களுக்கு (உரல மூட்டவு)ம், 

அவர்களுரடய வடீுக(ளின் கமல்கூரை)களுக்கும் பயன்படுகிைகத?'' என்று 
ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(ஆம்) "இத்கிரை'த் தவிை'' 

என்று விரடயளித்தார்கள்.227 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "வானங்கரளயும் பூமிரயயும் பரடத்த நாள் முதலாய்'' எனும் குைிப்பு 

இடம்தபைவில்ரல. "கபார் புரிய' என்பதற்குப் பகைமாக "உயிர்ச் கெதம் 
விரளவிக்க' என்று காணப்படுகிைது. ("இங்கு கீகழ விழுந்து கிடக்கும் 
தபாருரள, அரத அைிவிப்புச் தெய்பவர் தவிை கவதைவரும் எடுக்கக் கூடாது'' 

என்பரதக் குைிக்க) "லா யல்தகிது லுக்தத்தஹு இல்லா மன் அர்ைஃபஹா' 

எனும் வாெகம் இடம் தபற்றுள்ளது.  

2633 ெயதீ் பின் அபெீயதீ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (யஸீதின் ஆட்ெியில் 
மதீனாவின் ஆளு நைாயிருந்த) அம்ர் பின் ெயதீ், (அப்துல்லாஹ் பின் 
அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்களுக்கு எதிைாக) மக்காரவ கநாக்கிப் பரடப் பிரிவு 
கரள அனுப்பியகபாது, அவரிடம் அபூ ைுரைஹ் அல்அதவ ீ(ைலி) அவர்கள் 

(பின் வருமாறு) கூைினார்கள்: தரலவகை! எனக்கு அனுமதி தாருங்கள்! மக்கா 

தவற்ைிக்கு மறு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைிய 
தெய்திரய உங்களுக்கு நான் அைிவிக் கிகைன். என் காதுகள் அரதக் 
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ககட்டிருக் கின்ைன. எனது உள்ளம் அரத நிரனவில் ரவத்துள்ளது. அரத 
அவர்கள் கூைியகபாது என் கண்கள் அவர்கரளப் பார்த்திருக் கின்ைன. 
அவ்வுரையின்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்ரவப் 
கபாற்ைிப் புகழ்ந்துவிட்டு, "அல்லாஹ்கவ மக்கா நகருக்குப் புனிதத்ரத 
வழங்கினான். அதற்குப் புனிதத்ரத வழங்கியவர்கள் மனிதர்கள் அல்லர். 
எனகவ, அல்லாஹ்ரவயும் இறுதி நாரளயும் நம்பக்கூடிய எவருக்கும் இங்கு 
(ெண்ரடயிட்டு) இைத்தத்ரதச் ெிந்துவதற்ககா, இங்குள்ள மைம் தெடிதகாடிகரள 
தவட்டுவதற்ககா அனுமதி இல்ரல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (மக்கா தவற்ைி 
நாளில் ஒரு பகற்தபாழுது மட்டும்) இங்கு கபாரிட்டதால் (அரதக் காைணமாகக் 
காட்டி) இரதப் தபாது அனுமதி என்று யாகைனும் கருதினால், "அல்லாஹ் தன் 
தூதருக்கு மட்டும்தான் அனுமதியளித்தான். உங்களுக்கு அவன் அனுமதி 
வழங்கவில்ரல' என்று தொல்லிவிடுங்கள். எனக்குக்கூட (கநற்ரைய) பகலில் 
ெிைிது கநைம் மட்டுகம இங்கு (கபார் புரிய) அல்லாஹ் அனுமதியளித்தான். 
இன்று அதன் முந்ரதய புனிதத் தன்ரமக்கு அது மீண்டு வந்துவிட்டது. (நான் 
தொன்ன விையங்கள் யாவற்ரையும் இங்கு) வந்திருப்பவர்கள் 

வைாதவர்களுக்குச் தொல்லிவிடுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள். அப்கபாது "அதற்கு அம்ர் பின் ெயதீ் என்ன 
பதிலளித்தார்?'' என்று அபூைுரைஹ் (ைலி) அவர் களிடம் ககட்கப்பட்டது. 
அதற்கு "அபூைுரைகஹ! உம்ரமவிட இரதப் பற்ைி நான் நன்கைிகவன். 
நிச்ெயமாக (புனித நகைமான) மக்கா, குற்ைவாளிக்கும் மைண தண்டரனக்குப் 
பயந்து (மக்காவிற்குள்) ஓடிவந்த (தகாரலக் குற்ைம் புரிந்த)வனுக்கும், 

திருட்டுக் குற்ைம் புரிந்துவிட்டு ஓடிவந்தவனுக்கும் பாதுகாப்பளிக்காது என்று 
அம்ர் கூைினார்'' என்ைார்கள்.228  

2634 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: வலிவும் மாண்பும் உரடய 
அல்லாஹ், தன் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு மக்கா நகை தவற்ைிரய 
அளித்தகபாது, அவர்கள் மக்கள் மத்தியில் நின்று அல்லாஹ்ரவப் கபாற்ைிப் 
புகழ்ந்துவிட்டு, "அல்லாஹ் மக்காரவ (துவம் ெம் தெய்வரத)விட்டும் யாரனப் 
பரடரயத் தடுத்தான். அதன் மீது (தற்கபாது) தன் தூதருக் கும் (எனக்கும்) 
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ஓரிரைநம்பிக்ரகயாளர்களுக் கும் அதிகாைம் வழங்கியுள்ளான். இந்த மக்கா 
நகரில் எனக்கு முன்பு எவருக்கும் கபாரிடு வதற்கு 

அனுமதியளிக்கப்பட்டதில்ரல. எனக்கும்கூட (இதில் கபாரிடுவதற்கு) பகலின் 
ெிைிது கநைம் மட்டுகம அனுமதி வழங்கப் பட்டது. எனக்குப் பின்பும் அது 
எவருக்கும் ஒருகபாதும் அனுமதிக்கப்படாது. ஆககவ, இதன் கவட்ரடப் 
பிைாணிகள் விைட்டப்படக் கூடாது. இதன் முட்கள் தவட்டப்படக் கூடாது. இங்கு 
கீகழ விழுந்து கிடக்கும் தபாருள், அரத அைிவிப்புச் தெய்பவருக்கக தவிை 
கவதைவருக்கும் அனுமதிக்கப்படாது. எவர், தகால்லப்பட்ட தன் உைவினர் 
ததாடர்பான உரிரம தபற்ைிருக்கிைாகைா அவர் இைண்டு முடிவுகளில் 
ஒன்ரைத் கதர்ந்ததடுத்துக்தகாள்ளலாம். ஒன்று, (ெட்டப்படி) இழப்படீ்டுத் 
ததாரக தபற்றுக்தகாள்ளலாம்; அல்லது பழிவாங்கிக்தகாள்ளலாம்'' என்று 
கூைினார்கள். அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (தெடிதகாடிகள் 
பிடுங்கப்படாது என்பதில்) "இத்கிர்' புல்ரலத் தவிைவா? ஏதனனில், அரத 
நாங்கள் எங்கள் ெவக் குழிகளுக்கும் வடீுகளுக்கும் பயன்படுத்துகிகைாகம?'' 

என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இத்கிர் புல்ரலத் 
தவிை'' என்று விரடயளித்தார்கள். அப்கபாது யமன்வாெிகளில் ஒருவைான 
அபூைாஹ் (ைலி) என்பவர் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (இரத) எனக்கு 
எழுதிக் தகாடுங்கள்'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"அபூைாஹுக்கு எழுதிக் தகாடுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். (இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) வலீத் பின் முஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூறுகிைார்கள்: நான் (இந்த ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்த) அவ்ஸாய ீ(ைஹ்) 
அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (இரத) எனக்கு எழுதிக் தகாடுங்கள் 
எனும் அபூைாஹ் (ைலி) அவர்களது தொல் எரதக் குைிக்கிைது?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதரிடமிருந்து அவர் ககட்ட 
இந்த உரைரய (எழுதிக் தகாடுக்கச் தொன்ன ரத)கய குைிக்கிைது'' என்று 
பதிலளித்தார் கள்.229 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
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2635 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்கா தவற்ைி ஆண்டில் 
"குஸாஆ' குலத் தார், "பனூ ரலஸ்' குலத்தாரில் ஒருவரைக் தகாரல 
தெய்துவிட்டனர். (அைியாரமக் காலத்தில்) தங்களில் ஒருவரை "பனூ ரலஸ்' 

குலத்தார் தகாரல தெய்ததற்குப் பதிலாககவ "குஸாஆ' குலத்தார் இரதச் 
தெய்தனர். இரதப் பற்ைி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி டம் 
ததரிவிக்கப்பட்டகபாது, அவர்கள் தமது வாகனத்தின் மீகதைி 
உரையாற்ைினார்கள்: "வலிவும் மாண்பும் உரடய அல்லாஹ் இந்த(ப் புனித) 
மக்கா நகரைவிட்டும் யாரனப் பரடரயத் தடுத்து நிறுத்தினான். மக்காவின் 
மீது தன் தூதருக்கும் இரைநம்பிக்ரகயாளர்களுக் கும் அல்லாஹ் ஆதிக்கம் 
அளித்தான். எச்ெரிக்ரக! மக்காவினுள் கபார் தெய்வது எனக்கு முன்னர் 
யாருக்கும் அனுமதிக்கப்பட்டதில்ரல. எனக்குப் பின்னரும் எவருக்கும் 
ஒருகபாதும் அனுமதிக்கப் படப்கபாவதில்ரல. கவனத்தில் தகாள்க! 
எனக்குக்கூட பகலில் ெிைிது கநைம் கபாரிடகவ அனுமதிக்கப்பட்டது. 
எச்ெரிக்ரக! (இங்கு) கபார் தெய்வது இந்த நிமிடத்திலிருந்து (முற்ைாகத்) தரட 
தெய்யப்பட்டுவிட்டது. இங்குள்ள முட்கள் பிடுங்கப்படக் கூடாது. இதன் 
மைங்கள் தவட்டப்படக் கூடாது. இங்கக கீகழ விழுந்து கிடக்கும் தபாருட்கரள 
(அவற்ரைப் பற்ைி) மக்களுக்கு அைிவிப்புச் தெய்பவரைத் தவிை கவறு யாரும் 
எடுக்கக் கூடாது. ஒருவர் தகாரல தெய்யப்பட்டுவிட்டால், அவருரடய 
உைவினர்கள் இழப்படீு தபறுதல், அல்லது பழிவாங்குதல் ஆகிய இைண்டு 
முடிவுகளில் ஒன்ரைத் கதர்ந்ததடுக்கலாம். அப்கபாது யமன்வாெிகளில் 
அபூைாஹ் எனப்படும் ஒருவர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (இந்த 
உரைரய) எனக்கு எழுதித் தைச் தொல்லுங்கள்'' என்று ககட்டுக்தகாண்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அபூைாஹிற்கு (என் உரைரய) 
எழுதிக் தகாடுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். அப்கபாது குரைைியரில் ஒருவர் 
(மக்காவின் தெடிதகாடிகரள தவட்டக் கூடாது என்பதிலிருந்து) "இத்கிர்' 

புல்லிற்கு விலக்கு அளியுங்கள். ஏதனனில், நாங்கள் அரத எங்கள் வடீுகளி(ன் 
கூரைகளி)லும் எங்கள் ெவக் குழிகளிலும் பயன்படுத்திக்தகாண்டிருக்கிகைாம்'' 

என்று கூைினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் "இத்கிர் புல்ரலத் 
தவிை'' என்ைார்கள்.230 
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 பாடம் : 83 அவெியமின்ைி (புனித) மக்காவிற்குள் ஆயுதம் எடுததுச் 
தெல்வதற்கு வந்துள்ள தரட. 

 2636 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மக்காவிற்குள் ஆயுதம் எடுத்துச் 
தெல்வ தற்கு உங்களில் எவருக்கும் அனுமதி இல்ரல. இரத ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். 

 பாடம் : 84 "இஹ்ைாம்' கட்டாமல் மக்காவிற்குள் நுரழயலாம். 
 2637 யஹ்யா பின் யஹ்யா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் மாலிக் பின் 
அனஸ் (ைஹ்) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்கா தவற்ைி ஆண்டில் 
தரலயில் இரும்புத் ததாப்பியுடன் (இஹ்ைாம் கட்டாத நிரலயில்) 
மக்காவினுள் நுரழந்தார்கள். அரத அவர்கள் கழற்ைியகபாது ஒரு மனிதர் 
வந்து, "இப்னு கத்தல் (அபயம் கவண்டி) கஅபாவின் திரை கரளப் 

பிடித்துக்தகாண்டிருக்கிைான்' என்று கூைினார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 

"அவரனக் தகான்றுவிடுங்கள்' என உத்தைவிட்டார்கள் என அனஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து இப்னு ைிஹாப் (ைஹ்) அவர்கள் தங்களுக்கு 
அைிவித்தார்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு மாலிக் (ைஹ்) அவர்கள் "ஆம்' 

என்ைார்கள்.231 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2638 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் அல் அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டாமல் தரலயில் 
கறுப்புத் தரலப்பாரக அணிந்த நிரலயில் மக்கா விற்குள் நுரழந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
குரதபா பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "மக்கா தவற்ைி நாளில் 
நுரழந்தார்கள்'' என்று இடம் தபற்றுள்ளது. - ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்கா தவற்ைி நாளில் தரலயில் 
கறுப்புத் தரலப்பாரக அணிந்து தகாண்டு (மக்காவினுள்) நுரழந்தார்கள். 

 2639 அம்ர் பின் ஹுரைஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (மக்கா தவற்ைி நாளில்) தரலயில் கறுப்புத் தரலப்பாரக 
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கட்டிய நிரலயில் மக்களுக்கு உரை நிகழ்த்தினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2640 அம்ர் பின் ஹுரைஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (மக்கா தவற்ைி நாளில்) தரலயில் கறுப்புத் தரலப்பாரக 
கட்டி, அதன் இரு ஓைங்கரளயும் தம் கதாள்களுக்குமிரடகய 

ததாங்கவிட்டவர்களாகச் தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்)மீதிருந்தரத 
இப்கபாதும் நான் பார்ப்பரதப் கபான்றுள்ளது. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூபக்ர் பின் அபரீைபா 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "தொற்தபாழிவு கமரட மீதிருந்தரத' எனும் 
குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 

 பாடம் : 85 மதீனா நகரின் ெிைப்பும், அந்நகைத்திற் காக வளம் கவண்டி நபி 
(ஸல்) அவர் கள் பிைார்த்தித்ததும், மதீனாவும் அதன் கவட்ரடப் பிைாணிகளும் 
மைங்களும் புனிதமானரவ என்பதும், அதன் புனித எல்ரலகளின் அளவு 
பற்ைிய விவைமும்.  

2641 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: இப்ைாஹமீ் (அரல) 
அவர்கள் மக்காரவப் புனித நகைமாக அைிவித்து, மக்காவாெிகளுக் காகப் 
பிைார்த்தித்தார்கள். இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள் மக்காரவப் புனித நகைமாக 
அைி வித்தரதப் கபான்று நான் மதீனாரவப் புனித நகைமாக அைிவிக்கிகைன். 
இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள் மக்காவாெிகளுக்காகப் பிைார்த்தித்த ரதப் 
கபான்று நான் மதீனாவின் (அளரவக ளான) "ஸாஉ' மற்றும் "முத்'து 
ஆகியவற்ைில் இரு மடங்கு (வளம் ஏற்படப்) பிைார்த்திக் கிகைன். இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் ரஸத் பின் ஆஸிம் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.232  

2642 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் ரஸத் பின் ஆஸிம் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் உரஹப் பின் காலித் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள ரதப் கபான்கை "இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள் 
மக்காவாெிகளுக்காகப் பிைார்த்தித்தரதப் கபான்று இரு மடங்கு (வளம் 
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கவண்டி) நான் பிைார்த்திக்கிகைன்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. சுரலமான் பின் 
பிலால் (ைஹ்) மற்றும் அப்துல் அஸீஸ் பின் அல்முக்தார் (ைஹ்) ஆகிகயாைது 
அைிவிப்பில் "இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள் பிைார்த்தித்தரதப் கபான்கை' என 
இடம்தபற்றுள்ளது. 

 2643 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இப்ைாஹமீ் (அரல) 
அவர்கள் மக்காரவப் புனித நகைமாக அைிவித்தார்கள். நான், இதன் (அதாவது 
மதீனாவின்) இரு கருங்கல் மரல களுக்கு இரடப்பட்ட பகுதிரயப் 

புனிதமான தாக அைிவிக்கிகைன். இரத ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

2644 நாஃபிஉ பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர் கள் கூைியதாவது: மர்வான் பின் 
அல்ஹகம் மக்களிரடகய உரையாற்ைியகபாது மக்காரவப் பற்ைியும், 

மக்காவாெிகள் மற்றும் மக்காவின் புனிதம் பற்ைியும் குைிப்பிட்டார். 
மதீனாரவப் பற்ைிகயா மதீனாவாெிகள் மற்றும் மதீனாவின் புனிதம் பற்ைிகயா 

குைிப்பிடவில்ரல. அப்கபாது ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்கள் மர்வாரன 

அரழத்து, "நீர் மக்காரவப் பற்ைியும் மக்கா வாெிகள் மற்றும் மக்காவின் 

புனிதம் பற்ைியும் கூைினரீ். மதீனாரவப் பற்ைிகயா மதீனாவாெி கரளப் 
பற்ைிகயா மதீனாவின் ெிைப்பு பற்ைிகயா கூைவில்ரலகய ஏன்? மதீனாவின் 
இரு கருங்கல் மரலகளுக்கு இரடப்பட்ட பகுதிரய அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் புனிதமானதாக அைிவித்துள்ளார் கள். இந்த விையம் 
எங்களிடமுள்ள ஒரு "கவ்லான'ீ (குலத்தாரின் தமல்லிய) கதால் ஏட்டில் 
பதியப்தபற்றுள்ளது. நீர் விரும்பினால் அரத உமக்கு நான் 
வாெித்துக்காட்டுகவன்'' என்று கூைினார்கள். மர்வான் (ெிைிது கநைம்) 
அரமதியாக இருந்தார். பிைகு, "அதில் ெிலவற்ரை நானும் தெவியுற்றுள்களன்'' 

என்ைார்.  

2645 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள் 
மக்காரவப் புனித நகைமாக அைிவித்தார்கள். நான் மதீனாவின் இரு கருங்கல் 
மரலகளுக்கு இரடப்பட்ட பகுதிரயப் புனிதமானதாக அைிவிக்கிகைன். அதன் 
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முள் மைங்கள் தவட்டப்படக் கூடாது; அதன் கவட்ரடப் பிைாணிகள் 
கவட்ரடயாடப்படக் கூடாது. இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2646 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மதீனாவின் இரு 
கருங்கல் மரலகளுக்கு இரடப்பட்ட பகுதியின் மைங்கரள தவட்டுவது, அதன் 
கவட்ரடப் பிைாணிகரளக் தகால்வது ஆகிய வற்றுக்கு நான் தரட 
விதிக்கிகைன். மக்கள் அைிந்துதகாள்பவர்களாயிருந்தால் மதீனாகவ 
அவர்களுக்குச் ெிைந்ததாகும். எவரும் அரத தவறுத்து அரத விட்டுச் 
தென்ைால், அவரை விடச் ெிைந்தவரை அதில் அல்லாஹ் குடி யமர்த்தாமல் 
இருப்பதில்ரல. அங்கு ஏற்படும் பெி பட்டினிரயயும் கடினமான வாழ்க்ரகரய 
யும் ெகித்துக்தகாண்டு அங்கு நிரலத்திருப்பவ ருக்கு மறுரம நாளில் நான் 
பரிந்துரைப்பவ னாக அல்லது ொட்ெியம் அளிப்பவனாக இருப்கபன். இரத 
ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 2647 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஅத் பின் அப ீவக்காஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள் ளது. அதில், 

"மதீனாவாெிகளுக்குத் தீங்கி ரழக்க எவகைனும் விரும்பினால் "தநருப்பில் 
ஈயம் கரைவரதப் கபான்று' அல்லது "தண் ணரீில் உப்பு கரைவரதப் கபான்று' 

அவரை அல்லாஹ் கரைத்துவிடுவான்'' என்று (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள் என) அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது. 

 2648 ஆமிர் பின் ெஅத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரத) ெஅத் பின் 
அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் (மதீனாவிற்கு அருகில்) "அகீக்' எனுமிடத் 
திலிருந்த தமது தபரிய வடீ்டிற்கு வாகனத்தில் புைப்பட்டார்கள். (வழியில்) 
அடிரமதயாருவர் "ஒரு மைத்ரத தவட்டிக்தகாண்டிருப்பரத' அல்லது 
"இரலகரளப் பைித்துக்தகாண்டிருப்பரத'க் கண்டார் கள். உடகன (அவரைப் 
பிடித்து) அவைது கமலாரடரயக் கழற்ைிக்தகாண்டார்கள். ெஅத் (ைலி) அவர்கள் 
திரும்பிவந்தகபாது அவர்களிடம் அந்த அடிரமயின் வடீ்டார் வந்து தங்கள் 
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அடிரமயிட மிருந்து ரகப்பற்ைியரத "அந்த அடிரமயிடம்' அல்லது 
"தங்களிடம்' திரும்பித் தருமாறு ககட்டார்கள். அப்கபாது ெஅத் (ைலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு தவகுமதியாக வழங்கிய 
எரதயும் திருப்பித் தருவதிலிருந்து நான் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் 

ககாருகி கைன்'' எனக் கூைி, அவர்களிடம் அரதத் தை மறுத்துவிட்டார்கள்.233 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 2649 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (ஒரு முரை) அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களிடம், "உங்கள் 
ெிறுவர்களில் ஒரு ெிறுவரன எனக்குப் பணிவிரட தெய்வதற்காகத் கதடி 

(அரழத்து)வாருங்கள். (நான் ரகபருக்குப் புைப்பட கவண்டும்)'' என்று 

கூைினார்கள். ஆககவ, அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் என்ரன வாகனத்தில் 
தமக்குப் பின்னால் அமைரவத்துக்தகாண்டு (ரகபரை கநாக்கிப்) 
புைப்பட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வழியில்) 
தங்கும்கபாததல்லாம் அவர்களுக்கு நான் பணிவிரடகள் தெய்துவந்கதன். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மதீனா கநாக்கி) 
வந்துதகாண்டிருந்தகபாது, "உஹுத் மரல' அவர்களுக்குத் ததன்பட்டது. 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இந்த மரல நம்ரம 
கநெிக்கிைது. நாமும் அரத கநெிக்கிகைாம்'' என்று தொன்னார்கள். பிைகு 
பார்ரவயில் மதீனா பட்டகபாது, "இரைவா! இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள் 
மக்காரவப் புனித நகைமாக அைிவித்தரதப் கபான்று, இந்த இரு 
மரலகளுக்கிரடகய உள்ள பகுதிரயப் புனித (நகை)மாக நான் அைிவிக்கிகைன். 
இரைவா! மதீனாவாெிகளின் (அளரவகளான) "முத்'து மற்றும் "ஸாஉ' 

ஆகியவற்ைில் நீ வளத்ரத ஏற்படுத்துவாயாக!'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள்.234 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், அவற்ைில் 
("இந்த இரு மரலகளுக்கிரடகய உள்ள பகுதிரய' என்பதற்குப் பதிலாக) "இந்த 
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இரு கருங்கல் மரலகளுக்கிரடகய உள்ள பகுதிரய' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. 

 2650 ஆஸிம் பின் சுரலமான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அனஸ் பின் 
மாலிக் (ைலி) அவர் களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் 
மதீனாரவப் புனித நகைமாக அைிவித்தார் களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 

அவர்கள், "ஆம்; இங்கிருந்து இதுவரை (மதீனா புனித மானது என்று 
நபியவர்கள் அைிவித்தார்கள். கமலும் தொன்னார்கள்:) அதில் யார் (மார்க்கத் 
தில் இல்லாத தெயல்) ஒன்ரைப் புதிதாக உரு வாக்குகின்ைாகனா அவன்மீது 
அல்லாஹ்வின் ொபமும், வானவர்கள் மற்றும் மக்கள் அரன வரின் ொபமும் 
ஏற்படும். (-இது ஒரு கடுரம யான எச்ெரிக்ரக-) அவன் தெய்த கடரம யான 
வழிபாடு மற்றும் கூடுதலான வழிபாடு எரதயுகம அல்லாஹ் ஏற்கமாட்டான்'' 

என்று கூைினார்கள் என விரடயளித்தார்கள்.235 அப்கபாது மூொ பின் அனஸ் 
(ைஹ்) அவர்கள் "("ஒன்ரைப் புதிதாக உருவாக்குகின்ைவன்') அல்லது 
புதியவற்ரைப் புகுத்துபவனுக்குப் புகலிடம் அளிக்கின்ைவன்'' என்று 
(கெர்த்துக்தகாள்ளு மாறு) கூைினார்கள்.  

2651 ஆஸிம் பின் சுரலமான் அல்அஹ்வல் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மதீனாரவப் புனித (நகை)மாக அைிவித்தார்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "ஆம்; அது புனித (நகை)மாகும். அதன் மைங்கள் தவட்டப்படக் கூடாது. 
யார் அவ்வாறு தெய்கிைாகைா அவர்மீது அல்லாஹ்வின் ொபமும் வானவர்கள் 
மற்றும் மக்கள் அரனவரின் ொபமும் ஏற்படும்'' என்று கூைினார்கள். 

 2652 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இரைவா! மதீனாவாெிகளின் முகத்தலளரவயில் நீ 
வளத்ரத ஏற்படுத்துவாயாக! (குைிப்பாக) அவர் களது (அளரவகளான) "ஸாஉ' 

மற்றும் "முத்'து ஆகியவற்ைில் நீ வளத்ரத ஏற்படுத்துவாயாக!'' என்று 

பிைார்த்தித்தார்கள்.236  
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2653 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இரைவா! மக்காவில் நீ ஏற்படுத்திய வளத் ரதப் கபான்று 
இரு மடங்ரக மதீனாவில் ஏற்படுத்துவாயாக!'' எனப் பிைார்த்தித்தார்கள்.237 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 2654 யஸீத் பின் ைரீக் அத்ரதமீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அலீ பின் 
அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் தமது வாளின் உரையில் ஏடு ஒன்ரைத் ததாங் 

கவிட்டவர்களாக எங்களிரடகய உரையாற்ைி னார்கள். அவர்கள் (தமது 
உரையில்) "நம் மிடம் அல்லாஹ்வின் கவதத்ரதயும் (நபியவர் களிடமிருந்து 
கிரடக்கப்தபற்ை) இந்த ஏட்ரடயும் தவிை நாம் ஓதுகின்ை நூகலதும் 
உள்ளததனக் கூறுகின்ைவர் தபாய்யுரைத்துவிட்டார்'' என்று கூைி (விட்டு, அரத 
விரித்துக் காட்டலா)னார்கள். அதில், (உயிரீட்டிற்காகவும் ஸகாத்தாகவும் 
வழங்கப்படும்) ஒட்டகங்களின் வயது விவைங்களும் காயங்களுக்கான 
தண்டரன குைித்தும் எழுதப்தபற்ைிருந்தன. கமலும், அதில் பின்வருமாறு நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூைியதாகவும் எழுதப்பட்டிருந்தது: மதீனா நகைமானது, 

(அங்குள்ள) "அய்ர்' மரலயிலிருந்து "ஸவ்ர்' (எனும் ெிைிய) மரலவரை 
புனிதமானதாகும்.238 அதில் யார் (மார்க்கத்தின் தபயைால்) புதிதாக ஒன்ரை 
ஏற்படுத்துகின்ைாகனா, அல்லது புதியவற்ரைப் புகுத்துபவனுக்கு அரடக்கலம் 
அளிக்கின்ைாகனா அவனுக்கு அல்லாஹ்வின் ொபமும் வானவர்கள் மற்றும் 
அரனத்து மக்களின் ொபமும் உண்டாகும். கமலும், அவன் தெய்த கடரமயான 
வழிபாட்ரடயும் கூடுதலான வழிபாட்ரடயும் மறுரம நாளில் 
அவனிடமிருந்து அல்லாஹ் ஏற்கமாட்டான். முஸ்லிம்களில் யார் அரடக்கலம் 
அளித் தாலும் அது ஒன்கையாகும். (மற்ை முஸ்லிம்கள் தரும் 
அரடக்கலத்திற்குச் ெமமானதாகும்.) அவர்களில் கீழ்நிரலயில் 

உள்ளவர்கள்கூட அரடக்கலம் அளிக்க முன்வைலாம். தன் தந்ரத அல்லாத 
ஒருவரைத் தன் தந்ரத என வாதிடுபவனுக்கு, அல்லது தன்ரன விடுதரல 
தெய்த உரிரமயாளர் அல்லாத ஒருவரைத் தன் உரிரமயாளர் எனக் 
கூறுபவனுக்கு அல்லாஹ்வின் ொபமும் வானவர்கள் மற்றும் அரனத்து 
மக்களின் ொபமும் ஏற்படும். அவன் தெய்த கடரமயான வழிபாடு மற்றும் 
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கூடுதலான வழிபாடு எரதயுகம மறுரம நாளில் அல்லாஹ் 

ஏற்கமாட்டான்.239 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூபக்ர் பின் அபரீைபா (ைஹ்) மற்றும் ஸுரஹர் 
பின் ஹர்ப் (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் "அவர்களில் கீழ்நிரலயில் 
உள்ளவர்கள்கூட அரடக்கலம் அளிக்க முன்வைலாம்' என்பகதாடு ஹதீஸ் 
முடிகிைது. அதற்குப் பின்னுள்ள குைிப்புகள் இடம்தபைவில்ரல. இவ்விருவரின் 
அைிவிப்பில் "அந்த ஏடு அலீ (ைலி) அவர்களது வாளில் 
ததாங்கவிடப்பட்டிருந்தது' எனும் குைிப்பும் காணப்படவில்ரல. 

 2655 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் கமற்கண்ட அைிவிப்பில் உள்ள விவைங்களுடன், "ஒரு 
முஸ்லிம் தகாடுத்த அரடக்கலத்ரத எவன் முைிக்கிைாகனா அவனுக்கு 
அல்லாஹ்வின் ொபமும் வானவர்கள் மற்றும் அரனத்து மக்களின் ொபமும் 
உண்டாகும். கமலும், அவன் தெய்த கடரமயான வழிபாடு மற்றும் 
கூடுதலான வழிபாடு எதுவுகம ஏற்கப்படாது'' என்பதும் கூடுதலாக 
இடம்தபற்றுள்ளது. இவற்ைில் "தன் தந்ரத அல்லாத ஒருவரை' எனும் குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல. வகீஉ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "மறுரம நாளில்' 

எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "தன்ரன விடுதரல 
தெய்த உரிரமயாளர் அல்லாதவரைத் தன் காப்பாள ைாக 

ஆக்கிக்தகாள்பவருக்கு...'' எனும் தொற் தைாடரும், ொபம் பற்ைிய குைிப்பும் 

இடம்தபை வில்ரல. 

 2656 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மதீனா புனித நகைமாகும். அதில் யார் 
(மார்க்கத்தின் தபயைால்) புதிதாக ஒன்ரைப் புகுத்துகின்ைாகனா, அல்லது 
புதியவற்ரைப் புகுத்துபவனுக்கு அரடக்கலம் அளிக்கின் ைாகனா அவனுக்கு 
அல்லாஹ்வின் ொபமும் வானவர்கள் மற்றும் அரனத்து மக்களின் ொபமும் 
ஏற்படும். அவன் தெய்த கூடுதலான வழிபாடு மற்றும் கடரமயான வழிபாடு 
எரத யும் மறுரம நாளில் அல்லாஹ் ஏற்கமாட்டான். இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
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 2657 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "மறுரம நாளில்' 

எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. கமலும், "முஸ்லிம்களில் யார் அரடக்கலம் 
அளித்தாலும் அது ஒன்கையாகும். (மற்ை முஸ்லிம்கள் தரும் 
அரடக்கலத்திற்குச் ெமமானதாகும்.) அவர்களில் ொமானிய மக்கள்கூட 
அரடக்கலம் அளிக்க முன்வைலாம். ஒரு முஸ்லிம் தகாடுத்த 
அரடக்கலத்ரத எவன் முைிக்கிைாகனா அவனுக்கு அல்லாஹ்வின் ொபமும் 
வானவர்கள் மற்றும் அரனத்து மக்களின் ொபமும் ஏற்படும். அவன் தெய்த 
கூடுதலான வழிபாடு மற்றும் கடரமயான வழிபாடு எரதயுகம மறுரம 
நாளில் அல்லாஹ் ஏற்கமாட்டான்'' என்பதும் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. 

 2658 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மதீனாவில் மான்கள் 
கமய்ந்துதகாண்டிருப்பரத நான் கண்டால் அவற்ரை (விைட்டகவா பிடிக் ககவா 
முயன்று) பதீிக்குள்ளாக்கமாட்கடன். (ஏதனனில்) "மதீனாவின் இரு கருங்கல் 
மரலகளுக்கு இரடப்பட்ட பகுதி புனிதமானதாகும்'' என்று அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியுள்ளார்கள்.240 

 2659 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் மதீனாவின் இரு கருங்கல் மரலகளுக்கு இரடப்பட்ட பகுதிரயப் 
புனிதமானதாக அைிவித்தார்கள். ஆககவ, நான் மதீனாவின் இரு கருங்கல் 
மரலகளுக்கு இரடப்பட்ட பகுதியில் மான்கரளக் கண்டால், அவற்ரைப் 

பதீிக்குள்ளாக்கமாட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாரவச் 

சுற்ைி பன்னிைண்டு ரமல் ததாரலதூைத்ரதப் பாதுகாக்கப்பட்ட (புனித) 
எல்ரலயாக அைிவித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2660 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்கள் (கபரீச்ெங் கன்றுகரள 
நட்டு அதில்) முதலாவதாகப் பழுக்கும் கனிரயக் காணும்கபாது, அரத நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் தகாண்டுவருவார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அரதப் தபற்றுக்தகாண்டு, "இரைவா! எங்கள் கனிகளில் எங்களுக்கு 
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வளம் அருள்வாயாக! எங்கள் நகைத்தில் வளம் தகாழிக்கச் தெய்வாயாக! 
எங்கள் (அளரவகளான) "ஸாஉ' மற்றும் "முத்'து ஆகியவற்ைில் வளத்ரத 
ஏற்படுத்து வாயாக! இரைவா! இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள் உன் அடியாரும் 
உன் உற்ை நண்பரும் உன் தூதரும் ஆவார்கள். நான் உன் அடிரமயும் 
தூதரும் ஆகவன். இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள் மக்கா நகருக்காக உன்னிடம் 
பிைார்த்தித்தரதப் கபான்று நான் மதீனாவிற்காக உன்னிடம் பிைார்த்திக்கிகைன். 
அவர்கள் மக்காவிற்காகப் பிைார்த்தித்த அளவிற்கு, அல்லது அதனுடன் 
மற்தைாரு மடங்கும் (வளம் கவண்டி) நான் பிைார்த்திக்கிகைன்'' என்பார்கள். 
பிைகு அ(ங்கு கனிரயக் தகாண்டு வந்த)வரின் ெிறு குழந்ரதரய அரழத்து 
அதனிடம் அந்தக் கனிரயக் தகாடுப்பார்கள்.  

2661 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் முதலாவதாகப் பழுக்கும் கனி தகாண்டுவைப் பட்டால், "இரைவா! 
எங்கள் நகைத்தில் எங்களுக்கு வளத்ரத ஏற்படுத்துவாயாக! எங்கள் 
கனிகளிலும் எங்கள் (அளரவகளான) "முத்'து மற்றும் "ஸாஉ' ஆகியவற்ைிலும் 

(தற்கபாதுள்ள) வளத்துடன் மற்தைாரு மடங்கு வளத்ரத வழங்குவாயாக'' 

என்று பிைார்த்தித்து விட்டு, அங்கு வந்திருக்கும் குழந்ரதகளில் மிகச் ெிைிய 

குழந்ரதக்கு அந்தக் கனிரயக் தகாடுப்பார்கள். 

 பாடம் : 86 மதீனாவில் குடியிருக்குமாறும் அங்கு ஏற்படும் தநருக்கடிகரளச் 
ெகித்துக் தகாள்ளுமாறும் வந்துள்ள ஆர்வ மூட்டல்.  

2662 மஹ்ரீயின் முன்னாள் அடிரமயான அபூெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: (ஒரு முரை) மதீனாவில் மக்களுக்குப் பஞ்ெமும் கஷ்டமும் 
ஏற்பட்டன. அப்கபாது நான் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்களிடம் தென்று 
"நான் குழந்ரத குட்டிகள் அதிகம் உரடயவன்; எங்களுக்குக் கடுரம(யான 
தநருக்கடி) ஏற்பட்டுள்ளது. எனகவ, நான் என் குடும்பத்தாருடன் 
(மதீனாரவவிட்டு) ஏகதனும் ஒரு தெழிப்பான ஊருக்கு இடம்தபயை 
விரும்புகிகைன்'' என்று கூைிகனன். அதற்கு அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள், "அவ்வாறு 
தெய்யாகத! மதீனாரவகய (உங்கள் இருப்பிடமாக) ரவத்துக்தகாள்! ஏதனனில், 
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நாங்கள் (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் 

(மதீனாவிலிருந்து) புைப்பட்டு "உஸ்ஃபான்' எனும் இடத்திற்குச் தென்கைாம். 
அங்கு பல இைவுகள் தங்கிகனாம். அப்கபாது மக்களில் ெிலர், "அல்லாஹ்வின் 

மீதாரணயாக! நாம் எந்த (நிம்மதியான) நிரலயிலும் இல்ரல. நம் 
குடும்பத்தார் தனிரமயில் உள்ளனர். அவர்கரளக் குைித்து அச்ெமற்ை 
நிரலயில் நாம் இல்ரல'' என்று கூைினர். இச்தெய்தி நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு 
எட்டியகபாது, "நீங்கள் தொன்னதாக எனக்கு எட்டியுள்ள இத்தகவல் என்ன? 

"நான் எவன்மீது ெத்தியம் தெய்கவகனா' அல்லது "என் உயிர் எவன் ரகயிலுள் 
ளகதா' அவன்மீது ெத்தியமாக! "நீங்கள் விரும்பினால்' எனது ஒட்டகத்தில் 
கெணத்ரதப் பூட்டுமாறு கட்டரளயிட்டு, அதன் முடிச்சுகள் எரதயும் 

அவிழ்க்காமல் (விரைந்து) நான் மதீனாவிற்குச் தெல்ல கவண்டும்; அல்லது 

(அவ்வாறு தெல்ல) "நான் எண்ணுகிகைன்' என்று கூைிவிட்டு, "இரைவா! 
இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள் மக்காரவப் புனித நகைமாக ஆக்கினார்கள். நான் 
மதீனா வின் இரு கருங்கல் மரலகளுக்கு இரடப் பட்ட பகுதிரயப் 
புனிதமானதாக ஆக்கிகனன். மதீனாவிற்குள் இைத்தம் ெிந்தப்படக் கூடாது. 
அங்கு கபாருக்காக ஆயுதம் ஏந்தப்படக் கூடாது. அங்கு தீனிக்காகத் தவிை 
எந்தத் தாவைமும் தவட்டப்படக் கூடாது. இரைவா! எங்கள் நகரில் எங்களுக்கு 
வளம் கெர்ப்பா யாக! இரைவா! எங்கள் (தபரிய அளரவயான) "ஸாஉ'வில் 
எங்களுக்கு வளத்ரத ஏற்படுத்து வாயாக! இரைவா! எங்கள் (ெிைிய அளரவ 
யான) "முத்'துவிலும் எங்களுக்கு வளத்ரத ஏற் படுத்துவாயாக! இரைவா! 
எங்கள் "ஸாஉ'விலும், எங்கள் "முத்'துவிலும், எங்கள் நகைத்திலும் எங்களுக்கு 
வளம் கெர்ப்பாயாக! இரைவா! இப் கபாதுள்ள வளத்துடன் இரு(மடங்கு) 
வளத்ரத ஏற்படுத்துவாயாக!'' (என்று பிைார்த்தித்தார்கள். பிைகு) "என் உயிர் 
எவன் ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! மதீனாவின் அரனத்து 

கனவாய்களிலும் ொரல முரனகளிலும் இரு வானவர்கள் இருந்து அரதக் 
காவல் புரிந்துதகாண்கடயிருக்கின்ைனர்; நீங்கள் மதீனா தென்ைரடயும் வரை 
(அவ்வாறு காவல் புரிந்துதகாண்டிருக்கின்ைனர்)'' என்று கூைினார்கள். பிைகு 
மக்களிடம், "புைப்படுங்கள்' என்ைார்கள். அவ்வாகை நாங்கள் மதீனா கநாக்கிப் 
புைப்பட் கடாம். "நாங்கள் எவன்மீது ெத்தியம் தெய்கவாகமா' அல்லது 
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"எவன்மீது ெத்தியம் தெய்யப்படுகமா' அவன்மீது ஆரணயாக! (-இங்கு 
அைிவிப்பாளர் ஹம்மாம் பின் இஸ்மாயலீ் (ைஹ்) அவர்ககள ஐயத்துடன் 
அைிவிக்கிைார்கள்.-) நாங்கள் மதீனாவிற்குள் நுரழந்து எங்கள் 
ஒட்டகங்களிலிருந்து கெணங்கரள நாங்கள் இைக்கி ரவத்திருக்கவில்ரல. 
அதற்குள் எங்கள்மீது அப்துல்லாஹ் பின் ஃகத்ஃபானின் மக்கள் தாக்குதல் 
ததாடுத்தனர். அதற்கு முன் (தாக்குதல் ததாடுக்க) எந்தத் தூண்டு ககாலும் 
அவர்களுக்கு இருக்கவில்ரல.  

2663 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "இரைவா! எங்கள் (அளரவகளான) "ஸாஉ' மற்றும் "முத்'து 
ஆகியவற்ைில் எங்களுக்கு வளத்ரத ஏற்படுத்துவாயாக! இப்கபாதுள்ள 

வளத்துடன் இன்னும் இரு (மடங்கு) வளத்ரதத் தருவாயாக!'' என்று 

பிைார்த்தித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் (ைலி) அவர்க ளிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

2664 மஹ்ரீயின் முன்னாள் அடிரமயான அபூெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நான் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர் களிடம் "அல்ஹர்ைா' (கபார் 
நடந்த) நாட் களில்241 தென்று, நான் மதீனாவிலிருந்து இடம்தபயர்ந்து தெல்வது 
ததாடர்பாக ஆகலாெரன ககட்கடன். கமலும், அவர்க ளிடம் (மதீனாவின்) 
விரலவாெி (உயர்ந்துள் ளது) பற்ைியும், எனது தபரிய குடும்பம் பற்ைியும் 
அவர்களிடம் முரையிட்கடன். மதீனாவின் தநருக்கடிரயயும் பெி பட்டினிரய 
யும் ெகித்துக்தகாண்டு என்னால் இருக்க முடியாது என்றும் ததரிவித்கதன். 
அப்கபாது அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள், "உமக்குக் ககடுதான். அ(வ்வாறு 
மதீனாரவவிட்டுச் தெல்வ)தற்கு உம்ரம நான் அனுமதிக்க மாட்கடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மதீனாவின் இடர்பாடுகரளச் ெகித் 
துக்தகாண்டு இைந்துகபாகும் எந்த மனிதருக் கும் மறுரம நாளில் நான் 
பரிந்துரைப்பவனாக, அல்லது ொன்றுரைப்பவனாக இருப்கபன்; அவர் 

முஸ்லிமாக இருந்தால்!' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள்.  
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2665 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இப்ைாஹமீ் (அரல) 
அவர்கள் மக்காரவப் புனித நகைமாக அைிவித்தரதப் கபான்று நான் 

மதீனாவின் இரு கருங்கல் மரலகளுக்கு இரடப்பட்ட பகுதிரயப் 
புனிதமானதாக அைிவிக்கிகைன். இரத அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். (இரத அைிவிப்பவைான) அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபெீயதீ் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: பிைகு (என் தந்ரத) அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள் 
எவைது ரகயிலாவது (மதீனாவின்) பைரவ இருக்கக் கண்டால், உடகன அவைது 
கைத்திலி ருந்து அரத விடுவித்துப் பைக்க விட்டுவிடு வார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 2666 ெஹ்ல் பின் ஹுரனஃப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது கைத்தால் மதீனாரவச் சுட்டிக்காட்டி, "இது 
பாதுகாப்பான புனித நகைம்'' என்று கூைினார்கள்.  

2667 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நாங்கள் மதீனாவிற்கு (நாடு 
துைந்து) வந்த கபாது, மதீனாவில் தபருகநாய் ஏற்பட்டிருந் தது. அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்களும் பிலால் (ைலி) அவர்களும் கநாய்வாய்ப்பட்டனர். தம் கதாழர்கள் 
கநாய்வாய்ப்படுவரத அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கண்டகபாது, 

"இரைவா! நீ மக்காரவ எங்கள் கநெத்திற்குரிய தாக ஆக்கியரதப் கபான்று, 

அல்லது அரத விட அதிகமாக மதீனாரவ எங்கள் கநெத்திற்குரியதாக 
ஆக்குவாயாக! கமலும், இந்நகரை ஆகைாக்கி யமானதாகவும் ஆக்குவாயாக! 
இதன் (அளரவகளான) "ஸாஉ' மற்றும் "முத்'து ஆகியவற்ைில் எங்க ளுக்கு நீ 
வளத்ரத வழங்குவாயாக! இங்குள்ள காய்ச்ெரல "ஜுஹ்ஃபா' எனுமிடத்திற்கு 
இடம்தபயைச் தெய்வாயாக!'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 2668 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மதீனாவின் 
இடர்பாடுகரளச் ெகித்துக்தகாண்டவருக்காக மறுரம நாளில் நான் 
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பரிந்துரைப்பவ னாக, அல்லது ொன்றுரைப்பவனாக இருப்கபன். இரத இப்னு 
உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

2669 ஸுரபர் பின் அல்அவ்வாம் (ைலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிரமயான 
யுஹன்னஸ் பின் அபமீூொ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (இப்னுஸ் ஸுரபர் 
(ைலி) அவர்கரள ஹஜ்ஜாஜின் ைாணுவம் முற்றுரகயிட்ட) குழப் பமான 
காலகட்டத்தில் நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அருகில் 

அமர்ந்தி ருந்கதன். அப்கபாது அவர்களிடம் அவர்களு ரடய அடிரமப் 
தபண்களில் ஒருவர் வந்து ெலாம் தொல்லிவிட்டு, "அபூஅப்திர் ைஹ்மான் 
அவர்ககள! தநருக்கடியான ஒரு காலகட்டம் நமக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. எனகவ, 

நான் (மதீனா விலிருந்து) தவளிகயை விரும்புகிகைன்'' என்று கூைினார். 
அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் "கபரதப் தபண்கண! 
உட்கார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மதீனாவின் 
இடர்பாடுகரளயும் கஷ்ட நஷ்டங்கரளயும் ெகித்துக்தகாள்ளும் எவருக்கும் 
மறுரம நாளில் நான் ொன்றுரைப் பவனாக, அல்லது பரிந்துரைப்பவனாக 
இருப் கபன்' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். 

2670 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அதன் (அதாவது 
மதீனாவின்) இடர்பாடுகரளயும் கஷ்ட நஷ்டங்கரளயும் ெகித்துக்தகாண்டவ 
ருக்காக மறுரம நாளில் நான் ொன்றுரைப்பவனாக, அல்லது 

பரிந்துரைப்பவனாக இருப்கபன். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 

 2671 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் ெமுதாயத்தாரில் 
எவர் மதீனாவின் இடர்பாடுகரளயும் கஷ்ட நஷ்டங்கரளயும் ெகித்துக் 
தகாள்கிைாகைா அவருக்காக மறுரம நாளில் பரிந்துரைப்பவனாக, அல்லது 

ொன்றுரைப்பவனாக நான் இருப்கபன். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
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அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 87 தகாள்ரள கநாயும் தஜ்ஜாலும் நுரழய முடியாமல் மதனீா 
பாதுகாக் கப்தபற்றுள்ளது. 
 2672 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மதீனாவின் 
நுரழவாயில்களில் வானவர் கள் இருப்பர். மதீனாவிற்குள் தகாள்ரள கநாயும் 
தஜ்ஜாலும் நுரழய முடியாது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.242  

2673 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (இறுதி நாள் 
தநருங்கும்கபாது) மஸீஹுத் தஜ்ஜால் கிழக்குத் திரெயிலிருந்து மதீனா ரவக் 
குைிரவத்து வந்து, "உஹுத்' மரலக்குப் பின்னால் இைங்குவான். பின்னர் 
வானவர்கள் அவனது முகத்ரத ைாம் திரெ (வடக்கு) கநாக்கித் 

திருப்பிவிடுவார்கள். அங்குதான் அவன் மடிவான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 பாடம்: 88 மதீனா தன்னிலுள்ள தீயவர்கரள அகற்ைிவிடும்.  

2674 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மக்களுக்கு ஒரு 
காலம் வரும். அன்று ஒருவர் தம் தந்ரதயின் ெககாதைர் மகரனயும் தம் 
உைவினரையும் "தெழிப்பாôன இடத்திற்கு வா! தெழிப்பான இடத்திற்கு வா!' 
என அரழப் பார். ஆனால், அவர்கள் (உண்ரமரய) அைிந்திருப்கபாைாயின் 
மதீனாகவ அவர்களுக் குச் ெிைந்ததாகும். என் உயிர் எவன் ரகயிலுள் ளகதா 
அவன்மீது ெத்தியமாக! அவர்களில் எவகைனும் மதீனாரவ தவறுத்து 
அதிலிருந்து தவளிகயைினால், அவருக்குப் பதிலாக அவரைவிடச் ெிைந்தவரை 
அங்கு அல்லாஹ் அமர்த்தாமல் இருப்பதில்ரல. கவனியுங்கள்: மதீனா, 

(தகால்லனின்) உரலரயப் கபான்று அசுத்தங்கரள அகற்ைிவிடும். இரும்பின் 
துருரவ (தகால்லனின்) உரல நீக்கிவிடுவ ரதப் கபான்று, மதீனா 
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தன்னிலுள்ள தீயவர் கரள தவளிகயற்ைாமல் இறுதி நாள் நிகழாது. இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

2675 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எல்லா ஊர்கரளயும் 
தூக்கிச் ொப்பிடக்கூடிய, "யஸ்ரிப்' என மக்கள் கூைக்கூடிய ஓர் ஊருக்கு (நாடு 
துைந்து தெல்லுமாறு) நான் கட்டரளயிடப்பட்கடன். அதுதான் மதீனாவாகும். 
இரும்பின் துருரவ (தகால்லனின்) உரல நீக்கிவிடுவரதப் கபான்று மதீனா 
(தீய) மனிதர்கரள தவளிகயற்ைிவிடும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.243 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் "உரல, துருரவ நீக்கிவிடுவரதப் கபான்று' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. "இரும்பு' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

2676 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: கிைாமவாெி 
ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (இஸ்லாத்ரத ஏற்றுக் 

தகாள்வதாக) விசுவாெப் பிைமாணம் தெய்தார். (பின்னர்) அந்தக் கிைாமவாெிக்கு 

மதீனாவில் கடுரமயான காய்ச்ெல் ஏற்பட்டது. ஆககவ, அவர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "முஹம் மகத! என் விசுவாெப் பிைமாணத்திலிருந்து 
என்ரன விடுவித்துவிடுங்கள்'' என்று தொன் னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (அரத ஏற்க) மறுத்துவிட்டார்கள். பின்னர் (மீண்டும்) வந்து, 

"என் விசுவாெப் பிைமாணத்தி லிருந்து என்ரன நீக்கிவிடுங்கள்'' என்ைார். 
அப்கபாதும் நபி (ஸல்) அவர்கள் மறுத்து விட்டார்கள். பிைகு (மீண்டும்) வந்து, 

"என் விசு வாெப் பிைமாணத்திலிருந்து என்ரன நீக்கி விடுங்கள்'' என்ைார். 
அப்கபாதும் நபி (ஸல்) அவர்கள் மறுத்துவிடகவ, அந்தக் கிைாமவாெி 
(மதீனாவிலிருந்து) தவளிகயைினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "மதீனா, (தகால்லனின்) உரல கபான்ைகத ஆகும். அது தன்னிலுள்ள 
தீயவர்கரள தவளிகயற்ைிவிடும்; அதிலுள்ள நல்லவர்கள் தூய்ரமயா வார்கள்'' 

என்று தொன்னார்கள்.244  

1229

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஹஜ்



 
 
 

2677 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அது (அதாவது மதீனா) தூயது (ரதபா) 
ஆகும். தநருப்பு, தவள்ளியின் அழுக்ரக நீக்குவரதப் கபான்று மதீனா 
தன்னிலுள்ள தீயவர்கரள தவளிகயற்றும். இரத ரஸத் பின் ஸாபித் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.245 

 2678 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உயர்ந்கதான் 
அல்லாஹ்கவ மதீனாவுக்கு "தாபா' (தூயது) எனப் தபயரிட்டான். இரத ஜாபிர் 
பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம்: 89 மதீனாவாெிகளுக்குக் ககடு நிரனப் பவர்கரள, அல்லாஹ் 
உருக்குரலத்து விடுவான்.  

2679 அபுல்காெிம் (முஹம்மத் -ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இந்த ஊர் 
(அதாவது மதீனா)வாெிகளுக் குக் ககடு நிரனப்பவர்கரள, நீரில் உப்பு கரை 
வரதப் கபான்று அல்லாஹ் கரைந்துகபாகச் தெய்துவிடுவான். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2680 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: அவ்வூர் (அதாவது 
மதீனா)வாெிகளுக்குக் ககடு நிரனப்பவர்கரள, நீரில் உப்பு கரை வரதப் 
கபான்று அல்லாஹ், கரைந்துகபாகச் தெய்துவிடுவான். இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், முஹம்மத் பின் ஹாத்திம் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், ("ககடு' என் பரதக் குைிக்க) "சூஉ' என்பதற்குப் பகைமாக 
"ைர்ரு' (தீங்கு) எனும் தொல் ஆளப்பட்டுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

2681 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மதீனாவாெிகளுக்குக் 
ககடு நிரனப்பவரன, நீரில் உப்பு கரைவரதப் கபான்று அல்லாஹ், 
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கரைந்துகபாகச் தெய்துவிடுவான். இரத ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஅத் பின் மாலிக் அப ீ
வக்காஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள் ளது. அதில் "அெம்பாவிதம்' அல்லது "ககடு' என 
(ஐயப்பாட்டுடன்) இடம்தபற்றுள்ளது.  

2682 அபூஹுரைைா (ைலி) மற்றும் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) ஆகிகயார் 
கூைியதா வது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரைவா! 
மதீனாவாெிகளுக்கு (அவர்களது அளரவயான) "முத்'துவில் வளம் ஏற்படுத்து 
வாயாக!'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள். கமலும், "இவ்வூர்வாெிகளுக்குக் ககடு 
நிரனப்பவர் கரள, நீரில் உப்பு கரைவரதப் கபான்று அல்லாஹ், 

கரைந்துகபாகச் தெய்துவிடுவான்'' (என்று கூைினார்கள்). 

 பாடம் : 90 (தெழிப்பான) நகைங்கள் தவற்ைி தகாள் ளப்படும்கபாதும் 
மதீனாவிகலகய தங்கியிருக்குமாறு வந்துள்ள ஆர்வ மூட்டல்.  

2683 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ைாம் (ெிரியா) நாடு 
தவற்ைி தகாள்ளப்படும்; உடகன ஒரு கூட்டத்தார் தம் குடும்பத்தாருடன் 
வாகனங்கரள விைட்டிக்தகாண்டு மதீனாவிலிருந்து தவளிகயறுவர். ஆயினும், 

மதீனாகவ அவர்க ளுக்குத் ெிைந்ததாகும்; அவர்கள் அைிந்திருந்தால்! பின்னர் 
யமன் தவற்ைி தகாள்ளப்படும்; உடகன ஒரு கூட்டத்தார் தம் குடும்பத்தாருடன் 
வாகனங்கரள விைட்டிக்தகாண்டு மதீனாவிலிருந்து தவளிகயறுவர். ஆயினும், 

மதீனாகவ அவர்களுக்குச் ெிைந்ததாகும்; அவர்கள் அைிந்திருந்தால்! பின்னர் 
இைாக் தவற்ைி தகாள்ளப்படும்; உடகன ஒரு கூட்டத்தார் தம் குடும்பத்தாருடன் 
வாகனங்கரள விைட்டிக்தகாண்டு மதீனாவிலிருந்து தவளிகயறுவர். ஆயினும், 

மதீனாகவ அவர்களுக்குச் ெிைந்ததாகும்; அவர்கள் அைிந்திருந்தால்! இரத 
சுஃப்யான் பின் அபஸீுரஹர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.246  

2684 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யமன் நாடு தவற்ைி 
தகாள்ளப்படும்; உடகன ஒரு கூட்டத்தார் தம் குடும்பத்தாரை யும் தமது 
கட்டுப்பாட்டில் உள்களாரையும் ஏற்ைிக்தகாண்டு வாகனங்கரள விைட்டியவர் 
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களாக மதீனாவிலிருந்து தவளிகயைிவிடுவர். ஆயினும், மதீனாகவ 

அவர்களுக்குச் ெிைந்த தாகும்; அவர்கள் அைிந்திருந்தால்! பின்னர் "ைாம்' 

(ெிரியா) நாடு தவற்ைி தகாள்ளப்படும்; உடகன ஒரு கூட்டத்தார் தம் 

குடும்பத்தாரை யும் தமது கட்டுப்பாட்டில் உள்களாரையும் ஏற்ைிக்தகாண்டு 

வாகனங்கரள விைட்டியவர் களாக மதீனாவிலிருந்து தவளிகயறுவர்; 

ஆயினும், மதீனாகவ அவர்களுக்குச் ெிைந்த தாகும்; அவர்கள் அைிந்திருந்தால்! 
பின்னர் இைாக் தவற்ைி தகாள்ளப்படும்; உடகன ஒரு கூட்டத்தார் தம் 
குடும்பத்தாரையும் தமது கட்டுப்பாட்டில் உள்களாரையும் ஏற்ைிக்தகாண்டு 
வாகனங் கரள விைட்டியவர்களாக மதீனாவிலிருந்து தவளிகயறுவர். 
ஆயினும், மதீனாகவ அவர்களுக்குச் ெிைந்ததாகும்; அவர்கள் அைிந்திருந்தால்! 
இரத சுஃப்யான் பின் அபஸீுரஹர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 91 மதீனாவாெிகள் மதீனாரவ விட்டுச் தெல்லும்கபாது... 

 2685 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாரவப் பற்ைி (பின்வருமாறு) 
கூைினார்கள்: மதீனாவாெிகள், மதீனா ெிைந்த நிரலயில் இருக்கும்கபாகத, அரத 

வனவிலங்குகள் மற்றும் பைரவகளின் ெைணாலயமாக விட்டுச் தெல்வர். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ஆகிய 
நான்) கூறுகிகைன்: (இந்த ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்த ஸுரஹர் பின் ஹர்ப் 
(ைஹ்) அவர்களின் ஆெிரியைான) இந்த அபூஸஃப்வான் என்பா ரின் தபயர் 
அப்துல்லாஹ் பின் அப்தில் மலிக் என்பதாகும். அநாரதயாயிருந்த அவர், 

இப்னு ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர்களின் தபாறுப்பில் பத்து ஆண்டுகள் வளர்ந்தார்.  

2686 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மதீனா ெிைந்த 
நிரலயில் இருக்கும்கபாகத அரதவிட்டு மக்கள் தென்றுவிடுவர். வன 

விலங்குகளும் பைரவகளும் அரதச் சூழ்ந்து தகாண்டிருக்கும். பின்னர் 
"முரஸனா' குலத் ரதச் கெர்ந்த இரு இரடயர்கள் தம் ஆடு கரளச் 
ெப்தமிட்டு ஓட்டிக்தகாண்டு மதீனாரவ கநாக்கி வருவர். அங்கு 
வனவிலங்குகரளகய காண்பர். (அல்லது தவறுரமயானதாகக் காண்பர்.) 
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அவர்கள் "அல்வதா' மரலக்குன்ரை அரடந்ததும் மூர்ச்ரெயுற்று முகங்குப்புை 
விழுந்து விடுவர்.247 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம்: 92 (நபியவர்களின்) கப்றுக்கும் மிம்பருக்கும் இரடப்பட்ட பகுதி,  
தொர்க்கப் பூஞ் கொரலகளில் ஒரு பூஞ்கொரலயாகும்.  

2687 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எனது இல்லத்திற்கும் 
எனது தொற்தபாழிவு கமரட(மிம்பரு)க்கும் இரடப்பட்ட பகுதியானது, 

தொர்க்கத்துப் பூஞ்கொரலகளில் ஒரு பூஞ் கொரலயாகும். இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் ரஸத் அல் அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி 
ைார்கள்.248  

2688 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எனது தொற்தபாழிவு 
கமரட(மிம்பரு)க் கும் எனது இல்லத்திற்கும் இரடப்பட்ட பகுதி யானது, 

தொர்க்கத்துப் பூஞ்கொரலகளில் ஒரு பூஞ்கொரலயாகும். இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் ரஸத் அல் அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

2689 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எனது இல்லத்திற்கும் 
எனது தொற் தபாழிவு கமரட(மிம்பரு)க்கும் இரடப்பட்ட பகுதியானது, 

தொர்க்கத்துப் பூஞகொரலகளில் ஒரு பூஞ்கொரலயாகும். எனது 

தொற்தபாழிவு கமரடயானது, எனது (அல்கவ்ஸ்ர்) தடாகத்தின் மீது 
அரமந்துள்ளது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.249 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம்: 93 "உஹுத்' மரல நம்ரம கநெிக்கிைது; நாமும் அரத 
கநெிக்கிகைாம்.250  

2690 அபூஹுரமத் அப்துர் ைஹ்மான் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நாங்கள் "தபூக்' கபாரின்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 

புைப்பட்கடாம். பிைகு நாங்கள் (கபாரை முடித் துக்தகாண்டு மதீனாவிற்கும் 

ெிரியாவிற்கும் இரடகய உள்ள) "வாதில் குைா' எனும் இடத் திற்கு வந்தகபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் விரைந்து மதீனா தெல்லப் 
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கபாகிகைன். எனகவ, உங்களில் விரும்பியவர் என்னுடன் விரைந்து வைலாம். 
விரும்பியவர் (இங்கககய) தங்கியிருக்கலாம்'' என்று தொன் னார்கள். நாங்கள் 
புைப்பட்டு மதீனாரவ தநருங்கியகபாது, "இது "தாபா' (தூய நகைம்) ஆகும்; இது 
உஹுத் மரல; இது நம்ரம கநெிக்கிைது. நாமும் அரத கநெிக்கிகைாம்'' என்று 
தொன்னார்கள்.251 

 2691 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: "உஹுத்' மரல 
நம்ரம கநெிக்கிைது. நாமும் அரத கநெிக்கிகைாம். இரத அனஸ் பின் மாலிக் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.252 - அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உஹுத் மரலரயக் கூர்ந்து கநாக்கி, 
"உஹுத் மரல நம்ரம கநெிக்கிைது; நாமும் அரத கநெிக்கிகைாம்'' என்ைார்கள்.  

பாடம்: 94 மக்கா மற்றும் மதீனாப் பள்ளிவாெல்களில் ததாழுவதன் ெிைப்பு.  

2692 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எனது இந்த (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ 
பள்ளிவாெலில் ததாழுவதானது, மற்ைப் பள்ளிவாெல்களில் ததாழும் ஆயிைம் 
ததாழுரககரளவிடச் ெிைந்ததாகும்; (மக்காவிலுள்ள) "மஸ்ஜிதுல் ஹைாம்' 

பள்ளிவாெரலத் தவிை. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2693 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள் எனது இந்த 
(மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளி வாெலில் ததாழுவதானது, மற்ைப் பள்ளிவாெல் களில் 
ததாழும் ஆயிைம் ததாழுரககரள விடச் ெிைந்ததாகும்; (மக்காவிலுள்ள) 
"மஸ்ஜிதுல் ஹைாம்' பள்ளிவாெரலத் தவிை! இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

2694 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெலில் ததாழுவ தானது, மற்ைப் 
பள்ளிவாெல்களில் ததாழும் ஆயிைம் ததாழுரககரளவிடச் ெிைந்ததாகும்; 

(மக்காவிலுள்ள) "மஸ்ஜிதுல் ஹைாம்' பள்ளிவாெரலத் தவிை! ஏதனனில், 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரைத்தூதர்களில் இறுதியானவர் 
ஆவார்கள். அவர்கள் எழுப்பிய பள்ளிவாெல், (இரைத் தூதர் எழுப்பிய) 
பள்ளிவாெல்களில் இறுதியானதாகும். (இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கும்) அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) 
மற்றும் அபூஅப்தில்லாஹ் அல்அஃகர்ரு (ைஹ்) ஆகிகயார் கூைினர்: (தபாதுவாக) 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்கத 
(ஹதீஸ்கரள) அைிவிப்பார்கள் என்பதில் நாங்கள் ஐயம் தகாள்ளவில்ரல. 
அதுகவ இந்த ஹதீரஸ அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து 

உறுதிப்படுத்திக்தகாள்ள நாங்கள் தவைியதற்குக் காைண மாகும். அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் இைந்த பிைகு நாங்கள் இந்த ஹதீஸ் குைித்து விவாதித்கதாம். 
அரதப் பற்ைி நாம் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடம் கபொமலிருந்தது குைித்து 
எங்கரள நாங்ககள தநாந்துதகாண்கடாம். அரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ைிருந்தால், அரத 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என அைிவித்திருப்பார்ககள என்று 
கூைிகனாம். இந்நிரலயில் எங்களிடம் அப்துல்லாஹ் பின் இப்ைாஹமீ் பின் 
காரிழ் (ைஹ்) அவர்கள் வந்து அமர்ந்தார்கள். அவர்களிடம் நாங்கள் இந்த 
ஹதீரஸயும் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிட மிருந்து நாங்கள் ககட்கத் 
தவைிய அந்த விையத்ரதயும் ததரிவித்கதாம். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் 
இப்ைாஹமீ் பின் காரிழ் (ைஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், நான் இரைத்தூதர்களில் இறுதியான வன் ஆகவன்; எனது 
பள்ளிவாெல் (இரைத் தூதர்கள் எழுப்பிய பள்ளிவாெல்களில்) இறுதிப் 

பள்ளிவாெல் ஆகும் என்று கூைினார் கள் என்கை அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் கூைியரத நான் ககட்கடன்'' என்ைார்கள்.253  

2695 யஹ்யா பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அபூொலிஹ் 
தக்வான் (ைஹ்) அவர் களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் 
பள்ளிவாெலில் ததாழுவதன் ெிைப்புக் குைித்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

கூைியரதத் தாங்கள் தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 

"இல்ரல; ஆயினும், அப்துல்லாஹ் பின் இப்ைாஹமீ் பின் காரிழ் (ைஹ்) 
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அவர்கள் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூைினார்கள் என 
என்னிடம் ததரிவித்தார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: எனது இந்த (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளி வாெலில் ததாழுவதானது, 

மற்ைப் பள்ளிவாெல்களில் "ஆயிைம் ததாழுரககள் ததாழுவரதவிட' அல்லது 
"ஆயிைம் ததாழுரககள் ததாழுவரதப் கபான்று' ெிைந்ததாகும். (மக்காவிலுள்ள) 
"மஸ்ஜிதுல் ஹைாம்' பள்ளிவாெரலத் தவிை! இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 2696 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எனது இந்த (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளி 
வாெலில் ததாழுவதானது, மற்ைப் பள்ளிவாெல் களில் ஆயிைம் ததாழுரககள் 
ததாழுவரத விடச் ெிைந்ததாகும். (மக்காவிலுள்ள) "மஸ்ஜிதுல் ஹைாம்' 

பள்ளிவாெரலத் தவிை! இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத இன்கனார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 2697 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது:254 ஒரு தபண் கடுரமயாக 
கநாய்வாய்ப்பட்ட கபாது, "அல்லாஹ் எனக்கு நிவாைணமளித் தால் நிச்ெயம் 
நான் புைப்பட்டுச் தென்று (தஜரூ ெலத்திலுள்ள) "ரபத்துல் மக்திஸ்' பள்ளி 
வாெலில் ததாழுகவன்'' என்று கூைினார். அவருக்கு உடல் நலம் ஏற்பட்டது. 
பின்னர் அவர் பயணம் தெல்ல ஆயத்தமாகி நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துரணவியார் ரமமூனா (ைலி) அவர்களிடம் தென்று ெலாம் தொன்னார்; 

அ(வர்களிடம் தமது பயணத்திற்கான காைணத்)ரதத் ததரிவித்தார். அப்கபாது 
ரமமூனா (ைலி) அவர்கள் "நீ அமர்ந்து, (பயணத்திற்காக) நீ தயார் தெய்து 
ரவத்தவற்ரை (இங்கககய) ொப்பிடு. பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்களின் பள்ளிவாெலுக்குச் தென்று ததாழு. ஏதனனில், அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இ(ந்த மஸ்ஜிதுந் நபவ ீஆலயத்) தில் ததாழுவதானது, 

மற்ைப் பள்ளிவாெல்களில் ஆயிைம் ததாழுரககள் ததாழுவரதவிடச் 

ெிைந்ததாகும்; கஅபா (அரமந்துள்ள "மஸ் ஜிதுல் ஹைாம்') பள்ளிவாெரலத் 
தவிை' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 95 மூன்று பள்ளிவாெல்கரளத் தவிை கவதைதற்கும் (புனிதப்) பயணம் 
கமற் தகாள்ளப்படாது.  

2698 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எனது இந்த (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளி 
வாெல், (மக்காவிலுள்ள) மஸ்ஜிதுல் ஹைாம், (தஜரூெலத்திலுள்ள) மஸ்ஜிதுல் 
அக்ஸா ஆகிய மூன்று பள்ளிவாெல்கரளத் தவிை கவதைதற்கும் (அதிக 
நன்ரமரய எதிர்பார்த்து) பயணம் கமற்தகாள்ளப்படாது. இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.255 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 2699 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், அதில் "மூன்று 

பள்ளிவாெல்களுக்கு மட்டுகம பயணம் கமற்தகாள்ளப்படும்'' என (கநர்மரை 

வாெகத்துடன்) இடம்தபற்றுள்ளது. 

 2700 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கஅபா 
(அரமந்துள்ள) பள்ளிவாெல், எனது (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெல், 

(தஜரூலத்திலுள்ள) ஈலியா (அல்அக்ஸா) பள்ளிவாெல் ஆகிய மூன்று 

பள்ளிவாெல்களுக்கு மட்டுகம (அதிக நன்ரம நாடி) பயணம் 
கமற்தகாள்ளப்ப(ட கவண்)டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 96 "இரையச்ெத்தின் மீது நிறுவப்தபற்ை பள்ளிவாெல்' என்பது, 

மதீனாவிலுள்ள "மஸ்ஜிதுந் நபவ ீ' பள்ளிவாெல் ஆகும்.  
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2701 அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அப்துர் ைஹ்மான் பின் அப ீெயதீ் அல்குத்ரீ (ைஹ்) 
அவர்கள் என்ரனக் கடந்து தென்ைார்கள். அவர்களிடம் நான், "இரையச்ெத்தின் 
மீது நிறுவப்தபற்ை பள்ளி வாெல் (என 9:108ஆவது வெனத்தில் கூைப் 
தபற்றுள்ளது) குைித்து தங்கள் தந்ரதயிட மிருந்து நீங்கள் எவ்வாறு 
தெவியுற்ைரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அப்துர் ைஹ்மான் பின் ெயதீ் 
(ைஹ்) அவர்கள், "என் தந்ரத (அபூ ெயதீ் அல்குத்ரீ - ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் துரணவி யரில் ஒருவைது இல்லத்தில் 
இருந்தகபாது அவர்களிடம் நான் தென்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (மஸ்ஜிதுந் 
நபவ ீமற்றும் மஸ்ஜிதுல் குபா இவ்விரு பள்ளிவாெல்களில் இரையச்ெத் தின் 
மீது நிறுவப்தபற்ை பள்ளிவாெல் (என்று அல்லாஹ் குைிப்பிட்டுள்ளது) எது?' 

என்று ககட்கடன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
ரகப்பிடி ெிறு கற்கரளஅள்ளி, அரதப் பூமியில் எைிந்தார்கள். பிைகு இகதா 
உங்களது இந்தப் பள்ளிவாெல்தான் என்று (மஸ்ஜிதுந் நபவ ீபள்ளிவாெரலக் 
குைிப்பிட்டுச்) தொன்னார்கள்'' என்ைார்கள். நான் (அப்துர் ைஹ்மான் பின் அப ீ
ெயதீ் (ைஹ்) அவர்களிடம்) "தங்கள் தந்ரதயிடமிருந்து நானும் இவ்வாகை 
தெவியுற்கைன் என நான் உறுதிதமாழிகிகைன்'' என்று கூைிகனன். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபெீயதீ் (ைஹ்) அவர்கரளப் பற்ைிய குைிப்பு 

இடம்தபைவில்ரல. 

 பாடம் : 97 "குபா'ப் பள்ளிவாெலின் ெிைப்பும் அதில் ததாழுவது மற்றும் 
அரதத் தரிெிப்பதன் ெிைப்பும்.256  

2702 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் வாகனத்திலும் நடந்தும் "குபா'விற்குச் தெல் வார்கள்.257 

 2703 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் வாகனத்திலும் நடந்தும் "குபா'ப் பள்ளிவாெலுக் குச் தென்று அங்கு 
இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுவார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "அங்கு இைண்டு ைக்அத்கள் 
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ததாழுவார்கள்'' எனும் குைிப்பு அப்துல்லாஹ் பின் நுரமர் (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து அபூ பக்ர் பின் அபரீைபா (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கும் 
அைிவிப்பில் இடம்தபற்றுள்ளது.  

2704 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் வாகனத்திலும் நடந்தும் "குபா'விற்குச் தெல்வார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

ன் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வாகனத்திலும் நடந்தும் "குபா'விற்குச் தெல் 
வார்கள்.  

2706 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வாகனத்திலும் நடந்தும் "குபா'விற்குச் தெல் வார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 2707 அப்துல்லாஹ் பின் தீனார் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்கள் ஒவ்தவாரு ெனிக்கிழரமயும் "குபா'விற்குச் தெல்வார்கள். "நபி 
(ஸல்) அவர்கள் ஒவ்தவாரு ெனிக்கிழரம யும் அங்கு தெல்வரத நான் 
பார்த்கதன்'' என்று இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூறுவார் கள்.  

2708 அப்துல்லாஹ் பின் தீனார் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒவ்தவாரு ெனிக்கிழரமயும் "குபா'விற்குச் 

தெல்வார்கள். அங்கு வாகனத்திலும் நடந்தும் தெல்வார்கள்'' என அப்துல்லாஹ் 

பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைி னார்கள். இவ்வாகை அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 
(ைலி) அவர்களும் தெய்துவந்தார்கள். 

 2709 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் தீனார் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத 

மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஒவ்தவாரு 

ெனிக்கிழரமயும்' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 
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அத்தியாயம் - 16 : திருமணம்  (ஹதீஸ் 2710 – 2852 வரை) 
 

பாடம் - 1 திருமணத்ரத ஆரெப்படும் ஒருவ ருக்கு  

அதற்கான வெதி இருந்தால், அவர் மணமுடிப்பது விரும்பத் தக்க தாகும்; வெதி 
இல்லாதவர் கநான்பு கநாற்பதில் ஈடுபட கவண்டும். 

 2710 அல்கமா பின் ரகஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களுடன் மினாவில் நடந்துதகாண்டிருந் கதன். 
அப்கபாது அவர்கரள உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள் ெந்தித்து அவர்களுடன் 

கபெிக்தகாண்கட நடந்தார்கள். அப்கபாது உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள் 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடம், "அபூஅப்திர் ைஹ்மான்! 
தங்களுக்கு நான் ஓர் இளம் தபண்ரண மணமுடித்து ரவக்கட்டுமா? உங்கள் 
கடந்த கால (இளரம) நிகழ்வுகரள அவள் உங்களுக்கு நிரனவுபடுத்தக்கூடும்'' 

என்ைார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள், "நீங்கள் 
இப்படிச் தொல்லிவிட்டீர்கள். ஆனால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பின்வருமாறு அல்லவா கூைினார்கள்: இரளஞர் ெமுதாயகம! உங்களில் 
தாம்பத் தியம் நடத்த ெக்தி தபற்ைவர் மணமுடித்துக் தகாள்ளட்டும்! ஏதனனில், 

அது (தகாத) பார் ரவரயக் கட்டுப்படுத்தும்; கற்ரபக் காக்கும். அதற்கு 

1240

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் திருமணம்



 
 
 

இயலாகதார் கநான்பு கநாற்றுக்தகாள் ளட்டும். ஏதனனில் கநான்பு, 

(ஆரெரயக்) கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாகும்.2 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2711 அல்கமா பின் ரகஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களுடன் "மினா'வில் நடந்துதகாண்டி ருந்கதன். 
அப்கபாது அவர்கரள உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள் ெந்தித்து, "அபூஅப்திர் 

ைஹ்மாகன! இங்கக வாருங்கள்'' என்று கூைி, தனியான இடத்திற்கு அவர்கரள 

அரழத்துச் தென்ைார்கள். (திருமணத்ரதப் பற்ைிப் கபசுவரதத் தவிை கவறு) 
கதரவ உஸ்மான் (ைலி) அவர் களுக்குக் கிரடயாது என்பரத உணர்ந்த 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள், "அல்கமா இங்கக வா'' என 
என்ரன அரழத்தார்கள். நான் தென்கைன். அப்கபாது அவர்களிடம் உஸ்மான் 
(ைலி) அவர்கள், "அபூஅப்திர் ைஹ்மான்! தங்களுக்கு நான் ஒரு கன்னிப் 
தபண்ரண மணமுடித்து ரவக்கட்டுமா? நீங்கள் அனுபவித்த இளரமக் 
காலத்ரத அது உங்களுக்கு மீட்டுத் தைக்கூடும்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள், "நீங்கள் இப்படிச் தொல்லி 
விட்டீர்கள்...'' என்று கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்று 

குைிப்பிட்டார்கள்.  

2712 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம், "இரளஞர் ெமுதாயகம! 
உங்களில் தாம்பத்தியம் நடத்த ெக்தி தபற்கைார் திருமணம் 
தெய்துதகாள்ளட்டும். அது (தகாத) பார்ரவரயக் கட்டுப்படுத்தும்; கற்ரபக் 
காக்கும். அதற்கு இயலாகதார் கநான்பு கநாற்றுக்தகாள்ளட்டும்! ஏதனனில் 
கநான்பு, (ஆரெரயக்) கட்டுப்படுத் தக்கூடியதாகும்'' என்று கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2713 அப்துர் ைஹ்மான் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் என் 
தந்ரதயின் ெககாதைர் அல்கமா (ைஹ்) அவர்களும் அஸ்வத் (ைஹ்) அவர்களும் 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடம் தென்கைாம். அன்று நான் 
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இரளஞனாக இருந்கதன். அப்கபாது அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைி னார்கள் என கமற்கண்ட ஹதீரஸ அைிவித் தார்கள். அரத 
எனக்காககவ அவர்கள் அைி வித்தார்கள் என்கை நான் கருதிகனன். நான் 
தாமதியாமல் (உடனடியாக) மணமுடித்துக் தகாண்கடன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துர் ைஹ்மான் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள் ளது. அதில், "நாங்கள் 

அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடம் தென்கைாம். நாகன (அங்கு 
தென்ை) மக்களில் இளவயதினனாக இருந்கதன்'' என ஹதீஸ் ஆைம்பிக்கிைது. 
மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட அைிவிப்புகளில் உள்ளரதப் கபான்கை 
இடம்தபற்றுள்ளன. ஆனால், "நான் தாமதியாமல் (உடனடியாக) 
மணமுடித்துக்தகாண்கடன்'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 

 2714 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களின் 
கதாழர்களில் ெிலர் நபியவர்களின் துரணவியரிடம் (தென்று), நபியவர்கள் 
தனிரமயில் தெய்யும் வழிபாடுகள் குைித்து வினவினர். (அவர்கள் கூைிய 
மறுதமாழிரயக் ககட்ட பின் நபியவர்கள் தெய்யும் வழிபாடுகரளக் 
குரைவாக எண்ணிக்தகாண்டு) அவர்களில் ஒருவர், "நான் தபண்கரள 
மணமுடிக்கமாட்கடன்'' என்று தொன்னார். மற்தைாருவர் "நான் புலால் உண்ண 
மாட்கடன்'' என்ைார். இன்தனாருவர், "நான் படுக்ரகயில் உைங்கமாட்கடன்'' 

என்ைார். (இரத அைிந்த) நபி (ஸல்) அவர்கள் இரைவரன வாழ்த்திப் 
கபாற்ைிவிட்டு, "ெிலருக்கு என்ன கநர்ந்தது? அவர்கள் இப்படிதயல்லாம் 
கூறுகின்ைனர். ஆனால், நான் (இைவில்) ததாழுகிகைன்; உைங்கவும் தெய்கிகைன். 
கநான்பும் கநாற்கிகைன்; கநான்ரப விட்டு விடவும் தெய்கிகைன். தபண்கரள 
மணந்தும் தகாள்கிகைன். என் வழிமுரைரய எவர் புைக் கணிக்கிைாகைா அவர் 
என்ரனச் ொர்ந்தவர் அல்லர்'' என்ைார்கள். 

 2715 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உஸ்மான் பின் 
மழ்ஊன் (ைலி) அவர்கள் துைவைம் கமற்தகாள்ள (விரும்பி, அனுமதி 
ககட்டகபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதி மறுத்தார்கள். 
அவருக்கு மட்டும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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அனுமதியளித்திருந்தால் (ஆண்ரம நீக்கம் தெய்துதகாள்வதற்காக) நாங்கள் 
காயடித்துக் தகாண்டிருப்கபாம்.3 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  

2716 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர் கள் கூைியதாவது: துைவைம் 
கமற்தகாள்ள உஸ்மான் பின் மழ்ஊன் (ைலி) அவர்களுக்கு அனுமதி மறுக் 

கப்பட்டது. அவருக்கு மட்டும் அனுமதியளிக் கப்பட்டிருந்தால், (ஆண்ரம 
நீக்கம் தெய்துதகாள்வதற்காக) நாங்கள் காயடித்துக்தகாண்டிருப்கபாம். 2717 ெஅத் 
பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உஸ்மான் பின் மழ்ஊன் (ைலி) 
அவர்கள் துைவைம் கமற்தகாள்ள விரும்பினார்கள். அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அவரைத் தடுத்துவிட்டார்கள். அவருக்கு (மட்டும்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதியளித்திருந்தால், (ஆண்ரம 

நீக்கம் தெய்துதகாள்வதற்காக) நாங்கள் காயடித்துக்தகாண்டிருப்கபாம். 

 பாடம் : 2 ஒரு தபண்ரணப் பார்த்த ஒருவருக் குத் தவைான எண்ணம் 
ஏற்பட்டால், உடகன அவர் தம் மரனவியிடகமா அடிரமப் தபண்ணிடகமா 
தென்று தமது ஆரெரயப் பூர்த்தி தெய்து தகாள்வது நல்லது. 

 2718 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு முரை) ஒரு தபண்ரணப் பார்த்தார்கள். (இது 
கபான்ை ெமயத்தில் எப்படி நடந்துதகாள்ள கவண்டும் என்பரதக் 
காட்டுவதற்காக) உடகன அவர்கள் தம் துரணவியார் ரஸனப் (ைலி) 
அவர்களிடம் தென்ைார்கள். அப்கபாது அவர் தமக்குரிய ஒரு கதாரலப் 
பதனிட்டுக் தகாண்டிருந்தார். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தமது கதரவரய நிரைகவற்ைிவிட்டுப் பிைகு தம் கதாழர்களிடம் புைப்பட்டு 
வந்து, "ஒரு தபண் (நடந்து வந்தால்) ரைத்தான் (தூண்டிவிடும்) 
ககாலத்திகலகய முன்கனாக்கி வருகிைாள்; ரைத்தான் (தூண்டிவிடும்) 
ககாலத்திகலகய திரும்பிச் தெல்கிைாள். எனகவ, உங்களில் ஒருவைது பார்ரவ 
ஒரு தபண்ணின் மீது விழுந்து (இச்ரெரயக் கிளைி)விட்டால், உடகன அவர் 
தம் துரணவியிடம் தெல்லட்டும். ஏதனனில், அது, அவைது மனத்தில் 
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கதான்றும் (தகட்ட) எண்ணத்ரத அகற்ைிவிடும்'' என்று கூைினார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ஒரு தபண்ரணப் பார்த்தார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமா கிைது. கமலும் அதில், 

"நபியவர்கள் உடகன தம் துரணவியார் ரஸனப் (ைலி) அவர்களிடம் தென் 
ைார்கள். அப்கபாது அவர் ஒரு கதாரலப் பதனிட்டுக்தகாண்டிருந்தார்'' என்று 
காணப்படுகிைது. ("தமக்குரிய' எனும் குைிப்பு இல்ரல.) அத்துடன், "அவள் 
ரைத்தான் (தூண்டிவிடும்) ககாலத்திகலகய திரும்பிச் தெல்கிைாள்'' எனும் 
குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

2719 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவரை ஒரு தபண்(ணின் 
அழகு) கவர்ந்து, அவைது உள்ளத்தில் தவைான எண்ணம் கதான்ைினால், உடகன 
அவர் தம் மரனவிரய நாடிச் தென்று, அவளுடன் உைவு தகாள்ளட்டும். 
ஏதனனில், அது அவைது மனத்தில் கதான்றும் (தகட்ட) எண்ணத்ரத 

அகற்ைிவிடும். இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். 

 பாடம் : 3 தவரண முரைத் திருமணம்  

(இஸ்லாத் தின் ஆைம்பத்தில்) அனுமதிக்கப்பட்டு, பின்னர் 
காலாவதியாக்கப்பட்டது. பின்னர் (மீண்டும்) அனுமதிக்கப்பட்டு, (மறுபடியும்) 
காலாவதியாகப்பட்டது. (இறுதியாக) அதற்கு விதிக்கப்பட்ட தரட மறுரம 
நாள்வரை நீடிக்கும்.4 

2720 ரகஸ் பின் அபஹீாஸிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்உத் (ைலி) அவர்கள் "எங்களுடன் துரணவியர் எவரும் இல்லாத 

நிரலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நாங்கள் ஓர் 
அைப்கபாரில் கலந்துதகாண்டிருந் கதாம். நாங்கள் (அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம்) "நாங்கள் காயடித்து (ஆண்ரம நீக்கம் 
தெய்து)தகாள்ளலாமா?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அவர்கள் அப்படிச் தெய்ய 
கவண்டாதமன்று எங்கரளத் தடுத்தார்கள். அதன் பிைகு துணிரய 
(மணக்தகாரடயாக)க் தகாடுத்துப் தபண்கரள ஒரு குைிப்பிட்ட காலம்வரை 
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மணமுடித்துக்தகாள்ள எங்களுக்கு அனுமதியளித்தார்கள்'' என்று கூைி விட்டுப் 

பிைகு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள், "நம்பிக்ரக தகாண்கடாகை! 
அல்லாஹ் உங்க ளுக்கு அனுமதித்த தூயவற்ரைத் தரட 
தெய்யப்பட்டரவயாக ஆக்கிவிடாதீர்கள்! வைம்பு மீைாதீர்கள்! அல்லாஹ் வைம்பு 
மீறுகவாரை கநெிக்க மாட்டான்'' (5:87) எனும் வெனத்ரத ஓதிக் காட்டினார்கள்.5 

இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

"பிைகு அவர்கள் எங்களுக்கு இந்த (5:87 ஆவது) வெனத்ரத 

ஓதிக்காட்டினார்கள்'' என இடம்தபற்றுள்ளது. "பிைகு அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள்'' என இடம்தபை வில்ரல.  

2721 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இன்கனார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள் 
ளது. அதில், "நாங்கள் இரளஞர்களாயிருந் கதாம். (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) 
"அல்லாஹ் வின் தூதகை! நாங்கள் காயடித்து (ஆண்ரம நீக்கம் 
தெய்து)தகாள்ளலாமா?' என்று ககட்கடாம்'' என இடம்தபற்றுள்ளது. 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஓர் அைப்கபாரில் கலந்து 
தகாண்டிருந்கதாம்'' எனும் (ஆைம்பக்) குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

2722 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) மற்றும் ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) 
ஆகிகயார் கூைியதாவது: (நாங்கள் "ஹுரனன்' அல்லது "அவ்தாஸ்' கபாரில் 
இருந்தகபாது) எங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதருரடய அைிவிப்பாளர் ஒருவர் 
வந்து, "அல்முத்ஆ' (தவரண முரைத்) திருமணம் தெய்து தகாள்ள 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்களுக்கு (தாற்காலிகமாக) 
அனுமதியளித்துள் ளார்கள் என்று அைிவிப்புச் தெய்தார்.6  

2723 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) மற்றும் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
ஆகிகயார் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் 
வந்து "அல்முத்ஆ' (தவரண முரைத் திருமணம்) தெய்துதகாள்ள எங்க ளுக்கு 
(தாற்காலிகமாக) அனுமதியளித்தார்கள்.  
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2724 அதாஉ பின் அபைீபாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் உம்ைாவிற்காக வந்தகபாது, அவர்கள் தங்கி 
யிருந்த இடத்திற்கு நாங்கள் தென்கைாம். அவர்களிடம் மக்கள் பல 

விையங்கரளப் பற்ைி (விளக்கம்) ககட்டார்கள். பிைகு அவர் களிடம் 
"அல்முத்ஆ' (தவரண முரைத் திருமணம்) பற்ைியும் கபெினர். அப்கபாது 
ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள், "ஆம்; நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
காலத்திலும் அபூபக்ர் (ைலி), உமர் (ைலி) ஆகி கயாைது காலத்திலும் "அல்முத்ஆ' 

(தவரண முரைத் திருமணம்) தெய்துள்களாம்'' என்ைார்கள்.7  

2725 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்திலும் அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்களது காலத்திலும் ஒரு ரகயளவுப் கபரீச்ெம் பழம் மற்றும் மாவு 

ஆகியவற்ரைக் தகாடுத்து, ெில நாட் களுக்காக நாங்கள் "அல்முத்ஆ' (தவரண 
முரைத் திருமணம்) தெய்துவந்கதாம். உமர் (ைலி) அவர்கள் (தமது ஆட்ெியில்) 
அம்ர் பின் ஹுரைஸ் (ைலி) அவர்கள் ததாடர்பான விையத்தில் 
அத்திருமணத்திற்குத் தரட விதித்துவிட்டார்கள்.  

2726 அபூநள்ைா முன்திர் பின் மாலிக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஜாபிர் 
பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடம் இருந்கதன். அப்கபாது அவர்களிடம் 
ஒருவர் வந்து, "இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களும் இப்னுஸ் ஸுரபர் (ைலி) 
அவர் களும் ("தமத்துஉ' வரக ஹஜ் மற்றும் தவரண முரைத் திருமணம் 
ஆகிய) இரு "முத்ஆ'க்கள் விையத்தில் கருத்து கவறுபாடு தகாண்டனர்'' என்று 
கூைினார். அப்கபாது ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள், "நாங்கள் அவ்விைண்ரடயும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (இருக்கும் காலத்தில்) தெய்கதாம். 
பின்னர் உமர் (ைலி) அவர்கள் (தமது ஆட்ெியில்) அவ் விைண்ரடயும் 
தெய்யலாகாததன எங்களுக்குத் தரட விதித்தார்கள். எனகவ, நாங்கள் அவ் 
விைண்ரடயும் திரும்பச் தெய்வதில்ரல'' என்று விரடயளித்தார்கள்.8 

 2727 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவ்தாஸ்' கபார் ஆண்டில் மூன்று நாட் களுக்கு 
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"அல்முத்ஆ' (தவரண முரைத் திருமணம்) தெய்துதகாள்ள 

அனுமதியளித்தார்கள். பின்னர் அதற்குத் தரட விதித்தார்கள்.9  

2728 ெப்ைா பின் மஅபத் அல்ஜுஹன ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்கா தவற்ைியின்கபாது) எங்களுக்கு 

"அல்முத்ஆ' (தவரண முரைத் திருமணம்) தெய்துதகாள்ள 
அனுமதியளித்தார்கள். நானும் மற்தைாரு மனிதரும் "பனூ ஆமிர்' குலத்ரதச் 
கெர்ந்த ஒரு தபண்ணிடம் தென்கைாம். அவள் கழுத்து நீண்ட இளம் 
ஒட்டகத்ரதப் கபான்று (அழகாக) இருந்தாள். எங்களில் ஒருவரைத் திருமணம் 
தெய்துதகாள்ளுமாறு அவளிடம் நாங்கள் ககாரிகனாம். அவள், 

"(மணக்தகாரடயாக) நீங்கள் என்ன தகாடுப்பரீ்கள்?'' என்று ககட்டாள். நான், 

"எனது கமலாரடரய'' என்கைன். என்னுடன் வந்திருந்தவர் "எனது 
கமலாரடரய'' என்று கூைினார். என்னுடன் வந்திருந்தவரின் கமலாரட எனது 
கமலாரடரயவிடத் தைமானதாக இருந்தது. ஆனால், நான் அவரைவிட (வயது 
குரைந்த) இரளஞனாயிருந்கதன். அவள் என்னுடன் வந்திருந்தவரின் 
கமலாரடரயக் கூர்ந்து பார்த்தகபாது, அது அவளுக்குப் பிடித்தது. அகத 
ெமயத்தில், அவள் என்ரனப் பார்த்த கபாது, நானும் அவளுக்குப் 

பிடித்திருந்கதன். பிைகு அவள், (என்ரனப் பார்த்து) "நீரும் உமது 
கமலாரடயுகம எனக்குப் கபாதும்'' என்ைாள். நான் (அவரள மணமுடித்து) 
அவளுடன் மூன்று நாட்கள் தங்கியிருந்கதன். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அல்முத்ஆ முரையில் மணமுடிக் கப்பட்ட தபண்ரணத் 
தம்மிடம் ரவத்திருப் பவர், அப்தபண்ரண அவளது வழியில் விட்டுவிடட்டும்'' 

என்று கூைினார்கள். 

 2729 ைபஉீ பின் ெப்ைா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: என் தந்ரத (ெப்ைா பின் 
மஅபத் -ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுடன் மக்கா 
தவற்ைிப் கபாரில் கலந்து தகாண்டார்கள். அவர்கள் கூைினார்கள்: நாங்கள் 
மக்காவில் பதிரனந்து நாட்கள் (முப்பது இைவு - பகல்கள்) தங்கியிருந்கதாம். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்முத்ஆ' (தவரண 
முரைத் திருமணம்) தெய்துதகாள்ள எங்களுக்கு அனுமதியளித்தார்கள். 

1247

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் திருமணம்



 
 
 

ஆககவ, நானும் எனது குடும்பத்ரதச் கெர்ந்த (என் தந்ரதயின் ெககாைர் 
புதல்வர்) ஒருவரும் (தபண் கதடிப்) புைப்பட்கடாம். நான் அவரைவிட அழகில் 
ெிைந்தவனாக இருந்கதன். அவர் சுமாைான அழகுரடயவைாககவ இருந்தார். 
எங்களில் ஒவ்தவாருவருடனும் ஒரு கபார்ரவ இருந்தது. எனது கபார்ரவ 
மிகப் பரழயதாயிருந் தது. என் தந்ரதயின் ெககாதைர் புதல்வைது கபார்ரவ 
புதியதாகவும் மிருதுவாகவும் இருந்தது. நாங்கள் மக்காவிற்குக் "கீழ் புைத்தில்' 

அல்லது "கமற் புைத்தில்' இருந்தகபாது, கழுத்து நீண்ட இளம் ஒட்டகத் ரதப் 
கபான்ை (அழகான) கன்னிப் தபண் ஒருத்தி எங்கரளச் ெந்தித்தாள். அவளிடம் 
நாங்கள், "எங்களில் ஒருவரை "அல்முத்ஆ' (தவரண முரைத் திருமணம்) 
தெய்துதகாள்ள இரெவு உண்டா?'' எனக் ககட்கடாம். அவள், "நீங்கள் இருவரும் 
(எனக்காக) என்ன தெலவிடுவரீ்கள்?'' என்று ககட்டாள். எங்களில் 
ஒவ்தவாருவரும் எங்களிடமிருந்த கபார்ரவரய விரித்துக் காட்டிகனாம். 
அவள் எங்கள் இருவரையும் கூர்ந்து கநாக்கலானாள். என்னுடன் வந்திருந்தவர் 
அவளது ஒரு பக்கத்ரதக் கூர்ந்து கநாக்கிவிட்டு, "இவைது கபார்ரவ பரழயது; 

எனது கபார்ரவ புதியது; தமன்ரமயானது'' என்று தொன்னார். உடகன அவள், 

"இவைது கபார்ரவகய பைவாயில்ரல (அதுகவ கபாதும்)'' என மூன்று முரை, 

அல்லது இரு முரை கூைினாள். பிைகு அவரள நான் "அல்முத்ஆ' (தவரண 
முரைத்) திருமணம் தெய்துதகாண் கடன். நான் (அங்கிருந்து) புைப்படவில்ரல. 
அதற்குள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் அத்திருமணத்திற்குத் தரட 
விதித்து விட்டார்கள். - கமற்கண்ட தகவல் ெப்ைா அல்ஜுஹன ீ(ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நாங்கள் மக்கா தவற்ைி ஆண்டில் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் மக்காரவ கநாக்கிப் புைப்பட்கடாம்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம் 
பமாகிைது. அப்தபண் "அந்த மனிதர் (எனக்கு) ஒத்துவருவாைா?'' என்று 
ககட்டதாகவும் இடம் தபற்றுள்ளது. என்னுடன் வந்திருந்தவர், "இவைது 
கபார்ரவ இற்றுப்கபான பரழய கபார்ரவ எனக் கூைினார்'' என்றும் 
கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. 
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 2730 ெப்ைா பின் மஅபத் அல்ஜுஹன ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (மக்கா 
தவற்ைியின்கபாது) அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதன். 
அப்கபாது அவர்கள், "மக்ககள! நான் "அல்முத்ஆ' (தவரண முரைத்) திருமணம் 
தெய்துதகாள்ள உங்களுக்கு அனுமதியளித்தி ருந்கதன். (இப்கபாது) அல்லாஹ் 
அத்திருமணத்திற்கு மறுரம நாள்வரைத் தரட விதித்துவிட்டான். எனகவ, 

"அல்முத்ஆ' திருமணம் தெய்த தபண்ரணத் தம்மிடம் ரவத்திருப்பவர், 

அவரள அவளது வழியில் விட்டுவிடட்டும். அவளுக்கு நீங்கள் 
(மணக்தகாரடயாகக்) தகாடுத்திருந்த எரதயும் (திரும்ப) எடுத்துக்தகாள்ள 
கவண்டாம்'' என்ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஹஜருல் அஸ்வதுக்கும் கஅபாவின் தரலவாயிலுக்கும் நடுவில் நின்று 
தகாண்டிருப்பரத நான் கண்கடன்'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  

2731 ெப்ைா பின் மஅபத் அல்ஜுஹன ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
மக்கா தவற்ைி ஆண்டில் மக்காவிற்குள் நுரழந்தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "அல்முத்ஆ' (தவரண முரைத்) திருமணம் தெய்துதகாள்ள 

உத்தைவிட்டார்கள். பின்னர் மக்காவிலிருந்து புைப்படுவதற்குள் அதிலிருந்து 

எங்கரளத் தடுத்துவிட்டார்கள்.  

2732 ெப்ைா பின் மஅபத் அல்ஜுஹன ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்கா 
தவற்ைி ஆண்டில் நபி (ஸல்) அவர் கள் "அல்முத்ஆ' (தவரண முரைத்) திரு 

மணம் தெய்துதகாள்ளுமாறு தம் கதாழர்க ளுக்கு உத்தைவிட்டார்கள். ஆககவ, 

நானும் பனூ சுரலம் குலத்ரதச் கெர்ந்த என் நண்பர் ஒருவரும் புைப்பட்டுச் 
தென்று பனூ ஆமிர் குலத்ரதச் கெர்ந்த ஓர் இளம்தபண்ரணச் ெந்தித்கதாம். 
அவள் நீண்ட கழுத்துரடய இளம் ஒட்டகத்ரதப் கபான்று (அழகாக) 
இருந்தாள். எங்கள் இருவரிடம் இருந்த இரு கபார்ரவகரளக் காட்டி அவரள 
நாங்கள் தபண் ககட்கடாம். அவள் (எங்கரளக்) கூர்ந்து பார்த்தகபாது, என் 
நண்பரைவிட நான் அழகனாக இருப்பரதக் கண்டாள். எனது 
கபார்ரவரயவிட என் நண்பரின் கபார்ரவ அழகானதாக இருந்தரதயும் 
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அவள் கண் டாள். ெிைிது கநைம் அவள் மனத்திற்குள் கயாெித்துவிட்டு, என் 
நண்பரை விடுத்து என்ரன (கணவைாக)த் கதர்ந்ததடுத்தாள். அவ்வாறு 
மணமுடிக்கப்பட்ட தபண்கள் எங்களுடன் மூன்று நாட்கள் இருந்தனர். பின்னர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அப்தபண்கரளவிட்டுப் பிரிந்துவிடுமாறு 
கட்டரளயிட் டார்கள்.  

2733 ெப்ைா பின் மஅபத் அல்ஜுஹன ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்முத்ஆ' (தவரண முரைத்) 
திருமணம் தெய்யலாகா ததனத் தரட விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2734 ெப்ைா பின் மஅபத் அல்ஜுஹன ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா தவற்ைி நாளில் "அல்முத்ஆ' 

(தவரண முரைத்) திருமணம் தெய்யலாகாததனத் தரட விதித்தார்கள். 

2735 ெப்ைா பின் மஅபத் அல்ஜுஹன ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா தவற்ைியின் காலகட்டத்தில் 

"அல்முத்ஆ' (தவரண முரைத்) திருமணத்திற் குத் தரட விதித்தார்கள். நான் 
இரு ெிவப்புப் கபார்ரவகரளக் தகாடுத்து "அல்முத்ஆ' (தவரண முரைத்) 
திருமணம் முடித்திருந் கதன். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

2736 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் ெககாதைர்) 
அப்துல்லாஹ் பின் அஸ் ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள் (ஒரு நாள்) மக்கா வில் 
(தொற்தபாழிவாற்ை) எழுந்து நின்று, "அல்லாஹ், மக்களில் ெிலருரடய 

கண்கரளக் குருடாக்கியரதப் கபான்று அவர்களின் உள்ளங்கரளயும் 

குருடாக்கிவிட்டான்; அவர் கள் "அல்முத்ஆ' திருமணம் (தற்கபாதும்) தெல்லும் 

எனத் தீர்ப்பளிக்கின்ைனர்'' என்று கூைி, ஒரு மனிதரைச் ொரடயாக 

விமர்ெித்தார்கள். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) 
அவர்கரள அந்த மனிதர் அரழத்து, "நீர் ஒரு விவைமற்ை முைடர்; என் 
ஆயுளின் (அதிபதி) மீதாரணயாக! பயபக்தியாளர்களின் தரலவர் 
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(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது) காலத்தில் "அல்முத்ஆ' திருமணம் 
நரடமுரையில் இருந்தது'' என்று கூைினார். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் 
அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள், "(அது அப்கபாகத மாற்ைப்பட்டுவிட்டது என்பரத 
அைிந்து) உம்ரம நீர் பக்குவப்படுத்திக்தகாள்வைீாக! (இந்த விவைம் ததரிந்த 
பின்பும்) அவ்வாறு நீர் ("அல்முத்ஆ' திருமணம்) தெய்தால், (அது விபொைக் 
குற்ைம் என்பதால்) உம்ரமக் கல்லால் எைிந்து தகால்கவன்'' என்று 
கூைினார்கள்.10 இதன் அைிவிப்பாளைான இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: என்னிடம் காலித் பின் அல்முஹாஜிர் பின் 
ரெஃபில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள், "நான் ஒரு மனிதருக்கு அருகில் 
அமர்ந்திருந்கதன். அப்கபாது அவரிடம் ஒருவர் வந்து "அல் முத்ஆ' (தவரண 
முரைத்) திருமணம் குைித்துத் தீர்ப்புக் ககட்டார். அப்கபாது அந்த மனிதர் 
அதற்கு அனுமதியளித்தார். அப்கபாது (தீர்ப்பளித்த) அந்த மனிதரிடம் இப்னு 
அபஅீம்ைா அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள், "நிதானி(த்துத் தீர்ப்பளி)ப்பைீாக!'' 
என்ைார்கள். அதற்கு அவர், "அவ்வாைில்ரல! அல்லாஹ் வின் மீதாரணயாக! 
பயபக்தியாளர்களின் தரலவர் (நபி (ஸல்) அவர்களது) காலத்தில் அது 

("அல்முத்ஆ' திருமணம்) நரடதபற்ைது'' என்று கூைினார். அதற்கு இப்னு 
அபஅீம்ைா (ைலி) அவர்கள், "அல்முத்ஆ (தவரண முரைத்) திருமணம், 

இஸ்லாத்தின் ஆைம்பத்தில் நிர்ப் பந்தத்திற்குள்ளானவருக்கு மட்டும் தெத்த 

பிைாணி, இைத்தம், பன்ைி இரைச்ெி ஆகியரவ அனுமதிக்கப்பட்டரதப் கபான்று 

அனுமதிக் கப்பட்டிருந்தது. பிைகு அல்லாஹ் இந்த மார்க் கத்ரத 

உறுதியாக்கியதும் அத்திருமணத்திற் குத் தரட விதித்துவிட்டான்'' என்று 

கூைினார் கள். இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
ெப்ைா பின் மஅபத் அல் ஜுஹன ீ(ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் என 
அவர்களுரடய புதல்வர் ைபஉீ பின் ெப்ைா (ைஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு 
என்னிடம் ததரிவித்தார்கள்: நான் பனூ ஆமிர் குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு 
தபண்ரண இரு ெிவப்புப் கபார்ரவகரளக் தகாடுத்து, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது காலத்தில் "அல்முத்ஆ' (தவரண முரைத்) திருமணம் 
தெய்திருந்கதன். பின்னர், "அல்முத்ஆ' திருமணம் தெய்யலாகாததன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் தரட 
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விதித்துவிட்டார்கள். ததாடர்ந்து இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: ைபஉீ பின் ெப்ைா (ைஹ்) அவர்கள் இந்த ஹதீரஸ உமர் 
பின் அப்தில் அஸீஸ் (ைஹ்) அவர்களி டம் அைிவித்தகபாது நான் அங்கு 
அமர்ந்திருந்கதன். 

 2737 ெப்ைா பின் மஅபத் அல்ஜுஹன ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்முத்ஆ' (தவரண முரைத்) 
திருமணம் தெய்யலாகா ததனத் தரட தெய்தார்கள். "அைிந்துதகாள் ளுங்கள். 
இன்ரைய நாளிலிருந்து மறுரம நாள்வரை அதற்குத் தரட விதிக்கப்தபறு 
கிைது. ஒருவர் (ஏற்தகனகவ "அல்முத்ஆ' முரையில் மணமுடிக்கும்கபாது 
அப்தபண் களிடம்) எரதகயனும் தகாடுத்திருந்தால், அரத அவர் (திரும்பப்) 
தபை கவண்டாம்'' என்று கூைினார்கள். 

 2738 அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ரகபர் கபார் நாளில் "அல்முத்ஆ' (தவரண முரைத்) 
திருமணத்திற்கும் நாட்டுக் கழுரத களின் இரைச்ெிரயப் புெிப்பதற்கும் தரட 
விதித்தார்கள்.11 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அலீ பின் 
அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் இன்ன மனிதரிடம் "நீர் ஒரு நிரலதகட்ட மனிதர்...'' 
என்று கூைிவிட்டு, கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்று அைிவித்தார் 
கள் என இடம்தபற்றுள்ளது. 

 2739 அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ரகபர் கபார் நாளில் "அல்முத்ஆ' (தவரண முரைத்) திருமணத்திற்கும் 
நாட்டுக் கழுரதகளின் இரைச்ெிக்கும் தரட விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஆறு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 2740 முஹம்மத் பின் அலீ பின் அபதீாலிப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் "அல்முத்ஆ' (தவரண முரைத்) திருமணம் 
ததாடர்பாக தமன்ரமயான தீர்ப்பு வழங்குவரதச் தெவி யுற்ை (என் தந்ரத) 
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அலீ (ைலி) அவர்கள், "இப்னு அப்பாகஸ! நிதானம்! அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், ரகபர் கபார் நாளில் அதற்கும் ("அல்முத்ஆ'), நாட்டுக் 
கழுரதயின் இரைச்ெிரய உண்பதற்கும் தரட விதித்து விட்டார்கள்'' 

என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2741 முஹம்மத் பின் அலீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரத) அலீ 
(ைலி) அவர்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், ரகபர் கபார் நாளில் "அல்முத்ஆ' (தவரண முரைத்) 
திருமணத்திற் கும், நாட்டுக் கழுரதயின் இரைச்ெிரயப் புெிப்பதற்கும் தரட 
விதித்தார்கள்'' என்று கூைியரத நான் ககட்கடன். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 4 ஒரு தபண்ரணயும் அவளுரடய தந்ரதயின் ெககாதரிரயயும் 
(அத்ரத), அல்லது ஒரு தபண்ரணயும் அவளுரடய தாயின் ெககாதரிரயயும் 
(காலா) கெர்த்து மண முடிப்பதற்கு வந்துள்ள தரட.12  

2742 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (ஒருவர்) ஒரு 
தபண்ரணயும் அவளு ரடய தந்ரதயின் ெககாதரிரயயும் ஒருகெை 

மரனவியைாக்கிக்தகாள்ளலாகாது. (இரதப் கபான்கை) ஒரு தபண்ரணயும் 
அவளுரடய தாயின் ெககாதரிரயயும் ஒருகெை மரனவிய 
ைாக்கிக்தகாள்ளலாகாது.13 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

2743 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், (பின்வரும்) நான்கு தபண்கரள ஒருகெை 

மரனவியைாக்கிக்தகாள்ளலாகாததனத் தரட விதித்தார்கள். ஒரு தபண்ணும் 
அவளுரடய தந்ரதயின் ெககாதரியும், ஒரு தபண்ணும் அவளுரடய தாயின் 
ெககாதரியுகம அந்த நால்வர்.  

2744 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (ஒருவர்) ஒரு 
தபண்ரணயும் அவளு ரடய ெககாதைனின் மகரளயும் ஒருகெை 
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மணக்கலாகாது. (இரதப் கபான்கை) ஒரு தபண்ரணயும் அவளுரடய 
ெககாதரியின் மகரளயும் ஒருகெை மணக்கலாகாது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.14  

2745 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒருவர் ஒரு தபண்ரணயும் 
அவளுரடய தந்ரதயின் ெககாதரிரயயும், ஒரு தபண்ரணயும் அவளுரடய 
தாயின் ெககாதரிரயயும் (ஒருகெை) மரனவியைாக்கிக்தகாள்வரத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட தெய்தார்கள். (இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: இரத ரவத்து, ஒரு தபண்ணின் தந்ரத யின் 
ெககாதரிரயயும் அவளுரடய தாயின் ெககாதரிரயயும் ஒகை தைத்திகலகய 
நாங்கள் கருதுகிகைாம். 

 2746 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: (ஒருவர்) ஒரு 
தபண்ரணயும் அவளு ரடய தந்ரதயின் ெககாதரிரயயும், அல்லது 
அவளுரடய தாயின் ெககாதரிரயயும் (ஒருகெை) மணக்கலாகாது. இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

2747 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு தபண்ரண, தம் ெககாதை (இஸ்லா 
மிய)ன் தபண் கபெிக்தகாண்டிருக்கும்கபாது, எவரும் (இரடயில் குறுக்கிட்டுத்) 
தமக்காகப் தபண் கபெலாகாது. ஒருவர், தம் ெககாதை (இஸ்லாமிய)ன் (ஒரு 
தபாருளுக்கு) விரல கபெிக் தகாண்டிருக்கும்கபாது, (அரதவிட அதிகம் 
தருவதாக) விரல கபெலாகாது. ஒருவர் ஒரு தபண்ரண யும் அவளுரடய 

தந்ரதயின் ெககாதரிரயயும், அல்லது அவளுரடய தாயின் ெககாதரிரயயும் 
(ஒருகெை) மணக்கலாகாது. ஒரு தபண் தன் (இஸ்லாமிய) ெககாதரியின் 
பாத்திைத்ரதக் கவிழ்த்து(விட்டு அரதத் தனதாக்கி)க்தகாள்ளும் தபாருட்டு 
அவரள மணவிலக்குச் தெய்யுமாறு (தாம் மணக்கப் கபாகின்ைவரிடம்) 
ககாைலாகாது. அவள், (முதல் மரனவி இருக்ககவ) மணந்துதகாள்ளட்டும். 
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ஏதனனில், இவளுக்காக அல்லாஹ் விதித்துள்ளது நிச்ெயம் இவளுக்குக் 
கிரடக்கும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

2748 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு தபண்ரணயும் 
அவளுரடய தந்ரதயின் ெககாதரிரயயும், அல்லது அவளுரடய தாயின் 

ெககாதரிரயயும் ஒருகெை மணமுடிப்பதற்கும், (ஒரு தபண்) தன் (இஸ்லாமிய) 
ெககாதரியின் (வாழ்க்ரகப்) பாத்திைத்ரதக் கவிழ்த்து (அரதத் 

தனதாக்கி)விடுவதற்காக அவரள மணவிலக்குச் தெய்யுமாறு (தாம் 

மணக்கப்கபாகின்ைவரிடம்) ககாருவதற்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தரட விதித்தார்கள். ஏதனனில், வலிவும் மாண்பும் உரடய 
அல்லாஹ் இவளுக்கும் வாழ்வாதாைத்ரத வழங்குபவன் ஆவான். 

 2749 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், ஒரு தபண்ரணயும் அவளுரடய தந்ரதயின் ெககாதரிரயயும், ஒரு 
தபண்ரணயும் அவளு ரடய தாயின் ெககாதரிரயயும் ஒருகெை 

மரனவியாக்கிக்தகாள்வதற்குத் தரட விதித் தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 5 இஹ்ைாம் கட்டியிருப்பவர் திருமணம் தெய்வதற்கு வந்துள்ள 
தரடயும், அவர் தபண் ககட்பது தவறுக்கத் தக்கதாகும் என்பதும்.15  

2750 நுரபஹ் பின் வஹ்ப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உமர் பின் 
உரபதில்லாஹ் பின் மஅமர் (ைஹ்) அவர்கள் (தம்முரடய புதல்வர்) தல்ஹா 

பின் உமருக்கு ரைபா பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்களின் மகரளத் திருமணம் 
தெய்ய விரும்பினார். எனகவ, (அவ்வாண்டு) ஹாஜி களின் தரலவைாயிருந்த 
அபான் பின் உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ைஹ்) அவர்களி டம் ஆளனுப்பி 
(அத்திருமணத்திற்கு) வரு மாறு கூைினார். அப்கபாது அபான் (ைஹ்) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இஹ்ைாம் கட்டியவர் (தாமும்) 
திருமணம் தெய்யக் கூடாது. (பிைைால்) திருமணம் தெய்து ரவக்கப்படவும் 
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கூடாது. தபண் ககட்கவும் கூடாது' என்று கூைினார்கள் என (என் தந்ரத) 
உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள் கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' என்று கூைி 
(மறுத்து)விட்டார் கள். 

 2751 நுரபஹ் பின் வஹ்ப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உமர் பின் 
உரபதில்லாஹ் பின் மஅமர் (ைஹ்) அவர்கள், தம் மகனுக்கு ரைபான் பின் 

(ஜுரபர் பின்) உஸ்மான் (ைஹ்) அவர்களின் மகரளப் தபண் 

ககட்டுக்தகாண்டிருந்தார். எனகவ, அப்கபாது ஹஜ் காலத்தில் இருந்த அபான் 
பின் உஸ்மான் (ைஹ்) அவர்களிடம் என்ரன அனுப்பி (அத்திருமணத்திற்குச் 
ொட்ெியாக இருந்து நடத்திரவக்க வருமாறு ககாரி)னார்கள். அதற்கு அபான் 
(ைஹ்) அவர்கள், "அவரை நான் ஒரு (விவைமற்ை) கிைாமவாெியாககவ கருது 
கிகைன். நிச்ெயமாக இஹ்ைாம் கட்டியவர் (தாமும்) திருமணம் தெய்யக் 

கூடாது. (பிைைால்) திருமணம் தெய்து ரவக்கப்படவும் கூடாது'' என்று 

தொன்னார்கள். இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் 
என (என் தந்ரத) உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள் எமக்கு அைிவித்தார்கள் என்றும் 
கூைி (மறுத்து)விட்டார்கள். 

 2752 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இஹ்ைாம் கட்டியவர் 
(தாமும்) திருமணம் தெய்யக் கூடாது. (பிைைால்) திருமணம் தெய்து ரவக்கப் 
படவும் கூடாது. தபண் ககட்கவும் கூடாது. இரத உஸ்மான் பின் அஃப்பான் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

2753 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இஹ்ைாம் கட்டியவர் மணமுடிக்கவும் 
கூடாது. தபண் ககட்கவும் கூடாது. இரத உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 2754 நுரபஹ் பின் வஹ்ப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உமர் பின் 
உரபதில்லாஹ் பின் மஅமர் (ைஹ்) அவர்கள், ஒரு ஹஜ்ஜின்கபாது தம்மு 

ரடய புதல்வர் தல்ஹாவுக்கு ரைபா பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்களின் 
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புதல்விரயத் திரு மணம் தெய்ய விரும்பினார். அப்கபாது ஹாஜி களின் 
தரலவைாக அபான் பின் உஸ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் இருந்தார்கள். எனகவ, 

உமர் பின் உரபதில்லாஹ், "நான் (என் மகன்) தல்ஹா பின் உமருக்குத் 
திருமணம் தெய்ய கவண்டும் என ஆரெப்படுகிகைன்'' என்று கூைி அபான் 
(ைஹ்) அவர்களிடம் ஆளனுப்பி னார்கள். அப்கபாது அபான் (ைஹ்) அவர்கள், 

"உம்ரம நான் ஒரு முைட்டு இைாக்கியைாககவ கருதுகிகைன். "இஹ்ைாம் 
கட்டியவர் மணமுடிக் கக் கூடாது' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள் என (என் தந்ரத) உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள் கூைியரத 
நான் ககட்டுள்களன்'' என்று கூைி (மறுத்து)விட்டார்கள். 

 2755 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
இஹ்ைாம் கட்டிய நிரலயில் ரமமூனா (ைலி) அவர்கரளத் திருமணம் 
தெய்தார்கள்.16 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், முஹம்மத் பின் அப்தில்லாஹ் பின் நுரமர் (ைஹ்) அவர்களது 

அைிவிப்பில் பின்வரு மாறு கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது: இந்த ஹதீரஸ 
நான் இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்களிடம் அைிவித் கதன். 
அப்கபாது அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ரமமூனா (ைலி) அவர்கரள இஹ் 
ைாம் இல்லாத (ஹலால்) நிரலயிகலகய திரு மணம் தெய்தார்கள்'' என யஸீத் 
பின் அல் அஸம்மு (ைஹ்) அவர்கள் என்னிடம் ததரி வித்தார்கள் என்ைார்கள்.  

2756 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ரமமூனா (ைலி) அவர்கரள இஹ்ைாம் கட்டிய நிரலயில் 
திருமணம் தெய்தார்கள்.  

2757 ரமமூனா பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இஹ்ைாம் இல்லாத (ஹலால்) 
நிரலயிகலகய என்ரனத் திருமணம் தெய்தார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான 
யஸீத் பின் அல்அஸம்மு (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: ரமமூனா (ைலி) 
அவர்கள் என் தாயின் ெககாதரியும் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களின் தாயின் 
ெககாதரியும் ஆவார்கள்.  
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பாடம் : 6 தம் ெககாதை (இஸ்லாமிய)ன் ககட்டுக்தகாண்டிருக்கும் ஒரு 
தபண்ரண மற்ைவர் தபண் ககட்கலாகாது. ஒன்று முதலில் தபண் ககட்டவர் 
இவருக்கு அனுமதி யளிக்கும்வரை, அல்லது அரதக் ரகவிடும்வரை இவர் 
தபாறுத்திருக்க கவண்டும்.  

2758 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் வியாபாைம் 
தெய்யும்கபாது, மற்ைவர் (தரலயிட்டு) வியாபாைம் தெய்ய கவண்டாம். 
உங்களில் ஒருவர் தபண் கபசும்கபாது, மற்ைவர் (குறுக்கிட்டுத் தமக்காகப்) 
தபண் கபெ கவண்டாம். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 2759 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர், தம் ெககாதை (இஸ்லாமிய)ன் 
வியா பாைம் தெய்துதகாண்டிருக்கும்கபாது (தரல யிட்டுத் தமக்காக) 
வியாபாைம் தெய்ய கவண்டாம். தம் ெககாதை (இஸ்லாமிய)ன் தபண் 

கபெிக்தகாண்டிருக்கும்கபாது (குறுக் கிட்டுத்) தமக்காகப் தபண் கபெ 
கவண்டாம். முதலில் கபெியவர் இவருக்கு அனுமதியளித் தால் தவிை! இரத 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர் களிடமிருந்கத இன்கனார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

2760 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: கிைாமத்திலிருந்து (விற்பரனச் 
ெைக்கு தகாண்டு)வருபவருக்காக உள்ளூர்வாெி விற்றுக் தகாடுக்க கவண்டாம் 
என்றும், அல்லது வாங்கும் கநாக்கமின்ைி விரலரய ஏற்ைிவிடுவதற்காக 
அதிக விரலக் குக் ககட்க கவண்டாம் என்றும், அல்லது தம் ெககாதை 
(இஸ்லாமிய)ன் தபண் கபெிக்தகாண்டிருக்கும் கபாது (இரடமைித்துத்) 
தமக்காகப் தபண் ககட்க கவண்டாம் என்றும், அல்லது தம் ெககாதை (இஸ்லா 
மிய)ன் வியாபாைம் தெய்துதகாண்டிருக்கும்கபாது (தரலயிட்டு) விற்பரன 
தெய்ய கவண்டாம் என்றும், தன் ெககாதரி (ெக்களத்தி)யின் (வாழ்க்ரகப்) 
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பாத்திைத்திலுள்ளரதக் தகாட்டி (அரதத் தன தாக்கி)விடுவதற்காக ஒரு தபண் 
(தன் மணாளரிடம்) தம் ெககாதரிரய மணவிலக்குச் தெய்யுமாறு ககட்க 
கவண்டாம் என்றும் (இரவயரனத்திற்கும்) நபி (ஸல்) அவர்கள் தரட 
விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், அம்ருந் நாகித் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "தம் ெககாதை 

(இஸ்லாமிய)ன் விரல கபெிக்தகாண்டிருக்கும்கபாது அரதவிட (அதிக விரல 
தருவதாகக் கூைி) விரல கபெ கவண்டாம் என்றும் நபி (ஸல்) அவர்கள் தரட 
விதித்தார்கள்'' என அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது.17  

2761 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வாங்கும் 
எண்ணமின்ைி விரல ஏற்ைிவிடு வதற்காக அதிக விரலக்குக் ககட்க கவண் 

டாம். தம் ெககாதை (இஸ்லாமிய)ன் வியாபாைம் தெய்துதகாண்டிருக்கும்கபாது, 

(குறுக்கிட்டு) மற்ைவர் வியாபாைம் தெய்ய கவண்டாம். கிைா மத்திலிருந்து 

(விற்பரனச் ெைக்கு தகாண்டு) வருபவருக்காக உள்ளூர்வாெி விற்றுக் தகாடுக்க 

கவண்டாம். தம் ெககாதை (இஸ்லா மிய)ன் தபண் கபெிக்தகாண்டிருக்கும்கபாது 
(இரடயில் குைிக்கிட்டுத் தமக்காகப்) தபண் கபெ கவண்டாம். ஒரு தபண் தன் 
ெக்களத்தி யின் பாத்திைத்திலுள்ளரதக் தகாட்டிக் கவிழ்ப் பதற்காக அவரள 
மணவிலக்குச் தெய்யுமாறு (தம் மணாளரிடம்) ககட்க கவண்டாம். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 2762 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைி விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் மஅமர் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "தம் ெககாதை (இஸ்லாமிய)ன் வியாபாைம் 
தெய்துதகாண்டிருக்கும்கபாது, எவரும் (குறுக்கிட்டு விரலரய) அதிகமாக்கி 
விட கவண்டாம்'' என இடம்தபற்றுள்ளது.  

2763 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு முஸ்லிம் தம் 
ெககாதை முஸ்லிம் விரல கபெிக்தகாண்டிருக்கும்கபாது (குறுக்கிட்டு அரத 
விட அதிக விரல தருவதாக) விரல கபெ கவண்டாம். (இரதப் கபான்கை) 
அவர் தபண் கபெிக் தகாண்டிருக்கும்கபாது (இரடமைித்துப்) தபண் கபெ 
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கவண்டாம். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2764 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "தம் 
ெககாதை (இஸ்லாமிய)னின் விரலமீது விரல கபெ கவண்டாம்; அவன் தபண் 
கபெிக்தகாண்டிருக்கும்கபாது தபண் கபெ கவண்டாம்'' என (ெிைிய 

கவறுபாட்டுடன்) இடம்தபற்றுள்ளது. 

 2765 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: ஓர் 
இரைநம்பிக்ரகயாளர் மற்கைார் இரை நம்பிக்ரகயாளரின் ெககாதைர் ஆவார். 
எனகவ, தம் ெககாதைர் வியாபாைம் தெய்துதகாண்டிருக் கும்கபாது தாம் 
(குறுக்கிட்டு) வியாபாைம் தெய்ய ஓர் இரைநம்பிக்ரகயாளருக்கு அனுமதி 
இல்ரல. தம் ெககாதைர் தபண் கபெிக் தகாண்டிருக்கும்கபாது (இரடமைித்துத் 
தமக் காக) அவர் தபண் கபெமாட்டார். ெககாதைர் அரதக் ரகவிடும்வரை 
(தபாறுத்திருப்பார்). இரத உக்பா பின் ஆமிர் (ைலி) அவர்கள் தொற்தபாழிவு 
கமரட (மிம்பர்)மீது (நின்று) அைிவித்தார்கள்.  

பாடம் : 7 மணக்தகாரடயின்ைி தபண் தகாடுத்துப் தபண் எடுக்கும் 
திருமணத்திற்கு  

("ைிஃகார்') வந்துள்ள தரடயும் அத்திருமணம் தெல்லாது என்பதும்.18  

2766 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "ைிஃகார்' முரைத் 
திருமணத்திற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட விதித்தார்கள். 
ஒருவர் மற்தைாருவரிடம் "நான் என் மகரள உனக்குத் திருமணம் தெய்து 
தருகிகைன்; நீ உன் மகரள எனக்குத் திருமணம் தெய்து தை கவண்டும்'' என்று 
(முன் நிபந்தரன) விதித்து மணமுடித்து ரவப்பதற்கக "ைிஃகார்' எனப்படும். 
இதில் இரு தபண்களுக்கும் "மஹ்ர்' (மணக்தகாரட) இைாது.19  

2767 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 
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உரபதுல்லாஹ் பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "நான் நாஃபிஉ 
(ைஹ்) அவர்களிடம் "ைிஃகார்' என் ைால் என்ன? என்று ககட்கடன்'' (அதற்குத் 
தான் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாறு விளக் கம் கூைினார்கள்) என 

இடம்தபற்றுள்ளது.  

2768 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மஹ்ரின்ைி தபண் தகாடுத்துப் 
தபண் எடுக்கும் (ைிஃகார் முரைத்) திருமணத்திற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தரட விதித்தார்கள்.  

2769 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மஹ்ரின்ைி தபண் தகாடுத்துப் தபண் 
எடுத்தல் ("ைிஃகார்') இஸ்லாத்தில் இல்ரல. இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 

2770 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மஹ்ரின்ைி தபண் தகாடுத்துப் 
தபண் எடுக்கும் (ைிஃகார் முரைத்) திருமணத்திற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தரட விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அப்துல்லாஹ் பின் நுரமர் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "ஒருவர் மற்தைாருவரிடம் நான் என் மகரள 
உனக்குத் திருமணம் தெய்து தருகிகைன்; நீ உன் மகரள எனக்குத் திருமணம் 
தெய்து தை கவண்டும்' என்கைா, அல்லது "நான் என் ெககாதரிரய உனக்குத் 
திருமணம் தெய்து தருகிகைன்; நீ உன் ெககாதரிரய எனக்குத் திருமணம் 
தெய்து தை கவண்டும்' என்கைா (முன் நிபந் தரனயிட்டுக்) கூறுவகத "ைிஃகார்' 

ஆகும்'' என அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் அப்துல்லாஹ் பின் நுரமர் (ைஹ்) அவர்களது 
கூடுதலான தகவல் இடம்தபைவில்ரல. 

 2771 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மஹ்ரின்ைி தபண் 
தகாடுத்துப் தபண் எடுக்கும் (ைிஃகார் முரைத்) திருமணத்திற்கு 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 8 திருமண (ஒப்பந்த)த்தின்(கபாது கபெப் பட்ட) நிபந்தரனகரள 
நிரைகவற்ைல்.  
2772 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: நிரைகவற்ைப்பட 
கவண்டிய நிபந்தரன களில் முதன்ரமயானது யாததனில், உங்கள் 

மரனவியரை உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட வர்களாக 
ஆக்கிக்தகாள்வதற்காக நீங்கள் (அவர்களிடமிருந்து) ஏற்றுக்தகாண்ட நிபந்த 
ரனகய ஆகும். இரத உக்பா பின் ஆமிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.20 

இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 9 கன்னி கழிந்த தபண்ணின் ெம்மதத்ரதத் திருமணத்தின்கபாது 
வாய் தமாழியாகப் தபை கவண்டும்;  

கன்னிப் தபண்ணின் தமௌனம் ெம்மதகம.21 

 2773 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "கன்னி கழிந்த தபண்ரண, அவளது (தவளிப் பரடயான) உத்தைவு 
தபைப்படாமல் மண முடித்துக்தகாடுக்க கவண்டாம். கன்னிப் தபண்ணிடம் 
(ஏகதனும் ஒரு முரையில்) அனுமதி தபைாமல் மணமுடித்துக்தகாடுக்க 

கவண்டாம்'' என்று தொன்னார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! கன்னிப் 

தபண்ணின் அனுமதி(ரய) எப்படி(ப் தபறுவது)? (அவள் தவட்கப்படக்கூடுகம?)'' 

என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவள் 
தமௌனமாக இருப்பகத (அவளது ெம்மதமாகும்)'' என்று கூைினார்கள்.22 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஆறு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஹிைாம் பின் 
அபஅீப்தில் லாஹ் (ைஹ்), ரைபான் பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்), முஆவியா 
பின் ெல்லாம் (ைஹ்) ஆகி கயாரின் வாெகங்கள் ஒன்று கபால அரமந் 

துள்ளன. 

 2774 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் களிடம் "ஒரு கன்னிப் தபண்ரண அவளு ரடய வடீ்டார் 
மணமுடித்துக்தகாடுக்கும் கபாது அவளிடம் அனுமதி தபை கவண்டுமா, 
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இல்ரலயா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்; அவளிடம் அனுமதி 
தபை கவண்டும்'' என்ைார்கள். நான், "அவ்வாைாயின், அவள் தவட்கப்படுவாகள?'' 

என்று ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள், "அவள் 
தமௌனமாக இருந்தால், அதுகவ அவளது ெம்மதம்தான்'' என்ைார்கள்.23 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2775 யஹ்யா பின் யஹ்யா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் மாலிக் பின் 
அனஸ் (ைஹ்) அவர் களிடம், "விதரவ, தன் காப்பாளரைவிடத் தனது 

விையத்தில் (முடிவு தெய்ய) மிகவும் தகுதி வாய்ந்தவள். கன்னிப் 
தபண்ணிடகமா, அவள் விையத்தில் அனுமதி தபைப்பட கவண்டும். அவளது 
தமௌனகம ெம்மத மாகும்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து நாஃபிஉ பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்க, அவரிடமிருந்து அப்துல்லாஹ் பின் அல்ஃபள்ல் (ைஹ்) அவர்கள் 
உங்களுக்கு அைிவித்தார்களா என்று ககட்கடன் அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' 

என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2776 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கன்னி கழிந்த தபண், தன் 
காப்பாளரைவிடத் தனது விையத்தில் (முடிவு தெய்ய) மிகவும் தகுதி 
வாய்ந்தவள். கன்னிப் தபண்ணிடம் அனுமதி தபைப்பட கவண்டும். அவளது 
தமௌனம் அவளது அனுமதி ஆகும். இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 

 2777 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "கன்னி கழிந்த தபண், தன் காப்பாளரைவிடத் தனது 
விையத்தில் (முடிவு தெய்ய) மிகவும் தகுதி வாய்ந்தவள். கன்னிப் 
தபண்ணிடம் அவளுரடய தந்ரத அவள் ததாடர்பாக அனுமதி தபை 
கவண்டும். அவளது தமௌனம் அவளது அனுமதி ஆகும்'' என்று 

இடம்தபற்றுள்ளது. அைிவிப்பாளர் சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) அவர்கள் 
ெில ெந்தர்ப்பங்களில் "அவளது தமௌனம் அவளது இரெவாகும்' என்று 
கூைினார்கள். 
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 பாடம் : 10 இளவயதுக் கன்னிக்கு அவளுரடய தந்ரத மணமுடித்துரவத்தல்.  

2778 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நான் ஆறு வயதுரடயவளாக 
இருந்த கபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ரன 

மணந்துதகாண்டார்கள். நான் (பருவ மரடந்து) ஒன்பது வயதுரடயவளாக 
இருந்த கபாது, அவர்கள் என்னுடன் தாம்பத்திய உைரவத் ததாடங்கினார்கள். 
அதாவது நாங்கள் (நாடு துைந்து) மதீனா விற்கு வந்தகபாது, எனக்குக் 
காய்ச்ெல் ஏற் பட்டு (என் தரல முடி உதிர்ந்து)விட்டது. பின்னர் என் 
தரலமுடி பிடரிவரை வளர்ந்தது. நான் என் கதாழியர் ெிலருடன் ஏற்ைப் 
பலரக யில் விரளயாடிக்தகாண்டிருந்தகபாது, (என் தாயார்) உம்மு ரூமான் 
(ைலி) அவர்கள் என்னி டம் வந்து என்ரனச் ெப்தமிட்டு அரழத்தார். நான் 
அவரிடம் தென்கைன். அவர் என்ரன எதற்காக அரழத்தார் என்று எனக்குத் 
ததரிய வில்ரல. அவர் எனது ரகரயப் பிடித்துக் தகாண்டுவந்து, 

கதவுக்கருகில் என்ரன நிறுத் தினார். (அவர் கவகமாக இழுத்துவந்ததால் 
எனக்கு மூச்சு வாங்கியது.) ஆஹ்... ஆஹ்... என்கைன். பின்னர் மூச்ெிரைப்பு 
நின்ைதும் என்ரன (எனது) அரைக்குள் அனுப்பினார். அங்கு ெில அன்ொரிப் 
தபண்கள் இருந்தனர். அவர்கள், "நன்ரமயுடனும் வளத்துடனும் வருக! 
(இரைவனின்) நற்கபறு உண்டாகட்டும்'' என்று (வாழ்த்துக்) கூைினர். என் 
தாயார் என்ரன அப்தபண்களிடம் ஒப்பரடக்க, அவர்கள் எனது தரலரயக் 
கழுவி என்ரன அலங்கரித்துவிட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
முற்பகல் கநைத்தில் திடீதைன என்னிடம் வந்தார்கள். அவர்களிடம் 
அப்தபண்கள் என்ரன ஒப்பரடத்தனர்.24 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 2779 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஆறு வயதுரடயவளாக 
இருந்தகபாது, நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ரன மணந்து தகாண்டார்கள். நான் 
(பருவமரடந்து) ஒன்பது வயதுரடயவளாக இருந்தகபாது, என்னுடன் 

தாம்பத்திய உைரவத் ததாடங்கினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
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2780 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நான் ஏழு வயதுரடயவளாக 
இருந்த கபாது, நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ரன மணந்து தகாண்டார்கள். நான் 
(பருவமரடந்து) ஒன்பது வயதுரடயவளாக இருந்தகபாது, அவர்களி டம் 
அனுப்பிரவக்கப்பட்கடன். அப்கபாது விரளயாட்டுப் தபாம்ரமகள் என்னுடன் 

இருந்தன. நான் பதிதனட்டு வயதுரடயவளாக இருந்தகபாது, நபி (ஸல்) 
அவர்கள் என்ரன விட்டு இைந்தார்கள். 

 2781 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஏழு வயதுரடயவளாக 
இருந்தகபாது, நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ரன மணந்துதகாண்டார் கள். நான் 
(பருவமரடந்து) ஒன்பது வயதுரடயவளாக இருந்தகபாது, அவர்கள் 
என்னுடன் தாம் பத்திய உைரவத் ததாடங்கினார்கள். நான் பதிதனட்டு 
வயதுரடயவளாக இருந்தகபாது, நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ரனவிட்டு 
இைந்தார்கள்.25 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 11 ைவ்வால் மாதத்தில் மணமுடிப்பதும் மணமுடித்துரவப்பதும்  

தாம்பத்திய உைரவத் ததாடங்குவதும் விரும்பத் தக்கரவயாகும். 

 2782 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்ரன ைவ்வால் மாதத்தில் மணந்துதகாண் டார்கள்; ைவ்வால் 
மாதத்திகலகய என்னுடன் தாம்பத்திய உைரவத் ததாடங்கினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் துரணவியரில். அவர்களுடன் 
என்ரனவிட அதிக தநருக்கத்திற்குரியவர் யார்? இதன் அைிவிப்பாளைான உர்வா 
பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
தங்கள் (குடும்பப்) தபண்கரள ைவ்வால் மாதம் (மணமுடித்து) 
அனுப்பிரவப்பரதகய விரும்புவார்கள்.26 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களின் தெயல் குைித்த (இறுதிக்) குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

பாடம் : 12 ஒருவர் தாம் மணமுடிக்க விரும்பும் தபண்ணின் முகத்ரதயும் 
இரு முன் ரககரளயும் பார்ப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.  
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2783 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (ஒரு முரை) நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அருகில் இருந்கதன். அப்கபாது அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, 

தாம் அன்ொரிகளில் ஒரு தபண்ரண மணமுடிக்கப்கபாவதாகத் ததரி வித்தார். 
அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் அந்தப் தபண்ரணப் 

பார்த்துவிட்டீைா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர் "இல்ரல' என்ைார். 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாைாயின், நீர் தென்று அவரளப் 

பார்த்துக்தகாள்ளும்! ஏதனனில், அன்ொரிகளின் கண்களில் ெிைிது (குரை) 
உண்டு'' என்று தொன்னார்கள்.  

2784 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "நான் அன்ொரிகளில் ஒரு தபண்ரண 

மணமுடிக்கப்கபாகிகைன்'' என்ைார். அவரிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீர் அந்தப் 

தபண்ரணப் பார்த்துவிட்டீைா? ஏதனனில், அன்ொரிகளின் கண்க ளில் ெிைிது 
(குரை) உள்ளது'' என்ைார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், "அந்தப் தபண்ரணப் 
பார்த்து விட்கடன்'' என்ைார். "எவ்வளவு மணக்தகாரடயில் (மஹ்ர்) அவரள 

மணக்கப்கபாகிைரீ்?'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் ககட்டார்கள். அவர், "நான்கு 

ஊக்கியாக்கள்'' என்ைார்.27 நபி (ஸல்) அவர்கள் "(ஓ!) நான்கு ஊக்கியாக்களா? 

தவள்ளிரய நீங்கள் இந்த மரலப் பகுதியிலிருந்து குரடந்ததடுக்கிைரீ்கள் 

கபாலும். உமக்கு (உதவித் ததாரகயாக)க் தகாடுப்பதற்கு எம்மிடம் 
எதுவுமில்ரல. ஆயினும், நாம் உம்ரம ஒரு பரடப் பிரிவுக்கு அனுப்புகவாம். 
அப்கபாது, நீர் கபார்ச் தெல்வத்திலிருந்து அரதப் தபற்றுக்தகாள்ளக்கூடும்'' 

என்ைார்கள். அவ்வாகை நபி (ஸல்) அவர்கள் "பனூ அப்ஸ்' குலத்தாரை கநாக்கி 
ஒரு பரடப் பிரிரவ அனுப்பியகபாது அவர்களுடன் அந்த மனிதரையும் 
அனுப்பிரவத்தார்கள்.28  

பாடம் : 13 மணக்தகாரடயும், அது குர்ஆரனக் கற்பித்தலாககவா இரும்பு 
கமாதிைமா ககவா அளவில் குரைந்ததாககவா கூடியதாககவா இருக்கலாம் 
என்ப தும்; ெக்திக்கு மீைாதிருப்பின் ஐநூறு திர்ஹங்கள் தகாடுப்பது விரும்பத் 
தக்கதாகும் என்பதும்.  
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2785 ெஹ்ல் பின் ெஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு 
தபண்மணி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் 

தூதகை! என்ரனத் தங்களுக்கு அன்பளிப்பாக வழங்க (மஹ்ரின்ைி என்ரனத் 
தாங்கள் மணந்துதகாள்ளுமாறு ககாரி) வந்துள்களன்'' என்று தொன்னார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவரை கநாக்கிப் பார் ரவரய 
உயர்த்தி கநைாகப் பார்த்துவிட்டுப் பார்ரவரயத் தாழ்த்திக்தகாண்டார்கள். 
பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது தரலரயத் 
ததாங்கவிட்டுக்தகாண்டார்கள். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
விையத்தில் எந்த முடிவுக்கும் வைவில்ரல என்பரதக் கண்ட அந்தப் 
தபண்மணி (அந்த இடத்திகலகய) அமர்ந்துதகாண்டார். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கதாழர்களில் ஒருவர் எழுந்து, 

"அல்லாஹ் வின் தூதகை! தங்களுக்கு அவர் கதரவயில்ரலதயன்ைால், 

அவரை எனக்கு மணமுடித்துரவயுங் கள்'' என்ைார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "(மணக்தகாரடயாகச் தெலுத்த) உம்மிடம் ஏகதனும் தபாருள் 
உண்டா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
என்னிடம் ஏதுமில்ரல, அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்ைார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உம் குடும்பத்தாரிடம் தென்று ஏதாவது கிரடக்குமா 
என்று பார்'' என்ைார்கள். அவர் கபாய்ப் பார்த்து விட்டுத் திரும்பிவந்து, 

"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! ஏதும் கிரடக்கவில்ரல, அல்லாஹ்வின் 
தூதகை!'' என்று தொன்னார். "இரும்பாலான ஒரு கமாதிைமாவது கிரடக்குமா 
என்று பார்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

தொல்லியனுப்பினார்கள். அவர் (மீண்டும்) தென்றுவிட்டுத் திரும்பிவந்து, 

"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இரும்பு கமாதிைம்கூடக் கிரடக்கவில்ரல, 

அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஆனால், இகதா இந்த எனது கவட்டி உள்ளது; அதில் 
பாதி அவளுக்கு'' என்று தொன்னார். -அைிவிப்பாளர் ெஹ்ல் (ைலி) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: அவரிடம் ஒரு கமல் துண்டு கூட இல்ரல. (அதனால்தான் 
தனது கவட்டி யில் பாதிரய அவளுக்குத் தருவதாகச் தொன் னார்.)- அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமது (ஒரு) கவட்டிரய ரவத்துக் 

தகாண்டு நீர் என்ன தெய்வரீ்? இந்த கவட் டிரய நீர் அணிந்துதகாண்டால், 
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அவள்மீது ஏதும் இருக்காது. அவள் அணிந்துதகாண் டால், உம்மீது ஏதும் 
இருக்காது'' என்ைார்கள், பிைகு அந்த மனிதர் நீண்ட கநைம் அங் கககய 
அமர்ந்துவிட்டு எழுந்தார். அவர் திரும்பிச்தெல்வரத அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பார்த்தகபாது, அவரை அரழத்து வரும்படி உத்தைவிட்டார்கள். 
அவர் அரழக்கப்பட்டார். அவர் வந்தகபாது, "உம்முடன் குர்ஆனில் என்ன 
(அத்தியாயம் மனப்பாடமாக) உள்ளது?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், "இன்ன 
அத்தியாயம், இன்ன அத்தியாயம் என்னிடம் உள்ளது'' என்று எண்ணி எண்ணிச் 
தொன்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவற்ரை நீர் 
மனப்பாடமாக ஓதுவைீா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், "ஆம் (ஓதுகவன்)'' என்று 
தொன்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உம்முடன் உள்ள குர்ஆன் 

அத்தியாயங்களுக்காக இப்தபண் உமக்குரியவளாக ஆக்கப்பட்டுவிட்டாள்; நீர் 

தெல்லலாம்!'' என்று தொன்னார்கள்.29 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2786 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ெில 
அைிவிப்பாளர்கள் கவறு ெிலரைவிடக் கூடுதலாக அைிவித்துள்ளனர். ஆயினும், 

ஸாயிதா பின் குதாமா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "இப்தபண்ரண 

உமக்குத் திருமணம் முடித்துக் தகாடுத்துவிட்கடன். நீர் தென்று அவளுக்குக் 

குர்ஆரனக் கற்றுக்தகாடுப் பைீாக!'' என்று கூைினார்கள் என இடம் 

தபற்றுள்ளது.30  

2787 அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நான் நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவி யார் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடம், "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் துரணவிய 
ருக்குக்) தகாடுத்த மணக்தகாரட (மஹ்ர்) எவ்வளவு?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் 
துரணவியருக்கு வழங்கிய மணக்தகாரட, பன்னிைண்டு ஊக்கியாவும் ஒரு 

நஷ்ைுமாகும்'' என்று கூைிவிட்டு, "நஷ்ைு என்ைால் என்னதவன்று ததரியுமா?'' 

என்று ககட்டார்கள். நான் "இல்ரல' என்கைன். அவர்கள், "அரை 
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ஊக்கியாவாகும்; (ஆக தமாத்தம்) அது ஐநூறு திர்ஹங்கள் ஆகும். இதுகவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் தம் துரணவியருக்கு வழங்கிய 
மணக் தகாரடயாகும்'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2788 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துர் ைஹ்மான் பின் 
அவ்ஃப் (ைலி) அவர்கள் (ஆரடயின்) மீது மஞ்ெள் நிை(முள்ள வாெ ரனத் 
திைவிய)த்தின் அரடயாளத்ரதக் கண்ட நபி (ஸல்) அவர்கள், "இது என்ன?'' 

என்று ககட்டார் கள். அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஒரு கபரீச்ெங் தகாட்ரடயின் எரடயளவு தங்கத்ரத 

(மணக்தகாரடயாக)க் தகாடுத்து ஒரு தபண்ரண மண முடித்துக்தகாண்கடன்'' 

என்று பதிலளித்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "பாைக்கல்லாஹு லக்க'' 

(அல்லாஹ் உங்களுக்கு வளத்ரத வழங்குவானாக) என்று (வாழ்த்துக்) 
கூைிவிட்டு, "ஓர் ஆட்ரடயாவது (அறுத்து) மணவிருந்து (வலீமா) அளியுங்கள்'' 

என்று தொன்னார்கள்.31 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

2789 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது காலத்தில் அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைலி) அவர்கள் 
ஒரு கபாரீச்ெங் தகாட்ரடயின் எரடயளவு தங்கத்ரத (மணக்தகாரடயாக)க் 

தகாடுத்து (ஒரு தபண்ரண) மணமுடித்துக் தகாண்டார்கள். அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஓர் ஆட்ரடயாவது (அறுத்து) 
மணவிருந்து (வலீமா) அளியுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். 

 2790 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைலி) 
அவர்கள் ஒரு கபரீச்ெங் தகாட்ரடயின் எரட யளவு தங்கத்ரத 
(மணக்தகாரடயாக)க் தகாடுத்து ஒரு தபண்ரண மணமுடித்துக் 

தகாண்டார்கள். அவரிடம் நபி (ஸல்) அவர் கள், "ஓர் ஆட்ரடயாவது (அறுத்து) 
மண விருந்து (வலீமா) அளியுங்கள்'' என்று தொன் னார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அவற்ைில் வஹ்ப் பின் ஜரீர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "நான் ஒரு 
தபண்ரண மண முடித்துக்தகாண்கடன்'' என அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் 
(ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் என இடம்தபற்றுள்ளது.  

2791 அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் திருமணத்தின் மகிழ்ச்ெி 
(கைரக)ரயக் கண்டார்கள். அப்கபாது நான், "ஓர் அன்ொரிப் தபண்ரண 

மணமுடித்துக்தகாண்கடன்'' என்கைன். அவர்கள், "அவளுக்கு எவ்வளவு மஹ்ர் 

தகாடுத்தீர்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஒரு கபரீச்ெங் தகாட்ரட 

(எரடயளவு)'' என்கைன். இரத அனஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.32 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
இஸ்ஹாக் பின் இப்ைாஹமீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "ஒரு கபரீச்ெங் 
தகாட்ரட(யின் எரடயளவு) தங்கத்ரத'' என இடம்தபற்றுள்ளது. 

 2792 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துர் ைஹ்மான் பின் 
அவ்ஃப் (ைலி) அவர்கள் ஒரு கபரீச்ெங் தகாட்ரடயின் எரட யளவு தங்கத்ரத 
(மணக்தகாரடயாக)க் தகாடுத்து ஒரு தபண்ரண மணமுடித்துக் 

தகாண்டார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களி டமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், அப்துர் ைஹ் 
மான் பின் அவ்ஃப் (ைலி) அவர்களுரடய பிள்ரளகளில் ஒருவர் "தங்கத்தில் 
(ஒரு கபரீச்ெங் தகாட்ரடயின் எரடயளரவ மணக்தகாரடயாகக் 
தகாடுத்தார்கள்)'' என்று கூைினார் என இடம்தபற்றுள்ளது.33  

பாடம் : 14 ஒருவர் தம் அடிரமப் தபண்ரண விடுதரல தெய்து, பின்னர் 
அவரள மணமுடித் துக்தகாள்வதன் ெிைப்பு.  
2793 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (ஹிஜ்ரீ ஏழாவது ஆண்டு) ரகபர்மீது கபார் ததாடுத் தார்கள். 
அப்கபாது ரகபருக்கு அருகில் (ஓரிடத்தில்) நாங்கள் (இறுதி இைவின்) 
இருட்டிகலகய ரவகரைத் ததாழுரகரயத் ததாழுகதாம். பிைகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் தமது வாகனத்தில் ஏைிப் 
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பயணமானார் கள். (என் வளர்ப்புத் தந்ரத) அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களும் 
வாகனத்தில் ஏைிப் பயண மானார்கள். நான் அபூதல்ஹா அவர்களுக்குப் 
பின்னால் வாகனத்தில் அமர்ந்துதகாண்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ரகபர் ொரலயில் (தமது வாகனத்ரதச்) தெலுத்தினார் கள். 
அப்கபாது எனது முழங்கால், (அருகில் தென்றுதகாண்டிருந்த) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களது ததாரடரயத் ததாட்டுக் தகாண்டிருந்தது. அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது கவட்டி ததாரடயி லிருந்து 
விலகியது; நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ததாரடயின் தவண் 

ரமரயப் பார்த்கதன். அந்த (ரகபர்) ஊருக்குள் அவர்கள் பிைகவெித்தகபாது, 

"அல்லாஹு அக்பர் (அல்லாஹ் மிகப் தபரியவன்); ரகபர் பாழா(வது 
உறுதியா)கிவிட்டது. நாம் ஒரு ெமுதாயத்தாரின் களத்தில் (அவர் களுடன் 
கபாரிட) இைங்குகவாமாயின், எச்ெரிக்கப்பட்ட அவர்களுக்கு அது மிகக் தகட்ட 
காரல யாககவ அரமயும்'' என்று மூன்று முரை கூைினார்கள். (அந்த ஊர்) 
மக்கள் தங்கள் அலுவல்களுக் காகப் புைப்பட்டு வந்தகபாது (எங்கரளக் 
கண்டதும்), "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக, முஹம்மத் (வந்துவிட்டார்)'' என்று 
கூைினர். - (இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) அப்துல் அஸீஸ் பின் 
ஸுரஹப் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள்: எம்முரடய நண்பர்களில் ெிலர் 
"முஹம்மதும் (அவைது) ஐந்து அணிகள் தகாண்ட பரடயும் (வந்துவிட்டனர்) 
என்று அந்த மக்கள் கூைினர்'' என அைிவித்தனர்.- பிைகு தாக்குதல் மூலம் 
ரகபரை நாங்கள் ரகப்பற்ைிகனாம். (கபாருக்குப் பின்) கபார்க் ரகதிகள் 
திைட்டப்பட்டகபாது, திஹ்யா (அல்கல்ப-ீைலி) அவர்கள் வந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! ரகதிகளில் ஓர் அடிரமப் தபண்ரண எனக்கு (கபார்ச் தெல்வமாக)த் 
தாருங்கள்'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"நீங்கள் தென்று ஓர் அடிரமப் தபண்ரணப் தபற்றுக்தகாள் ளுங்கள்'' 

என்ைார்கள். திஹ்யா (ைலி) அவர்கள், (கணவரன இழந்திருந்த) ஸஃபிய்யா 

பின்த் ஹுரய அவர்கரளப் தபற்றுக்தகாண்டார்கள். இந்நிரலயில் ஒருவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
குரைழா, நளரீ் குலத்தாரின் தரலவைான ஹுரயயின் மகள் ஸஃபிய்யாரவ 
திஹ்யாவுக்கு வழங்கி விட்டீர்ககள! ஸஃபிய்யா, உங்களுக்குத் தவிை 
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கவதைவருக்கும் தபாருத்தமாகமாட்டார்'' என்று கூைி னார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், திஹ்யாரவயும் அப்தபண்ரணயும் அரழத்து 
வாருங்கள்'' என்ைார்கள். ஸஃபிய்யாவுடன் திஹ்யா (ைலி) அவர்கள் வந்தார்கள். 
ஸஃபிய் யாரவக் கண்டதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (திஹ்யா 
(ைலி) அவர்களிடம்), "ரகதிகளில் இவைல்லாத மற்கைார் அடிரமப் தபண்ரண 
நீங்கள் தபற்றுக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். பிைகு நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஸஃபிய்யாரவ விடுதரல தெய்து தாகம மணந்துதகாண்டார்கள். -
(இந்த ஹதீஸின் அைிவிப்பாளைான) அனஸ் (ைலி) அவர்களிடம் ஸாபித் பின் 
அஸ்லம் அல்புனான ீ(ைஹ்) அவர்கள், "அபூ ஹம்ஸா! அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் கள் ஸஃபிய்யா (ைலி) அவர்களுக்கு மணக் தகாரடயாக (மஹ்ர்) 
என்ன தகாடுத்தார்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அனஸ் (ைலி) அவர்கள், 

"அவரைகய மணக்தகாரடயாக ஆக்கினார்கள்; (அதாவது) அவரை விடுதரல 
தெய்து (அரதகய மணக்தகாரடயாக ஆக்கி) அவரை மணந்துதகாண்டார்கள்'' 

என்று பதிலளித்தார்கள்.- பிைகு, நாங்கள் (ரகபரிலிருந்து திரும்பி வரும்) 
வழியில் ("ெத்துஸ் ஸஹ்பா' எனுமிடத் தில்) இருந்தகபாது, (புது மணப்தபண்) 
ஸஃபிய்யா (ைலி) அவர்கரள (என் தாயார்) உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்கள் 
(அலங்கரித்துத்) தயார்படுத்தி, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி டம் 
இைவில் ஒப்பரடத்தார்கள். காரலயில் புது மாப்பிள்ரளயாக இருந்த 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தம்மிடம் ஏகதனும் (உணவுப் 
தபாருட்கள்) ரவத்திருப்பவர், அரத (நம்மிடம்) தகாண்டுவாருங்கள்'' என்று 
கூைி, கதால் விரிப்தபான்ரையும் விரித்தார்கள். அப்கபாது (அங்கிருந்த 
வர்களில்) ஒருவர் பாலாரடக் கட்டிரயக் தகாண்டுவைலானார்; மற்தைாருவர் 
கபரீச்ெம் பழங்கரளக் தகாண்டுவைலானார்; இன்தனாருவர் தநய்ரயக் 

தகாண்டுவைலானார். அவற்ரை ஒன்ைாகக் கலந்து "ரஹஸ்' எனும் ஒரு 
வரகப் பலகாைத்ரதத் தயார் தெய்தனர். அதுகவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அளித்த மணவிருந்தாக (வலீமா) அரமந்தது.34  

2794 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் பதிகனாரு 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "நபி (ஸல்) 
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அவர்கள் (கபார்க் ரகதியான) ஸஃபிய்யாரவ விடுதரல (தெய்து திருமணம்) 
தெய்தார்கள்; கமலும், அவைது விடுதரலரயகய மணக்தகாரடயாக (மஹ்ர்) 
ஆக்கினார்கள்'' என இடம்தபற்றுள்ளது. ஹிைாம் பின் அபஅீப்தில்லாஹ் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "நபி (ஸல்) அவர் கள் ஸஃபிய்யா (ைலி) அவர்கரள 
மணந்து தகாண்டார்கள்; அவைது விடுதரலரயகய மஹ்ைாக ஆக்கினார்கள்'' 

என்று இடம்தபற் றுள்ளது.  

2795 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர் கள் கூைியதாவது: "தம்முரடய 
அடிரமப் தபண்ரண (அடிரமத் தரளயிலிருந்து) விடுதரல தெய்து, தாகம 

அவரள மணந்துதகாண்ட ஒருவருக்கு இைட்ரட நன்ரமகள் உண்டு'' என 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்.35  

2796 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ரகபர் கபார் நாளில் 
அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களுக்குப் பின்னால் வாகனத்தில் அமர்ந்திருந்கதன். 
எனது பாதம், (பக்கத்து ஒட்டகத்தில் பயணம் தெய்த) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது பாதத்ரதத் ததாட்டது. சூரியன் உதிக்கத் துவங்கிய 
கநைத்தில் நாங்கள் ரகபர்வாெி களிடம் தென்ைரடந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள் 
தம் கால்நரடகரள ஓட்டிக்தகாண்டு ககாடரிகள், கபரீச்ெங் கூரடகள் மற்றும் 

மண்தவட்டிகளுடன் (கதாட்டந்துைவுகரள கநாக்கிப்) புைப்பட்டுவந்தனர். 
(எங்கரளக் கண்டதும்) "முஹம்மதும் (அவருரடய) ஐந்து அணிகள் தகாண்ட 
பரடயினரும் (வந்து விட்டனர்)'' என்று கூைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ரகபர் பாழா(வது உறுதியா)கிவிட்டது. நாம் ஒரு ெமுதா யத்தாரின் 
களத்தில் இைங்கிவிட்கடாமாயின் எச்ெரிக்கப்பட்ட அம்மக்களுக்கு அது தகட்ட 
காரலயா ககவ அரமயும்'' என்று கூைினார்கள். வலிவும் மாண்பும் உரடய 
அல்லாஹ் ரகபர்வாெிகரளத் கதாற்கடித்தான். (கபார்ச் தெல்வங் களில்) 
திஹ்யா அல்கல்ப ீ(ைலி) அவர்களது பங்கில் ஓர் அழகிய இளம் தபண் 
கபாய்ச்கெர்ந்தார். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் ஏழு 

அடிரமகரளக் தகாடுத்து அப் தபண்ரண (திஹ்யா (ைலி) அவர்களிடமி ருந்து) 
வாங்கிக்தகாண்டார்கள். பிைகு அப் தபண்ரண (என் தாயார்) உம்மு சுரலம் 
(ைலி) அவர்களிடம் ஒப்பரடத்து, தமக்காக அலங் காைமும் ஆயத்தமும் 
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தெய்யரவத்தார்கள். -அைிவிப்பாளர் ஸாபித் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
அனஸ் (ைலி) அவர்கள், "உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்களது இல்லத்திகலகய 
அப்தபண்ரணக் காத்திருப்புக் காலத்தில் (இத்தா) தங்கரவத்(துப் 
பரிகொதித்)தார்கள்'' என்று கூைினார்கள் என நான் கருதுகிகைன்.- ஸஃபிய்யா 
பின்த் ஹுரய (ைலி) அவர் ககள அப்தபண் ஆவார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் கபரீச்ெம் பழம், பாலாரடக் கட்டி, தநய் ஆகியவற்ரை(க் 
கலந்து தயாரித்த "ரஹஸ்' எனும் பலகாைத்ரத)கய மணவிருந்தாக (வலீமா) 
ஆக்கினார்கள். (முன்னதாக) பூமியில் நன்கு மண்ரணப் பைித்து (குழியாக்கி), 
கதால் விரிப்தபான்று தகாண்டுவைப்பட்டு, அதனுள் அவ்விரிப்பு (விரித்து) 
ரவக்கப்பட்டது. பாலாரடக் கட்டியும் தநய்யும் தகாண்டுவைப்(பட்டு, அதில் 

தகாட்டப்)பட்டது. மக்கள் அதிலிருந்து எடுத்து வயிைாை உண்டனர். மக்கள், 

"அவரை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மணந்து 
மரனவியாக்கிக்தகாண்டார்களா, அல்லது குழந்ரத தபற்றுத்தரும் அடிரமப் 
தபண்ணாக (உம்முல் வலத்) ஆக்கிக்தகாண்டார்களா என்று எங்களுக்குத் 
ததரிய வில்ரல. அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பர்தா 
இட்டு மரைத்தால், அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் மரனவி 
ஆவார்; பர்தா இட்டு மரைக்காவிட்டால், அவர் அடிரமப் தபண் (உம்முல் 

வலத்) ஆவார்'' என்று கபெிக்தகாண்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் வாகனத்தில் ஏைிப் புைப்பட நாடியகபாது, அவருக்குத் திரையிட்டு 
மரைத்தார்கள். அவர் ஒட்டகத்தின் கரடக்ககாடியில் அமர்ந்திருந்தார். 
அப்கபாது மக்கள் அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 

துரணவியார்தாம் என்று அைிந்துதகாண்ட னர். அவர்கள் மதீனா 
தநருங்கியகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது வாகனத்ரத 
விரைவாகச் தெலுத்தினார்கள்; நாங்களும் (எங்கள் வாகனங்கரள) விரைவாகச் 
தெலுத்திகனாம். அப்கபாது (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது) 
"அல்அள்பா' எனும் அந்த ஒட்டகத்திற்குக் கால் இடைியது. அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒட்டகத்திலிருந்து) விழுந்துவிட்டார்கள்; ஸஃபிய்யா 
(ைலி) அவர்களும் விழுந்துவிட்டார்கள். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எழுந்து ஸஃபிய்யா (ைலி) அவர்கரள (திரையிட்டு) மரைத்தார்கள். 
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அப்கபாது தபண்கள் எட்டிப் பார்த்து, "அந்த யூதப் தபண்ரண அல்லாஹ் (தனது 
அருளிலிருந்து) அப்புைப்படுத்துவானாக!'' என்று கூைினர். அைிவிப்பாளர் ஸாபித் 
அல்புனான ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் (அனஸ் (ைலி) அவர்களிடம்), 
"அபூ ஹம்ஸா! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் விழுந்துவிட்டார்களா?'' 

என்று ககட் கடன். அதற்கு அனஸ் (ைலி) அவர்கள், "ஆம், அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விழுந்துவிட்டார்கள்'' 

என விரடயளித்தார்கள்.  

2796-ஆ ததாடர்ந்து அனஸ் (ைலி) அவர் கள் கூைினார்கள்: (அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார்) ரஸனப் (ைலி) அவர்களின் 

மணவிருந்திலும் (வலீமா) நான் கலந்துதகாண் கடன். அவ்விருந்தில் 
தைாட்டிரயயும் இரைச் ெிரயயும் வயிறு நிைம்ப உண்ணக் தகாடுத் தார்கள். 
(முன்னதாக) மக்கரள அரழப்பதற் காக என்ரன 
அனுப்பிக்தகாண்டிருந்தார்கள். (விருந்து) முடிந்ததும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எழுந்து தெல்ல நானும் அவர் கரளப் பின்ததாடர்ந்து 
தென்கைன். இைண்டு மனிதர்கள் எழுந்து தெல்லாமல் சுவாைெிய மாகப் 
கபெிக்தகாண்டிருந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் (மற்ை) 
துரணவியரிடம் தென்று, அவர்களில் ஒவ்தவாருவருக்கும் "ெலாமுன் 
அரலக்கும்' என முகமன் தொல்லிவிட்டு, "வடீ்டாகை! எப்படி இருக்கிைரீ்கள்?'' 

என (குெலம்) விொரிக்கலானார்கள். அதற்கு அவர்கள் "நலமுடன் உள்களாம், 

அல்லாஹ்வின் தூதகை! தங்களின் (புதிய) துரணவி எப்படி?'' என்று 
ககட்கலாயினர். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நன்று' 

என்ைார்கள். கபெி முடிந்ததும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திரும்பிச் 
தெல்ல, அவர்களுடன் நானும் திரும்பிகனன். (புது மணப்தபண் தங்கியிருந்த 
வடீ்டின்) வாெரல அரடந்ததும், அப்கபாதும் அவ் விருவரும் சுவாைெியமாகப் 

கபெிக்தகாண்டிருப்பரதக் கண்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

திரும்பிச் தெல்வரதக் கண்ட அவ்விருவரும் எழுந்து தவளிகயைிவிட்டார்கள். 
அல்லாஹ் வின் மீதாரணயாக! அந்த இருவரும் தவளிகயைிவிட்டார்கள் 
என்று "நான் அவர்களுக்குத் ததரிவித் கதனா' அல்லது "இரையைிவிப்பின் 
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மூலம் ததரிவிக்கப்பட்டதா' என்று எனக்குத் ததரியவில்ரல. அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (புது மணப்தபண்ணிருந்த வடீ்டுக்குத்) 
திரும்பிவந்தார்கள். அவர்களுடன் நானும் திரும்பிவந்கதன். அவர்கள் தமது 
காரல வாெற்படியில் ரவத்ததும் எனக்கும் தமக்குமிரடகய திரைரயத் 
ததாங்கவிட்டார்கள். உயர்ந்கதான் அல்லாஹ், "நம்பிக்ரக தகாண்கடாகை! 
நபியின் வடீுகளில் அனுமதிக்கப்பட்டால் தவிை உணவுண்ணச் தெல்லாதீர்கள்...'' 
எனும் இந்த (33:53ஆவது) வெனத்ரத அருளினான்.  

2797 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ரகபர் கபாருக்குப் பின்) திஹ்யா 
அல் கல்ப ீ(ைலி) அவர்களது (கபார்ச் தெல்வத்தின்) பங்கில் ஸஃபிய்யா 
அவர்கள் கபாய்ச்கெர்ந் தார்கள். மக்கள் ஸஃபிய்யா அவர்கரளப் பற்ைி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி டம் பாைாட்டிப் கபெினர். "ரகதிகளில் 
அவ ரைப் கபான்று (அழகான) கவதைவரையும் நாங்கள் பார்க்கவில்ரல'' 

என்று (கூைி, அவரை மணந்துதகாள்ளுமாறு) கூைினர். அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் திஹ்யா (ைலி) அவர்களிடம் ஆளனுப்பி (அவர்கரள வை 

வரழத்து) ஸஃபிய்யாவுக்குப் பகைமாக திஹ்யா (ைலி) அவர்கள் 
விரும்பியவற்ரைக் தகாடுத் தார்கள். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஸஃபிய்யா அவர்கரள என் தாயாரிடம் ஒப்பரடத்து, "இவரை 
அலங்காைம் தெய்க'' என்ைார்கள். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் 
ரகபரிலிருந்து (மதீனா கநாக்கிப்) புைப்பட் டார்கள். ரகபரைக் கடந்துவந்ததும் 
(ஓரிடத் தில்) இைங்கி, ஸஃபிய்யாவுக்காகக் கூடாைம் அரமத்தார்கள். (அங்கு 
இைவில் தங்கினார்கள்.) விடிந்ததும், "உணவுப் தபாருட்களில் ஏகதனும் 
எஞ்ெியவற்ரை ரவத்திருப்பவர், அவற்ரை நம்மிடம் தகாண்டுவைவும்'' 

என்ைார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர் தமது கதரவகபாக எஞ்ெிய கபரீச்ெம் 
பழங்கரளயும் மாரவயும் தகாண்டுவந்தார். (மற்ைவர்கள் அவைவரிடமிருந்த 
உணவுப் தபாருட்கரளக் தகாண்டுவந்தனர்.) அதில் "ரஹஸ்' பலகாைத்தின் 
ஒரு குவியரலகய உருவாக்கி, அதிலிருந்து உண்ணத் ததாடங்கினர். பிைகு 
அவர்களுக்கு அருகிலிருந்த மரழ நீர் குட்ரடயிலிருந்து தண்ணரீ் அருந்தினர். 
அதுகவ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஸஃபிய்யா (ைலி) அவர்கரள 
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மணந்ததற்காக அளித்த மண விருந்தாக (வலீமா) அரமந்தது. பிைகு நாங்கள் 
பயணத்ரதத் ததாடர்ந்து, மதீனாவின் சுவர்கரளக் கண்டதும் அதற்காக 

நாங்கள் குதூகலித்கதாம். நாங்கள் எங்கள் வாகனத்ரத விரைவாகச் 
தெலுத்திகனாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் தமது வாகனத்ரத 
விரைவாகச் தெலுத்தினார்கள். அப்கபாது ஸஃபிய்யா (ைலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் வாகனத்தில் 
இருந்தார்கள். தமக் குப் பின்னால் (இருக்ரகயரமத்து) அவரை 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அமைரவத்தி ருந்தார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ஒட்டகம் கால் இடைி விழுந்தது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் ஸஃபிய்யா (ைலி) அவர்களும் 
ஒட்டகத்திலி ருந்து விழுந்துவிட்டனர். மக்களில் யாரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கரளகயா ஸஃபிய்யா (ைலி) அவர்கரளகயா பார்க்க வில்ரல. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் தாகம எழுந்து, ஸஃபிய்யா (ைலி) அவர் 
கரள (திரையிட்டு) மரைத்தார்கள். பிைகு நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் களிடம் வந்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "நமக்கு எந்தப் பாதிப் பும் கநைவில்ரல'' என்ைார்கள். பின்னர் நாங் 
கள் மதீனாவுக்குள் நுரழந்கதாம். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
இளம் துரண வியர் புதுமணப் தபண்ரணப் பார்ப்பதற்காகப் புைப்பட்டு 
வந்தனர். அவர் கீகழ விழுந்தரதக் குைித்து அகமகிழ்ந்தனர். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 15 ரஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ைலி) அவர்களின் திருமணமும், பர்தா  

பற்ைிய வெனம் அருளப்தபற்ைதும், மணாளர் மணவிருந்து (வலீமா) 
அளிப்பதற்கான ொன்றும். 

 2798 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ரஸத் பின் ஹாரிஸா (ைலி) 
அவர்கள் மணவிலக்குச் தெய்தரதயடுத்து) ரஸனப் (ைலி) அவர் களது 
காத்திருப்புக் காலம் (இத்தா) முடிந்ததும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ரஸத் (ைலி) அவர்களிடம், "ரஸனபிடம் என்ரன 
(மணந்துதகாள்வரத)ப் பற்ைிப் கபசு'' என்ைார்கள். எனகவ, ரஸத் (ைலி) அவர்கள் 
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ரஸனப் (ைலி) அவர்களிடம் தென்ைார்கள். அப்கபாது அவர் மாவு பிரெந்து 
தகாண்டிருந்தார். ரஸத் (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: ரஸனரபக் கண்டதும் 
என் மனத்தில் அவரைப் பற்ைி மரியாரத ஏற்பட்டது. அவரை ஏதைடுத் துப் 
பார்க்கவும் என்னால் இயலவில்ரல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவரை(த் தாம் மணந்துதகாள்வது) பற்ைிக் கூைியகத அதற்குக் காைணம். 
எனகவ, அவ்வாகை திரும்பி அவருக்கு எனது முதுரகக் காட்டியபடி நின்று, 

"ரஸனப்! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உன்ரன (மணக்க 
விரும்புவது) பற்ைி உன் னிடம் கூறுவதற்காக (என்ரன) அனுப்பிரவத் 
துள்ளார்கள்'' என்கைன். அதற்கு அவர், "நான் என் இரைவனிடம் (முடிவு 
கவண்டிப் பிைார்த் தித்து) அனுமதி தபைாமல் ஏதும் தெய்வதற் கில்ரல'' என்று 
கூைிவிட்டுத் தாம் ததாழுமிடத் திற்குச் தென்று (ததாழ) நின்றுவிட்டார். 
அப்கபாது (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு) குர்ஆன் வெனம் (33:37) 

அருளப்தபற்ைது. (அதில், "(நபிகய! ரஸத், தம் மரனவியான ரஸனரப 
விவாகைத்துச் தெய்து விட்ட பின்னர், உமக்கு நாம் அவரை மண முடித்து 
ரவத்கதாம் என்று அல்லாஹ் அைிவித்தான்.) அரதயடுத்து அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து அனுமதி தபைா மகலகய ரஸனபின் 
இல்லத்திற்குள் நுரழந்தார்கள். அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: பின்னர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நண்பகல் கவரளயில் எங்களுக்கு 
தைாட்டியும் இரைச்ெியும் (மணவிருந்தாக) உண்ணக் தகாடுத்தது எனக்கு 
நிரனவில் உள்ளது. அப்கபாது மக்கள் (விருந்து) உண்டுவிட்டுப் புைப்பட்டுச் 
தென்ைனர். ெிலர் மட்டும் உண்ட பின்பும் அவ்வடீ்டிகலகய கபெிக்தகாண்டு 
அமர்ந்திருந்தனர். எனகவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தவளியில் 
புைப்பட்டுச் தென்ைார்கள். நானும் அவர்கரளப் பின்ததாடர்ந்து தென்கைன். 
அவர்கள் தம் துரணவியரின் அரைகளுக்குச் தென்று அவர்களுக்கு ெலாம் 
(முகமன்) கூைலானார்கள். அப்கபாது துரணவியர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
தங்கள் (புது) மரனவிரய எவ்வாறு கண்டீர்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். பிைகு 
மக்கள் (ரஸனப் (ைலி) அவர்கள் இருந்த) வடீ்டிலிருந்து புைப்பட்டு விட்டனர் 
என்ை தெய்திரய நான் அவர்களிடம் ததரிவித்கதனா, அல்லது அவர்கள் (வஹ ீ
மூலம் அைிந்து) என்னிடம் ததரிவித்தார்களா என்று எனக்குத் ததரியவில்ரல. 
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அந்த வடீ்டிற்குச் தென்று நுரழந்தார்கள். அவர்களுடன் நானும் 
நுரழயப்கபாகனன். அப்கபாது அவர்கள் தமக்கும் எனக்கு மிரடகய 
திரையிட்டுவிட்டார்கள். அப்கபாது பர்தா பற்ைிய இரைவெனமும் 

அருளப்தபற்று, மக்களுக்குக் கிரடக்க கவண்டிய அைிவுரை கிரடத்தது. இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் 
பின் ைாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் கூடுதலாக இடம்தபற்ைிருப்ப 
தாவது: "இரைநம்பிக்ரக தகாண்டவர்ககள! நபியின் இல்லங்களில் 

(அரழப்பின்ைி) நுரழயாதீர்கள். அவ்வாறு (நபியின் இல்லத்தில் நடக்கும்) 
விருந்துக்காக உங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டாலும், அப்கபாதும்கூட 
உணவு தயாைாவரத எதிர் பார்த்து (அங்கக காத்து) இைாதீர்கள்'' என்று 
ததாடங்கும் (33:53ஆவது) வெனகம பர்தா பற்ைிய அந்த வெனமாகும். 

 2799 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ரஸனப் (ைலி) அவர்கரள மணந்துதகாண்ட கபாது அளித்த 
மணவிருந்ரதப் கபான்று தம் துரணவியரில் கவதைவரை மணந்தகபாதும் 
அளித்தரத நான் பார்க்கவில்ரல; ஏதனனில், (ரஸனப் (ைலி) அவர்கரள 
மணந்தகபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓர் ஆட்ரட அறுத்(து 
மணவிருந்தளித்)தார்கள்.36 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

2800 அப்துல் அஸீஸ் பின் ஸுரஹப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அனஸ் 
பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள், "அல் லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரஸனப் 

(ைலி) அவர்கரள மணந்துதகாண்டகபாது அளித்த மணவிருந்ரதவிட 
"அதிகமாக' அல்லது "ெிைப்பாக'த் தம் துரணவியரில் கவதைவரை 
மணந்தகபாதும் மணவிருந்த ளிக்கவில்ரல'' என்று கூைியரத நான் 
ககட்கடன். அப்கபாது ஸாபித் அல்புனான ீ(ைஹ்) அவர்கள், (அனஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மணவிருந்தாக என்ன 
அளித் தார்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அனஸ் (ைலி) அவர்கள், 

"மக்களுக்கு தைாட்டிரயயும் இரைச் ெிரயயும் உண்ணக்தகாடுத்தார்கள்; 

(உண்ண முடியாமல்) மக்கள் அரத விட்டுச்தென்ைனர்'' என 
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விரடயளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

2801 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ரஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ைலி) அவர்கரள மணமுடித்தகபாது மக்கரள 

(வலீமா விருந்துக்கு) அரழத்தார்கள். மக்கள் (விருந்து) உண்டுவிட்டு, பிைகு 

அமர்ந்து கபெிக்தகாண்கட இருந்தனர். நபி (ஸல்) அவர்கள் எழுந்துகபாகத் 

தயாைாவரதப் கபான்று காட்டலானார்கள். ஆனால், மக்கள் எழுந்தபாடில்ரல. 
அரதக் கண்டகபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஒகையடியாக) எழுந்துவிட் டார்கள். 
அவர்கள் எழுந்துவிடகவ (அவர் களுடன்) மற்ைவர்களும் எழுந்துவிட்டனர். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
ஆஸிம் (ைஹ்) மற்றும் இப்னு அப்தில் அஃலா (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப் பில் 
கூடுதலாகப் பின்வரும் தகவல் இடம்தபற் றுள்ளது: ஆனால், மூன்று கபர் 
மட்டும் அமர்ந்து (கபெிக்)தகாண்கடயிருந்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(ரஸனப் (ைலி) அவர்கள் இருந்த வடீ்டுக்குள்) தெல்லப்கபானார்கள். அப்கபாதும் 
அவர்கள் (மூவரும்) அமர்ந்து (கபெிக்) தகாண்கடயிருந்தார்கள். பிைகு அவர்கள் 
(மூவரும்) எழுந்து தென்றுவிட்டார்கள். நான் தென்று, அவர்கள் எழுந்து 
தென்றுவிட்டார்கள் என நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ததரிவித் கதன். மீண்டும் 
(தவளிகய) வந்து பார்த்துவிட்டு நபி (ஸல்) அவர்கள் உள்கள தென்ைார்கள். 
நானும் அவர்களுடன் உள்கள நுரழயப்கபாகனன். அதற்குள் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் எனக்கும் தமக்குமி ரடகய திரைரயப் கபாட்டுவிட்டார்கள். 
அப்கபாதுதான் வலிவும் மாண்பும் உரடய அல்லாஹ், "இரைநம்பிக்ரக 
தகாண்கடாகை! நபியின் இல்லங்களில் (அரழப்பின்ைி) நுரழயாதீர்கள்'' என்று 
ததாடங்கும் (33:53ஆவது) வெனத்ரத அருளினான்.37  

2802 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: பர்தாவின் ெட்டத்ரத 
(எடுத்துரைக்கும் வெனம் இைங்கிய சூழ்நிரல குைித்து) மக்களிகலகய 
அதிகமாக அைிந்தவன் நான்தான். உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்கள் என்னிடம் 
அரதப் பற்ைிக் ககட்டுவந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

ரஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ைலி) அவர்களின் மணாளைாக ஆனார்கள். ரஸனப் 
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(ைலி) அவர்கரள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனா நகரில் 

மணமுடித்திருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்கள் உச்ெிப் தபாழுதுக்குப் பின் 
மக்கரள மணவிருந்துக்காக (வலீமா) அரழத்திருந் தார்கள். (விருந்து முடிந்து) 
மக்கள் எழுந்து தென்ை பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெற்று 
கநைம்) அமர்ந்திருந்தார்கள். அவர்களுடன் கவறுெிலரும் அமர்ந்திருந் தனர். 
இறுதியில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து தென்றுவிட்டார்கள். 
அவர் களுடன் நானும் தென்கைன். அவர்கள் (தம் துரணவியார்) ஆயிைா 
(ைலி) அவர்களின் அரை வாெரல அரடந்தார்கள். பிைகு (விருந்து நடந்த 

வடீ்டில்) அமர்ந்திருந்தவர்கள் தவளி கயைியிருப்பர் எனக் கருதித் 

திரும்பிவந்தார் கள். நானும் அவர்களுடன் திரும்பிகனன். அப்கபாதும் அந்தச் 

ெில கபர் அங்கககய அமர்ந்திருந்தனர். எனகவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் திரும்பிவிட, அவர்களுடன் நானும் இைண்டாவது முரையாகத் 
திரும்பிகனன். ஆயிைா (ைலி) அவர்களின் அரைரய அரடந்தார்கள். மீண்டும் 
(புதுமணப் தபண்ணிருந்த) வடீ்டிற்குத் திரும்பினார்கள். அவர்களுடன் நானும் 
திரும்பிகனன். இப்கபாது அந்தச் ெிலர் எழுந்து தென்றுவிட்டிருந்தனர். பின்னர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்கும் தமக்குமிரடகய 
திரைதயான்ரை இட்டார்கள். அப்கபாதுதான், அல்லாஹ் பர்தா(வின் 
ெட்டத்ரதக் கூறும்) வெனத்ரத அருளினான்.38 

 2803 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (ரஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ைலி) அவர்கரள) மணமுடித்துத் 
தாம்பத்திய உைரவத் ததாடங்கினார்கள். அப்கபாது என் தாயார் உம்மு 

சுரலம் (ைலி) அவர்கள் "ரஹஸ்' எனும் பலகாைத்ரதச் தெய்து, அரத ஒரு 
(கல்) பாத்திைத்தில் ரவத்து, "அனகஸ! இரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் தகாண்டுதென்று, இரத என் தாயார் உங்களுக்காகக் 
தகாடுத்தனுப்பியுள்ளார். அவர் உங்களுக்கு ெலாம் தொல்லச் தொன்னார்; 

அல்லாஹ்வின் தூதகை! இது உங்களுக்கு எங்களால் (முடிந்த) ெிைிதளவு 
(அன்பளிப்பு) ஆகும் என்றும் கூைினார் எனச் தொல்'' என்ைார்கள். அவ்வாகை 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அரதக் தகாண்டுதென்று, 
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"என் தாயார் உங்களுக்கு ெலாம் கூறுகிைார். அல்லாஹ்வின் தூதகை! இது 
உங்களுக்கு எங்களால் முடிந்த ெிைிதளவு (அன்பளிப்பு) ஆகும் என்று கூைினார்'' 

என்கைன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அரத (ஓரிடத்தில்) 
ரவ'' என்று கூைிவிட்டு, "நீ தென்று எனக்காக இன்ன மனிதரையும் இன்ன 
மனிதரையும் இன்ன மனிதரையும் மற்றும் நீ ெந்திப்பவர்கரளயும் 
அரழப்பாயாக!'' என்று கூைி, ெிலைது தபயரைக் குைிப்பிட்டார்கள். அவ் வாகை 
அவர்கள் தபயர் குைிப்பிட்டவர்கரள யும் நான் ெந்தித்தவர்கரளயும் 
அரழத்கதன். -இரத அைிவிப்பவைான அபூஉஸ்மான் அல்ஜஅத் பின் தீனார் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறு கிைார்கள்: நான் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடம், "அவர்கள் 
எத்தரன கபர் இருந்தார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு, "ஏைக்குரைய 
முன்னூறு கபர் இருந்தார்கள்'' என அனஸ் (ைலி) அவர்கள் விரடயளித்தார்கள்.- 
(ததாடர்ந்து அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்:) என்னிடம் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அனஸ்! அந்தப் பாத்திைத்ரத எடு'' என்ைார்கள். 
அப்கபாது மக்கள் வந்து நுரழந்தனர். (வடீ்டின்) திண்ரணயும் அரையும் 
நிைம்பியது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பத்துப் பத்துப் 
கபைாக வட்டமாக அமர்ந்து, ஒவ்தவாருவரும் தமது ரகக்கு அருகிலிருக்கும் 
பகுதியி லிருந்து (எடுத்து) உண்ணட்டும்'' என்ைார்கள். அவ்வாகை அவர்கள் 
(பத்துப் கபர் வந்து) வயிறு நிைம்ப உண்டனர். ஒரு குழுவினர் ொப்பிட்டுவிட்டுச் 
தென்ைதும் மற்தைாரு குழுவினர் வந்தனர். இவ்வாறு அவர்கள் அரனவரும் 
உண்டனர். அப்கபாது, "அனஸ்! அந்தப் பாத்திைத்ரதத் தூக்கு'' என்ைார்கள். நான் 
அந்தப் பாத்திைத்ரதத் தூக்கியகபாது, நான் அரதக் கீகழ ரவத்த கநைத்தில் 
அதிகமாக இருந்ததா, அல்லது தூக்கிய கநைத்தில் அதிகமாக இருந்ததா என 
எனக்குத் ததரியவில்ரல. (எல்லாரும் புைப்பட்டுச் தென்ை பிைகு) மக்களில் 
ஒரு குழுவினர் மட்டும் (எழுந்து தெல்லாமல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது வடீ்டில் அமர்ந்து கபெிக்தகாண்டிருந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களும் அமர்ந்திருந்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் துரணவியார் (ரஸனப் (ைலி) அவர்கள்) தமது முகத்ரதச் சுவர் 
பக்கம் திருப்பிக்தகாண்டிருந்தார். அ(ங்கு அமர்ந்திருந்த)வர்கள் (எழுந்து 

தெல்லாமல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குச் சுரமயாக 
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இருந்தனர். எனகவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புைப்பட்டுத் 
தம்முரடய மற்ைத் துரணவியரிடம் தென்று ெலாம் (முகமன்) தொல்லி 
(நலம் விொரித்து)விட்டுத் திரும்பிவந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் திரும்பிவந்தரதக் கண்டகபாது, அக்குழுவி னர் நாம் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் களுக்குச் சுரமயாக இருந்துவிட்கடாம் என்று எண்ணினர். 
ஆககவ, வடீ்டு வாெரல கநாக்கி விரைந்துவந்து அரனவரும் தவளிகயைினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து திரைரயத் ததாங்க 
விட்டுவிட்டு வடீ்டிற் குள் நுரழந்துதகாண்டார்கள். நான் அந்த அரையில் 

அமர்ந்துதகாண்டிருந்கதன். ெிைிது கநைம்தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இருந்திருப்பார்கள். அதற்குள் தவளிகயைி என்னிடம் வந்தார்கள். 
அப்கபாது (அவர்களுக்கு) இந்த (33:53ஆவது) வெனம் அருளப்தபற்ைிருந்தது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புைப்பட்டுவந்து மக்களுக்கு 
அவ்வெனங்கரள ஓதிக் காட்டினார்கள். "இரைநம்பிக்ரக தகாண்டவர்ககள! 
நபியின் இல்லங்களில் (அரழப்பின்ைி) நுரழயாதீர்கள். அவ்வாறு (அங்கு 
நடக்கும்) விருந்திற்காக உங்க ளுக்கு அனுமதியளிக்கப்பட்டாலும், 

அப்கபாதும்கூட உணவு தயாைாவரத எதிர்பார்த்து (அங்கக காத்து) இைாதீர்கள். 
மாைாக, (உணவு தயார்; வாருங்கள் என) நீங்கள் அரழக்கப்படும்கபாது 
நுரழயுங் கள். ொப்பிட்டு முடிந்ததும் கரலந்து தென்றுவிடுங்கள். 
கபெிக்தகாண்டிருப்பதில் ஆர்வமாய் இருந்து விடாதீர்கள். நிச்ெயமாக, உங்களது 
இச்தெயல் நபிக்கு கவதரன அளிக்கிைது'' என்பகத அந்த வனமாகும்.39 

அைிவிப்பாளர் அபூஉஸ்மான் அல்ஜஅத் பின் தீனார் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: "இந்த வெனம் இைங்கிய சூழ்நிரல குைித்தும், நபி (ஸல்) 
அவர்களின் துரணவியர் பர்தாவில் இருந்தது குைித்தும் மக்களிகலகய 
நன்கைிந்தவன் நாகன ஆகவன்'' என்று அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள்.  

2804 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ரஸனப் (ைலி) 
அவர்கரள மணந்துதகாண்டகபாது. (என் தாயார்) உம்மு சுரலம் (ைலி) 
அவர்கள் ஒரு கல் பாத்திைத்தில் "ரஹஸ்' எனும் பலகாைத்ரத ரவத்து அரத 
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(என்னிடம் தகாடுத்து) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அன்பளிப்பாக 

அனுப்பிரவத்தார்கள். (அவ்வாகை நான் தகாண்டுதென்று தகாடுத்கதன்.) 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ தென்று, நீ ெந்திக்கின்ை 
முஸ்லிம்கரள எனக் காக அரழ(த்து வா)'' என்ைார்கள். அவ்வாகை நான் 
ெந்தித்தவர்கரள அரழத்(து வந்)கதன். அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து ொப்பிட்டுவிட்டுப் புைப்பட்டுச் தென்ைனர். நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது 
ரகரய அந்தப் பலகாைத்தின் மீது ரவத்துப் பிைார்த்தித்தார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ் நாடிய ெில பிைார்த்த ரனரய அவர்கள் கூைினார்கள். நான் ெந்தித்த 
அரனவரையும் ஒருவர் விடாமல் அரழத்கதன். அவர்கள் அரன வரும் 

(வந்து) வயிறு நிைம்பச் ொப்பிட்டுவிட்டுச் தென்ைனர். அவர்களில் ஒரு 

குழுவினர் மட்டும் நபி (ஸல்) அவர்கள் இருக்க, நீண்ட கநைம் கபெிக்தகாண்கட 

(அமர்ந்து) இருந்த னர். அவர்களிடம் (எழுந்து தெல்லுமாறு) ஏகதனும் கூை நபி 
(ஸல்) அவர்கள் தவட்கப் பட்டார்கள். எனகவ, அவர்கரள நபியவர்கள் 
அப்படிகய வடீ்டில் விட்டுவிட்டு (தாம் மட்டும் எழுந்து) தவளிகய 
தென்ைார்கள். அப்கபாது வலிவும் மாண்பும் உரடய அல்லாஹ், 

"இரைநம்பிக்ரக தகாண்டவர்ககள! நபியின் இல்லங்களில் (அரழப்பின்ைி) 
நுரழயாதீர்கள்'' என்று ததாடங்கும் (33:53ஆவது) வெனத்ரத அருளினான். 
கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: "அவைது பாத்திைத்ரதப் 
பார்த்துக்தகாண்டிைாதீர்கள் (ஃரகை நாழிரீன இனாஹு)'' என்பதன் தபாருள், 

"உணவு தயாைாவரத எதிர்பார்த்து இைாதீர்கள்'' என்பதாகும்.  

பாடம் : 16 விருந்துக்கான அரழப்ரப ஏற்பது ததாடர்பாக வந்துள்ள 
கட்டரள.  
2805 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
மணவிருந்துக்கு (வலீமா) அரழக்கப்பட்டால், அரத ஏற்றுச் தெல்லட்டும்! இரத 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.40  

2806 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் விருந்துக்கு (வலீமா) 
அரழக்கப்பட்டால், அரத ஏற்றுச் தெல் லட்டும்! இரத இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான காலித் 
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பின் அல்ஹாரிஸ் (ைஹ்) அவர்கள், "வலீமா என்பது மணவிருந்ரதகய 
குைிக்கும் என உரபதுல்லாஹ் பின் உமர் (ைஹ்) அவர் கள் கூைினார்கள்'' 

என்ைார்கள்.  

2807 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் மணவிருந்துக்கு 
(வலீமா) அரழக்கப்பட்டால், அரத ஏற்றுச் தெல்லட்டும். இரத இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

2808 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் விருந்துக்கு 
அரழக்கப்பட்டால் தெல்லுங்கள். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

2809 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தம் ெககாதைரை 
விருந்துக்கு அரழத்தால், அரத ஏற்று அவர் தெல்லட்டும். அது மணவிருந்தாக 
இருந்தாலும் ெரி, மற்ை விருந்தாக இருந்தாலும் ெரி. இரத இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 2810 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மணவிருந்துக்ககா, 

மற்ை விருந்துக்ககா அரழக்கப்பட்டவர் அரத ஏற்றுச் தெல்லட்டும். இரத 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

2811 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் விருந்துக்கு 
அரழக்கப்பட்டால் தெல்லுங்கள். இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 2812 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இந்த 
(மண)விருந்துக்கு நீங்கள் அரழக் கப்பட்டால் அரத ஏற்றுக்தகாள்ளுங்கள். 
இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
இந்த ஹதீரஸ அைிவித்த அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள், (நஃபில் 
எனும் கூடுதல்) கநான்பு கநாற்ைிருந்த நிரலயில்கூட மணவிருந்துக்கும் மற்ை 

விருந்துகளுக்கும் தென்றுவந்தார்கள்.41  
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2813 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆட்டுக் கால் விருந்துக்கு நீங்கள் 
அரழக்கப்பட்டாலும், ஏற்றுக்தகாள்ளுங்கள். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

2814 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
உணவு உண்ண அரழக்கப்தபற்ைால், ஏற்றுக்தகாள்ளட்டும். (அங்கு தென்று) 
விரும்பினால் உண்ணட்டும். இல்ரலகயல் (உண்பரத) விட்டுவிடட்டும். இரத 
ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் 
அல்முஸன்னா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "உணவு உண்ண' எனும் குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிட மிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 2815 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
(விருந்துக்கு) அரழக் கப்தபற்ைால் ஏற்றுக்தகாள்ளட்டும். அவர் கநான்பு 
கநாற்ைிருந்தால் (அரழத்தவருக் காகப்) பிைார்த்திக்கட்டும்; கநான்பு கநாற்காம 
லிருந்தால் உண்ணட்டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

2816 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: ஏரழகரள விட்டுவிட்டு, 

தெல்வர்கள் மட்டுகம அரழக்கப்படும் மணவிருந்து (வலீமா) உணகவ, தகட்ட 
உணவாகும். (அரழப்ரப ஏற்று) விருந்துக்குச் தெல்லாதவர் அல்லாஹ்விற்கும் 
அவனுரடய தூதருக்கும் மாறு தெய்துவிட்டார்.42 

 2817 சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் இப்னு 
ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்களிடம் "அபூபக்ர் அவர்ககள! 
தெல்வர்களின் உணகவ உணவுகளில் தீயதாகும்'' எனும் இந்த ஹதீஸ் எப்படி 

(ெரிதானா)? என்று ககட்கடன். அரதக் ககட்டு அவர்கள் ெிரித்துவிட்டு, " 

"தெல்வர்களின் உணகவ உணவுகளில் மிகத் தீயதாகும்' என்ைில்ரல அந்த 
ஹதீஸ்'' என்ைார்கள். என் தந்ரதயும் தெல்வைாயிருந்ததால் அந்த ஹதீரஸக் 
ககட்டு நான் பதற்ைமரடந்திருந்கதன். எனகவ, ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்களிடம் 
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அந்த ஹதீரஸப் பற்ைிக் ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் அப்துர் ைஹ்மான் 
அல்அஃைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் தம்மிடம் கூைினார்கள் என கமற்கண்ட அபூ 
ஹுரைைா (ைலி) அவர்களின் ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை (அதாவது 
எரழகரள விட்டுவிட்டு, தெல்வர்கள் மட்டுகம அரழக்கப்படும் மணவிருந்து 
உணகவ, தகட்ட உணவாகும் என்று) அைிவித் தார்கள். 

 2818 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்து மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் வந்துள்ளது.  

2819 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வருபவர்கள் (ஏரழகள்) தடுக்கப்பட்டு, 

மறுப்பவர்கள் (தெல்வர்கள்) அரழக்கப்படும் மணவிருந்து (வலீமா) உணகவ, 

தகட்ட உணவாகும். விருந்து அரழப்ரப ஏற்காதவர் அல்லாஹ்விற்கும் 
அவனுரடய தூதருக்கும் மாறு தெய்துவிட்டார். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.43  

பாடம் : 17 மூன்று முரை மணவிலக்கு அளிக்கப்பட்ட தபண்  

கவதைாரு கணவரன மணந்து, அவன் அவளுடன் தாம்பத்திய உைவுதகாண்டு, 

பின்னர் அவனும் மணவிலக்குச் தெய்து, அவளது காத்திருப்புக் காலம் (இத்தா) 
முடியாத வரை அவள் முதல் கணவனுக்கு (வாழ்க்ரகப்பட) 
அனுமதிக்கப்படமாட்டாள்.44  

2820 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: ரிஃபாஆ அல்குைழீ (ைலி) 
அவர்களின் துரணவியார் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் 
ரிஃபாஆவிடம் (மரனவியாக) இருந் கதன். அவர் என்ரன ஒட்டுதமாத்தமாக 
மண விலக்குச் தெய்துவிட்டார். ஆககவ, நான் (அவருக்குப் பிைகு) அப்துர் 
ைஹ்மான் பின் அஸ்ஸபரீ் அவர்கரள மணமுடித்துக்தகாண் கடன். அவருடன் 
(இன உறுப்பு என்று) இருப்பது (இந்த முகத்திரைத்) துணியின் குஞ்ெத்ரதப் 
கபான்ைதுதான்'' என்று கூைினார். இரதக் ககட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் புன்னரகத்தார்கள். பின்னர், "நீ (உன் முதல் கணவர்) ரிஃபாஆவிடம் 
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திரும்பிச்தெல்ல விரும்புகி ைாயா? நீ (உன் இைண்டாவது கணவைான) இவரிடம் 
(தாம்பத்திய) இன்பத்ரத அனுபவிக்காத வரை யிலும், இவர் உன்னிடம் 
(தாம்பத்திய) இன்பத்ரத அனுபவிக்காத வரையிலும் அது முடியாது'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். அப்கபாது (என் தந்ரத) 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
அமர்ந்துதகாண்டிருந்தார்கள். காலித் பின் ெயதீ் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் 
(தமக்கு உள்கள நுரழய அனுமதிக்கப்படுவரத) எதிர்பார்த்தவைாக வாெலில் 
இருந்தார். அவர், "அபூபக்கை! இந்தப் தபண் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 
களிடம் பகிைங்கமாகச் தொல்லிக்தகாண்டிருப் பரத நீங்கள் 
தெவியுைவில்ரலயா? (நீங்கள் இவரைத் தடுக்கக் கூடாதா?'' என்று ககட்டார்.45 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 2821 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: ரிஃபாஆ அல்குைழீ (ைலி) அவர்கள் தம் துரணவியாரை 
ஒட்டுதமாத்தமாக மண விலக்குச் தெய்துவிட்டார்கள். அவருக்குப் பிைகு 
அப்துர் ைஹ்மான் பின் அஸ்ஸபரீ் (ைலி) அவர்கரள அவர் 
மணமுடித்துக்தகாண்டார். அப்கபாது அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் ரிஃபாஆ (ைலி) அவர்களிடம் (மரனவியாக) 
இருந்கதன். என்ரன அவர் மூன்று தலாக்குகளில் இறுதித் தலாக்கும் 

தொல்லிவிட்டார். அவருக்குப் பிைகு நான் அப்துர் ைஹ்மான் பின் அஸ்ஸபரீ் 

என்பாரை மணந்துதகாண்கடன். அல்லாஹ் வின் மீதாரணயாக! 
(இைண்டாவது கணவ ைான) அவருக்கு (இன உறுப்பு என்று) இருப்பததல்லாம் 
இகதா இந்த முகத்திரையின் குஞ்ெத்ரதப் கபான்ைதுதான்'' என்று கூைித் தமது 
முகத்திரையின் குஞ்ெத்ரதப் பிடித்துக் காட்டினார். இரதக் ககட்டு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புன்னரகத்தார்கள். பிைகு, "நீ (முதல் 
கணவர்) ரிஃபாஆவிடகம திரும்பச் தெல்ல விரும்புகிைாய் கபாலும். 
(இைண்டாவது கணவைான) இவர் உன்னிடம் (தாம்பத்திய) இன்பத்ரத 
அனுபவிக்காத வரையிலும், நீ அவரிடம் (தாம்பத்திய) இன்பத்ரத 

அனுபவிக்காத வரையிலும் அது முடியாது'' என்ைார்கள். அப்கபாது (என் 

1288

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் திருமணம்



 
 
 

தந்ரத) அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்தார்கள். காலித் பின் ெயதீ் பின் அல்ஆஸ் 
(ைலி) அவர்கள் தமக்கு உள்கள வை அனுமதி கிரடக்காததால் அரையின் 

வாெலில் உட்கார்ந்திருந்தார். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கரள காலித் (ைலி) அவர்கள் 

அரழத்து, "அபூபக்கை! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
முன்னிரலயில் பகிைங்கமாக இப்படிப் கபெக் கூடாததன நீங்கள் 
இப்தபண்ரணக் கண்டிக்கக் கூடாதா?'' என்று ககட்கலானார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 2822 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ரிஃபாஆ அல்குைழீ 
(ைலி) அவர் கள் தம் மரனவிரய மணவிலக்குச் தெய்து விட்டார்கள். பின்னர் 
அவரை அப்துர் ைஹ்மான் பின் அஸ்ஸபரீ் மணந்துதகாண்டார். இந்நிரலயில் 
அப்தபண் நபி (ஸல்) அவர்களி டம் வந்து, அல்லாஹ்வின் தூதகை! ரிஃபாஆ 
அவர்கள் என்ரன மூன்று தலாக்குகளில் இறுதித் தலாக்கும் தொல்லிவிட்டார்'' 

என்று கூைியதாக ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 

 2823 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் "ஒரு தபண் ஒருவருக்கு வாழ்க்ரகப்பட்டிருந் தாள். பின்னர் 
அவரள அவர் மணவிலக்குச் தெய்துவிட்டார். எனகவ, அவள் கவதைாரு வரை 
மணந்துதகாண்டாள். அக்கணவன் அவளுடன் தாம்பத்திய உைவு தகாள்வதற்கு 
முன் அவரள மணவிலக்குச் தெய்துவிடுகி ைான். இந்நிரலயில் அவள் 

முந்ரதய கணவருக்கு அனுமதிக்கப்பட்டவளாக ஆவாளா?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் "இ(ைண்டாவது கண)வர் அவளிடம் 
(தாம்பத்திய) இன்பத்ரத அனுபவிக்காத வரை அது முடியாது'' என்று 
கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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2824 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் தம் மரனவிரய 
மூன்று தலாக் தொல்லிவிட்டார். ஆககவ, அவரள இன்தனாருவர் 
மணந்துதகாண்டார். பின்னர் அவளிடம் தாம்பத்திய உைவு தகாள்வதற்கு முன் 
அவரும் தலாக் தொல்லிவிட்டார். இந்நிரலயில் அவரள அவளுரடய 
முந்ரதய கணவர் மணமுடித்துக்தகாள்ள விரும்பினார். ஆககவ, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (இது குைித்துக்) ககட்கப்பட்டது. 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ரல; முந்ரதய கணவர் 
(தாம்பத்திய இன்பம்) அனுபவித்தரதப் கபான்கை (அவளுரடய இைண்டாவது 
கணவைான) இவரும் அவளிடம் இன்பம் அனுபவிக்காத வரை அது முடியாது'' 

என்று கூைிவிட்டார்கள்.46 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் 
களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 18 தாம்பத்திய உைவின்கபாது ஓத கவண் டிய விரும்பத் தகுந்த 
பிைார்த்தரன. 
 2825 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
தம் மரனவியுடன் தாம் பத்திய உைவு தகாள்ள விரழயும்கபாது 

"பிஸ்மில்லாஹி; அல்லாஹும்ம ஜன்னிப்னஷ் ரைத்தான வ ஜன்னிபிஷ் 
ரைத்தான மா ைஸக்த்தனா' (அல்லாஹ்வின் திருப்தபயைால்; இரைவா! 
எங்கரளவிட்டு ரைத்தாரன விலக்கிரவப்பாயாக! எங்களுக்கு நீ வழங்கும் 
(குழந்ரதச்) தெல்வத்ரதவிட்டும் ரைத்தாரன விலக்கிரவப்பாயாக!'') என்று 
பிைார்த்தித்து, அதன் பின் அந்தத் தம்பதியருக்குக் குழந்ரத விதிக்கப்பட்டால், 

அக்குழந்ரதக்கு ஒரு கபாதும் ரைத்தான் தீங்கிரழப்பதில்ரல.47 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், ைுஅபா (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "பிஸ்மில்லாஹி' ("அல்லாஹ்வின் திருப் தபயைால்') எனும் குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல. சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து அப்துர் 
ைஸ்ஸாக் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கும் அைிவிப்பில் "பிஸ்மில்லாஹ்' 
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இடம்தபற்றுள்ளது; மன்ஸூர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "பிஸ்மில்லாஹ் 
கூைியதாககவ கருதுகிகைன்' என இடம் தபற்றுள்ளது. 

 பாடம் : 19 ஒருவர் தம் மரனவியிடம் முன்புைமா கவும் பின்புைமாகவும் 
தபண் உறுப் பில் புணைலாம்; ஆெனவாயில் புணை லாகாது.48  

2826 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒருவர் தம் 
மரனவியிடம் பின்புைத்திலி ருந்து பிைவி உறுப்பில் உடலுைவு தகாண்டால் 
(பிைக்கும்) குழந்ரத மாறுகண் தகாண்டதாக இருக்கும் என்று யூதர்கள் 

தொல்லிவந்தார்கள். எனகவ, "உங்கள் மரனவியர் உங்களுக்கு விரளநிலம் 

(கபான்ைவர்கள்). எனகவ, நீங்கள் விரும்பும் வரகயில் உங்களது 
விரளநிலத்திற் குச் தெல்லுங்கள்'' எனும் (2:223ஆவது) இரை வெனம் 
அருளப்தபற்ைது.49 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

2827 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
பின்புைத்திலிருந்து பிைவி உறுப்பில் புணைப்பட்ட தபண் கருவுற்ைால் அவள் 

(தபற்தைடுக்கும்) குழந்ரத மாறுகண் தகாண்டதாக இருக்கும் என்று யூதர்கள் 

தொல்லிவந்தார்கள். அப்கபாதுதான் "உங்கள் மரனவியர் உங்களின் 
விரளநிலம் (கபான்ைவர்கள்). எனகவ, நீங்கள் விரும்பும் வரகயில் உங்களது 

விரளநிலத்திற்குச் தெல்லுங்கள்'' எனும் (2:223ஆவது) வெனம் அருளப்தபற்ைது.  

2828 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் எட்டு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு ைிஹாப் 
அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து நுஅமான் பின் ைாைித் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கும் அைிவிப் பில், "விரும்பினால் அவள் கவிழ்ந்து படுத்தி ருக்கும் 
நிரலயில்; விரும்பினால் மல்லாந்து படுத்திருக்கும் நிரலயில். ஆயினும், 

தபண் உறுப்பில்'' என்று அதிகப்படியாக இடம்தபற் றுள்ளது.  
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பாடம் : 20 ஒரு தபண், தன் கணவனின் படுக் ரகக்குச் தெல்ல மறுப்பது 
தரட தெய்யப்பட்டுள்ளது. 
 2829 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு தபண் (தாம்பத்தியத்ரதப் பகிர்ந்து 
தகாள்ள மறுத்து) தன் கணவனின் படுக் ரகரய தவறுத்து (தனியாக) 
இைரவக் கழித் தால், தபாழுது விடியும்வரை அவரள வான வர்கள் 
ெபித்துக்தகாண்டிருக்கின்ைனர். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அவள் (கணவனின் 
படுக்ரகக் குத்) திரும்பும்வரை (ெபிக்கின்ைனர்)'' என இடம்தபற்றுள்ளது.50  

2830 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் உயிர் எவன் 
ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! ஒருவர் தம் மரனவிரய அவளது 

படுக்ரகக்கு அரழத்து, அவள் அவருக்கு (உடன்பட) மறுத்தால் 
வானிலுள்ளவன் அவள் மீது ககாபம் தகாண்டவனாககவ இருக்கிைான்; 

அவள்மீது கணவன் திருப்தி தகாள்ளும்வரை. 

 2831 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: ஒருவர் தம் 
மரனவிரயப் படுக்ரகக்கு அரழத்து, அவரிடம் அவள் தெல்லாமலி ருக்க, 

அரத முன்னிட்டு அவள்மீது ககாபம் தகாண்ட நிரலயில் அவர் இைரவக் 
கழிப்பா ைாயின், விடியும்வரை அவரள வானவர்கள் 
ெபித்துக்தகாண்கடயிருக்கின்ைனர்.51 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 21 மரனவியின் (தாம்பத்திய) இைகெி யத்ரத தவளியிடுவது தரட 
தெய்யப் பட்டுள்ளது. 

 2832 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: கணவனும் 
மரனவியும் பைஸ்பைம் தாம் பத்திய உைவில் ஈடுபட்டுப் பின்னர் மரனவி 
யின் (தாம்பத்திய) இைகெியத்ரத (பிைரிடம்) பைப்புகின்ை மனிதகன 
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அல்லாஹ்விடம் மறுரம நாளில் தகுதியால் மிகவும் கமாெமானவன் ஆவான். 
இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

2833 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மறுரம நாளில் 
அல்லாஹ்விடம் மாதபரும் நம்பிக்ரக(த் துகைாகம்) யாததனில், கணவனும் 
மரனவியும் பைஸ்பைம் தாம்பத்திய உைவில் ஈடுபட்டுவிட்டுப் பின்னர் அவளது 
இைகெி யத்ரத அவன் (மக்களிரடகய) பைப்புவகத யாகும். இரத அபூெயதீ் 
அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 22 புணர்ச்ெி இரடமுைிப்பின் ("அஸ்ல்') ெட்டம்.52 

 2834 அப்துல்லாஹ் பின் முரஹரீஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் 
அபூஸிர்மா (ைஹ்) அவர்களும் (பள்ளிவாெலில் அமர்ந்திருந்த) அபூெயதீ் 

அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்களிடம் தென்கைாம். அப்கபாது அபூஸிர்மா அவர்கள், 

"அபூெயதீ் அவர்ககள! "அஸ்ல்' பற்ைித் தாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைியரதச் தெவியுற்றுள்ளரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 

அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள், "ஆம்' என்று கூைிவிட்டு(ப் பின்வருமாறு) 
அைிவித்தார்கள்: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் பனூ 
முஸ்தலிக் ("முரைெீஉ') கபாரில் கலந்து தகாண்கடாம். அப்கபாது, உயர்ந்த 
அைபு இனப் தபண்கரளப் கபார்க் ரகதிகளாகப் பிடித்கதாம். நீண்ட காலம் 
நாங்கள் திருமணம் தெய்துதகாள்ளாதவர்களாக (இருந்ததால், தாம்பத்திய 
உைவில் நாட்டம் தகாண்டவர்களாக) இருந்கதாம். அகத கநைத்தில், (கபார்க் 
ரகதிகரள விடுதரல தெய்து) நஷ்டஈடு தபறுவதற்கு ஆரெயும்பட்கடாம், 

ஆககவ, (கபார்க் ரகதிகளான தபண்களிடம்) தாம்பத்திய சுகம் அரடயவும், 

(அகத ெமயம் அவர்கள் கருவுற்றுவிடக் கூடாது என்பதற்காக) "அஸ்ல்' தெய்து 
தகாள்ளவும் விரும்பிகனாம்.53 இந்நிரலயில் "நம்மிரடகய அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இருக்க, அவர் களிடம் ககட்காமல் நாம் "அஸ்ல்' 

தெய்வதா?'' என்று நாங்கள் கபெிக்தகாண்கடாம். பின்னர் அது ததாடர்பாக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நாங்கள் ககட்கடாம். அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவ்வாறு நீங்கள் (அஸ்ல்) தெய்யாமலிருப்பதால் 
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உங்கள் மீது (குற்ைம்) இல்ரல. பரடக்க கவண்டுதமன அல்லாஹ் 

எழுதிவிட்ட எந்த ஓர் உயிரும் மறுரம நாள்வரை உருவாகிகய தீரும்'' என்று 

கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2835 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "ஏதனனில், அல்லாஹ் மறுரம நாள்வரை தான் 
பரடக்கவிருப்பவற்ரை எழுதி (முடித்து)விட்டான்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

2836 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (பனூ 
முஸ்தலிக் கபாரில்) ெில கபார்க் ரகதிகரளப் தபற்கைாம். (எங்களுக்குப் 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட தபண் ரகதிகளுடன் உடலுைவு தகாள்ளவும்) "அஸ்ல்' 

தெய்து தகாள்ளவும் விரும்பிகனாம். அது குைித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களிடம் வினவிகனாம். அப்கபாது அவர்கள், "நீங்கள் (அஸ்ல்) 
தெய்துதகாண்டுதான் இருக்கிைரீ்களா? நீங்கள் (அஸ்ல்) தெய்துதகாண்டு தான் 

இருக்கிைரீ்களா? நீங்கள் (அஸ்ல்) தெய்துதகாண்டுதான் இருக்கிைரீ்களா?'' என்று 

ககட்டுவிட்டு, "மறுரம நாள்வரை உருவாக கவண்டிய எந்த உயிரும் 
கட்டாயம் உருவாகிகய தீரும்'' என்று கூைினார்கள்.54  

2837 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் அரத (அஸ்ரல)ச் தெய்யாமலி 
ருப்பதால் உங்கள்மீது எந்தக் குற்ைமுமில்ரல. ஏதனனில், அதுதவல்லாம் 
(அதாவது கருத் தரிப்பதும் கருத்தரிக்காமல் இருப்பதும்) விதி யாகும்'' 

என்ைார்கள். (இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) அனஸ் பின் ெீரீன் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார் கள்: (இந்த ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்த) மஅபத் பின் 
ெீரீன் (ைஹ்) அவர்களிடம், "இரத நீங்கள் அபூெயதீ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து 

தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்ைார்கள். 

 2838 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அவ்வாறு நீங்கள் (அஸ்ல்) தெய்யாமலிருப்பதால் 
உங்கள்மீது எந்தக் குற்ைமுமில்ரல. ஏதனனில், அதுதவல்லாம் விதியாகும்'' 

என்று கூைினார்கள் என இடம் தபற்றுள்ளது. பஹ்ஸ் பின் அெத் (ைஹ்) 
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அவர்களது அைிவிப்பில் ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் "நான் அனஸ் பின் ெீரீன் 
(ைஹ்) அவர்களிடம் "நீங்கள் இரத அபூெயதீ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து 
தெவியுற்ைரீ்களா?' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்ைார்கள்'' என்று 
கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. 

 2839 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
"அஸ்ல்' (புணர்ச்ெி இரடமுைிப்பு) குைித்து வினவப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், 

"அவ்வாறு (அஸ்ல்) தெய்யாமலிருப்பதால் உங்கள்மீது எந்தக் குற்ைமுமில்ரல. 
அதுதவல் லாம் விதியாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. (அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களின் 
அடிரமயாயிருந்த) முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்கள் "உங்கள்மீது எந்தக் 
குற்ைமுமில்ரல' என்பது, தரடயுத்தைவுக்கு தநருக்கமான தொல்லாட்ெி என்று 
கூைினார்கள்.  

2840 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அருகில் "அஸ்ல்' (புணர்ச்ெி இரடமுைிப்பு) பற்ைிப் கபெப்பட்டது. அப்கபாது 
அவர்கள், "என்ன அது?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "பாலூட்டும் தம் 
மரனவியுடன் தாம்பத்திய உைவு தகாள்ள விரும்பும் ஒருவர், அதனால் அவள் 
கருவுற்று விடுவரத விரும்பாமல் இருக்கலாம். (அவ் வாகை) தம் அடிரமப் 
தபண்கணாடு உைவு தகாள்ள விரும்பும் ஒருவர், அதனால் அவள் 

கருவுற்றுவிடுவரத விரும்பாமல் இருக்கலாம். (அப்கபாது "அஸ்ல்' 

தெய்துதகாள்வார்)'' என்று விரடயளித்தனர். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாறு 

தெய்யாமலிருப்பதால் உங்கள்மீது எந்தக் குற்ைமுமில்ரல. அதுதவல்லாம் 
விதி யாகும்'' என்று கூைினார்கள். அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அப்துல் 
லாஹ் பின் அவ்ன் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார் கள்: இந்த ஹதீரஸ நான் 
ஹென் பின் அபில் ஹென் யொர் (ைஹ்) அவர்களிடம் அைிவித் கதன். 
அப்கபாது அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இது ஒரு கண்டனத்ரதப் 

கபான்றுள்ளது'' என்று கூைினார்கள். - அபூெயதீ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து அப்துர் 
ைஹ்மான் பின் பிஷ்ர் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
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ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

மஅபத் பின் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்கள், "நாங்கள் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
அவர்களிடம் "அஸ்ல் ததாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைிய ஹதீஸ் எரதகயனும் நீங்கள் தெவியுற்றுள்ளரீ்களா?' என்று ககட்கடாம். 
அதற்கு அவர்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்று "அதுதவல்லாம் 
விதியாகும்' என்பதுவரை அைிவித்தார்கள்'' என இடம்தபற்றுள்ளது. 

 2841 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் "புணர்ச்ெி இரடமுைிப்பு' (அஸ்ல்) குைித்துப் கபெப்பட்டது. 
அப்கபாது அவர்கள், "அரத உங்களில் ஒருவர் ஏன் தெய்கிைார்?'' என்று 
ககட்டுவிட்டு, -(கவனிக்கவும்: "உங்களில் எவரும் அவ்வாறு தெய்ய கவண்டாம்'' 

என்று அவர்கள் குைிப்பிடவில்ரல)- "பரடக்கப்பட உள்ள எந்த உயிரையும் 
அல்லாஹ் பரடத்கத தீருவான்'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 2842 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் "புணர்ச்ெி இரடமுைிப்பு' (அஸ்ல்) தெய்வரதப் பற்ைிக் 
ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "விந்தின் அரனத்து (உயிைணு)க் கூறுகளிலி 
ருந்தும் குழந்ரத உருவாவதில்ரல. (ஒகை உயிைணு கபாதும்.) அல்லாஹ் 
ஒன்ரைப் பரடக்க நாடிவிட்டால் அவரன எதுவும் தடுக்க முடியாது'' என்று 
கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

2843 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "என்னிடம் ஓர் அடிரமப் 
தபண் இருக்கிைாள். அவகள எங்களுக்குப் பணிவிரட தெய்பவளாகவும் 

தண்ணரீ் சுமப்பவளாகவும் உள்ளாள். அவளிடம் நான் தென்றுவருகிகைன். 
(அகத ெமயம்) அவள் கருவுற்றுவிடுவரத நான் விரும்பவில்ரல'' என்று 
கூைினார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ விரும்பினால் "புணர்ச்ெி இரட 
முைிப்பு' (அஸ்ல்) தெய்துதகாள். ஆயினும், அவளுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ளது 
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அவளிடம் நிச்ெயம் வந்துகெரும்'' என்ைார்கள். அம்மனிதர் ெில நாட்கள் கழிந்த 
பின் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் வந்து, "அந்த அடிரமப் தபண் 
கருவுற்றுவிட்டாள்'' என்று கூைினார். அதற்கு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அவளுக்கு விதிக்கப்பட்டது நிச்ெயம் அவளிடம் வந்துகெரும் என 
உம்மிடம் நான் ஏற்தகனகவ கூைிவிட்கடகன!'' என்ைார்கள். 

 2844 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம், "என்னிடம் ஓர் அடிரமப் தபண் இருக்கிைாள். நான் 
அவளிடம் "புணர்ச்ெி இரடமுைிப்பு'ச் தெய்துவருகிகைன்'' என்று கூைினார். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அ(வ்வாறு அஸ்ல் தெய் வ)து அல்லாஹ் 

நாடியுள்ள எரதயும் தடுத்து விடப்கபாவதில்ரல'' என்ைார்கள். அந்த மனிதர் 
(ெில நாட்களுக்குப் பின்) வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் உங்களிடம் 

குைிப்பிட்ட அந்த அடிரமப் தபண் கருவுற்று விட்டாள்'' என்ைார். அதற்கு 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் அடிரமயும் 
அவனுரடய தூதரும் ஆவúன்'' என்ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் 
அப்தில் லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள் ளது. அதில், "ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களி டம் 
வந்து'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது.  

2845 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: குர்ஆன் அருளப்தபறும் காலத்தில் 
நாங்கள் "புணர்ச்ெி இரடமுைிப்பு' (அஸ்ல்) தெய்துதகாண்டிருந்கதாம்.55 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இஸ்ஹாக் 
பின் இப்ைாஹமீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அது தரட தெய்யப்பட 
கவண்டிய ஒன்ைாக இருந்தால் அவ்வாறு தெய்யக் கூடாததனக் குர்ஆகன 

நமக்குத் தரட விதித் திருக்கும்'' என சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைினார்கள் எனக் கூடுதலாக இடம் தபற்றுள்ளது. 

 2846 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் "புணர்ச்ெி இரடமுைிப்பு' (அஸ்ல்) 
தெய்துதகாண்டிருந்கதாம். 
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 2847 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் "புணர்ச்ெி இரட முைிப்பு'ச் தெய்துதகாண்டிருந்கதாம். 
இரதப் பற்ைி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக் குத் தகவல் 
எட்டியகபாது, அவ்வாறு தெய்ய கவண்டாம் என எங்களுக்கு அவர்கள் தரட 
விதிக்கவில்ரல. 

 பாடம் : 23 கருவுற்ைிருக்கும் தபண்கபார்க் ரகதி ரயப் புணருவது தரட 
தெய்யப் பட்டுள்ளது.  

2848 அபுத்தர்தா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: ஒரு கூடாைத்தின் வாெலில் 
நின்றுதகாண்டி ருந்த, மகப்கபறு காலத்ரத தநருங்கிய ஒரு (ரகதிப்) 
தபண்ரணக் கடந்து நபி (ஸல்) அவர்கள் தென்ைார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அவ(ரளச் ெிரைப்பிடித்தவ)ர் அவளுடன் உைவுதகாள்ள 

விரும்புகிைார் கபாலும்!'' என்ைார்கள். அதற்கு மக்கள் "ஆம்' 

என்ை(ôகமாதித்த)னர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நான் 
அவரைக் கடுரமயாகச் ெபிக்க விரும்பி கனன். அ(ந்தச் ொபமான)து, அவருடன் 
அவைது ெவக்குழிக்குள்ளும் நுரழயும். அவர் தமக்கு அனுமதிக்கப்படாத 
ஒருவரன எவ்வாறு தம் வாரிொக ஆக்கிக்தகாள்ள முடியும்? அவர் தமக்கு 
அனுமதிக்கப்படாத ஒருவரனத் தம்முரடய ஊழியனாக எவ்வாறு 
பயன்படுத்த முடியும்?'' என்று ககட்டார்கள்.56 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபுத்தர்தா 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 24 பாலூட்டிக்தகாண்டிருக்கும் காலத்தில் மரனவியுடன் 
தாம்பத்திய உைவு ("அல்ஃகீலா') தகாள்ளலாம்; 

 அப்கபாது "புணர்ச்ெி இரடமுைிப்பு'ச் தெய்வது தவறுக்கத் தக்கதாகும்.  

2849 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: 
பாலூட்டிக்தகாண்டிருக்கும் காலத்தில் மரனவியுடன் தாம்பத்திய 
உைவுதகாள்ள ("அல்ஃகீலா') கவண்டாதமன நான் தரட விதிக்க விரும்பிகனன். 
கைாமர்களும் பாைெீகர் களும் அவ்வாறு தெய்தும், அவர்களுரடய 
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குழந்ரதகளுக்கு எந்தப் பாதிப்பும் ஏற்படாமலி ருப்பரத நான் 
நிரனவுகூர்ந்கதன் (எனகவ, தரட விதிக்கும் எண்ணத்ரதக் ரகவிட்டு 
விட்கடன்). இரத ஜுதாமா பின்த் வஹ்ப் அல் அெதிய்யா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இவைது தபயர் ஜுஃதாமா என்று அைிவிப் பாளர் கலஃப் 
(ைஹ்) கூறுகிைார். ஆனால், யஹ்யா (ைஹ்) அவர்கள் அைிவித்துள்ளபடி 
"ஜுதாமா' ("ஃதால்' ஙு அல்ல; "தால்'கு) என்பகத ெரி. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 2850 உக்காைா (ைலி) அவர்களின் ெககாதரி ஜுதாமா பின்த் வஹ்ப் (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாவது: நான் மக்களில் ெிலருடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் அரவக்குச் தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள், 

"பாலூட்டிக்தகாண்டிருக்கும் காலத்தில் மரனவியுடன் தாம்பத்திய உைவு 
தகாள்ள ("அல்ஃகீலா') கவண்டாதமன நான் தரட விதிக்க விரும்பிகனன். பிைகு 
கைாமர்களும் பாைெீகர்களும் தம் குழந்ரதகள் பால் 

அருந்திக்தகாண்டிருக்கும்கபாகத, அவர்கள் தம் மரனவி யருடன் தாம்பத்திய 
உைவு தகாண்டும் அதனால் அவர்களுரடய குழந்ரதகளுக்கு எந்தப் பாதிப்பும் 
கநைாம லிருப்பது குைித்து நான் கயாெித்கதன். (எனகவ, தரட விதிக்கும் 
எண்ணத்ரதக் ரகவிட்டு விட்கடன்)'' என்று கூைிக்தகாண்டிருந்தார்கள். பின்னர் 
அவர்களிடம் "புணர்ச்ெி இரடமுைிப்பு' (அஸ்ல்) தெய்வரதப் பற்ைி வினவினர். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள், "அது மரைமுகமான ெிசுக் 
தகாரல யாகும்'' என்று விரடயளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் உரபதுல்லாஹ் பின் 
ெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத் அல்முக்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் 
வழியாக அைிவிக் கும் அைிவிப்பில், "என்ன பாவத்திற்காகக் தகால்லப்பட்டாள் 
என உயிருடன் புரதக்கப் பட்டவள் விொரிக்கப்படும்கபாது'' எனும் (81:8,9 

ஆவது) வெனத்தில் கூைப்பட்டுள்ள ெிசுக் தகாரலக்கு "அஸ்ல்' ஒத்திருக்கிைது 
என அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

2851 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுதாமா பின்த் வஹ்ப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள் ளது. அதில் 
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("பாலூட்டிக்தகாண்டிருக்கும் காலத்தில் மரனவியுடன் தாம்பத்திய உைவு 

தகாள்வது' என்பரதக் குைிக்க "ஃகீலா' என்பதற்குப் பகைமாக) "ஃகியால்' எனும் 

தொல் ஆளப்பட்டுள்ளது. மற்ை விவைங்கள் கமற் கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  

2852 உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம் கூைிய தாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "நான் என் மரனவியுடன் (உைவு தகாள்ளும்கபாது) 
"புணர்ச்ெி இரடமுைிப்பு' (அஸ்ல்) தெய்கிகைன்'' என்ைார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஏன் (அவ்வாறு) தெய்கிைாய்?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு அம்மனிதர், "அவளது குழந்ரதயின் மீது' அல்லது "அவளுரடய 
குழந்ரதகள்மீது' பரிவுகாட்டு(வதற்காககவ அவ்வாறு தெய்)கிகைன் என்ைார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அ(வ்வாறு பாலூட் டும் 
மரனவியுடன் தாம்பத்திய உைவு தகாள்வ)து குழந்ரதக்குப் பாதிப்ரப 
ஏற்படுத்துவதாயிருந்தால், பாைெீகர்களுக்கும் கைாமர்களுக்கும் பாதிப்ரப 
ஏற்படுத்தியிருக்குகம!'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஸுரஹர் பின் ஹர்ப் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "இக்காைணத்திற் காககவ நீ அவ்வாறு 
தெய்கிைாய் எனில், அவ்வாறு தெய்யலாகாது. அது பாைெீகர்களுக்கும் 
கைாமர்களுக்கும் எந்தப் பாதிப்ரபயும் ஏற்படுத்த வில்ரலகய!'' என்று 
கூைினார்கள் என இடம்தபற்றுள்ளது 
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அத்தியாயம் - 17 : பால்குடி (ெட்டம்)1(ஹதீஸ் 2853 – 2917 வரை) 
 

 பாடம் : 1 பிைப்பால் ஏற்பட்ட (இைத்த) உைவால் மணமுடிக்கத் தரட  

விதிக்கப்பட்ட வர்கள், பால்குடி உைவாலும் தரட விதிக்கப்படுவர்.2 

 

 2853 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் இருந்தார்கள். அப்கபாது நான் ஹஃப்ஸா (ைலி) 
அவர்களது வடீ்டில் (யாகைா) ஒரு மனிதர் உள்கள தெல்ல அனுமதி ககட்கும் 
குைரலக் ககட்கடன். உடகன நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இகதா உங்கள் 
(துரணவியார் ஹஃப்ஸாவின்) வடீ்டுக்குள் தெல்ல ஒருவர் அனுமதி 
ககட்கிைார்'' என்று தொன்கனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 
கள், "அவர் இன்ன மனிதர் என நான் கருதுகி கைன்'' என்று ஹஃப்ஸாவின் 
பால்குடித் தந்ரதயின் ெககாதைர் குைித்துச் தொன்னார்கள். நான் 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! இன்ன மனிதர் உயிருடன் இருந்தால் அவர் 
என்ரனத் திரை யின்ைி ெந்தித்திருக்க முடியும்தாகன!'' என்று என்னுரடய 
பால்குடித் தந்ரதயின் ெககாதைர் குைித்துக் ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம் (முடியும்); பிைப்பு எந்த உைவுகரளதயல்லாம் 
(மணமுடிக்கத் தகாத) தநருங்கிய உைவுகளாக்குகமா அந்த 
உைவுகரளதயல்லாம் பால்குடியும் தநருங்கிய உைவுகளாக்கிவிடும்'' என்று 

தொன்னார்கள்.3 

 2854 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்னிடம், "பிைப்பால் ஏற்பட்ட (இைத்த) உைவால் மணமுடிக்கக் 
கூடாதவர்கரள, பால்குடி உைவாலும் மணமுடிக்கக் கூடாது'' என்று 
தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாக வும் வந்துள்ளது 

 

பாடம் : 2 பால்குடித் தந்ரதயின் (இைத்த) உைவினரும் (மணமுடிக்கத் தகாத) 
தநருங்கிய உைவினர்தாம்.4 

  

2855 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அபுல்குஐஸின் ெககாதைர் 
அஃப்லஹ் (ைலி) அவர்கள் வந்து என் வடீ்டில் நுரழவ தற்கு அனுமதி 
ககட்டார். அவர் என் பால் குடித் தந்ரதயின் ெககாதைர் ஆவார். பர்தா 
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(ஹிஜாப்) ெட்டம் அருளப்பட்ட பின் இந்தச் ெம்பவம் நரடதபற்ைது. அப்கபாது 

நான் அவருக்கு அனுமதியளிக்க மறுத்துவிட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் வந்ததும் நான் தெய்தது குைித்து அவர்களிடம் ததரிவித்கதன். 
நான் அவருக்கு அனுமதிய ளிக்க கவண்டும் என அப்கபாது அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு உத்தை விட்டார்கள்.5 

 

 2856 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "அபூகுஐஸின் புதல்வர் அஃப்லஹ் (ைலி) அவர்கள் 
என்னிடம் வந்தார். அவர் என் பால்குடித் தந்ரதயின் ெககாதைர் ஆவார்'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும், ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் (அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம்), "(அவருரடய) மரனவிதான் எனக்குப் பாலூட்டினார்; 

அவர் எனக்குப் பாலூட்டவில்ரல. (எனகவ அஃப்லஹ் அவர்களுக்கு நான் 
அனுமதியளிக்கமாட்கடன்)'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன் இரு ரககளும் அல்லது உனது வலக் ரக 
மண்ரணக் கவ்வட்டும்'' என்று கூைினார்கள் என்று அதிகப்படியாக 

இடம்தபற்றுள்ளது. 
 

 2857 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அபுல்குஐஸின் ெககாதைர் 
அஃப்லஹ் (ைலி) அவர்கள் வந்து, என் வடீ்டில் நுரழவதற்கு அனுமதி ககட்டார். 
-அபுல்குஐஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களின் பால்குடித் தந்ரத ஆவார்.- பர்தா 
(ஹிஜாப்) ெட்டம் அருளப்பட்ட பின் இச்ெம்பவம் நரடதபற்ைது. அப்கபாது 
நான், "அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியமாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் அனுமதி ககட்காமல் அஃப்லஹ் (ைலி) அவர்களுக்கு 

அனுமதியளிக்கமாட்கடன். ஏதனனில், அபுல்குஐஸ் எனக்குப் 
பாலூட்டவில்ரல; அவருரடய துரணவிதான் எனக்குப் பாலூட்டினார்'' என்று 
கூைிகனன். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்ததும் நான் 
அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (என் பால்குடித் தந்ரத) அபுல் குஐஸின் 
ெககாதைர் அஃப்லஹ் வந்து என் வடீ்டில் நுரழவதற்கு அனுமதி ககட்டார். 
உங்களிடம் அனுமதி ககட்காமல் அவருக்கு அனுமதியளிக்க எனக்கு 
விருப்பமில்ரல. (எனகவ, அவருக்கு நான் அனுமதியளிக்க வில்ரல)'' என்று 
ததரிவித்கதன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவருக்கு அனுமதியளி'' என்று 
கூைினார்கள். அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான உர்வா (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: இதன் அடிப்பரடயில்தான் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "இைத்த 
உைவால் எந்த உைவுகரளதயல்லாம் (மணமுடிக்கத் தகாத) தநருங்கிய 
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உைவுகளாக நீங்கள் ஆக்குவரீ்ககளா அந்த உைவுகரளப் பால்குடி உைவின் 
மூலமும் தநருங்கிய உைவுகளாக ஆக்கிவிடுங்கள்'' என்று கூறுவார்கள்.6 

 

 2858 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "உனது வலக்ரக மண்ரணக் கவ்வட்டும். அவர் 
(அஃப்லஹ்) உன் (பால்குடித்) தந்ரதயின் ெககாதைர் ஆவார்'' என்று நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும், "அபுல்குஐஸ் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களுக்குப் பாலூட்டிய தெவிலித் தாயின் கணவர் ஆவார்' என்றும் 
காணப்படுகிைது 

 

2859 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் பால்குடித் தந்ரதயின் 
ெககாதைர் (அஃப்லஹ் (ைலி) அவர்கள்) வந்து, என் வடீ்டில் நுரழ வதற்கு 
அனுமதி ககட்டார். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
இது குைித்து ஆகலாெரன ககட்காமல் அவருக்கு அனுமதியளிக்க முடியாது' 

என்று மறுத்துவிட்கடன். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

வந்ததும் நான், "என் பால்குடித் தந்ரதயின் ெககாதைர் வந்து என் வடீ்டில் 

நுரழவதற்கு அனுமதி ககட்டார். நான் அவருக்கு அனுமதி மறுத்துவிட்கடன்'' 

என்று ததரிவித்கதன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள், "உன் 

(பால்குடித்) தந்ரதயின் ெககாதைர் உன் வடீ்டிற்குள் வைட்டும்'' என்று கூைினார் 
கள். அப்கபாது நான், "(அவருரடய) மரனவி தான் எனக்குப் பாலூட்டினார்; 

அவர் எனக்குப் பாலூட்டவில்ரலகய?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மீண்டும்) என்னிடம், "அவர் உன்னுரடய (பால்குடித்) 
தந்ரதயின் ெககாதைர் ஆவார். எனகவ, அவர் உன் வடீ்டிற்குள் வைட்டும்'' என்று 

கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் அபுல்குஐஸின் ெககாதைர் ஆயிைா (ைலி) அவர்களது 
வடீ்டில் நுரழவதற்கு அனுமதி ககட்டார்'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், (ஆயிைா (ைலி) அவர்களின் பால்குடித் தந்ரத) அபுல்குஐஸ் (ைலி) 
அவர்ககள ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் அனுமதி ககட்டார் என வந்துள்ளது.  
 

2860 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் என்னிடம், "என் பால்குடித் தந்ரதயின் ெககாதைர் அபுல்ஜஅத் (ைலி) 
அவர்கள் வந்து என் வடீ்டிற்குள் நுரழய அனுமதி ககட்டார். நான் அரத 
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மறுத்துவிட்கடன். பின்னர் நபி (ஸல்) அவர்கள் வந்ததும் இது குைித்து 
அவர்களிடம் ததரிவித்கதன்'' என்று கூைினார்கள். - ஹிைாம் பின் உர்வா (ைஹ்) 
அவர்கள் "அபுல்குஐஸ்தான் அவர் (அதாவது ஆயிைா (ைலி) அவர்களின் 
பால்குடித் தந்ரதயின் ெககாதைர்) ஆவார்'' என்று கூைினார்கள்.- அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "உனது வலக் ரக, அல்லது உனது ரக மண்ரணக் 

கவ்வட்டும்! நீ அவருக்கு அனுமதியளித்திருக்க கவண்டாமா?'' என்று 

கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 2861 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் என்னிடம், "என் பால்குடித் தந்ரதயின் ெககாதைர் அஃப்லஹ் (ைலி) 
அவர்கள் என் வடீ்டிற்குள் நுரழவதற்கு அனுமதி ககட்டார். நான் அவருக்கு 

(அனுமதி அளிக்காமல்) திரை யிட்டுக்தகாண்கடன். பின்னர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இரதத் ததரிவித் கதன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "நீ அவரிடம் திரையிட்டு 
(மரைத்து)க்தகாள்ள கவண்டாம். ஏதன னில், இைத்த உைவால் எந்த 
உைவுகதளல்லாம் (மணமுடிக்கத் தகாத) தநருங்கிய உைவுகளாக ஆகுகமா, 

அந்த உைவுகதளல்லாம் பால்குடி உைவாலும் தநருங்கிய உைவுகளாகிவிடும்'' 

என்று கூைினார்கள்.7 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது 

 

2862 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் பால்குடித் தந்ரதயின் 
ெககாதைர்) அஃப்லஹ் பின் குஐஸ் (ைலி) அவர்கள் என்னிடம் எனது வடீ்டிற்குள் 
நுரழவதற்கு அனுமதி ககட்டார். அவருக்கு நான் அனுமதியளிக்க மறுத்துவிட் 
கடன். பின்னர் அவர் (ஒருவரை என்னிடம்) அனுப்பி, "என் ெககாதைரின் 
மரனவி உங்களுக்குப் பாலூட்டியிருக்கிைார்; நான் உங்களுக்குப் பால்குடித் 
தந்ரதயின் ெககாதைர் ஆகவன் (எனகவ நீங்கள் எனக்கு அனுமதியளியுங்கள்)'' 
என்று கூைினார். அப்கபாதும் அவருக்கு நான் அனுமதி யளிக்க 
மறுத்துவிட்கடன். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்ததும் 

இரதத் ததரிவித் கதன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என்னிடம், "அவர் உன் வடீ்டிற்குள் வைட்டும்; ஏதனனில், அவர் உன் (பால்குடித்) 
தந்ரதயின் ெககாதைர் ஆவார்'' என்று கூைினார்கள். பாடம் : 3 பால்குடிச் 
ெககாதைரின் மகரள மணப்பது தரட தெய்யப்பட்டுள்ளது. 
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 2863 அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நம் (பனூ ஹாைிம் குடும்பத்துப் தபண்கள் தம்)ரம 
விட்டுவிட்டு, குரைைி யரில் (கவறு தபண்கரள மணப்பதில்) நீங்கள் ஆர்வம் 
காட்டுவது ஏன்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "உங்களிடம் 
(நம் குடும்பத்துப் தபண்) யாரும் இருக்கிைாைா?'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது 
நான், "ஆம்! (என் தபரிய தந்ரத) ஹம்ஸா (ைலி) அவர்க ளின் புதல்வி 
இருக்கிைார்'' என்று தொன்கனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அவர் எனக்கு (திருமணம் தெய்ய) அனுமதிக்கப்பட்டவர் அல்லர். 
ஏதனனில், அவர் என்னுரடய பால்குடிச் ெககாதைரின் புதல்வி ஆவார்'' என்று 
கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. 
 

 2864 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஹம்ஸா (ைலி) அவர்களின் 
புதல்விரய மணமுடித்துக்தகாள்ளும்படி நபி (ஸல்) அவர் களிடம் கருத்துத் 
ததரிவிக்கப்பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "அவர் எனக்கு (திரு மணம் 
தெய்ய) அனுமதிக்கப்பட்டவர் அல்லர். ஏதனனில், அவர் என் பால்குடிச் 
ெககாதைரின் மகளாவார். கமலும், இைத்த உைவால் எந்த உைவுகதளல்லாம் 

(மணமுடிக்கத் தகாத) தநருங்கிய உைவுகளாக ஆகுகமா, அந்த 
உைவுகதளல்லாம் பால்குடி உைவாலும் தநருங்கிய உைவுகளாக ஆகிவிடும்'' 

என்று கூைினார்கள்.8  

 

2865 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ைுஅபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
"அவர் என் பால்குடிச் ெககாதைரின் புதல்வி யாவார்'' என்பதுடன் ஹதீஸ் 
முடிவரடகிைது. ெயதீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "இைத்த உைவு' என்பரதக் 
குைிக்க "ைஹிம்' எனும் தொல்லுக்குப் பதிலாக "நெப்' எனும் தொல் 
ஆளப்பட்டுள்ளது 

 

2866 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! ஹம்ஸா (ைலி) அவர் களின் மகள் விையத்தில் உங்களது நிரல 
என்ன?'' அல்லது, "ஹம்ஸா பின் அப்தில் முத் தலிப் (ைலி) அவர்களின் மகரள 
நீங்கள் தபண் ககட்கக் கூடாதா?'' என்று ககட்கப்பட் டது. அதற்கு நபி (ஸல்) 
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அவர்கள், "ஹம்ஸா என் பால்குடிச் ெககாதைர் ஆவார். (எனகவ, நான் 
அவருரடய மகரள மணப்பது எனக்கு அனுமதிக்கப்பட்டதன்று)'' என்று 
கூைினார் கள்.9 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 4 மரனவியின் மகரளயும் மரனவி யின் ெககாதரிரயயும் 
மணப்பதற்கு வந்துள்ள தரட.10 

 

 2867 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியாைான) அபூசுஃப்யானின் புதல்வி 
உம்மு ஹபபீா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் வடீ்டிற்கு வந்தகபாது, நான் அவர்களி டம், "என் 
ெககாதரியான அபூசுஃப்யானின் புதல்வி விையத்தில் தங்களுக்கு நாட்டம் 
உண்டா?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் 
என்ன தெய்ய கவண்டும்?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "அவரள நீங்கள் 
மணந்துதகாள்ள கவண்டும்'' என்கைன். அவர் கள், "இரத நீகய 

விரும்புகிைாயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "(ஆம்! மரனவிதயன்று) 
தங்களுக்கு நான் ஒருத்தி மட்டும் இல்ரலகய! (தங்களுக்குத் 
துரணவியாகும்) பாக்கியத்தில் என்னுடன் என் ெககாதரிக்கும் பங்கு கிரடப் 
பரத நான் தபரிதும் விரும்புகிகைன்'' என்று தொன்கனன். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அ(வரள மணப்ப)து எனக்கு அனுமதிக்கப்பட்டதன்று'' என்ைார்கள். 
(ெககாதரிகரள ஒகை கநைத்தில் மணப்பது கூடாது என்பகத காைணம்.) நான், 

"தாங்கள் அபூெலமாவின் மகள் "துர்ைா'ரவப் தபண் ககட்பதாகக் 

ககள்விப்பட்கடகன!'' என்று கூைிகனன். அதற்கு அவர்கள், "(அதா வது என் 

துரணவியார்) உம்மு ெலமாவுக்கு (முந்ரதய கணவன் மூலம்) பிைந்த 
மகரளயா?'' என்று ககட்க, நான் "ஆம்' என்கைன். அவர்கள், "அவள் (உம்மு 
ெலமாவின் மகள்) எனது மடியில் வளர்ப்பு மகளாக (இருந்து வருகிைாள். 
அப்படி) இல்லாவிட்டாலும் கூட, அவரள நான் மணக்க முடியாது. (ஏதனனில்,) 

அவள் என் பால்குடிச் ெககாதைரின் புதல்வியாவாள். எனக்கும் அவளுரடய 
தந்ரத (அபூெலமாவு)க்கும் "ஸுரவபா' (எனும் அடிரமப் தபண்) 
பாலூட்டியிருக்கிைார். ஆககவ, உங்கள் தபண் மக்கரளகயா உங்கள் 

ெககாதரிகரளகயா (மணந்து தகாள்ளும்படி) என்னிடம் ககாைாதீர்கள்'' என்று 

கூைினார்கள்.11 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்படிகய கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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 2868 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியாைான உம்மு ஹபபீா (ைலி) அவர்கள் 

கூைியதாவது: நான் (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! (அபூ சுஃப்யானின் புதல்வியான) என் ெககாதரி 
"அஸ்ஸா'ரவத் தாங்கள் மணந்துதகாள்ளுங்கள்'' என்று கூைிகனன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரத நீகய விரும்புகிைாயா?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஆம். (மரனவிதயன்று) 
தங்களுக்கு நான் ஒருத்தி மட்டும் இல்ரலகய! (தங்களுக்குத் துரணவியாகும்) 
பாக்கியத்தில் என்னுடன் என் ெககாதரிக்கும் பங்கு கிரடப்பரத நான் தபரிதும் 
விரும்புகிகைன்'' என்று தொன்கனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(ெககாதரிகரள ஒகை கநைத்தில் மணமுடிப்பது கூடாது என்பதால்) 
அ(வரள மணப்ப)து எனக்கு அனுமதிக்கப்பட்டதன்று'' என்ைார்கள். நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! தாங்கள் அபூெலமாவின் மகள் "துர்ைா'ரவ 
மணந்துதகாள்ள விரும்புகிைரீ்கள் என்று நாங்கள் கபெிக்தகாண்டிருக்கிகைாகம!'' 
என்று தொன்கனன். அதற்கு அவர்கள், "(அதாவது என் துரணவியார் உம்மு 
ெலமாவின் முந்ரதய கணவர்) அபூெலமாவின் மகரளயா?'' என்று ககட்க, நான் 
"ஆம்' என்கைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவள் (அபூ 

ெலமாவின் மகள்) எனது மடியில் வளர்ப்பு மகளாக (இருந்துவருகிைாள். 
அப்படி) இல்லாவிட்டாலும்கூட, அவரள நான் மணக்க முடியாது. (ஏதனனில்,) 

அவள் என் பால்குடிச் ெககாதைரின் புதல்வியாவாள். எனக்கும் (அவளுரடய 
தந்ரத) அபூெலமாவிற்கும் "ஸுரவபா' (எனும் அடிரமப் தபண்) 
பாலூட்டியிருக்கிைார். ஆககவ, உங்கள் தபண் மக்கரளகயா உங்கள் 
ெககாதரிகரளகயா (மணந்துதகாள்ளும்படி) என்னிடம் ககாைாதீர்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் (உம்மு ஹபபீா (ைலி) அவர்களுரடய 
ெககாதரியின் தபயர்) "அஸ்ஸா' என்ை குைிப்பு காணப்பட வில்ரல. யஸீத் பின் 
அபஹீபபீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் மட்டுகம அது இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 5 (ஒரு குழந்ரத தெவிலித் தாயிடம்) ஓரிரு முரை பால் உைிஞ்ெிக் 
குடிப்பது ததாடர் பான ெட்டம்.12  

 

2869 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(ஒரு குழந்ரத தெவிலித் தாயிடம்) ஒரு தட ரவகயா, இரு 
தடரவககளா மட்டும் பால் உைிஞ்ெிக் குடிப்பதால் (அவ்விருவருக்கு மிரடகய) 
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பால்குடி உைவு ஏற்பட்டுவிடாது'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

2870 (நபி (ஸல்) அவர்களின் தபரிய தந்ரத அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களின் 

துரணவியாைான) உம்முல் ஃபள்ல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
நபி (ஸல்) அவர்கள் என் வடீ்டில் இருந்தகபாது, ஒரு கிைாமவாெி வந்தார். 
அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், அல்லாஹ் வின் தூதகை! எனக்கு ஏற்தகனகவ 

ஒரு மரனவி இருக்கும் நிரலயில் நான் மற்தைாரு தபண்ரண 
மணந்துதகாண்கடன். என்னு ரடய முதல் மரனவி, "நான் உம்முரடய புதிய 
மரனவிக்கு ஒரு தடரவகயா அல்லது இரு தடரவககளா 
பாலூட்டியிருக்கிகைன். (எனகவ, இந்தத் திருமணம் தெல்லாது) என்று 

கூறுகிைார்'' எனத் ததரிவித்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ஒரு தடரவகயா இரு தடரவககளா மட்டும் (உைிஞ்ெிக் குடிக்கும் 
வரகயில்) பாலூட்டுவதால் (மணமுடிக்கத் தகாத) தநருங்கிய உைவு 
ஏற்பட்டுவிடாது'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 2871 (நபி (ஸல்) அவர்களின் தபரிய தந்ரத அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களின் 

துரணவியாைான) உம்முல் ஃபள்ல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: பனூ ஆமிர் 
பின் ஸஃஸஆ குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஒரு தடரவ மட்டும் உைிஞ்ெிப் பால் குடிப்பதால் 

(மணமுடிக்கத் தகாத) தநருங்கிய உைவு ஏற்படுமா?'' என்று ககட்டார். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "இல்ரல' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 2872 (நபி (ஸல்) அவர்களின் தபரிய தந்ரத அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களின் 

துரணவியாைான) உம்முல் ஃபள்ல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒரு தடரவகயா அல்லது இரு 
தடரவககளா மட்டும் பால் குடிப்பதால் (மணமுடிக்கத் தகாத) தநருங்கிய 
உைவு ஏற்படாது. அல்லது ஒரு தடரவகயா அல்லது இரு தடரவககளா 
மட்டும் உைிஞ்ெிப் பால் குடிப்பதால் (மண முடிக்கத் தகாத) தநருங்கிய உைவு 
ஏற்படாது'' என்று கூைினார்கள். 
 

 2873 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந் துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு அபரீைபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "இரு 
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தடரவகள் மட்டும் பால் குடிப்பது' "இரு தடரவகள் மட்டும் உைிஞ்ெிப் பால் 
குடிப்பது' என்ை வாக்கியத்திற்கு முன் "அல்லது' )ரீணூ( என்பதற்குப் பதிலாக 
"மற்றும்' )ணூ( எனும் தொல் இடம்தபற்றுள்ளது 

 

2874 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு தடரவகயா இரு தடரவககளா 
மட்டும் (உைிஞ்ெிப் பால் குடிக்கும் வரகயில்) பாலூட்டுவது, (மணமுடிக்கத் 
தகாத) தநருங்கிய உைரவ ஏற்படுத்தாது. இரத உம்முல் ஃபள்ல் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
 

 2875 (நபி (ஸல்) அவர்களின் தபரிய தந்ரத அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களின் 

துரணவியார்) உம்முல் ஃபள்ல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒருவர் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம், "ஒரு தடரவ மட்டும் உைிஞ்ெிப் பால் குடிப்பதால் 
(மணமுடிக்கத் தகாத) தநருங்கிய உைவு ஏற்படுமா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "இல்ரல' என்ைார்கள். 
 

 பாடம் : 6 ஐந்து முரை அருந்தினால்தான் பால் குடி உைவு உண்டாகும். 
 

 2876 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "குைிப்பிட்ட பத்து தடரவகள் பால் 
அருந் தினால்தான் பால்குடி உைவு உண்டாகும்'' என்ை வெனம் (முதலில்) 
குர்ஆனில் அருளப் பட்டிருந்தது. பின்னர் பத்து தடரவகள் என்பது, குைிப் பிட்ட 
ஐந்து தடரவகள் என மாற்ைப்பட்டது. இவ்வெனம் மக்கள் ெிலைால் 
ஓதப்பட்டுவந்த காலத்தில்தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இைந்தார்கள். 
 

 2877 அம்ைா பின்த் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஆயிைா 
(ைலி) அவர்கள், எத்தரன முரை பால் குடித்தால் பால்குடி உைவு உண்டா கும் 
என்பரதப் பற்ைிக் கூறுரகயில் பின்வரு மாறு கூைினார்கள்: குைிப்பிட்ட பத்து 
தடரவ கள் பால் அருந்தினால்தான் (பால்குடி உைவு உண்டாகும்) என்ை 

ெட்டம் குர்ஆனில் இடம்தபற்ைி ருந்தது. பின்னர் குைிப்பிட்ட ஐந்து தடரவகள் 

என்ை ெட்டம் அருளப்தபற்ைது.13 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. பாடம் : 7 பருவ வயரத 
அரடந்தவருக்குப் பாலூட்டுவது ததாடர்பான ெட்டம். 
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 2878 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (ஒரு முரை) ெஹ்லா பின்த் 
சுரஹல் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! ொலிம் பின் மஅகில் (ைலி) அவர்கள் என் வடீ்டிற்குள் வரும்கபாது 
(என்ரனத் திரையின்ைி பார்க்க கநரிடும் என்பதால் என் கணவர்) 
அபூஹுரதஃபா வின் முகத்தில் அதிருப்திரய நான் காண்கி கைன்'' என்று 

கூைினார்கள். ொலிம் (ைலி) அவர்கள் அபூஹுரதஃபாவின் அடிரம(யும் 
வளர்ப்பு மகனும்) ஆவார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ அவருக்குப் பால் 

தகாடுத்துவிடு. (அதனால் தெவிலித்தாய் - மகன் உைவு ஏற்பட்டுவிடும்)'' என்று 

கூைினார்கள். ெஹ்லா (ைலி) அவர்கள், "அவர் (ொலிம்) பருவ வயரத அரடந்த 

மனிதைாயிற்கை, அவருக்கு எவ்வாறு நான் பாலூட்டுகவன்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
புன்னரகத்தவாறு, "அவர் பருவ வயரத அரடந்த மனிதர் என்பது எனக்கும் 
ததரியும். (உன்னிடமிருந்து பாரலக் கைந்து அவரைக் குடிக்கச் தெய்வாயாக)'' 
என்று கூைினார்கள்.14 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அம்ர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அவர் (ொலிம்) 
பத்ருப் கபாரில் கலந்து தகாண்டவைாவார்'' என்று அதிகப்படி யாக 
இடம்தபற்றுள்ளது. இப்னு அபஉீமர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (புன்னரகத்தார்கள் என்பதற்குப் 
பதிலாக) ெிரித்தார்கள்'' என்று இடம்தபற் றுள்ளது 

 

2879 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அபூஹுரதஃபாவின் அடிரம(யும் 
வளர்ப்பு மகனுமான) ொலிம் (ைலி) அவர்கள் அபூஹுரதஃபா மற்றும் 
அவருரடய மரனவியுடன் அவர்களது வடீ்டில் இருந்து வந்தார். அப்கபாது 
(அபூஹுரதஃபாவின் மரனவி ெஹ்லா) பின்த் சுரஹல் (ைலி) அவர்கள் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "ொலிம் ஆண்கள் அரடயும் பருவ வயரத 

அரடந்துவிட்டார். மற்ை ஆண்கள் அைிவரத அவரும் அைிகிைார். 
இந்நிரலயில் அவர் எங்கள் வடீ்டிற்குள் வருகிைார். இதனால் (அவர் என்ரனத் 
திரையின்ைி பார்க்க கநரிடும் என்பதால் என் கணவர்) அபூஹுரதஃபாவின் 
மனத்தில் அதிருப்தி நிலவுகிைது என்று நான் எண்ணுகிகைன்'' என்று 
கூைினார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் ெஹ்லாவிடம், "நீ அவருக்குப் 
பால் தகாடுத்துவிடு. இதனால் அவருக்குச் தெவிலித் தாய் ஆகிவிடுவாய். 
(உன்னுரடய கணவர்) அபூஹுரதஃபாவின் மனத்தில் நிலவும் அதிருப்தியும் 
மரைந்துவிடும்'' என்று கூைினார்கள். அவர் (திரும்பிச் தென்று) மீண்டும் (நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம்) வந்து, "நான் அவருக்குப் பால் தகாடுத்துவிட்கடன். 
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இதனால் என் கணவர் அபூஹுரதஃபாவின் மனத்தில் நிலவிய அதிருப்தியும் 
மரைந்துவிட்டது'' என்று கூைினார். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

2880 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) ெஹ்லா பின்த் 
சுரஹல் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! ொலிம் (ைலி) அவர்கள் எங்களுடன் எங்கள் 
வடீ்டில்தான் இருக்கிைார். -அவர் (ெஹ்லாவின் கணவர்) அபூ ஹுரதஃபாவின் 
அடிரம(யும் வளர்ப்பு மகனும்) ஆவார்.- அவர் ஆண்கள் அரட யும் பருவ 
வயரத அரடந்துவிட்டார்; மற்ை ஆண்கள் அைிகின்ைவற்ரை அவரும் அைிகி 
ைார்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ அவருக்குப் பால் 

தகாடுத்துவிடு. இதனால் நீ அவருக்குச் தெவிலித் தாய் ஆகிவிடுவாய்'' என்று 

கூைினார்கள். இரத அைிவிக்கும் அைிவிப்பாளர் இப்னு அபமீுரலக்கா (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: ஓர் ஆண்டு காலமாக, அல்லது சுமார் ஓைாண்டு 
காலமாக இந்த ஹதீரஸ நான் (யாரி டமும்) அைிவிக்கவில்ரல. அரத 
அைிவிக்க நான் அஞ்ெிகனன். பின்னர் (ஒரு முரை) காெிம் பின் முஹம்மத் 
(ைஹ்) அவர்கரளச் ெந்தித்தகபாது நான் அவர்களிடம், "நீங்கள் என்னிடம் ஒரு 
ஹதீரஸ அைிவித்தீர்கள். அரத இதுவரை நான் (யாரிடமும்) 
அைிவிக்கவில்ரல'' என்று கூைிகனன். காெிம் (ைஹ்) அவர்கள், "அந்த ஹதீஸ் 

என்ன?'' என்று (என்னிடம்) ககட்க, நான் அரதத் ததரிவித்கதன். அப்கபாது 

அவர்கள், "என்னிடமிருந்து நீங்கள் அரத (தாைாளமாக) அைிவியுங்கள்; ஆயிைா 

(ைலி) அவர்கள் என்னிடம் அரத அைிவித்தார்கள்'' என்று கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 2881 ரஸனப் பின்த் உம்மி ெலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உம்மு ெலமா 
(ைலி) அவர்கள் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம், "விரைவில் பருவ வயரத 

அரடய விருக்கும் அந்தச் ெிறுவன் உங்களுரடய வடீ்டிற்குள் வருகிைாகன! 
ஆனால், அவன் என் வடீ்டிற்குள் வருவரத நான் விரும்பமாட்கடன்'' என்று 
கூைினார். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் (இதற்கான) முன்மாதிரி உங்களுக்குக் கிரடக்க வில்ரலயா?'' 

என்று ககட்டுவிட்டுப் பின்வருமாறு கூைினார்கள்: அபூஹுரதஃபாவின் 
மரனவி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ொலிம் என் 
வடீ்டிற்குள் வருகிைார்; அவர் பருவ வயரதயரடந்த மனிதர். இதனால் (அவர் 
என்ரனத் திரையின்ைி பார்க்க கநரிடும் என்பதால் என் கணவர்) 
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அபூஹுரதஃபாவின் மனத்தில் அதிருப்தி நிலவுகிைது'' என்று கூைினார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ ொலிமுக்குப் பால் 
தகாடுத்துவிடு. (அதனால் தெவிலித் தாய் - மகன் உைவு ஏற்பட்டு) அவர் 
உனது வடீ்டிற்குள் வைலாகம!'' என்று கூைினார்கள்.15  

 

2882 ரஸனப் பின்த் அபெீலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களின் துரணவியார் உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (பால்குடிப் பருவத்ரதக் 
கடந்துவிட்ட) பால் குடிக்கும் அவெியமில்லாத நிரலயில் உள்ள ெிறுவன் 
(திரையின்ைி) என்ரனப் பார்ப்பரத என் மனம் விரும்பவில்ரல'' என்று தொன் 
னார்கள். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "எதற்காக (நீங்கள் அவ்வாறு கூை 
கவண் டும்)?'' என்று ககட்டுவிட்டுப் பின்வருமாறு கூைினார்கள்: ெஹ்லா பின்த் 
சுரஹல் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! ொலிம் (என்) வடீ்டிற்குள் வருவதால் (அவர் 

என்ரனத் திரையின்ைிப் பார்க்க கநரிடுகிைது. அதனால் என் கணவர்) 
அபூஹுரதஃபாவின் முகத்தில் அதிருப்திரயக் காண்கிகைன்'' என்று கூைினார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ ொலிமுக்குப் பால் 

தகாடுத்துவிடு. (அதனால் தெவிலித் தாய் - மகன் என்ை உைவு 
ஏற்பட்டுவிடும்)'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு ெஹ்லா (ைலி) அவர்கள், "அவர் 
(ொலிம்) தாடி உள்ளவைாயிற்கை (அவருக்கு எப்படி பாலூட்ட முடியும்)?'' என்று 
ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் (மீண்டும்), "நீ அவருக்குப் பாலூட்டிவிடு. 
அதனால், அபூஹுரதஃபாவின் முகத்திலுள்ள அதிருப்தி மரைந்துவிடும்'' என்று 
கூைினார்கள். பின்னர் ெஹ்லா (ைலி) அவர்கள், "(நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தொன்னரதப் கபான்று நான் தெய்கதன்.) அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
(அதற்குப் பின்) அபூஹுரதஃபாவின் முகத்தில் அதிருப்திரய நான் 
அைியவில்ரல'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

2883 ரஸனப் பின்த் அபெீலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் தாயாரும் 
நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியாருமான உம்மு ெலமா (ைலி) அவர் கள் 

கூறுவார்கள்: (ஆயிைா (ைலி) அவர்கரளத் தவிை) நபி (ஸல்) அவர்களுரடய 
மற்ைத் துரணவியர் எவரும் பால்குடிப் பருவத்ரதக் கடந்த ஒருவருக்குப் 
பால் தகாடுத்து ("தெவிலித் தாய் - மகன்' என்ை) உைரவ ஏற்படுத்தி, அவரைத் 
தங்களது வடீ்டிற்குள் நுரழய அனுமதிக்க மறுத்துவிட்டனர். கமலும், நபி 
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(ஸல்) அவர்களுரடய மற்ைத் துரணவியர் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் 

"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ொலிம் (ைலி) அவர்களுக்கு மட்டுகம இந்த முரைரய அனு மதித்தார்கள் 
என்கை நாங்கள் கருதுகிகைாம். (பால்குடிப் பருவத்ரதக் கடந்த பின்) பால்குடி 
உைரவ ஏற்படுத்தும் இந்த முரைப்படி யாரும் எங்களது வடீ்டிற்குள் 
வந்ததுமில்ரல; எங்கரள(த் திரையின்ைி)ப் பார்த்துமில்ரல'' என்று கூைினர்.16  

 

 

பாடம் : 8 பால்குடி உைவு என்பததல்லாம், பெிக்காகப் பால் அருந்(தும் 
பருவத்தில் அருந்)தினால்தான் ஏற்படும். 
 

 2884 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (ஒரு முரை) என் வடீ்டிற்கு வந்தார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர் 
என்னிடம் அமர்ந்திருந்தார். அ(ந்த மனிதர் என் வடீ்டிற்குள் அமர்ந்திருந்த)து 
நபி (ஸல்) அவர்களுக்குக் ககாபத்ரத ஏற்படுத்திவிட்டது. ககாபத்ரத 
அவர்களது முகத்தில் கண்ட நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அவர் என் 
பால்குடிச் ெககாதைர் ஆவார்'' என்று கூைிகனன். நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"(ஆயிைா!) உங்கள் பால்குடிச் ெககாதைர்கள் யார் என ஆைாய்ந்து பாருங்கள். 
ஏதனனில், பெியால் (பால் அருந்தினால்)தான் பால்குடி உைவு ஏற்படும்'' என்று 
கூைினார் கள்.17 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஆறு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 9 கருச் கொதரன நடத்திய பின், தபண் கபார்க்ரகதியுடன் 
தாம்பத்திய உைவு தகாள்ளலாம். அவளுக்கு (ஏற்தக னகவ) கணவன் 
இருந்தாலும், (கபாரில்) ெிரை பிடிக்கப்பட்டதால் அத் திருமணம் முைிந்துவிடும்.  
 

2885 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஹுரனன் கபாரின்கபாது (ஹவாஸின் குலத் தார் வெிக்கும்) 
"அவ்தாஸ்' என்ை பகுதிக்கு ஒரு பரடரய அனுப்பினார்கள்.18 அவர்கள் எதிரி 
கரள எதிர்தகாண்டு, கபாரிட்டு அவர்கரள தவற்ைி தகாண்டனர். (ஹவாஸின் 

குலத்ரதச் கெர்ந்த) அவர்களின் ெில தபண்கரளயும் அவர்கள் ெிரை 
பிடித்தனர். (கபாரில் ெிரை பிடிக்கப்பட்டு அடிரமயாக்கப்பட்ட) அப் 
தபண்களுக்கு இரணரவப்பாளர்களான கணவர்கள் இருக்கிைார்கள் என்பதால் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுரடய கதாழர்களில் ெிலர் 
அப்தபண்களுடன் தாம்பத்திய உைவு தகாள்வரதத் தவைாகக் கருதினர். இது 
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ததாடர்பாககவ பின்வரும் வெனத்ரத அல்லாஹ் அருளினான்: கமலும், 

கணவனுள்ள தபண்களும் (மணமுடிக்க தரட தெய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், 

கபாரில்) உங்களுக்கு உரடரமயாகிவிட்ட தபண் கரளத் தவிை. (இது) 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு விதித்த ெட்டமாகும். (4:24) அதாவது, (கபாரில் ெிரை 
பிடிக்கப்பட்டு அடிரமயாக்கப்பட்ட) அப்தபண்களின் காத்திருப்பு (இத்தா)க் 
காலம் முடிந்துவிட்டால், அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டவர் களாக 
ஆகிவிடுவர். (அவர்களுடன் நீங்கள் தாம்பத்திய உைவு தகாள்ளலாம்.)19 2886 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. ஆயினும், அவற்ைில் "அப்தபண்களின் காத்திருப்பு (இத்தா)க் காலம் 

முடிந்துவிட்டால்' என்ை குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூெயதீ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

 2887 அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: "அவ்தாஸ்' கபார் நாளில் 
அவர்கள் ெில தபண்கரளச் ெிரை பிடித்தனர். அப்தபண் களுக்கு (ஏற்தகனகவ) 
கணவர்கள் இருந்த காைணத்தால் (மற்தைாருவரின் மரனவியுடன் தாம்பத்திய 
உைவு தகாள்ள) அஞ்ெினர். இது ததாடர்பாககவ "கமலும், கணவனுள்ள 

தபண்களும் (மணமுடிக்க தரட தெய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், கபாரில்) 
உங்களுக்கு உரடரமயாகிவிட்ட தபண்கரளத் தவிை. (இது) அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு விதித்த ெட்டமாகும்'' எனும் (4:24ஆவது) வெனம் அருளப்தபற்ைது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 10 தபண் யாருரடய அதிகாைத்தின் கீழ் இருக்கிைாகளா அவருக்கக 
குழந்ரத உரியது. (இருப்பினும், ொயரல ரவத்து) ெந்கதகங்கரளத் தவிர்க்க 
கவண்டும்.20 

 

 2888 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) 
அவர்க ளும் அப்து பின் ஸம்ஆ (ைலி) அவர்களும் ஓர் இரளஞன் 
விையத்தில் (நபி (ஸல்) அவர் களிடம்) வழக்காடினர். ெஅத் (ைலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! இந்த இரளஞன் என் ெககாதைர் உத்பா பின் 
அபவீக்காஸின் மகன் ஆவான். என் ெககாதைர் (தமது இைப்பின்கபாது) இந்த 

இரளஞன் தம்முரடய மகன் என்று என்னிடம் வலியுறுத்திக் கூைினார். 
இந்த இரளஞன் அவைது ொயலில் இருப்பரத நீங்கள் கவனியுங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். அதற்கு அப்து பின் ஸம்ஆ (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
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தூதகை! இந்த இரளஞன் என் ெககாதைன் ஆவான். என் தந்ரதக்குச் 
தொந்தமான அடிரமப் தபண்ணுக்கு இவன் பிைந்தான்'' எனக் கூைினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அவ்விரளஞனிடம் உத்பாவின் 
ததளிவான ொயரலக் கண்ட பிைகும் (அப்து பின் ஸம்ஆ (ைலி) அவர்களிடம்), 
"அப்கத! அவன் உமக்குரியவகன. (ஒரு தபண் தபற்தைடுத்த) குழந்ரத, 

(அப்)தபண் யாருரடய அதிகாைத்தின் கீழ் இருக்கிைாகளா அவருக்கக உரியது. 
விபொைம் தெய்தவருக்கு இழப்புதான் ஏற்படும்'' எனக் கூைினார்கள். பிைகு (தம் 
மரனவி ெவ்தா (ைலி) அவர்களிடம்), "ெவ்தாகவ! இந்த இரளஞனிடத்தில் 

பர்தாரவப் கபணிக்தகாள்'' என்று கூைினார்கள். "அதற்குப் பிைகு ெவ்தா (ைலி) 
அவர்கரள அந்த இரளஞன் ஒருகபாதும் கண்டதில்ரல'' என ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்.21 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் ரும்ஹ் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (அப்து பின் ஸம்ஆ (ைலி) அவர்கரள) 
"அப்கத!' என்று அரழத்தது இடம்தபைவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் 
நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் மஅமர் 
மற்றும் இப்னு உரயனா (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்புகளில் "விப ொைம் 
தெய்தவருக்கு இழப்புதான் ஏற்படும்'' என்ை குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 
 

 2889 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(ஒரு தபண் தபற்தைடுத்த) குழந்ரத, (அப்) தபண் யாருரடய 
அதிகாைத்தின் கீழ் இருக்கி ைாகளா அவருக்கக உரியது. விபொைம் தெய்த 
வருக்கு இழப்புதான் ஏற்படும்'' என்று கூைி னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 11 அங்க அரடயாளங்கரள ரவத்து உைவு முரைரயக் கண்டைியும் 
நிபுணர், ஒரு குழந்ரத யாருக்குரியததன்று தீர்மானிக்கிைாகைா அதன்படி 
தெயல்படுதல்.  
 

2890 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் தநற்ைிக் ககாடுகள் ஒளிர்ந்த வண்ணம் 
மகிழ்ச்ெியுடன் என்னிடம் வந்தார் கள். அப்கபாது "உனக்குத் ததரியுமா? ெற்று 
முன் (அங்க அரடயாளங்கரளக் தகாண்டு தந்ரத பிள்ரளரயக் கண்டைியும்) 
முஜஸ்ஸிஸ் என்பார், ரஸத் பின் ஹாரிஸாரவயும் (அவரு ரடய புதல்வர்) 
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உொமா பின் ரஸரதயும் (அவர்கள் படுத்திருந்தகபாது) அவர்களின் 
பாதங்கரளப் பார்த்தார். கமலும், "இந்தப் பாதங் களில் ஒன்று 
மற்தைான்ைிலிருந்து உருவானது' என்று தொன்னார்'' என்ைார்கள்.22 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

2891 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மகிழ்ச்ெியுடன் என்னிடம் வந்தார்கள். அப்கபாது "ஆயிைா! 
"பனூ முத்லிஜ்' குலத்ரதச் கெர்ந்த முஜஸ்ஸிஸ் என்பவர், என்னிடம் வந்தார். 
அப்கபாது உொமாவும் (அவருரடய தந்ரத) ரஸதும் ஒரு துணிரயப் 
கபார்த்தி(க்தகாண்டு படுத்து) இருப்பரதக் கண்டார். அவர்களிருவரும் தம் 
தரலகரள மூடியிருந்தனர்; (ஆனால்) அவர்களின் பாதங்கள் தவளிகய 
ததரிந்தன. அப்கபாது முஜஸ்ஸிஸ் "இந்தப் பாதங்களில் ஒன்று மற்தைான்ைி 
லிருந்து உருவானது என்று தொன்னார்'' என்ைார்கள்.23 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

2892 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
பார்த்துக்தகாண் டிருக்க, அங்க அரடயாளங்கரளக் தகாண்டு உைவு 

முரைரயக் கண்டைியும் நிபுணர் ஒருவர் (என் வடீ்டிற்கு) வந்தார். உொமா 
பின் ரஸத் அவர்களும், ரஸத் பின் ஹாரிஸா அவர்களும் அப்கபாது 
ஒருக்களித்துப் படுத்தி ருந்தார்கள். அந்த நிபுணர் (இருவரின் பாதங்க ரளயும் 
பார்த்து), "இந்தப் பாதங்களில் ஒன்று மற்தைான்ைிலிருந்து உருவானது'' என்று 
தொன் னார். அதனால் நபி (ஸல்) அவர்கள் மகிழ்ச்ெி யரடந்து, அவரைக் 
கண்டு வியந்தார்கள். கமலும், அரத எனக்குத் ததரிவித்தார்கள்.24 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் யூனுஸ் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில் 

"முஜஸ்ஸிஸ், அங்க அரடயாளங்கரளக் தகாண்டு உைவு முரைரயக் 
கண்டைியும் நிபுணைாக இருந்தார்'' எனக் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. 
 

 பாடம் : 12 (புதிதாக மணந்துதகாண்ட) கன்னிப் தபண்ணுக்கும் கன்னி கழிந்த 
தபண்ணுக்கும், திருமணத்திற்குப் பின் கணவன் ஒதுக்க கவண்டிய நாட்களின் 
அளவு.25 

 

 2893 உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்ரன மணந்துதகாண்டகபாது, என்னுடன் மூன்று நாட்கள் 
தங்கினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "(புதுமணப் தபண்ணான உன்னு 
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டன் மூன்று நாட்கள் மட்டும் தங்குவதால்) உனக்கு உன் கணவைால் எந்த 

அவமரியாரத யும் கிரடயாது. நீ விரும்பினால் உன்னிடம் ஏழு நாட்கள் 

தங்குகிகைன். ஆனால், உன்னி டம் ஏழு நாட்கள் தங்கினால், என்னுரடய 
மற்ைத் துரணவியரிடமும் ஏழு நாட்கள் தங்கு கவன்'' என்று கூைினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

2894 அப்துல் மலிக் பின் அபபீக்ர் பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூைியதா வது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உம்மு ெலமா (ைலி) 
அவர்கரள மணந்து தகாண்டகபாது, (மறு நாள்) காரலயில் தம் முடன் 
இருந்த உம்மு ெலமாவிடம் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"(புதுமணப் தபண்ணான உன்னுடன் மூன்று நாட்கள் மட்டும் தங்குவதால்) 
உனக்கு உன் கணவைால் எந்த அவமரியாரதயும் கிரடயாது. நீ விரும்பினால் 
உன்னிடம் ஏழு நாட்கள் தங்குகிகைன். நீ விரும்பினால் உன்னிடம் மூன்று 
நாட்கள் தங்கிவிட்டு, (மற்ைத் துரணவியர்) ஒவ்தவாருவரின் வடீ்டுக்கும் 

தெல்கிகைன்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள், 

"என்னிடம் மூன்று நாட்கள் தங்கியிருங்கள்'' என்று கூைினார்கள்.26 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 

பின்வருமாறு காணப்படுகிைது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உம்மு 
ெலமா (ைலி) அவர்கரள மணந்து அவர்களுடன் தங்கியிருந்தார்கள். (மூன்று 

நாட்களுக்குப்) பின்னர் (மற்ைத் துரணவியரின் வடீ்டுக் குச் தெல்வதற்காக) 
நபி (ஸல்) அவர்கள் புைப்பட முற்பட்டகபாது, உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் 
நபி (ஸல்) அவர்களின் ஆரடரயப் பிடித்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ விரும்பினால் கமலும் ெில நாட்கள் (உன் னுடன்) 
தங்குகிகைன். (ஆனால்,) அரத உனது கணக்கில் (கழித்து) 
ரவத்துக்தகாள்கவன். ஏழு நாட்கள் கன்னிப் தபண்ணுக்கும், மூன்று நாட் கள் 
கன்னி கழிந்த தபண்ணுக்கும் உரியரவ யாகும்'' என்று கூைினார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது 

 

2895 அப்துல் வாஹித் பின் அய்மன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூபக்ர் 
பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்களிடமி 
ருந்து பல விையங்கரள அைிவித்துள்ளார் கள். அவற்ைில் (பின்வைக்கூடிய) 
இதுவும் ஒன்று: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உம்மு ெலமா (ைலி) 
அவர்கரள மணந்தார்கள். (அப்கபாது) அவர்களிடம், "நீ விரும்பினால் நான் 
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உன்னிடமும் ஏழு நாட்கள் தங்குகிகைன்; (அரதப் கபான்று) என்னுரடய 
மற்ைத் துரணவியரிடமும் ஏழு நாட்கள் தங்குகவன்'' என்று கூைினார்கள். 
 

 2896 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் கன்னி 
கழிந்த தபண் (ஒருத்தி மரனவியாக) இருக்க, மற்தைாரு கன்னிப் தபண்ரண 
மணந்துதகாண்டால், (முதலில்) கன்னிப் தபண்ணிடம் ஏழு நாட்கள் தங்குவார். 
ஒருவர் கன்னிப் தபண் (ஒருத்தி மரனவியாக) இருக்க, கன்னி கழிந்த 

தபண்ரண மணந்தால் (முதலில்) கன்னி கழிந்த தபண்ணிடம் மூன்று நாட்கள் 

தங்குவார். அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான காலித் பின் மஹ்ைான் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: "இரத அனஸ் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கிைார்கள்' என்று நான் தொன்னால், அது 
(தவைாகாது) ெரிதான். ஆயினும், அனஸ் (ைலி) அவர்கள், "இதுகவ 
நபிவழியாகும்'' என்று (மட்டுகம) கூைினார்கள்.27 

 

 2897 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒருவர் (தாம் மணந்த) கன்னிப் 
தபண்ணிடம் ஏழு நாட்கள் தங்குவகத நபிவழியாகும். அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான காலித் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் நிரனத்தால் "இரத 
அனஸ் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கிைார் கள்'' 

என்று தொல்ல முடியும். (அது தவைில்ரல.) இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 13 மரனவியருக்கு (இைவுகரள) ஒதுக் கீடு தெய்வதும்,  

 ஒவ்தவாரு மரனவிக் கும் (குரைந்தது) ஓர் இைவு ஒரு பகரல ஒதுக்குவகத 
நபிவழியாகும் என்பதன் விளக்கமும்.  
 

2898 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு ஒன்பது 
துரணவியர் இருந்தனர்.28 அவர்களிரடகய (இைவுகரளப்) பங்கிட்டு 
(ஒவ்தவாருவரிடமும் ஓர் இைவு வதீம் தங்கிவந்ததால்), முதலாவது 
மரனவியிடம் ஒன்பது நாட்களுக்குப் பிைகக நபியவர்கள் திரும்பச் 

தெல்வார்கள். எனகவ, யாருரடய வடீ்டில் நபியவர்கள் தங்குவார்ககளா 
அவைது வடீ்டில் எல்லாத் துரணவியரும் ஒவ்கவார் இைவிலும் ஒன்றுகூடுவர். 
(ஓர் இைவில்) ஆயிைா (ைலி) அவர்களது வடீ்டில் இருந்தகபாது, ரஸனப் (ைலி) 
அவர்கள் அங்கு வந்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஆயிைா என்று நிரனத்து) 
ரஸனபிடம் ரகரய நீட்டினார்கள். அப்கபாது ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் "இவர் 
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ரஸனப்'' என்ைார்கள். உடகன நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது ரகரய 
விலக்கிக்தகாண்டார்கள்.29 இதனால் ஆயிைா (ைலி) அவர்களும் ரஸனப் (ைலி) 
அவர்களும் வாக்குவாதம் தெய்தனர். ததாழு ரகக்காக "இகாமத்' 

தொல்லப்பட்டும்கூட அவர்கள் ெப்தமிட்டுக்தகாண்டிருந்தனர். அப் கபாது 
அவ்வழிகய தென்றுதகாண்டிருந்த அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் அவ்விருவரின் 
ெப்தத்ரதக் ககட்டு (ககாபமுற்று, நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! அவர் களின் வாயில் மண்ரணத் தூவிவிட்டு, நீங் கள் ததாழச் 
தெல்லுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களும் (ததாழச்) 
தென்ைார்கள். அப்கபாது ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "இப் கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ததாழுது முடித்த தும், (என் தந்ரத) அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் 
வருவார்கள்; என்ரனக் கடுரமயாகக் கண்டிப் பார்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
(அரதப் கபான்கை) நபி (ஸல்) அவர்கள் ததாழுது முடித்ததும், அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்கள் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் வந்து கடுஞ் தொற்களால் அவரைக் 
கண்டித்தார்கள். கமலும், "இப்படியா நீ நடந்து தகாள்கிைாய்?'' என்று 

ககட்டார்கள். 
 

 பாடம் : 14 மரனவியரில் ஒருவர், தனது முரை நாரள மற்ைவருக்கு 
விட்டுக்தகாடுக்கலாம். 
 

 2899 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: கூர்ரமயான அைிவும் திடமான 
மனமும் தகாண்ட ெவ்தா பின்த் ஸம்ஆ (ைலி) அவர்கரளத் தவிை, கவறு எந்தப் 
தபண்ரணப் பார்த்தும் "அவைாக நான் இருக்க கவண்டும்' என்று நான் விரும்பி 
யதில்ரல.30 ெவ்தா (ைலி) அவர்கள் முதுரம அரடந்தகபாது, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களால் ஒதுக்கப்பட்ட தமக்குரிய முரை நாரள ெவ்தா (ைலி) 
அவர்கள் எனக்கு விட்டுக் தகாடுத்தார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நீங்கள் 
எனக்கு ஒதுக்கிய (முரை) நாரள நான் ஆயிைாவிற்கு விட்டுக் 

தகாடுத்துவிட்கடன்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ெவ்தா கூைினார்கள். 
எனகவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்குரிய முரை நாரளயும் 
ெவ்தா (ைலி) அவர்களுக்குரிய முரை நாரள யும் கெர்த்து இைண்டு நாட்கரள 
எனக்கு ஒதுக்கினார்கள்.31  

 

2900 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந் துள்ளது. அவற்ைில் ைரீக் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "எனக்குப் பின் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
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மணந்துதகாண்டவர்களில் ெவ்தா (ைலி) அவர்ககள முதல் தபண்மணி ஆவார் 
என்று ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைி னார்கள்'' என அதிகப்படியாக இடம்தபற் 
றுள்ளது.  
 

2901 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக் குத் தங்கரளகய (மஹ்ரின்ைி) தகாரடயாக வழங்க முன்வந்த 
தபண்கரளப் பற்ைி நான் கைாைம் தகாண்டிருந்கதன். நான், "ஒரு தபண் 
தன்ரனத் தாகன (ஓர் ஆணுக்கு) அன்பளிப்பாக வழங்கவும் தெய்வாளா?'' 

என்று தொல்லிக்தகாண்கடன். "(நபிகய! உம் துரணவியைான) அவர்களில் 
நீங்கள் விரும்பியவர்கரள (விரும்பும் காலம்வரை) ஒதுக்கிரவக்கலாம். 
நீங்கள் விரும்பியவர்கரள (விரும்பும் காலம்வரை) உங்களுடன் 
இருக்கரவக்கலாம். நீங்கள் ஒதுக்கிரவத்தவர்களில் யாரை 
விரும்புகின்ைரீ்ககளா அவர்கரள (மறுபடியும்) உங்களுடன் 
கெர்த்துக்தகாள்ளலாம். இதனால் உங்கள் மீது குற்ைம் ஏதுமில்ரல'' (33:51) 

எனும் இரைவெனத்ரத அல்லாஹ் அருளியகபாது, நான் நபியவர் களிடம் 
"உங்கள் இரைவன் உங்கள் விருப்பத்ரத விரைவாகப் பூர்த்தி தெய்வரதகய 
நான் பார்க்கிகைன்'' என்று தொன்கனன்.32  

 

2902 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான், "ஒரு தபண் தன்ரனத் தாகன 
ஓர் ஆணுக்குக் தகாரடயாக வழங்க தவட்கப்பட மாட்டாளா?'' என்று 
கூைிவந்கதன். பின்னர் "(நபிகய! உங்கள் துரணவியைாகிய) அவர் களில் 
நீங்கள் விரும்பியவர்கரள (விரும்பும் காலம்வரை) ஒதுக்கிரவக்கலாம். 
நீங்கள் விரும்பியவர்கரள (விரும்பும் காலம்வரை) உங்களுடன் 
இருக்கரவக்கலாம்'' எனும் (33:51ஆவது) வெனத்ரத அல்லாஹ் அருளிய 

கபாது, நான் நபியவர்களிடம் "உங்கள் இரைவன் உங்கள் விருப்பத்ரத 
விரைவாகப் பூர்த்தி தெய்கிைான்'' என்று தொன்கனன்.33 

 

 2903 அதாஉ பின் அபைீபாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களுரடய துரணவியார் ரமமூனா (ைலி) அவர்களின் ஜனாஸாவில் 

(இறுதித் ததாழுரகயில்) நாங்கள் "ெரிஃப்' எனும் இடத்தில் இப்னு அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்களுடன் கலந்து தகாண்கடாம். அப்கபாது இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: இவர் நபி (ஸல்) அவர்களுரடய 
துரணவியார் ஆவார். இவைது (உடல் ரவக்கப்பட்டுள்ள) கட்டிரலத் 
தூக்கும்கபாது குலுக்ககவா அரெக்ககவா தெய்யாதீர்கள்; தமன்ரமயுடன் 
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(எடுத்துச்) தெல்லுங்கள்.34 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஒன்பது 

துரணவியர் இருந்தனர். எட்டுப் கபருக்கு அவர்கள் (இைரவப்) 
பங்கிட்டுவந்தார்கள்; ஒகைதயாருவருக்கு மட்டும் பங்கிட்டுத் தை வில்ரல.35 

அைிவிப்பாளர் அதாஉ (ைஹ்) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் இைரவப் 
பங்கிட்டுக் தகாடுக்காத அந்தத் துரணவியார் ஸஃபிய்யா பின்த் ஹுரய பின் 
அக்தப் ஆவார்'' என்று குைிப்பிடுகிைார்கள்.36 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

2904 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. இப்னு ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர்களது அைி விப்பில், "மதீனாவில் 
இைந்த நபி (ஸல்) அவர் களின் துரணவியரில் அவர்தாம் இறுதியான வர் 
என அதாஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்'' என்று அதிகப்படியாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.37 

 

 பாடம் : 15 மார்க்க (நல்தலாழுக்க)ம் உரடய தபண்ரண மணப்பது 
விரும்பத் தக்கதாகும்.  
 

2905 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான்கு (கநாக்கங்களு)க்காக ஒரு தபண் 
மணமுடிக்கப்படுகிைாள்: 1. அவளது தெல்வத்திற்காக. 2. அவளது குடும்பப் 
பாைம்பரியத்திற்காக. 3. அவளது அழகிற்காக. 4. அவளது மார்க்க 
(நல்தலாழுக்க)த்திற்காக. ஆககவ, மார்க்க (நல்தலாழுக்க)ம் உரடயவரள 
(மணந்து)தகாண்டு தவற்ைி அரடந்துதகாள்! (இல்ரலகயல்) உன்னிரு 
கைங்களும் மண்ணாகட்டும்! இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.38  

 

2906 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் காலத்தில் ஒரு தபண்ரண 
மணந்கதன். பின்னர் நபி (ஸல்) அவர்கரள நான் ெந்தித்தகபாது அவர்கள் 
என்னிடம், "ஜாபிகை! நீ மணமுடித்து விட்டாயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் 
"ஆம், (மணமுடித்துவிட்கடன்)'' என்று கூைிகனன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "(அவள்) 
கன்னிப் தபண்ணா? அல்லது கன்னி கழிந்த தபண்ணா?'' என்று ககட்டார்கள். 
நான் "(அவள்) கன்னி கழிந்த தபண்'' என்று கூைிகனன். (அப்கபாது) நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "கன்னிப் தபண்ரண மணந்து தகாண்டு நீ அவளுடன் தகாஞ்ெிக் 
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குலவி மகிழ்ந்திருக்கலாகம!'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! எனக் குச் ெககாதரிகள் ெிலர் உள்ளனர். எனகவ, 

(வயதில் ெிைியவளான அனுபவமில்லாத கன்னிப் தபண்ரண மணப்பதால்) 
அவள் எனக்கும் என் ெககாதரிகளுக்குமிரடகய பிைச் ெிரனயாக 
இருந்துவிடுவாள் என்று நான் அஞ்ெிகனன். (எனகவதான், கன்னி கழிந்த 
தபண்ரண மணந்துதகாண்கடன்)'' என்று கூைிகனன். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அப்படிதயன்ைால், இ(வ்வாறு நீ தெய்த)து ெரிதான்!'' என்று 
கூைிவிட்டு, (பின்வருமாறு) தொன்னார்கள்: (மூன்று கநாக்கங்களுக்காக) ஒரு 
தபண் மணமுடிக்கப்படுகிைாள்: 1. அவளது மார்க்க (நல்தலாழுக்க)த்திற்காக. 2. 

அவளது தெல்வத்திற்காக. 3. அவளது அழகிற் காக. ஆககவ, மார்க்க 
(நல்தலாழுக்க)ம் உரடய தபண்ரண மணந்துதகாள்! (இல்ரலகயல்) உன்னிரு 
கைங்களும் மண்ணாகட்டும் 

 

பாடம் : 16 கன்னிப் தபண்ரண மணப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.  
 

2907 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஒரு 
தபண்ரணத் திருமணம் தெய்துதகாண்கடன். பின்னர் என்னிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ மணமுடித்துவிட்டாயா?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்கைன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "கன்னிப் தபண்ரண 
மணந்துதகாண்டாயா? அல்லது கன்னி கழிந்த தபண்ரண 
மணந்துதகாண்டாயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "கன்னிகழிந்த தபண்ரண 
மணந்து தகாண்கடன்'' என்று பதிலளித்கதன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"கன்னிப் தபண்கரளவிட்டும், அவர்களுடன் (தகாஞ்ெிக் குலவி) 
விரளயாடுவரதவிட்டும் நீ எங்கக விலகிச் தென்றுவிட்டாய்?'' என்று 

ககட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் ஓர் அைிவிப்பில் ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் இந்த 
ஹதீரஸ (அைிவிப்பாளர்) அம்ர் பின் தீனார் (ைஹ்) அவர்களிடம் கூைியகபாது 
அவர்கள், "நான் இந்த ஹதீரஸ ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து பின்வருமாறு 

ககட்டிருக்கிகைன் என்று கூைினார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்களிடம்), "கன்னிப் தபண்ரண மணந்துதகாண்டு அவ களாடு நீயும் 
உன்கனாடு அவளுமாகக் தகாஞ்ெிக் குலவி மகிழ்ந்திருக்கலாகம!'' என்று 
ககட்டார்கள்.39  
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2908 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரத) 
அப்துல்லாஹ் (ைலி) அவர் கள் (உஹுதுப் கபாரில்) இைந்துவிட்டார்கள். 
(இைக்கும்கபாது) ஒன்பது தபண் மக்கரள (அல்லது ஏழு தபண் மக்கரள) 
விட்டுச் தென்ைார்கள். ஆககவ, (கன்னி கழிந்த) ஒரு தபண்ரண நான் 

மணமுடித்துக்தகாண்கடன். அப்கபாது என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ஜாபிகை! நீ மணமுடித்துக் தகாண்டாயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் 
"ஆம்' என்கைன். அதற்கு "கன்னிப் தபண் ரணயா, கன்னி கழிந்த தபண்ரணயா 
(யாரை மணந்தாய்)?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "இல்ரல; கன்னி கழிந்த 
தபண்ரணத்தான் (மணந்கதன்), அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று பதிலளித்கதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கன்னிப் தபண்ரண மணந்து "நீ 
அவளுடனும் அவள் உன்னுடனும் தகாஞ்ெிக் குலவி விரளயாடலாகம' 

அல்லது "நீ அவளுக்கும் அவள் உனக்கும் மகிழ்வூட்டலாகம' '' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு நான், "(என் தந்ரத) அப்துல்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 
"ஒன்பது' அல்லது "ஏழு' தபண் மக்கரள விட்டுவிட்டு இைந்துவிட்டார்கள். 
(வயதில்) அவர்கரளதயாத்த ஒரு (இளவயதுப்) தபண்ரண (மணமுடித்து) 
அவர்களிடம் அரழத்துச் தெல்வரத நான் விரும்பவில்ரல; அவர்கரளப் 
பைாமரித்துச் ெீைாகப் கபணி நிர்வகிக்கும் (பக்குவமுள்ள) ஒரு தபண்ரணகய 
(அவர்களிடம்) அரழத்துச் தெல்ல நான் விரும்பிகனன்'' என்கைன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அல்லாஹ் உனக்கு "வளத்ரத 
அளிப்பானாக' என்று, அல்லது "நல்ல வார்த்ரதரய' என்னிடம் கூைினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
அபுர்ைபஉீ அஸ்ஸஹ்ைான ீ(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "நீ அவளுடனும் 

அவள் உன்னுடனும் தகாஞ்ெிக் குலவி விரளயாடலாகம; நீ அவளுக்கும் 
அவள் உனக்கும் மகிழ்வூட்டலாகம!'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள் என (ஐயப்பாடின்ைி) இடம்தபற்றுள்ளது.40 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "திருமணம் 
முடித்துக்தகாண் டாயா, ஜாபிகை?' என்று ககட்டார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகி, 
"மாைாக, அவர்களுக்குத் தரல வாரிவிட்டு, அவர்கரள(க் கருத்தாக)ப் 
பைாமரித்துவரும் ஒரு தபண்ரண (திருமணம் தெய்ய நிரனத்கத கன்னி 
கழிந்த தபண்ரணத் கதர்ந்ததடுத்கதன்)'' என்று கூைிகனன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ தெய்தது ெரிதான்'' என்று 
கூைினார்கள் என்று ஹதீஸ் முடிகிைது.41  
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2909 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் ஒரு 
கபாரில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். நாங்கள் 

(கபாரை முடித்து) திரும்பிக்தகாண்டி ருந்தகபாது, நான் தமதுவாகச் 
தெல்லக்கூடிய என் ஒட்டகத்தின் மீது இருந்துதகாண்டு அவெைப் 
பட்டுக்தகாண்டிருந்கதன். அப்தபாழுது ஒருவர் எனக்குப் பின்னால் வாகனம் 
ஒன்ைில் வந்துகெர்ந்து, தம்மிடமிருந்த ரகத்தடியால் எனது ஒட்டகத்ரதக் 
குத்தினார். உடகன எனது ஒட்டகம் நீ காணுகின்ை ஒட்டகங்களிகலகய மிக 
உயர்தைமானது கபான்று ஓடலாயிற்று. நான் திரும்பிப் பார்த்கதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் (என்னிடம்), 
"ஜாபிகை! என்ன அவெைம் உனக்கு?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு, 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் புதிதாகத் திருமணம் தெய்துதகாண்டவன்'' 

என்கைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ மணந்தது கன்னிப் 
தபண்ரணயா, அல்லது கன்னி கழிந்த தபண்ரணயா?'' என்று ககட்டார்கள். 
நான் "இல்ரல; கன்னி கழிந்த தபண்ரணகய (மணந்கதன்)'' என்கைன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கன்னிப் தபண்ரண மணந்துதகாண்டு, 

அவகளாடு நீயும் உன்கனாடு அவளுமாகக் தகாஞ்ெிக் குலவி 
மகிழ்ந்திருக்கலாகம?'' என்று ககட்டார்கள். பிைகு மதீனாவிற்கு வந்து 
(ஊருக்குள்) நுரழயப்கபானகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள், 

"(நீங்கள் ஊர் வந்து கெர்ந்துவிட்ட தகவல் வடீ்டுப் தபண்கரளச் தென்ைரடய) 
இைவு (இைா) கநைம் வரும்வரை ெற்றுப் தபாறுத்திருங்கள். தரலவிரி 
ககாலமாயிருக்கும் தபண்கள் தரல வாரிக் தகாள்ளட்டும். (கணவரனப்) 
பிரிந்திருந்த தபண்கள் ெவைக் கத்திரயப் பயன்படுத்தி(த் தங்கரள 

ஆயத்தப்படுத்தி)க்தகாள்ளட்டும்'' என்று தொன்னார்கள். கமலும், "நீ (ஊருக்குச்) 
தென்ைால் புத்திொலித்தனமாக நடந்து (குழந்ரதரயத் கதடிக்)தகாள்; 

புத்திொலித்தனமாக நடந்து தகாள்'' என்றும் தொன்னார்கள்.42 - ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் களுடன் ஓர் அைப்கபாருக்குப் புைப்பட்டுச் தென்கைன். (கபாரை முடித்து 
நாங்கள் திரும்பியகபாது) எனது ஒட்டகம் கரளத்து பலமிழந்துகபானதால் 
என்ரனத் தாமதப் படுத்திவிட்டது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்னிடம் வந்து "ஜாபிர்(தானா)?' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' 

என்கைன். "என்ன விையம் (ஏன் தாமதம்)?'' என்று ககட்டார்கள். "எனது ஒட்ட 
கம் கரளத்துப் பலமிழந்துகபானதால் நான் பின்தங்கிவிட்கடன்'' என்று 

தொன்கனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வாக னத்திலிருந்து) 
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கீகழ இைங்கி, முரனப் பகுதி வரளந்த தமது ரகத்தடியால் எனது 
ஒட்டகத்ரதக் குத்திவிட்டார்கள். பிைகு "ஒட்டகத்தில் ஏறு'' என்ைார்கள். நான் 
ஒட்டகத்தில் ஏைிகனன். (அது விரைந் கதாடியது.) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கரளவிட எனது ஒட்டகம் முந்திவிடாதவாறு அரதக் 
கட்டுப்படுத்திகனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ 
திருமணம் தெய்து தகாண்டாயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்கைன். 
அதற்கு, "கன்னிப் தபண்ரணயா, கன்னி கழிந்த தபண்ரணயா (யாரை 
மணந்தாய்)?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "இல்ரல; கன்னி கழிந்த 
தபண்ரணத்தான் (மணந்து தகாண்கடன்)'' என்கைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "கன்னிப் தபண்ரண மணந்து தகாண்டு அவகளாடு நீயும் 
உன்கனாடு அவளுமாகக் தகாஞ்ெிக் குலவி மகிழ்ந்திருக்கலாகம?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான், "எனக்குச் ெககாதரிகள் ெிலர் உள்ளனர். அவர்கரள 
அைவரணத்து, அவர்களுக்குத் தரல வாரி, அவர்கரளப் பைாமரிக்கக்கூடிய ஒரு 
தபண்ரண மணக்க கவண்டும் என்று விரும்பிகனன்'' என்று பதிலளித்கதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இப்கபாது நீ ஊருக்குச் 
தெல்லப்கபாகிைாய். ஊர் தென்ைதும் புத்திொலித்தனமாக நடந்துதகாள்; 

புத்திொலித் தனமாக நடந்துதகாள்'' என்று கூைிவிட்டு, "உனது ஒட்டகத்ரத 
(எனக்கு) விற்றுவிடுகிைாயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ெரி' என்கைன். 
அவர்கள் என்னிடமிருந்து ஓர் "ஊக்கியா' விரல கபெி அரத 

வாங்கிக்தகாண்டார்கள். (ததாடர்ந்து ஊர் வந்து கெரும்வரை அதிகலகய நான் 

வந்கதன்.) (எனக்கு முன்கப) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(மதீனாவிற்குச்) தென்றுவிட் டார்கள். நான் மறுநாள்தான் தென்ைரடந்கதன். 
நான் பள்ளிவாெலுக்கு வந்தகபாது அதன் நுரழவாயிலில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இருப்பரதக் கண்கடன். "இப்கபாது தான் வருகிைாயா?'' 

என்று என்னிடம் ககட் டார்கள். நான் "ஆம்' என்கைன். "உனது ஒட்ட கத்ரத 
விட்டுவிட்டு உள்கள தென்று இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழு'' என்று தொன்னார்கள். 
அவ்வாகை நான் உள்கள தென்று ததாழுது விட்டுத் திரும்பிவந்கதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்காக ஓர் "ஊக்கியா' எரட 
கபாடுமாறு பிலால் (ைலி) அவர்களுக்கு உத்தைவிட்டார்கள். எனக்காக பிலால் 
(ைலி) அவர்கள் எரட கபாட்டுச் ெற்று தாைாளமாககவ நிறுத்(துத் தந்)தார்கள். 
பிைகு நான் திரும்பிச் தென்ைகபாது "ஜாபிரை எனக் காக அரழத்துவா'' 

என்ைார்கள். அவ்வாகை நான் அரழக்கப்பட்கடன். நான் (என் மன திற்குள்) 
"இப்கபாது எனது ஒட்டகத்ரத எனக்கக திரும்பத் தந்துவிடுவார்ககளா! 
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அ(வ்வாறு ஒட்டகத்ரதயும் வாங்கிக்தகாண்டு விரலரயயும் 
தபற்றுக்தகாண்டு நபியவர்கரளச் ெிைமப் படுத்துவ)ரதவிட தவறுப்பானது 
எனக்கு கவதைான்றுமில்ரல'' என்று கூைிக்தகாண்கடன். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனது ஒட்டகத்ரத நீகய 
எடுத்துக்தகாள்; அதன் கிையமும் உனக்கக'' என்ைார்கள்.43 

 

 2910 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் ஒரு 
(கபாரை முடித்துத் திரும்பும்) பயணத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 
களுடன் இருந்கதாம். அப்கபாது நான் எனது நீர் இரைக்கும் ஒட்டகத்தில் 
இருந்கதன். அது மக்க ளின் பின்வரிரெயில் வந்துதகாண்டிருந்தது. அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்மி டமிருந்த ஒரு தபாருளால் 
அரத "அடித்தார்கள்' அல்லது "குத்தினார்கள்'. பின்னர் அது எனக்கு அடங்காமல் 

மக்கரள முந்திக்தகாண்டு ஓடத் துவங்கியது. பின்னர் அரத நான் 
கட்டுப்படுத்த கவண்டியதாயிற்று. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அல்லாஹ் உன்ரன மன்னிக் கட்டும்! இ(ந்த ஒட்டகத்)ரத 
இன்னின்ன விரலக்கு எனக்கு நீ விற்றுவிடுகிைாயா?'' என்று ககட்டார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இது உங்களுக்குரியது'' என்கைன். அவர்கள், 

"அல்லாஹ் உன்ரன மன்னிக்கட்டும்! இன்னின்ன விரலக்கு இரத நீ எனக்கு 
விற்றுவிடுகிைாயா?'' என்று (மீண்டும்) ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! இது உங்களுக்குரி யது'' என்கைன். அவர்கள் என்னிடம், "உன் 
தந்ரத(யின் மரைவு)க்குப் பின் நீ மணமுடித் தாயா?'' என்று ககட்டார்கள். 
நான் "ஆம்' என்கைன். அவர்கள், "கன்னி கழிந்த தபண் ரணயா, அல்லது 
கன்னிப் தபண்ரணயா (யாரை மணந்தாய்)?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "கன்னி 
கழிந்த தபண்ரணத்தான் (மணந் கதன்)'' என்கைன். "ஏன், கன்னிப் தபண்ரண 

மணந்து அவள் உனக்கும் நீ அவளுக்கும் மகிழ்வூட்டலாகம; அவள் 
உன்னுடனும் நீ அவளுடனும் தகாஞ்ெிக் குலவி விரளயாட லாகம?'' என்று 
ககட்டார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான அபூநள்ைா முன்திர் பின் மாலிக் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: பின்னர் ("அல்லாஹ் உன்ரன மன்னிக் கட்டும்; இரத 
நீ இன்னின்ன விரலக்கு எனக்கு விற்றுவிடுகிைாயா?' எனும்) இச்தொல்கல, 

"அல்லாஹ் உன்ரன மன்னிக்கட்டும்; இன்னின்னரதச் தெய்'' என்று 
முஸ்லிம்கள் கூறுகின்ை தொல் வழக்காக அரமந்தது.  
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பாடம் : 17 பயன் தரும் இவ்வுலகச் தெல்வங்களில் மிகவும் கமலானது, 

நல்ல மரனவிகய.  
 

2911 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இவ்வுலகம் 
(முழுவதும்) பயனளிக்கும் தெல்வங்ககள; பயனளிக்கும் இவ்வுலகச் 

தெல்வங்களில் மிகவும் கமலானது, நல்ல மரனவிகய.44 இரத அப்துல்லாஹ் 
பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

பாடம் : 18 தபண்களுக்கு நலம் நாடுதல்  

 

2912 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தபண் (வரளந்த) 
விலா எலும்ரபப் கபான்ைவள் ஆவாள். அவரள நீ (ஒகையடி யாக) 
நிமிர்த்தப்கபானால் அவரள ஒடித்கத விடுவாய். அவரள நீ அப்படிகய விட்டு 

விட்டால், அவளில் ககாணல் இருக்ககவ அவரள அனுபவிக்க 
கவண்டியதுதான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.45 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது 

 

2913 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தபண் (வரளந்த) 
விலா எலும்பிலிருந்து பரடக்கப்பட்டிருக்கிைாள். ஒகை (குண) வழி யில் 
உனக்கு அவள் ஒருகபாதும் இணங்க மாட்டாள். அவரள நீ அனுபவித்துக் 

தகாண்கட இருந்தால், அவளில் ககாணல் இருக்ககவ அனுபவிக்க 
கவண்டியதுதான். அவரள நீ (ஒகையடியாக) நிமிர்த்தப்கபானால் அவரள 
ஒடித்கதவிடுவாய். அவரள "ஒடிப்பது' என்பது, அவரள மணவிலக்குச் 
தெய்வதாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
 

 2914 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்ரவயும் இறுதி நாரளயும் 
நம்பிக்ரக தகாண்டவர் ஏகதனும் பிைச்ெிரனயில் பங்தகடுத் தால் ஒன்று, 

நல்லரதகய கபெட்டும்; அல்லது வாய்மூடி (தமௌனமாக) இருக்கட்டும். 
தபண்களுக்கு நன்ரமகய நாடுங்கள். (அவர்களிடம் நல்ல விதமாக 

நடந்துதகாள்ளும்படி கூறும் எனது அைிவு ரைரய ஏற்றுக்தகாள்ளுங்கள்.) 
ஏதனனில், தபண், விலா எலும்பிலிருந்து பரடக்கப்பட்டிருக்கிைாள். விலா 
எலும்பிகலகய அதன் கமற்பகுதி மிகவும் ககாணலானதாகும். நீ அரத 
(ஒகையடியாக) நிமிர்த்தப்கபானால் அரத நீ உரடத்கத விடுவாய். அரத 
அப்படிகய விட்டுவிட்டால், ககாணலுள்ளதாககவ அது நீடிக்கும். ஆககவ, 
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தபண்களுக்கு நன்ரமகய நாடுங்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.46 

 

2915 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இரைநம்பிக்ரகதகாண்ட ஓர் ஆண் இரை நம்பிக்ரகயுள்ள ஒரு 
தபண்ரண (முழுரம யாக) தவறுத்து ஒதுக்க கவண்டாம். அவளிட மிருந்து 
அவர் ஒரு குணத்ரத தவறுத்தாலும், மற்தைாரு குணத்ரதக் கண்டு 

திருப்திதகாள்ளட்டும்'' என்கைா, அல்லது (இரதப் கபான்று) கவதைாரு 
முரையிகலா கூைினார்கள்.47 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 19 "ஹவ்வா' இருந்திைாவிட்டால் எந்தப் தபண்ணும் ஒருகபாதும் தன் 
கணவரன ஏமாற்ைியிருக்கமாட்டாள்.  
 

2916 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: ஹவ்வா 
(ஆதிமனிதர் ஆதம் (அரல) அவர்களின் துரணவி ஏவாள்) இருந்திைா 
விட்டால், எந்தப் தபண்ணும் தன் கணவரன ஒருகபாதும் 
ஏமாற்ைியிருக்கமாட்டாள்.48 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

2917 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
இஸ்ைகவலர்கள் இருந்திைாவிட்டால் உணவு தகட்டுப்கபாயிருக்காது; இரைச்ெி 
துர்நாற்ைமடித் திருக்காது. ஹவ்வா இருந்திைாவிட்டால் எந்தப் தபண்ணும் 

ஒருகபாதும் தன் கணவரன ஏமாற்ைி யிருக்கமாட்டாள் 
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அத்தியாயம் - 18 : மணவிலக்கு1 (ஹதீஸ் 2918 – 2984 வரை) 
 

பாடம் : 1 மாதவிடாயிலிருக்கும் தபண்ரண அவளது ெம்மதமின்ைி 
 மணவிலக்குச் தெய்வது தரட தெய்யப்பட்டுள்ளது; ஆயினும், (மாதவிடாய் 
காலத்தில்) கணவன் மணவிலக்குச் தெய்தால் மணவிலக்கு நிகழகவ தெய்யும். 
எனினும், மரனவிரயத் திரும்ப அரழத்துக்தகாள்ளுமாறு அவன் 
கட்டரளயிடப் படுவான். 

 2918 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் என் மரனவிரய 
(மாதவிடாய் காலத்தில்) மணவிலக்குச் தெய்துவிட்கடன். ஆககவ, (என் தந்ரத) 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் இரதப் பற்ைி அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வினவினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என் தந்ரதயிடம், "உங்கள் புதல்வருக்குக் கட்ட ரளயிடுங்கள்; அவர் 
தம் மரனவிரயத் திரும்ப அரழத்துக்தகாள்ளட்டும்! பிைகு அவள் 
மாதவிடாயிலிருந்து தூய்ரமயரடந்து, அடுத்து மீண்டும் அவளுக்கு 
மாதவிடாய் ஏற்பட்டுப் பின்னர் அதிலிருந்து அவள் தூய்ரமயரடயும்வரை 
அவரள (தம்மிடகம) விட்டுரவக்கட்டும். பிைகு அவர் விரும்பினால், 

(இைண்டாவது மாதவிடாயிலி ருந்து தூய்ரமயான) பின்னர் தம்மிடகம (தம் 
மரனவியாக) ரவத்திருக்கட்டும். அவர் விரும்பினால் அவளுடன் தாம்பத்திய 

உைவு தகாள்வதற்கு முன்பாக அவரள மணவிலக்குச் தெய்யட் டும். 
(மாதவிடாயிலிருந்து தூய்ரமயான) இந்தக் கால கட்டகம மரனவியரை 
மண விலக்குச் தெய்ய அல்லாஹ் (2:228ஆவது வெ னத்தில்) அனுமதித்துள்ள 
("இத்தா' எனும் காத் திருப்புக் காலத்ரதக் கணக்கிட்டுக்தகாள்வ தற்கு ஏற்ை) 
கால கட்டமாகும்'' என்று தொன்னார்கள்.2 - நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் 
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கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் தம் மரனவிரய, 

அவர் மாதவிடாயிலிருந்த ெமயத்தில் ஒரு தலாக் தொல்லிவிட்டார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 
அவர்களுக்கு(ப் பின்வருமாறு) கட்டரளயிட்டார்கள்: அவர் தம் மரனவிரயத் 
திரும்ப அரழத் துக்தகாள்ள கவண்டும். பிைகு மரனவி மாத விடாயிலிருந்து 
தூய்ரமயாகும்வரை தம்மி டகம ரவத்துக்தகாள்ள கவண்டும். பிைகு 

தம்மிடம் இருக்கும் அவளுக்கு இைண்டாவது முரை மாதவிடாய் ஏற்பட்டு, 

அதன் பிைகு அந்த மாதவிடாயிலிருந்து அவள் தூய்ரமயரடயும்வரை 
காத்திருக்க கவண்டும். பின்னர் அவரளத் தலாக் தொல்ல விரும்பினால் 
அவளுடன் தாம்பத்திய உைவு தகாள்வதற்கு முன் அவள் (மாதவிடாய் 
காலத்தில் இல்லாமல்) தூய்ரமயானவளாய் இருக்கும்கபாது தலாக் 
தொல்லிக்தகாள்ளட்டும்! இதுகவ, தபண்கரள மணவிலக்குச் தெய்ய அல்லாஹ் 
உத்தைவிட்டுள்ள காலமாகும். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் ரும்ஹ் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடம் 
இது ததாடர்பாகக் ககட்கப்பட்டகபாது "நீ உன் மரனவிரய ஒரு முரை 
அல்லது இரு முரை தலாக் தொல்லிக்தகாள்! (அப்கபாதுதான் அவரள நீ 
திரும்ப அரழத்துக்தகாள்ளலாம்.) இவ்வாறு (நிகழ்ந்தகபாது)தான், (திரும்ப 

அரழத்துக்தகாள்ளுமாறு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு 

உத்தைவிட்டார்கள். நீ உன் மரனவிரய மூன்று தலாக் தொல்லியிருந்தால், 

அவள் கவதைாரு கணவரன மணக்காத வரை அவள் உனக்குத் தரட 
தெய்யப்பட்டவளாக ஆகி விடுவாள். கமலும், உன் மரனவிரய மணவிலக்குச் 
தெய்யும்கபாது, அல்லாஹ் உனக்கிட்ட உத்தை விற்கு நீ மாறு தெய்தவனாகவும் 
ஆகிவிடுவாய்'' என்று ஒருவரிடம் கூைினார்கள் என அதிகப்படியாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

2919 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களது காலத்தில் என் மரனவிரய 
மணவிலக் குச் தெய்துவிட்கடன். அப்கபாது அவள் மாத விடாய் காலத்தில் 

1330

ஸஹஹீ் முஸ்லலம்
மணவிலக்க� 



 
 
 

இருந்தாள். ஆககவ, (என் தந்ரத) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் 
இரதப் பற்ைி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ததரிவித்தார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என் தந்ரதயிடம்), "உங்கள் 
புதல்வருக்குக் கட்டரளயிடுங்கள்; அவர் தம் மரனவிரயத் திரும்ப 
அரழத்துக்தகாள்ளட்டும்! பிைகு அவள் மாதவிடாயிலிருந்து தூய்ரமயரடந்து, 

அடுத்து மறுபடியும் அவளுக்கு மாதவிடாய் ஏற்படும்வரை அவரள(த் 
தம்மிடகம) விட்டு ரவக்கட்டும். பிைகு அவள் மாதவிடாயிலி ருந்து 

தூய்ரமயரடந்ததும் அவளுடன் தாம் பத்திய உைவு தகாள்வதற்கு முன் 
அவரள மணவிலக்குச் தெய்யட்டும். அல்லது அவரளத் தம்மிடகம (தம் 
மரனவியாக) ரவத்திருக்கட்டும். (மாதவிடாயிலிருந்து தூய்ரமயரடயும்) 
இந்தக் கால கட்டகம மரனவியரை மணவிலக்குச் தெய்ய அல்லாஹ் 
உத்தைவிட்டுள்ள கால கட்டமாகும்'' என்று தொன்னார்கள். இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான உரபதுல்லாஹ் பின் உமர் பின் ஹஃப்ஸ் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் (இந்த ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்த) 
நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்களிடம், "(மாதவிடாயின்கபாது தொன்ன) அந்த ஒரு 
தலாக் என்னவாகும்? (அது நிகழுமா, நிகழாதா?)'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "அரத ஒரு தலாக்காகக் கணித்துக்தகாள்ள கவண்டும்'' என்ைார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் உரபதுல்லாஹ் பின் உமர் (ைஹ்) அவர்கள் நாஃபிஉ 
(ைஹ்) அவர்களிடம் ககட்ட வினாரவப் பற்ைிய குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

2920 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள் தம் மரனவிரய, அவர் மாதவிடாயிலிருந்த ெமயத்தில் தலாக் 
தொல்லிவிட்டார்கள். ஆககவ, (அவர்களின் தந்ரத) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) 
அவர்கள் (இரதப் பற்ைி) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வின வினார்கள். அப்கபாது 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களுக்கு 
(பின்வருமாறு) கட்டரளயிட்டார்கள். அவர் தம் மரனவிரயத் திரும்ப 
அரழத் துக்தகாள்ள கவண்டும். பிைகு இைண்டாவது முரை மாதவிடாய் 
ஏற்பட்டுப் பின்னர் அந்த மாதவிடாயிலிருந்து அவள் தூய்ரமயரடயும் வரை 

1331

ஸஹஹீ் முஸ்லலம்
மணவிலக்க� 



 
 
 

காத்திருக்க கவண்டும். பிைகு அவளு டன் தாம்பத்திய உைவு தகாள்வதற்கு 
முன் னால் (அவள் மாதவிடாய் காலத்தில் இல்லாமல் தூய்ரமயானவளாய் 

இருக்கும் கபாது) தலாக் தொல்லிக்தகாள்ளட்டும்! இதுகவ, தபண்கரள 
மணவிலக்குச் தெய்ய அல்லாஹ் உத்தைவிட்டுள்ள காலமாகும். அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ைலி) அவர்களி டம், மாதவிடாயிலிருக்கும் தம் மரனவிரய 

ஒருவர் தலாக் தொல்வரதப் பற்ைி வினவப் பட்டால் பின்வருமாறு 

பதிலளிப்பார்கள்: நீ ஒரு முரை, அல்லது இரு முரை அவரளத் தலாக் 
தொல்லியிருந்தால், உன் மரனவிரயத் திரும்ப அரழத்துக்தகாண்டு, பிைகு 
இைண்டாவது முரை அவளுக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுப் பிைகு அந்த 
மாதவிடாயிலிருந்து அவள் தூய்ரமயரடயும்வரை நீ காத்திருக்க கவண்டும். 
பிைகு அவளுடன் தாம்பத்திய உைவு தகாள்வதற்கு முன்னால் (அவள் 
மாதவிடாயுடன் இல்லாமல் தூய்ரமயுடன் இருக்கும்கபாது) தலாக் தொல்ல 
கவண்டும். இவ்வாகை எனக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கட்டரளயிட்டார்கள். ஆனால், நீ அவரள மூன்று தலாக் தொல்லியிருந்தால், 

நீ உன் மரனவிரய மணவிலக்குச் தெய்யும் விையத்தில் அல்லாஹ் 
பிைப்பித்த கட்டரளக்கு மாறு தெய்துவிட்டாய். ஆனால், அவள் 
உன்னிடமிருந்து பிரிந்துவிட்டாள் (தலாக் நிகழ்ந்துவிட்டது). 

 2921 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் என் 
மரனவிரய, அவள் மாதவிடாயிலிருந்தகபாது தலாக் தொல்லிவிட்கடன். 
ஆககவ, (என் தந்ரத) உமர் (ைலி) அவர்கள் இரதப் பற்ைி நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் ததரிவித்தார்கள். இரதக் ககட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ககாபப்பட்டார்கள். பிைகு (என் தந்ரதயிடம்,) "நீங்கள் உங்கள் 
புதல்வருக்குக் கட்டரளயிடுங்கள்; அவர் தம் மரனவிரயத் திரும்ப 
அரழத்துக் தகாள்ளட்டும்! அவரள அவர் மணவிலக்குச் தெய்த மாதவிடாய் 
நாட்கரள விடுத்து, அதற்கடுத்த மாதவிடாய்வரை (காத்திருக்கட்டும்). பிைகு 
அவரள மணவிலக்குச் தெய்ய கவண்டுதமன அவருக்குத் கதான்ைினால், 

அவள் அந்த மாத விடாயிலிருந்து தூய்ரமயரடந்ததும் அவளு டன் 
தாம்பத்திய உைவு தகாள்வதற்கு முன் அவரளத் தலாக் 
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தொல்லிக்தகாள்ளட்டும்! இதுகவ அல்லாஹ் கட்டரளயிட்டுள்ளரதப் கபான்று 

"இத்தா'வுக்குரிய தலாக் ஆகும். இதன் அைிவிப்பாளைான ொலிம் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: (என் தந்ரத) அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ைலி) அவர்கள் தம் மரனவிரய (அவர் மாத விடாயிலிருந்தகபாது) ஒரு 
தலாக் தொல்லி யிருந்தார்கள். அது தலாக்காககவ கருதப் பட்டது. பின்னர் 
அவரை அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் கட்டரளக்ககற்ப திரும்ப அரழத்துக்தகாண்டார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் 
பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "எனகவ, நான் என் மரனவிரய 
திரும்ப அரழத்துக்தகாண்கடன். நான் அவளக்குச் தொன்ன தலாக்ரகத் தலாக் 
காககவ கணித்கதன்'' என்று அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள் என இடம் தபற்றுள்ளது. 

 2922 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் என் 
மரனவிரய, அவள் மாதவிடாயிலிருந்தகபாது தலாக் தொல்லிவிட்கடன். 
ஆககவ, (என் தந்ரத) உமர் (ைலி) அவர்கள் இரதப் பற்ைி நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் ததரிவித்தார்கள். அப் கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் (என் 
தந்ரதயிடம்), "உங்கள் புதல்வருக்குக் கட்டரளயிடுங்கள்; அவர் தம் 
மரனவிரயத் திரும்ப அரழத்துக்தகாள்ளட்டும்! பின்னர் அவள் 
மாதவிடாயிலிருந்து தூய்ரம யரடந்திருக்கும்கபாது, அல்லது ("இத்தா'ரவக் 
கணக்கிடுவதற்கு வெதியாக) அவள் கர்ப்பமுற்ைி ருக்கும்கபாது அவரளத் 
தலாக் தொல்லிக்தகாள்ளட்டும்!'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 2923 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் என் 
மரனவிரய, அவள் மாதவிடாயிலிருந்தகபாது தலாக் தொல்லிவிட்கடன். 
ஆககவ, (என் தந்ரத) உமர் (ைலி) அவர்கள் இரதப் பற்ைி அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களி டம் ககட்டார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (என் தந்ரதயிடம்) "உங்கள் புதல்வருக்குக் கட்டரளயிடுங்கள்; அவர் 
தம் மரனவிரயத் திரும்ப அரழத்துக் தகாள்ளட்டும்! அவள் 
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மாதவிடாயிலிருந்து தூய்ரமயரடந்து, பிைகு இைண்டாவது மாத விடாய் 
ஏற்பட்டுப் பிைகு அதிலிருந்தும் தூய் ரமயரடயட்டும்! பின்னர் அவர் 
(விரும்பி னால்) தலாக் தொல்லிக்தகாள்ளட்டும். அல்லது தம்மிடம் 
(மரனவியாக) ரவத்துக்தகாள்ளட் டும்!'' என்று தொன்னார்கள்.  

2924 முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: என்னால் ெந்கதகிக்க 
முடியாத ெிலர் என் னிடம் "அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் தம் 
மரனவிரய, அவர் மாதவிடாயிலிருந்தகபாது மூன்று தலாக் 

தொல்லிவிட்டார்கள்; பின்னர் திரும்ப அரழத்துக்தகாள்ளுமாறு 

பணிக்கப்பட்டார்கள்'' என இருபது வருடங்களாக அைிவித்துவந்தனர். நான் 

அவர்கரளச் ெந்கதகிக்க முடியாமலும், (மூன்று தலாக் தொன்னவர் தம் 
மரனவிரய எப்படித் திரும்ப அரழக்க முடியும் என்பதால்) அந்த ஹதீரஸ(ப் 
பற்ைிய உண்ரமரய) அைியாதவனாகவும் இருந்துவந்கதன். இந்நிரலயில், 

அபூஃகல்லாப் யூனுஸ் பின் ஜுரபர் அல்பாஹிலீ (ைஹ்) அவர்கரளச் 

ெந்தித்கதன். யூனுஸ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் நம்பத் தகுந்தவைாய் 

இருந்தார்கள். அவர்கள் என்னிடம் (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: நான் 

அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடம் (அரதப் பற்ைிக்) ககட்கடன். 
அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் என்னிடம் "நான் என் 
மரனவிரய, அவள் மாதவிடாயிலிருந்தகபாது ஒரு தலாக் தொல்லிவிட்கடன். 
அப்கபாது அவரளத் திரும்ப அரழத்துக்தகாள்ளுமாறு எனக்குக் 
கட்டரளயிடப்பட்டது'' என்று கூைினார்கள். நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 
(ைலி) அவர்களிடம் "(மாதவிடாய் காலத்தில் தெய்யப்பட்ட இந்த மணவிலக்கு,) 

மணவிலக்காகக் கருதப்பட்டதா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "(மண 
விலக்காகக் கருதப்படாமல்) கவதைன்ன? ஒருவன் (தனது கடரமரய 
நிரைகவற்ை) இயலாமலும், அரத அைிந்துதகாள்ளாமலும் இருந்துவிட்டால் 
(மணவிலக்கு நிகழாமல் கபாய்விடுமா) என்ன?'' என்று ககட்டார்கள்.3 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும் அவற்ைில், 

"ஆககவ, உமர் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அரதப் பற்ைிக் 
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ககட்டார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் ("உங்கள் புதல்வருக்குக் கட்ட 

ரளயிடுங்கள்; அவர் தம் மரனவிரயத் திரும்ப அரழத்துக்தகாள்ளட்டும்!' 
என) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைி னார்கள் என 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

2925 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "ஆககவ உமர் (ைலி) அவர்கள் அரதப் பற்ைி நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வினவி னார்கள். அப்கபாது, "உங்கள் புதல்வருக்குக் 
கட்டரளயிடுங்கள்; அவர் தம் மரனவிரயத் திரும்ப அரழத்துக்தகாள்ளட்டும்! 
பிைகு தாம்பத்திய உைவு நரடதபைாத தூய்ரமயான நிரலயில் அவரள 
மணவிலக்குச் தெய்யட்டும்!'' என்றும், "இத்தாரவ எதிர்தகாள்வதற்கு ஏற்ை 
நாட்களில் அவரள அவர் மணவிலக்குச் தெய்யட்டும்!'' என்றும் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் உத்தைவிட்டார்கள் என இடம்தபற்றுள்ளது. 

 2926 யூனுஸ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடம், "ஒருவர் மாதவிடாயிலிருக்கும் தம் மரன 
விரய மணவிலக்குச் தெய்துவிட்டால் (ெட்டம் என்ன)?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் பின் உமரை (அதாவது என்ரன) 
உங்களுக்குத் ததரியுமா? நான் மாதவிடாயிலிருந்த என் மரனவிரய 
மணவிலக்குச் தெய்துவிட்கடன். ஆககவ, (என் தந்ரத) உமர் (ைலி) அவர்கள் 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று இது குைித்துக் ககட்டார்கள். அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் புதல்வர் தம் மரனவிரயத் திரும்ப 
அரழத்துக்தகாள்ள கவண்டும்; பின்னர் அவள் தனது "இத்தா'ரவ 
எதிர்பார்த்திருக்க கவண்டும் (பிைகு விரும்பினால் மணவிலக்குச் 
தெய்துதகாள்ளட்டும்!) என உத்தைவிடுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். ததாடர்ந்து 
யூனுஸ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ைலி) அவர்களிடம், "ஒருவர் மாதவிடாயிலிருந்த தம் மரனவி ரயத் 
தலாக் தொல்லிவிட்டால், அரத மணவிலக்காக நீங்கள் கருதுவரீ்களா?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "(அரத மணவிலக்காகக் கருதாமல்) கவதைன்ன? 

ஒருவன் (தனது கடரமரய நிரைகவற்ை) இயலாமலும், (அரத) 
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அைிந்துதகாள்ளாமலும் இருந்துவிட்டால் (மணவிலக்கு நிகழாமல் 
கபாய்விடுமா) என்ன?'' என்று ககட்டார்கள்.  

2927 யூனுஸ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் என் மரனவிரய, அவள் 

மாதவிடாயிலிருந்தகபாது மணவிலக்குச் தெய்துவிட்கடன். ஆககவ, (என் 
தந்ரத) உமர் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அது குைித்துத் 
ததரிவித்தார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "(உங்கள் புதல்வர்) தம் 
மரனவிரயத் திரும்ப அரழத்துக்தகாள் ளட்டும்! அவள் (மாதவிடாயிலிருந்து) 
தூய்ரம யரடந்ததும் விரும்பினால் அவர் மண விலக்குச் 
தெய்துதகாள்ளட்டும்! (என்று உத்தை விடுங்கள்)'' என்று கூைினார்கள். நான் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடம், "(மாதவிடாய் காலத்தில் தொல் 

லப்பட்ட) அந்த மணவிலக்ரக நீங்கள் மண விலக்காகக் கருதினரீ்களா?'' என்று 

ககட்கடன். அதற்கு "ஒருவன் (தனது கடரமரய நிரைகவற்ை) இயலாமலும், 

(அரத) அைிந்துதகாள்ளாமலும் இருந்துவிட்டால் மணவிலக்ரகத் தடுக்க 
என்ன உள்ளது?'' என்று ககட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2928 அனஸ் பின் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ைலி) அவர்களிடம், அவர்களால் மணவிலக்குச் தெய்யப்பட்ட 
அவர்களுரடய மரனவிரயப் பற்ைிக் ககட்கடன். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் 

பின் உமர் (ைலி) அவர் கள், "நான் என் மரனவிரய, அவள் 
மாதவிடாயிலிருந்தகபாது மணவிலக்குச் தெய்துவிட்கடன். இது பற்ைி (என் 
தந்ரத) உமர் (ைலி) அவர்களிடம் ததரிவிக்கப்பட்டகபாது, அவர்கள் அரத நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் ததரிவித்தார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் (என் 
தந்ரதயிடம்), "நீங்கள் உங்கள் புதல்வருக்குக் கட்டரளயிடுங்கள்; அவர் தம் 
மரனவிரயத் திரும்ப அரழத்துக்தகாள் ளட்டும்! அவள் (மாதவிடாயிலிருந்து) 
தூய்ரமயரடந்ததும் அவள் தூய்ரமயாக இருக்கும்கபாது அவரள 
மணவிலக்குச் தெய்துதகாள்ளட்டும்!'' என்று கூைினார்கள். ஆககவ, நான் என் 
மரனவி ரயத் திரும்ப அரழத்துக்தகாண்கடன். பிைகு அவள் 
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தூய்ரமயுடனிருந்தகபாது அவரள நான் மணவிலக்குச் தெய்கதன்'' என்று 
கூைினார்கள். நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடம், "(உங்கள் 
மரனவி) மாதவிடாயிலிருந்தகபாது நீங்கள் தொன்ன தலாக்ரக 
மணவிலக்காகக் கருதினரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "நான் 
(எனது கடரமரய நிரைகவற்ை) இயலா மலும் அரத அைிந்துதகாள்ளாமலும் 
இருந் தாலும்கூட, அரத நான் மணவிலக்காகக் கருதாமல் எப்படி இருக்க 
முடியும்?'' என்று ககட்டார்கள்.  

2929 அனஸ் பின் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: மாதவிடாயிலிருந்த என் மரன விரய 
நான் மணவிலக்குச் தெய்துவிட்கடன். ஆககவ, (என் தந்ரத) உமர் (ைலி) 
அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று இரதத் ததரி வித்தார்கள். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், (என் தந்ரதயிடம்), "உங்கள் புதல்வருக்குக் 
கட்டரளயிடுங்கள்; அவர் தம் மரனவிரயத் திரும்ப 
அரழத்துக்தகாள்ளட்டும்! பிைகு (மாத விடாயிலிருந்து) அவள் 
தூய்ரமயரடந்ததும் மணவிலக்குச் தெய்யட்டும்!'' என்று கூைினார் கள். 
அைிவிப்பாளர் அனஸ் பின் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்கள் ததாடர்ந்து கூறுகிைார்கள்: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடம், "(மாதவிடாயின்கபாது 

தொல்லப்பட்ட அந்தத் தலாக்ரக) மணவிலக்காக நீங்கள் கருதினரீ்களா?'' 

என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "(தலாக் காகக் கருதாமல்) கவதைன்ன?'' 

என்று ககட்டார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்களிடம், (மாதவிடாயின்கபாது நீங்கள் தொன்ன தலாக்ரக) 
மணவிலக்காகக் கருதுகிைரீ்களா? என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 

(தலாக்காகக் கருதாமல்) கவதைன்ன? எனக் ககட்டார்கள்'' என்று (ெிறு 
வித்தியாெத்துடன்) இடம்தபற்றுள்ளது.  

2930 தாவூஸ் பின் ரகொன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "ஒருவர் தம் 
மரனவிரய, அவள் மாதவிடாயிலிருந்தகபாது மணவிலக்குச் தெய்துவிட்டால் 
(ெட்டம் என்ன)?'' என்று அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடம் 
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ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் "அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (அதாவது நான்) 
யார் என்று உமக்குத் ததரியுமா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்கைன். 
அதற்கு அவர்கள், "நான் என் மரனவிரய, அவள் மாதவிடா யிலிருந்தகபாது 

மணவிலக்குச் தெய்துவிட்கடன். ஆககவ, (என் தந்ரத) உமர் (ைலி) அவர்கள் 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று இச்தெய்திரயத் ததரிவித்தார்கள். அப்கபாது 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "உங்கள் புதல்வர் தம் மரனவிரயத் திரும்ப 
அரழத்துக்தகாள்ளட்டும் என்று கூைினார்கள்'' என்ைார்கள். இதன் 
அைிவிப்பாளைான அப்துல்லாஹ் பின் தாவூஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
(இந்த அளவு மட்டுகம நான் இந்த ஹதீரஸ என் தந்ரத தாவூஸ் (ைஹ்) 
அவர் களிடமிருந்து தெவியுற்கைன்.) அவர்கள் இரத விடக் கூடுதலாக 
கவதைான்றும் கூைியரத நான் ககட்கவில்ரல.  

2931 அபுஸ் ஸுரபர் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: "அஸ்ஸா' என்பாரின் முன்னாள் அடிரம யாயிருந்த அப்துர் 
ைஹ்மான் பின் அய்மன் (ைஹ்) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்களிடம், "ஒருவர் தம் மரனவிரய, அவள் மாதவிடாயிலிருந்தகபாது மண 
விலக்குச் தெய்துவிட்டார். இது குைித்து தாங்கள் என்ன கருதுகிைரீ்கள்?'' என்று 
ககட்டார். -அப்கபாது (அங்கிருந்த) நான் அரதச் தெவியுற்றுக்தகாண்டிருந்கதன்.- 
அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர் கள், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் களது காலத்தில் என் மரனவிரய, அவள் 
மாதவிடாயிலிருந்தகபாது மணவிலக்குச் தெய்துவிட்கடன். ஆககவ, (என் 
தந்ரத) உமர் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், 

"அப்துல்லாஹ் பின் உமர், மாதவிடாயிலிருந்த தம் மரனவிரய 

மணவிலக்குச் தெய்துவிட்டார்'' என்று கூைி, அது குைித்துக் ககட்டார்கள். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "உங்கள் புதல்வர் தம் மரனவிரயத் திரும்ப 

அரழத்துக்தகாள்ளட்டும்!'' என்று தொன்னார்கள். அவ்வாகை நான் அவரளத் 
திரும்ப அரழத்துக்தகாண்கடன். கமலும், நபி (ஸல்) அவர்கள், "மரனவி 
மாதவிடாயிலிருந்து தூய்ரமயரடந்ததும் அவர் மணவிலக்குச் தெய்து 
தகாள்ளட்டும்; அல்லது தம்மிடகம (மரனவியாக) ரவத்துக்தகாள்ளட்டும்!'' 
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என்ைார்கள். கமலும், அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "நபிகய! தபண்கரள நீங்கள் மணவிலக்குச் தெய்தால், அவர்கள் 
"இத்தா'ரவக் கரடப்பிடிப்பதற்ககற்ப அதன் ஆைம்பப் பகுதியில் மணவிலக்குச் 
தெய்யுங்கள்' (65:1) என்ை வெனத்ரத (ஓர் ஓதல் முரைப்படி) ஓதிக் காட்டி 
னார்கள்'' என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "உர்வா' என்பாரின் 
முன்னாள் அடிரமயாயிருந்த அப்துர் ைஹ்மான் பின் அய்மன் (ைஹ்) அவர்கள், 

அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடம் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 

உள்ளரதப் கபான்று ககட்டார்கள். அப்கபாது நான் அரதச் தெவி 
யுற்றுக்தகாண்டிருந்கதன் என அபுஸ் ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள் 
என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. முஸ்லிம் (பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான்) 
கூறுகிகைன்: "உர்வா என்பாரின் முன்னாள் அடிரமயா யிருந்த' என்று அப்துர் 
ைஸ்ஸாக் (ைஹ்) அவர் கள் அைிவித்திருப்பது தவைாகும். அப்துர் ைஹ் மான் 
பின் அய்மன் (ைஹ்) அவர்கள், "அஸ்ஸா' என்பாரின் முன்னாள் அடிரமகய 
ஆவார்.4  

பாடம் : 2 முத்தலாக்  

2932 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மற்றும் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் ஆட்ெிக் காலத்திலும், உமர் 
(ைலி) அவர்களது ஆட்ெியின் (முதல்) இைண்டு ஆண்டுகளிலும் முத்தலாக் ஒரு 
தலாக்காககவ (நரடமுரையில்) இருந்தது. பின்னர் உமர் பின் அல்கத்தாப் 
(ைலி) அவர்கள், "நிதானமாகச் தெயல்பட்டு (மீட்டுக் தகாள்வதற்கான வாய்ப்ரபப் 
தபற்று)வந்த ஒரு விையத்தில் மக்கள் (இப்கபாது) அவெைம் காட்டுகிைார்கள். 
எனகவ, அரத (முத்தலாக்ரக) அவர்களுக்தகதிைாக (மீட்டுக்தகாள்ள 

இயலாதவாறு) நாம் தெயல்படுத்தினால் என்ன?'' என்று கூைி, அவ்வாகை 
அரதச் தெயல்படுத்தி னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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2933 தாவூஸ் பின் ரகொன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபுஸ்ஸஹ்பா 
(ைஹ்) அவர்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) மற்றும் 
அபூபக்ர் (ைலி) ஆகிகயாைது காலத் திலும் உமர் (ைலி) அவர்களது ஆட்ெியில் 
(முதல்) மூன்று வருடங்களிலும் முத்தலாக் ஒரு தலாக்காககவ 

கருதப்பட்டுவந்தரத நீங்கள் அைிவரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு இப்னு 

அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் "ஆம்' என்ைார்கள். இந்தத் தகவல் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2934 தாவூஸ் பின் ரகொன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபுஸ்ஸஹ்பா 
(ைஹ்) அவர்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம், "உங்களிடமுள்ள அரிய 
தகவல்கரளக் கூறுங்கள்; முத்தலாக், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 

காலத்திலும் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களது காலத்திலும் ஒரு தலாக்காக 

இருக்கவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள், "ஆம்; அவ்வாறுதான் இருந்தது. பின்னர் உமர் (ைலி) அவர்களது 
காலத்தில் மக்கள் தலாக்ரக மலிவாக்கி அவெைக் ககாலத்தில் தெய்ய 
ஆைம்பித்தகபாது, உமர் (ைலி) அவர்கள் முத்தலாக்ரக அவர்கள்மீது 
தெல்லுபடியாக்கினார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.5  

பாடம் : 3 ஒருவர் தம் மரனவியிடம் "நீ எனக்குத் தரட தெய்யப்பட்டவள் 
(ஹைாம்)' என்று மணவிலக்குச் தெய்யும் கநாக்க மின்ைி கூைினால், (அது 
மணவிலக்கு ஆகாது; எனினும், ெத்திய முைிவுக்கான) பரிகாைம் தெய்வது 
கடரமயாகும்.6 

 2935 ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "(ஒருவர் தம் 
மரனவிரய கநாக்கி "நீ எனக்குத் தரட தெய்யப்பட்டவள்' எனக் கூைித் தமக்கு 
அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்ரை) விலக்கிக்தகாள் வதானது, பரிகாைம் தெய்ய 

கவண்டிய ெத்தியம் ஆகும்'' என்று இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர் கள் 
கூைிவிட்டு, "உங்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் ஓர் அழகிய முன்மாதிரி 
இருக்கிைது'' எனும் (33:21ஆவது) இரைவெனத்ரத ஓதினார்கள்.7  
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2936 ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள், "ஒருவர் தம் மரனவிரய கநாக்கி "நீ எனக்குத் தரட 

தெய்யப்பட்டவள்' எனக் கூைி(த் தமக்கு அனு மதிக்கப்பட்ட ஒன்ரைத் தரட 

தெய்யப்பட்ட தாக ஆக்கி)னால், அது பரிகாைம் தெய்ய கவண்டிய 
ெத்தியமாகும்'' என்று கூைிவிட்டு, "உங்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் ஓர் 
அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிைது'' என்றும் கூைினார்கள்.  

2937 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (தம் 
துரணவியார்) ரஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ைலி) அவர்களிடம் (அவர் களது 
அரையில் அதிக கநைம்) தங்கியிருந்து கதன் ொப்பிடுவது வழக்கம். ஆககவ, 

(இது பிடிக்காமல் நபியவர்களின் துரணவியைான) நானும் ஹஃப்ஸாவும் 

எங்களுக்குள் "நபி (ஸல்) அவர்கள் (ரஸனபின் அரைக்குச் தென்றுவிட்டு) 
நம்மில் யாரிடம் முதலில் வந்தாலும் "தங்களிடமிருந்து கரு கவலம் பிெினின் 
துர்வாரட வருகிைகத! பிெின் ொப்பிட்டீர்களா?' என்று ககட்க கவண்டும்'' எனக் 
கூடிப் கபெி முடிவு தெய்துதகாண்கடாம். அவ்வாகை எங்களில் ஒருவரிடம் நபி 
(ஸல்) அவர்கள் வந்தகபாது, முன்பு கபெி ரவத்திருந்தபடி ககட்கடாம். அதற்கு 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "(அப்படிதயல்லாம் இல்ரல.) மாைாக, ரஸனப் பின்த் 
ஜஹ்ைிடம் (அவைது அரையில்) கதன் அருந்திகனன். (அவ்வளவு தான். 
ெத்தியமாக) இனிகமல் ஒருகபாதும் இவ் வாறு தெய்யமாட்கடன்'' என்று 
கூைினார்கள். ஆககவ, "நபிகய! உங்களுரடய துரணவிய ரின் திருப்திரய 

எதிர்பார்த்து, அல்லாஹ் உங்க ளுக்கு அனுமதித்த ஒன்ரை நீங்கள் ஏன் 

விலக்கிக்தகாள்கிைரீ்கள்?'' என்று ததாடங்கி "நீங்கள் இருவரும் இதற்காக 

அல்லாஹ் விடம் பாவமன்னிப்புக் ககாரினால் (அது உங்க ளுக்கக நன்று)'' என 

முடியும் (66:1-4) வெனங்கள் அருளப்தபற்ைன. (இந்த 66:4ஆவது வெனத்தில் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ள) "நீங்கள் இருவரும்' என்பது ஆயிைா (ைலி) அவர்கரளயும் 
ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்கரளயுகம குைிக்கிைது. (66:3ஆவது வெனத்தில்) "நபி தம் 
துரணவியரில் ஒருவரிடம் ஒரு விையத்ரத இைகெியமாகச் 
தொல்லியிருந்தார்'' என்று அல்லாஹ் கூைியிருப்பது, "இல்ரல. நான் கதன்தான் 
அருந்திகனன். (ெத்தியமாக ஒருகபாதும் அரத நான் அருந்தமாட்கடன். இது 
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குைித்து யாரிடமும் தொல்லிவிடாகத)'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியரதகய குைிக்கிைது.8  

2938 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு இனிப்பும் கதனும் விருப்பமானரவயாக இருந்தன. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அஸ்ர் ததாழுரகரய முடித்ததும் தம் 

துரணவியரிடம் தென்று அவர்களுடன் தநருக்கமாக இருப்பார்கள். (ஒரு நாள்) 
ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்களிடம் தென்ை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

வழக்கத்திற்கு மாைாக அதிக கநைம் இருந்துவிட்டார்கள். அது குைித்து நான் 

விொரித்தகபாது, ஹஃப்ஸாவின் குடும்பத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு தபண் அவருக்கு 

(தாயிஃப் நகை சுத்த)த் கதன் உள்ள ஒரு கதால் ரபரய அன்பளிப்பாக 
வழங்கினாள் என்றும், அதிலிருந்து தயாரித்த பானத்ரத அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு ஹஃப்ஸா புகட்டினார் என்றும் என்னிடம் கூைப்பட்டது. 
உடகன நான் "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இ(ரத நிறுத்துவ)தற்காக இகதா 
ஒரு தந்திைம் தெய்கவாம்'' என்று கூைிக்தகாண்டு, (நபியவர்களின் 
துரணவியரில் ஒருவைான) ெவ்தா (ைலி) அவர் களிடம் அரதப் பற்ைிக் கூைி, 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்களிடம் வரும்கபாது உங்கரள 
தநருங்குவார்கள். அப்கபாது, அல்லாஹ்வின் தூதகை! கருகவலம் பிெின் 
ொப்பிட்டீர்களா? என்று ககளுங்கள். "இல்ரல' என்று உங்களிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறுவார்கள். உடகன "இது என்ன 

வாரட?' என்று அவர்களிடம் ககளுங் கள். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தம்மிடமிருந்து (துர்)வாரட வசீுவரதக் கடுரம யானதாகக் 
கருதுவார்கள்.) அப்கபாது அவர் கள், "எனக்கு ஹஃப்ஸா கதன் (கலந்த) பானம் 
புகட்டினார்' என்று உங்களிடம் கூறுவார்கள். உடகன நீங்கள் "இதன் கதனகீ்கள் 
கருகவல மைத்தில் அமர்ந்து (அதன் பிெிரன உட் தகாண்டு)விட்டு 
வந்திருக்கலாம். (அதனால் தான் வாரட வருகிைது)' என்று தொல்லுங்கள். 
நானும் இவ்வாகை தொல்கவன். ஸஃபிய்யாகவ! நீங்களும் இவ்வாகை 
தொல்லுங்கள் என்று (மற்தைாரு துரணவியாைான ஸஃபிய்யாவிட மும்) 
தொன்கனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெவ்தா (ைலி) அவர்களிடம் 
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தென்ைகபாது, (நான் தொன்ன படி தெய்துவிட்டு) ெவ்தா (என்னிடம்) கூைினார்: 
எவரனத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரலகயா அவன் மீதாரணயாக! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் வடீ்டு வாெலுக்கு வந்தகபாகத, 

உனக்குப் பயந்து நீ என்னிடம் தொன்னபடி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் தொல்ல முரனந்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என்ரன தநருங்கியதும் அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! தாங்கள் 
கருகவலம் பிெிரனச் ொப்பிட்டீர்களா?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "இல்ரல' என்று பதிலளித்தார்கள். "அப்படியானால் இது என்ன 
வாரட?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஹஃப்ஸா 

எனக்குத் கதன் (கலந்த) பானம் புகட்டினார்'' என்று தொன்னார்கள். நான், "அதன் 

கதனகீ்கள் கருகவல மைத்தில் அமர்ந்து (அதன் பிெிரன உட்தகாண்டு)விட்டு 

வந்திருக்கலாம். (அதனால்தான் கதனில் வாரட ஏற்பட்டுவிட்டது கபாலும்)'' 
என்று கூைிகனன். (ததாடர்ந்து ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்:) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்தகபாது, அவர்களிடம் 
நானும் அவ்வாகை கூைிகனன். பிைகு அவர்கள் ஸஃபிய்யா (ைலி) அவர்களிடம் 
தென்ைகபாது, அவரும் அவ்வாகை கூைினார். பின்னர் ஹஃப்ஸா (ைலி) 
அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தென்ைகபாது, 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! தங்க ளுக்குச் ெிைிதளவு கதன் தைட்டுமா?'' என்று 
ககட்டார். அவர்கள் "அது எனக்குத் கதரவயில்ரல'' என்ைார்கள். (இது குைித்து) 
ெவ்தா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் தூயவன்! அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள (அரத அருந்தவிடாமல்) நாம் 

தடுத்துவிட் கடாகம!'' என்று (வருத்தத்துடன்) கூறுவார்கள். நான் அவரிடம், 

"சும்மா இருங்கள்! (விையம் பைவிவிடப் கபாகிைது)'' என்று தொல்கவன்.9 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. -இகத ஹதீஸ் கமலும் 
ஓர் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 4 ஒருவர் தம் மரனவிக்கு (தம்முடன் கெர்ந்து வாழவும்  

பிரிந்துவிடவும்) விருப்ப உரிரம அளிப்பதானது, அவைது எண்ணத்ரதப் 
தபாறுத்கத தவிை மணவிலக்கு ஆகாது.10  
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2939 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களு ரடய துரணவியருக்கு (அவர்கள் விரும்பினால் தம்முடன் கெர்ந்து 
வாழலாம்; அல்லது பிரிந்து விடலாம் என) உரிரமயளிக்குமாறு 

அல்லாஹ்வின் தூதருக்கு (இரைவனால்) கட்டரளயிடப்பட்டது. அப்கபாது 
அவர்கள் என்னிடம்தான் முதன்முதலாக விையத்ரதச் தொன்னார்கள்: 
"(ஆயிைா!) நான் உனக்கு ஒரு விையத்ரதச் தொல்கிகைன்'' (என்று அரதச் 
தொல்லிவிட்டு,) "நீ உன் தபற்கைா ரிடம் அனுமதி ககட்காத வரை அவெைப்பட 
கவண்டாம்'' என்று தொன்னார்கள். என் தபற்கைார் நிச்ெயமாக அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கரளப் பிரிந்துவிடும்படி உத்தைவிடப் கபாவதில்ரல என்பது 
நபியவர்களுக்குத் ததரிந்திருந்தது. பிைகு அவர்கள் "நபிகய! உங்கள் துரண 
வியரிடம் கூறுங்கள்: நீங்கள் இவ்வுலக வாழ்க் ரகரயயும் அதன் 
அலங்காைத்ரதயும் விரும் பினால், வாருங்கள்! உங்களுக்கு வாழ்க்ரகக்கு 
உரியரதக் தகாடுத்து நல்ல முரையில் விடு வித்துவிடுகிகைன். நீங்கள் 
அல்லாஹ்ரவயும் அவனுரடய தூதரையும் மறு உலரகயும் விரும்பினால், 

உங்களிலுள்ள (இத்தரகய) நல்லவர்களுக்காக மகத்தான நற்பலரன 

அல்லாஹ் தயார் தெய்துள்ளான்'' (33:28,29) எனும் வெனங்கரள ஓதினார்கள். 
அப்கபாது நான், "இது ததாடர்பாக என் தபற்கைாரிடம் நான் எதற்காக அனுமதி 
ககட்க கவண்டும்? நான் அல்லாஹ்ரவயும் அவனுரடய தூதரை யும் மறு 
உலரகயுகம விரும்புகிகைன்'' என்று தொன்கனன். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் மற்ைத் துரணவியரும் என்ரனப் கபான்கை 
நடந்துதகாண்டனர்.11 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது 

2940 முஆதா பின்த் அப்தில்லாஹ் அல்அதவிய்யா (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் "(நபிகய! உங்கள் துரணவியைான) 
அவர்களில் நீங்கள் விரும்பியவர் கரள (விரும்பும் காலம்வரை) 
ஒதுக்கிரவக்கலாம். நீங்கள் விரும்பியவர்கரள (விரும்பும் காலம் வரை) 
உங்களுடன் இருக்கரவக்கலாம்'' (33:51) எனும் இரைவெனம் அருளப்தபற்ை 
பின்னரும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களில் ஒரு மரனவியின் 
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நாளில் (மற்தைாரு மரனவி யிடம் தெல்ல விரும்பினால் அந்நாரள 
விட்டுக்தகாடுக்கும்படி) எங்களிடம் அனுமதி ககட்பார்கள்'' என்று தொன்னார்கள். 
அதற்கு நான், "அவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்களிடம் 
அனுமதி ககட்கும்கபாது நீங்கள் என்ன தொல்வரீ்கள்?'' என்று ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடம் ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "(அல்லாஹ்வின் தூதகை!) 
கவதைாரு மரனவிக்காக எனது நாரள விட்டுக் தகாடுக்கும்படி) நீங்கள் 
என்னிடம் அனுமதி ககட்பதாயிருந்தால், நான் யாருக்காக கவண்டியும் 
தங்கரள விட்டுக் தகாடுக்கமாட்கடன்' என்று தொல்கவன்'' என்ைார்கள்.12 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் முஆதா பின்த் அப்தில் லாஹ் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத 

மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள் ளது.  

2941 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தம் துரணவியைான) எங்களுக்கு (தமது மணப் பந்தத்திலிருந்து 
விலகிக்தகாள்ள) விருப்ப உரிரம அளித்தார்கள். அ(வ்வாறு அவர்கள் உரிரம 
அளித்த)ரத நாங்கள் மணவிலக்காகக் கருதவில்ரல.13  

2942 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் என் 
மரனவிக்கு விருப்ப உரிரம அளித்து, அவள் என்ரனகய கதர்ந்ததடுத் 

துக்தகாண்டுவிட்டால், அவளுக்கு (ஆைம்பத் தில்) ஒன்தைன்ன! நூறு அல்லது 

ஆயிை(ம் விவாகை)த்திற்கு நான் உரிரம அளித்திருந்தா லும் அரத நான் 

தபாருட்படுத்தமாட்கடன். நான் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் (இது குைித்துக்) 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் 
துரணவிய ைான) எங்களுக்கு (தமது மணப் பந்தத்திலிருந்து விலகிக்தகாள்ள) 
விருப்ப உரிரம அளித்தார்கள். அதுதவன்ன தலாக்காகவா ஆகிவிட்டது?'' 

என்று ககட்டார்கள்.14  

2943 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தம் துரணவியருக்கு (தமது மணப் பந்தத்திலிருந்து விலகிக்தகாள்ள) 
விருப்ப உரிரம அளித்தார்கள். அ(வ்வாறு அவர்கள் உரிரம அளித்த)து 
மணவிலக்காக இருக்கவில்ரல. 
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 2944 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தம் துரணவியைான) எங்களுக்கு (தமது மணப் பந்தத்தி லிருந்து 
விலகிக்தகாள்ள) விருப்ப உரிரம அளித்தார்கள். அப்கபாது நாங்கள் அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள(ச் ொர்ந்து வாழ் வரத)கய கதர்ந்ததடுத்கதாம். 
இ(வ்வாறு உரிரம அளித்த)ரத அவர்கள் தலாக் எனக் கருதவில்ரல. இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2945 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தம் துரணவியைான) எங்களுக்கு (விரும்பி னால் தம்முடன் கெர்ந்து 
வாழலாம்; அல்லது பிரிந்துவிடலாம் என) விருப்ப உரிரம அளித் தார்கள். 
அப்கபாது நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள(ச் ொர்ந்து வாழ்வ 
ரத)கய கதர்ந்ததடுத்கதாம். அ(வ்வாறு அவர்கள் உரிரம அளித்த)ரத, 

(மணவிலக்கில்) எதுவாகவும் கருதவில்ரல. இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

2946 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (அவர்களது 
வடீ்டுக்கு) வந்து, உள்கள வை அனுமதி ககட்டார்கள். அப்கபாது மக்கள் பலர், 

தங்களில் எவருக்கும் உள்கள தெல்ல அனுமதி கிரடக்காமல் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்களது வடீ்டு வாெலி கலகய அமர்ந்திருப்பரதக் 
கண்டார்கள். அனுமதி கிரடத்ததும் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் உள்கள 
நுரழந்தார்கள். பிைகு உமர் (ைலி) அவர்கள் வந்து உள்கள நுரழய அனுமதி 
ககட்டார்கள். அவர் களுக்கும் அனுமதி கிரடத்தது. (அவர்களும் உள்கள 
நுரழந்தார்கள்.) அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்ரமச் 
சுற்ைி தம் துரணவியர் இருக்க, கபெ முடியாத அளவிற்குத் துக்கம் 
கமலிட்டவர்களாக தமௌனமாக அமர்ந்திருப்பரதக் கண்டார்கள். அப்கபாது 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் "நபி (ஸல்) அவர்கரளச் ெிரிக்க ரவக்க எரதகயனும் 
நான் தொல்லப்கபாகிகைன்'' என்று (மனதிற்குள்) தொல்லிக்தகாண்டு, 
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"அல்லாஹ்வின் தூதகை! என் மரனவி (ஹபபீா) பின்த் காரிஜா என்னிடத் தில் 

குடும்பச் தெலவுத் ததாரகரய (உயர்த்தித் தருமாறு) ககட்க, நான் அவரை 
கநாக்கி எழுந்து அவைது கழுத்தில் அடித்துவிட்கடன் என்ைால், நீங்கள் என்ன 

தொல்வரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். (இரதக் ககட்டு) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ெிரித்தார்கள். "இகதா நீங்கள் காண்கிைரீ்ககள இவர்களும் 
என்னி டம் தெலவுத் ததாரகரய (உயர்த்தித் தருமாறு) ககாரிகய என்ரனச் 
சுற்ைிக் குழுமியுள்ளனர்'' என்று கூைினார்கள். உடகன அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் 

(தம்முரடய புதல்வி) ஆயிைா (ைலி) அவர்கரள கநாக்கி, அவர்களது கழுத் 
தில் அடிக்க எழுந்தார்கள். அடுத்து உமர் (ைலி) அவர்கள் (தம் புதல்வி) 
ஹஃப்ஸாரவ கநாக்கி, அவர்களது கழுத்தில் அடிப்பதற்காக எழுந்தார்கள். 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இல்லாதரத நீங்கள் ககட்கிைரீ் 
களா?'' என்று அவர்களிருவருகம கூைினர். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் துரணவியர், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இல்லாத எரதயும் ஒருகபாதும் 
நாங்கள் ககட்கமாட்கடாம்'' என்று கூைினர். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஒரு மாதம் அல்லது இருபத்ததான்பது நாட்கள் தம் 
துரணவியரிடமிருந்து விலகியிருந்தார்கள். பிைகு "நபிகய! உங்கள் 

துரணவியரிடம் கூறுங்கள்'' என்று ததாடங்கி, "உங்களிலுள்ள 
நல்லவர்களுக்காக மகத்தான நற்பலரன அல்லாஹ் தயார் தெய்துள்ளான்'' 

என்று முடியும் (33:28,29) இந்த வெனங்கள் அவர்களுக்கு அருளப்தபற்ைன. 
இரதயடுத்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆைம்பமாக ஆயிைா 
(ைலி) அவர்களிடம் தென்று, "ஆயிைா! நான் உன்னிடம் ஒரு விையத்ரத 
முன்ரவக்க விரும்புகிகைன். அது ததாடர்பாக நீ உன் தபற்கைாரிடம் 
ஆகலாெரன ககட்காத வரை அவெைப்பட்டு (எந்த முடிவுக்கும் வந்து)விடக் 
கூடாது என விரும்புகிகைன்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள், "அது என்ன, அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இந்த (33:28ஆவது) வெனத்ரத ஓதிக் 
காட்டினார் கள். ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! உங்கள் 
(உைரவத் துண்டிக்கும்) விையத் திலா நான் என் தபற்கைாரிடம் ஆகலாெரன 
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ககட்க கவண்டும்? இல்ரல! நான் அல்லாஹ்ரவயும் அவனுரடய தூதரையும் 
மறு உலகத்ரதயுகம கதர்ந்ததடுக்கிகைன்'' என்று தொல்லிவிட்டு, "நான் 
கூைியரதத் தாங்கள் மற்ைத் துரணவியரில் எவரிடமும் ததரிவிக்க 
கவண்டாதமன உங்கரளக் ககட்டுக்தகாள்கிகைன்'' என்ைார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்களில் எவகைனும் என்னிடம் (நீ 
தொன்னரதப் பற்ைிக்) ககட்டால் நான் அவர்களிடம் அரதத் ததரிவிக்காமல் 
இருக்கமாட்கடன். அல்லாஹ் என்ரனக் கடினமான கபாக்கு உள்ளவனா 
ககவா, எவரையும் வழிதவைச் தெய்பவனா ககவா அனுப்பவில்ரல. மாைாக, 

(இரை தநைிரய) எளிதாக்கிச் தொல்லும் ஆொனாககவ என்ரன 
அனுப்பியுள்ளான்'' என்ைார்கள்.  

பாடம் : 5 "ஈலா'ச் தெய்வது, மரனவியரிடமிருந்து விலகியிருப்பது, 

அவர்களுக்கு விருப்ப உரிரம அளிப்பது மற்றும் "அவருக் தகதிைாக நீங்கள் 
இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவினால்' (66:4) எனும் இரைவெனத் 
ததாடர்.15  

2947 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (ஒரு மாத காலம் தம் துரணவியரிடம் தநருங்கமாட்கடன் 
எனச் ெத்தியம் தெய்து) தம் துரணவியரிடமிருந்து விலகியிருந்தகபாது, நான் 
(மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெலுக்குச் தென்கைன். அங்கு மக்கள் (கவரலகயாடு) 
ெிறு கற்கரளத் தரையில் எைிந்து தகாண்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தம் துரணவியரை மணவிலக்குச் தெய்துவிட்டார் கள்'' என்று 

கூைிக்தகாண்டிருந்தனர். - இது பர்தா பற்ைிய ெட்டம் அருளப்தபறுவதற்கு 
முன்பு நடந்த நிகழ்ச்ெியாகும்.-16 "அன்று என்ன நடந்தது என்பரத நான் 
அைிந்கத தீருகவன்'' என்று (எனக்குள்) நான் கூைிக்தகாண்கடன். பிைகு நான் 
ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் தென்று, "அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களின் புதல் விகய! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கரள மன கவதரனப்படுத்தும் அளவிற்கு 
உங்களது தகுதி உயர்ந்துவிட்டதா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள், "கத்தாபின் புதல்வகை! உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன பிைச்ெிரன? 

(முதலில்) நீங்கள் உங்க ளது தபட்டகத்ரத (வடீ்ரட)க் கவனியுங்கள் (உங்கள் 
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புதல்வி ஹஃப்ஸாவிற்கு அைிவுரை கூறுங்கள்)'' என்று கூைினார்கள். ஆககவ, 

நான் (என் புதல்வி) ஹஃப்ஸா பின்த் உமரிடம் தென்று, "ஹஃப்ஸா! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள மன கவதரனப்படுத்தும் அளவிற்கு 
உனது தகுதி உயர்ந்துவிட்டதா? அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (நீ இவ்வாறு 
தெய்தால்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உன்ரன 
கநெிக்கமாட்டார்கள் என்பரத நீ அைிந்கத உள்ளாய். நான் மட்டும் 
இல்ரலதயன்ைால், உன்ரன அவர்கள் மணவிலக்குச் தெய்திருப்பார்கள்'' என்று 
கூைிகனன். இரதக் ககட்டு ஹஃப்ஸா கடுரமயாக அழுதார். நான் 
ஹஃப்ஸாவிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இப்கபாது) எங்கக 
இருக்கிைார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு ஹஃப்ஸா, "மாடியி லுள்ள 
அவர்களது தனி அரையில் அவர்கள் இருக்கிைார்கள்'' என்ைார்கள். உடகன நான் 
அங்கு தென்கைன். அங்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் பணியாளர் 
ைபாஹ், அந்த மாடியரையின் வாெற்படியில், தெதுக்கப்பட்ட மைக் கட்ரடயின் 
மீது கால்கரளத் ததாங்கவிட்டபடி அமர்ந்திருந்தார். அது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஏறுவதற்கும் இைங்கு வதற்கும் பயன்படுத்திய கபரீச்ெ மைக் 
கட்ரடயாகும். நான் (அவரைக்) கூப்பிட்டு, "ைபாகஹ! எனக்காக அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அனுமதி ககள்'' என்கைன். அப்கபாது ைபாஹ் 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இருந்த) அந்த அரைரய உற்றுப் 
பார்த்தார். பிைகு என்ரனயும் பார்த்தார். ஆனால், பதிகலதும் தொல்ல வில்ரல. 
பின்னர் (மீண்டும்) நான், "ைபாகஹ! எனக்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் (உள்கள வை) அனுமதி ககள்'' என்கைன். ைபாஹ் அந்த அரைரயப் 
பார்த்தார். பிைகு என்ரனயும் பார்த்தார். ஆனால், பதிகலதும் தொல்லவில்ரல. 
பின்னர் நான் குைரல உயர்த்தி, "ைபாகஹ! எனக்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் (உள்கள வை) அனுமதி ககள். நான் (என் மகள்) ஹஃப்ஸா 
வுக்(குப் பரிந்து கபசுவதற்)காக வந்துள்களன் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எண்ணிவிட்டார்கள் என நான் நிரனக்கி கைன். அல்லாஹ்வின் 

மீதாரணயாக! என் மகளின் கழுத்ரத தவட்டுமாறு அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உத்தைவிட்டால் கூட நிச்ெயமாக அவைது கழுத்ரத தவட்டி 
விடுகவன்'' என்று உைத்த குைலில் தொன் கனன். அப்கபாது ைபாஹ் என்ரன 
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ஏைிவைச் தொல்லி ரெரக தெய்தார். உடகன நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் தென்கைன். அவர்கள் ஒரு பாயில் ொய்ந்து 

படுத்திருந்தார்கள். நான் அமர்ந்தவுடன் அவர்கள் தமது கீழாரடரயச் சுருட்டி 

(ஒழுங்குபடுத்தி)னார்கள். அப்கபாது அவர்கள் உடலில் அந்த ஆரடரயத் 
தவிை கவதைதுவும் இருக்கவில்ரல. அந்தப் பாய் அவர்களது விலாப் புைத்தில் 
அரடயாளம் பதித்திருந்தது. அப்கபாது நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது தனி அரைரய கநாட்டமிட்கடன். அங்கு ஒரு "ஸாஉ' அளவு 
ததாலி நீக்கப்படாத ககாதுரமயும், அரையின் ஒரு மூரலயில் அகத அளவு 
கருகவல இரலயும் இருந்தன. நன்கு பதனிடப்படாத ஒரு கதால் அங்கு 
ததாங்கவிடப்பட்டிருந்தது. (இரதக் கண்ட) என் கண்கள் (என்ரனயும் 
அைியாமல்) கண்ணரீ் தொரிந்தன. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "கத்தாபின் புதல்வகை! ஏன் அழுகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார் கள். நான், 

"அல்லாஹ்வின் நபிகய! என்னால் எவ்வாறு அழாமலிருக்க முடியும்? இந்தப் 
பாய் உங்களது விலாப் புைத்தில் அரடயாளப்படுத்தியுள்ளகத. (இகதா) 
இதுதான் உங்களது தனி அரை. இதில் நான் காணுகின்ை (விரல மலிவான) 
ெில தபாருட்கரளத் தவிை கவதைரதயும் நான் காண வில்ரல. அந்த 
(பாைெீகம் மற்றும் இத்தாலி அைெர்களான) குஸ்ருவும் ெீெரும் கனி 
வர்க்கங்களிலும் நதிகளிலும் (உல்லாெமாக) இருக்கின்ைனர். நீங்ககளா 

அல்லாஹ்வின் தூதரும் அவனால் கதர்ந்ததடுக் கப்பட்டவரும் ஆவரீ்கள். 
ஆனால், உங்களது தனி அரை இவ்வாறு இருக்கிைகத!'' என்கைன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கத்தாபின் புதல்வகை! நமக்கு 

மறுரமயும் அ(ம் மன்ன)வர்களுக்கு இம்ரமயும் இருப்பது உங்களுக்குத் 
திருப்தி இல்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம் (திருப்திதான்)'' என்கைன். 
அந்த அரைக்குள் நுரழந்தகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
முகத்தில் ககாபத்ரதக் கண்டிருந்கதன். ஆககவ, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
தங்கள் துரணவியரைப் பற்ைித் தங்களுக்கு என்ன ெஞ்ெலம்? நீங்கள் 
அவர்கரள மணவிலக்குச் தெய்திருந்தாலும் (நீங்கள் ெஞ்ெலப்பட 
கவண்டியதில்ரல. ஏதனனில்,) தங்களுடன் (தங்களுக்கு உதவி புரிவதற்கு) 
அல்லாஹ் இருக்கின்ைான். அவனுரடய வானவர்களும் ஜிப்ரீலும் மீக்காயலீும் 

1350

ஸஹஹீ் முஸ்லலம்
மணவிலக்க� 



 
 
 

நானும் அபூபக்ரும் இதை இரைநம்பிக்ரகயாளர்களும் தங்களு டன் 
இருக்கின்கைாம்'' என்று தொன்கனன். நான் ஒரு ெிறு விையத்ரதக் 
கூைினாலும் -நான் அல்லாஹ்ரவப் புகழுகிகைன்- நான் கூைிய தொல்ரல 
அல்லாஹ் தமய்யாக்கி ரவப்பான் எனும் நம்பிக்ரக எனக்கு இருக் ககவ 
தெய்தது. அப்கபாது "உங்கரள அவர் மணவிலக்குச் தெய்துவிட்டால் 

உங்களுக்குப் பதிலாக உங்கரளவிடவும் ெிைந்த துரணவியரை அவருரடய 
இரைவன் அவருக்கு வழங்க முடியும்'' (66:5) என்ை விருப்ப உரிரம அளிக்கும் 
இந்த வெனமும், "அவருக்கு எதிைாக நீங்கள் இருவரும் ஒருவருக்தகாருவர் 

உதவிக்தகாண்டால் அல்லாஹ் அவருரடய அதிபதி ஆவான். ஜிப்ரீலும் 
நம்பிக்ரக தகாண்கடாரில் நல்லவர்களும் வானவர்களும் அதன் பின் 
(அவருக்கு) உதவுவார்கள்'' (66:4) எனும் இரைவெனமும் அருளப்தபற்ைன. 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களின் புதல்வி ஆயிைா (ைலி) அவர்களும் (என் புதல்வி) 
ஹஃப்ஸாவுகம நபி (ஸல்) அவர்களின் மற்ைத் துரணவியரை 
மிரகத்தவர்களாக இருந்தனர். ஆககவ, நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (உங்கள் 
துரணவியைான) இவர்கரள நீங்கள் மண விலக்குச் தெய்துவிட்டீர்களா?'' 

என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் "இல்ரல' என்ைார்கள். நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் பள்ளிவாெலுக்குள் நுரழந்கதன். (அங்கு) 
முஸ்லிம்கள் ெிறு கற்கரளத் தரையில் எைிந்துதகாண்டு (ஆழ்ந்த 

கவரலயுடன்) இருந்தனர்; "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் 
துரணவியரை மணவிலக்குச் தெய்துவிட்டார்கள்'' என்று 
கூைிக்தகாண்டுமிருந்தனர். நான் இங்கிருந்து இைங்கிச் தென்று, "தாங்கள் 
தங்கள் துரணவியரை மணவிலக்குச் தெய்யவில்ரல என அவர்களிடம் 
ததரிவித்துவிடவா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ஆம்; நீங்கள் விரும்பினால் (அவ்வாறு தெய்யுங்கள்)'' என்ைார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகத்திலிருந்து ககாபம் விலகும் 
வரையிலும், பற்கள் ததரியுமளவிற்கு அவர்கள் ெிரிக்கும்வரையிலும் 
அவர்களிடம் நான் கபெிக்தகாண்கடயிருந்கதன். -அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் மக்களிரடகய அழகான பற்கள் உரடயவைாக இருந்தார்கள்.- பிைகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அந்த மாடியரையிலிருந்து) 
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இைங்கினார்கள். நானும் இைங்கிகனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அந்தப் கபரீச்ெ மைக் கட்ரடரயத் தமது கைத் தால் பற்ைாமகலகய தரையில் 
நடப்பரதப் கபான்று (ொதாைணமாக) நடந்தார்கள். (ஆனால்,) நான் அந்த மைக் 
கட்ரடரயப் பிடித்துக்தகாண்கட இைங்கிகனன். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
நீங்கள் இந்த அரை யில் இருபத்ததான்பது நாட்கள் மட்டுகம தங்கி யுள்ளரீ்கள் 
(ஆனால், ஒரு மாதம் மரனவி யரிடமிருந்து விலகியிருக்கப்கபாவதாக 
ெத்தியம் தெய்திருந்தீர்ககள?)!'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "மாதம் 
என்பது இருபத்ததான்பது நாட்களாகவும் இருக்கும்'' என்று தொன்னார்கள். 
பின்னர் நான் பள்ளிவாெலின் தரலவாயிலில் நின்றுதகாண்டு உைத்த குைலில், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் துரணவியரை மணவிலக்குச் 
தெய்யவில்ரல'' என்று கூைிகனன். அப்கபாது, "பாதுகாப்பு அல்லது பயம் 
பற்ைிய தெய்தி அவர்களுக்குக் கிரடத்தால் அரத அவர்கள் (உடகன) 
பைப்பிவிடுகின்ைனர். அரத இரைத்தூதரிடமும் தங்களில் 
அதிகாைமுள்களாரிடமும் தகாண்டுதென்ைிருந்தால் அரத ஆய்வு தெய்கவார் 
அைிந்துதகாண்டிருப்பர்'' (4:83) எனும் இந்த வெனம் அருளப்தபற்ைது. நாகன 
அச்தெய்திரய ஆய்வு தெய்தவனாக இருந்கதன். ஆக, மரனவியருக்கு விருப்ப 
உரிரம அளிப்பது ததாடர்பான (33:28ஆவது) வெனத்ரத, வலிவும் மாண்பும் 
உரடய அல்லாஹ் அருளினான். 

 2948 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
ஓைாண்டு காலமாக ஒரு வெனத்ரதப் பற்ைி உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) 
அவர்களிடம் (விளக்கம்) ககட்க கவண்டுதமன்று காத்துக்தகாண்டிருந்கதன். 
ஆனால், அவர்கள் மீதிருந்த (மரியாரத கலந்த) அச்ெம் காைணமாகக் 
ககட்பதற்குத் துணிவு வைவில்ரல. (ஒரு முரை) உமர் (ைலி) அவர்கள் 
ஹஜ்ஜுக்காகப் புைப்பட்டுச் தென்ைகபாது நானும் அவர்களு டன் புைப்பட்கடன். 
அவர்கள் (ஹஜ்ரஜ முடித்துக்தகாண்டு) திரும்பி வரும் வழியில் நாங்கள் 
(மர்ருழ் ழஹ்ைான் எனும்) ஒரு ொரலயில் இருந்கதாம். அப்கபாது உமர் (ைலி) 
அவர்கள் தமது இயற்ரகக் கடரன நிரைகவற்றுவதற்காக "அைாக்' (மிஸ்வாக்) 
மைத்ரத கநாக்கி ஒதுங்கிச் தென்ைார்கள். அவர்கள் இயற்ரகக் கடரன 
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நிரைகவற்ைிவிட்டு வரும்வரை நான் (அவர் கரள எதிர்பார்த்தபடி) 
அவர்களுக்காக நின்று தகாண்டிருந்கதன். பிைகு அவர்களுடன் தெல் 
லலாகனன். அப்கபாது அவர்களிடம் நான், "இரை நம்பிக்ரகயாளர்களின் 
தரலவகை! அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் துரணவியரில் 
(நபியவர்கரளச் ெஞ்ெலப்படுத்தும் வரகயில்) ஒருவருக்தகாருவர் (கூடிப் கபெி) 
உதவி புரிந்த வர்கள் யார்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஹஃப்ஸாவும் 
ஆயிைா (ைலி) அவர்களும்தாம்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.17 உடகன நான், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! ஓைாண்டு காலமாக இது குைித்து உங்களிடம் 

நான் ககட்க கவண்டுதமன எண்ணியிருந்கதன். ஆனால், உங்கள்மீது (எனக்கு) 
உள்ள (மரியாரத கலந்த) அச்ெம் காைணமாக எனக்குத் துணிவு வைவில்ரல'' 

என்று தொன்கனன். அதற்கு "(இப்படிச்) தெய்யாதீர்கள். என்னிடம் ஓர் அைிவு 
இருப்பதாக நீங்கள் எண்ணினால், என்னிடம் அது குைித்துக் ககட்டுவிடுங்கள். 
(உண்ரமயிகலகய) அரத நான் அைிந்திருந்தால், உங்களுக்கு நான் ததரிவிக் 

கிகைன்'' என்று கூைிய உமர் (ைலி) அவர்கள், பிைகு (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அைியாரமக் காலத்தில் தபண்களுக்கு எந்த 
உரிரமயும் இருப்ப தாக நாங்கள் கருதியதில்ரல. அவர்(களின் உரிரம)கள் 
ததாடர்பாக, தான் அருளிய (ெட்டத்)ரத அல்லாஹ் அருளும் வரையிலும், 

அவர்களுக்குரிய (தெலவுத் ததாரக, தொத்துரிரம ஆகிய)வற்ைின் பங்குகரள 
அவன் நிர்ணயிக்கும் வரையிலும் (இந்நிரல நீடித்தது). இந்நிரலயில் (ஒரு 
நாள்) நான் ஒரு விவகாைம் குைித்து ஆகலாெித்துக்தகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது 
என் மரனவி, "நீங்கள் இப்படி இப்படிச் தெய்யலாகம!'' என்று என்னிடம் 
(ஆகலாெரன) கூைினார். அவரிடம் நான், "உனக்கும் இதற்கும் என்ன 
ெம்பந்தம்? நான் தீர்மானிக்க கவண்டிய ஒரு விையத்தில் உன் தரலயடீு 
எதற்கு?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர் என்னிடம், "கத்தாபின் புதல்வகை! 
(இப்படிச் தொல்கின்ை) உங்கரளப் பார்த்து நான் வியப்பரடகிகைன். 
உங்களுடன் விவாதிக்கப்படுவரத நீங்கள் விரும்பவில்ரல. ஆனால், 

உங்களுரடய புதல்வி (ஹஃப்ஸாகவா தம் கணவர்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் விவாதித்ததால் அன்ரைய நாள் முழுக்க அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககாபமாக இருந்தார்கள்'' என்று தொன்னார். உடகன 
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நான் எழுந்து, எனது கமலங் கிரய எடுத்துக்தகாண்டு, அப்படிகய அங்கி ருந்து 
புைப்பட்டு ஹஃப்ஸாவிடம் தென்கைன். "என் அருரம மககள! நீ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் வாதம் புரிந்து, அதனால் அவர்கள் 
அன்ரைய தினம் முழுக் கக் ககாபத்துடன் இருந்தார்களாகம (அது 
உண்ரமயா)?'' என்று ஹஃப்ொவிடம் ககட் கடன். அதற்கு ஹஃப்ஸா, 

"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
துரணவியைான) நாங்கள் அவர் களுடன் விவாதிப்பதுண்டு'' என்ைார். அதற்கு 
நான், "அல்லாஹ்வின் தண்டரனரயயும் அவனுரடய தூதரின் ககாபத்ரதயும் 
பற்ைி உனக்கு நான் எச்ெரிக்கிகைன் என்பரத அைிவாயாக! அருரம மககள! 
தம்முரடய அழகும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்மீது 
தகாண்டுள்ள அன்பும் எவரைப் பூரிப்பரடய ரவத்துள்ளகதா அவரை 
(ஆயிைாரவ)ப் பார்த்து நீயும் துணிந்துவிடாகத!'' என்று (அைிவுரை) 
தொன்கனன். பிைகு நான் கநைாக (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
மற்தைாரு துரணவியான) உம்மு ெலமாவிடம் (அவருக்கு அைிவுரை கூைச்) 
தென்கைன். ஏதனனில், அவர் என் (தாய்வழி) உைவினைா வார். இது குைித்து 
அவரிடமும் நான் கபெிகனன். அப்கபாது உம்மு ெலமா என்னிடம், "கத்தாபின் 
புதல்வகை! உம்ரமக் கண்டு நான் வியப்பரடகிகைன். எல்லா விையங்களிலும் 
தரலயிட்டுவந்த நீங்கள், இப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கும் அவர்களுரடய துரணவியருக்கும் இரடகயயும் தரலயிடும் 
அளவிற்கு வந்துவிட்டீர்ககள!'' என்று கூைினார். உம்மு ெலமா தம் கபச்ொல் 
என்ரன ஒரு பிடி பிடித்துவிட்டார். எனக்கு ஏற்பட்டிருந்த பாதி (ககாப 
உணர்ச்ெி)ரய உரடத்ததைிந்துவிட்டார். ஆககவ, நான் அவரிடமிருந்து 

தவளிகயைி (வந்து)விட்கடன். அன்ொரிகளில் எனக்தகாரு நண்பர் இருந்தார். 
நான் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது அரவயில்) இல்லாதகபாது 
கிரடக்கும் தெய்திகரள அவர் எனக்குத் ததரிவிப்பதும், அவர் இல்லாத கபாது 
கிரடக்கும் தெய்திகரள நான் அவருக்குத் ததரிவிப்பதும் வழக்கம். (அந்தக் 
கால கட்டத்தில் ெிரியா நாட்டு) "ஃகஸ்ஸான்' வமிெ மன்னர்களில் ஒருவரனப் 
பற்ைிய அச்ெம் எங்களுக்கு இருந்துவந்தது. அவன் எங்கள் (மதீனா)மீது 

பரடதயடுக்கத் திட்டமிட்டிருப்பதாக எங்களிடம் தொல்லப்பட்டிருந்தது. 
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இதனால் அவரனக் குைித்த அச்ெம் எங்கள் தநஞ்ெங்களில் நிைம்பியிருந்தது. 
இந்நிரலயில் (ஒரு நாள்) அந்த அன்ொரி நண்பர் வந்து (என் வடீ்டுக்) 
கதரவத் தட்டி னார். "திைங்கள்; திைங்கள்' என்ைார். (கதரவத் திைந்த) உடன் 
நான், "ஃகஸ்ஸானிய (மன்ன)ன் வந்துவிட்டானா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர், "அரதவிடப் தபரியது நடந்துவிட்டது; அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தம் துரணவியரிடமிருந்து விலகிவிட்டார்கள்'' என்ைார். உடகன நான், 

"ஹஃப்ஸா, ஆயிைா ஆகி கயாரின் மூக்கு மண்ரணக் கவ்வட்டும்!'' என்று 

கூைிவிட்டு, எனது உரடரய எடுத்து (அணிந்து)தகாண்டு புைப்பட்கடன். 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தகபாது, அவர்கள் தமக்குரிய 
மாடியரைதயான்ைில் (தங்கி) இருந்தார்கள். ஏணிப்படி வழியாககவ அந்த 
அரைக்குச் தெல்ல முடியும். அங்கக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுரடய கறுப்பு நிைப் பணியாளர் ஒருவர் (ைபாஹ்), ஏணியின் 
முதற்படியில் இருந்தார். அவரிடம் நான், "இகதா உமர் (வந்துள்ளார் என 
அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் கூைி அனுமதி ககள்)'' என்கைன். எனக்கு அனுமதி 
கிரடத்தகபாது (அந்த அரைக்குச் தென்று) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் (எனக்கும் அவர்களுரடய துரணவியருக்குமிரடகய 
நரடதபற்ை) இந்த உரையாடல்கரள எடுத்துரைத்கதன். உம்மு ெலமாவின் 
கபச்சு வந்தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புன்னரகத்தார்கள். 
அப்கபாது அவர்கள் ஓர் ஈச்ெம் பாயில் இருந்தார்கள். அவர்களுக்கும் அந்தப் 

பாய்க்குமிரடகய (விரிப்பு) எதுவும் இருக்கவில்ரல. அவர்களது தரலக்குக் 
கீகழ ஈச்ெ நார்கள் நிைப்பப்தபற்ை கதால் தரலயரண ஒன்ைிருந்தது. 
அவர்களின் கால்களுக்கு அருகில் கருகவல இரலகள் குவிக்கப்பட்டி ருந்தன. 
அவர்களது தரலமாட்டில் பதனிடப்படா கதால்கள் ததாங்கிக்தகாண்டிருந்தன. 
அப்கபாது அவர்களின் விலாப் புைத்தில் ஈச்ெம் பாயின் சுவடு (பதிந்து) 
இருப்பரதக் கண்டு நான் அழுது விட்கடன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "ஏன் அழுகிைரீ்கள்?'' என்ைார்கள். அதற்கு நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! (பாைெீக மற்றும் இத்தாலி மன்னர்களான) குஸ்ருவும் 
ெீெரும் இருக்கும் நிரலகய கவறு! (தாைாளமான உலகச் தெல்வங்களுடன் 
உல்லாெமாக வாழ்கின்ைனர்.) தாங்ககளா அல்லாஹ்வின் தூதைாயிற்கை?'' 
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என்கைன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அ(ம்மன்ன)வர்களுக்கு இம்ரமயும் நமக்கு மறுரமயும் இருப்பரத நீங்கள் 
திருப்திப்பட வில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள்.18 

 2949 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நான் உமர் (ைலி) அவர்களுடன் (ஹஜ்ஜுக்குச் தென்றுவிட்டு மதீனா 

கநாக்கி) வந்கதன். நாஙகள் "மர்ருழ் ழஹ்ைான்' எனுமிடத்தில் இருந்தகபாது'' 

என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற் றுள்ளன. கமலும், அதில் "அவ்விரு தபண் 
கரளப் பற்ைி நான் ககட்கடன். அதற்கு "ஹஃப்ஸாவும் உம்மு ெலமாவுகம 
அவ்விரு வரும்' என உமர் (ைலி) அவர்கள் விரடயளித் தார்கள்'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும் "நான் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்க ளின் 
துரணவியரின்) அரைகளுக்குச் தென் கைன். ஒவ்தவாரு வடீ்டிலும் அழுரகச் 
ெப்தம் ககட்டது என்று உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைி னார்கள்'' என்றும், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் துரணவியரை ஒரு மாத 
காலம்வரை தநருங்கமாட்கடன்'' எனச் ெத்தியம் (ஈலா) தெய்திருந்தார்கள்; 

இருபத்ததான்பதாவது நாளானதும் (அந்த அரையிலிருந்து) இைங்கித் தம் 

துரணவியரிடம் தென்ைார்கள்'' என்றும் அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

2950 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது காலத்தில் (அவர்கரளச் ெங்கடப்படுத்தும் வரகயில்) கூடிப் 
கபெிச் தெயல்பட்ட இரு துரணவியர் யார் என்பது பற்ைி உமர் (ைலி) 
அவர்களிடம் ககட்க கவண்டும் என்று (நீண்ட நாட்களாக) எண்ணியிருந்கதன். 
இவ்வாறு ஓைாண்டு காலத்ரதக் கடத்தி விட்கடன். அதற்கான ெந்தர்ப்பம் 
எனக்கு வாய்க்கவில்ரல. (இந்நிரலயில் ஹஜ்ஜுக்காக) அவர் களுடன் தெல்ல 
கவண்டிய நிரல ஏற்பட்டது. (திரும்பிவரும் வழியில்) நாங்கள் "மர்ருழ் 
ழஹ்ைான்' எனுமிடத்தில் இருந்தகபாது உமர் (ைலி) அவர்கள் இயற்ரகக் 
கடரன நிரைகவற்ைச் தென்ைார்கள். அப்கபாது "(அங்கத் தூய்ரம 
தெய்வதற்காக) நீர்குவரளரய என்னிடம் தகாண்டுவாருங்கள்'' என்று 
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கூைினார்கள். அரத எடுத்துக்தகாண்டு அவர் களிடம் நான் தென்கைன். 
அவர்கள் இயற் ரகக் கடரன முடித்துத் திரும்பியதும் அவர் களுக்குத் 
தண்ணரீை ஊற்ைலாகனன். அப் கபாது நான் (ககட்க நிரனத்திருந்த விையத் 

ரத) நிரனவுகூர்ந்கதன். உடகன நான், "இரை நம்பிக்ரகயாளர்களின் 
தரலவகை! (அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளச் ெஞ்ெலப் படுத்தும் 
வரகயில் கூடிப் கபெிச் தெயல்பட்ட) அவ்விரு துரணவியர் யார்?'' என்று ககட் 
கடன். நான் ககட்டு முடிப்பதற்குள், "ஆயி ைாவும் ஹஃப்ஸாவும்தாம் 
(அவ்விருவரும்)'' என விரடயளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2951 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் நீண்ட 
நாட்களாக நபி (ஸல்) அவர் களுரடய துரணவியரில் இருவரைப் பற்ைி உமர் 
(ைலி) அவர்களிடம் ககட்க கவண்டும் என்று கபைாவல் தகாண்டிருந்கதன். 
(ஏதனனில், அவ்விருவரைப் பற்ைித்தான்) உயர்ந்கதான் அல்லாஹ் (குர்ஆனில்), 
"நீங்கள் இருவரும் அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ககாரினால் (அதுகவ 
நல்லது). உங்கள் இருவரின் உள்ளங்களும் கநரிய வழியிலிருந்து 

பிைழ்ந்துவிட்டிருக்கின்ைன'' (66:4) என்று கூைியிருந்தான். (ஒரு முரை) உமர் 
(ைலி) அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்குச் தென்ைார்கள். நானும் (அந்த ஆண்டு) அவர் 
களுடன் ஹஜ் தெய்கதன். (ஹஜ்ரஜ முடித்துக்தகாண்டு திரும்பும் வழியில்) 
உமர் (ைலி) அவர்கள் (இயற்ரகக் கடரன நிரைகவற்றுவதற்காக) 
ஒதுங்கினார்கள். அவர்களுடன் நானும் நீர்குவரளயுடன் தென்கைன். அவர்கள் 

இயற்ரகக் கடரன முடித்துவிட்டு என்னிடம் திரும்பிவந்தார்கள். நான் 
அவர்களின் ரககளில் (குவரளயிலிருந்த) தண்ணரீை ஊற்ைிகனன். அவர்கள் 
அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்தார்கள். அப்கபாது நான் அவர்களிடம் 
"இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் தரலவகை! நபி (ஸல்) அவர்களுரடய 
துரணவியரில் இருவரைக் குைித்து, "நீங்கள் இருவரும் அல்லாஹ்விடம் பாவ 
மன்னிப்புக் ககாரினால் (அதுகவ நல்லது). உங்கள் இருவரின் உள்ளங்களும் 
கநரிய வழியிலிருந்து பிைழ்ந்துவிட்டிருக்கின்ைன' (66:4) என்று அல்லாஹ் 
கூைியுள்ளாகன, அந்த இருவர் யார்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு உமர் (ைலி) 
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அவர்கள், "இப்னு அப்பாகஸ! உங்கரளக் கண்டு நான் வியப்பரடகிகைன். 
ஹஃப்ஸாவும் ஆயிைா (ைலி) அவர்களும்தாம் அந்த இருவர்'' என்று 

விரடயளித்தார்கள். (அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான இப்னு ைிஹாப் 
அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் தம்மிடம் தம் புதல்வி ததாடர்பான ஒரு 
வெனத்ரதக் குைித்துக் ககட்டரத உமர் (ைலி) அவர்கள் விரும்பவில்ரல. 
ஆககவதான், "உங்கரளக் கண்டு வியப்பரடகிகைன்'' என்ைார்கள். ஆயி னும், 

அதற்குரிய பதிரல உமர் (ைலி) அவர்கள் மரைக்கவில்ரல.)19 பிைகு உமர் 
(ைலி) அவர்கள் நடந்த நிகழ்ச்ெி முழுவரதயும் கூைலானார்கள். அப்கபாது 
அவர்கள் கூைியதாவது: குரைைிக் குலத்தாைாகிய நாங்கள் (மக்கா வில் 
இருந்தகபாது) தபண்கரள மிரகத்தவர் களாககவ இருந்துவந்கதாம். (எங்கரள 
எதிர்த்துப் கபொத அளவிற்கு அவர்கரள அடக்கிரவத்திருந்கதாம்.) நாங்கள் 
(மக்காரவத் துைந்து) மதீனாவிற்கு வந்தகபாது, அங்கு ஒரு ெமுதாயத்ரதக் 
கண்கடாம். அங்கு ஆண்கரளப் தபண்கள் மிரகக்கக்கூடியவர்களாக 
இருந்தனர். இரத எங்களுரடய தபண்களும் அப்தபண்களிடமிருந்து 
கற்றுக்தகாள்ளத் ததாடங்கினர். எனது வடீு (மதீனாவின்) கமட்டுப் பகுதி 
கிைாமங்களில் பனூ உமய்யா பின் ரஸத் குலத்தாரிரடகய இருந்தது. (ஒரு 
நாள்) நான் என் மரனவிமீது ககாபப்பட்கடன். அவர் என்ரன எதிர்த்துப் 
கபெினார். அவர் என்ரன எதிர்த்துப் கபெிய(து எனக்குப் பிடிக்கவில்ரல; அ)ரத 
நான் தவறுத்கதன். அப்கபாது அவர், "நான் உங்கரள எதிர்த்துப் கபெியதற்காக 
நீங்கள் ஏன் (என்ரன) தவறுக்கிைரீ்கள்? அல்லாஹ் வின் மீதாரணயாக! நபி 
(ஸல்) அவர்களுரடய துரணவியர்கூட (நபிகளாரின் கபச்சுக்கு) மறுகபச்சு 
கபெத்தான் தெய்கிைார்கள். அவர்களில் ெிலர் நபியவர்களிடம் பகலில் இருந்து 
இைவுவரை கபசுவ தில்ரல'' என்று கூைினார். உடகன நான் அங்கிருந்து 
புைப்பட்டு (என் புதல்வி) ஹஃப்ஸாவிடம் தென்று, "நீங்கள் அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கபச்சுக்கு மறுகபச்சு கபசுகிைரீ்களா?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு ஹஃப்ஸா "ஆம்' என்று பதிலளித்தார். நான் "உங்களில் 
ெிலர் அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் பகலில் இருந்து இைவுவரை ககாபமாக 

இருக்கிைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கும் ஹஃப்ஸா "ஆம்' என்ைார். நான், 
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"அவர்களில் இப்படிச் தெய்த வர் நஷ்டமரடந்துவிட்டார்; இழப்புக்குள்ளாகி 
விட்டார். உங்களில் ஒருவர்மீது இரைத்தூத ருக்குக் ககாபம் ஏற்பட்டால் 

அவர்மீது அல்லாஹ்வும் ககாபமரடந்துவிடுவான் எனும் அச்ெம் 
அவருக்கில்ரலயா? அவ்வாைா யின் அவர் அழிந்துகபாய்விடுவார். (எனகவ,) 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள நீ எதிர்த்துப் கபொகத! அவர்களிடம் 
(அதிகமாக உன் கதரவகள்) எரதயும் ககட்டுக்தகாண்டி ைாகத! உனக்கு 
(அவெியத் கதரவதயனத்) கதான்ைியரத என்னிடம் ககள். உன் அண்ரட 
வடீ்டுக்காைர் (ஆயிைா) உன்ரன விட அழகு மிக்கவைாகவும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பிரியமானவைா கவும் இருப்பரத ரவத்து (அவர் 
நபியவர்களி டம் நடந்துதகாள்வரதப் பார்த்து) நீ ஏமாந்து கபாய் (அவரைப் 

கபால நடந்துதகாள்ளத் துணிந்து)விடாகத!'' என்று நான் (என் மகளுக்கு 
அைிவுரை) கூைிகனன். எனக்கு அன்ொரிகளில் அண்ரட வடீ்டார் ஒருவர் 
இருந்தார். நாங்கள் இருவரும் (கமட்டுப் பாங்கான எங்கள் கிைாமத்திலிருந்து) 
முரை ரவத்துக்தகாண்டு (அங்கிருந்து) இைங்கிவந்து, அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் இருப்கபாம். அவர் ஒரு நாள் நபியவர்களுடன் இருப்பார். 
நான் ஒரு நாள் நபியவர்களுடன் இருப்கபன். அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் இருக்கும் அன்ரைய நாளின் கவத அைிவிப்புகள் 
(நபியவர்களின் தொல், தெயல்) முதலானவற்ரை என்னிடம் வந்து 
ததரிவிப்பார். அரதப் கபான்கை நானும் தெய்கவன். அந்தக் கால கட்டத்தில் 
நாங்கள் (ெிரியா நாட்டில் வாழும்) "ஃகஸ்ஸான்' குலத்தார் எங்கள் (மதீனா) 
மீது கபார் ததாடுப்பதற்காக (தங்கள்) குதிரைகளுக்கு லாடம் அடித்து(த் 
தயாைாகி)க்தகாண்டிருக்கின் ைனர் என்று ஒரு தெய்திரயப் 

கபெிக்தகாண்டிருந்கதாம். (இவ்வாைிருக்க ஒரு நாள்) என் நண்பர் (தமது 
முரை நாளில் எங்கள் பகுதியிலிருந்து) இைங்கி (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் தென்றுவிட்டு) இைா கநைத்தில் என்னிடம் வந்தார்; என் வடீ்டுக் 

கதரவ (பலமாகத்) தட்டி, என்ரன அரழத்தார். நான் தவளிகய வந்தகபாது 
"(இன்று) மிகப்தபரிய ெம்பவதமான்று நடந்துவிட்டது'' என்று கூைினார். நான், 

"என்ன அது? ஃகஸ்ஸானியர் (பரடதயடுத்து) வந்துவிட்டனைா?'' என்று 
ககட்கடன். "இல்ரல; அரதவிடப் தபரிய, அரதவிடக் கடுரமயான ெம்பவம் 
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நடந்துவிட்டது; நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் துரணவியரை மணவிலக்குச் 
தெய்துவிட்டார்கள்'' என்று தொன்னார். உடகன நான் "(என் மகள்) ஹஃப்ஸா 
நஷ்டமரடந்து இழப்புக்குள்ளாகிவிட்டார். (கூடிய விரைவில்) இப்படி 
நடக்கத்தான்கபாகிைது என்று நான் எண்ணியிருந்கதன்'' என்று கூைிவிட்டு, 

சுப்ஹுத் ததாழுரக ததாழுததும் எனது ஆரடரய எடுத்து அணிந்துதகாண்டு 
(அங்கிருந்து) இைங்கி என் மகள் ஹஃப்ஸாவிடம் தென்கைன்; அவர் 

அழுதுதகாண்டிருந்தார். அவரிடம் நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் உங்கரள மணவிலக்குச் தெய்து விட்டார்களா?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அவர் "எனக்குத் ததரியாது; அகதா அவர்கள் அந்த மாடி அரையில் 
தனியாக இருக்கிைார் கள்'' என்று கூைினார். உடகன நான் (அங்கு இருந்த) 
நபியவர்களின் கறுப்பு நிைப் பணியா ளரிடம் (ைபாஹ்) தென்று, "உமருக்காக 
(நபி யவர்களின் அரைக்குள் வை) அனுமதி ககள்'' என்கைன்.அவர் உள்கள 
தென்றுவிட்டு என்னிடம் வந்து, "அவர்களிடம் உங்கரளப் பற்ைிச் தொன்கனன். 
அவர்கள் தமௌனமாக இருந்துவிட்டார்கள்'' என்று கூைினார். உடகன நான் 
அங்கிருந்து புைப்பட்டு தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்) அருகக தென்று 

அமர்ந்துவிட்கடன். அங்கு ஒரு கூட்டத்தார் அமர்ந்திருந்தார்கள். அவர்களில் 

ெிலர் (ககள்விப்பட்ட தெய்திரய எண்ணி) அழுதுதகாண்டிருந்தனர். நான் ெிைிது 

கநைம் அமர்ந்திருந் கதன். பிைகு துக்கம் தாளாமல் (மீண்டும்) அந்தப் 

பணியாளரிடம் நான் வந்து, "உமருக்காக (நபியவர் களின் அரைக்குள் வை) 
அனுமதி ககள்'' என்று தொன்கனன். அவர் உள்கள தென்றுவிட்டுப் பிைகு 
என்னிடம் வந்து "நான் நபியவர்களிடம் உங்கரளப் பற்ைிச் தொன்கனன். 
அவர்கள் தமௌன மாக இருந்துவிட்டார்கள்'' என்று கூைினார். எனகவ, நான் 
திரும்பிகனன். அப்கபாது அந்தப் பணியா ளர் என்ரன அரழத்து, "உள்கள 
தெல்லுங்கள்! உங்களுக்கு நபியவர்கள் அனுமதியளித்துவிட்டார் கள்'' என்று 
கூைினார். உடகன நான் (அந்த அரைக்குள்) நுரழந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு ெலாம் தொன்கனன். அங்கு அவர்கள் தநய்யப்பட்ட பாய் 
ஒன்ைில் ொய்ந்து படுத்திருந் தார்கள். அவர்களது விலாப் பகுதியில் அந்தப் 
பாய் அரடயாளம் பதித்திருந்தது. பிைகு, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! தங்கள் 
துரணவியரைத் தாங்கள் மணவிலக்குச் தெய்துவிட்டீர் களா?'' என்று 
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ககட்கடன். நபியவர்கள் என்ரன கநாக்கி தமது தரலரய உயர்த்தி "இல்ரல 
(மண விலக்குச் தெய்யவில்ரல)'' என்று கூைினார்கள். உடகன நான், 

"அல்லாஹு அக்பர் (அல்லாஹ் மிகப் தபரியவன்)'' என்று தொன்கனன். பிைகு 
(அவர்களது ககாபத்ரதத் தணிக்கப் பின்வருமாறு கூைிகனன்:) "அல்லாஹ்வின் 

தூதகை! குரைைிக் குலத்தாைாகிய நாங்கள் தபண்கரள 
அடக்கிரவத்திருந்கதாம். நாங்கள் மதீனாவுக்கு வந்த கபாது, ஆண்கள்மீது 
தபண்கள் ஆதிக்கம் தெலுத்தும் ஒரு கூட்டத்தாரை (அன்ொரிகரள)க் கண் 
கடாம். எங்கள் தபண்களும் அப்தபண்கரளப் பார்த்து (ஆண்கரள எதிர்த்துப் 
கபசும் பழக்கத்ரதக்) கற்றுக்தகாள்ளத் ததாடங்கிவிட்டனர். நான் ஒரு நாள் 
என் மரனவிமீது ககாபம் தகாண்கடன். அவர் அப்கபாது என்ரன எதிர்த்துப் 
கபெிக் தகாண்டிருந்தார். அவர் என்னிடம் எதிர்த்துப் கபெிய(ரத நான் 
விரும்பவில்ரல; அ)ரத நான் தவறுத்கதன். அப்கபாது அவர், "நான் உங்கரள 
எதிர்த்துப் கபசுவரத தவறுக்கிைரீ் ககள! அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நபி 
(ஸல்) அவர்களின் துரணவியரும்கூட நபியவர்களின் கபச்சுக்கு மறுகபச்சு 
கபெத் தாகன தெய்கின்ைனர். அவர்களில் ஒருவர் நபியவர்களுடன் 

ககாபித்துக்தகாண்டு அன்ரைய தினத்தில் இைவுவரை கபசுவ தில்ரல'' என்று 
கூைினார். நான் "அவர்களில் இப்படிச் தெய்தவர் நஷ்டமரடந்துவிட்டார்; 

இழப்புக்குள்ளாகிவிட்டார். அவர்களில் ஒரு வர்மீது இரைத்தூதருக்குக் ககாபம் 

ஏற்பட்டால் அவர்மீது அல்லாஹ்வும் ககாபமரடந்து விடுவான் எனும் அச்ெம் 

அவருக்கில்ரலயா? அவ்வாைாயின் அவர் அழிந்துகபாய்விடுவார் என்று 
தொன்கனன்'' என்று கூைிகனன். இரதக் ககட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் புன்னரகத்தார்கள். பிைகு நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் (என் 
மகள்) ஹஃப்ஸாவிடம் தென்று, "உன் அண்ரட வடீ்டுக்காைர் (ஆயிைா) 
உன்ரனவிட அழகானவைாகவும் அல்லாஹ்வின் தூதருக்குப் பிரியமான 
வைாகவும் இருப்பரத ரவத்து (அவர் நபியவர்களிடம் அதிக உரிரம 
எடுத்துக்தகாள்வரதக் கண்டு) நீ ஏமாந்துவிடாகத!'' என்று கூைியரதச் 

தொன்கனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இன் தனாரு முரை 

புன்னரகத்தார்கள். நான் "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (தங்களுடன் அமர்ந்து 
தங்களது) தவறுரமரயப் கபாக்கட்டுமா?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள் "ஆம்' 
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என்ைார்கள். உடகன நான் அமர்ந்துதகாண்கடன். பிைகு எனது தரலரய 
உயர்த்தி அந்த அரைரய கநாட்டமிட்கடன். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
கண்ரணக் கவருகின்ை எந்தப் தபாருரளயும் நான் காணவில்ரல; மூன்கை 
மூன்று கதால்கரளத் தவிை! அப் கபாது நான் "தங்கள் ெமுதாயத்தாருக்கு 
(உலகச் தெல்வங்கரள)த் தாைாளமாக வழங்கும்படி அல்லாஹ்விடம் 

பிைார்த்தியுங்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஏதனனில், பாைெீகர்களுக்கும் 

இத்தாலியர் களுக்கும் -அவர்கள் (ஏக இரைவன்) அல்லாஹ்ரவ 
வழிபடாதவர்களாக இருந்தும்- உலகச் தெல் வங்கரள அல்லாஹ் தாைாளமாக 
வழங்கியுள்ளாகன?'' என்று கூைிகனன். உடகன (தரலயரணயில் ொய்ந்து 
அமர்ந்திருந்த) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நிமிர்ந்து 
அமர்ந்துதகாண்டு, "உங்களுக்கு இன்னும் (இத்தரகய) ெந்கதகம் உண்டா, 

கத்தாபின் புதல் வகை? அவர்கள், தமக்குரிய இன்பங்கரள இவ்வுலக 

வாழ்விகலகய (மறுரமக்கு) முன்னதாககவ வழங்கப்பட்டுவிட்ட மக்கள் 
ஆவர்'' என்று கூைினார்கள். உடகன நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
(அவெைப்பட்டுக் ககட்டுவிட்ட) எனக்காக பாவமன்னிப்புக் ககாரிப் 
பிைார்த்தியுங்கள்'' என்று தொன்கனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

தம் துரணவியர்மீது ஏற்பட்ட கடும் ககாபத் தின் காைணமாக "(என் 
மரனவியைான) அவர் களிடம் ஒரு மாத காலத்திற்கு நான் தெல்ல மாட்கடன்' 

எனச் ெத்தியம் தெய்திருந்தார்கள். இறுதியில் (66:1ஆவது வெனத்ரத இைக்கி) 
நபியவர்கரள அல்லாஹ் கண்டித்தான்.20 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2952 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: இருபத்ததான்பது இைவுகள் கழிந்த 
பின் னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆைம்பமாக என்னிடகம 
வந்தார்கள். அப் கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! எங்களி டம் ஒரு மாத 
காலத்திற்கு வைப்கபாவதில்ரல என்று நீங்கள் ெத்தியம் ("ஈலா') 

தெய்திருந்தீர்ககள! நீங்கள் இருபத்ததான்பதாவது நாகள வந்துவிட்டீர்ககள! 
நாட்கரள நான் எண்ணிக் கணக்கிட்டு வருகின்கைன்!'' என்று கூைிகனன். 
அதற்கு அவர்கள், "இந்த மாதம் இருபத்ததான்பது நாட்கள்தாம்'' என்று பதில் 
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கூைினார்கள். பிைகு என்னிடம், "ஆயிைா! உன்னிடம் நான் ஒரு விையத்ரதச் 
தொல்கிகைன். அரதப் பற்ைி நீ உன் தபற்கைாரிடம் ஆகலாெரன ககட்காத 
வரை அவெைப்பட்டு (எந்த முடிவுக்கும் வந்து) விடாகத!'' என்று கூைிவிட்டு, 

"நபிகய! உங்கள் துரணவியரிடம் கூறுங்கள்'' என்று ததாடங்கி "உங்களிலுள்ள 
நல்லவர்களுக்காக அல்லாஹ் மகத்தான நன்ரமரய தயார் தெய்துள்ளான்'' 

என்று முடியும் (33:28,29) வெனங்கரள எனக்கு அவர்கள் ஓதிக் காட்டினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! என் தபற்கைார் நிச்ெயமாக நபி (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து பிரிந்து விடுமாறு எனக்கு ஆகலாெரன கூைமாட்டார்கள் 
என்பரத நபி (ஸல்) அவர்கள் அைிந்திருந்தார்கள். எனகவ, நான் 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்), "(உங்கள் உைரவ 
முைித்துக்தகாள்ளும்) இந்த விையத்திலா நான் என் தபற்கைாரிடம் 

ஆகலாெரன ககட்கப்கபாகிகைன்? நான் அல்லாஹ்ரவயும் அவனுரடய 
தூதரையும் மறு உலகத்ரதயுகம விரும்புகிகைன்'' என்று தொன்கனன். கமலும், 

நான் "உங்கரளகய கதர்ந்ததடுத்துக்தகாண்கடன் என்ை தகவரல, 

உங்களுரடய மற்ை மரனவியரிடம் ததரிவித்துவிடாதீர்கள்'' என்று கூைிகனன். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹ் என்ரன எடுத்துரைப்பவனாககவ 
அனுப்பி யுள்ளான்; அவன் என்ரனக் கடினப் கபாக்கு உள்ளவனாக 
அனுப்பவில்ரல'' என்று கூைி னார்கள். இவ்வாறு அய்யூப் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் இடம்தபற்றுள்ளது. கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
(66:4ஆவது) வெனத்தின் மூலத்தில் உள்ள "ஃபகத் ஸஃகத் குலூபுகுமா'' 

என்பதற்கு "உங் கள் இருவரின் உள்ளங்களும் கநரிய வழியிலி ருந்து 

பிைழ்ந்துவிட்டிக்கின்ைன'' என்று தபாருளாகும் 

பாடம் : 6 மூன்று தலாக் தொல்லப்பட்ட தபண் ணுக்கு (காத்திருப்புக் கால) 
ஜவீனாம் ெம் கிரடயாது.  
2953 ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் கணவர்) 
அபூஅம்ர் பின் ஹஃப்ஸ் (ைலி) அவர்கள் என்ரன (மூன்ைாவதாக) ஒட்டுதமாத்த 
தலாக் தொல்லிவிட்டார். அப்கபாது அவர் தவளியூரில் இருந்தார். பின்னர் 
அவருரடய பிைதிநிதி, ததாலி நீக்கப்படாத ெிைிதளவு ககாதுரமரய எனக்கு 
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அனுப்பிரவத்தார். அரதக் கண்டு நான் எரிச்ெலரடந்கதன். அதற்கு அந்தப் 

பிைதிநிதி, "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நாங்கள் உனக்கு (ஜவீனாம்ெம், 

தங்கும் வெதி) எரதயும் தை கவண்டியதில்ரல (இது ஒரு உதவியாகத் 
தைப்பட்டதுதான்)'' என்று கூைிவினார். எனகவ, நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, நடந்தரத அவர்களிடம் ததரிவித்கதன். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும், "அவர் உனக்கு (ஜவீனாம்ெம், தங்கும் 
வெதி) எரதயும் தை கவண்டியதில்ரல'' என்று கூைிவிட்டு, உம்மு ைரீக் என்ை 
தபண்ணின் இல்லத்தில் என்ரன "இத்தா' இருக்குமாறு பணித்தார்கள். பிைகு 
(கயாெித்துவிட்டு), "அவர் (உம்மு ைரீக்) என் கதாழர்கள் (அடிக்கடி) ெந்திக்கும் 
தபண்மணி ஆவார். நீ (உன் தந்ரதயின் ெககாதைர் புதல்வர்) இப்னு உம்மி 
மக்தூம் அவர்களிடம் (அவர்களது இல்லத்தில்) "இத்தா' இருந்துதகாள். 
ஏதனனில், அவர் கண் பார்ரவயற்ை மனிதர் ஆவார். நீ உன் (துப்பட்டா) 
துணிரய கழற்ைிக்தகாள்ளலாம். நீ "இத்தா'ரவ முழுரமயாக்கியதும் எனக்குத் 
ததரிவிப்பாயாக!'' என்று கூைினார் கள். அவ்வாகை நான் "இத்தா'ரவ 
முழுரமயாக்கியதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (வந்து), 
முஆவியா பின் அபசீுஃப்யான் (ைலி) அவர்களும் அபூஜஹ்ம் பின் ஹுரதஃபா 
(ைலி) அவர்களும் என்ரனப் தபண் ககட்கின்ைனர்'' என்று தொன்கனன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அபூஜஹ்ம் தமது ரகத்தடிரயத் 

கதாளிலிருந்து கீகழ ரவக்கமாட்டார். (ககாபக்காைர்; மரனவியரைக் 
கடுரமயாக அடித்துவிடு பவர்). முஆவிகயா, அவர் ஓர் ஏரழ; அவரிடம் எந்தச் 
தெல்வமும் இல்ரல. நீ உொமா பின் ரஸரத மணந்துதகாள்'' என்று 
கூைினார்கள். நான் உொமாரவ விரும்ப வில்ரல. பிைகு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீ உொமாரவ மணந்துதகாள்'' என்று (மீண்டும்) 
கூைினார்கள். ஆககவ, நான் அவரை மணந்துதகாண்கடன். அவரிடம் (எனக்கு) 
அல்லாஹ் நன்ரமரய ரவத்திருந் தான்; நான் தபருமிதம் அரடந்கதன். 

2954 ஃபத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) அவர் கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் என் கணவர் (மூன்ைாவதாக) என்ரனத் தலாக் 

தொல்லிவிட்டார். ("இத்தா'க் காலத்தில்) அவர் எனக்குக் குரைந்த அளகவ 
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ஜவீனாம்ெம் வழங்கினார். அரத நான் கண்டதும், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! (இரதப் பற்ைி) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி 
டம் ததரிவிப்கபன்; எனக்கு ஜவீனாம்ெம் இருக்குமாயின், எனக்குத் தகுதியான 
(ஜவீனாம்ெத்)ரத நான் தபறுகவன். எனக்கு ஜவீனாம்ெம் எதுவும் 
கிரடயாததனில் அவரிடமிருந்து நான் எரதயும் தபற்றுக்தகாள்ளமாட்கடன்'' 

என்று கூைிவிட்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அது குைித்துத் 
ததரிவித்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனக்கு ஜவீனாம்ெமும் 
இல்ரல; உரைவிடமும் இல்ரல'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் 
பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் 
(ைலி) அவர்களிடம் (அவர்கள் தலாக் தொல்லப்பட்டு "இத்தா' இருந்தகபாது 
என்ன நடந்தது என்று) ககட்கடன். அதற்கு அவர், "மக்ஸூமி குலத்ரதச் 
கெர்ந்த வைான என் கணவர் என்ரனத் தலாக் தொல்லிவிட்டார். எனக்கு 

("இத்தா'க் கால) ஜவீனாம்ெம் வழங்க மறுத்தார். எனகவ, நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து (அரதப் பற்ைி) அவர்களிடம் ததரிவித்கதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனக்கு ஜவீனாம்ெம் கிரடயாது; நீ 
இடம் மாைி, (உன் தந்ரதயின் ெககாதைர் புதல்வர்) இப்னு உம்மி மக்தூம் 
அவர்களிடம் தென்று, அவைது இல்லத்தில் (இத்தா முடியும்வரை) இரு! 
ஏதனனில், அவர் கண் பார்ரவயற்ை மனிதர் ஆவார். அவர் அருகில் உனது 
(துப்பட்டா) துணிரயக் கழற்ைிக்தகாள்ளலாம்'' என்ைார்கள். 

 2955 அள்ளஹ்ஹாக் பின் ரகஸ் (ைலி) அவர்களின் ெககாதரி ஃபாத்திமா பின்த் 
ரகஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் கணவர்) அபூஅம்ர் பின் ஹஃப்ஸ் 
பின் அல்முஃகீைா அல்மக்ஸூமீ என்ரன மூன்று (அதாவது மூன்ைாவது 
முரையாக) தலாக் தொல்லிவிட்டார்; பின்னர் யமன் நாட் டுக்குச் 
தென்றுவிட்டார். அப்கபாது என் கண வரின் குடும்பத்தார் என்னிடம், "உனக்கு 
ஜவீனாம்ெம் எரதயும் நாங்கள் தை கவண்டிய தில்ரல'' என்று கூைினர். 
அப்கபாது (என் கண வருரடய தந்ரதயின் ெககாதைர் புதல்வர்) காலித் பின் 
அல்வலீத் (ைலி) அவர்கள், ெிலரு டன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி 
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டம் தென்ைார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரமமூனா 
(ைலி) அவர்களது இல்லத்தில் இருந்தார்கள். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம்) "அபூஹஃப்ஸ் தம் துரணவிரய (ஃபாத்திமா பின்த் ரகரஸ) 
மூன்று (அதாவது மூன்ைாவது முரையாக) தலாக் தொல்லிவிட்டார். 
("இத்தா'விலி ருக்கும்) அப்தபண்ணுக்கு ஜவீனாம்ெம் உண்டா?'' என்று 
ககட்டனர். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவருக்கு 
ஜவீனாம்ெம் கிரடயாது; ஆனால் "இத்தா' உண்டு'' என்ைார்கள். கமலும், எனக்கு 
ஆளனுப்பி, "உன் விையத்தில் என் உத்தைவுக்கு முன் நீயாக முந்தி(க்தகாண்டு 

முடிதவடுத்து)விடாகத'' என்று கூைியனுப்பினார்கள். கமலும், என்ரன (என் 

கணவரின் இல்லத்திலிருந்து) இடம் மாைி உம்மு ைரீக் (ைலி) அவர்களது 

வடீ்டிற்குச் தெல்லு மாறு உத்தைவிட்டார்கள். பிைகு (அந்த உத்தைரவத் 

திரும்பப் தபற்றுக்தகாள்ளும் விதமாக) "உம்மு ைரீக்கின் வடீ்டிற்கு ஆைம்பக் 

காலத்து முஹாஜிர்கள் (விருந்தாளிகளாக) வருவார்கள். எனகவ, நீ கண் 
பார்ரவயற்ை (உன் தந்ரதயின் ெககாதைர் புதல்வைான) இப்னு உம்மி மக்தூம் 
அவர்களின் வடீ்டிற்குச் தெல்! ஏதனனில், நீ உன் துப்பட்டாரவக் கழற்ைினாலும் 
அவர் உன்ரனப் பார்க்க முடியாது'' என்று கூைியனுப்பினார்கள். ஆககவ, நான் 
இப்னு உம்மி மக்தூமிடம் தென்கைன். எனது "இத்தா'க் காலம் முடிந்ததும் 
என்ரன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், உொமா பின் ரஸத் பின் 
ஹாரிஸா (ைலி) அவர்களுக்குத் திருமணம் தெய்துரவத்தார்கள். 

 2956 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ் மான் பின் 
அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்கள் "இந்த ஹதீரஸ நான் ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) 
அவர்களது வாயிலிருந்து (கநைடியாக) தெவி யுற்று 
எழுதிரவத்துக்தகாண்கடன்' என்று கூைினார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
கமலும் "நான் பனூ மக்ஸூம் குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒருவரிடம் (மரனவியாக) 
இருந்கதன். அவர் என்ரன ஒட்டுதமாத்த தலாக் தொல்லி விட்டார். அப்கபாது 
நான் என் கணவரின் குடும்பத்தாரிடம் ஆளனுப்பி எனது ஜவீனாம் ெத்ரதக் 

ககாரிகனன்'' என்று ஹதீஸ் ததாடரு கிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட 
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ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. முஹம்மத் பின் அம்ர் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "உனது (மறுமணம்) விையத்தில் நம்ரமவிட்டு 
(நீயாக முடிதவடுத்து)விடாகத என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்'' என இடம்தபற்றுள்ளது. 

 2957 ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) அவர் கள் கூைியதாவது: நான் அபூஅம்ர் 
பின் ஹஃப்ஸ் பின் அல் முஃகீைா (ைலி) அவர்களிடம் (மரனவியாக) 
இருந்கதன். அவர் என்ரன (இரு தலாக் தொல்லி திரும்ப 
அரழத்துக்தகாண்டு) இறுதி(யாக எஞ்ெியிருந்த) மூன்ைாவது தலாக் 
தொல்லிவிட்டார். அப்கபாது நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து, என் (கணவரின்) இல்லத்திலி ருந்து தவளிகயைி (கவறு இடத்தில் 
"இத்தா' இருந்து)தகாள்வது ததாடர்பாகத் தீர்ப்புக் ககட்கடன். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், கண் ததரியாதவைான இப்னு உம்மி 
மக்தூம் (ைலி) அவர்களது இல்லத்திற்கு இடமாைிக்தகாள்ள உத்தைவிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீரஸ அைிவிப்பவைான அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: (மூன்று) தலாக் தொல்லப்பட்டுவிட்ட ஒரு தபண், 

தனது இல்லத்திலிருந்து தவளிகயறுவது ததாடர்பான இந்த ஹதீரஸ 
மர்வான் பின் அல்ஹகம் நம்ப மறுத்தார். உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் 
அவ்வாறு (தெய்யலாம் என்று) கூைிவந்தரத நிைாகரித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள், ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் அவ்வாறு கூைிவந்தரத நிைாகரித்தார் கள் 
என்கிை உர்வா (ைஹ்) அவர்களின் குைிப் பும் இடம்தபற்றுள்ளது. 

 2958 உரபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அபூஅம்ர் பின் ஹஃப்ஸ் பின் அல் முஃகீைா (ைலி) அவர்கள் அலீ 
பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்களுடன் யமன் நாட்டிற்குச் தென்ைி ருந்தார்கள். 
அப்கபாது அபூஅம்ர் பின் ஹஃப்ஸ் (ைலி) அவர்கள் தம் மரனவியின் 
தலாக்கில் எஞ்ெியிருந்த ஒரு தலாக்ரகயும் தொல்லியனுப்பினார். தம் 
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மரனவிக்கு ஜவீனாம்ெத்ரதக் தகாடுக்க ஹாரிஸ் பின் ஹிைாம் (ைலி) 
அவர்கரளயும் அய்யாஷ் பின் அபைீபஆீ (ைலி) அவர்கரளயும் பணித் தார். 
அவர்கள் இருவரும் அவருரடய மரனவியிடம், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! நீ கர்ப்பமுற்ைவளாக இருந்தால்தான் உனக்கு ஜவீனாம்ெம் 
கிரடக்கும்'' என்று கூைிவிட்ட னர். உடகன அப்தபண் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
தென்று, அவர்கள் இருவரும் கூைியரதத் ததரிவித் தார். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "உனக்கு ஜவீனாம்ெம் இல்ரல'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அவர் 
(தம் கணவரின் இல்லத்திலிருந்து) இடம் மாைிக்தகாள்ள அனுமதி ககாரினார். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அனுமதியளித்தார்கள். அப்கபாது அவர், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! நான் எங்கக (தங்கு கவன்)?'' என்று ககட்டார். அதற்கு, "இப்னு உம்மி 
மக்தூமின் வடீ்டிற்குச் தெல்'' என்ைார்கள். அவர் கண் பார்ரவயற்ைவைாக 
இருந்தார். (எனகவ) அப்தபண் அவர் அருகில் உரடமாற்ைினாலும் அவைால் 
பார்க்க முடியாத நிரலயில் இருந்தார். (இப்னு உம்மி மக்தூமின் வடீ்டில்) 
அப்தபண்ணின் "இத்தா'க் காலம் முடிந்ததும் அவரை உொமா பின் ரஸத் 
(ைலி) அவர்களுக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் திருமணம் தெய்துரவத்தார்கள். 
பின்னர் (மதீனாவின் அப்கபாரதய ஆட்ெியைாயிருந்த) மர்வான் 
அப்தபண்ணிடம் கபஸீா பின் துரவப் (ைஹ்) அவர்கரள அனுப்பி அந்த 
ஹதீரஸக் குைித்துக் ககட்டார். அவர் மர்வானுக்கு அந்த ஹதீரஸத் 
ததரிவித்தார். அதற்கு மர்வான், "ஒகைதயாரு தபண்ணிடமிருந்துதான் நாம் இந்த 
ஹதீரஸக் ககள்விப்படுகிகைாம். மக்கள் எந்த நரடமுரைரய வலுவாகக் 
கரடப்பிடித்துவருவரத நாம் காண்கிகைாகமா அரதகய நாம் (ததாடர்ந்து) 
தெயல்படுத்துகவாம்'' என்று கூைினார். "எனக்கும் உங்களுக்குமிரடகய குர்ஆன் 
உள்ளது. (அதில்) அல்லாஹ், "அவர்கரள அவர்களின் வடீுகளிலிருந்து 
தவளிகயற்ைாதீர்கள்' (65:1) என்று கூைியுள்ளான்'' என மர்வான் கூைிய தகவல், 

ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) அவர்க ளுக்கு எட்டியகபாது, "இது திரும்ப 
அரழத் துக்தகாள்ளும் உரிரமயுரடய கணவர்க ளுக்கு உரியதாகும். மூன்று 
தலாக்கிற்குப் பிைகு (திரும்ப அரழத்தல் கபான்ை) என்ன மாற்ைம் 
ஏற்பட்டுவிடப்கபாகிைது? அவள் கர்ப்பமுற்ை வளாக இல்லாவிடில் அவளுக்கு 

ஜவீனாம்ெம் இல்ரல என நீங்கள் எப்படிக் கூறுகிைரீ்கள்? பிைகு (ஜவீனாம்ெம் 
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தபைாத) அந்தப் தபண்ரண எந்த அடிப்பரடயில் தடுத்து 
ரவத்துக்தகாள்கிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்.21 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2959 ைஅப ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம் தென்று, அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அளித்த தீர்ப்ரபக் குைித்துக் ககட்கடன். அதற்கு ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) 
அவர்கள், "என்ரன என் கணவர் ஒட்டுதமாத்த தலாக் தொல்லிவிட்டார். 
("இத்தா'க் கால) ஜவீனாம்ெம் மற்றும் உரைவிடம் விையத்தில் அவர்மீது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நான் வழக்கு ததாடுத்கதன். 
ஆனால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு உரைவிடகமா 

ஜவீனாம் ெகமா வழங்கச் தெய்யவில்ரல. என்ரன (என் தந்ரதயின் 
ெககாதைர் புதல்வர்) இப்னு உம்மி மக்தூம் (ைலி) அவர்களது இல்லத்தில் 
"இத்தா' கமற்தகாள்ளுமாறு உத்தைவிட்டார்கள்'' என்று கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் ஏழு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட தகவல் 
ைஅப ீ(ைஹ்) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

2960 ைஅப ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் 
(ைலி) அவர்களிடம் (அவர்களது இல்லத்திற்குச்) தென்கைாம். எங்களுக்கு 
அவர்கள் (மதீனா வின்) "ருதப் இப்னு தாப்' (எனும் வரக) கபரீச்ெம் பழத்ரத 
விருந்தாகக் தகாடுத்தார்கள். ஒரு வரக தானிய மாவுக் கஞ்ெிரய எங்களுக்கு 
அருந்தக் தகாடுத்தார்கள். அவர்களிடம் நான் "மூன்று தலாக்(கும்) 
தொல்லப்பட்டுவிட்ட தபண் எங்கு "இத்தா' இருப்பாள்?'' என்று ககட் கடன். 
அதற்கு அவர்கள் "என் கணவர் என்ரன மூன்று தலாக்(கும்) தொல்லிவிட்டார். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், என் குடும்பத் தாரிடகம நான் "இத்தா' இருக்க 
எனக்கு அனுமதியளித்தார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.  

2961 ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) அவர் கள் கூைியதாவது: மூன்று 
தலாக்(கும்) தொல்லப்பட்டுவிட்ட தபண் குைித்து நபி (ஸல்) அவர்கள், 
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"அவளுக்கு உரைவிடமும் இல்ரல; ஜவீனாம் ெமும் இல்ரல'' என்று 
கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 2962 ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என்ரன என் 
கணவர் மூன்று தலாக்(கும்) தொல்லிவிட்டார். அப்கபாது கவறு இடத்திற்கு 
இடம் மாைிச் தெல்ல நான் விரும்பிகனன். ஆககவ, நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
தென்கைன். (அதற்காக அனுமதி ககாரிகனன்.) நபி (ஸல்) அவர்கள் "நீ 

இடம்தபயர்ந்து, உன் தந்ரதயின் ெககாதைர் புதல்வர் அம்ர் பின் உம்மி மக்தூம் 

அவர்களின் இல்லத்திற்குச் தென்று அங்கு "இத்தா' இரு'' என்று கூைி னார்கள்.  

2963 அபூஇஸ்ஹாக் அம்ர் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உரபத் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூைியதாவது: நான் அஸ்வத் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்களுடன் (கூஃபாவின்) 
தபரிய பள்ளிவாெலில் அமர்ந்திருந்கதன். எங்களுடன் ைஅப ீ(ைஹ்) அவர்களும் 
இருந்தார்கள். அப்கபாது ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) அவர்கள் ததாடர்பான 
ஹதீரஸ ைஅப ீ(ைஹ்) அவர்கள் எங்களுக்கு அைிவித்தார்கள்: "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) அவர்களுக்கு 
உரைவிடமும் இல்ரல; ஜவீனாம்ெமும் இல்ரல'' என அைி வித்தார்கள் 
(என்பதுதான் அந்த ஹதீஸ்). (அங் கிருந்த) அஸ்வத் (ைஹ்) அவர்கள் ஒரு 
ரகயளவு ெிறு கற்கரள அள்ளி அவர்மீது எைிந்துவிட்டுப் பின்வருமாறு 
கூைினார்கள்: "உமக்குக் ககடுதான்! இது கபான்ை தெய்தி கரள அைிவிக்கிைகீை? 

உமர் (ைலி) அவர்கள், "ஒரு தபண்ணின் தொல்லுக்காக நாம் அல்லாஹ்வின் 
கவதத்ரதயும் நம் நபியின் வழிமுரைரயயும் ரகவிடமாட்கடாம். ஃபாத்திமா 
பின்த் ரகஸ் (உண்ரமயிகலகய) நிரனவில் ரவத்துள்ளாைா, அல்லது மைந்து 

விட்டாைா என்று நமக்குத் ததரியவில்ரல. மூன்று தலாக்(கும்) தொல்லப்பட்ட 

தபண் ணுக்கு உரைவிடமும் ஜவீனாம்ெமும் உண்டு. வலிவும் மாண்பும் 
உரடய அல்லாஹ், "பகிைங்கமான தவட்கக்ககடான தெயரல அப் தபண்கள் 
தெய்தாகல தவிை அவர்கரள அவர்களின் வடீுகளிலிருந்து 
தவளிகயற்ைாதீர்கள்' (65:1) என்று கூைியுள்ளான்'' என்ைார்கள். - கமற்கண்ட தகவல் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது 
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2964 ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என்ரன என் 
கணவர் மூன்று தலாக்(கும்) தொல்லிவிட்டார். எனக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (என் கணவர் மூலம்) உரைவிடமும் ஏற்படுத்தவில்ரல; 

ஜவீனாம்ெமும் ஏற்படுத்த வில்ரல. என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "நீ உன் "இத்தா'க் காலத்ரத முழுரமயாக் கியதும் எனக்குத் 
ததரிவிப்பாயாக'' என்ைார்கள். அவ்வாகை நான் அவர்களிடம் ததரிவித்கதன். 
என்ரன முஆவியா (ைலி), அபூஜஹ்ம் (ைலி), உொமா பின் ரஸத் (ைலி) 
ஆகிகயார் தபண் ககட்டார் கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "முஆவியாகவா, ஓர் ஏரழ; அவரிடம் எந்தச் தெல்வமும் இல்ரல. 
அபூஜஹ்கமா மரனவியரை அதிகமாக அடிக்கக்கூடியவர். மாைாக, உொமா 
பின் ரஸகத (உனக்குப் தபாருத்த மானவர்)'' என்ைார்கள். உடகன நான் 

"உொமா; (தபரிய) உொமா' என ரகயால் ரெரக தெய்(து அதிருப்தி 
ததரிவித்)கதன். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வுக் குக் கட்டுப்படுவதும் அவனுரடய தூதருக்குக் கட்டுப்படுவதும் 
உனக்கு நல்லது'' என்ைார்கள். பின்னர் உொமாரவகய நான் மணந்துதகாண் 
கடன். நான் தபருமிதம் அரடந்கதன்.  

2965 ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) அவர் கள் கூைியதாவது: என் கணவர் 
அபூஅம்ர் பின் ஹஃப்ஸ் பின் அல்முஃகீைா அவர்கள், அய்யாஷ் பின் அபைீபஆீ 
மூலம் எனக்குத் தலாக் தொல்லி அனுப்பினார். அவருடன் ஐந்து "ஸாஉ' 

கபரீச்ெம் பழமும் ஐந்து "ஸாஉ' ததாலி நீக்கப் படாத ககாதுரமயும் 

தகாடுத்தனுப்பினார். நான் அவரிடம், "எனக்கு இரதத் தவிை கவதைது வும் 

ஜவீனாம்ெம் இல்ரலயா? நான் உங்கள் வடீ்டில் "இத்தா' இருக்கமாட்கடன்'' 

என்று தொன்கனன். அதற்கு அய்யாஷ் அவர்கள், "இல்ரல (கவதைதுவும் 
ஜவீனாம்ெம் கிரடயாது)'' என்று தொல்லிவிட்டார். உடகன நான் எனது 
ஆரடரய எடுத்து அணிந்துதகாண்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் தென்கைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் 
உனக்கு எத்தரன தலாக் தொன்னார்?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "மூன்று 
(தலாக்)'' என்கைன். (அவ்வாைாயின்) அவர் தொன்னது உண்ரமகய. உனக்கு 
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ஜவீனாம்ெம் இல்ரல. நீ உன் தந்ரதயின் ெககாதைர் புதல்வர் இப்னு உம்மி 
மக்தூம் அவர் களது இல்லத்தில் "இத்தா' இருந்துதகாள். ஏதனனில், அவர் கண் 
பார்ரவயற்ைவர். நீ உனது (துப்பட்டா) துணிரய அவர் அருகில் 

கழற்ைிரவக்கலாம். உன் "இத்தா'க் காலம் முடிந்ததும் எனக்குத் ததரிவி'' 
என்று தொன்னார்கள். பின்னர் என்ரனப் பலர் தபண் ககட்டார்கள். அவர்களில் 

முஆவியா (ைலி), அபூஜஹ்ம் (ைலி) ஆகிகயாரும் அடங்குவர். (நான் 
நபியவர்களிடம் அது குைித்து ததரிவித்தகபாது) நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"முஆவியா வெதி குரைந்தவர்; ஏரழ. அபூஜஹ்மிடம், தபண்களிடம் 
கடுரமயாக நடந்துதகாள்ளும் சுபாவம் உள்ளது. (அல்லது தபண்கரள அடித்து 
விடுபவர் என்பரதப் கபான்று.) மாைாக, நீ உொமா பின் ரஸரதப் 
பிடித்துக்தகாள்'' என்ைார்கள்.  

2966 அபூபக்ர் பின் அபில்ஜஹ்ம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் 
அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்களும் ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் 
(ைலி) அவர்களிடம் தென்று (அவர்களது நிகழ்ச்ெி குைித்து) ககட்கடாம். அவர், 

"நான் அபூஅம்ர் பின் ஹஃப்ஸ் பின் அல்முஃகீைா (ைலி) அவர்களிடம் 

(மரனவியாக) இருந்கதன். அப்கபாது அவர் நஜ்ைான் கபாருக்குப் புைப் பட்டார்'' 

என்று கூைினார் என ஹதீஸ் ஆைம்ப மாகிைது. ததாடர்ந்து கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ள தகவல்கள் இடம்தபற்றுள்ளன. இறுதியில் "எனகவ, நான் 
(அபூரஸத்) உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கரள மணந்து தகாண்கடன். 
அபூரஸத் (ைலி) அவர்களின் மூலம் அல்லாஹ் என்ரன கமன்ரமப்படுத் 

தினான்; அபூரஸத் (ைலி) அவர்களின் மூலம் அல்லாஹ் என்ரனக் 

கண்ணியப்படுத்தினான்'' என ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள் எனக் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள் ளது.  

2967 அபூபக்ர் பின் அபில்ஜஹ்ம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் 
அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்களும் 

அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்களது (ஆட்ெிக்) காலத்தில் 
ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) அவர் களிடம் தென்கைாம். அப்கபாது ஃபாத்திமா 
பின்த் ரகஸ் (ைலி) அவர்கள், "என் கணவர் என்ரன முற்ைாகத் தலாக் 
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தொல்லி, அரத முடிவுக்குக் தகாண்டுவந்தார்'' என்று கூைினார்கள் என ஹதீஸ் 
ததாடங்குகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 

 2968 ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என்ரன என் 
கணவர் மூன்று தலாக்(கும்) தொல்லிவிட்டார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், எனக்கு (என் கணவர் மூலம் "இத்தா'க் காலத்தில்) 
உரைவிடத்ரதகயா ஜவீனாம்ெத் ரதகயா ஏற்படுத்தவில்ரல. 

 2969 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: யஹ்யா பின் 
ெயதீ் பின் அல்ஆஸ் (ைஹ்) அவர்கள் அப்துர் ைஹ்மான் பின் அல்ஹகம் (ைஹ்) 
அவர்களின் புதல்விரயத் திருமணம் தெய்திருந்தார். பின்னர் அவரை (மூன்று) 
தலாக் தொல்லி, தம் வடீ்டிலிருந்து தவளிகயற்ைிவிட்டார். நான் அவர்கரள 
(அவருரடய குடும்பத்தாரை) இது குைித்துக் கண்டித்கதன். அதற்கு அவர்கள், 

"ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் ("இத்தா'க் காலத்தில் தமது கணவரின் 

இல்லத்திலிருந்து) தவளிகயைினாகை?'' என்று கூைினார்கள். ஆககவ, நான் 
ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் தென்று அரதப் பற்ைிக் கூைிகனன். அதற்கு 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "இந்த ஹதீரஸக் கூறுவதால் ஃபாத்திமா பின்த் 
ரகஸுக்கு எந்த நன்ரமயும் இல்ரல'' என்று தொன்னார்கள்.22  

2970 ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) அவர் கள் கூைியதாவது: நான் (நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என் கணவர் என்ரன மூன்று 

தலாக்(கும்) தொல்லிவிட்டார். நான் (என் கணவர் வடீ்டில் "இத்தா' கமற் 

தகாண்டால்) அத்துமீைி யாரும் புகுந்துவிட லாம் என அஞ்சுகிகைன்'' என்று 

தொன்கனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அங்கிருந்து 
இடம் மாைிக்தகாள்ள) எனக்கு உத்தைவிட்டார்கள். ஆககவ, நான் இடமாைி 
("இத்தா' கமற்)தகாண்கடன். 

 2971 காெிம் பின் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
"இரதக் கூறுவதால் -அதாவது (மூன்று தலாக்(கும்) தொல்லப்பட்டுவிட்ட 

தபண்ணுக்கு) உரைவிடமும் இல்ரல; ஜவீனாம்ெமும் இல்ரல என்று 
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கூைிவருவதால்- ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸுக்கு எந்த நன்ரமயும் இல்ரல'' என 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்.23 - உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (என் ெிைிய தாயார்) ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம், 

"அப்துர் ைஹ்மான் பின் அல்ஹகமு ரடய புதல்வியான இன்ன தபண்ரணப் 
பார்த்தீர்களா? அவரை அவருரடய கணவர் ஒட்டுதமாத்த தலாக் 
தொல்லிவிட்டார். (தம் கணவர் வடீ்டில் இத்தா இருக்காமல்) அவர் தவளிகயைி 
(மற் கைார் இடத்திற்குச் தென்று)விட்டாகை?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "அவர் தெய்தது தவறு'' என்ைார்கள். நான், "ஃபாத்திமா 
பின்த் ரகஸ், (தான், மற்கைார் இடத்தில் "இத்தா' இருந்தது பற்ைிக்) கூைிவரு 
வரத நீங்கள் ககள்விப்படவில்ரலயா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு ஆயிைா 
(ைலி) அவர்கள், "இந்தச் தெய்திரயக் கூைிவருவதில் ஃபாத்திமா வுக்கு எந்த 
நன்ரமயுமில்ரல'' என்று கூைினார்கள்.24 

 பாடம் : 7 முற்ைாக மணவிலக்குச் தெய்யப்பட்டுவிட்ட தபண்ணும் கணவன் 
இைந்துகபான தபண்ணும் "இத்தா'விலிருக்கும்கபாது தம் கதரவக்காக 
தவளிகய தெல்லலாம்.  

2972 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் தாயின் 
ெககாதரி மணவிலக்குச் தெய் யப்பட்டார். அவர் ("இத்தா'வில் இருந்தகபாது) 
தமது கபரீச்ெ மைத்தின் கனிகரளப் பைிக்க விரும்பினார். (இத்தருணத்தில்) நீ 
தவளிகய தெல்லக் கூடாததன அவரை ஒருவர் கண்டித் தார். ஆககவ, என் 
தாயின் ெககாதரி, நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்(து, அது குைித்துத் 

ததரிவித்)தகபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; நீ (தென்று) உமது கபாரீச்ெ 

மைத்தின் கனிக ரளப் பைித்துக்தகாள் ஏதனனில், (அதில் கிரடக்கும் 

வருமானத்தில்) நீ தர்மம் தெய்யக் கூடும்; அல்லது ஏகதனும் நல்லைம் புரியக் 

கூடும்'' என்ைார்கள்.25 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

1374

ஸஹஹீ் முஸ்லலம்
மணவிலக்க� 



 
 
 

பாடம் : 8 கணவன் இைந்துகபான தபண் உள்ளிட்கடார் 
(கர்ப்பமுற்ைிருந்தால்  

அவர்களது) "இத்தா'க் காலம், பிைெவத்துடன் முடிந்துவிடும்.26  

2973 உரபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்ஊத் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: என் தந்ரத அப்துல்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்ஊத் 
(ைஹ்) அவர்கள், உமர் பின் அப்தில்லாஹ் பின் அல்அர்கம் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) 
அவர் களுக்குக் கடிதம் எழுதினார்கள். அதில் சுரபஆ பின்த் அல்ஹாரிஸ் 
அல்அஸ்ல மிய்யா (ைலி) அவர்களிடம் தென்று, அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் சுரபஆ மார்க்கத் தீர்ப்புக் ககட்டரதப் பற்ைியும், அதற்கு அவர்கள் 
அளித்த பதில் பற்ைியும் ககட்டு எழுதுமாறு பணித்திருந்தார்கள். (அதன்படி 
சுரபஆ (ைலி) அவர்களிடம் தென்று) உமர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் 
(ககட்ட ைிந்து என் தந்ரத) அப்துல்லாஹ் பின் உத்பா (ைஹ்) அவர்களுக்கு(ப் 
பின்வருமாறு பதில்) தெய்தி அனுப்பினார்கள்: சுரபஆ பின்த் அல்ஹாரிஸ் 
(ைலி) அவர் கள் பனூ ஆமிர் பின் லுஅய் குலத்ரதச் கெர்ந்த ெஅத் பின் கவ்லா 
(ைலி) அவர்களுக்கு வாழ்க்ரகப்பட்டிருந்தார். -ெஅத் (ைலி) அவர் கள் பத்ருப் 
கபாரில் கலந்துதகாண்டவைாவார்.- "விரடதபறும்' ஹஜ்ஜின்கபாது ெஅத் (ைலி) 
அவர்கள் இைந்துவிட்டார்கள். அப்கபாது சுரபஆ கர்ப்பமுற்ைிருந்தார். ெஅத் 
(ைலி) அவர்கள் இைந்து நீண்ட நாட்கள் ஆகியிருக்கவில்ரல; (அதற்குள்) 
சுரபஆ பிைெவித்துவிட்டார். (பிைெவத்திற்குப் பின் ஏற்படும்) 
உதிைப்கபாக்கிலிருந்து சுரபஆ தூய்ரமயானகபாது, தபண் ககட்க 

வருபவர்களுக் காகத் தன்ரன அவர் அலங்கரித்துக்தகாண்டார். அப்கபாது 
பனூ அப்தித்தார் குலத்தில் ஒருவைான அபுஸ் ஸனாபில் பின் பஅகக் (ைலி) 
அவர்கள் சுரபஆவிடம் வந்து, திருமணம் தெய்யும் ஆரெ யில் (தபண் ககட்க 

வருபவர்களுக்காக) உங்கரள நீங்கள் அலங்கரித்திருப்பரத நான் 
காண்கிகைன். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (கணவன் இைந்த ஒரு தபண் 
அவனது இைப்புக்குப் பின் கமற் தகாள்ள கவண்டிய "இத்தா'க் காலமாகிய) 
நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் முடியும் வரையில் நீங்கள் (மறு)மணம் 
தெய்துதகாள்ள முடியாது'' என்று தொன்னார்கள். சுரபஆ (ைலி) அவர்கள் 
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கூறுகிைார்கள்: இரத அபுஸ்ஸனாபில் என்னிடம் தொன்னரதயடுத்து நான் 
மாரல கநைத்தில் எனது உரடரய உடுத்திக்தகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் தென்கைன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் இது பற்ைிக் ககட்கடன். அதற்கு, "நீ பிைெவித்துவிட்டகபாகத 
(மணம் தெய்துதகாள்ள) அனுமதிக்கப்பட்டவளாக ஆகிவிட்டாய்'' என்று தீர்ப்பு 
வழங்கிய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ விரும்பினால் (மறு)மணம் 
தெய்துதகாள்'' என உத்தைவிட்டார்கள்.27 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. இதன் அைிவிப்பாளைான இப்னு 
ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: (கணவன் இைந்த) ஒரு 
தபண் பிைெவித்தவு டன் -பிைெவ இைத்தப்கபாக்கு இருக்கும் கபாகத- (மறு)மணம் 
தெய்துதகாள்வதில் தவைி ருப்பதாக நான் கருதவில்ரல; ஆயினும், அவள் 
தூய்ரமயரடயும்வரை அவளுரடய (புதிய) கணவன் அவரள (தாம்பத்திய 
உைவுக்காக) தநருங்கக் கூடாது.  

2974 சுரலமான் பின் யொர் (ைஹ்) அவர் கள் கூைியதாவது: அபூெலமா பின் 
அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்களும் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களும் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர் களிடம் ஒன்றுகூடினர். கணவன் 

இைந்துவிட்ட தபண் ஒரு ெில இைவுகளில் பிைெவித்துவிடு வது பற்ைி(யும், 

அவ்வாறு பிைெவித்துவிட்டால் அவளது "இத்தா' அத்துடன் முடிந்துவிடுமா, 

இல்ரலயா என்பது பற்ைியும்) அவர்களிருவரும் கபெிக்தகாண்டனர். அப்கபாது 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "இரு தவரணகளில் பிந்தியகத அவளது 

இத்தாவா கும்'' என்ைார்கள்.28 அபூெலமா (ைஹ்) அவர்கள், "(பிைெவித்தவுடன்) 
அவள் (மறுமணம் தெய்து தகாள்ள) அனுமதிக்கப்பட்டவளாக ஆகிவிட்டாள்'' 

என்று கூைினார்கள். இது குைித்து இருவரும் விவாதித்துக்தகாண்டிருந்தகபாது, 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள், "(இந்த விையத்தில்) நான் என் ெககாதைர் மகன் 
(அபூெலமா) உடன் (ஒத்து) இருக்கிகைன்'' என்று தொன் னார்கள். அப்கபாது 
அவர்கள் அது குைித்துக் ககட்பதற்காக இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களின் 
பணியாளர் குரைப் (ைஹ்) அவர்கரள (நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார்) 
உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்களிடம் அனுப்பிரவத்தனர். அவர் (தென்றுவிட்டுத்) 

1376

ஸஹஹீ் முஸ்லலம்
மணவிலக்க� 



 
 
 

திரும்பிவந்து உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூைினார்கள் எனத் 
ததரிவித்தார்: சுரபஆ பின்த் அல்ஹாரிஸ் அல்அஸ்லமிய்யா (ைலி) அவர்கள், 

தம் கணவர் (ெஅத் பின் கவ்லா) இைந்த ெில இைவுகளில் குழந்ரத 
தபற்தைடுத்தார். அவர் அரதப் பற்ைி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ததரிவித்தகபாது, அவரை (மறு)மணம் தெய்துதகாள்ளுமாறு 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தைவிட்டார்கள்.29 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் ரலஸ் பின் ெஅத் (ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில், உடகன 
அவர்கள் (மூவரும்) உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்களிடம் ஆளனுப்பினார்கள் என 
(தபாதுவாக) இடம் தபற்றுள்ளது. குரைபின் தபயரைக் குைிப்பிட வில்ரல. 
பாடம் : 9 கணவன் இைந்து "இத்தா'விலிருக்கும் தபண் துக்கம் கரடப்பிடிப்பது 
கட்டா யமாகும்; மற்ை கநைங்களில் மூன்று நாட்கள் தவிை துக்கம் 
கரடப்பிடிப்பது தரட தெய்யப்பட்டதாகும்.30  

2975 ரஸனப் பின்த் அபெீலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களின் துரணவியாைான உம்மு ஹபபீா (ைலி) அவர்களிடம் நான் 

தென்கைன். அதுஅவருரடய தந்ரத அபூசுஃப்யான் (ைலி) அவர்கள் (ெிரியா 
நாட்டில்) இைந்த கநைம். (மூன்ைாவது நாளில்) உம்மு ஹபபீா (ைலி) அவர்கள் 
மஞ்ெள் நிைமுள்ள கலரவயான நறுமணப் தபாருரள, அல்லது கவதைான் 
ரைக் தகாண்டுவருமாறு கூைி, அரத (அங்கி ருந்த) ஒரு ெிறுமியின் மீது 
தடவினார்கள். பிைகு தம் இரு கன்னங்களிலும் தடவிக்தகாண் டார்கள். பிைகு 
"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! எனக்கு இந்த நறுமணம் கதரவகய இல்ரல. 
ஆயினும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் தொற்தபாழிவு கமரடயின் 
மீதிருந்தபடி "அல்லாஹ்ரவயும் மறுரம நாரளயும் நம் பிக்ரக 
தகாண்டிருக்கும் எந்தப் தபண்ணும், இைந்துகபான ஒருவருக்காக மூன்று நாட்க 
ளுக்கு கமல் துக்கம் கரடப்பிடிப்பதற்கு அனு மதியில்ரல. ஆனால், 

கணவருக்காக நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் தவிை' என்று கூைக் 
ககட்டுள்களன். (ஆதலால்தான் இப்கபாது நறு மணம் பூெிகனன்)'' என்ைார்கள். - 
பின்னர் ரஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ைலி) அவர்களிடம் நான் தென்கைன். அது 
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அவரு ரடய ெககாதைர் இைந்த கநைம். அப்கபாது அவர்கள் நறுமணப் தபாருள் 
ஒன்ரைக் தகாண்டுவைச் தொல்லி பூெிக்தகாண்டார்கள். பின்னர், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! எனக்கு இந்த நறுமணம் கதரவகய இல்ரல. ஆயினும், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்) 
மீதிருந்தபடி "அல்லாஹ்ரவயும் மறுரம நாரளயும் நம்பிக்ரக தகாண்ட 
எந்தப் தபண்ணும் இைந்துகபான ஒருவருக்காக மூன்று நாட்களுக்கு கமல் 
துக்கம் கரடப்பிடிக்க அனுமதியில்ரல. ஆனால், தன் கணவருக்காக நான்கு 
மாதம் பத்து நாட்கள் தவிை' என்று கூைக் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். - என் 
தாயார் உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூைக் ககட்டுள்களன்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு தபண்மணி வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! என் மகளுரடய கணவர் இைந்துவிட்டார். 
(இத்தாவிலிருக்கும்) என் மகளின் கண்ணில் வலி ஏற்பட்டுவிட்டது. அவளுக்கு 
நாங்கள் அஞ்ெனம் (சுர்மா) தீட்டிவிடலாமா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கவண்டாம்' என்று -இைண்டு அல்லது 
மூன்று முரை- கூைினார்கள். ஒவ்தவாரு முரையும் "கவண்டாம்' என்கை 
கூைினார்கள். பிைகு, "(கணவரன இழந்த ஒரு தபண்ணின்) "இத்தா'க் காலம் 
நான்கு மாதங்களும் பத்து நாட்களும்தாம். (ஆனால்,) அைியாரமக் காலத்தில் 
உங்களில் (கணவரன இழந்த) ஒரு தபண் (ஒரு வருடம் இத்தா இருப்பாள்.) 
ஆண்டின் முடிவில் ("இத்தா' நிரைவுற்ைதன் அரடயாளமாக) ஒட்டகச் 
ொணத்ரத எைிவாள். (அந்த நிரல இப்கபாது இல்ரலகய)'' என்ைார்கள். - 
ஹுரமத் பின் அபஹீுரமத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ரஸனப் 
பின்த் அபெீலமா (ைலி) அவர்களிடம், "ஆண்டின் முடிவில் ஒட்டகச் ொணத்ரத 
எைிவாள் என்ைால் என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் (பின்வருமாறு) 
கூைினார்கள்: (அைியாரமக் காலத்தில்) ஒரு தபண்ணின் கணவன் 
இைந்துவிட்டால், அவள் ஒரு ெிைிய குடிரெக்குள் நுரழந்துதகாண்டு, தன் 
ஆரட களிகலகய மிகவும் கமாெமானரத அணிந்துதகாள்வாள். ஒரு வருடம் 
கழியும்வரை எந்த நறுமணத்ரதயும் கவறு எரதயும் ததாடமாட்டாள். 
(ஓைாண்டு கழிந்த) பிைகு கழுரத, ஆடு கபான்ை கால்நரட ஒன்று, அல்லது 
பைரவ ஒன்று (அவளிடம்) தகாண்டுவைப்படும். அதன் மீது (அழுக்குத் திைண்ட 
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தனது உடரலக்) கடுரமயாகத் கதய்த்துக்தகாள்வாள். அவ்வாறு அவள் 
கதய்க்கும் எந்த உயிரினமும் (அந்த முரட நாற்ைத்தால்) ொகாமல் பிரழத்தல் 
அரிது. பிைகு அவள் (அந்தக் குடிரெ யிலிருந்து) தவளிகய வருவாள். 
அப்கபாது (அவளிடம்) ஒட்டகச் ொணம் தகாடுக்கப்படும். உடகன அவள் அரத 
(தனக்தகதிகை) தூக்கி எைிந்துவிடுவாள். (இதுகவ "இத்தா' முடிந்ததற்கு 
அரடயாள மாகும்.) பிைகு அவள் தான் விரும்பிய நறுமணத்ரதகயா மற்ை 
தபாருட்கரளகயா பரழயபடி உபகயாகித்துக்தகாள்வாள்.31 கமற்கண்ட மூன்று 
ஹதீஸ்கரளயும் ரஸனப் பின்த் அபெீலமா (ைலி) அவர்ககள அைிவித்தார்கள். 

 2976 ரஸனப் பின்த் உம்மி ெலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது உம்மு 
ஹபபீா (ைலி) அவர்களின் தநருங்கிய உைவினர் ஒருவர் இைந்து (இைண்டு 

நாட்கள் கழிந்து)விட்டகபாது, அவர்கள் மஞ்ெள் நிைமுரடய ஒரு வரக 
நறுமணப் தபாருரளக் தகாண்டுவருமாறு கூைி, அரதத் தமது முன்ரகயில் 
தடவிக்தகாண்டார்கள். பிைகு "நான் இவ்வாறு தெய்வதற்குக் காைணம், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹ்ரவயும் மறுரம நாரளயும் 
நம்பிக்ரக தகாண்டிருக்கும் எந்தப் தபண்ணும் (இைந்துகபான ஒருவருக்காக) 
மூன்று நாட்க ளுக்கு கமல் துக்கம் கரடப்பிடிப்பதற்கு அனு மதியில்ரல; 

ஆனால், கணவருக்காக நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் தவிை!' என்று கூைக் 
ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீரஸ, ரஸனப் பின்த் அப ீெலமா 
(ைலி) அவர்கள் தம் தாயார் உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்களிடமிருந்தும், நபி 
(ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ரஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ைலி) அல்லது 
கவதைாரு துரணவி யாரிடமிருந்தும் அைிவித்துள்ளார்கள். 

 2977 உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (நபி (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில்) ஒரு தபண்ணின் கணவர் இைந்துவிட்டார். ("இத்தா' வில் இருந்த 
அவளது கண்ணில் வலி ஏற்பட் டதால்) அவளது கண் குைித்து அவ(ளுரடய 
உைவின)ர்கள் அஞ்ெினர். ஆககவ, அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் தென்று, அப்தபண் அஞ்ெனம் (சுர்மா) இட்டுக் தகாள்ள அனுமதி 
ககட்டனர். அதற்கு அல் லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அைியா ரமக் 

காலத்தில் கணவன் இைந்த பின்) மரனவி அவளுரடய ஆரடகளிகலகய 
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மிக கமாெமானரத அணிந்துதகாண்டு, அற்ப மான ஒரு குடிலுக்குள் ஒரு 
வருடம் தங்கியி ருப்பாள். பின்னர் (அவ்வழியாகக்) கடந்துதெல்லும் ஏகதனும் 
ஒரு நாய்மீது ஒட்டகச் ொணத்ரத அவள் வெீிதயைிவாள். பின்னர் 
அக்குடிரலவிட்டும் தவளிகயறுவாள். (இஸ்லாம் வந்த பின் இழிவு 
நிரலயுடன்கூடிய ஒரு வருட "இத்தா' என்பது மாைி) நான்கு மாதம் பத்து 
நாட்கள் (மட்டும் கண்ணி யத்துடன் தங்கும் நிரல) ஏற்படவில்ரலயா?'' என்று 
ககட்டார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

2978 உம்மு ெலமா (ைலி) மற்றும் உம்மு ஹபபீா (ைலி) ஆகிகயார் 
கூைியதாவது: ஒரு தபண் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 

"என் புதல்வியின் கணவர் இைந்து விட்டார். (அவள் தற்கபாது "இத்தா' 

இருக்கும் நிரலயில்) அவளது கண்ணில் வலி ஏற்பட்டுள்ளது. எனகவ, 

அவளுக்கு நான் அஞ்ெனம் தீட்டிவிட விரும்புகிகைன்'' என்று ததரிவித் தார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அைியாரமக் காலத்தில் 
கணவன் இைந்த பின்) மரனவி ஓைாண்டு நிரைவரட யும்கபாது ஒட்டகச் 
ொணத்ரத விட்தடைிவாள். (ஓைாண்டு காலம் துக்கம் கரடப்பிடித்து "இத்தா' 

இருந்துவந்தாள். இந்த அவலம் நீங்கி,) "இத்தா' நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் 
மட்டுகம (என் ைாகிவிட்டகத)'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

2979 ரஸனப் பின்த் அபெீலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: தம் தந்ரத 
அபூசுஃப்யான் (ைலி) அவர்க ளின் இைப்புச் தெய்தி வந்தகபாது, உம்மு ஹபபீா 
(ைலி) அவர்கள் மூன்ைாவது நாளில் மஞ்ெள் நிை (நறுமண)ப் தபாருரளக் 

தகாண்டு வைச் தொல்லி, அரதத் தம் முன்ரககளிலும் கன்னங்களிலும் 

தடவிக்தகாண்டார்கள். கமலும், "இந்த நறுமணப் தபாருளின் கதரவ 
யற்ைவளாககவ நான் இருந்கதன். (ஆயினும்) நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"அல்லாஹ்ரவயும் மறுரம நாரளயும் நம்பிக்ரக தகாண்ட எந்தப் தபண்ணும் 
(இைந்துகபான ஒருவருக்காக) மூன்று நாட்களுக்கு கமல் துக்கம் கரடப்பிடிக்க 
அனுமதியில்ரல; ஆனால், கணவருக்காக நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் தவிை' 
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என்று தொல்லக் ககட்கடன் (எனகவ தான், இப்கபாது நறுமணம் 
தடவிக்தகாண்கடன்)'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2980 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "அல்லாஹ்ரவயும் 
மறுரம நாரளயும் நம்பிக்ரக தகாண்ட' அல்லது "அல்லாஹ்ரவயும் அவன் 
தூதரையும் நம்பிக்ரக தகாண்ட' எந்தப் தபண்ணும் இைந்துகபான 
ஒருவருக்காக மூன்று நாட்களுக்கு கமல் துக்கம் கரடப்பிடிக்க 
அனுமதியில்ரல; ஆனால், தன் கணவனுக்காக (நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள்) 
தவிை! இரத ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்கள், அல்லது ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், 

அல்லது அவ்விருவரும் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஆறு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

2981 கமற்கண்ட ஹதீஸ் நபி (ஸல்) அவர் களின் துரணவியார் ஹஃப்ஸா 
பின்த் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அவள் தன் கணவனுக்காக நான்கு மாதம் 
பத்து நாட்கள் துக்கம் கரடப் பிடிப்பாள்'' என அதிகப்படியாக இடம் 
தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியரில் 
ஒருவரிடமிருந்து கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

2982 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்ரவயும் மறுரம நாரளயும் 
நம்பிக்ரக தகாண்ட எந்தப் தபண்ணும் இைந்துகபான ஒருவருக்காக மூன்று 
நாட் களுக்கு கமல் துக்கம் கரடப்பிடிக்க அனுமதி யில்ரல; தன் 
கணவனுக்காக (நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள்) தவிை! இரத ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக் கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2983 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: எந்தப் தபண்ணும் 
இைந்துகபான ஒருவருக்காக மூன்று நாட்களுக்கு கமல் துக்கம் கரடப்பிடிக்கக் 
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கூடாது; கணவனுக்காக நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் தவிை! (அந்நாட்களில்) 
அவள் ொயமிடப்பட்ட ஆரடரய அணியமாட்டாள்; தநய்வதற்கு முன் நூலில் 
ொயகமற்ைப்பட்டு, பின்பு தநய்யப்பட்ட ஆரடரயத் தவிை! கமலும், அவள் 

அஞ்ெனம் தீட்டிக்தகாள்ளமாட்டாள்; நறுமணம் பூெிக்தகாள்ளமாட்டாள்; ஆனால் 
(மாத விடாயிலிருந்து) அவள் தூய்ரமயரடந்த பின்னர் தவிை! அப்கபாது 
"குஸ்த்' மற்றும் "அழ்ஃபார்' ஆகிய ஜாதிக் ககாஷ்டக் கட்ரடத் துண்டால் 
நறுமணப் புரகயிட்டுக்தகாள்வாள். இரத உம்மு அத்திய்யா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.32 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பா 
ளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அவள் தூய்ரமயரடயும் 
ெமயத் தில் தவிை!'' என இடம்தபற்றுள்ளது.  

2984 உம்மு அத்திய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: இைந்துகபான 
எவருக்காகவும் மூன்று நாட் களுக்கு கமல் (தபண்களாகிய) நாங்கள் துக்கம் 
கரடப்பிடிக்கலாகாது எனத் தரட விதிக்கப் பட்டிருந்கதாம்; ஆனால், 

கணவனுக்காக நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் தவிை! (அதாவது "இத்தா'வில் 

இருக்கும்கபாது) நாங்கள் அஞ்ெனம் தீட்டிக்தகாள்ளக் கூடாது; நறுமணம் 

பூெிக்தகாள்ளக் கூடாது; ொயமிடப்பட்ட ஆரடரய அணியக் கூடாது (என்று 

எங்களுக்குத் தரட விதிக்கப்பட்டது); (தபண்களாகிய) எங்களில் ஒருவர் 

மாதவிடாயிலிருந்து குளித்துத் தூய்ரமயரடயும்கபாது "குஸ்த்' மற்றும் 

"அழ்ஃபார்' ஆகிய ஜாதிக் ககாஷ்டக் கட்ரடயால் நறுமணப் 
புரகயிட்டுக்தகாள்ள அனுமதிக் கப்பட்டது.33 
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அத்தியாயம் - 19 : ொப அரழப்புப் பிைமாணம் (லிஆன்)1 
2985 ெஹ்ல் பின் ெஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உரவமிர் 
அல்அஜ்லான ீ(ைலி) அவர்கள் ஆஸிம் பின் அதீ அல்அன்ொரி (ைலி) அவர் 
களிடம் வந்து, "ஆஸிகம! ஒரு மனிதன் தன் மரனவியுடன் அந்நிய 
ஆதணாருவன் (தகாத உைவு தகாண்டபடி) இருப்பரதக் கண் டால், அவரன 
இந்த மனிதன் தகான்றுவிடலாமா? அவ்வாறு தகான்றுவிட்டால், பழிவாங்கும் 
ெட்டப் படி அவரன நீங்கள் தகான்றுவிடுவரீ்களா? அல்லது அவன் கவறு 
என்ன தெய்ய கவண்டும், தொல்லுங்கள்? ஆஸிகம! எனக்காக இது குைித்து 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ககட்டுச் தொல்லுங்கள்'' 
என்ைார்கள். ஆககவ, ஆஸிம் (ைலி) அவர்கள் (இது குைித்து) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (இத்தரகய) ககள்விகரள விரும்பவில்ரல; அவற்ரை அெிங்கமாகக் 
கருதினார்கள். அப் கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி டமிருந்து 
வந்த (கண்டன) வார்த்ரதகள் ஆஸிம் (ைலி) அவர்களுக்குப் தபருத்த மன 
கவதரன அளித்தன. ஆஸிம் (ைலி) அவர்கள் தம் வடீ்டாரிடம் 
திரும்பிவந்தகபாது, அவர்களிடம் உரவமிர் (ைலி) அவர்கள் வந்து, "ஆஸிகம! 
உங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ன தொன்னார்கள்?'' 
என்று ககட்டார்கள். அதற்கு ஆஸிம் (ைலி) அவர்கள் உரவமிரை கநாக்கி, "நீ 
எனக்கு நன்ரம தெய்யவில்ரல. (என்ரனச் ெிக்க ரவத்துவிட்டாய்;) நான் 
ககட்ட ககள்வி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பிடிக்கவில்ரல'' 
என்ைார்கள். அதற்கு உரவமிர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! இது குைித்து நாகன (கநைடியாக) அவர்களிடம் ககட்காமல் 
ஓயமாட்கடன்'' என்று கூைிவிட்டு, மக்களுக்கு மத்தியில் இருந்த 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள கநாக்கிச் தென்ைார்கள். பிைகு, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஒரு மனிதன் தன் மரனவியுடன் அந்நிய ஆடவன் 
ஒருவன் (தகாத உைவு தகாண்ட நிரலயில்) இருக்கக் கண்டால், அவன் அந்த 
ஆடவரனக் தகான்றுவிட லாமா? (அவ்வாறு தகான்றுவிட்டால் பழிவாங்கும் 
ெட்டப்படி) அவரன நீங்கள் தகான்றுவிடுவரீ் களா? அல்லது அவன் கவறு 
என்ன தெய்ய கவண்டும், தொல்லுங்கள்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமது விையத்திலும் உம்முரடய 
மரனவி விையத்திலும் (வெனம்) அருளப்தபற்றுவிட்டது. ஆககவ, நீர் தென்று 
உம்முரடய மரனவிரய அரழத்துவாரும்'' என்ைார்கள். (பிைகு அவர்கள் 
இருவரும் வந்தனர்.) நான் மக்களுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அருகில் இருந்தகபாது, அவர்கள் இருவரும் பைஸ்பைம் ொப அரழப்புப் 
பிைமாணம் (லிஆன்) தெய்தனர். அவர்கள் "லிஆன்' தெய்து முடித்தகபாது, 
உரவமிர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் இவரள 
(மணவிலக்குச் தெய்யாமல் மரனவியாககவ இனியும்) ரவத்திருந்தால், 
இவள் மீது நான் தபாய்(யான குற்ைச்ொட்டு) தொன்னவனாக ஆகிவிடுகவன்'' 
என்று கூைிவிட்டு, அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு 
ஆரணயிடுவதற்கு முன்கப அவரள மூன்று தலாக் தொல்லிவிட்டார். இதன் 
அைிவிப்பாளைான இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: பிைகு இதுகவ ொப அரழப்புப் பிைமாணம் (லிஆன்) தெய்யும் 
தம்பதியருக்கு முன்மாதிரி ஆனது.2  

2986 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், பனூ 
அஜ்லான் குலத்ரதச் கெர்ந்த உரவமிர் அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் ஆஸிம் 
பின் அதீ (ைலி) அவர்களிடம் வந்தார்'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 
கமலும், அதில் "உரவமிர் (ைலி) அவர்கள் தம் மரனவிரயவிட்டுப் 
பிரிந்துதகாண்டகத பின்னர் பைஸ்பைம் ொப அரழப்புப் பிைமாணம் (லிஆன்) 
தெய்துதகாள்ளும் தம்பதியருக்கு முன்மாதிரி ஆயிற்று'' என்பது விளக்க 
இரடச் கெர்ப்பாக இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும், "லிஆன் நடந்தகபாது அப்தபண் 
கர்ப்பமுற்ைிருந்தார். அவருக்குப் பிைந்த ஆண் குழந்ரத அதன் தாகயாடு 
இரணத்துத்தான் (இன்ன தபண்ணின் மகன் என்று) அரழக்கப்படலாயிற்று. 
பின்னர் அப்தபண் ணிடமிருந்து மகனும் மகனிடமிருந்து அப்தபண்ணும் 
அவர்களுக்கு அல்லாஹ் நிர்ணயித்த முரை யில் வாரிொவார்கள் என்ை 
நரடமுரையும் வந்தது'' என்று அதிகப்படியாகவும் இடம்தபற்றுள்ளது.3  
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2987 கமற்கண்ட ஹதீஸ் பனூ ொஇதா குலத்தவைான ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அன்ொரிகளில் ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஒரு மனிதன் தன் மரனவியுடன் கவதைாரு 
(அந்நிய) ஆடவன் (தகாத உைவு தகாண்ட நிரலயில்) இருக்கக் கண்டால்...' 
என்று ககட்டார்'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை ததாடருகின்ைன. இந்த அைிவிப்பில், "எனகவ, 
அவர்கள் இருவரும் பள்ளிவாெலில் ரவத்துச் ொப அரழப்புப் பிைமாணம் 
(லிஆன்) தெய்து தகாண்டார்கள். அப்கபாது அங்கு நானும் இருந்கதன்'' என 
அதிகப்படியாக இடம்தபற் றுள்ளது. கமலும், "(லிஆன் பிைமாணம் முடிந் ததும்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தைவிடுவதற்கு முன்கப அவரள 
அவர் மூன்று தலாக் தொல்லிவிட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
முன்னிரலயிகலகய அவரள விட்டும் அவர் பிரிந்துதகாண்டார். அப்கபாது 
நபி (ஸல்) அவர்கள் "இதுகவ "லிஆன்' தெய் யும் ஒவ்தவாரு தம்பதியரைப் 
பிரித்துரவக்கும் வழிமுரையாகும்' என்று கூைினார்கள்'' என்பதும் 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

2988 ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: முஸ்அப் பின் 
அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர் களது ஆட்ெிக் காலத்தில் என்னிடம் "ொப 
அரழப்புப் பிைமாணம் (லிஆன்) தெய்துதகாண்ட தம்பதியர் 
பிரித்துரவக்கப்படுவார்களா? (அல்லது "லிஆன்' பிைமாணத்ரத தமாழிந்ததும் 
தானாக மணவிலக்கு ஏற்பட்டுவிடுமா?)'' என்று ககட்கப் பட்டது. அதற்கு 
என்ன பதில் தொல்வது என்று எனக்குத் ததரியவில்ரல. ஆககவ, நான் 
(கூஃபாவிலிருந்து) புைப்பட்டு மக்காவிலிருந்த இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களது 
இல்லத்திற்குச் தென் கைன். அவர்களுரடய பணியாளிடம், "எனக்காக (உள்கள 
வை) அனுமதி ககள்'' என்கைன். "அவர் கள் மதிய ஓய்வு 
கமற்தகாண்டிருக்கிைார்கள்'' என அவர் பதிலளித்தார். எனது குைரலக் ககட்ட 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள், "இப்னு ஜுரபைா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் 
"ஆம்' என்கைன். "உள்கள வாருங்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! ஏகதா 
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அலுவல்தான் உங்கரள இந்த கநைத்தில் (என்னிடம்) தகாண்டுவந்து 
கெர்த்திருக்க கவண்டும்'' என்று கூைினார்கள். நான் உள்கள தென்கைன். 
அப்கபாது அவர்கள் ஒட்டகத்தின் கமல் விரிக்கப்படும் விரிப் தபான்ரை 
விரித்து, கபரீச்ெ நார் நிைப்பப்பட்ட ஒரு தரலயரணயில் ொய்ந்திருந்தார்கள். 
நான், "அபூ அப்திர் ைஹ்மான்! பைஸ்பைம் ொப அரழப்புப் பிைமாணம் 
தெய்துதகாண்ட தம்பதியர் பிரித்து ரவக்கப்படுவார்களா?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூைினார்கள்: 
சுப்ஹானல்லாஹ் (அல்லாஹ் தூயவன்)! ஆம். (அவர்கள் "லிஆன்' தெய்த 
பிைகு பிரித்துரவக்கப்படுவார்கள்); இரதப் பற்ைி (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம்) முதன் முதலில் ககட்டவர் இன்ன மனிதரின் புதல்வர் இன்ன 
மனிதர் ஆவார். அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! எங்களில் ஒருவர் தம் 
மரனவி (அந்நிய ஆடவனுடன்) மானக்ககடான தெயலில் ஈடுபட்டுக் 
தகாண்டிருப்பரதக் கண்டால் என்ன தெய்ய கவண்டும்? (அரத) அவர் 
(தவளிகய) தொன்னால், ஒரு தபரிய விையத்ரதச் தொன்னவைாகி விடுவார். 
தமௌனமாக இருந்தாலும், அரதப் கபான்ை ஒரு விையத்தில் தமௌனமாக 
இருந்தவைாகிவிடுவாகை?'' என்று ககட்டார். அதற்குப் பதிகலதும் தொல்லாமல் 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அரமதியாக இருந்தார்கள். அதன் பின்னர் அவர் 
ககட்டது (கபான்கை ஒரு நிகழ்ச்ெி) நடந்தகபாது, அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் எரதப் பற்ைித் தங்களிடம் ககட்கடகனா 
அதன் மூலம் நாகன கொதிக்கப்பட்டுள்களன்'' என்று கூைி னார். அப்கபாது 
வலிவும் மாண்பும் உரடய அல்லாஹ், "தம்ரமத் தவிை கவறு ொட்ெிகள் 
இல்லாத நிரலயில் தம் மரனவியர்மீது பழி சுமத்துகவார், தாம் 
உண்ரமயாளர் என்று அல்லாஹ்வின் மீது நான்கு தடரவ (ெத்தியம் தெய்து) 
ொட்ெியமளிக்க கவண்டும்'' என்று ததாடங்கி, "தன்மீது அல்லாஹ்வின் ககாபம் 
ஏற்படட்டும் என்று ஐந்தாவதாக (கூறுவாள்)'' (24:6-9) என்பது வரையிலான 
வெனங்கரள அருளினான். அவற்ரை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அந்த மனிதருக்கு ஓதிக் காட்டி, அவருக்கு அைிவுரை கூைினார்கள்; 
(அல்லாஹ்வின் தண்டரனகரள) நிரனவூட்டினார்கள்; "இம்ரமயின் 
தண்டரன மறுரமயின் தண்டரனரயவிட மிக எளிதானதாகும்' என்றும் 
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ததரிவித்தார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர் "இல்ரல; தங்கரளச் ெத்திய 
(மார்க்க)த்துடன் அனுப்பியவன் மீதாரணயாக! நான் அவள்மீது தபாய்(யான 
குற்ைச்ொட்ரடச்) தொல்லவில்ரல'' என்ைார். பிைகு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அப்தபண்ரண அரழத்து அவளுக்கு அைிவுரை கூைினார்கள்; (அல்லாஹ்வின் 
தண்டரனரய) நிரனவூட்டினார்கள்; "இம்ரமயின் தண்டரன மறுரமயின் 
தண்டரனரயவிட மிக எளிதானதாகும்' என்றும் ததரிவித்தார்கள். அதற்கு 
அப்தபண், "இல்ரல; தங்கரளச் ெத்தியத்துடன் அனுப்பியவன் மீதாரணயாக! 
அவர் தபாய்யர்'' என்று கூைினாள். எனகவ, முதலில் அந்த ஆணிடமிருந்து 
(ொப அரழப்புப் பிைமாணத்ரத) நபியவர்கள் ஆைம்பித்தார்கள். அவர் (தமது 
குற்ைச்ொட்டில்) தாம் உண்ரமயாளர் என அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியமிட்டு 
நான்கு முரை உறுதிதமாழிந்தார். ஐந்தாவது முரையில், (தனது 
குற்ைச்ொட்டில்) தான் தபாய்யைாக இருந்தால் "அல்லாஹ்வின் ொபம் என்மீது 
உண்டாகட்டும்' என்று அவர் கூைினார். இைண்டாவதாக அந்தப் தபண்ரண 
அரழத்தார்கள். அவள் (தன்மீது கூைப்பட்ட குற்ைச்ொட்ரட மறுக்கும் 
வரகயில்) "அவர் தபாய்யர் ஆவார்' என நான்கு முரை அல்லாஹ்வின் மீது 
ெத்தியமிட்டு உறுதிதமாழிந்தாள். ஐந்தாவதாக "அவர் (தமது குற்ைச்ொட்டில்) 
உண்ரமயாளைாக இருந்தால் என்மீது அல்லாஹ்வின் ககாபம் உண்டாகட்டும்' 
என்று அவள் கூைினாள். பிைகு இருவரையும் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
பிரித்துரவத்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பா ளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "பைஸ்பைம் ொப அரழப்புப் பிைமாணம் தெய்துதகாண்ட தம்பதியர் 
பற்ைி முஸ்அப் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர் களது (ஆட்ெிக்) காலத்தில் 
என்னிடம் வினவப்பட்டது. அதற்கு என்ன பதிலளிப்பது என்று எனக்குத் 
ததரியவில்ரல'' என ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது.  

2989 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: ொப அரழப்புப் பிைமாணம் 
(லிஆன்) தெய்துதகாண்ட தம்பதியரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உங்கள் இருவரின் விொைரணயும் அல்லாஹ்விடம் உள்ளது. 
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உங்கள் இருவரில் ஒருவர் தபாய்யர். (இனி) அவள்மீது (கணவைாகிய) உமக்கு 
எந்த அதிகாைமும் இல்ரல'' என்று தொன்னார்கள். உடகன அவர், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! (நான் இவளுக்கு மணக்தகாரடயாக அளித்த) எனது 
தபாருள் (என்ன ஆவது? அரதத் திரும்பப் தபற்றுக்தகாள்ளலாமா)?'' என்று 
ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமக்கு (அந்தப்) தபாருள் 
கிரடக்காது. நீர் அவள் விையத்தில் (தொன்ன குற்ைச்ொட்டில்) 
உண்ரமயாளைாய் இருந்தால், அவளது கற்ரப நீர் பயன் 
படுத்திக்தகாள்வதற்காகப் தபற்ை அனுமதிக்கு அந்தப் தபாருள் பகைமாகிவிடும். 
அவள்மீது நீர் தபாய் தொல்லியிருந்தால் (அவரள அனுபவித்துக்தகாண்டு 
அவதூறும் கற்பித்த காைணத்தால்) அப்தபாருள் உம்ரமவிட்டு தவகு தூைத்தில் 
உள்ளது'' என்று தொன்னார்கள்.4 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2990 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பனூ அஜ்லான் குலத்ரதச் கெர்ந்த (தம்பதிய ைான) இருவரை (ொப 
அரழப்புப் பிைமாணத் திற்குப் பின்) பிரித்துரவத்தார்கள். பிைகு, "உங்கள் 
இருவரில் ஒருவர் தபாய்யர் என் பரத அல்லாஹ் நன்கு அைிவான். ஆககவ, 
உங்களில் பாவமன்னிப்புக் ககாருபவர் உண்டா?'' என்று ககட்டார்கள்.5 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் பின் வருமாறு ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது: ெயதீ் பின் 
ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைி னார்கள்: நான் இப்னு உமர் (ைலி) அவர் களிடம் 
ொப அரழப்புப் பிைமாணம் (லிஆன்) பற்ைிக் ககட்கடன். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள் என கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாறு 
அைிவித்தார்கள். 

 2991 ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: முஸ்அப் பின் 
அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர் கள், ொப அரழப்புப் பிைமாணம் தெய்து தகாண்ட 
தம்பதியரைப் பிரித்துரவக்க வில்ரல. ஆககவ, இது குைித்து அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடம் ததரிவிக்கப்பட்டது. அப்கபாது அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ைலி) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் பனூ அஜ்லான் குலத்ரதச் 
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கெர்ந்த (தம்பதியர்) இருவரைப் பிரித்துரவத்தார்கள்'' என்ைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2992 யஹ்யா பின் யஹ்யா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் மாலிக் பின் 
அனஸ் (ைஹ்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில் ஒரு மனிதர் தம் மரனவியிடம் ொப அரழப்புப் பிைமாணம் 
(லிஆன்) தெய்தார்; பின்னர் அவ்விருவரையும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பிரித்துரவத்தார்கள்; கமலும், குழந்ரதரயத் தாயிடம் 
கெர்த்தார்கள்'' என இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் என்று நாஃபிஉ 
(ைஹ்) அவர்கள் தங்களுக்கு அைிவித்தார்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
மாலிக் (ைஹ்) அவர்கள் "ஆம்' என்று பதில ளித்தார்கள்.6 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2993 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அன்ொரிகளில் ஒரு மனிதரையும் அவரு ரடய மரனவிரயயும் 
ொப அரழப்புப் பிைமா ணம் (லிஆன்) தெய்யரவத்தார்கள். பின்னர் அவர்கள் 
இருவரையும் பிரித்துரவத்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர் 
களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

2994 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் ஒரு 
தவள்ளிக்கிழரம இைவில் பள்ளிவாெலில் இருந்கதாம். அப்கபாது 
அன்ொரிகளில் ஒரு மனிதர் வந்து, "தம் மரனவியுடன் (அந்நிய) ஆடவன் 
ஒருவன் (தகாத உைவில்) இருப்பரதக் கண்ட ஒருவர், (அது குைித்துப்) 
கபெினால் அவருக்கு நீங்கள் (அவதூறுச் ெட்டப்படி) ொட்ரடயடி 
வழங்குவரீ்களா? அல்லது அவரன அவர் தகான்றுவிட்டால், (பழிவாங்கல் 
ெட்டப்படி) அவரை நீங்கள் தகான்றுவிடுவரீ்களா? அவர் தமௌனமாக 
இருந்துவிட கவண்டும் என்ைால், ஆத்திைத்ரத அடக்கிக்தகாண்டு தமௌனமாக 
இருக்க கவண்டுமா? அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் இரதப் பற்ைி 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ககட்கபன்'' என்று தொன்னார். 
மறுநாள் அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து அது குைித்து 
வினவினார்: "தம் மரனவியுடன் (அந்நிய) ஆண் ஒருவன் (தகாத உைவில்) 
இருப்பரதக் கண்ட ஒருவர், (அது ததாடர்பாகப்) கபெினால் அவருக்கு நீங்கள் 
ொட்ரடயடி வழங்குவரீ்களா? அல்லது அவரன அவர் தகான்றுவிட்டால், 
நீங்கள் அவரைக் தகான்றுவிடுவரீ்களா? அல்லது அவர் தமௌனமாக 
இருப்பதானால், ஆத்திைத்ரத அடக்கிக் தகாண்டு தமௌனமாக இருந்துவிட 
கவண்டி யதுதானா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், இரைவா! (இந்தப் பிைச்ெிரனயில் ததளிவின் வாெரலத்) 
திைந்திடுவாயாக!'' என்று பிைார்த்திக்கலானார்கள். அப்கபாதுதான் "தம் ரமத் 
தவிை கவறு ொட்ெிகள் இல்லாத நிரல யில் தம் மரனவியர்மீது பழி 
சுமத்துகவார், தாங்கள் உண்ரமயாளர்கள் என்று அல்லாஹ் வின் மீது நான்கு 
தடரவ (ெத்தியம் தெய்து) ொட்ெியமளிக்க கவண்டும்'' (24:6-9) என்று 
ததாடங்கும் ொப அரழப்புப் பிைமாணம் (லிஆன்) ததாடர்பான வெனங்கள் 
அருளப் தபற்ைன. பின்னர் மக்களில் அந்த மனிதகை (தமது தொந்த வாழ்வில்) 
அந்தப் பிைச்ெிரனயின் மூலம் கொதிக்கப்பட்டார். எனகவ, அவரும் 
அவருரடய மரனவியும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து 
ொப அரழப் புப் பிைமாணத்ரத தமாழிந்தனர். அந்த ஆண், தாம் 
உண்ரமயாளர் என அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியமிட்டு நான்கு தடரவகள் 
ொட்ெியமளித்தார். பிைகு ஐந்தாவது தடரவயில் அவர் "நான் 
தபாய்யனாயிருந்தால் என்மீது அல்லாஹ்வின் ொபம் உண்டாகட்டும்' என்று 
ொபமிட்டார். பின்னர் அந்தப் தபண் ொப அரழப்புப் பிைமாணத்ரதச் 
தொல்லப்கபானாள். அப்கபாது அவளிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "ெற்று தபாறு!' என்ைார்கள். ஆனால், அவள் மறுத்துவிட்டு, ொப 
அரழப்புப் பிைமாணத்ரத தமாழிந்தாள். பின்னர் அவர்கள் இருவரும் 
திரும்பிச் தென்ைகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவள் 
ததாங்கும் முடிகள் தகாண்ட கறுப்பு நிைக் குழந்ரதரயப் 
தபற்தைடுக்கக்கூடும்'' என்ைார்கள். அவ்வாகை அப்தபண் ததாங்கிய 
முடியுரடய கறுப்பு நிைக் குழந்ரதரயப் தபற்தைடுத்தாள். இந்த ஹதீஸ் 
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மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

2995 முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அனஸ் பின் 
மாலிக் (ைலி) அவர்களிடம் (லிஆன் பற்ைிக்) ககட்கடன். (ஏதனனில்,) அரதப் 
பற்ைிய அைிவு அவர்களிடம் இருப்பதாக நான் கருதிகனன். அப்கபாது 
அவர்கள் பின்வருமாறு கூைினார்கள்: ஹிலால் பின் உமய்யா (ைலி) அவர்கள், 
(கர்ப்பவதியான) தம் மரனவிக்கு ைரீக் பின் ெஹ்மா என்பாருடன் ததாடர்பு 
இருப்பதாகக் குற்ைம் ொட்டினார்கள். ைரீக் பின் ெஹ்மா, பைாஉ பின் மாலிக் 
(ைலி) அவர்களின் (பால்குடி) தாய்வழிச் ெககாதைைாய் இருந்தார். ஹிலால் பின் 
உமய்யா (ைலி) அவர்ககள இஸ்லாத்தில் ஆைம்பமாக "லிஆன்' தெய்தவர் 
ஆவார்கள். ஹிலால் பின் உமய்யா (ைலி) அவர்கள் ொப அரழப்புப் பிைமாணம் 
தெய்த கபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்தப் தபண்ரணக் 
கவனித்துவாருங்கள்; இவள் (சுருள் சுருளாக இல்லாமல்) படிந்த ததாங்கலான 
முடியுரடய, கலங்கிய கண்களு ரடய தவள்ரள நிைக் குழந்ரதரயப் தபற் 
தைடுத்தால், அது ஹிலால் பின் உமய்யாவுக்கு உரியதாகும்; சுருட்ரட 
முடியுரடய, தமலிந்த கரணக் கால்கள் தகாண்ட கறுப்பு நிைக் குழந் 
ரதரயப் தபற்தைடுத்தால், அது ைரீக் பின் ெஹ்மாவுக்கு உரியதாகும்'' 
என்ைார்கள். பின்னர் அப்தபண் சுருட்ரட முடியுரடய தமலிந்த கரணக் 
கால்கள் தகாண்ட கறுப்பு நிைக் குழந்ரதரயகய தபற்தைடுத்தாள் என 
எனக்குத் தகவல் எட்டியது.  

2996 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ொப அரழப்புப் பிைமாணம் 
(நரடமுரையில் வருவதற்கு முன் ஒரு முரை மரனவிமீது கணவன் 
விபொைக் குற்ைம் ொட்டுவது) ததாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அருகில் கபெப் பட்டது. அப்கபாது ஆஸிம் பின் அதீ (ைலி) அவர்கள் 
அது ததாடர்பாக ஏகதா (ஆகவெமாகப்) கபெிவிட்டுத் திரும்பிச் தென்ைார். 
(ெிைிது கநைத்தில்) ஆஸிம் (ைலி) அவர்களின் குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒருவர் 
அவரிடம் தென்று, தம் மரனவியுடன் (அந்நிய) ஆடவன் ஒருவன் (தகாத 
உைவு தகாண்டு) இருந்தரதத் தாம் கண்டதாகச் தொன்னார். அதற்கு ஆஸிம் 
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(ைலி) அவர்கள், "நான் (ஆகவெமாகப்) கபெியதாகலகய இப்படி (என் 
குலத்தாரிரடகய நடந்து) நாகன கொதிக்கப்பட்டுள்களன்'' என்று 
தொன்னார்கள். பின்னர் ஆஸிம் (ைலி) அவர்கள் அவரை அரழத்துக்தகாண்டு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று அவர் தம் மரனவிரய 
எந்த நிரலயில் கண்டார் என்பரதப் பற்ைித் ததரிவித் தார்கள். 
(குற்ைச்ொட்ரடக் தகாண்டுவந்த) அந்த மனிதர் நல்ல மஞ்ெள் 
நிைமுரடயவைாகவும், ெரதப் பிடிப்புக் குரைவானைாகவும், படிந்த முடிகரளக் 
தகாண்டவைாகவும் இருந்தார். தம் மரனவியுடன் இருக்கக் கண்டதாக அவர் 
வாதிட்ட அந்த அந்நிய மனிதகைா மாநிைம் உரடயவைாகவும், அதிகச் 
ெரதப்பிடிப்பு உள்ளவைாகவும், கரணக்கால் புரடத்தவைாகவும் இருந்தார். 
(இந்தக் குற்ைச்ொட்ரடக் ககட்ட) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"இரைவா! (இந்தப் பிைச்ெிரனயில் ஒரு) ததளி ரவக் தருவாயாக!'' என்று 
பிைார்த்தித்தார்கள். பிைகு, தம் மரனவியுடன் கண்டதாக அவர் குைிப்பிட்ட 
அந்த (அந்நிய) ஆடவரின் ொயலில் அவள் குழந்ரத தபற்தைடுத்தாள். (அதற்கு 
முன்கப) இந்தத் தம்பதியரை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ொப 
அரழப்புப் பிைமாணம் (லிஆன்) தெய்ய ரவத்தார்கள். (இந்த ஹதீஸ் 
அைிவிக்கப்பட்ட) அரவ யில் இருந்த ஒரு மனிதர் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம், "ொட்ெி இல்லாமகலகய ஒருவருக்கு நான் கல்தலைி தண்டரன 
அளிப் பவனாயிருந்தால் இவளுக்கு அளித்திருப் கபன்'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொன்னது இந்தப் தபண் குைித்தா? என்று ககட்டார். 
அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "இல்ரல; (அவள் கவதைாரு 
தபண்ணாவாள்.) அந்தப் தபண் இஸ்லாத்தில் இருந்து தகாண்கட தகாத உைவு 
தகாண்டுவந்தாள் எனப் பைவலாகப் கபெப்பட்டவள். (ஆனால், அவள் 
குற்ைத்ரத ஒப்புக்தகாள்ளவுமில்ரல; தகுந்த ொட்ெியும் இல்ரல. அவள் 
குைித்கத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு குைிப்பிட்டார்கள்)'' 
என்று பதிலளித்தார்கள்.7 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அதிகச் 
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ெரதப்பிடிப்பு உள்ளவைாகவும்' என்பதற்குப் பின் "கடும் சுருள் 
முடியுரடயவைாகவும் இருந்தார்' என அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

2997 காெிம் பின் முஹம்மத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: பைஸ்பைம் ொப 
அரழப்புப் பிைமாணம் (லிஆன்) தெய்துதகாண்ட அந்தத் தம்பதியர் குைித்து 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் அருகில் கபெப்பட்டது. அப்கபாது 
அப்துல்லாஹ் பின் ைத்தாத் (ைஹ்) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் "நான் 
ொட்ெியல்லாமல் (ஒருவருக்குக்) கல்தலைி தண்டரன 
நிரைகவற்றுபவனாயிருந்தால் இகதா இவளுக்கு நிரைகவற்ைியிருப்கபன்' 
என்று கூைியது அவ்விருவர் ததாடர்பாகத் தானா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "இல்ரல; அவள் தகாத உைவில் 
ஈடுபட்டாள் எனப் பகிைங்கமா கப் கபெப்பட்டுவந்த தபண் ஆவாள்'' என்று 
கூைினார்கள்.8 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் இப்னு அபஉீமர் (ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில், "(பைஸ்பைம் ொப 
அரழப் புப் பிைமாணம் தெய்துதகாண்ட அந்தத் தம்பதி யர் குைித்து) இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியரதக் ககட்கடன்'' என ஹதீஸ் ஆைம்ப 
மாகிைது.  

2998 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: ெஅத் பின் உபாதா 
அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்கள் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! ஒரு மனிதன் தன் மரனவியுடன் (அந்நிய) ஆடவன் ஒருவன் (தகாத 
உைவு தகாண்ட நிரலயில்) இருப்பரதக் கண்டால், அவன் அந்த ஆடவரனக் 
தகான்றுவிடலாமா, தொல்லுங்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ரல (தகால்லக் கூடாது)'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். அதற்கு ெஅத் (ைலி) அவர்கள், "இல்ரல (அவரனக் 
தகால்லத்தான் கதான்றும்); ெத்திய (மார்க்க)த்தால் தங்கரளக் 
கண்ணியப்படுத்தியவன்மீது ஆரணயாக!'' என்ைார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் கதாழர்களிடம்), "உங்கள் 
தரலவர் என்ன தொல்கிைார் ககளுங்கள்'' என்ைார்கள். 
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 2999 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ெஅத் பின் உபாதா (ைலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் என் மரனவியுடன் (அந்நிய) 
ஆடவன் ஒருவன் (தகாத உைவு தகாண்ட நிரலயில்) இருப்பரதக் கண்டால் 
நான்கு ொட்ெிகரளக் தகாண்டுவரும்வரை நான் அவனுக்காகக் காத்திருக்க 
கவண்டியதுதானா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "ஆம்' என்ைார்கள்.  

3000 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: ெஅத் பின் உபாதா (ைலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் என் மரனவி யுடன் (அந்நிய) 
ஆடவன் ஒருவன் (தகாத உைவு தகாண்ட நிரலயில்) இருப்பரதக் கண்டால், 
நான்கு ொட்ெிகரளக் தகாண்டு வரும்வரை நான் அவரனத் ததாடக் 
கூடாதா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"ஆம்' என்ைார்கள். அதற்கு ெஅத் (ைலி) அவர்கள், "இல்ரல; தங்கரளச் ெத்திய 
(மார்க்க)த்துடன் அனுப்பியவன் மீதாரணயாக! நானாக இருந் தால், அதற்கு 
முன்கப வாளால் அவரன தவட்டிவிடுகவன்'' என்ைார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் தரலவர் என்ன தொல்கிைார் 
ககளுங்கள்! அவர் கைாைக்காைர். ஆனால், நான் அவரை விட கைாைக்காைன்; 
அல்லாஹ் என்ரனவிட கைாைக்காைன்'' என்ைார்கள்.  

3001 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர் கள் கூைியதாவது: ெஅத் பின் உபாதா 
(ைலி) அவர்கள், "என் மரனவியுடன் (அந்நிய) ஆடவன் ஒருவன் (தவைான 
உைவு தகாண்ட நிரலயில்) இருக்க நான் கண்டால், வாளின் 
முரனயாகலகய அவரன நான் தவட்டுகவன்'' என்று தொல்ல, இந்தச் தெய்தி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியது. அப்கபாது அவர்கள், 
"ெஅத் அவர்களின் கைாைத்ரதக் கண்டு நீங்கள் வியக்கின்ைரீ்களா? 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் அவரைவிட அதிக கைாைமுள்ளவன்; 
அல்லாஹ் என்ரனவிடவும் அதிக கைாைமுள்ளவன். அல்லாஹ்வின் கைாைம் 
காைணமாககவ அவன் தவளிப்பரடயான மற்றும் மரைவான எல்லா 
மானக்ககடான தெயல்கரளயும் தரட தெய்துள்ளான். அல்லாஹ்ரவவிட 
கைாைக்காைர் கவதைவருமில்ரல; (திருந்துவதற்கு வாய்ப்பளித்து) 
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விட்டுப்பிடிப்பரத மிகவும் விரும்புகின்ைவர் அல்லாஹ்ரவவிட கவதைவரும் 
இல்ரல. ஆககவதான், (தன்) தூதர்கரள நற்தெய்தி கூறுபவர்களாகவும் 
எச்ெரிக்ரக தெய்பவர்களாகவும் (இவ்விரு அம்ெங்களுடன்) அல்லாஹ் 
அனுப்பிரவத்தான். அல்லாஹ்ரவவிட மிகவும் புகரழ விரும்புகின்ைவர் 
கவதைவருமிலர். அதனால்தான், அல்லாஹ் தொர்க்கத்ரத அளிப்பதாக 
வாக்களித்துள்ளான்'' என்ைார்கள்.9 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3002 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: பனூ ஃபஸாைா குலத்ரதச் 
கெர்ந்த ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "(தவள் ரள 
நிைத்தவனான எனக்கு) என் மரனவி கறுப்பான குழந்ரதரயப் 
பிைெவித்துள்ளாள் (அது என் குழந்ரதயா என்பதில் எனக்குச் ெந் கதகம் 
உள்ளது)'' என்று தொன்னார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "உன்னிடம் 
ஒட்டகங்கள் உள்ளனவா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், "ஆம்' என்று 
பதிலளித்தார். நபி (ஸல்) அவர் கள், "அவற்ைின் நிைம் என்ன?'' என்று ககட் 
டார்கள். அவர், "ெிவப்பு' என்ைார். "அவற்ைில் ொம்பல் நிை ஒட்டகங்களும் 
உள்ளனவா?'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் ககட்க, அவர், "(ஆம்) அவற்ைில் 
ொம்பல் நிை ஒட்டகங்கள் இருக்ககவ தெய்கின்ைன'' என்று பதிலளித்தார். 
"(தாயிடம் இல்லாத) அந்த (ொம்பல்) நிைம் அவற்றுக்கு மட்டும் எப்படி 
வந்தது?'' என்று நபியவர்கள் ககட்க, அவர் "அந்த ஒட்டகத் தின் பைம்பரை 
காைணமாக வந்திருக்கலாம்'' என்று தொன்னார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "(உன் 
னுரடய) இந்தக் குழந்ரதயும் அதன் பைம் பரையிலுள்ள (மூதாரதயரின்) 
நிைத்ரதக் தகாண்டிருக்கக்கூடும்'' என்று கூைினார்கள்.10 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3003 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் மஅமர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "அவர் 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! என் மரனவி கறுப்பான மகரனப் பிைெவித்துள்ளாள்' 
என்று, அது தனது குழந்ரத அல்ல என்பரதப் கபான்று ொரடயாகக் 
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ககட்டார்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. ஹதீஸின் இறுதியில் "அவன் 
தம்முரடயவன் அல்லன் என்று மறுக்க அவரை நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அனுமதிக்கவில்ரல'' என அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

3004 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ஒரு கிைாமவாெி வந்து, "(தவள்ரள நிைத்தவ னான எனக்கு) என் 
மரனவி கறுப்பான மகரனப் தபற்தைடுத்துள்ளாள்; அவரன நான் (என் மகன் 
என ஏற்க மனத்தளவில்) மறுத்துவிட்கடன்'' என்று தொன்னார். அதற்கு 
அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள், "உன்னிடம் ஒட்டகங்கள் 
உள்ளனவா?'' என்று ககட்டார்கள். அந்தக் கிைாமவாெி "ஆம்' என்று 
பதிலளித்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள் "அவற்ைின் நிைம் என்ன?'' என்று ககட்டார் 
கள். அவர் "ெிவப்பு' என்று தொன்னார். "அவற் ைில் ொம்பல் நிை 
ஒட்டகங்களும் உள்ளனவா?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ககட்க, அவர் "ஆம்' என்று பதிலளித்தார். "(தாயிடம் இல்லாத) அந்த (ொம்பல்) 
நிைம் அவற்றுக்கு எப்படி வந்தது?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ககட்டார்கள். அந்தக் கிைாமவாெி, "அந்த ஒட்டகத்தின் பைம்பரை 
காைணமாக வந்திருக்கலாம், அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று தொன்னார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(உன்னுரடய) இந்த மகனும் அவன் 
பைம்பரையிலுள்ள (மூதாரதயரின்) நிைத்ரதக் தகாண்டிருக்கக் கூடும்'' என்று 
கூைினார்கள்.11 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 

 

அத்தியாயம் - 20 : அடிரமரய விடுதரல தெய்தல்1 
ஹதஸீ் 3005 – 3029 வரை 
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பாடம் : 1 (பலருக்குச் தொந்தமான) ஓர் அடிரம யி(ன் விரலயி)ல் தமக்குரிய 
பங்ரக மட்டும் ஒருவர் விடுதரல தெய்தல்.2  

3005 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் ஓர் 
அடிரமயில் தமக்குரிய பங்ரக விடுதரல தெய்கிைாகைா அவரிடம் அந்த 
அடிரம யின் (முழு) விரலரயயும் எட்டுகின்ை அளவுக்குச் தெல்வம் 
இருந்தால், அந்த அடிரமரய ஒத்த மற்கைார் அடிரமயின் விரலரய 
மதிப்பிட்டு, தம் கூட்டாளிகளுக்கு அவர் களுக்குரிய பங்குகளின் விரலரயக் 
தகாடுத்து, அந்த அடிரமரய (முழுரமயாக) விடுதரல தெய்துவிட 
கவண்டும். இல்ரலதயனில், அவர் எந்த அளவுக்கு விடுதரல தெய்தாகைா, 
அந்த (தமது பங்கின்) அளவுக்குத்தான் விடுதரல தெய்தவர் ஆவார். இரத 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.3 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் பத்து அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 2 அடிரம (தனது முழு விடுதரலக்காக) உரழப்பது பற்ைிய 
குைிப்பு.4  
3006 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இருவருக்குச் தொந்தமான ஓர் அடி 
ரமரய அவர்களில் ஒருவர் விடுதரல தெய்தால், அவர் (வெதியுள்ளவைாக 
இருக் கும்கபாது தம் கூட்டாளியின் பங்கிற்குப்) தபாறுப்கபற்பார். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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3007 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் ஓர் அடிரமயி(ன் விரலயி)ல் 
தமக்குரிய ஒரு பங்ரக விடுதரல தெய்கிைா கைா அவரிடம் (கபாதிய) 
தெல்வம் இருக்கு மாயின், அவைது தெல்வத்திலிருந்து அவ்வடி ரமரய 
(முழுவதுமாக) விடுதரல தெய்வது அவர்மீது கடரமயாகும். அவரிடம் 
(கபாதிய) தெல்வம் இல்ரல யாயின், (நியாயமான விரல மதிப்பிடப்பட்டு 
மீதிப் பங்குகளின் விரலரயத் தருவதற்காக) அந்த அடிரம உரழத்துச் 
ெம்பாதிக்க அனு மதிக்கப்பட கவண்டும். அவனுக்கு அதிகச் ெிைமத்ரதத் 
தைலாகாது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.5  

3008 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின்வரும் தகவல் 
கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது: அவரிடம் (கபாதிய) தெல்வம் 
இல்ரலதயன்ைால், அந்த அடிரமயின் விரல, (அவரன) ஒத்த (அடிரமயின்) 
விரலரயக் தகாண்டு மதிப்பிடப்படும். பின்னர், விடுதரல அளிக் காதவரின் 
பங்கிற்காக அவன் உரழக்க அனுமதிக்கப்பட கவண்டும்; அவனுக்கு அதிகச் 
ெிைமத்ரதத் தைலாகாது.6 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அவரன ஒத்த (அடிரமயின்) விரலரயக் 
தகாண்டு மதிப்பிடப்படும்'' என்று கூைப்பட்டுள்ளது. ("அந்த அடிரமயின் 
விரல' எனும் தொற்தைாடர் காணப்படவில்ரல.)  

பாடம் : 3 விடுதரல தெய்தவருக்கக வாரிசுரிரம உரியது.7  
3009 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், ஓர் 
அடிரமப் தபண்ரண விரலக்கு வாங்கி விடுதரல தெய்ய விரும்பினார்கள். 
அப்தபண்ணின் உரிரமயாளர்கள் "இவளுக்கு வாரிொகும் உரிரம எங்களுக்கக 
இருக்க கவண்டும் என்ை நிபந்தரனயின் கபரில் உங்களுக்கு இவரள 
விற்கிகைாம்'' என்று கூைினர். இரத ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ததரிவித்தகபாது, "அ(வர்களின் நிபந்தரனயான)து 
உனக்குத் தரடயாக இைாது. ஏதனனில், விடுதரல தெய்தவருக்கக 
(அடிரமயின் தொத்துக்கான) வாரிசுரிரம உரியதாகும்'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்.8  
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3010 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: பரீைா (எனும் அடிரமப் தபண்), 
தமது விடுதரலப் பத்திைத்தின் ததாரகரயச் தெலுத்துவதற்கு உதவி ககாரி 
என்னிடம் வந்தார். (அப்கபாது) அவர் தமது விடுதரலத் ததாரகயில் 
எரதயும் தெலுத்தியிருக்கவில்ரல. நான் அவரிடம், "நீ உன் 
உரிரமயாளர்களிடம் திரும்பிச் தெல். (நான் உன் ொர்பாக) உன் விடுதரலப் 
பத்திைத்தின் ததாரகரயச் தெலுத்திவிடுகிகைன். (ஆனால்,) உனது வாரிசுரிரம 
எனக்கக உரியதாகும். இதற்கு அவர்கள் ெம்மதித்தால், நாகன அரதச் 
தெலுத்திவிடுகிகைன்'' என்று கூைிகனன். அவ்வாகை, பரீைா தம் 
உரிரமயாளர்களி டம் ககட்க, அவர்கள் (ெம்மதிக்க) மறுத்து, "உன்(ரன 
வாங்கி விடுதரல தெய்வதன்) வாயிலாக, அவர் இரைவனிடம் நன்ரம 
ரயப் தபை விரும்புவாைாயின் அவ்வாகை தெய்யட்டும்! ஆனால், உனது 
வாரிசுரிரம எங்களுக்கக உரியதாக இருக்கும்'' என்று கூைிவிட்டார்கள். இரத 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கூைிகனன். அதற்கு 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ அவரை விரலக்கு வாங்கி 
விடுதரல தெய்துவிடு. ஏதனனில், விடுதரல தெய்பவருக்கக வாரி சுரிரம 
உரியதாகும்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நின்று (உரையாற்றுரகயில்), "ெிலருக்கு என்ன ஆயிற்று? 
அல்லாஹ்வின் ெட்டத்தில் இல்லாத நிபந்தரனரய விதிக்கி ைார்ககள! 
அல்லாஹ்வின் ெட்டத்தில் இல்லாத நிபந்தரனரய ஒருவர் விதித்தால் அது 
தெல்லத் தக்கதன்று; அவர் நூறு முரை நிபந்தரன விதித்தாலும் ெரிகய! 
அல்லாஹ்வின் நிபந்தரனகய (ஏற்று) பின்பற்ைத் தகுந்ததும் உறுதி 
வாய்ந்ததும் ஆகும்'' என்று கூைினார்கள்.9 

 3011 கமற்கண்ட ஹதீஸ் நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா 
(ைலி) அவர்களிட மிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "பரீைா என்னிடம் வந்து, "ஆயிைா (ைலி) அவர்ககள! நான் 
என் உரிரமயாளர் களிடம், ஆண்டுக்கு ஓர் "ஊக்கியா' வதீம் ஒன்பது 
ஊக்கியாக்கள் தெலுத்த கவண்டும் எனும் நிபந்தரனரய ஒப்புக்தகாண்டு 
விடுதரலப் பத்திைம் எழுதி வாங்கியுள்களன்' என்று கூைினார்'' என ஹதீஸ் 
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ஆைம்பிக்கிைது. கமலும் அதில், "அ(ந்நிபந்தரனயான)து அவரிடமிருந்து 
(வாரிசுரிரம தபறுவதில்) உனக்குத் தரடயாக இைாது. நீ அவரை விரலக்கு 
வாங்கி விடுதரல தெய்துவிடு'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள் என்பதும் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. இந்த அைிவிப்பில், 
"பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிரடகய எழுந்து நின்று 
அல்லாஹ்ரவப் கபாற்ைிப் புகழ்ந்து விட்டு "இரைவாழ்த்துக்குப் பின்' (அம்மா 
பஅத்)'' என்று கூைி (கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி தொன்)னார்கள் என்றும் 
காணப் படுகிைது.10  

3012 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: பரீைா (ைலி) என்னிடம் வந்து, 
நான் என் உரிரமயாளர்களிடம் ஆண்டுக்கு ஓர் "ஊக்கியா' வதீம் ஒன்பது 
ஆண்டுகளில் ஒன்பது "ஊக்கியா'க்கரள (விடுதரலத் ததாரகயாக)ச் 
தெலுத்திவிட கவண்டும் எனும் நிபந்தரனரய ஒப்புக்தகாண்டு விடுதரலப் 
பத்திைம் எழுதி வாங்கியுள் களன்; ஆககவ, நீங்கள் எனக்கு உதவுங் கள்'' 
என்று ககட்டார். நான், "உன் உரிரமயாளர்களுக்கு அந்த "ஊக்கியா'க்கரள 
நான் ஒகை தடரவயில் தகாடுத்து உன்ரன விடுதரல தெய்கிகைன். 
(ஆனால்,) உன் வாரிசுரிரம எனக்கக உரியதாக இருக்கும். இதற்கு அவர்கள் 
இரெந்தால், நான் அவ்வாகை தெய்கிகைன்'' என்று தொன்கனன். பரீைா தன் 
உரிரமயாளர்களிடம் அரதக் கூைியகபாது, (பரீைாவின்) வாரிசுரிரம 
தங்களுக்குக் கிரடத்தால் தவிை அதற்கு ஒப்புக்தகாள்ள முடியாது என 
அவர்கள் மறுத்துவிட்டனர். பரீைா என்னிடம் வந்து அரதத் ததரிவித்தார். 
நான் "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அவ்வாைாயின் முடியாது'' என்று கூைி, 
பரீைாரவத் துைத்திவிட்கடன். இரதச் தெவியுற்ை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், (அரதப் பற்ைி) என்னிடம் வினவ, நான் அவர்களுக்கு விவைத்ரதச் 
தொன்கனன். அப்கபாது, "அவரள விரலக்கு வாங்கி விடுதரல தெய்துவிடு. 
அவர்களுக்கக வாரிசுரிரம உரியது என அைிவித்துவிடு. (பின்னர் 
பார்த்துக்தகாள்ளலாம்.) ஏதனனில், (ெட்டப்படி) விடுதரல தெய்தவருக்கக 
வாரிசுரிரம உரியதாகும்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு (அன்று) மாரல 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்களிரடகய) உரையாற்ைி னார்கள். 
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அப்கபாது அல்லாஹ்ரவ அவனது தகுதிக்ககற்ப கபாற்ைிப் புகழ்ந்துவிட்டு, 
"இரைவாழ்த்துக்குப் பின்! மக்களில் ெிலருக்கு என்ன கநர்ந்தது? 
அல்லாஹ்வின் ெட்டத்தில் இல்லாத நிபந்தரனகரள அவர்கள் 
விதிக்கிைார்ககள! அல்லாஹ்வின் ெட்டத்தில் இல்லாத எந்த ஒரு நிபந்தரன 
யும் தெல்லாததாகும்; அது நூறு (முரை தமாழியப்பட்ட) நிபந்தரனயாயினும் 
ெரிகய! அல்லாஹ்வின் ெட்டகம (ஏற்று) பின்பற்ைத் தகுந்ததாகும். 
அல்லாஹ்வின் நிபந்தரனகய உறுதி வாய்ந்ததாகும். உங்களில் ெில மனிதர் 
களுக்கு என்ன கநர்ந்தது? அவர்களில் ஒருவர், (என் அடிரமயாகிய) இன்ன 
மனிதரன விடுதரல தெய்துவிடு! ஆனால், (அவனுக்கு) வாரிொகும் உரிரம 
எனக்கக உரியது'' என்று கூறுகிைாகை! (உண்ரமயில்) விடுதரல 
தெய்தவருக்கக வாரிசுரிரம உரியதாகும்'' என்று கூைினார்கள்.11  

3013 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஜரீர் பின் அப்தில் ஹமீத் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் பின்வருமாறு இடம் தபற்றுள்ளது: பரீைாவின் கணவரும் 
அடிரமயாக இருந்தார். (விடுதரலயரடந்த) பரீைாவுக்கு (அவர் தம் 
கணவருடன் கெர்ந்து வாழ, அல்லது பிரிந்துவிட) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் விருப்ப உரிரம அளித்தார்கள். அப்கபாது பரீைா தம்ரமகய 
(அதாவது தனித்து வாழ்வரதகய) கதர்ந்ததடுத்தார். பரீைாவின் கணவர் 
(அடிரமயாக இல்லாமல்) சுதந்திைமானவ ைாக இருந்திருப்பின், 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பரீைாவுக்கு விருப்ப உரிரம வழங்கி 
யிருக்கமாட்டார்கள்.12 இந்த அைிவிப்புகளில், "இரைவாழ்த்துக்குப் பின்' 
("அம்மா பஅத்' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்) 
எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

3014 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (அடிரமயாயிருந்து விடுதரல 
தபற்ை) பரீைாவால் மூன்று தீர்வுகள் (நமக்கு) கிட்டின: 1. அவருரடய 
உரிரமயாளர்கள் அவரு ரடய வாரிசுரிரம தமக்கக உரியது என 
நிபந்தரனயிட்டு, அவரை விற்பதற்கு முன் வந்தனர். அரத நான் நபி (ஸல்) 
அவர் களிடம் கூைியகபாது "நீ அவரை விரலக்கு வாங்கி விடுதரல 
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தெய்துவிடு. ஏதனனில், விடுதரல தெய்தவருக்கக (அவ்வடிரம யின்) 
வாரிசுரிரம உரியதாகும்'' என்று கூைினார்கள். 2. அவர் விடுதரல 
தெய்யப்பட்டகபாது, (தம் அடிரமக் கணவருடனான உைரவத் ததாடைவும் 
முைித்துக்தகாள்ளவும்) அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
விருப்ப உரிரம வழங்கினார்கள். அப்கபாது அவர் தம்ரமகய (அதாவது 
தனித்து வாழ்வரதகய) கதர்ந்ததடுத்துக்தகாண்டார். 3. மக்கள் அவருக்கு 
தர்மப் தபாருட்கரள வழங்குவார்கள்; (அவற்ரை) அவர் எங்களுக்கு 
அன்பளிப்பாக வழங்குவார். அது குைித்து நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
ததரிவித்தகபாது, "இது அவருக்குத் தர்மமாகும்; உங்களுக்கு அது 
அன்பளிப்பாகும். எனகவ, அரத நீங்கள் உண்ணலாம்'' என்று நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்.13 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3015 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அன்ொரிகளில் 
ெிலரிடமிருந்து (அவர்களின் அடிரமயாக இருந்த) பரீைாரவ விரலக்குக் 
ககட்கடன். அப்கபாது அவர்கள் அவருக்கு வாரிொகும் உரிரம தங்களுக்கக 
இருக்க கவண்டும் என நிபந்தரன விதித்தனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(விடுதரல எனும்) உபகாைம் தெய்தவ ருக்கக 
வாரிொகும் உரிரம உண்டு'' என்று கூைினார்கள். (விடுதரலயரடந்த) 
பரீைாவுக்கு (அவர் தம் கணவருடன் கெர்ந்து வாழ, அல்லது பிரிந்துவிட) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விருப்ப உரிரம அளித்தார்கள். 
அவருரடய கணவரும் அடிரமயாககவ இருந்தார். பரீைா (ஒரு முரை) 
எனக்கு அன்பளிப் பாக இரைச்ெிரய வழங்கினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்த இரைச்ெியிலிருந்து நமக்கு (உணவு) 
தயாரித்திருந்தால் நன்ைாயிருக்குகம!'' என்று தொன்னார்கள். நான், "இது 
பரீைாவுக்குத் தர்மமாக வழங்கப்பட்டதாயிற்கை?'' என்கைன். அதற்கு "இது 
அவருக்குத் தர்மமாகும்; நமக்கு (பரீைாவின்) அன்பளிப்பாகும்'' என்ைார்கள்.  

3016 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் பரீைாரவ விரலக்கு 
வாங்கி விடுதரல தெய்ய விரும்பிகனன். (அவருரடய உரிரம யாளர்கள்) 
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அவருக்கு வாரிொகும் உரிரம தங்களுக்கக உரியது என 
நிபந்தரனயிட்டார்கள். அது குைித்து நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் தொன்கனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"நீ அவரை விரலக்கு வாங்கி விடுதரல தெய்துவிடு. ஏதனனில், (ஓர் 
அடிரமரய) விடுதரல தெய்தவருக்கக (அவ்வடிரமக்கு) வாரிொகும் உரிரம 
உரியதாகும்'' என்று கூைினார்கள். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு இரைச்ெி அன்பளிப்பாக வழங்கப் பட்டது. அப்கபாது மக்கள், 
"இது பரீைாவுக்குத் தர்மமாகக் கிரடத்தது'' என்று கூைினர். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது அவருக்குத் தர்மமாகும்; நமக்கு 
(பரீைாவின்) அன்பளிப்பாகும்'' என்று தொன்னார்கள். கமலும், பரீைா (தம் 
கணவருடன் கெர்ந்து வாழ, அல்லது பிரிந்துவிட) விருப்ப உரிரம 
அளிக்கப்பட்டார். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ைுஅபா (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: அப்துர் ைஹ்மான் பின் அல்காெிம் (ைஹ்) அவர்கள் 
(இந்த ஹதீரஸ எனக்கு அைிவிக்ரகயில்) "பரீைாவின் கணவர் சுதந்திைமான 
மனிதைாக இருந்தார்'' என்ைார்கள். பின்னர் அவர்களிடம் பரீைாவின் கணவரைப் 
பற்ைிக் ககட்டகபாது "எனக்குத் ததரியாது'' என்று தொல்லிவிட்டார்கள்.14 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3017 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: பரீைா (ைலி) அவர்களின் கணவர் 
அடிரமயாக இருந்தார். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

3018 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவி யார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: (அடிரமயாயிருந்து விடுதரல தபற்ை) பரீைாவால் மூன்று 
முன்மாதிரிகள் (நமக்கு) கிட்டின: 1. அவர் விடுதரல தபற்ைகபாது தம் 
(அடிரமக்) கணவர் விையத்தில் (அவரு டன் கெர்ந்து வாழ, அல்லது 
பிரிந்துவிட) விருப்ப உரிரம அளிக்கப்பட்டார். 2. எனக்கு அன்பளிப்பாக 
இரைச்ெி வழங்கப்பட்டது. தநருப்பின் கமல் ெரமயல் பாத்திைம் இருக்கும் 
நிரலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்து உணவு 
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ககட்டார்கள். அப்கபாது அவர்களுக்கு முன்னால் தைாட்டியும் வடீ்டிலிருந்த 
குழம்பும் தகாண்டுவைப்பட்டது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நான் தநருப்பின் மீது இரைச்ெியுள்ள பாத்திைத் ரதக் கண்கடகன?'' 
என்று ககட்டார்கள். அ(தற்கு அங்கிருந்த)வர்கள், "ஆம்; அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
(உண்ரமதான்); (ஆயினும்,) அது பரீைாவுக்குத் தர்மமாக வழங்கப்பட்ட 
இரைச்ெி. தர்மப் தபாருரளத் தங்களுக்கு உண்ணத் தருவரத நாங்கள் 
தவறுத்கதாம்'' என்று கூைினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அது பரீைாவிற்குத்தான் தர்மம்; நமக்கு அது (பரீைாவின்) 
அன்பளிப்பு'' என்று கூைினார்கள். கமலும், பரீைா (ைலி) அவர்கள் ததாடர்பான 
விையத்தில்தான் "விடுதரல தெய்தவருக்கக (அடிரமயின் தொத்தில்) 
வாரிசுரிரம உரியதாகும்'' என்றும் கூைினார்கள்.15  

3019 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், ஓர் 
அடிரமப் தபண்ரண விரலக்கு வாங்கி விடுதரல தெய்ய விரும்பினார்கள். 
அப்தபண்ணின் உரிரமயாளர்கள், அவளுக்கு வாரிொகும் உரிரம தங்களுக்கு 
இருந்தால் தவிை (விற்க மாட்கடாம்) என மறுத்துவிட்டனர். இரதப் பற்ைி 
ஆயிைா அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தொன்னகபாது, 
"அ(வர்களின் நிபந்தரனயான)து உனக்குத் தரடயாக இைாது. ஏதனனில், 
விடுதரல தெய்தவருக்கக வாரிசுரிரம உரியதாகும்'' என்று தொன் னார்கள்.  

பாடம் : 4 (முன்னாள் அடிரமக்கு) வாரிொகும் உரிரமரய விற்பதற்கும் 
அன்பளிப்பாக வழங்குவதற்கும் வந்துள்ள தரட.16  

3020 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், (முன்னாள் அடிரமக்கு) வாரிொகும் உரிரமரய விற்பதற்கும் 
அரத அன்பளிப்பாக வழங்குவதற்கும் தரட விதித்தார்கள். முஸ்லிம் (பின் 
அல்ஹஜ்ஜாஜ்) ஆகிய நான் கூறுகிகைன்: இந்த ஹதீரஸ மக்கள் 
அரனவரும் அப்துல்லாஹ் பின் தீனார் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத 
அைிவிக்கின்ைனர்.17 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஒன்பது 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அப்துல் 
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வஹ்ஹாப் பின் அப்தில் மஜதீ் அஸ்ஸகஃப ீ(ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில் 
விற்பதற்குத் தரட விதித்தார்கள் என்பது மட்டுகம இடம்தபற் றுள்ளது. 
"அன்பளிப்பாக வழங்குவதற்கும் தரட விதித்தார்கள்' எனும் குைிப்பு இடம் 
தபைவில்ரல. 

 பாடம் : 5 விடுதரல தெய்த உரிரமயாளர்கள் அல்லாத மற்ைவர்கரள ஓர் 
அடிரம தன் உரிரமயாளர்கள் எனக் கூைலா காது.18  

3021 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள், ஒவ்தவாரு குலத் தாரின் மீதும், (அவர்களில் ஒருவர் தவறுத 
லாகச் தெய்துவிட்ட தகாரலக் குற்ைத்திற்கு) உரிய இழப்படீ்ரட வழங்க 
கவண்டும் என விதியாக்கினார்கள். பிைகு "எந்த ஒரு முஸ்லிமும் மற்தைாரு 
முஸ்லிமான மனிதைால் விடுதரல தெய்யப்பட்ட அடிரமக்கு, அவைது 
அனுமதியின்ைி வாரிொகிக்தகாள்வது ெட்டப்படி கூடாது'' என்றும் 
விதியாக்கினார்கள்.19 இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அபுஸ்ஸுரபர் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார் கள்: அவ்வாறு தெய்பவரை நபி (ஸல்) அவர் கள் 
(பல்கவறு குலங்களுக்கு எழுதிய) தமது கடிதத்தில் ெபித்திருந்தார்கள் என்றும் 
எனக்குத் ததரிவிக்கப்பட்டது.  

3022 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் தம்ரம 
விடுதரல தெய்த உரிரம யாளர்களின் அனுமதியின்ைி, தமக்கு வாரி ொகும் 
உரிரமரய கவதைாரு கூட்டத்தா ருக்கு வழங்குகிைாகைா அந்த அடிரமமீது 
அல்லாஹ்வின் ொபமும் வானவர்களின் ொபமும் உண்டாகும். கமலும், அவர் 
புரிந்த கடரமயான மற்றும் கூடுதலான வழிபாடு கள் எதுவும் 
அவரிடமிருந்து ஏற்கப்படாது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

3023 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் தம்ரம விடுதரல தெய்த 
உரிரமயாளர்களின் அனுமதியின்ைி, தமக்கு வாரிொகும் உரிரமரய 
கவதைாரு கூட்டத்தாருக்கு வழங்குகிைாகைா அந்த அடிரமமீது 
அல்லாஹ்வின் ொபமும் வானவர்கள் மற்றும் அரனத்து மக்களின் ொபமும் 
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உண்டாகும். அவர் புரிந்த கடரமயான மற்றும் கூடுதலான வழிபாடுகள் 
எதுவும் மறுரம நாளில் அவரிடமிருந்து ஏற்கப்படாது. இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "யார் தம்ரம 
விடுதரல தெய்த உரிரமயாளர்களின் அனுமதியின்ைி, அவர்கள் 
அல்லாதவர்கரள உரிரமயாளர்களாக ஆக்கிக்தகாள்கிைாகைா'' என 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

3024 யஸீத் பின் ைரீக் பின் தாரிக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு 
முரை) அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் எங்களுக்கு உரையாற்ைினார்கள். 
அப்கபாது அவர்கள் கூைினார்கள்: நாம் ஓதிவருகின்ை இரைகவதத்ரதயும் 
(நபியவர்களிடமிருந்து கிரடக்கப்தபற்ை) இந்த ஏட்ரடயும் தவிை (எழுத்து 
வடிவிலான மார்க்கச் ெட்டம்) கவதைதுவும் (நபியின் குடும்பத்தாைான) 
எங்களிடம் இருப்பதாக யார் கூறுகிைாகைா அவர் தபாய்யுரைத்து விட்டார். 
(அப்கபாது அலீ (ைலி) அவர்களது வாள் உரை ரவக்கும் ரப ஒன்ைில் ஓர் 
ஏடு மாட்டப்பட்டிருந்தது.) அந்த ஏட்டில் (உயிரீட் டிற்காகவும் ஸகாத்தாகவும் 
வழங்கப்படும்) ஒட்டகங்களின் வயது குைித்தும், காயங் களுக்கான தண்டரன 
குைித்தும் எழுதப் பட்டிருந்தது. கமலும், அதில் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(பின்வருமாறு) கூைினார்கள் என (எழுதப்பட்டு) இருந்தது: மதீனா நகைம் "அய்ர்' 
எனும் மரல யிலிருந்து "ஸவ்ர்' மரலவரை புனிதமானதாகும். அதில் யார் 
(மார்க்கத்தின் தபயைால்) புதிதாக ஒன்ரை உருவாக்குகிைாகைா, அல்லது 
(அவ்வாறு) புதிதாக ஒன்ரை உருவாக்குபவருக்கு அரடக்கலம் அளிக்கிைாகைா 
அவர்மீது அல்லாஹ்வின் ொபமும் வானவர்கள் மற்றும் அரனத்து மக்களின் 
ொபமும் உண்டாகும். கமலும், அவர் புரிந்த கடரமயான வழிபாட்ரடகயா 
கூடுதலான வழிபாட்ரடகயா அவரிடமிருந்து மறுரம நாளில் அல்லாஹ் 
ஏற்கமாட்டான். முஸ்லிம்களில் எவர் அரடக்கலம் தகாடுத்தாலும் அது 
ஒன்கையாகும். (மற்ை முஸ்லிம்கள் தரும் அரடக்கலத்திற்குச் 
ெமமானதாகும்.) அவர்களில் கரட நிரலயில் உள்ளவர்கள்கூட அரடக்கலம் 
தை முன்வைலாம். யார் தம் தந்ரத அல்லாத ஒருவரை தந்ரத என்று 
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வாதிடுகி ைாகைா, அல்லது விடுதரல தெய்த உரிரமயாளர்கள் அல்லாத 
கவறு யாரைகயனும் வாரிொக ஆக்கிக்தகாள்கிைகைா அவர்மீது 
அல்லாஹ்வின் ொபமும் வானவர்கள் மற்றும் அரனத்து மக்களின் ொபமும் 
உண்டாகும். கமலும், அவர் புரிந்த கடரமயான வழிபாட்ரடகயா கூடுதலான 
வழிபாட்ரடகயா அவரிடமிருந்து மறுரம நாளில் அல்லாஹ் 
ஏற்கமாட்டான்.20  

பாடம் : 6 அடிரமரய விடுதரல தெய்வதன் ெிைப்பு.21  
3025 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரைநம்பிக்ரகயுள்ள (முஃமினான) 
ஓர் அடிரமரய யார் விடுதரல தெய்கிைாகைா (விடுதரல தெய்யப்பட்ட) 
அந்த அடிரம யின் ஒவ்கவார் உறுப்புக்கும் பகைமாக (விடு தரல 
தெய்தவரின்) ஓர் உறுப்ரப நைகத்திலி ருந்து அல்லாஹ் விடுதரல 
தெய்வான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.22  

3026 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் அடிரமரய 
யார் விடுதரல தெய்கி ைாகைா (விடுதரல தெய்யப்பட்ட) அந்த அடி ரமயின் 
ஒவ்கவார் உறுப்புக்கும் பகைமாக (விடுதரல தெய்தவரின்) உறுப்புகளில் 
ஒன்ரை நைகத்திலிருந்து அல்லாஹ் விடுதரல தெய்வான்; அவருரடய மர்ம 
உறுப்புக்குப் பதிலாக இவருரடய மர்ம உறுப்ரபயும் (விடுதரல தெய்வான்). 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.23  

3027 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
இரைநம்பிக்ரகயுள்ள (முஃமினான) ஓர் அடிரமரய யார் விடுதரல 
தெய்கிைாகைா (விடுதரல தெய்யப்பட்ட) அந்த அடிரமயின் ஒவ்கவார் 
உறுப்புக்கும் பகைமாக (விடுதரல தெய்தவரின்) உறுப்புக்களில் ஒன்ரை 
நைகத்திலிருந்து அல்லாஹ் விடுதரல தெய்வான்; அவரு ரடய மர்ம 
உறுப்புக்குப் பகைமாக இவருரடய மர்ம உறுப்ரபயும் விடுதரல தெய்வான். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

3028 அலீ பின் ஹுரென் (ைஹ்) அவர்களின் கதாழைான ெயதீ் பின் 
அப்தில்லாஹ் இப்னு மர்ஜானா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "ஒரு 
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முஸ்லிமான மனிதர் மற்தைாரு முஸ்லிமான (அடிரம) மனிதரை விடுதரல 
தெய்தால், (விடுதரல தெய்யப்பட்ட) அந்த முஸ்லிமின் ஒவ்கவார் 
உறுப்புக்கும் பகைமாக (விடுதரல தெய்தவரின்) ஓர் உறுப்ரப அல்லாஹ் 
நைகத்திலிருந்து காப் பாற்றுவான்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள் என அபூ ஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவித்தரத நான் 
ககட்கடன். இந்த ஹதீரஸ அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து 
தெவியுற்ை நான், அரத அலீ பின் ஹுரென் (ைஹ்) அவர்களிடம் 
ததரிவித்கதன். இரதக் ககட்ட அலீ (ைஹ்) அவர்கள், உடகன தம் அடிரம 
ஒருவரை விடுதரல தெய்துவிட்டார்கள். அந்த அடிரமக்கு (விரலயாக) 
அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் பத்தாயிைம் 
திர்ஹம்கரள, அல்லது ஆயிைம் தீனாரை அலீ பின் ஹுரென் (ைஹ்) 
அவர்களிடம் தகாடுத்திருந்தார்கள். (ஆயினும், அந்த விரலக்குப் 
தபாறுப்கபற்றுக்தகாண்டு அந்த அடிரமரய விடுதரல தெய்துவிட்டார்கள்.)24  

பாடம் : 7 (அடிரமயாக இருக்கும்) தந்ரதரய விடுதரல தெய்வதன் ெிைப்பு.  

3029 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (தன்) தந்ரத 
அடிரமயாக இருப்பரதக் கண்ட தனயன், அவரை விரலக்கு வாங்கி 
விடுதரல தெய்யாத வரை தந்ரதக்குச் தெய்ய கவண்டிய கடரமரய 
நிரைகவற்ைியவனாக ஆகமாட்டான்.25 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு அப ீரைபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
"தன் தந்ரதக்குச் தெய்ய கவண்டிய கடரமரய' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் "தன் தந்ரதக்குச் தெய்ய கவண்டிய கடரமரய' என்கை 
இடம்தபற்றுள்ளது. 
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அத்தியாயம் 21 வியாபாைம்  ஹதஸீ் 3030 – 3152 வரை 

 

பாடம் : 1 "முலாமொ' மற்றும் "முனாபதா' ஆகிய வியாபாைங்கள் 
தெல்லாது.2  
3030 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ததாடுமுரை வியாபாைம் ("முலாமொ'), எைி முரை வியாபாைம் 
("முனாபதா') ஆகியவற் ரைத் தரட தெய்தார்கள்.3 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.4 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3031 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "முலாமொ' மற்றும் 
"முனாபதா' ஆகிய வியாபாை முரைகள் இைண்டுக்கும் தரட விதிக்கப்பட்டது. 
"முலாமொ' என்பது, (விற்பவர் வாங்குபவர் ஆகிய இருவரில்) 
ஒவ்தவாருவரும் மற்ைவரின் (விற்பரனக் கான) துணிரய கயாெிக்காமல் 
ததாட்டு(விட் டாகல வியாபாை ஒப்பந்தம் முடிந்துவிட்ட தாக 
ஆகி)விடுவதாகும். "முனாபதா' என்பது, இருவரில் ஒவ்தவாருவரும் 
மற்ைவரை கநாக்கித் தமது துணிரய எைிய, அவர்களில் எவரும் மற்ைவரின் 
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துணிரய(ப் பிரித்து)ப் பார்க்காமகலகய (வியாபாைத்ரத முடித்து) 
விடுவதாகும்.  

3032 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் வியாபாை முரைகள் இைண்ரடயும் ஆரட அணியும் 
முரைகள் இைண்ரடயும் எங்க ளுக்குத் தரட தெய்தார்கள். வியாபாைத்தில் 
ததாடுமுரை வியாபாைம் (முலாமொ), எைிமுரை வியாபாைம் (முனாபதா) 
ஆகிய இைண்ரடயும் தரட தெய்தார்கள். ததாடுமுரை வியாபாைம் 
("முலாமொ') என்பது, இைவிகலா பகலிகலா (துணி வாங்கும்) ஒருவர் 
(விற்கும்) மற்தைாருவரின் துணிரயத் தமது கைத்தால் ததாடுவதாகும். 
விரித்துப் பார்க்காமகலகய ததாட்டகதாடு வியாபாைத்ரத முடித்துக் 
தகாள்வதாகும். எைிமுரை வியாபாைம் (முனாபதா) என்பது, ஒருவர் 
மற்தைாருவரை கநாக்கித் தமது துணிரய எைிய, மற்ைவர் இவரை கநாக்கித் 
தமது துணிரய எைிய (துணிரயப் பிரித்துப்) பார்க்காமலும் பைஸ்பை திருப்தி 
இல்லாமலும் இருவருக்குமிரடயிலான வியாபாை (ஒப்பந்த)மாக அதுகவ 
ஆகிவிடுவதாகும்.5 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 2 கல்தலைி வியாபாைம் ("ரபஉல் ஹஸாத்') மற்றும் கமாெடி 
வியாபாைம் ("ரபஉல் ஃகைர்') ஆகியரவ தெல்லாது.6  

3033 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கல்தலைி வியாபாைத்திற்கும் கமாெடி வியாபாைத்திற்கும் தரட 
விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 3 ெிரன ஒட்டகத்தின் வயிற்ைிலுள்ள (குட்டிரய, அல்லது ெிரன 
ஒட்டகத்தின் வயிற்ைிலுள்ள) குட்டி ஈனும் குட்டிரய விற்பது தரட 
தெய்யப்பட்டுள்ளது.7  
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3034 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெிரன ஒட்டகத்தின் வயிற்ைிலுள்ள குட்டி ஈனும் 
குட்டிரய விற்பதற்குத் தரட விதித் தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3035 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அைியாரமக் 
கால மக்கள் ஹபலுல் ஹபலாவுக்காக - ெிரன ஒட்டகம் குட்டி ஈன்று, 
அந்தக் குட்டி ெிரனயாகிப் தபை விருக்கும் குட்டிக்காக - ஒட்டகத்தின் 
இரைச்ெிகரள விற்கவும் வாங்கவும் தெய்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இத்தரகய வியாபாைம் தெய்யக் கூடாது என மக்களுக்குத் தரட 
விதித்தார்கள்.8 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 4 ஒருவர் தம் ெககாதைர் வியாபாைம் தெய்துதகாண்டிருக்கும்கபாது 
இரடயில் குறுக் கிட்டு வியாபாைம் தெய்வதும், அவர் விரல கபசும் அகத 
தபாருரளத் தாமும் விரல கபசுவதும், வாங்கும் கநாக்கமின்ைி விரலரய 
ஏற்ைிவிடுவதும் தரட தெய்யப்பட்டுள்ளன; கால்நரடகளின் (பாரலக் 
கைக்காமல் அவற்ைின்) மடிரயக் கனக்கச் தெய்வதும் தரட 
தெய்யப்பட்டுள்ளது.9 

3036 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
வியாபாைம் தெய்து தகாண்டிருக்கும்கபாது மற்ைவர் குறுக்கிட்டு வியாபாைம் 
தெய்ய கவண்டாம். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.10  

3037 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர் தம் (முஸ்லிம்) ெககாதைர் 
வியாபாைம் தெய்துதகாண்டிருக்கும்கபாது இரடயில் குறுக்கிட்டு வியாபாைம் 
தெய்ய கவண்டாம்; தம் (முஸ்லிம்) ெககாதைர் தபண் 
கபெிக்தகாண்டிருக்கும்கபாது இரடயில் குறுக்கிட்டுப் தபண் கபெ கவண்டாம். 
அந்தச் ெககாதைர் இவருக்கு அனுமதியளித்தால் தவிை!11 இரத இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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3038 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு முஸ்லிம் தம் 
(முஸ்லிம்) ெககாதைர் விரல கபசும்கபாது, அகத தபாருரளத் தாமும் விரல 
கபெ கவண்டாம். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3039 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒருவர் தம் (முஸ்லிம்) 
ெககாதைர் விரல கபசும் அகத தபாருரளத் தாமும் விரல கபசுவதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட விதித்தார்கள்.12 இந்த ஹதீஸ் 
நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3040 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (ெைக்குகரள 
ஏற்ைிக்தகாண்டு) வாகனத் தில் வருபவர்கரள எதிர்தகாண்டு (வழியி கலகய 
ெந்தித்து ெைக்குகரள) வாங்கலாகாது. ஒருவர் வியாபாைம் 
தெய்துதகாண்டிருக்கும்கபாது மற்ைவர் குறுக்கிட்டு வியாபாைம் தெய்ய 
கவண்டாம். வாங்கும் கநாக்கமின்ைி விரலரய ஏற்ைிவிட கவண்டாம். 
கிைாமத்திலிருந்து ெைக்கு கரளக் தகாண்டுவருபவருக்காக உள்ளூர்வாெி 
விற்றுக் தகாடுக்க கவண்டாம். ஒட்டகங்கள் மற்றும் ஆடுகளின் (பாரலக் 
கைக்காமல் அவற்ைின்) மடிரய கனக்கச் தெய்ய கவண்டாம். அவ்வாறு 
ஒருவர் அவற்ரை வாங்கிப் பால் கைந்து திருப்தியரடந்தால் தம்மிடகம 
ரவத்துக் தகாள்ளலாம். திருப்தியரடயாவிட்டால் அவற்ரை ஒரு "ஸாஉ' 
கபரீச்ெம் பழத்துடன் திருப்பிக் தகாடுத்துவிடலாம். இவ்விைண்டில் ஒன்ரைத் 
கதர்ந்ததடுக்க அவருக்கு உரிரம உண்டு. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.13  

3041 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "(ெைக்குகரள 
ஏற்ைிக்தகாண்டு) வாகனத் தில் வருபவர்கரள எதிர்தகாண்டு (வழியி கலகய 
ெந்தித்து ெைக்குகரள) வாங்குவதற்கும், கிைாமத்திலிருந்து (ெைக்குகரளக் 
தகாண்டு) வருபவர்களுக்காக உள்ளூர்வாெிகள் விற்றுக் தகாடுப்பதற்கும், ஒரு 
தபண் தன் ெகக்கிழத்திரய மணவிலக்குச் தெய்யுமாறு (தன் கணவரிடம்) 
ககாருவதற்கும், வாங்கும் கநாக்கமின்ைி விரலரய ஏற்ைிவிடுவதற்கும், 
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கால்நரடகளின் (பாரலக் கைக்காமல் கூடுதல் விரலக்கு விற்பதற்காக) மடி 
கனக்கச் தெய் வதற்கும், தம் (முஸ்லிம்) ெககாதைர் விரல கபசும் அகத 
தபாருரள மற்ைவர் விரல கபசுவதற்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தரட விதித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், ஃகுன்தர் 
மற்றும் வஹ்ப் (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் "(கமற்கண்டவற்றுக்கு) தரட 
விதிக்கப்பட்டது' என இடம்தபற்றுள்ளது. அப்துஸ் ஸமத் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட விதித்தார்கள்' 
என்று காணப்படுகிைது. 

 3042 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், வாங்கும் கநாக்கமின்ைி (ஒரு தபாருரள அதிக விரலக்குக் ககட்டு) 
விரலரய ஏற்ைிவிடுவதற்குத் தரட விதித்தார்கள்.14 

 பாடம் : 5 தவளியூரிலிருந்து ெைக்குகரளக் தகாண்டுவரும் வியாபாரிரய 
எதிர்தகாண்டு (வழியிகலகய ெந்தித்து அப்தபாருட்கரள) வாங்குவது தரட 
தெய்யப்பட்டுள்ளது.15  

3043 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: வியாபாைப் தபாருட்கள் 
ெந்ரதக்கு வந்து கெருவதற்கு முன் வழியிகலகய வியாபாரி கரளச் 
ெந்தித்துச் ெைக்குகரள வாங்குவதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தரட விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு நுரமர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
மட்டுகம "ெந்ரதக்கு வந்து கெர்வதற்கு முன்' எனும் குைிப்பு காணப்படுகிைது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3044 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (ெந்ரதக்கு வரும்) வியாபாரிகரள எதிர்தகாண்டு (வழியிகலகய 
ெந்தித்து) ெைக்குகரள வாங்குவதற்குத் தரட விதித்தார்கள்.16  
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3045 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: தவளியூரிலிருந்து 
ெைக்குகரளக் தகாண்டுவரும் வியாபாரிகரளச் ெந்தித்து ெைக்குகள் 
வாங்கப்படுவதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட 
விதித்தார்கள்.  

3046 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தவளியூரிலிருந்து 
ெைக்குகரளக் தகாண்டு வரும் வியாபாரிகரளச் ெந்தித்து, ெைக்கு கரள 
வாங்காதீர்கள். அவ்வாறு எவகைனும் அவர்கரளச் ெந்தித்து, ெைக்குகரள 
விரலக்கு வாங்கிய பின் அந்தச் ெைக்குகளின் உரிரம யாளர் ெந்ரதக்கு 
வந்தால், அவருக்கு (அந்த கபைத்திலிருந்து விலகிக்தகாள்ள) உரிரம உண்டு.17 

 பாடம் : 6 கிைாமவாெிக்காக நகைவாெி விற்றுக் தகாடுப்பது தரட 
தெய்யப்பட் டுள்ளது.18 
 3047 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கிைாமவாெிக்காக நகைவாெி விற்றுக் 
தகாடுக்க கவண்டாம். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.19 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஸுரஹர் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 
"கிைாமவாெிக்காக நகைவாெி விற்றுக்தகாடுப்பதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் தரட 
விதித்தார்கள்'' என இடம்தபற்றுள்ளது.  

3048 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ெந்ரதக்கு வரும்) 
வணிகர்கரள இரட மைித்து வாங்குவதற்கும், கிைாமவாெிக்காக நகை வாெி 
விற்றுக்தகாடுப்பதற்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட 
விதித்தார்கள். அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான தாவூஸ் பின் ரகொன் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம், 
"கிைாமவாெிக்காக நகைவாெி விற்றுக்தகாடுக்கக் கூடாது என்பதன் தபாருள் 
என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "இரடத் தைகைாக ஆகக் கூடாது 
(என்பதுதான் அதன் தபாருள்)'' என்று பதிலளித்தார்கள்.20 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

1415

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் வியாபாரம்



 
 
 

3049 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கிைாமவாெிக்காக 
நகைவாெி விற்றுக் தகாடுக்க கவண்டாம். மக்களில் ெிலருக்குச் ெிலர் மூலம் 
அல்லாஹ் வாழ்வாதாைம் அளிக்கும் நிரலயில் மக்கரள விட்டுவிடுங்கள். 
இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் யஹ்யா பின் யஹ்யா 
அத்தமீமீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "மக்களில் ெிலருக்குச் ெிலர் மூலம் 
வாழ்வாதாைம் வழங்கப்படும் நிரலயில்'' என இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3050 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: கிைாமவாெிக்காக 
நகைவாெி விற்றுக்தகாடுக்கக் கூடாததன நாங்கள் தரட விதிக்கப்தபற்ைிருந் 
கதாம்; இவருக்கு அவர் ெககாதைைாய் இருந்தாலும் ெரி; தந்ரதயாக 
இருந்தாலும் ெரி. 

 3051 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: கிைாமவாெிக்காக 
நகைவாெி விற்றுக் தகாடுக்கக் கூடாததன நாங்கள் தரட 
விதிக்கப்தபற்கைாம்.21 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 7 மடி கனக்கச் தெய்யப்பட்ட (ஒட்டகம், ஆடு ஆகிய)வற்ரை 
விற்பரன தெய்வது பற்ைிய ெட்டம்.  

3052 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மடி கனக்கச் 
தெய்யப்பட்ட ஆட்ரட விரலக்கு வாங்கியவர், அரத ஓட்டிச் தென்று பால் 
கை(ந்து பார்)க்கட்டும்! அதன் பால் (அளவு) திருப்தியளித்தால், அரத அவர் 
தம்மிடகம ரவத்துக்தகாள்ளட்டும்! திருப்தியளிக்காவிட் டால், ஒரு "ஸாஉ' 
கபரீச்ெம் பழத்துடன் அரத (வாங்கியவரிடகம) திருப்பிக் தகாடுத்துவிடட்டும்! 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.22 
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 3053 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மடி கனக்கச் 
தெய்யப்பட்ட ஆட்ரட வாங்கியவர் மூன்று நாட்கள் விருப்ப உரிரம 
தபறுவார். அவர் நாடினால், அரதத் தம்மிடகம ரவத்துக்தகாள்ளலாம்; 
நாடினால் அரதத் திருப்பிக் தகாடுத்து விடலாம். ஆனால், ஒரு "ஸாஉ' 
கபரீச்ெம் பழத்துடன் அரதத் திருப்பிக் தகாடுக்க கவண்டும். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

3054 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மடி கனக்கச் தெய்யப்பட்ட ஆட்ரட 
வாங்கியவருக்கு மூன்று நாட்கள் விருப்ப உரிரம உண்டு. அரதத் திருப்பிக் 
தகாடுப்ப தானால், ஒரு "ஸாஉ' உணவுப் தபாருளுடன் அரதத் திருப்பிக் 
தகாடுக்கட்டும். (உணவு என்பது) ககாதுரமயாகத்தான் இருக்க கவண்டும் 
என்பதல்ல. (கபரீச்ெம் பழமாகக் கூட இருக்கலாம்.) இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

3055 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மடி கனக்கச் 
தெய்யப்பட்ட ஆட்ரட வாங்கியவர் (பின்வரும்) இைண்டில் ெிைந்த ரதத் 
கதர்ந்ததடுக்க உரிரம தபறுவார். நாடி னால் அரதத் தம்மிடம் அவர் 
ரவத்துக் தகாள்ளலாம். நாடினால் அந்த ஆட்ரட ஒரு "ஸாஉ' கபரீச்ெம் 
பழத்துடன் திருப்பிக் தகாடுத்துவிடலாம். ககாதுரமரயத்தான் தகாடுக்க 
கவண்டுதமன்ை கட்டாயமில்ரல. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 

 3056 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "ஆட்ரட வாங்கியவருக்கு விருப்ப உரிரம உண்டு' என 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

3057 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் இந்த ஹதீஸும் ஒன்ைாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் மடி 
கனக்கச் தெய்யப்பட்ட ஒட்டகத்ரதகயா அல்லது ஆட்ரடகயா வாங்கிய பின் 
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பால் கைந்து பார்க்கும்கபாது, (பின்வரும்) இைண்டில் ெிைந்தரதத் கதர்ந்ததடுக்க 
உரிரம தபறுவார். ஒன்று அரதத் தம்மிடம் ரவத்துக்தகாள்ளலாம். 
இல்லாவிட்டால் ஒரு "ஸாஉ' கபரீச்ெம் பழத்துடன் அரதத் திருப்பிக் 
தகாடுத்துவிடலாம்.  

பாடம் : 8 விற்கப்பட்ட தபாருள் ரகக்கு வந்து கெர்வதற்கு முன் அரத 
(மற்ைவருக்கு) விற்பரன தெய்வது கூடாது.23  
3058 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உணவுப் தபாருரள 
விரலக்கு வாங்கிய ஒருவர், அது தமது ரகக்கு வந்து கெர்வதற்கு முன் 
(மற்ைவருக்கு) அரத விற்க கவண்டாம். இதன் அைிவிப்பாளைான இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: உணவுப் தபாருரளப் கபான்கை 
எல்லாப் தபாருட்கரளயும் நான் கருதுகிகைன். (ரகக்கு வந்து கெர்வதற்கு 
முன் எரதயும் விற்கலாகாது.)24 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3059 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உணவுப் தபாருரள 
விரலக்கு வாங்கிய ஒருவர், அது தமது ரகக்கு வந்து கெர்வதற்கு முன் 
(மற்ைவருக்கு) அரத விற்க கவண்டாம். இதன் அைிவிப்பாளைான இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: உணவுப் தபாருரளப் கபான்கை 
எல்லாப் தபாருட்கரளயும் நான் கருதுகிகைன். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3060 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உணவுப் தபாருரள 
விரலக்கு வாங்கிய ஒருவர், அரத அளந்து பார்ப்பதற்கு முன் விற்க 
கவண்டாம். இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான தாவூஸ் பின் ரகொன் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: நான் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம், "ஏன்?' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "உணவுப் தபாருள் 
இன்னும் வந்து கெைாத நிரலயில், அவர்கள் தங்கத்துக்குத் தங்கத்ரத (ஏற்ைத் 
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தாழ்வாக) விற்கிைார்கள் என்பரத நீர் கவனிக்கவில்ரலயா?'' என்று 
ககட்டார்கள்.25 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் அபூகுரைப் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "வந்து கெைாத 
நிரலயில்' எனும் குைிப்பு இல்ரல.  

3061 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உணவுப் தபாருரள 
விரலக்கு வாங்கிய ஒருவர், அது தமது ரகக்கு வந்து கெர்வதற்கு முன் 
(மற்ைவருக்கு) விற்க கவண்டாம். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.26 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3062 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் உணவுப் தபாருட் கரள விரலக்கு 
வாங்குகவாம். அப்கபாது அவர்கள் எங்களிடம் ஆளனுப்பி, அரத 
(மற்ைவருக்கு) விற்பதற்கு முன் வாங்கிய இடத்திலிருந்து கவறு இடத்திற்குக் 
தகாண்டு தென்றுவிடுமாறு எங்களுக்கு உத்தைவிடு வார்கள்.27  

3063 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உணவுப் தபாருரள 
விரலக்கு வாங்கிய ஒருவர், அது தமது ரகக்கு வந்து கெர்வ தற்கு முன் 
(மற்ைவருக்கு) அரத விற்க கவண்டாம். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: நாங்கள் வணிகர்களிடமிருந்து 
உணவுப் தபாருட்கரளக் குத்துமதிப்பாக விரலக்கு வாங்கி வந்கதாம். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அரத அங்கிருந்து கவறு 
இடத் திற்குக் தகாண்டுதெல்வதற்கு முன் விற்க கவண்டாதமன எங்களுக்குத் 
தரட விதித்தார்கள்.  

3064 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உணவுப் தபாருரள 
விரலக்கு வாங்கிய ஒருவர், அது தமது ரகக்கு வந்து கெர்ந்து, அரதக் 
ரகப்பற்ைிக்தகாள்வதற்கு முன் (மற்ைவருக்கு) அரத விற்க கவண்டாம். 
இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
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 3065 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உணவுப் 
தபாருரள விரலக்கு வாங்கிய ஒருவர், அரதக் ரகப்பற்ைிக்தகாள்வதற்கு 
முன் (மற்ைவருக்கு) விற்க கவண்டாம். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

3066 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் குத்துமதிப்பாக உணவுப் தபாருட் கரள 
வாங்கிக்தகாண்டிருந்த மக்கள், அவற் ரை(க் ரகப்பற்ைி) அங்கிருந்து கவறு 
இடத் திற்குக் தகாண்டுதெல்லாமல் அங்கககய விற்ைதற்காக 
அடிக்கப்பட்டனர்.28 3067 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் மக்கள் குத்துமதிப்பாக 
உணவுப் தபாருட் கரள விரலக்கு வாங்கியகபாது, அவற்ரைத் தம் 
இருப்பிடங்களுக்குக் தகாண்டுகபாய்ச் கெர்க்காமல் அகத இடத்தில் 
விற்ைதற்காக அடிக்கப்பட்டரத நான் பார்த்திருக்கிகைன்.29 இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: உரபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் 
(ைஹ்) அவர்கள் என்னிடம் பின்வருமாறு ததரிவித்தார்கள்: என் தந்ரத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் குத்துமதிப்பாக உணவுப் தபாருரள 
வாங்குவார்கள். பின்னர் அரத (அங்கககய விற்றுவிடாமல்) தம் வடீ்டாரிடம் 
எடுத்துச் தென்று விடுவார்கள். 

 3068 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உணவுப் 
தபாருரள விரலக்கு வாங்கிய ஒருவர், அரத அளந்து பார்ப்பதற்கு முன் 
(மற்ைவருக்கு) விற்க கவண்டாம். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3069 சுரலமான் பின் யொர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள், மர்வான் பின் அல்ஹகமிடம், "வட்டி வியாபாைத்திற்கு நீங்கள் 
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அனுமதியளித்துவிட்டீர்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மர்வான், "நான் 
(அவ்வாறு) தெய்யவில்ரலகய!'' என்ைார். அதற்கு அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள், "(அைொங்கம் வழங்கும்) உணவு அட்ரடகரள விற்பதற்கு நீங்கள் 
அனுமதியளித்துவிட்டீர்ககள! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், உணவுப் 
தபாருள் ரகக்கு வந்து கெர்வதற்கு முன் அரத (மற்ைவரிடம்) விற்பதற்குத் 
தரட விதித்துள்ளார்ககள!'' என்று கூைினார்கள். பின்னர் மர்வான் மக்களுக்கு 
உரையாற்றுரகயில், உணவு அட்ரடரய விற்பதற்குத் தரட விதித்தார். 
உடகன காவலர்கள் மக்களின் கைங்களிலிருந்து அந்த உணவு அட்ரடகரளப் 
பைித்தரத நான் பார்த்கதன்.30  

3070 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஓர் உணவுப் தபாருரள நீ விரலக்கு வாங்கினால், 
அது உன் ரகக்கு வந்து கெர்வ தற்கு முன் (மற்ைவருக்கு) அரத விற்காகத'' 
என்று கூறுவார்கள்.  

பாடம் : 9 அளவு ததரிந்த கபரீச்ெம் பழத்திற்குப் பதிலாக அளவு ததரியாத 
கபரீச்ெம் பழக் குவியரல விற்பது தரட தெய்யப்பட்டுள்ளது.31  

3071 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அளவு ததரிந்த 
கபரீச்ெம் பழத்திற்குப் பகைமாக அளவு ததரியாத கபரீச்ெம் பழக் குவியரல 
விற்பதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட விதித்தார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் 
ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், ஹதீஸின் இறுதியில் "கபரீச்ெம் 
பழத்திற்கு' எனும் குைிப்பு இல்ரல. ("அளவு ததரிந்த தபாருளுக்கு' என்று 
தபாதுவாககவ இடம்தபற்றுள்ளது.)  

பாடம் : 10 விற்பவரும் வாங்குபவரும் (வியாபாை ஒப்பந்தம் நடக்கும்) 
 இடத்திலிருந்து பிரிவதற்கு முன் வியாபாைத்ரத முைித் துக்தகாள்ளும் 
உரிரம அவ்விருவருக் கும் உண்டு.32  
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3072 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (வியாபாை ஒப்பந்தம் 
நடந்த இடத்தி கலகய ஒப்பந்தம் நரடமுரைக்கு வந்து விட்டததன) முடிவு 
தெய்யப்பட்ட வியா பாைத்ரதத் தவிை மற்ை வியாபாைங்களில் விற்பவரும் 
வாங்குபவரும் பிரியாத வரை அவ்விருவரில் ஒவ்தவாருவருக்கும் 
(வியாபாைத்ரத முைித்துக்தகாள்ள) உரிரம உண்டு. இரத இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.33 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் பதிகனாரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

3073 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இைண்டு கபர் 
தமக்கிரடகய வியாபாைம் தெய்துதகாள்ளும்கபாது, இருவரும் பிரியாமல் 
ஒகை இடத்தில் இருக்கும்வரை, அல்லது இருவரில் ஒருவர் மற்ைவருக்கு 
(வியாபாைத்ரத உடகன நரடமுரைப்படுத்த) உரிரம அளிக்கும்வரை 
(வியாபாைத்ரத முைித்துக்தகாள்ள) அவர்களில் ஒவ்தவாரு வருக்கும் உரிரம 
உண்டு. அவ்வாறு இருவரில் ஒருவர் மற்ைவருக்கு (வியா பாைத்ரத உடகன 
நரடமுரைப்படுத்த) உரிரம அளித்து, அதன் கபரில் இருவரும் வியாபாை 
ஒப்பந்தம் தெய்துதகாண்டால், உடகன வியாபாைம் ஏற்பட்டுவிடும். அவ் 
வாகை, வியாபாை ஒப்பந்தம் ஆன பிைகு, இருவரில் யாரும் வியாபாை 
(ஒப்பந்த)த்ரதக் ரகவிடாமல் பிரிந்துவிட்டாலும் வியாபாைம் ஏற்பட்டுவிடும்.34 
இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3074 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இைண்டு கபர் 
தமக்கிரடகய வியாபாைம் தெய்துதகாள்ளும்கபாது, அவ்விருவரும் பிரியாமல் 
இருக்கும்வரை அவர்களில் ஒவ்தவாருவருக்கும் (வியாபாைத்ரத 
முைித்துக்தகாள்ள) உரிரம உண்டு. அல்லது அவர்களின் வியாபாைம் (உடகன 
நரடமுரைப்படுத்தப்படும் என்ை) முடிகவாடு இருக்கலாம். அத்தரகய 
முடிகவாடு இருந்தால், உடகன வியாபாைம் ஏற்பட்டுவிடும். இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் 
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யஹ்யா பின் அபஉீமர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் நாஃபிஉ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாக (பின் வரும் தகவல்) அதிகப்படியாக இடம்தபற் றுள்ளது: 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் ஒருவரிடம் விற்ககவா வாங்ககவா 
தெய்யும்கபாது, அந்த வியாபாைத்ரத முைித்துக்தகாள்ளும் எண்ணம் 
இல்லாவிட்டால் எழுந்து ெிைிது தூைம் நடந்து தென்றுவிட்டு, பிைகு அவரிடம் 
திரும்பிவருவார்கள்.  

3075 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: விற்பவரும் 
வாங்குபவரும் (அங்கிருந்து) பிரிந்து தெல்லாத வரை அவர்களிரடகய 
வியாபாைம் ஏற்படாது; (வியாபாை ஒப்பந்தம் நடந்த இடத்திகலகய ஒப்பந்தம் 
நரடமுரைக்கு வந்துவிட்டததன) முடிவு தெய்யப்பட்ட வியாபாைத்ரதத் 
தவிை. இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 11 வியாபாைத்தில் உண்ரம கபசுவதும் குரைகரளத் 
ததளிவுபடுத்துவதும்.  
3076 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: விற்பவரும் வாங்குபவரும் 
(அவ்விடத்திலிருந்து) பிரியாத வரை (வியாபாைத்ரத முைித்துக் தகாள்ளும்) 
உரிரம இருவருக்கும் உண்டு. அவ்விருவரும் உண்ரம கபெி, குரைகரளத் 
ததளிவுபடுத்தியிருந்தால் அவர்களுரடய வியாபாைத்தில் வளம் 
வழங்கப்படும்; இருவரும் தபாய் கபெி, குரைகரள மரைத்திருந்தால் 
அவர்களது வியாபாைத்தில் உள்ள வளம் அகற்ைப்படும். இரத ஹகீம் பின் 
ஹிஸாம் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.35 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹகீம் பின் 
ஹிஸாம் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ஆகிய நான்) 
கூறுகிகைன்: ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ைலி) அவர்கள் இரையில்லம் 
கஅபாவிற்குள் பிைந்தார்கள்; நூற்று இருபது ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்கள். 

பாடம் : 12 வியாபாைத்தில் ஏமாற்ைப்படுபவர்  
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3077 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், தாம் வியாபாைங்களின்கபாது ஏமாற்ைப்படுவதாகத் 
ததரிவித்தார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ யாரிடம் 
வியாபாைம் தெய்தாலும் "ஏமாற்றுதல் கூடாது' என்று கூைிவிடு'' என்று 
தொன்னார் கள். எனகவ, அவர் விற்ககவா வாங்ககவா தெய்யும்கபாது 
"ஏமாற்றுதல் கூடாது' என்று கூைிவந்தார்.36 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "எனகவ, அவர் 
விற்ககவா வாங்ககவா தெய்யும்கபாது "ஏமாற்றுதல் கூடாது' என்று 
கூைிவந்தார்'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

பாடம் : 13 பலன் உறுதிப்படுவதற்கு முன், மைத் திலுள்ள பழங்கரள விற்பது 
கூடாது; (வாங்குபவர் உடகன) அவற்ரைப் பைித்துக்தகாள்ள கவண்டும் என 
நிபந்தரன விதிக்கப்பட்டால் தவிை.37 

 3078 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் மைத்திலுள்ள கனிகளின் பலன் உறுதிப்படும் நிரலரய அரடயாத 
வரை அவற்ரை விற்பதற்குத் தரட விதித்தார்கள்; விற்பவர் வாங்குபவர் 
ஆகிய இருவருக்கும் (இவ்வாறு) தரட விதித்தார்கள்.38 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

3079 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், கபரீச்ெ மைத்திலுள்ள கனிகள் (உண்பதற்ககற்ப) ெிவக்காத வரை 
அவற்ரை விற்பதற்குத் தரட விதித்தார்கள்; கதிர்கள் (முற்ைி) 
தவண்ணிைமாகி, அரவ பாழாகிவிடும் எனும் அச்ெம் விலகாத வரை 
அவற்ரை விற்பதற்கும் தரட விதித்தார்கள் விற்பவர் வாங்குபவர் ஆகிய 
இருவருக்கும் (இவ்வாறு) தரட விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 3080 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (மைத்திலுள்ள) 
கனிகள், பலன் உறுதிப்படும் நிரலரய அரடந்து, அரவ பாழாகும் 
நிரலரயக் கடக்காத வரை அவற்ரை விற்காதீர்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: பலன் உறுதிப் படும் நிரலரய 
அரடதல் என்பது, (உண் பதற்கு ஏற்ைவாறு) ெிவப்பாககவா மஞ்ெளா ககவா 
அது மாறுவரதக் குைிக்கும். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் "பலன் உறுதிப்படும் நிரலரய அரடயாத வரை' 
என்பதுடன் ஹதீஸ் முடி வரடகிைது. அதற்குப் பின்னுள்ள குைிப்புகள் 
இடம்தபைவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் இன்கனார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

3081 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பலன் உறுதிப்படும் 
நிரலரய அரடயாத வரை (மைத்திலுள்ள) கனிகரள விற்காதீர்கள். இரத 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ைுஅபா (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடம் "பலன் 
உறுதிப்படுதல் என்ைால் என்ன?' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், 
"(அப்பழங்கள்) பாழாகும் நிரலரயக் கடந்துவிடுவதாகும்' என 
விரடயளித்தார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.39  

3082 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (மைத்திலுள்ள) பழங்கள், (கனிந்து) 
நல்ல நிரலரய அரடயாத வரை அவற்ரை விற்க கவண்டாம் என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "தரட விதித்தார்கள்'. அல்லது 
"எங்களுக்குத் தரட விதித்தார்கள்'. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  
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3083 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (மைத்திலுள்ள) கனிகள், பலன் உறுதிப்படும் நிரலரய 
அரடயாத வரை அவற்ரை விற்பதற்குத் தரட விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3084 அபுல் பக்த்தரீ ெயதீ் பின் ஃரபரூஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம், கபரீச்ெ மை(த்திலுள்ள பழ)ங்கரள 
விற்பது குைித்துக் ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "கபரீச்ெ மைத்திலுள்ள கனிகள் 
உண்ணப் படும் பக்குவத்ரத அரடயும் முன்பும் எரட கபாடப்படுவதற்கு 
முன்பும் அவற்ரை விற்பதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட 
விதித்தார்கள்'' என்று கூைினார்கள். நான், "(மைத்தி லுள்ளரத) எரட கபாடுதல் 
எப்படி?'' என்று ககட்கடன். அப்கபாது அங்கிருந்த ஒரு மனிதர் "(அதன் எரட 
இவ்வளவு இருக்கும் என) மதிப்பிடப்படுவதற்கு முன்பு' என்று கூைினார்.40 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3085 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மைத்திலுள்ள 
கனிகரள, பலன் உறுதிப்படும் நிரலரய அரடயாத வரை விற்காதீர்கள். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

3086 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், பலன் 
உறுதிப்படும் நிரலரய அரடயாத வரை (மைத்திலுள்ள) பழங்கரள 
விற்பதற்குத் தரட விதித்தார்கள்; உலர்ந்த கபரீச்ெப் பழத்திற்குப் பதிலாக 
(உலைாத) பச்ரெப் பழத்ரத விற்பதற்கும் தரட விதித்தார்கள்.41 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. ரஸத் பின் ஸாபித் (ைலி) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அைாயா' 
வியாபாைத்தில் அ(வ்வாறு விற்ப)தற்கு அனுமதியளித்தார்கள். இப்னு நுரமர் 
(ைஹ்) அவர்களது அைி விப்பில் "அைாயா வியாபாைத்தில் (அவ்வாறு) 
விற்கப்படுவதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அனுமதியளித்தார்கள்'' என்று ெில கூடுதலான தொற்தைாடர் 
இடம்தபற்றுள்ளது.42  
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3087 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பலன் உறுதிப்படும் 
நிரலரய அரடயாத வரை (மைத்திலுள்ள) கனிகரள விற்காதீர்கள். உலர்ந்த 
(தகாய்யப்பட்ட) பழங்களுக்குப் பதிலாக (மைத்திலுள்ள) உலைாத பழங்கரள 
விற்காதீர்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களும் இவ்வாகை அைிவித்துள்ளார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் (தமாத்தம்) ஆறு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 14 உலர்ந்த கபரீச்ெம் பழங்களுக்குப் பதிலாக (மைத்திலுள்ள) உலைாத 
கபரீச்ெம் பழங்கரள விற்பது தரட தெய்யப்பட்டுள்ளது; "அைாயா'வில் தவிை!43 

 3088 ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "முஸாபனா' மற்றும் "முஹாகலா' ஆகிய வியாபாைங் 
கரளத் தரட தெய்தார்கள். "முஸாபனா' என்பது, கபரீச்ெ மைத்திலுள்ள 
(உலைாத) கனிகரள உலர்ந்த (தகாய்யப்பட்ட) கபரீச்ெம் கனிகளுக்குப் பதிலாக 
(பண்டமாற்று முரையில்) விற்பதாகும். "முஹாகலா' என்பது, (அறுவரட 
தெய்யப்பட்ட) ககாதுரமக் கதிரிலுள்ள (தானியத்)ரத விற்பதும் (அறுவரட 
தெய்யப் பட்ட) ககாதுரமக்குப் பதிலாக நிலத்ரதக் குத்தரகக்குக் 
தகாடுப்பதும் ஆகும்.44 ொலிம் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மைத்திலுள்ள கனிகள் 
பலன் உறுதிப்படும் நிரலரய அரடயாத வரை அவற்ரை விற்காதீர்கள்; 
உலர்ந்த கபரீச்ெம் பழத்திற்குப் பதிலாக (மைத்திலுள்ள) உலைாத பழத்ரத 
விற்காதீர் கள்'' என்று தொன்னார்கள். கமலும், ொலிம் பின் அப்தில்லாஹ் 
(ைஹ்) அவர்கள் (தம் தந்ரத) அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
வழியாக ரஸத் பின் ஸாபித் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் எனப் 
பின்வருமாறு அைிவித்தார்கள்: அதன் பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (மைத்திலுள்ள) உலைாத கனிகளுக் குப் பதிலாக உலர்ந்த அல்லது 
தெங்காயான கபரீச்ெங் கனிகரள விற்பதற்கு "அைாயா'வில் (மட்டும்) 
அனுமதியளித்தார்கள்; "அைாயா' அல்லாதவற்ைில் அனுமதியளிக்கவில்ரல.45  
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3089 ரஸத் பின் ஸாபித் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், (மைத்திலுள்ள) உலைாத கனிகரளக் குத்து மதிப்பாகக் 
கணக்கிட்டு விற்பதற்கு "அைாயா'க்காைர்களுக்கு மட்டும் அனுமதியளித்தார்கள்.  

3090 ரஸத் பின் ஸாபித் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அைாயா'வில் (மட்டும் மைத்திலுள்ள) உலைாத கனிகரளக் 
குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிட்டு வடீ்டுக்காைர்கள் (கதாட்ட உரிரமயாளர்கள்) 
எடுத்துக்தகாள்ளவும், அவற்ரைச் தெங்காய்களாக அவர்கள் உட்தகாள்ளவும் 
அனுமதித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3091 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. ஆயினும், அதில் "("அைாயா'வின் ஒருரமயான) "அரிய்யா' 
என்பது, (ஏரழ) மக்களுக்காக ஒதுக்கப்படும் கபரீச்ெ மைங்களாகும். அவற் 
ைிலுள்ள கனிகரள அவர்கள் குத்துமதிப் பாகக் கணக்கிட்டு 
விற்றுக்தகாள்வார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

3092 ரஸத் பின் ஸாபித் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (மைத்திலுள்ள) கபரீச்ெங் கனிகரளக் குத்து மதிப்பாகக் 
கணக்கிட்டு விற்பதற்கு "அைாயா' வியாபாைத்தில் அனுமதியளித்தார்கள். இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான யஹ்யா பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: "அரிய்யா' என்பது, ஒருவர் தம் வடீ்டாரின் உணவுக்காக 
மைத்திலுள்ள தெங்காய்கரளக் குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிட்டு, உலர்ந்த 
கபரீச்ெம் பழங்களுக்குப் பதிலாக வாங்குவ தாகும்.  

3093 ரஸத் பின் ஸாபித் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அைாயா'வில் (மட்டும் மைத்திலுள்ள) உலைாத கனிகரளக் 
குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிட்டு, அவற்றுக்குப் பதிலாக உலர்ந்த கனிகரள 
அளந்து விற்க அனுமதியளித்தார்கள்.  
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3094 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ரஸத் பின் ஸாபித் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிட்டு எடுத்துக்தகாள்ள அனுமதித்தார்கள்'' என 
இடம்தபற் றுள்ளது.  

3095 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ரஸத் பின் ஸாபித் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அைாயா' வியாபாைத்தில் (மட்டும் 
மைத்தி லுள்ள) உலைாத கனிகரளக் குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிட்டு விற்பதற்கு 
அனுமதியளித்தார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

3096 ெஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ைலி) உள்ளிட்ட நபித்கதாழர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மைத்திலுள்ள) உலைாத கனிகரள 
உலர்ந்த (தகாய்யப்பட்ட) கபரீச்ெம் பழங்களுக்குப் பதிலாக விற்பதற்குத் தரட 
விதித்தார்கள். கமலும், "அது வட்டியாகும்; அதுகவ "முஸாபனா' ஆகும்'' 
என்றும் கூைினார்கள். ஆயினும், "அைாயா'வில் மட்டும் அதற்கு 
அனுமதியளித்தார்கள். "அைாயா' என்பது, (ஏரழகளுக்கு வழங்கப்பட்ட) ஓரிரு 
கபரீச்ெ மைங்களிலுள்ள உலைாத கனிகரள வடீ்டுக் காைர்கள் (கதாட்ட 
உரிரமயாளர்கள்) குத்து மதிப்பாகக் கணக்கிட்டு உலர்ந்த பழங்களுக் குப் 
பதிலாக எடுத்துக்தகாண்டு, அந்தச் தெங்காய்கரள உண்பதாகும். இந்த 
ஹதீரஸ புரைர் பின் யொர் (ைஹ்) அவர்கள் தமது ததருவில் வெித்த (பனூ 
ஹாரிஸா குடும்பத்ரதச் கெர்ந்த) ெில நபித்கதாழர்களிடமிருந்து 
அைிவித்தார்கள். ெஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ைலி) அவர்களும் அவர்களில் 
ஒருவர் ஆவார்கள்.  

3097 புரைர் பின் யொர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அைாயா'வில் (மட்டும் மைத்திலுள்ள) உலைாத கனி கரளக் 
குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிட்டு விற்பதற்கு அனுமதியளித்தார்கள் என 
நபித்கதாழர்கள் கூைினர். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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3098 புரைர் பின் யொர் (ைஹ்) அவர்கள் தம் ததருவாெிகளான நபித்கதாழர்கள் 
ெிலரிட மிருந்து அைிவித்த கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், அவற்ைில் 
இஸ்ஹாக் பின் இப்ைாஹமீ் மற்றும் முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா (ைஹ்) 
ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் "வட்டி' ("ரிபா') என்பதற்குப் பதிலாக "பைித்தல்' 
("ஸப்ன்') எனும் தொல் இடம்தபற்றுள்ளது. இப்னு அபஉீமர் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "வட்டி' என்கை காணப்படுகிைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஹ்ல் 
பின் அப ீஹஸ்மா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து புரைர் பின் யொர் (ைஹ்) 
அவர்கள் வாயிலாக கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 

3099 ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) மற்றும் ெஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ைலி) 
ஆகிகயார் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"முஸாபனா'ரவத் தரட தெய்தார்கள். (அதாவது) மைத்திலுள்ள உலைாத 
கனிகரள உலர்ந்த (பைிக்கப்பட்ட) கனிகளுக்குப் பதிலாக விற்பரதத் தரட 
தெய்தார்கள்; "அைாயா'க்காைர்கரளத் தவிை. அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அைாயா'க்காைர் களுக்கு மட்டும் (இந்த வியாபாைம் தெய்து தகாள்ள) 
அனுமதியளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3100 யஹ்யா பின் யஹ்யா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் மாலிக் பின் 
அனஸ் (ைஹ்) அவர்களிடம், "இப்னு அபஅீஹ்மத் (ைஹ்) அவர்களின் 
முன்னாள் அடிரமயான அபூசுஃப்யான் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து தாவூத் பின் 
அல்ஹுரஸன் (ைஹ்) அவர்கள், பின்வரும் நபிதமாழிரய உங்களுக்கு 
அைிவித்தார்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்று 
பதிலளித்தார்கள். (அந்த ஹதீஸாவது:) அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: "அைாயா' வணிகத்தில், (மைத்திலுள்ள) உலைாத கபரீச்ெங் 
கனிகரள உலர்ந்த கபரீச்ெங் கனிக ளுக்குப் பதிலாக "ஐந்து வஸ்க்குகளுக்கும் 
குரைவாககவா' அல்லது "ஐந்து வஸ்க்குகளுக்காககவா' விற்பரன 
தெய்துதகாள்ள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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அனுமதியளித்தார்கள்.46 "ஐந்து வஸ்க்குகளுக்குக் குரைவாக, அல்லது ஐந்து 
வஸ்க்குகளுக்கு' என அைிவிப்பாளர் தாவூத் பின் அல்ஹுரஸன் (ைஹ்) 
அவர்ககள ஐயப்பாட்டுடன் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3101 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "முஸாபனா' வியாபாைத்திற்குத் தரட விதித் தார்கள். "முஸாபனா' 
என்பது (மைத்திலுள்ள) உலைாத கபரீச்ெம் பழங்கரள அளக்கப்பட்ட உலர்ந்த 
கபரீச்ெம் பழங்களுக்குப் பதிலாக விற்பதும், (தகாடியிலுள்ள) திைாட்ரெக் கனி 
கரள அளக்கப்பட்ட உலர்ந்த திைாட்ரெக் கனிகளுக்குப் பகைமாக விற்பதும் 
ஆகும்.47  

3102 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "முஸாபனா' எனும் வியாபாைத்திற்குத் தரட விதித்தார்கள். 
(அதாவது:) (மைத்திலுள்ள) உலைாத கபரீச்ெம் பழங்களுக்குப் பதிலாக 
அளக்கப்பட்ட உலர்ந்த கபரீச்ெம் பழங்கரள விற்பரதயும், உலர்ந்த 
அளக்கப்பட்ட திைாட்ரெக் கனிக ளுக்குப் பதிலாக (தகாடியிலுள்ள) உலைாத 
திைாட்ரெக் கனிகரள விற்பரதயும், அளக் கப்பட்ட ததாலி நீக்கப்பட்ட 
ககாதுரமக்குப் பதிலாக (அறுவரட தெய்யப்படாத) பயிரிலுள்ள 
ககாதுரமரய விற்பரதயும் தரட தெய்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3103 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "முஸாபனா' எனும் வியாபாைத்திற்குத் தரட விதித் தார்கள். 
"முஸாபனா' என்பது, (மைத்திலுள்ள) உலைாத கபரீச்ெம் பழங்கரள 
அளக்கப்பட்ட உலர்ந்த கபரீச்ெம் பழங்களுக்குப் பதிலாக விற்பதும், 
(தகாடியிலுள்ள) உலைாத திைாட்ரெப் பழங்கரள அளக்கப்பட்ட உலர்ந்த 
திைாட்ரெப் பழங்களுக்குப் பதிலாக விற்பதும், மைத்திலுள்ள எந்தக் 
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கனிரயயும் குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிட்டு விற்பதும் ஆகும். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3104 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "முஸாபனா' எனும் வியாபாைத்திற்குத் தரட விதித்தார்கள். 
"முஸாபனா' என்பது, மைத்தின் கமலுள்ள கபரீச்ெங் கனிகரளக் குைிப்பிட்ட 
அளரவக் தகாண்ட (பைிக்கப்பட்ட) கபரீச்ெம் பழங்களுக்குப் பதிலாக 
விற்பதாகும். (அவ்வாறு) விற்கும்கபாது, (அளக்கப்பட்ட) இந்தப் பழங்கள், 
(மைத்திலுள்ள பழங்கரள விட) அதிகமாக இருந்தால், அந்த அதிகம் 
எனக்குரியது. குரைவாக இருந்தால் அதற்கு நாகன தபாறுப்பாளி ஆகவன் 
என்று (விற்பவர்) கூறுவார். அல்லது "(மைத்திலுள்ள) இந்தப் பழங்கள், 
(அளக்கப்பட்ட கனிகரளவிட) அதிகமாக இருந்தால், அந்த அதிகம் 
எனக்குரியது. குரைந்துவிட்டால் அந்தக் குரைவுக்கு நாகன தபாறுப்பாளி 
ஆகவன்'' என்று (வாங்குபவர்) கூறுவார்.48 இந்த ஹதீஸ் இைண்டு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

3105 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "முஸாபனா' எனும் வியாபாைத்திற்குத் தரட விதித் 
தார்கள். (அதாவது:) ஒருவைது கதாட்டத்திலுள்ள கபரீச்ெ மைங்களின் (உலைாத) 
கனிகரள அளக்கப்பட்ட உலர்ந்த கபரீச்ெம் பழங்களுக்குப் பதிலாக 
விற்பதற்கும், தகாடியிலுள்ள (உலைாத) திைாட்ரெகரள அளக்கப்பட்ட உலர்ந்த 
திைாட்ரெகளுக்குப் பதிலாக விற்பதற்கும், கதிர்களிலுள்ள தானியங்கரள 
அளக்கப்பட்ட உணவுப் தபாருளுக்குப் பதிலாக விற்பதற்கும் தரட 
விதித்தார்கள்; இரவ அரனத்துக்குகம அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தரட விதித்தார்கள்.49 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
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 பாடம் : 15 கனிகள் உள்ள கபரீச்ெ மைத்ரத விற்பது.50  
3106 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மகைந்தச் கெர்க்ரக 
தெய்யப்பட்ட கபரீச்ெ மைத்ரத யாகைனும் விற்ைால் (தற்கபாதுள்ள) அதன் 
கனிகள் விற்ைவருக்கக கெரும்; வாங்கியவர் (தமக்கக கெை கவண்டுதமன) 
முன்நிபந்தரனயிட்டிருந்தால் தவிை. இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.51  

3107 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மகைந்தச் கெர்க்ரக 
தெய்யப்பட்ட கபரீச்ெ மைம் கவகைாடு விரலக்கு வாங்கப்பட்டால், 
(தற்கபாதுள்ள) அதன் கனிகள் மகைந்தச் கெர்க்ரக தெய்த(விற்ை)வருக்கக 
கெரும்; (தமக்கக கெை கவண்டுதமன) வாங்கியவர் முன்நிபந்தரன 
விதித்திருந்தால் தவிை. இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3108 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர் கபரீச்ெ மைத்திற்கு மகைந்தச் 
கெர்க்ரக தெய்து, அரத கவகைாடு விற்ைால் மகைந்தச் கெர்க்ரக தெய்த 
அவருக்கக (தற் கபாதுள்ள) அதன் கனிகள் கெரும்; விரலக்கு வாங்கியவர் 
(அதன் கனிகள் தமக்கக கெை கவண்டுதமன) முன்நிபந்தரன விதித்திருந் தால் 
தவிை. இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.52 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3109 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மகைந்தச் கெர்க்ரக 
தெய்யப்பட்ட கபரீச்ெ மைத்ரத ஒருவர் விரலக்கு வாங்கினால், 
(தற்கபாதுள்ள) அதன் கனிகள் விற்ைவருக்கக கெரும்; விரலக்கு வாங்கியவர் 
(தமக்கக கெை கவண்டுதமன) முன்நிபந்தரன விதித்திருந்தால் தவிை. 
(தெல்வம் ரவத்திருக்கும்) ஓர் அடிரமரய ஒருவர் விரலக்கு வாங்கினால், 
அவ்வடிரமயின் தெல்வம் விற்ைவருக்கக கெரும்; (அச்தெல்வம் தமக்கக கெை 
கவண்டுதமன) வாங்கியவர் நிபந்தரன விதித்திருந்தால் தவிை. இரத இப்னு 
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உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.53 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

பாடம் : 16 முஹாகலா, முஸாபனா, முகாபைா ஆகிய வியாபாைங்களும், 
பலன் உறுதிப்படாத நிரலயில் மைத்திலுள்ள கனிகரள விற்பதும், 
மைத்திலுள்ள கனிகளின் பல ஆண்டு விரளச்ெரல விற்பதும் (முஆவமா) 
தரட தெய்யப் பட்டுள்ளன.54 

 3110 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "முஹாகலா', "முஸாபனா' மற்றும் "முகாபைா' ஆகிய 
வியாபாைங்கரளயும், பலன் உறுதிப்படாத நிரலயில் மைத்திலுள்ள கனிகரள 
விற்பரத யும் தரட தெய்தார்கள். தபாற்காசு மற்றும் தவள்ளிக் காசுக்காக 
மட்டுகம (மைத்தி லுள்ள) உலைாத பழங்கரள விற்கலாம்; மற்ைபடி 
"அைாயா'வில் தவிை (மற்ை முரை களில்) அதற்கு அனுமதியில்ரல (என்றும் 
உத்தைவிட்டார்கள்).55 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில் லாஹ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

3111 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "முகாபைா', "முஹாகலா', "முஸாபனா' ஆகிய 
வியாபாைங்கரளயும், உண்ணும் பக்குவத்ரத அரடயாத (மைத்திலுள்ள) 
பழங்கரள விற்பரதயும் தரட தெய்தார்கள். தபாற்காசு மற்றும் தவள்ளிக் 
காசுக்காக மட்டுகம அந்தப் பழங்கரள விற்கலாம்; மற்ைபடி "அைாயா'வில் 
தவிை (மற்ை முரைகளில்) அதற்கு அனுமதியில்ரல (என்றும் 
உத்தைவிட்டார்கள்). இதன் அைிவிப்பாளைான அதாஉ (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் (முகாபைா, முஸாபனா, முஹாகலா 
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ஆகியவற்றுக்குப் பின்வருமாறு) எங்களிடம் விளக்கமளித் தார்கள்: "முகாபைா' 
என்பது, ஒருவர் தரிசு நிலத்ரத மற்தைாருவருக்குக் தகாடுக்க, அவர் தெலவு 
தெய்து (மைம் நட்டு) அதன் கனிகளில் ெிலவற்ரை எடுத்துக்தகாள்வதாகும். 
"முஸாபனா' என்பது, மைத்திலுள்ள கபரீச்ெம் தெங்காரய, அளக்கப்தபற்ை 
உலர்ந்த கபரீச்ெங் கனிகளுக்குப் பதிலாக விற்பதாகும். கவளாண்ரமயில் 
"முஹாகலா' என்பது, "முஸாபனா'ரவப் கபான்ைதாகும்; பயிரில் நிற்கும் 
தானியக் கதிர்கரள, அளக்கப்தபற்ை தானியங்களுக்குப் பதிலாக விற்பதாகும். 

 3112 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "முஹாகலா', "முஸாபனா', "முகாபைா' ஆகிய 
வியாபாைங்கரளயும், கனிவதற்கு முன் மைத் (திலுள்ள பழ)த்ரத (உலர்ந்த 
பழத்திற்குப் பதிலாக) விற்பரதயும் தரட தெய்தார்கள். "கனிதல்' ("இஷ்காஹ்') 
என்பது, பழம் ெிவப்பாககவா மஞ்ெளாககவா உண்பதற்கு ஏற்ைதாககவா 
மாறுவதாகும். "முஹாகலா' என்பது, (அறுவரட தெய்யப்படாத) பயிர் கரள 
அளவு அைியப்பட்ட (அறுவரட தெய்யப்பட்ட) உணவுப் தபாருளுக்குப் பதிலாக 
விற்பதாகும். "முஸாபனா' என்பது, கபரீச்ெ மைத்(திலுள்ள பழத்)ரத 
(பைிக்கப்பட்ட) குைிப்பிட்ட அளவிலான உலர்ந்த கபரீச்ெம் பழங்களுக்குப் 
பதிலாக விற்பதாகும். "முகாபைா' என்பது, விரளச்ெலில் மூன்ைில் ஒரு 
பாகத்ரத அல்லது நான்கில் ஒரு பாகத்ரத அல்லது அது கபான்ைரத 
(தனக்குத் தந்துவிட கவண்டும் எனும் நிபந்தரனயின் கபரில் ஒரு நிலத்ரத)க் 
தகாடுப்பதாகும். அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ரஸத் பின் அப ீஉரனஸா 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் அதாஉ பின் அபைீபாஹ் (ைஹ்) 
அவர்களிடம், "இந்த ஹதீரஸ ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என அைிவித்தரத 
நீங்கள் தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அதாஉ (ைஹ்) அவர்கள் 
"ஆம்' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3113 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "முஸாபனா', "முஹாகலா', "முகாபைா' 
ஆகியவற்ரையும் கனிவதற்கு முன் (மைத்திலுள்ள) கனிகரள விற்பரதயும் 
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தரட தெய்தார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ெலீம் பின் 
ஹய்யான் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் ெயதீ் பின் மீனா (ைஹ்) 
அவர்களிடம், "கனிதல் ("இஷ்காஹ்') என்ைால் என்ன?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அவர்கள், "உண்பதற்கு ஏற்ைவாறு ெிவப்பாக, மஞ்ெளாக மாறுவது'' 
என விரடயளித்தார்கள்.  

3114 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "முஹாகலா', "முஸாபனா', "முஆவமா', "முகாபைா' 
ஆகியவற்ரையும், "ஒரு பகுதி ரயத் தவிை' என்று கூைி விற்பரதயும் தரட 
தெய்தார்கள்.56 "அைாயா'வில் மட்டும் (இவற்றுக்கு) அனுமதியளித்தார்கள். 
இதன் அைிவிப்பாளர்களில் அபுஸ் ஸுரபர் (ைஹ்), ெயதீ் பின் மீனா ஆகிய 
இருவரில் ஒருவர் " "முஆவமா' என்பது, (மைத்திலுள்ள) பழங்களின் 
பல்லாண்டு விரளச்ெரல விற்பதாகும்'' என்று கூைினார். இந்த ஹதீஸ் 
நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 
"முஆவமா என்பது, (மைத்திலுள்ள) பழங்களின் இைண்டு கபாக விரளச்ெரல 
விற்பதாகும்'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 

 3115 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு விடுவதற்கும், பல்லாண்டு 
விரளச்ெரல விற்பதற்கும் (முஆவமா), மைத்திலுள்ள கனிகள் (கனிந்து) நல்ல 
நிரலரய அரடவதற்கு முன் விற்பதற்கும் தரட விதித்தார்கள். 

 பாடம் : 17 நிலக் குத்தரக57 
 3116 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதவாது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு விடுவரதத் தரட 
தெய்தார்கள்.58  

3117 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யாரிடம் நிலம் 
இருக்கிைகதா அவர் அதில் தாகம பயிரிடட்டும்; தாம் பயிரிட 
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(விரும்ப)ôவிட்டால், அரத தம் (முஸ்லிம்) ெககாதைருக்குப் பயிரிடக் 
தகாடுத்து விடட்டும்!59  

3118 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கதாழர்களில் ெிலரிடம், தமது கதரவக்குப் கபாக 
எஞ்ெிய நிலங்கள் இருந்தன. ஆககவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள், 
"யாரிடம் நிலம் இருக்கிைகதா அவர் அரதத் தாகம பயிரிடட்டும்; அல்லது 
அரதத் தம் (முஸ்லிம்) ெககாதைர் எவருக் காவது (பிைதிபலன் எதிர்பாைாமல் 
இலவெ மாகப் பயிர் தெய்யக்) தகாடுத்துவிடட்டும்; இவ்வாறு தெய்ய அவர் 
மறுத்தால் தமது நிலத்ரத அப்படிகய (பயிரிடாமல்) ரவத்துக்தகாள்ளட்டும்! 
இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.60  

3119 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நிலத்ரத வாடரகக்கு விடுவரத, அல்லது (நிலத்ரதக் 
தகாடுத்துப்) பிைதிபலன் தபறுவரதத் தரட தெய்தார்கள்.61 

 3120 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யாரிடம் நிலம் 
உள்ளகதா அவர், அதில் தாகம பயிர் தெய்யட்டும்! அவைால் பயிர் தெய்ய 
இயலாவிட்டால், அரதத் தம் (முஸ்லிம்) ெககாதைர் எவருக்காவது (பிைதி 
பலன் எதிர்பாைாமல்) இலவெமாக(ப் பயிர் தெய்ய)க் தகாடுத்துவிடட்டும்! 
அதற்காக அவரிடம் கூலி எரதயும் தபை கவண்டாம்.62 இரத ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள்.  

3121 ஹம்மாம் பின் யஹ்யா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: சுரலமான் பின் 
மூொ (ைஹ்) அவர்கள் அதாஉ பின் அபைீபாஹ் (ைஹ்) அவர்களி டம் "நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "யாரிடம் நிலம் உள்ளகதா அவர் அதில் தாகம பயிரிடட்டும்! 
அல்லது தம் ெககாதைருக்குப் பயிரிடக் தகாடுத்துவிடட்டும்; அதற்காக 
(குத்தரக) ததாரக தபை கவண்டாம்' என்று கூைினார்கள் என ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்கள் உங்களுக்கு அைிவித்தார்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அதாஉ 
(ைஹ்) அவர்கள் "ஆம்' என்ைார்கள். 
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 3122 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் "முகாபைா' 
எனும் வியாபாைத்ரதத் தரட தெய்தார்கள்.63 

 3123 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தமது கதரவ 
கபாக எஞ்ெிய நிலத்ரத ரவத்திருப்பவர், அதில் தாகம பயிரிடட்டும்; அல்லது 
தம் (முஸ்லிம்) ெககாதைருக்குப் பயிரிடக் தகாடுத்துவிடட்டும்! அரத விற்க 
கவண்டாம். இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ெலீம் பின் ஹய்யான் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: நான் ெயதீ் பின் மீனா (ைஹ்) அவர்களிடம், " "அரத விற்க 
கவண்டாம்' என்பதன் தபாருள் என்ன, குத்தரகக்கு விட கவண்டாம் என்பதா?'' 
என்று ககட் கடன். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்ைார்கள்.  

3124 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது காலத்தில் "முகாபைா' முரையில் விவொயம் 
தெய்துவந்கதாம். அப்கபாது (குத்தரகதாைரிடம்) சூடடித்த பின் கதிர்களில் 
எஞ்ெியுள்ள தானியத்ரதயும் (நீகைாட்டம் நன்ைாக உள்ள பகுதியின்) இன்ன 
விரளச்ெ ரலயும் தபற்றுவந்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "யாரிடம் நிலம் உள்ளகதா அவர் அதில் தாகம பயிரிடட்டும். 
அல்லது தம் ெககாத ைருக்கு (இலவெமாகப்) பயிரிடக் தகாடுத்து விடட்டும். 
இல்லாவிட்டால் அரத அப்படிகய ரவத்திருக்கட்டும்!'' என்று கூைினார்கள்.  

3125 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் "நீர் நிரலகயாைம் 
விரளயும் பயிர்களில் மூன்ைில் ஒரு பாகம் அல்லது நான்கில் ஒரு பாகம் 
தகாடுத்துவிடுகிகைாம்' எனும் நிபந்தரனயின் கபரில் நிலத்ரத (குத்தரகக்கு)ப் 
தபற்றுவந்கதாம். இது ததாடர்பாக அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எழுந்து நின்று, "யாரிடம் நிலம் உள்ளகதா அவர் அதில் தாகம பயிரிடட்டும். 
அவ்வாறு பயிர் தெய்யாவிட்டால் தம் (முஸ்லிம்) ெககாதைருக்கு (பிைதிபலன் 
எதிர் பாைாமல் பயிர் தெய்ய) இலவெமாகக் தகாடுத்துவிடட்டும். அவ்வாறு 
இலவெமாகக் தகாடுக்க (விரும்ப)ôவிட்டால் அரத (பயிரிடாமல் அப்படிகய) 
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ரவத்திருக்கட்டும்!'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3126 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யாரிடம் நிலம் உள்ளகதா அவர் 
(அதில் தாகம பயிர் தெய்யட்டும்! அல்லது) அரத (ெககாதைர் எவருக்காவது) 
அன்பளிப்பாக வழங்கட்டும். அல்லது இைவலாகக் தகாடுக்கட்டும். இரத 
ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

3127 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைி விப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. ஆயினும் அதில், "தாகம பயிரிடட்டும்! அல்லது கவறு 
யாருக்ககனும் பயிரிடக் தகாடுக்கட்டும்!'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள் என இடம்தபற்றுள்ளது.  

3128 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு விடுவதற்குத் தரட 
விதித்தார்கள். நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "(நபி (ஸல்) அவர்களது 
காலத்திலும் மூன்று கலீஃபாக்களின் காலத்திலும்) நாங்கள் எங்கள் 
நிலங்கரளக் குத்தரகக்கு விட்டுவந்கதாம். பின்னர் ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவித்த ஹதீரஸச் தெவி யுற்ைகபாது அரத நாங்கள் விட்டுவிட் 
கடாம்'' என்று இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் தொல்லக் ககட்டிருக்கிகைன்.  

3129 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், தரிசு நிலத்ரத இைண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு (மட்டும் 
பயிரிடுவதற்காக) விற்பரதத் தரட தெய்தார்கள்.  

3130 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், பல்லாண்டு 
விரளச்ெரல (முன்கூட்டிகய) விற்பதற்கு ("முஆவமா' அல்லது "ரபஉஸ் 
ஸினனீ்') தரட விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூபக்ர் பின் அபரீைபா 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "(மைத்தில் விரளயும்) கனிகரளப் பல்லாண்டு 
களுக்கு விற்பரதத் தரட தெய்தார்கள்'' என இடம்தபற்றுள்ளது.  
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3131 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யாரிடம் நிலம் 
உள்ளகதா அவர் அதில் தாகம பயிரிடட்டும்! அல்லது அரதத் தம் (முஸ்லிம்) 
ெககாதைருக்கு (பிைதிபலன் கருதா மல்) இலவெமாக(ப் பயிர் தெய்ய)க் 
தகாடுத்து விடட்டும். இவ்வாறு தெய்ய மனமில்லாவிட் டால், தமது நிலத்ரத 
அப்படிகய (பயிரிடா மல்) ரவத்திருக்கட்டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.64  

3132 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "முஸாபனா'ரவயும் "ஹுகூரல'யும் தரட 
தெய்தார்கள். "முஸாபனா' என்பது, (மைத்திலுள்ள) உலைாத கபரீச்ெங் கனிக்குப் 
பதிலாக (தகாய்து அளக்கப்பட்ட) கனிகரள விற்பதாகும். "ஹுகூல்' என்பது, 
நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு விடுவதாகும். 

 3133 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "முஹாகலா'ரவயும் "முஸாபனா'ரவயும் தரட 
தெய்தார்கள்.  

3134 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "முஸாபனா'ரவயும் "முஹாகலா'ரவயும் தரட தெய் 
தார்கள். "முஸாபனா' என்பது, கபரீச்ெ மைத்தின் உச்ெியிலுள்ள (உலைாத) 
கனிகளுக்குப் பதிலாக, உலர்ந்த கனிகரள வாங்குவதாகும். "முஹாகலா' 
என்பது, நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு விடுவதாகும்.65  

3135 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (முஆவியா (ைலி) அவர்களது 
ஆட்ெி யின்) முதலாண்டுவரை "முகாபைா' முரையில் நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு 
விடுவரத நாங்கள் குற்ைமாகக் கருதாமல் இருந்கதாம். பின்னர் (முஆவியா 
(ைலி) அவர்களது ஆட்ெியின் இறுதிக் கட்டத்தில்) ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) 
அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் அதற்குத் தரட விதித்துள்ளார்கள்'' என்று 
கூைினார் கள்.66 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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3136 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "அதனால், நாங்கள் நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு விடுவரத 
விட்டுவிட்கடாம்'' எனக் கூடுதலாக இடம் தபற்றுள்ளது.  

3137 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) 
அவர்கள், (குத்தரகக்கு விட்டு) நம் நிலங்களிலிருந்து பயனரடய விடாமல் 
நம்ரமத் தடுத்துவிட்டார்கள்.  

3138 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்திலும் அபூபக்ர் (ைலி), உமர் (ைலி), உஸ்மான் (ைலி) 
ஆகிகயாைது ஆட்ெிக் காலங்களிலும் முஆவியா (ைலி) அவர்களது ஆட்ெியில் 
ஆைம்பக் கட்டத்திலும் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் தம் விரளநிலங்கரளக் 
குத்தரகக்கு விட்டு வந்தார்கள். முஆவியா (ைலி) அவர்களது ஆட்ெியின் 
இறுதி நாட்களில் "நபி (ஸல்) அவர்கள் (நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு விடுவரத) 
தரட தெய்தார்கள்' என ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்கள் அைிவித்துவரும் 
தெய்தி இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களுக்கு எட்டியது. உடகன அவர்கள் ைாஃபிஉ 
பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்களிடம் தென்ைார்கள். அப்கபாது அவர்களுடன் நானும் 
இருந்கதன். இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள், ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) 
அவர்களிடம் அது குைித்து வினவி னார்கள். ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விரளநிலங்கரளக் 
குத்தரகக்கு விடுவரதத் தரட தெய்தார்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
இரதயடுத்து, இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் தமது நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு 
விடுவரத ரகவிட்டார்கள். பின்னர் அவர்களிடம் நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு 
விடுவது குைித்துக் ககட்கப்பட்டால் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அதற்குத் தரட விதித்துள் ளார்கள் என ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்கள் 
கருதுகிைார்கள்'' என விரடயளிப் பார்கள்.67 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
இஸ்மாயலீ் இப்னு உலய்யா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "எனகவ, அதன் 
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பின்னர் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு விடுவரதக் 
ரகவிட்டுவிட்டார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. 

 3139 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்களுடன் (மஸ்ஜிதுந் நபவ ீஅருகில்) "பலாத்' எனும் இடத்திலி ருந்த 
ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்களிடம் தென்கைாம். அப்கபாது ைாஃபிஉ பின் 
கதீஜ் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
விரளநிலங்கரளக் குத்தரகக்கு விடுவரதத் தரட தெய்துள்ளார்கள்'' என்று 
ததரிவித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் ைாஃபிஉ 
(ைலி) அவர்களிடம் தென்ைார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது.  

3140 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய தாவது: இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
நிலத்ரத (குத்தரக) வாடரகக்கு விட்டுவந்தார்கள். அப்கபாது ைாஃபிஉ பின் 
கதீஜ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக அவர்களிடம் ஒரு ஹதீஸ் 
ததரிவிக்கப்பட்டது. உடகன அவர்கள் ைாஃபிஉ (ைலி) அவர்கரள கநாக்கி 
நடந்தார் கள். அப்கபாது அவர்களுடன் நானும் இருந்கதன். ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் 
(ைலி) அவர்கள், தம் தந்ரதயின் ெககாதைர்கள் ெிலர், "நபி (ஸல்) அவர்கள் 
நிலத்ரதக் குத்த ரகக்கு விடுவரதத் தரட தெய்தார்கள்'' என்று கூைியதாகத் 
ததரிவித்தார்கள். எனகவ, இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு 
விடுவரத நிறுத்தி விட்டார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் 
பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3141 ொலிம் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது (என் தந்ரத) 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் தம் நிலங்கரளக் குத்த ரகக்கு 
விட்டுவந்தார்கள். இந்நிரலயில், ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் அல்அன்ொரீ (ைலி) 
அவர்கள் நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு விடுவரதத் தரட தெய்துவருகிைார்கள் 
எனும் தெய்தி அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களுக்கு எட்டியது. உடகன 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) 
அவர்கரளச் ெந்தித்து, "இப்னு கதீஜ்! நிலக் குத்தரக விையத்தில் 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாகத் தாங்கள் என்ன 
அைிவித்துவருகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) 
அவர்கள், "என் தந்ரதயின் இரு ெககாதைர்கள் -அவர்கள் இருவரும் பத்ருப் 
கபாரில் கலந்துதகாண்டவர்கள் ஆவர்- (தம்) குடும்பத்தாரிடம் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு விடுவரதத் தரட 
தெய்தார்கள் எனக் கூைிவந்தரத நான் தெவியுற்கைன்'' என்ைார்கள். 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் நிலம் குத்தரகக்கு விடப்பட்டு வந்தரத நான் 
அைிந்திருந்கதன்'' என்று கூைி னார்கள். (ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்கள் 
கூைியரதக் ககட்ட) பின் நிலக் குத்தரக ததாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (அது கூடாது என்று) புதிய ெட்டம் ஏகதனும் பிைப்பித்து, 
அரத நாம் அைியாமல் இருந்துவிட்கடாகமா என்று அஞ்ெி, நிலத் ரதக் 
குத்தரகக்கு விடுவரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் நிறுத்திவிட் 
டார்கள்.68  

பாடம் : 18 உணவுப் தபாருளுக்குப் பதிலாக நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு 
விடுவது.69  
3142 ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் (விரளச்ெலில்) மூன்ைில் ஒரு பாகம் 
அல்லது நான்கில் ஒரு பாகம் அல்லது குைிப்பிட்ட உணவுப் தபாருட்கரள 
எங்களுக்குக் தகாடுத்துவிட கவண்டும் எனும் நிபந்தரனயின் கபரில் 
விரளநிலத்ரதக் குத்தரகக்கு விட்டு வந்கதாம். இந்நிரலயில் ஒரு நாள் 
என் தந்ரதயின் ெககாதைர்களில் ஒருவர் எங்களிடம் வந்து, "நமக்குப் 
பயனளித்துக்தகாண்டிருந்த ஒரு காரியத்ரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நமக்குத் தரட விதித்துவிட்டார்கள். அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுரடய 
தூதருக்கும் கட்டுப்படுவகத அரதவிட மிகவும் நமக்குப் 
பயனளிக்கக்கூடியதாகும். நிலத் ரதக் குத்தரகக்கு விட்டு, (விரளச்ெலில்) 
மூன்ைில் ஒரு பாகத்ரதகயா, நான்கில் ஒரு பாகத்ரதகயா, குைிப்பிட்ட 
உணவுப் தபாருரளகயா தபற்றுக்தகாள்ள தரட விதித்தார்கள். நிலத்தின் 
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உரிரமயாளர் அதில் தாகம பயிரிட கவண்டும்; அல்லது (யாருக்ககனும்) 
பயிரிடக் தகாடுத்துவிட கவண்டும் எனக் கட்டரளயிட்டார்கள்; நிலத்ரதக் 
குத்தரகக்கு விடுவரதயும் அது அல்லாத முரையில் பயனரடவரதயும் 
தவறுத்தார்கள்'' என்ைார். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைி விப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "(விரளச்ெலில்) மூன்ைில் ஒரு பாகம் அல்லது நான்கில் ஒரு 
பாகத்ரத எங்களுக்குத் தந்துவிட கவண்டும் எனும் நிபந்தரனயின் கபரில் 
விரளநிலத்ரதக் குத்தரகக்கு விட்டு வந்கதாம்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என ைாஃபிஉ (ைலி) அவர்கள் 
ததரிவித்ததாககவ இடம்தபற்றுள்ளது. ைாஃபிஉ (ைலி) அவர்கள் தம் தந்ரதயின் 
ெககாதைர்கள் ெிலரிடமிருந்து அைிவித்ததாக இடம்தபைவில்ரல.  

3143 ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரதயின் 
ெககாதைர்) ழுரஹர் பின் ைாஃபிஉ (ைலி) அவர்கள் என்னிடம் வந்து, 
"எங்களுக்கு உதவியாக இருந்த ஒன்ரைச் தெய்யக் கூடாது என அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் தரட விதித்தார்கள் என்று 
கூைினார். நான், "அது என்ன? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தொன்னகத ெரியானது'' என்று கூைிகனன். அதற்கு அவர் தென்னார்: என்னிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் உங்கள் வயல்கரள என்ன 
தெய் கிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். "வாய்க் காரல ஒட்டிய பகுதியில் 
விரளபவற்ரை எங்களுக்குக் தகாடுத்துவிட கவண்டும்; அல்லது கபரீச்ெம் 
பழத்திலிருந்கதா ககாது ரமயிலிருந்கதா குைிப்பிட்ட அளரவ எங்க ளுக்குக் 
தகாடுத்துவிட கவண்டும் எனும் நிபந்தரனயின் கபரில் அவற்ரைக் 
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குத்தரகக்கு விடுகின்கைாம்'' என்று நான் பதிலளித்கதன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாறு தெய்யாதீர்கள். (ஒன்று) 
நீங்ககள பயிர் தெய்யுங்கள்; அல்லது பிைரிடம் (ரகமாறு தபைாமல்) பயிரிடக் 
தகாடுத்துவிடுங்கள்; அல்லது பயிரிடாமல் அப்படிகய விட்டுவிடுங்கள்'' என்று 
தொன்னார்கள்.70 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து அைிவித்தாக (மட்டுகம) இடம்தபற்றுள்ளது; அவர் தம் 
தந்ரதயின் ெககாதைர் ழுரஹர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் எனும் குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல. 

 பாடம் : 19 தபான் மற்றும் தவள்ளி (நாயணங் களு)க்குப் பதிலாக நிலத்ரதக் 
குத்தரகக்கு விடுவது.71  

3144 ஹன்ழலா பின் ரகஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ைாஃபிஉ பின் 
கதீஜ் (ைலி) அவர் களிடம் நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு விடுவது பற்ைிக் ககட்கடன். 
அவர்கள், "நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு விடுவரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தரட தெய்தார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். உடகன நான், "தங்கம் 
மற்றும் தவள்ளிக் (காசுகளுக்)குப் பதிலாக நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு 
விடலாமா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "தங்கம் மற்றும் தவள்ளிக் 
(காசுகளுக்)குப் பதிலாக நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு விடுவதில் குற்ைமில்ரல'' 
என்ைார்கள்.72  

3145 ஹன்ழலா பின் ரகஸ் அல்அன்ொரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்களிடம் தங்கம் மற்றும் தவள்ளிக் 
(காசுகளுக்)குப் பதிலாக நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு விடுவது குைித்துக் 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் கூைினார்கள்: குற்ைமில்ரல; நபி (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் நீகைாரட ஓைத்தில் விரளபவற்ரை, அல்லது 
வாய்க்கால் முரனயில் விரளபவற்ரை, அல்லது விரளச்ெலில் (குைிப்பிட்ட) 
ெிலவற்ரை எங்களுக்குக் தகாடுத்துவிட கவண்டும் எனும் நிபந்தரனயின் 
கபரிகலகய நிலத்ரத வாடரகக்கு விட்டுவந்தனர். இதில் இவர் 
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பாதிப்பரடவார்; அவர் தப்பித்துக்தகாள்வார். அல்லது இவர் 
தப்பித்துக்தகாள்வார்; அவர் பாதிப்பரடவார். இந்தக் குத்தரக முரைரயத் 
தவிை கவதைதுவும் அவர்களிடம் இருக்கவில்ரல. ஆதலால்தான், அது 
கண்டிக்கப்பட்டது. அைியப்பட்ட ஒரு தபாருள் பிரணயாக்கப்படு மானால் 
அ(தற்காக நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு விடுவ)தில் குற்ைமில்ரல.  

3146 ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அன்ொரிகளிகலகய 
நாங்கள்தாம் வயல் கள் அதிகம் உரடயவர்களாக இருந்கதாம். நாங்கள் 
விரளநிலத்தில் இ(ந்தப் பகுதியில் விரளவ)து எங்களுக்குரியது; அ(ந்தப் 
பகுதியில் விரளவ)து அவர்களுக்குரியது என நிபந்தரனயிட்டு நிலத்ரதக் 
குத்தரகக்கு விட்டுவந்கதாம். ெில கவரளகளில் இந்தப் பகுதி விரளச்ெரலத் 
தரும்; அந்தப் பகுதி விரளச்ெரலத் தைாது. இவ்விதம் நிபந்தரன யிட்டு 
குத்தரகக்கு விட கவண்டாம் என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்கரளத் 
தடுத்தார்கள்; தவள்ளிக் (காசுகளுக்)குப் பதிலாக நிலத் ரதக் குத்தரகக்கு 
விடுவரத அவர்கள் தரட தெய்யவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் 
இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 20 விரளச்ெலில் ஒரு பகுதிக்குப் பதிலாக நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு 
விடுவதும் (முஸாைஆ) பணத்திற்குப் பதிலாக நிலத்ரத வாடரகக்கு 
விடுவதும் (முஆஜைா).73  

3147 அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாயிப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அப்துல்லாஹ் பின் மஅகில் (ைஹ்) அவர்களிடம் நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு 
விடுவது (முஸாைஆ) பற்ைிக் ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "என்னிடம் ஸாபித் 
பின் அள்ளஹ்ஹாக் (ைலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு விடுவரத (முஸாைஆ) தரட தெய்தார்கள்' எனத் 
ததரிவித்தார்கள்'' என விரடயளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூபக்ர் பின் அபரீைபா 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அதற்குத் தரட விதித்தார்கள்' என்று (பிைதிப் தபயர்ச் தொல் லுடன்) 
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இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும், "நான் இப்னு மஅகில் (ைஹ்) அவர்களிடம் 
ககட்கடன்'' என்கை (குைிப்புப் தபயருட கனகய) இடம்தபற்றுள்ளது. 
அப்துல்லாஹ் எனும் (அவர்களது இயற்)தபயர் இடம்தபை வில்ரல.  

3148 அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாயிப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அப்துல்லாஹ் பின் மஅகில் (ைஹ்) அவர்களிடம் தென்று நிலத்ரதக் 
குத்தரகக்கு விடுவரத (முஸாைஆ) பற்ைிக் ககட்கடாம். அதற்கு அவர்கள் 
கூைினார்கள்: "ஸாபித் பின் அள்ளஹ்ஹாக் (ைலி) அவர் கள் "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு விடுவரத (முஸாைஆ) தரட 
தெய்தார்கள். பணத்திற்குப் பதிலாக நிலத்ரத வாடரகக்கு விடுமாறு 
(முஆஜைா) உத்தைவிட்டார்கள். கமலும் "அதனால் குற்ைமில்ரல' என்றும் 
கூைினார்கள்'' என்ைார்கள்.  

பாடம் : 21 (பயிரிட்டுக்தகாள்ள) நிலத்ரத இைவலாக வழங்கல்.  
3149 முஜாஹித் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் தாவூஸ் பின் ரகொன் 
(ைஹ்) அவர்களிடம், "என்ரன ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) அவர் களின் 
புதல்வரிடம் அரழத்துச் தெல்லுங்கள். அவர்களிடம் அவர்களுரடய தந்ரத 
ைாஃபிஉ (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து (நிலக் குத்தரக கூடாது 
என) அைிவித்த ஹதீரஸப் பற்ைிக் ககளுங்கள் (அல்லது நான் ககட்க 
கவண்டும்)'' என்கைன். இரதக் ககட்ட தாவூஸ் (ைஹ்) அவர்கள் என்ரனக் 
கடிந்துதகாண்டார்கள். கமலும், அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தபாதுவாக) அ(வ்வாறு 
நிலத்ரதக் குத்த ரகக்கு விடுவ)ரதத் தரட தெய்தார்கள் என நான் 
அைிந்திருந்தால், அரத நான் தெய்திருக்க மாட்கடன். இது இவ்வாைிருக்க, 
இரதப் பற்ைி மக்களில் நன்கு அைிந்தவர் (இப்னு அப்பாஸ்) என்னிடம், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒருவர் தமது நிலத்ரதக் 
குத்தரகக்கு விட்டு, அதிலிருந்து குைிப்பிட்ட குத்தரகத் ததாரகரய 
வாங்கிக்தகாள்வரதவிட, தம் ெககாதைருக்கு இைவலாக (பயன்படுத்திக் 
தகாள்ளுமாறு அரத)க் தகாடுத்துவிடுவது ெிைந்ததாகும்' என்று கூைினார்கள்'' 
என்ைார் கள்.74  
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3150 அம்ர் பின் தீனார் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: தாவூஸ் பின் ரகொன் 
(ைஹ்) அவர்கள், விரளச்ெலில் ஒரு பகுதிரயத் தமக்குத் தந்துவிட கவண்டும் 
எனும் நிபந்தரனயின் கபரில் நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு (முகாபைா) 
விட்டுவந்தார்கள். நான் தாவூஸ் (ைஹ்) அவர்களிடம், "அபூஅப்திர் ைஹ்மான்! 
இந்த "முகாபைா'ரவ நீங்கள் விட்டுவிட்டால் நன்ைாயிருக்கும். ஏதனனில், நபி 
(ஸல்) அவர்கள் "முகாபைா'ரவத் தரட தெய்தார்கள் என மக்கள் 
எண்ணுகிைார்கள்'' என்று தொன்கனன். இரதக் ககட்ட தாவூஸ் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: அம்கை! மக்களில் இரதப் பற்ைி நன்கைிந்தவர் (இப்னு 
அப்பாஸ்) என்னிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் அரதத் தரட தெய்யவில்ரல. 
உங்களில் ஒருவர் தமது நிலத்ரதக் குத்தரகக்கு விட்டு, அதிலிருந்து 
குைிப்பிட்ட ததாரகரயப் தபறுவரதவிட, தம் ெககாதைருக்கு அரத 
இைவலாகத் தருவகத ெிைந்ததாகும் என்கை கூைினார்கள்'' என்ைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3151 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தமது நிலத்ரதக் 
குத்தரகக்கு விட்டு இன்னின்ன (குைிப்பிட்ட பணத்)ரதப் தபறுவரதவிட, தம் 
ெககாதை ருக்கு இைவலாகத் தருவகத ெிைந்ததாகும். இதன் அைிவிப்பாளைான 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "இதுகவ "ஹக்ல்' ஆகும்; அன்ொரிகளின் 
கபச்சு வழக்கில் இரதகய "முஹாகலா' என்பர்'' என்றும் கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3152 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யாரிடம் (உபரியாக) நிலம் உள்ளகதா 
அவர் (ரகமாறு கருதாமல்) தம் ெககாதைருக்கு இைவலாக அரத(ப் பயிரிட)க் 
தகாடுப்பகத ெிைந்ததாகும். இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 
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அத்தியாயம் 22 கனிகள்  ஹதஸீ் 3153 – 3296 வரை 
 

பாடம் : 1 விரளயும் கனிகள் மற்றும் தானியங் களில் ஒரு பகுதிரயக் 
 தகாடுத்துவிட கவண்டும் எனும் நிபந்தரனயின் கபரில் கதாப்ரபக் 
குத்தரகக்கு விடுவது.2  

3153 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ரகபரில் உள்ள மைங்கரளயும் நிலங்கரளயும் "அவற்ைின் 
விரளச்ெலான பழங்கள் மற்றும் தானியங்களில் பாதிரய (இஸ்லாமிய 
அைசுக்கு)க் தகாடுத்துவிட கவண்டும்' எனும் நிபந்தரனயின் கபரில் 
ரகபர்வாெிகளுடன் ஒப்பந்தம் தெய்து தகாண்டார்கள்.3 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3154 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ரகபரில் உள்ள மைங்கரளயும் நிலங்கரள யும் "அவற்ைின் 
விரளச்ெலான பழங்கள் மற்றும் தானியங்களில் பாதிரய (தமது அைசுக்கு)க் 
தகாடுத்துவிட கவண்டும்' எனும் நிபந்தரனயின் கபரில் ரகபர்வாெிகளுக்கு 
வழங்கினார்கள். (இந்த வருமானத்திலி ருந்கத) தம் துரணவியருக்கு 
வருடாந்திைச் தெலவுத் ததாரகயாக கபரீச்ெம் பழத்தில் எண்பது 
"வஸ்க்'குகளும் ததாலி நீக்கப்படாத ககாதுரமயில் இருபது "வஸ்க்'குகளும் 
வழங்கிவந்தார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள் ஆட்ெிப் தபாறுப்ரப ஏற்ைகபாது, 
(யூதர்கரள நாடு கடத்திவிட்டு) ரகபர் நிலங்கரள (மக்களிரடகய) பங்கிட்டுக் 
தகாடுத்தார்கள்; நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியருக்குத் தாம் (ரகபரில்) 
நிலங்கரளயும் பாென நீரையும் ஒதுக்கீடு தெய்யகவா, அல்லது (வழக்கம் 
கபாலகவ கபரீச்ெ பழங்களிலும் ககாதுரமயிலும்) குைிப்பிட்ட "வஸ்க்'கு 
களுக்கு ஒவ்கவார் ஆண்டும் தபாறுப்கபற்றுக்தகாள்ளகவா தயார் என 
அைிவித்து உமர் (ைலி) அவர்கள் விருப்பமளித்தார்கள். (இதில்) நபியவர்களின் 
துரணவியர் இரு கவறு நிரலகரள கமற்தகாண்டனர். அவர்களில் ெிலர், 
நிலத்ரதயும் பாென நீரையும் தபற்றுக்தகாள்வரதத் கதர்ந்ததடுத்தனர். 
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கவறுெிலர், ஒவ்கவார் ஆண்டும் குைிப்பிட்ட "வஸ்க்'குகரளப் 
தபற்றுக்தகாள்வரதத் கதர்ந்ததடுத்தனர். நிலத்ரதயும் பாென நீரையும் 
கதர்ந்ததடுத்தவர்களில் ஆயிைா (ைலி) அவர்களும் ஹஃப்ஸா (ைலி) 
அவர்களும் அடங்குவர்.4  

3155 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரகபரில் உள்ள மைங்கரளயும் நிலங்கரளயும் 
"அவற்ைின் விரளச்ெலான தானியங்கள் மற்றும் பழங்களில் பாதிரய 
(இஸ்லாமிய அைசுக்கு)க் தகாடுத்துவிட கவண்டும்' எனும் நிபந்தரன யின் 
கபரில் ரகபர்வாெிகளுடன் ஒப்பந்தம் தெய்துதகாண்டார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற் கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. ஆயினும், இந்த அைிவிப்பில், "ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களும் ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்க ளும் நிலத்ரதயும் பாென நீரையும் கதர்ந் 
ததடுத்தவர்களில் அடங்குவர்'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. கமலும், 
இதில் "உமர் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியருக்குத் தாம் 
நிலங்கரள ஒதுக்கீடு தெய்யத் தயார் என அைிவித்து விருப்பமளித்தார்கள்'' 
என இடம்தபற்றுள்ளது. பாென நீரைப் பற்ைிய குைிப்பு இல்ரல.  

3156 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ரகபர் தவற்ைி 
தகாள்ளப்பட்டகபாது, யூதர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
"நாங்கள் இங்கககய தங்கி, இந்த நிலத்தில் பயிரிட்டு உரழக்கிகைாம். 
இவற்ைின் விரளச்ெலான பழங்கள், தானியங்கள் ஆகியவற்ைில் பாதிரயப் 
தபற்றுக்தகாள்கிகைாம் (மீதிப் பாதிரய அைசுக்குத் தந்துவிடுகிகைாம்); இதற்கு 
எங்கரள அனுமதிக்க கவண்டும்'' என்று ககட்டுக் தகாண்டார்கள். அவ்வாகை 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இதன்படி நாம் விரும்பும் 
(காலம்)வரை நீங்கள் இங்கககய தங்கிப் பயிரிட அனுமதிக்கிகைாம்'' என்று 
கூைினார்கள். மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட இரு ஹதீஸ்களில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. கமலும், இந்த அைிவிப்பில், "ரகபர் 
விரளச்ெலில் கிரடத்த பழங்கள் (ஐந்து பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, கபார் 
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வைீர்களின்) பங்குகளுக்ககற்ப பங்கிடப்பட்டுவந்தன. ஐந்தில் ஒரு பாகத்ரத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எடுத்துவந்தார்கள்'' எனும் தகவல் 
கூடுதலாக இடம் தபற்றுள்ளது.5  

3157 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ரகபர் 
தவற்ைிக்குப் பின்) அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ரகபர் வாழ் 
யூதர்களிடம் "அவர்கள் தம் நிலங்களில் தமது தொந்தச் தெலவில் பயிரிட்டு 
உரழக்க கவண்டும்; விரளயும் கனிகளில் பாதிரய அல்லாஹ்வின் 
தூதரிடம் (தபாது நிதியத்துக் காக) வழங்க கவண்டும்'' எனும் நிபந்தரன யின் 
கபரில் ரகபரின் கபரீச்ெ மைங்கரள யும் நிலங்கரளயும் ஒப்பரடத்தார்கள்.6  

3158 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (கலீஃபா) உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் யூதர்கரளயும் கிைித்தவர்கரள யும் "ஹிஜாஸ்' 
மாநிலத்திலிருந்து நாடு கடத்தினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ரகபரை தவற்ைி தகாண்டகபாகத அங்கிருந்த யூதர்கரள 
தவளிகயற்ைிவிட விரும்பினார்கள். ஏதனனில், அந்தப் பிைகதெம் 
தவற்ைிதகாள்ளப்பட்ட பின் அது அல்லாஹ்வுக்கும் அவன் தூதருக்கும் 
முஸ்லிம்களுக்கும் உரியதாகிவிட்டிருந்தது. ஆககவதான், யூதர்கரள 
அங்கிருந்து தவளிகயற்ை விரும்பினார்கள். இந்நிரலயில், யூதர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "நாங்கள் இங்கககய தங்கி, இந்த 
நிலங்களில் பயிரிட்டு உரழக்கும் தபாறுப்ரப ஏற்கிகைாம். இவற்ைின் 
விரளச்ெலில் பாதிரயப் தபற்றுக்தகாள்கிகைாம் (மீதிரய மதீனா அைசுக்குச் 
தெலுத்திவிடுகிகைாம்); இதற்கு எங்கரள அனுமதிக்க கவண்டும்'' என்று 
ககட்டுக்தகாண்டார்கள். அவ்வாகை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"இதன்படி நாம் விரும்பும்வரை நீங்கள் இங்கக தங்கிப் பயிரிட 
அனுமதிக்கிகைாம்'' என்று கூைினார்கள். ஆககவ, உமர் (ைலி) அவர்கள் தமது 
ஆட்ெிக் காலத்தில் அந்த யூதர்கரள "ரதமா' "அரீஹா' (தஜரிக்ககா) ஆகிய 
பகுதிகளுக்கு நாடுகடத்தி அனுப்பும்வரை அவர்கள் அங்கககய (நிலங்கரளப் 
பயிரிட்டு, வரி தெலுத்தி) வெித்துவந்தார்கள்.7 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 2 மைம் நடுதல், பயிர் தெய்தல் ஆகிய வற்ைின் ெிைப்பு.8  
3159 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: முஸ்லிம் ஒருவர் 
ஒரு மைத்ரத நட்டு ரவத்து, அதிலிருந்து (அதன் இரலகள், கனிகள் 
ஆகியரவ பைரவகளாலும் கால் நரடகளாலும்) உண்ணப்பட்டால், அதுவும் 
அவருக்கு ஒரு தர்மமாக அரமயாமல் இருப்பதில்ரல. அதிலிருந்து 
களவாடப்பட் டதும் அவருக்கு ஒரு தர்மமாக அரமயும்; அதிலிருந்து வன 
விலங்குகள் உண்பதும் அவருக்கு ஒரு தர்மமாககவ அரமயும். அதிலிருந்து 
பைரவகள் தகாத்தித் தின்ைதும் அவருக்கு ஒரு தர்மமாககவ அரமயும்; 
அதில் எவகைனும் கெதம் விரளவித்தால் அதுவும் அவருக்கு ஒரு 
தர்மமாககவ அரமயும். இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

3160 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நபி (ஸல்) அவர்கள் 
உம்மு முபஷ்ைிர் அல்அன்ொரிய்யா (ைலி) அவர்களது கபரீச்ெந் கதாப்பிற்குச் 
தென்ைார்கள். உம்மு முபஷ்ைிர் (ைலி) அவர்களிடம், "இந்தப் கபரீச்ெ 
மைங்கரள நட்டுரவத்தது யார்? முஸ்லிமா அல்லது இரைமறுப்பாளைா?'' 
என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், "இல்ரல; ஒரு முஸ்லிம்தாம் 
(நட்டுரவத்தார்)'' என்று விரடயளித்தார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"முஸ்லிம் ஒருவர் மைதமான்ரை நட்டுரவத்து, அல்லது விரததயான்ரை 
விரதத்துப் பயிர் தெய்து அதிலிருந்து (வரும் விரளச்ெரல அல்லது 
கனிகரள) ஒரு மனிதகனா கால்நரடகயா அல்லது (உயிரினம்) ஏகதனும் 
ஒன்கைா உண்டால், அது அவருக்கு ஒரு தர்மமாககவ அரமயும். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3161 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு முஸ்லிமான 
மனிதர் ஒரு மைத்ரத நட்டுரவத்து, அல்லது விரத விரதத்து விவொயம் 
தெய்து, அதிலிருந்து ஒரு வன விலங்ககா அல்லது ஒரு பைரவகயா அல்லது 
கவறு ஏகதனும் ஒன்கைா உண்டால், அதனால் அவருக்கு ஒரு (தர்மம் 
தெய்ததற்கான) நன்ரம கிரடக்காமல் இருப்பதில்ரல. இரத ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 3162 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
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அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நபி (ஸல்) அவர்கள் உம்மு மஅபத் 
(ைலி) அவர்களது கபரீச்ெந் கதாப் புக்குச் தென்ைார்கள். அவரிடம், "உம்மு 
மஅபகத! இந்தப் கபரீச்ெ மைங்கரள நட்டு ரவத்தது யார்? முஸ்லிமா 
அல்லது இரை மறுப்பாளைா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், "இல்ரல; 
ஒரு முஸ்லிம்தாம் (நட்டு ரவத்தார்)'' என்று விரடயளித்தார். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "முஸ்லிம் ஒரு மைத்ரத நட்டுரவத்து, அதிலிருந்து ஒரு 
மனிதகனா அல்லது ஒரு கால்நரடகயா அல்லது ஒரு பைரவகயா 
உண்டால், மறுரமநாள்வரை அது அவருக்கு ஒரு தர்மமாககவ அரமயும்'' 
என்று கூைினார்கள். 

 3163 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அம்ருந் நாகித் 
(ைஹ்) அவர்கள், அம்மார் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கும் 
அைிவிப்பிலும், அபூகுரைப் (ைஹ்) அவர்கள் அபூமுஆவியா (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கும் அைிவிப்பிலும் "உம்மு முபஷ்ைிர் (ைலி) 
அவர்கள் கூைினார்கள்'' என்று இடம் தபற்றுள்ளது. முஹம்மத் பின் ஃபுரளல் 
(ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில் "ரஸத் பின் ஹாரிஸா (ைலி) அவர்களின் 
துரணவியார் கூைினார்'' என இடம்தபற்றுள்ளது. அபூமுஆவியா (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து இப்னு இஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக் கும் 
அைிவிப்பில் ெில கநைங்களில் "உம்மு முபஷ்ைிர் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) 
அவர் களிடமிருந்து கூைினார்கள்'' எனவும், கவறு ெில கநைங்களில் அவ்வாறு 
(உம்மு முபஷ்ைிர் தபயர்) கூைாமலும் இடம்தபற் றுள்ளது.9 இவர்கள் 
அரனவருகம கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளரதப் கபான்கை அைிவித் 
துள்ளனர்.  

3164 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: முஸ்லிம் ஒருவர் 
ஒரு மைத்ரத நட்டு ரவத்து, அல்லது விரத விரதத்து விவொயம் தெய்து, 
அதிலிருந்து (அதன் விரளச்ெரல அல்லது கனிகரள) ஒரு பைரவகயா 
அல்லது ஒரு மனிதகனா அல்லது ஒரு பிைாணிகயா உண்டால், அதன் 
காைணத்தால் ஒரு தர்மம் (தெய்ததற்கான பிைதிபலன்) அவருக்குக் 

1453

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் கனிகள்



 
 
 

கிரடக்காமல் இைாது. இரத அனஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.10 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3165 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அன்ொரிப் தபண்களில் ஒருவைான 
உம்மு முபஷ்ைிர் (ைலி) அவர்களது கபரீச்ெந் கதாப்பிற்குச் தென்ைார்கள். 
"இந்தப் கபரீச்ெ மைங்கரள நட்டவர் யார்? முஸ்லிமா, அல்லது 
இரைமறுப்பாளைா?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள், "ஒரு முஸ்லிம்தான் 
(நட்டுரவத்தார்)'' என்று கூைினர். மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் 
உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  

பாடம் : 3 கெதமரடந்த பழங்களுக்கான கிையத் ரதத் தள்ளுபடி 
தெய்தல்.11  
3166 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீ உன் 
ெககாதைரிடம் (உனது மைத்தி லுள்ள) பழங்கரள விற்றுவிட, (அவர் பழங் 
கரளப் பைிப்பதற்கு முன்) அவற்றுக்குச் கெதம் ஏதும் ஏற்பட்டால், 
அவரிடமிருந்து (கிையம்) எரதயும் தபறுவதற்கு உனக்கு அனுமதி இல்ரல; 
எந்த உரிரமயுமின்ைி உன் ெககாதைரின் தபாருரள நீ எந்த அடிப் பரடயில் 
எடுத்துக்தகாள்ள முடியும்? இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3167 ஹுரமத் பின் அபஹீுரமத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அனஸ் (ைலி) 
அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள், மைத்திலுள்ள கபரீச்ெங் கனிகள் பக்குவம் 
அரடயாத வரை அவற்ரை விற்பதற்குத் தரட விதித்தார்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். நாங்கள் அனஸ் (ைலி) அவர் களிடம் "பக்குவமரடதல் என்ைால் 
என்ன?'' என்று ககட்கடாம். "அது ெிவப்பு நிைத்ரதயும் மஞ்ெள் நிைத்ரதயும் 
அரடவதாகும்'' என்று கூைிவிட்டு, "அல்லாஹ் மைத்திலுள்ள கனி கரளத் 
தடுத்துவிட்டால், நீ எந்த அடிப்பரட யில் உன் ெககாதைரின் தபாருரள 
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எடுத்துக் தகாள்ள முடியும் தொல்'' என்ைார்கள்.12 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 
கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மைத்திலுள்ள கனிகள் 
பக்குவமரடயாத வரை அவற்ரை விற்பதற்குத் தரட விதித்தார்கள். மக்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "பக்குவமரடதல் என்ைால் என்ன?'' 
என்று ககட்டார்கள். "அது ெிவப்பு நிைத்ரத அரடவதாகும்'' என்ைார்கள். 
கமலும், "அல்லாஹ் மைத்திலுள்ள கனிகரளத் தடுத்துவிட்டால், உன் 
ெககாதைரின் தபாருள் எந்த அடிப்பரடயில் உனக்கு அனுமதிக்கப்பட்டதாக 
ஆகும்?'' என்று ககட்டார்கள்.13  

3168 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "அல்லாஹ் அம்மைங்களில் 
கனிகரளத் தைாவிட்டால், எந்த அடிப்பரடயில் உங்களில் ஒருவர், தம் 
ெககாதைரின் தபாருரள அனுமதிக்கப்பட்டதாக ஆக்கிக்தகாள்வார்?'' என நபி 
(ஸல்) அவர்கள் ககட்டார்கள்.  

3169 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், கெதமரடந்த 
பழங்களுக்கான கிையத்ரதத் தள்ளுபடி தெய்துவிடுமாறு உத்தைவிட்டார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 4 (ெிைமப்படுகவாரின்) கடரனத் தள்ளு படி தெய்வது விரும்பத் 
தக்கதாகும்.14 

3170 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது காலத்தில் பழங்கரள விரலக்கு வாங்கிய ஒருவர் 
(நஷ்டமரடந்து) பாதிக்கப்பட்டார். அவருக்குக் கடன் அதிகமாகிவிட்டது. 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவருக்குத் தர்மம் 
தெய்யுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். அவ்வாகை மக்கள் அவருக்குத் தர்மம் 
தெய்தனர். அது அவைது கடரன அரடக்கப் கபாதுமான அளவுக்குத் 
கதைவில்ரல. எனகவ, அவருக்குக் கடன் தகாடுத்தவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அவரிடமிருந்து) கிரடப்ப ரதப் 
தபற்றுக்தகாள்ளுங்கள். அரதத் தவிை உங்களுக்கு கவதைதுவுமில்ரல'' என்று 
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கூைி னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3171 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தமது வடீ்டின்) வாெலருகக ெச்ெைவிட்டுக்தகாள்ளும் (இருவரின்) 
ெப்தத்ரதக் ககட்டார்கள். அவ்விருவரின் குைல்கள் உயர்ந்தன. ஒருவர் 
மற்ைவரிடம் ஏகதா ஒரு (கடன்) விையத்தில் தள்ளுபடி தெய்யுமாறும் 
தமன்ரமயாக நடந்துதகாள்ளுமாறும் ககட்டுக்தகாண்டிருந்தார். அதற்கு 
மற்ைவர், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் (அவ்வாறு) தெய்யமாட்கடன்'' 
என்று கூைிக் தகாண்டிருந்தார். அவர்களிடம் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் புைப்பட்டு வந்து, "நல்லைத்ரதச் தெய்யமாட்கடன் என 
அல்லாஹ்வின் மீது ஆரணயிட்டுச் தொன் னவர் எங்கக?'' என்று 
ககட்டார்கள். அந்த மனிதர், "நான்தான் அல்லாஹ்வின் தூதகை! (நான் என் 
ெத்தியத்ரதத் திரும்பப் தபற்றுக் தகாள்கிகைன்;) அவர் விரும்பியது எதுவா 
னாலும் (அது) அவருக்குக் கிரடக்கும்'' என்று கூைினார்.15  

3172 கஅப் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது காலத்தில் எனக்கு அப்துல்லாஹ் பின் அபீ ஹத்ைத் (ைலி) 
அவர்கள் தை கவண்டியிருந்த ஒரு கடரன (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளி வாெலில் 
ரவத்துத் திருப்பிச் தெலுத்தும்படி ககட்கடன். அப்கபாது (எங்கள்) இருவரின் 
குைல்களும் உயர்ந்தன. எங்கள் குைரலத் தமது வடீ்டிலிருந்த அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டுவிட்டார்கள். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்கள் இருவரையும் கநாக்கிப் புைப்பட்டுவந்தார்கள். தமது 
அரையின் திரைரய விலக்கி என்ரன "கஅகப!' என்று அரழத்தார்கள். நான், 
"இகதா வந்கதன், அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்கைன். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ரன கநாக்கி, "பாதிக் கடரனத் 
தள்ளுபடி தெய்துவிடு'' என்று தமது கைத்தால் ரெரக தெய்தார்கள். 
"அவ்வாகை தெய்துவிட்கடன், அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று நான் கூை, 
(அப்துல்லாஹ் பின் அபஹீத்ைத் (ைலி) அவர்கரளப் பார்த்து) "நீங்கள் எழுந்து 
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தென்று அவைது (மீதி) கடரன அரடயுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்.16  

3173 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கஅப் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "எனக்கு 
இப்னு அபஹீத்ைத் (ைலி) அவர்கள் தை கவண்டிய கடரனத் திருப்பிச் 
தெலுத்தும்படி ககட்கடன்' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. - கஅப் பின் மாலிக் 
(ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அப்துல்லாஹ் பின் அபஹீத்ைத் அல் அஸ்லமீ 
(ைலி) அவர்கள் எனக்குப் பணம் தை கவண்டியிருந்தது. எனகவ, அவரைச் 
ெந்தித்து அவரை (நகைவிடாமல்) பிடித்துக் தகாண்கடன். எங்கள் குைல்கள் 
உயரும் அளவிற்கு நாங்கள் கபெிக்தகாண்கடாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கரளக் கடந்து தென்ைார்கள். அப்கபாது அவர்கள் 
"கஅகப!' என்று என்ரன அரழத்து, பாதிக் கடரனத் தள்ளு படி தெய்துவிடு 
என்பரதப் கபான்று தமது கைத்தால் ரெரக தெய்தார்கள். ஆககவ, அவர் தை 
கவண்டியிருந்த கடனில் பாதிரய மட்டும் தபற்றுக்தகாண்டு, மீதிப் பாதிரய 
(தள்ளுபடி தெய்து)விட்கடன்.17 

பாடம் : 5 ஒரு தபாருரள (கடனாக) வாங்கியவர் திவாலாகிவிட்ட 
நிரலயில் 
, அவரிடம் அப் தபாருள் இருப்பரதக் கண்டால் விற்ைவர் அரதத் திரும்பப் 
தபை உரிரம உண்டு.18  

3174 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர், 
திவாலாகிவிட்ட ஒரு மனிதரிடம் (ஏற்தகனகவ தாம் கடனாக விற்ை) தமது 
தபாருள் அப்படிகய இருப்பரதக் காண்பாைாயின், அரத எடுத்துக்தகாள்ள 
அவருக்கக அதிக உரிரம உண்டு. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.19 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஒன்பது 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் 
ரும்ஹ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "எந்த மனிதர் திவாலானவர் என 
அைிவிக்கப்பட்டு விட்டாகைா...' என ஹதீஸ் ததாடங்குகிைது.  
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3175 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: திவாலாகிவிட்ட மனிதரிடம் 
ஏற்தகனகவ விற்கப்பட்ட தபாருள் பயன்படுத்தப்படாமல் அப்படிகய 
காணப்தபற்ைால், அது அரத விற்ை அதன் உரிரமயாளருக்கக உரிய தாகும். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

3176 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர், திவாலான ஒரு மனிதரிடம் 
(தாம் ஏற்தகனகவ கடனாக விற்ை) தமது தபாருரள அப்படிகய 
காண்பாைாயின், அவகை அதற்கு அதிக உரிரம உரடயவர் ஆவார். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அவகை மற்ை கடன்காைர் கரள விட அதிக உரிரம 
உரடயவர் ஆவார்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

3177 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர் திவாலான 
ஒரு மனிதரிடம் (தாம் ஏற்தகனகவ கடனாக விற்ை) தமது விற் பரனச் 
ெைக்ரக அப்படிகய காண்பாைாயின், (மற்ைவர்கரளவிட) அவகை அதற்கு அதிக 
உரிரம உரடயவர் ஆவார். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 6 கடரன அரடக்கச் ெிைமப்படுபவ ருக்கு அவகாெம் அளிப்பதன் 
ெிைப்பு.20  
3178 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களுக்கு முன் 
வாழ்ந்த மக்களில் ஒரு மனிதரின் உயிரை வானவர்கள் வைகவற்று, 
அவரிடம், "நீர் (உமது வாழ்நாளில்) ஏகதனும் நற்தெயல் புரிந்திருக்கிைைீா?'' 
என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர் "இல்ரல' என்ைார். வானவர்கள் 
"நன்கு நிரனவுபடுத்திப்பார்'' என்று கூைினர். அவர் (கயாெித்துவிட்டு) "நான் 
மக்களுக்குக் கடன் தகாடுத்துவந்கதன். அப்கபாது (கடரன அரடக்க 
முடியாமல்) ெிைமப்படுகவாருக்கு அவகாெம் அளிக்கும்படியும், வெதியுரட 
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கயாருக்கு (அவர்கள் கடரனத் திருப்பிச் தெலுத்த தாமதம் ஏற்பட்டால்) 
கண்டுதகாள்ளாமல் விட்டுவிடும் படியும் என் ஊழியர்களுக்குக் 
கட்டரளயிட்டுவந்கதன்'' என்று கூைினார். அல்லாஹ், "அந்த மனிதரின் 
குற்ைங்குரைகரள கண்டுதகாள் ளாமல் (மன்னித்து)விடுங்கள்'' என்று 
(வானவர்களிடம்) கூைினான். இரத ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.21  

3179 ரிப்ஈ பின் ஹிைாஷ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (நபித்கதாழர்களான) 
ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்களும் அபூமஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களும் ஓரிடத்தில் 
ெந்தித்துக்தகாண்டனர். அப்கபாது ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள், "(முந்ரதய 
காலத்தில் வாழ்ந்த) ஒரு மனிதர் (இைந்த பின்) தம் இரைவரனச் ெந்தித்தார். 
அப் கபாது அவரிடம் இரைவன், "நீ (ஏகதனும்) நற்தெயல் புரிந்திருக்கிைாயா?'' 
என்று ககட் டான். அவர் "எந்த நல்லைமும் தெய்ய வில்ரல. எனினும், நான் 
தபாருளாதாை வெதியுரடய ஒரு மனிதனாக இருந்கதன். எனகவ, (மக்களுக்கு 
நான் தகாடுத்துவந்த) பணத்ரத (திருப்பித் தருமாறு) மக்களிடம் ககாருகவன். 
அப்கபாது (என்னிடமிருந்து கடன் வாங்கியவர் தகாடுக்கும், அவைால்) இயன்ை 
ததாரகரயப் தபற்றுக்தகாள்கவன்; இயலாத ததாரகரயத் தள்ளுபடி 
தெய்துவிடுகவன்' என்று கூைினார். உடகன இரைவன், "என் அடியானின் 
தவறுகரளத் தள்ளுபடி தெய்துவிடுங்கள்' என்று (வானவர்களிடம்) கூைினான்'' 
என்ைார்கள். அதற்கு அபூமஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் "இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3180 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மனிதர் இைந்த பின் 
தொர்க்கத்திற்குச் தென்ைார். அப்கபாது அவரிடம், "நீ என்ன நற் தெயல் 
புரிந்துள்ளாய்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், "நான் மக்களிடம் 
தகாடுக்கல் வாங்கல் தெய்துவந்கதன். அப்கபாது ெிைமப்படுகவாருக்கு 
அவகாெம் அளிப்கபன். காசு விையத்தில் தபருந்தன்ரமயுடன் நடந்து 
தகாள்கவன்'' என்று கூைினார். அவருரடய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன. 
இரத ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள் அைிவித்தார்கள். அப்கபாது அபூமஸ்ஊத் 
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(ைலி) அவர்கள் "இவ்வாகை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நானும் 
ககட்டுள் களன்'' என்ைார்கள்.  

3181 ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் 
அடியார்களில் ஒருவர் (இைந்த பின்) அல்லாஹ்விடம் தகாண்டு வைப்பட்டார். 
அவரிடம் அல்லாஹ், "உலகத் தில் நீ என்ன நற்தெயல் புரிந்தாய்?'' என்று 
ககட்டான். (அல்லாஹ்விடம் அவர்கள் எந்தச் தெய்திரயயும் மரைக்க 
முடியாது.) அதற்கு அந்த அடியார், "இரைவா! உன் தெல்வத்ரத எனக்கு நீ 
வழங்கினாய். அரத ரவத்து நான் மக்களிடம் தகாடுக்கல் வாங்கல் 
தெய்துவந்கதன். அப்கபாது தபருந்தன்ரம யுடன் நடந்துதகாள்வகத எனது 
இயல்பாக இருந்தது. வெதியுரடயவரிடம் தமன்ரம யாக நடந்துதகாள்கவன்; 
ெிைமப்படுபவருக்கு அவகாெம் அளிப்கபன்'' என்று தொன்னார். அதற்கு 
அல்லாஹ், "இ(வ்வாறு தபருந்தன்ரமயுடன் நடப்ப)தற்கு உன்ரனவிட நாகன 
மிகவும் தகுதியுரடயவன். (எனகவ,) என் அடியானின் தவறுகரளத் தள்ளுபடி 
தெய்யுங்கள்'' என்று (வானவர்களிடம்) கூைினான். (ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள் 
இவ்வாறு கூைியரதக் ககட்ட) உக்பா பின் ஆமிர் அல்ஜுஹன ீ(ைலி) 
அவர்களும் அபூமஸ்ஊத் அல்அன்ொரி (ைலி) அவர்களும், "இவ்வாகை 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் வாயிலிருந்து நாங்கள் 
தெவியுற்கைாம்'' என்று கூைினர்.  

3182 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களுக்கு முன் 
வாழ்ந்த மக்களில் ஒரு மனிதர் (இைந்த பின்) விொைரண தெய்யப்பட்டார். 
அவரிடம் (அவைது விரனச் ெீட்டில்) எந்த நற்தெயலும் காணப்படவில்ரல. 
எனினும், அவர் மக்களுடன் கலந்துைவாடுபவைாய் இருந்தார். அவர் 
வெதியுரடயவைாக இருந்தார். தம் பணியாட் களிடம், ெிைமப்படுகவாரின் 
கடரனத் தள்ளுபடி தெய்துவிடுமாறு கூைிவந்தார். அல்லாஹ், "இ(வ்வாறு 
தள்ளுபடி தெய்வ)தற்கு அவரை விட நாகம மிகவும் தகுதியுரடகயார். 
(எனகவ,) அவருரடய தவறுகரளத் தள்ளு படி தெய்துவிடுங்கள்'' என்று 
(வானவர் களிடம்) கூைினான். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 3183 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (முற்காலத்தில்) 
ஒரு மனிதர் மக்களுக்குக் கடன் தகாடுத்து (உதவி) வந்தார். (அரத 
வசூலிக்கச் தென்ை) தம் ஊழியரிடம், "(வெதி யின்ைிச்) ெிைமப்படுபவரிடம் நீர் 
தென்ைால் (அவரைக் கண்டுதகாள்ளாமல்) மன்னித்து(க் கடரனத் தள்ளுபடி 
தெய்து)விடு. அல்லாஹ் வும் நம்ரம(க் கண்டுதகாள்ளாமல்) 
மன்னித்துவிடக்கூடும்'' என்று தொல்லி வந்தார். அவர் (இைந்த பின்) 
அல்லாஹ் ரவச் ெந்தித்தகபாது (அவருரடய பிரழ கரளப் தபாறுத்து) 
அவரை அல்லாஹ் மன்னித்துவிட்டான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.22 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3184 அப்துல்லாஹ் பின் அபகீத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் 
தந்ரத) அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள், தமக்குக் கடன் தை கவண்டிய 
ஒருவரைத் கதடி னார்கள். அவர் தரலமரைவாகிவிட்டார். பின்னர் அவரைக் 
கண்டகபாது அவர், "நான் (வெதி யின்ைி) ெிைமப்படுபவன்'' என்று கூைினார். 
அதற்கு அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியமாகவா?'' 
என்று ககட்டார்கள். அவர் "அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியமாகத்தான்'' என்ைார். 
அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள், "அல் லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"மறுரம நாளின் துயைங்களிலிருந்து அல்லாஹ் தம் ரமக் காப்பாற்ை 
கவண்டுதமன விரும்பு கின்ைவர், (கடரன அரடக்க முடியாமல்) 
ெிைமப்படுபவருக்கு அவகாெம் அளிக்கட்டும். அல்லது கடரனத் தள்ளுபடி 
தெய்துவிடட் டும்' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பா ளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 7 வெதியுள்ளவர் கடரன இழுத்தடிப்பது தரட தெய்யப்பட்டுள்ளது; 
கடரன மாற்ைிவிடுவது தெல்லும்; தெல்வரிடம் கடன் மாற்ைிவிடப்பட்டால் 
அரத ஏற்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.23  
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3185 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வெதியுள்ளவர் 
கடரன இழுத்தடிப்பது அநியாயமாகும். உங்களில் ஒருவைது கடன் 
வெதியுள்ள (மற்தைாரு)வர்மீது மாற்ைிவிடப்பட்டால், அவர் அரத ஏற்கட்டும். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.24 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 8 காடுகளில் உள்ள உபரி நீரை - அது புல் கமய்ச்ெலுக்குத் 
கதரவப்படும் நிரலயில் - விற்பதும், அரதப் பிைருக்கு வழங்க மறுப்பதும் 
தரட தெய்யப்பட்டுள்ளன; தபாலிகாரளக் குக் கட்டணம் தபறுவதும் தரட 
தெய்யப்பட்டுள்ளது.25  

3186 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கதரவக்கு கமல் எஞ்ெியுள்ள தண்ணரீை விற்பதற்குத் 
தரட விதித்தார்கள்.26 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3187 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தபாலி ஒட்டகத்ரத வாடரகக்கு விடுவதற்கும், 
விவொயம் தெய்வதற்காகத் தண்ணரீையும் நிலத்ரதயும் (அக்கால 
முரைப்படி) குத்தரகக்கு விடுவதற்கும் இவ்விைண்டுக்குகம தரட 
விதித்தார்கள். 

3188 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (கதரவக்கு கமல்) 
எஞ்ெியுள்ள தண்ண ீரைத் தடுக்கலாகாது. (அவ்வாறு தடுத்தால், அரதச் 
சுற்ைியுள்ள) புற்பூண்டுகரள (கமய விடாமல் கால்நரடகரள)த் தடுத்ததாகி 
விடும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.27 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3189 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (கதரவக்கு கமல்) 
எஞ்ெியுள்ள தண்ண ீரைத் தடுக்காதீர்கள். (அவ்வாறு தடுத்தால், அப்பகுதியில் 
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கதரவக்கு கமல்) எஞ்ெி யுள்ள புற்பூண்டுகரளத் தடுத்தவர்களாக நீங்கள் 
ஆகிவிடுவரீ்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.28 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3190 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (கதரவக்கு கமல்) 
எஞ்ெியுள்ள தண்ணரீை விற்கலாகாது. (அவ்வாறு விற்ைால், அரதச் 
சுற்ைியுள்ள) புற்பூண்டுகரள (கால்நரடகளுக்குத் தைாமல்) விற்ைதாக 
ஆகிவிடும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 பாடம் : 9 நாய் விற்ை காசு, கொதிடரின் தட்ெரண, விபொரியின் வருமானம் 
ஆகியரவ தரட தெய்யப்பட்டுள் ளன; கமலும், பூரனரய விற்பதும் தரட 
தெய்யப்பட்டுள்ளது.29  

3191 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாய் விற்ை 
காசு, விபொரியின் வருமானம், கொதிடரின் தட்ெரண ஆகியவற்றுக்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட விதித்தார்கள்.30 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூமஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3192 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ெம்பாத்தியங்களிகலகய 
கமாெமானரவ, விபொரியின் வருமானம், நாய் விற்ை காசு, குருதி உைிஞ்ெி 
எடுப்பவர் தபறும் கூலி ஆகியரவகய ஆகும்.31 இரத ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

3193 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நாய் விற்ை காசு 
அசுத்தமானதாகும்; விபொரியின் வருமானம் அசுத்தமானதாகும்; குருதி 
உைிஞ்ெி எடுப்பவரின் ெம்பாத்தியம் அசுத்தமானதாகும். இரத ைாஃபிஉ பின் 
கதீஜ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பா ளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கவகைார் அைிவிப்பா ளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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3194 அபுஸ்ஸுரபர் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடம் நாய் மற்றும் பூரன விற்ை காரெப் பற்ைிக் 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் "நபி (ஸல்) அவர்கள் அவற்ரைக் 
கண்டித்தார்கள்'' என விரடயளித்தார்கள்.  

பாடம் : 10 நாய்கரளக் தகான்றுவிடுமாறு வந் துள்ள கட்டரளயும், பின்னர் 
அது மாற்ைப்பட்ட விவைமும், கவட்ரடக் காககவா விவொயப் பண்ரண 
அல்லது கால்நரடப் பாதுகாப்புக் காககவா அல்லாமல் கவறு கநாக்கங் 
களுக்காக நாய் வளர்ப்பது கூடாது என்ை விவைமும்.32 

 3195 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நாய்கரளக் தகால்லும்படி உத்தைவிட் டார்கள்.33  

3196 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நாய்கரளக் தகால்லும்படி உத்தைவிட்டார்கள். அதற்காக மதீனாவின் 
பல பகுதிகளுக்கு ஆட்கரள அனுப்பினார்கள். 

 3197 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நாய்கரளக் தகால்லும்படி உத்தைவிட்டார்கள்; உடகன 
நாங்கள் மதீனாவிற்குள்களயும் அதன் சுற்று வட்டாைங்களிலும் பைவிச் 
தென்று, ஒரு நாரயயும் விடாமல் அரனத்ரதயும் தகான்கைாம். கிைாமவாெிப் 
தபண்ரணப் பின்ததாடர்ந்து தெல்லும் நாரயயும் நாங்கள் தகான்கைாம். 

3198 அம்ர் பின் தீனார் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், கவட்ரட நாரயயும் 
ஆடுகள் மற்றும் கால்நரட கரளக் காவல் காக்கும் காவல் நாரயயும் தவிை 
மற்ை நாய்கரளக் தகால்லும்படி உத்தைவிட்டார்கள்'' என்ைார்கள். அப்கபாது 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடம், "அபூ ஹுரைைா (ைலி) அவர்கள், "விவொயப் 
பண் ரணகரளப் பாதுகாக்கும் நாய்கரளயும் தவிை' என்று 
கூைிவருகிைார்ககள?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு இப்னு உமர் (ைலி) 
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அவர்கள், "அபூஹுரைைா (ைலி) அவர் களுக்குப் பண்ரண நிலம் இருக்கிைது 
(எனகவ, அரதப் பற்ைி அவர் நன்கைிவார்)'' என்று கூைினார்கள். 

3199 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நாய்கரளக் தகால்லும்படி எங்களுக்கு 
உத்தைவிட்டார்கள். அரதயடுத்து, கிைாமத்திலிருந்து ஒரு தபண் (மதீனாரவ 
கநாக்கி) தனது நாயுடன் வந்தால், அரதயும் நாங்கள் தகான்கைாம். பின்னர் 
நபி (ஸல்) அவர்கள் நாய்கரளக் தகால்வதற்குத் தரட விதித்தார்கள். 
கமலும், "கண்க ளுக்கு கமகல இரு தவண் புள்ளிகள் உள்ள கன்னங்கரிய 
நாரய (மட்டும்) தகால்லுங்கள். ஏதனனில், அது ரைத்தான் ஆகும்'' என்று 
கூைினார்கள்.34 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3200 அப்துல்லாஹ் பின் அல்முஃகஃப்பல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஆைம்பத்தில்) நாய்கரளக் 
தகால்லும்படி உத்தைவிட் டார்கள். பின்பு, "அவர்களுக்கும் நாய்களுக்கும் 
எனன கநர்ந்தது (அவற்ரைக் தகால்கிைார்ககள)?'' என்று கூைினார்கள். பின்னர் 
கவட்ரட நாய்களுக்கும் ஆடுகரளக் காவல் காக்கும் நாய்களுக்கும் 
அனுமதியளித்தார்கள். 

 3201 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அல்முஃகஃப்பல் (ைலி) 
அவர்களிடமி ருந்கத கமலும் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர் கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், முஹம்மத் பின் ஹாத்திம் (ைஹ்) அவர்கள், யஹ்யா 
பின் ெயதீ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கும் அைிவிப்பில், "ஆடுகரளக் 
காவல் காக்கும் நாய்களுக்கும் கவட்ரட நாய்களுக்கும் விவொயப் பண்ரண 
கரளக் காவல் காக்கும் நாய்களுக்கும் அனு மதியளித்தார்கள்'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

3202 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் நாய் 
வளர்க்கிைாகைா அவருரடய நற்தெயல்களி(ன் நன்ரமயி)லிருந்து ஒவ் தவாரு 
நாளும் இைண்டு "கீைாத்'கள் (கணிெ மான) அளவுக்குக் குரைந்துவிடும்; கால் 
நரடகரளக் காவல் காக்கும் நாரயயும் கவட்ரடக்கான பயிற்ெி 
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அளிக்கப்பட்ட நாரயயும் தவிை. இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.35  

3203 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் நாய் வளர்க்கிைாகைா அவருரடய 
(நற்தெயல்களின்) நன்ரமயிலிருந்து ஒவ் தவாரு நாளும் இைண்டு "கீைாத்'கள் 
(கணிெமான) அளவுக்குக் குரைந்துவிடும்; கவட்ரட நாரய யும் 
கால்நரடகரளக் காவல் காக்கும் நாரயயும் தவிை. இரத இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3204 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் நாய் 
வளர்க்கிைாகைா அவருரடய நற்தெயல்களி(ன் நன்ரமயி)லிருந்து ஒவ் தவாரு 
நாளும் இைண்டு "கீைாத்'கள் (கணிெ மான) அளவுக்குக் குரைந்துவிடும்; 
கவட்ரட நாரயயும் கால்நரடகரளக் காவல் காக்கும் நாரயயும் தவிை. 
இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3205 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் நாய் 
வளர்க்கிைாகைா அவருரடய நற்தெயல்களி(ன் நன்ரமயி)லிருந்து ஒவ் தவாரு 
நாளும் ஒரு "கீைாத்' (கணிெமான) அளவுக்குக் குரைந்துவிடும்; கால்நரடக 
ரளக் காவல் காக்கும் நாரயயும் கவட்ரட நாரயயும் தவிை. இதன் 
அைிவிப்பாளைான அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் "விரளநிலங்கரளப் பாதுகாக்கும் நாரயத் 
தவிை'' என்றும் கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3206 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் நாய் 
வளர்க்கிைாகைா அவருரடய நற்தெயல்களி(ன் நன்ரமயி)லிருந்து ஒவ்தவாரு 
நாளும் இைண்டு "கீைாத்'கள் (கணிெமான) அளவுக்குக் குரைந்துவிடும்; 
கவட்ரட நாரயயும் கால்நரடகரளக் காவல் காக்கும் நாரயயும் தவிை. 
இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இரத இப்னு உமர் 
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(ைலி) அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கும் ொலிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் "விரளநிலங்கரளப் பாதுகாக்கும் நாரயயும் 
தவிை' என்று கூைிவந்தார்கள். அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் விரளநிலங்கள் 
உரடயவைாய் இருந்தார்கள்.  

3207 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எந்த வடீ்டார் (தமது 
இல்லத்தில்) நாய் வளர்க்கின்ைனகைா அவர்களுரடய நற் தெயல்களி(ன் 
நன்ரமயி)லிருந்து ஒவ்தவாரு நாளும் இைண்டு "கீைாத்'கள் (கணிெமான) 
அளவுக்குக் குரைந்துவிடும்; கால்நரடக ரளக் காவல் காக்கும் நாரயயும் 
கவட்ரட நாரயயும் தவிை. இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

3208 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் நாய் வளர்க்கிைாகைா அவருரடய 
(நற்தெயல்களின்) நன்ரமயிலிருந்து ஒவ் தவாரு நாளும் ஒரு "கீைாத்' 
(கணிெமான) அளவுக்குக் குரைந்துவிடும்; விரளநிலங்கள், ஆடுகள் 
ஆகியவற்ரைக் காவல் காக்கும் நாய்கரளயும் கவட்ரட நாய்கரளயும் தவிை. 
இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3209 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் நாய் 
வளர்க்கிைாகைா அவருரடய (நற்தெயல்களின்) நன்ரமயிலிருந்து ஒவ்தவாரு 
நாளும் இைண்டு "கீைாத்'கள் (கணிெமான) அளவுக்குக் குரைந்துவிடும்; 
கவட்ரட நாயினாகலா அல்லது கால்நரடகரளக் காவல் காக்கும் 
நாயினாகலா (விரள) நிலங்கரளப் பாதுகாக்கும் நாயினாகலா அல்ல. இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபுத்தாஹிர் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "(விரள)நிலங்கரளப் பாதுகாக்கும் 
நாயினாகலா' என்பது இடம்தபைவில்ரல. 

 3210 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் நாய் 
வளர்க்கிைாகைா அவருரடய நன்ரமயிலிருந்து ஒவ்தவாரு நாளும் ஒரு 
"கீைாத்' (கணிெமான) அளவுக்குக் குரைந்து விடும்; கால்நரடகரளக் காவல் 
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காக்கும் நாரயயும், கவட்ரட நாரயயும், விவொயப் பண்ரணகரளக் காவல் 
காக்கும் நாரயயும் தவிை. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான இப்னு ைிஹாப் 
அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடம் 
அபூ ஹுரைைா (ைலி) அவர்களின் கூற்று எடுத்து ரைக்கப்பட்டகபாது அவர்கள், 
"அபூ ஹுரைைா (ைலி) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் அருள்புரிவானாக! அவர்கள் 
விரளநிலங்கள் உரடயவைாக இருந்தார்கள். (எனகவ, அரதப் பற்ைி 
அவர்களுக்கு நன்கு ததரியும்)'' என்றுரைத்தார்கள்.  

3211 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் நாய் 
வளர்க்கிைாகைா அவருரடய நற்தெயல்களி(ன் நன்ரமகளி)லிருந்து ஒவ்தவாரு 
நாளும் ஒரு "கீைாத்' (கணிெமான) அளவுக்குக் குரைந்துவிடும்; 
விரளநிலங்கரளயும் கால்நரட கரளயும் காவல் காக்கும் நாய்கரளத் 
தவிை. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.36 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத இன்கனார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3212 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் கவட்ரட 
நாய், ஆடுகரளக் காவல் காக்கும் நாய் அல்லாமல் கவறு நாய்கரள 
வளர்க்கிைாகைா அவருரடய நற்தெயல் களி(ன் நன்ரமயி)லிருந்து ஒவ்தவாரு 
நாளும் ஒரு "கீைாத்' (கணிெமான) அளவுக்குக் குரைந்துவிடும். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

3213 ொயிப் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ைனூஆ குலத்ரதச் 
கெர்ந்த நபித் கதாழர்களில் ஒருவைான சுஃப்யான் பின் அபஸீுரஹர் (ைலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "விரளநிலங்கள் மற்றும் 
கால்நரடகரளக் காவல் காக்கும் கதரவகயதுமின்ைி யார் நாய் 
வளர்க்கிைாகைா அவருரடய நற்தெயல்களி(ன் நன்ரமயி) லிருந்து ஒவ்தவாரு 
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நாளும் ஒரு "கீைாத்' (கணிெமான) அளவுக்குக் குரைந்துவிடும்' என்று 
கூைியரத நான் ககட்கடன்'' என்ைார்கள். நான், "இரத நீங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "ஆம்; இந்தப் பள்ளிவாெலின் அதிபதி மீதாரணயாக!'' என்ைார்கள்.37 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் ொயிப் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 
"எங்களிடம் ைனூஆ குலத்ரதச் கெர்ந்த சுஃப்யான் பின் அபஸீுரஹர் (ைலி) 
அவர்கள் ஒரு தூதுக் குழுவில் வந்திருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்கள், 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்...'' என (கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்று) அைிவித் தார்கள் என்று காணப்படுகிைது.  

பாடம் : 11 குருதி உைிஞ்ெி எடுப்பதற்காக ஊதியம் தபறுவது 
அனுமதிக்கப்பட்டதாகும். 
 3214 ஹுரமத் அத்தவலீ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அனஸ் பின் மாலிக் 
(ைலி) அவர்களிடம் குருதி உைிஞ்ெி எடுப்பவரின் வருமானம் பற்ைிக் 
ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
குருதி உைிஞ்ெி எடுக்கச் தெய்துள்ளார்கள். அவர்களுக்கு ("பனூ பயாளா' 
குலத்தாரின் அடிரமயான) அபூரதபா (நாஃபிஉ) என்பவர் குருதி உைிஞ்ெி 
எடுத்தார். அவருக்கு ஊதியமாக இைண்டு "ஸாஉ' உணவுப் தபாருட்கள் 
தகாடுக்குமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தைவிட்டார்கள். 
கமலும், அபூரதபாவின் உரிரமயாளர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கபெியரதயடுத்து (அவர்களுக்கு அவர் தெலுத்த கவண்டிய வரிரய) 
உரிரமயாளர்கள் தள்ளுபடி தெய்தனர்.38 கமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "(அைபுககள!) நீங்கள் எவற்ைால் ெிகிச்ரெ தபறுகிைரீ்ககளா 
அவற்ைிதலல்லாம் ெிைந்தது, குருதி உைிஞ்ெி எடுப்பதாகும் என்கைா, அது 
உங்களின் ெிைந்த ெிகிச்ரெகளில் உள்ளதாகும்'' என்கைா கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3215 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுரமத் அத்தவலீ் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அனஸ் (ைலி) 
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அவர்களிடம் குருதி உைிஞ்ெி எடுப்பவரின் வருமானம் பற்ைிக் ககட்கப் பட்டது'' 
என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகி, "கமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"நீங்கள் எவற்ைால் ெிகிச்ரெ தபறுகிைரீ்ககளா அவற்ைிதலல்லாம் ெிைந்தது 
குருதி உைிஞ்ெி எடுப்பதும் தவண்ககாஷ்டமும்தான். உங்கள் குழந்ரதகரள 
(அவர்களது அடி நாக்கு அழற்ெிரயப் கபாக்க ததாண்ரடயில்) குத்தித் 
துன்புறுத்தாதீர்கள் என்று கூைினார்கள்'' என ஹதீஸ் முடிகிைது.39 

 3216 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் குருதி 
உைிஞ்ெி எடுக்கும் எங்கள் அடிரம (ஊழியர்) ஒருவரை அரழத்து வைச் 
தெய்து, தமக்குக் குருதி உைிஞ்ெி எடுக்கச் தெய்தார்கள். அவருக்கு ஒரு 
"ஸாஉ' அல்லது ஒரு "முத்'து அல்லது இைண்டு "முத்'து (அளவுக்கு உணவுப் 
தபாருட்கரள ஊதியமாகக்) தகாடுக்குமாறு உத்தைவிட்டார்கள்; அவர் 
ெம்பந்தமாக (அவருரடய உரிரமயாளர்களிடம்) கபெி னார்கள். அரதயடுத்து 
அவர் தெலுத்த கவண்டியிருந்த வரி குரைக்கப்பட்டது.  

3217 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் குருதி உைிஞ்ெி எடுத்துக்தகாண்டார்கள். குருதி உைிஞ்ெி 
எடுப்பவருக்கு அவருரடய ஊதியத்ரதக் தகாடுத்தார்கள். கமலும், தமது 
மூக்கில் (தொட்டு) மருந்து விட்டுக்தகாண்டார்கள்.40 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3218 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "பனூ பயாளா' 
குலத்தாரின் அடிரம ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர்களுக்குக் குருதி உைிஞ்ெி 
எடுத்தார். அவருக்குரிய ஊதியத்ரத நபி (ஸல்) அவர்கள் தகாடுத்தார்கள். 
அவருரடய உரிரம யாளரிடம் கபெி, அவர் தெலுத்த கவண்டியிருந்த 
வரிரயயும் குரைக்கச் தெய்தார்கள். அது (அதாவது குருதி உைிஞ்ெி 
எடுப்பதற்குக் கூலி தபறுவது), தரட தெய்யப்பட்டதாக இருந்தால், அவருக்கு 
நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஊதியம்) தகாடுத்திருக்கமாட்டார்கள்.41 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 பாடம் : 12 மதுபான வியாபாைம் தரட தெய்யப் பட்டுள்ளது.42  
3219 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (முழு மதுவிலக்கு 
வருவதற்கு முன்பு ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மதீனாவில் (மக்களுக்கு) உரை யாற்ைினார்கள். அப்கபாது "மக்ககள! 
அல்லாஹ் மது(விலக்கு) குைித்து மரை முகமாகக் குைிப்பிடுகின்ைான். 
விரைவில் அது ததாடர்பாக ஓர் ஆரணரய அல்லாஹ் அருளக்கூடும். 
எனகவ, தம்மிடம் மதுவில் ஏகதனும் ரவத்திருப்பவர் அரத (இப்கபாகத) 
விற்று, அதன் மூலம் பயனரடந்துதகாள் ளட்டும்!'' என்று கூைினார்கள். ெிைிது 
காலம்கூடக் கழிந்திருக்கவில்ரல. அதற்குள் நபி (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் 
மதுரவத் தரட தெய்துவிட்டான். எனகவ, தம்மிடம் மதுவில் ஏகதனும் 
ரவத்திருப்ப வரை இந்த வெனம் அரடந்தால், மதுரவ அவர் அருந்தவும் 
கவண்டாம்; விற்கவும் கவண்டாம்'' என்று தொன்னார்கள். உடகன, மக்கள் 
தங்களிடமிருந்த மதுவுடன் மதீனாவின் ொரலரய கநாக்கிச் தென்று 
அவற்ரைக் தகாட்டி விட்டனர்.43  

3220 ரஸத் பின் அஸ்லம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: எகிப்தியைான 
அப்துல்லாஹ் பின் வஅலா அஸ்ஸபய ீ(ைஹ்) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம் (வந்து), திைாட்ரெயிலிருந்து பிழியப்படும் 
(மது)பானம் குைித்துக் ககட்டார். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் (பின்வருமாறு) விரடயளித்தார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்க ளுக்கு ஒரு கதால்ரப (நிைம்ப) மதுரவ அன்பளிப்பாக வழங்கினார் 
ஒருவர். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் 
மதுரவத் தரட தெய்துவிட்டது உமக்குத் ததரியுமா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு அவர், "இல்ரல' என்று கூைிவிட்டு, பிைகு (தம் அருகிலிருந்த) ஒரு 
மனிதரிடம் இைகெியமாக ஏகதா தொன் னார். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அவரிடம் இைகெியமாக என்ன தொன்னரீ்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், "அரத விற்றுவிடச் தொன் கனன்'' 
என்ைார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மதுரவ அருந்து 
வதற்குத் தரட விதித்த (இரை)வகன அரத விற்பதற்கும் தரட 
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விதித்துள்ளான்'' என்ைார்கள். உடகன அம்மனிதர் கதால் ரபரயத் 
திைந்துவிட, அதிலுள்ளது (வழிந் கதாடிப்) கபானது. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் 
பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3221 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "அல்பகைா' அத்தியாயத்தின் 
(வட்டி ததாடர்பான) இறுதி வெனங்கள் (2:275 - 281) அருளப் தபற்ைகபாது, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புைப்பட்டுச் தென்று அவற்ரை 
மக்களுக்கு ஓதிக்காட்டினார்கள். பிைகு மதுபான வியாபாைத்ரதத் தரட 
தெய்தார்கள்.44 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3222 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "அல்பகைா' அத்தியாயத்தின் 
இறுதி வெனங்கள் (2:275 - 281) வட்டி ததாடர்பாக அருளப் தபற்ை ெமயம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாெரல கநாக்கிப் புைப் பட்டுச் 
தென்று, (அவற்ரை ஓதிக்காட்டி,) மது பான வியாபாைத்ரத(யும்) தரட 
தெய்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 13 மது, தெத்தரவ, பன்ைி மற்றும் ெிரல கள் ஆகியவற்ரை 
விற்பது தரட தெய்யப்பட்டுள்ளது. 
 3223 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா தவற்ைியின்கபாது மக்காவில் ரவத்து 
"அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதரும் மது பானம், தெத்தரவ, பன்ைி மற்றும் 
ெிரலகள் ஆகியவற்ரை விற்பரன தெய்வரதத் தரட தெய்துள்ளனர்'' என்று 
கூைினார்கள். அப் கபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! தெத்தவற்ைின் தகாழுப்புகள் 
பற்ைி என்ன தொல்கிைரீ்கள்? அரவ கப்பல்களுக்குப் பூெப்படுகின்ைன; 
கதால்களுக்கு அவற்ைின் மூலம் தமரு ககற்ைப்படுகிைது; மக்கள் 
விளக்தகரிக்க அவற்ரைப் பயன்படுத்துகின்ைனகை?'' என்று ககட்கப்பட்டது. 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ரல; அது தரட 
தெய்யப்பட்டதுதான்'' எனக் கூைிவிட்டு, "அல்லாஹ் யூதர்கரளத் தனது 
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அருளிலிருந்து அப்புைப்படுத்துவானாக! அல்லாஹ் யூதர்களுக்குச் 
தெத்தவற்ைின் தகாழுப்ரபத் தரட தெய்தகபாது, அவர்கள் அரத உருக்கி 
விற்று, அதன் கிையத்ரத உண்டார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.45 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3224 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ெமுைா பின் ஜுன்தப் 
(ைலி) அவர்கள் மதுரவ விற்ைதாக உமர் (ைலி) அவர்களுக் குத் தகவல் 
கிரடத்தகபாது, "அல்லாஹ் ெமுைாரவச் ெபிப்பானாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "யூதர்களுக்குக் தகாழுப்பு தரட தெய்யப்பட்டகபாது, அவர்கள் 
அரத உருக்கி விற்ைனர். அல்லாஹ் யூதர்கரளச் ெபிப்பானாக!' என்று 
கூைியரத அவர் அைியவில்ரலயா?'' என வினவினார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3225 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யூதர்கரள 
அல்லாஹ் ெபிப்பானாக! அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தகாழுப்ரபத் தரட 
தெய்திருந்தான். ஆனால், அவர்கள் அரத விற்று, அதன் கிையத்ரத 
உண்டனர். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 3226 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யூதர்கரள 
அல்லாஹ் ெபிப்பானாக! அவர்களுக்குக் தகாழுப்பு தரட தெய்யப்பட்டிருந்தது. 
ஆனால், அவர்கள் அரத விற்று அதன் கிையத்ரத உண்டனர். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 பாடம் : 14 வட்டி46  
3227 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (எரடயில்) ெரிக்குச் 
ெரியாககவ தவிை, தங்கத்திற்குத் தங்கத்ரத விற்காதீர்கள். அவற்ைில் 
ஒன்ரைவிட மற்தைான்ரைக் கூட்டி(கயா, குரைத்கதா)விடாதீர்கள். ெரிக்குச் 
ெரியாககவ தவிை, தவள்ளிக்கு தவள்ளிரய விற்காதீர்கள். அவற்ைில் 
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ஒன்ரைவிட மற்தைான்ரைக் கூட்டி(கயா குரைத்கதா)விடாதீர்கள். அவற் ைில் 
ஒன்று தைாக்கமாகவும் மற்தைான்று தவரணயாகவும் இருக்கும் நிரலயில் 
விற்காதீர்கள். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.47 

 3228 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய தாவது: அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர் களும் பனூரலஸ் குலத்தாரில் ஒருவரும் நானும் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ 
(ைலி) அவர்களி டம் தென்கைாம். அப்கபாது பனூரலஸ் குலத்ரதச் கெர்ந்த 
அம்மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ெரிக்குச் ெரியாககவ 
தவிை, தவள்ளிக்கு தவள்ளிரய விற்பரதயும், ெரிக்குச் ெரியாககவ தவிை 
தங்கத்திற்குத் தங்கத்ரத விற்பரதயும் தரட தெய்தார்கள்' எனத் தாங்கள் 
ததரி வித்ததாக இகதா இவர் (இப்னு உமர்) என்னிடம் கூைினாகை (அது 
உண்ரமயா?)'' என்று ககட்டார். அதற்கு அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள், 
தம்மிரு கண்கரளயும் காதுகரள யும் கநாக்கி ரெரக தெய்து "என்னிரு 
கண்களும் பார்த்தன; என்னிரு காதுகளும் ககட்டன. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் கள் "ெரிக்குச் ெரியாககவ தவிை, தங்கத்ரதத் தங்கத்திற்கும் 
தவள்ளிரய தவள்ளிக்கும் விற்காதீர்கள்; அவற்ைில் ஒன்ரைவிட மற் 
தைான்ரைக் கூட்டி(கயா குரைத்கதா)விடாதீர் கள். அவற்ைில் 
தைாக்கமாகவுள்ள ஒன்ரைத் தவரணக்குப் பகைமாக விற்காதீர்கள்; 
உடனுக்குடன் மாற்ைிக்தகாண்டாகல தவிை' என்று கூைியரத நான் 
தெவியுற்கைன்'' என்ைார்கள்.48 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் ரும்ஹ் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "பனூரலஸ் குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு மனிதர் இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்களிடம் அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து பின்வரும் ஹதீரஸ அைிவித்தார்கள்'' என்று கூைியதாக 
ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

3229 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எரடக்கு 
எரடயாககவ தவிை, அளவுக்கு அளவாககவ தவிை, ெரிக்குச் ெரியாககவ தவிை 
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தங்கத்ரதத் தங்கத்திற்கு விற்காதீர்கள்; தவள்ளிரய தவள்ளிக்கு 
விற்காதீர்கள். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 3230 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு தங்க 
நாணயத்ரத இைண்டு தங்க நாணயங்களுக்கு (ஒரு தீனாரை இரு தீனார் 
களுக்கு) விற்காதீர்கள்; ஒரு தவள்ளி நாண யத்ரத இைண்டு தவள்ளி 
நாணயங்களுக்கு (ஒரு திர்ஹரம இரு திர்ஹங்களுக்கு) விற்காதீர்கள். இரத 
உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 15 நாணயமாற்று வியாபாைமும் தவள்ளிக்குத் தங்கத்ரத தைாக்கமாக 
விற்பதும்.49  

3231 மாலிக் பின் அவ்ஸ் பின் அல்ஹதஸான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் "(எம்மிடமுள்ள தங்கத்ரத) தவள்ளி நாணயத்திற்கு மாற்ைித் தருபவர் 
யார்?'' என்று ககட்டபடி வந்கதன். அப்கபாது உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) 
அவர்களுக்கு அருகிலிருந்த தல்ஹா பின் உரபதில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள், 
"(எங்கக) உமது தங்கத்ரதக் காட்டும். அரதக் தகாண்டுவாரும்! எம் ஊழியர் 
(தவளியூரிலி ருந்து) வந்ததும் அதற்குரிய தவள்ளிரயத் தருகிகைாம்'' என்று 
கூைினார்கள். அப்கபாது உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள், "இல்ரல; 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அவருக்கு தவள்ளிரய (உடனடியாக)க் 
தகாடுத்துவிடு. அல்லது அவைது தங்கத்ரத அவரிடகம திருப்பிக் 
தகாடுத்துவிடு. ஏதனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"உடனுக்குடன் அல்லாமல் (தவரண முரையில்) தங்கத்திற்கு தவள்ளிரய 
மாற்ைிக் தகாள்வது வட்டியாகும்; உடனுக்குடன் அல்லாமல் (தவரண முரை 
யில்) ததாலி நீக்கப்பட்ட ககாதுரமக்குத் ததாலி நீக்கப்பட்ட ககாதுரமரய 
மாற்ைிக் தகாள்வதும் வட்டியாகும்; உடனுக்குடன் அல்லாமல் (தவரண 
முரையில்) ததாலி நீக்கப்படாத ககாதுரமக்குத் ததாலி நீக்கப் படாத 
ககாதுரமரய மாற்ைிக்தகாள்வதும் வட்டியாகும்; உடனுக்குடன் அல்லாமல் 
(தவரண முரையில்) கபரீச்ெம் பழத்திற்குப் கபரீச்ெம் பழத்ரத 
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மாற்ைிக்தகாள்வதும் வட்டியாகும்' என்று கூைினார்கள்'' என்ைார்கள்.50 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3232 அபூகிலாபா அப்துல்லாஹ் பின் ரஸத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் ைாம் (ெிரியா) நாட்டில் ஓர் அரவயில் இருந்கதன். அங்கு முஸ்லிம் 
பின் யொர் (ைஹ்) அவர்களும் இருந்தார்கள். அப்கபாது அபுல் அஷ்அஸ் (ைஹ்) 
அவர்கள் வந்தார்கள். மக்கள், "அபுல் அஷ்அஸ் (வந்துவிட்டார்) அபுல் 
அஷ்அஸ் (வந்துவிட்டார்)'' என்ைனர். அவர்கள் (வந்து) அமர்ந்ததும் 
அவர்களிடம் நான், "எங்கள் ெககாதை(ர் முஸ்லிம் பின் யொ)ருக்கு உபாதா 
பின் அஸ்ஸாமித் (ைலி) அவர்கள் அைிவித்த ஹதீரஸச் தொல்லுங்கள்'' 
என்கைன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்' எனக் கூைிவிட்டுப் பின்வருமாறு 
அைிவித்தார்கள்: நாங்கள் ஒரு கபாருக்காகச் தென்ைிருந்கதாம். (அப்கபாரில்) 
மக்களுக்கு முஆவியா (ைலி) அவர்கள் தளபதியாக இருந்தார்கள். கபாரின் 
முடிவில் நாங்கள் ஏைாளமான கபார்ச் தெல்வங்கரளப் தபற்கைாம். நாங்கள் 
தபற்ை கபார்ச் தெல்வத்தில் ஒரு தவள்ளிப் பாத்திை மும் இருந்தது. மக்கள் 
கபார்ச் தெல்வங்க ரளப் தபறுவதற்காக வரும் நாள்வரை (தவரண தொல்லி, 
தவள்ளி நாணயங்களுக் குப் பதிலாக) அ(ந்தப் பாத்திைத்)ரத விற்று விடுமாறு 
முஆவியா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். மக்கள் அரதப் தபறுவதற்காக 
விரைந்தனர். இச்தெய்தி உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ைலி) அவர்களுக்கு 
எட்டியகபாது அவர்கள் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"தங்கத்ரதத் தங்கத்திற்கு விற்பரதயும் தவள்ளிரய தவள்ளிக்கும், ததாலி 
நீக்கப்பட்ட ககாதுரமரயத் ததாலி நீக்கப்பட்ட ககாதுரமக்கும், ததாலி 
நீக்கப்படாத ககாதுரமரயத் ததாலி நீக்கப்படாத ககாதுரமக்கும், கபரீச்ெம் 
பழத்ரதப் கபரீச்ெம் பழத்திற்கும், உப்ரப உப்பிற்கும் விற்பரதத் தரட 
தெய்தார்கள்; உடனுக்குடன் ெரிக்குச் ெரியாக மாற்ைிக்தகாண்டால் தவிை. யார் 
அரதவிடக் கூடுதலாகக் தகாடுக்கிைாகைா அல்லது கூடுதலாகக் ககட்கிைாகைா 
அவர் வட்டிரயப் தபற்ைவர் ஆவார் என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' 
என்ைார்கள்.51 உடகன மக்கள் தாம் தபற்ைரத திருப்பிக் தகாடுத்துவிட்டனர். 
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இச்தெய்தி முஆவியா (ைலி) அவர்களுக்கு எட்டியகபாது, அவர்கள் 
(மக்களிரடகய) நின்று உரையாற்ைினார்கள். அப்கபாது, "ெிலருக்கு என்ன 
கநர்ந்தது? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைி னார்கள் என அவர்கள் 
பல ஹதீஸ்கரள அைிவிக்கின்ைனர். நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்)அவர்களுடன் அவர்களது கதாழரமயில் இருந்திருக்கிகைாம். ஆனால், 
இத்தரகய ஹதீஸ்கரள அவர்களிடமிருந்து நாங்கள் ககட்டதில்ரல'' 
என்ைார்கள். உடகன உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ைலி) அவர்கள் எழுந்து, 
மீண்டும் அந்த ஹதீரஸக் கூைினார்கள். பிைகு "முஆவியா அவர்கள் 
தவறுத்தாலும் ெரி; (அல்லது அவைது மூக்கு மண்ரணக் கவ்வினாலும் ெரி) 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவி யுற்ைரத நிச்ெயமாக 
நாம் அைிவிப்கபாம். இருள் கப்பிய ஓர் இைவில் முஆவியா அவர்களது 
பரடயில் அவர்களுடன் நான் இல்லாமற்கபாவது குைித்து நான் தபாருட் 
படுத்தவில்ரல'' என்று தொன்னார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான 
ஹம்மாத் பின் ரஸத் (ைஹ்) அவர்கள் "இவ்வாறுதான் அய்யூப் (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவித்தார்கள்; அல்லது இரதப் கபான்று அைிவித்தார்கள்'' என 
(தன்னடக்கத்துடன்) கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3233 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தங்கத்ரதத் 
தங்கத்திற்கும், தவள்ளிரய தவள்ளிக்கும், ததாலி நீக்கப்பட்ட ககாதுரமரயத் 
ததாலி நீக்கப்பட்ட ககாதுரமக்கும், ததாலி நீக்கப்படாத ககாதுரமரயத் 
ததாலி நீக்கப்படாத ககாதுரமக்கும், கபரீச்ெம் பழத்ரதப் கபரீச்ெம் 
பழத்திற்கும், உப்ரப உப்பிற்கும் ெரிக்குச் ெரியாக உடனுக்குடன் விற்கலாம். 
இந்த இனங்கள் மாறுபட்டிருக்கும்கபாது உடனுக்குடன் மாற்ைிக்தகாண்டால் 
நீங்கள் விரும்பியபடி விற்றுக்தகாள்ளுங்கள். இரத உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3234 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தங்கத்ரதத் 
தங்கத்திற்கும், தவள்ளிரய தவள்ளிக்கும், ததாலி நீக்கப்பட்ட ககாதுரம 
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ரயத் ததாலி நீக்கப்பட்ட ககாதுரமக்கும், ததாலி நீக்கப்படாத ககாதுரமரயத் 
ததாலி நீக்கப்படாத ககாதுரமக்கும், கபரீச்ெம் பழத் ரதப் கபரீச்ெம் 
பழத்திற்கும், உப்ரப உப்புக் கும் ெரிக்குச் ெரியாக உடனுக்குடன் விற்கலாம். 
யாகைனும் கூடுதலாகக் தகாடுத்தாகலா, அல்லது கூடுதலாகக் ககட்டாகலா 
அவர் வட்டி வாங்கிவிட்டார். இ(ந்தப் பாவத்)தில் வாங்கிய வரும் 
தகாடுத்தவரும் ெமமானவர்கள் ஆவர். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "தங்கத்ரதத் தங்கத்திற்குச் ெரிக்குச் ெரியாக விற்கலாம்'' என ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 

 3235 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கபரீச்ெம் 
பழத்ரதப் கபரீச்ெம் பழத்திற்கும், ததாலி நீக்கப்பட்ட ககாதுரமரயத் ததாலி 
நீக்கப் பட்ட ககாதுரமக்கும், ததாலி நீக்கப்படாத ககாதுரமரயத் ததாலி 
நீக்கப்படாத ககாதுரமக்கும், உப்ரப உப்புக்கும் ெரிக்குச் ெரியாக 
உடனுக்குடன் விற்கலாம். யாகைனும் கூடுதலாகக் தகாடுத் தாகலா, அல்லது 
கூடுதலாகக் ககட்டாகலா அவர் வட்டி வாங்கிவிட்டார். அவற்ைின் இனங்கள் 
கவறுபட்டிருந்தால் தவிை. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பா ளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "உடனுக்குடன்' எனும் குைிப்பு இடம்தபை வில்ரல.  

3236 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தங்கத்ரதத் 
தங்கத்திற்குச் ெரிக்குச் ெரியான எரடக்கு (விற்கலாம்). தவள்ளிரய 
தவள்ளிக்குச் ெரிக்குச் ெரியான எரடக்கு (விற்கலாம்). ஒருவர் கூடுதலாகக் 
தகாடுத் தாகலா, அல்லது கூடுதலாகக் ககட்டாகலா அது வட்டியாகும். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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3237 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தங்க நாணயத்ரதத் 
தங்க நாணயத் திற்கு, அவற்றுக்கிரடகய ஏற்ைத்தாழ்வின்ைி விற்கலாம்; 
தவள்ளி நாணயத்ரத தவள்ளி நாணயத்திற்கு, அவற்றுக்கிரடகய 
ஏற்ைத்தாழ்வின்ைி விற்கலாம். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

  

 

பாடம் : 16 தங்கத்திற்கு தவள்ளிரயக் கடனாக விற்பது தரட 
தெய்யப்பட்டுள்ளது.52 

 3238 அபுல் மின்ஹால் அப்துர் ைஹ்மான் பின் முத்இம் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: என் கூட்டாளி ஒருவர், (தங்கத்திற்கு) தவள்ளிரய ஹஜ் 
பருவம்வரை கடனாகச் தொல்லி (நாணயமாற்று முரையில்) விற்ைார். 
பின்னர் என்னிடம் வந்து அரதப் பற்ைித் ததரிவித்தார். நான், "இது தகாத 
தெயலாகும்'' என்கைன். அவர், "அவ்வாைாயின் நான் கரடத் ததருவில் அரத 
விற்ைகபாது என் னிடம் யாரும் ஆட்கெபம் ததரிவிக்கவில் ரலகய?'' என்று 
ககட்டார். ஆககவ, நான் பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்களிடம் தென்று 
அரதப் பற்ைிக் ககட்கடன். அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (நாடு துைந்து) 
மதீனாவுக்கு வந்தகபாது, நாங்கள் இந்த வியாபாைம் தெய்து 
தகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள், "உடனுக்குடன் (நாணயமாற்று) 
ஏற்பட்டால் அதனால் குற்ைமில்ரல; கடனாக (தங்கத்ரத தவள்ளிக்ககா, 
தவள்ளிரயத் தங்கத்திற்ககா) மாற்ைினால்தான் அது வட்டியாகும்' என்று 
கூைினார்கள். நீர் ரஸத் பின் அர்கம் (ைலி) அவர்களிடம் கபா(ய் இரதப் பற்ைி 
வினா எழுப்பு)வைீாக! ஏதனனில், அவர் என்ரனவிட தபரிய வணிகர் ஆவார்'' 
என்ைார்கள். அவ்வாகை நான் ரஸத் பின் அர்கம் (ைலி) அவர்களிடம் தென்று 
ககட்டகபாது, பைாஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியரதப் கபான்கை அவர்களும் 
கூைினார்கள்.53  
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3239 அபுல் மின்ஹால் அப்துர் ைஹ்மான் பின் முத்இம் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நான் பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்களிடம் நாணயமாற்று 
வியாபாைம் குைித்துக் ககட்கடன். அவர்கள், "நீர் ரஸத் பின் அர்கம் (ைலி) 
அவர்களிடம் ககளும். அவர் (என்ரனவிட) நன்கு அைிந்தவர்'' என்ைார்கள். 
அவ்வாகை நான் ரஸத் பின் அர்கம் (ைலி) அவர்களிடம் ககட்டதற்கு 
அவர்கள், "நீர் பைாஉ (ைலி) அவர்களிடகம ககளும். அவகை (என்ரன விட) 
நன்கு அைிந்தவர்'' என்ைார்கள். பின்னர் இருவரும், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தங்கத்திற்கு தவள்ளிரயக் கடனாக விற்பதற்குத் தரட 
விதித்தார்கள்'' என்று கூைினர்.54  

3240 அபூபக்ைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தவள்ளிக்கு தவள்ளிரய, தங்கத்திற்குத் தங்கத்ரதச் ெரிக்குச் 
ெரியாககவ தவிை (கவறு முரையில்) விற்கக் கூடாது எனத் தரட 
விதித்தார்கள். தங்கத்திற்கு தவள்ளிரய நாங்கள் விரும்பியவாறு 
வாங்குவதற்கும், தவள்ளிக்குத் தங்கத்ரத நாங்கள் விரும்பிய வாறு 
வாங்குவதற்கும் அனுமதித்தார்கள். இந்த ஹதீரஸ அபூபக்ைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவித்தகபாது அவர்களிடம் ஒரு மனிதர், "உடனுக்குடன் 
(மாற்ைிக்தகாண்டால்தாகன)!'' என்று ககட்டார். அதற்கு அபூபக்ைா (ைலி) 
அவர்கள் "அவ்வாகை நான் தெவியுற்கைன்'' என்ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூபக்ைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பா ளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "..... எங்களுக்குத் தரட விதித் தார்கள்'' என 
இடம்தபற்றுள்ளது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  

பாடம் : 17 தபான்னும் மணியும் உள்ள மாரலரய விற்பது  

3241 ஃபளாலா பின் உரபத் அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரகபரில் இருந்தகபாது, அவர்களிடம் 
கழுத்து மாரல ஒன்று தகாண்டுவைப்பட்டது. அதில் தபான்னும் மணியும் 
இருந்தன. அது கபார்ச் தெல்வங்களுடன் விற்கப்பட்டது. அப்கபாது 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த மாரலயில் இருந்த தபான் 
ரனத் தனிகய கழற்ைி எடுத்துவிடுமாறு உத்தைவிட்டார்கள். பிைகு மக்களிடம் 
"எரடக்கு எரட தங்கத்ரதத் தங்கத்திற்கு விற்கலாம்'' என்ைார்கள்.55  

3242 ஃபளாலா பின் உரபத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ரகபர் கபார் 
நாளில் பன்னிைண்டு "தீனாரு'க்கு ஒரு கழுத்து மாரலரய வாங்கி கனன். 
அதில் தபான்னும் மணிகளும் இருந்தன. உடகன அவற்ரை நான் தனித் 
தனிகய பிரித்ததடுத்கதன். அரவ பன்னி ைண்டு தீனாரைவிடக் கூடுதல் 
மதிப்புரடய ரவயாக இருப்பரதக் கண்கடன். ஆககவ, இது குைித்து நான் 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தொன்னகபாது, தனிகய பிரித்ததடுக்கப் படாத வரை 
(தபான்னும் மணியும் உள்ள ஆபைணங்கள்) விற்கப்படக் கூடாது'' என்ைார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஃபளாலா பின் உரபத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3243 ஃபளாலா பின் உரபத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் ரகபர் 
கபார் நாளில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தகபாது, 
(தபான்னும் மணியும் கெர்க்கப்பட்டிருந்த) தங்க "ஊக்கியா'ரவ இைண்டு 
மூன்று தபாற்காசு (தீனார்) களுக்கு யூதர்களிடம் விற்கைாம். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எரடக்கு எரட ெரியாககவ தவிை 
(கவறு முரையில்) தங்கத்திற்குத் தங்கத்ரத விற்காதீர்கள்'' என்று 
கூைினார்கள்.56  

3244 ஹனஷ் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
ஃபளாலா பின் உரபத் (ைலி) அவர்களுடன் ஒரு கபாரில் இருந்கதாம். 
எனக்கும் என் கதாழர்களுக்கும் (கபார்ச் தெல்வத்தின் பங்காக) மாரல ஒன்று 
கிரடத் தது. அதில் தபான், தவள்ளி, முத்து ஆகியன கெர்க்கப்பட்டிருந்தன. 
அரத நான் விரலக்கு வாங்க விரும்பிகனன். எனகவ, ஃபளாலா பின் உரபத் 
(ைலி) அவர்களிடம் அரதப் பற்ைிக் ககட்கடன். அப்கபாது அவர்கள், 
மாரலயிலுள்ள தங்கத்ரதத் தனிகய எடுத்து, அரதத் தைாெின் ஒரு 
தட்டிலும், உனது தங்கத்ரத மற்தைாரு தட்டிலும் ரவப்பைீாக. பிைகு ெரிக்குச் 
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ெரியா ககவ தவிை (கவறு முரையில்) நீ (தங்கத்ரதத் தங்கத்திற்கு) 
தபற்றுக்தகாள்ள கவண்டாம். ஏதனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அல்லாஹ்ரவயும் மறுரம நாரளயும் நம்பிக்ரக தகாண்டவர் 
ெரிக்குச் ெரியாககவ தவிை (கவறு முரையில் தங்கத்ரதத் தங்கத்திற்கும் 
தவள்ளிரய தவள்ளிக்கும்) தபை கவண்டாம்' என்று கூைியரத நான் 
ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 18 ெரிக்குச் ெரியாக உணவுப் தபாருரள விற்ைல் 
 3245 புஸ்ர் பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: மஅமர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர் கள் ஒரு "ஸாஉ' ததாலி நீக்கப்பட்ட ககாது 
ரமரயத் தம் அடிரமயிடம் தகாடுத்து, "இரத விற்றுவிட்டு அந்தக் காரெக் 
தகாண்டு ததாலி நீக்கப்படாத ககாதுரம வாங்கி வா'' என்று அனுப்பினார்கள். 
அந்த அடிரம தென்று, அரதக் தகாடுத்து ஒரு "ஸாஉ' ககாதுரமயும் ெற்று 
கூடுதலாகவும் தபற்றுவந்தார். அவர் மஅமர் (ைலி) அவர்களிடம் வந்து 
நடந்தரதத் ததரிவித்தார். அதற்கு மஅமர் (ைலி) அவர்கள், "ஏன் அவ்வாறு 
தெய்தாய்? நீ தென்று அரதத் திருப்பிக் தகாடுத்துவிடு. ெரிக்குச் ெரியாககவ 
தவிை (கவறு முரையில் உணவுப் தபாருரள) வாங்காகத. ஏதனனில், 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ெரிக்குச் ெரியாககவ உணவுப் 
தபாருரள உணவுப் தபாருளுக்கு (விற்கப்படும்)' என்று கூைியரத நான் தெவி 
யுற்றுள்களன்'' என்ைார்கள். கமலும் மஅமர் (ைலி) அவர்கள், "அன்ரைய நாளில் 
ததாலி நீக்கப்படாத ககாதுரமகய எங்கள் உணவாக இருந்தது'' என்று 
கூைினார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் "இது (ததாலி நீக்கப்படாத ககாதுரம), 
அரதப் கபான்று (ததாலி நீக்கப்பட்ட ககாது ரமரயப் கபான்று ஒகை 
இனமாக) இல்ரலகய?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அது 
ஒன்றுக்தகான்று ஒப்பானதாக இருக்குகமா என நான் அஞ்சுகிகைன்'' என்று 
கூைினார்கள்.57 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3246 அபூஹுரைைா (ைலி) மற்றும் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) ஆகிகயார் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனூ அதீ அல்அன்ொரீ 
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குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒருவரை ரகபர் பகுதியின் அதிகாரியாக நியமித்து 
அனுப்பிரவத்தார்கள். அவர் (தென்றுவிட்டு ரகபரிலிருந்து) உயர் ைகப் 
கபரீச்ெம் பழங்கரளக் தகாண்டுவந்தார். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "ரகபரின் கபரீச்ெம் பழங்கள் அரனத்துகம இப்படித்தான் 
(உயர் ைகமான தாக) இருக்குமா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், 
"இல்ரல; அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் 
மட்டமான கபரீச்ெம் பழத்தில் இைண்டு "ஸாஉ'கரளக் தகாடுத்து விட்டு, 
(இந்த உயர் ைகப் கபரீச்ெம் பழத்தில்) ஒரு "ஸாஉ' வாங்குகவாம்'' என்று 
தொன்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாறு தெய்யாதீர்கள். 
(உணவுப் தபாருரள) ெரிக்குச் ெமமாககவ வாங்குங்கள். அல்லது 
(உங்களிடமுள்ள) இந்த (மட்டமான) கபரீச்ெம் பழத்ரத விற்றுவிட்டு, அந்தத் 
ததாரகக்கு அ(ந்த உயர் ைகப் கபரீச்ெம் பழத்)ரத வாங் குங்கள். 
இவ்வாறுதான் நிறுக்கப்படும் தபாருட்களின் ெட்டமும்'' என்று தொன் 
னார்கள்.58 

 3247 அபூஹுரைைா (ைலி) மற்றும் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) ஆகிகயார் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மனிதரை ரகபர் 
பகுதியின் அதிகாரி யாக நியமித்(து அனுப்பிரவத்)தார்கள். அவர் 
(தென்றுவிட்டு) உயர் ைகப் கபரீச்ெம் பழங்கரளக் தகாண்டுவந்தார். அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ரகபரின் கபரீச்ெம் பழங்கள் எல்லாகம 
இப்படித்தான் (உயர் ைகமானதாக) இருக்குமா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், 
"இல்ரல; அல்லாஹ் வின் மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் 
மட்டைகப் கபரீச்ெம் பழங்களில் இைண்டு "ஸாஉ'கள் தகாடுத்து ஒரு "ஸாஉ' 
இந்த (உயர் ைகப் கபரீச்ெம்) பழம் வாங்கு கிகைாம்; அல்லது மட்டைகப் 
கபரீச்ெம் பழங்களில் மூன்று "ஸாஉ'கள் தகாடுத்து, (இந்த உயர் ைகப் 
கபரீச்ெம் பழங்களில்) இைண்டு "ஸாஉ'கள் வாங்குகிகைாம்'' என்று கூைினார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவ்வாறு தெய்யாதீர்! 
மட்டைகமான கபரீச்ெம் பழங்கரள தவள்ளிக் காசுகளுக்கு விற்றுவிட்டு, அந்த 
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தவள்ளிக் காசுகளுக்கு உயர் ைகப் கபரீச்ெம் பழங்கரள வாங்குவைீாக!'' என்று 
தொன்னார்கள்.  

3248 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: பிலால் (ைலி) அவர்கள் 
("பர்ன'ீ எனப்படும்) உயர் ைகப் கபரீச்ெம் பழங்களுடன் வந்தார்கள். 
அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது எங்கிருந்து 
கிரடத்தது?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு பிலால் (ைலி) அவர்கள், "என்னிடம் 
மட்ட ைகப் கபரீச்ெம் பழங்கள் இருந்தன; நபி (ஸல்) அவர்களின் உணவுக்காக 
அதில் இைண்டு "ஸாஉ'கள் தகாடுத்து இ(ந்த உயர் ைகப் கபரீச்ெம் பழத்)தில் 
ஒரு "ஸாஉ' வாங்கிகனன்'' என்ைார். அந்த கநைத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "ஆ! இது வட்டிகயதான்! இவ்வாறு தெய்யாதீர்கள். நீங்கள் 
இந்த (உயர் ைக)ப் கபரீச்ெம் பழத்ரத வாங்க விரும்பி னால் உங்களிடமுள்ள 
அ(ந்த மட்டைகப் கபரீச்ெம் பழத்)ரதத் தனியாக விற்றுவிட்டு, பிைகு அந்தத் 
ததாரகயின் மூலம் (உயர் ைகப் கபரீச்ெம் பழத்ரத) வாங்கிக்தகாள் ளுங்கள்'' 
என்ைார்கள்.59 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் முஹம்மத் பின் ெஹ்ல் அத்தமீமீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
"அந்த கநைத்தில்' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 

3249 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் களிடம் கபரீச்ெம் பழங்கள் தகாண்டுவைப் பட்டன. அப்கபாது 
அவர்கள், "இது என்ன? நம் கபரீச்ெம் பழங்களுக்கு கவறுபடு கிைகத!'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு (கபரீச்ெம் பழங்கரளக் தகாண்டுவந்த) அந்த மனிதர், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நம் கபரீச்ெம் பழங்களில் இைண்டு "ஸாஉ'கள் 
தகாடுத்துவிட்டு, இ(ந்த உயர் ைகப் கபரீச்ெம் பழத்)தில் ஒரு "ஸாஉ' 
வாங்கிகனாம்'' என்ைார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"இதுதான் வட்டியாகும். இரதத் திருப்பிக் தகாடுத்துவிடுங்கள்; பிைகு நமது 
கபரீச்ெம் பழத்ரத (தனிகய) விற்றுவிட்டு, (அந்தத் ததாரகயின் மூலம்) 
நமக்காக இந்த (உயர் ைகப்) கபரீச்ெம் பழத்ரத வாங்குங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள்.  
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3250 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது காலத்தில் மட்டைகப் கபரீச்ெம் பழங்கள் எங்களுக்கு 
வழங்கப்படும். அரவ கலப்புப் கபரீச்ெம் பழங்களாகும். அவற்ைில் இைண்டு 
"ஸாஉ'களுக்கு ஒரு "ஸாஉ' (உயர் ைகப் கபரீச்ெம் பழம்) என்ை அடிப்பரடயில் 
நாங்கள் விற்பரன தெய்து வந்கதாம். இச்தெய்தி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு எட்டியகபாது, "ஒரு "ஸாஉ'க்கு இைண்டு "ஸாஉ'கள் கபரீச்ெம் 
பழங்கள் கூடாது; ஒரு ஸாஉக்கு இைண்டு "ஸாஉ'கள் ததாலி நீக்கப்பட்ட 
ககாதுரமயும் கூடாது; இைண்டு தவள்ளி திர்ஹங்களுக்கு ஒரு தவள்ளி 
திர்ஹமும் கூடாது'' என்று கூைினார்கள்.60  

3251 அபூநள்ைா முன்திர் பின் மாலிக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம் நாணயமாற்று வணிகம் பற்ைி 
வினவிகனன். அப்கபாது அவர்கள் "உடனுக்குடன் மாற் ைிக்தகாள்கிைரீ்களா?'' 
என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்கைன். அதற்கு அவர்கள், "அவ்வாைாயின் 
குற்ைமில்ரல'' என்ைார்கள். பிைகு அபூெயதீ் (ைலி) அவர்களிடம் நான் இரதத் 
ததரிவித்கதன்; "நான் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம் நாணயமாற்று 
வணிகம் குைித்துக் ககட்கடன். அவர்கள் "உடனுக்குடன் 
மாற்ைிக்தகாள்கிைரீ்களா' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்கைன். அவ்வாைா 
யின் குற்ைமில்ரல' என்று அவர்கள் கூைினார்கள்'' என்கைன். அபூெயதீ் (ைலி) 
அவர்கள், "அவ்வாைா தொன்னார்கள். நாம் அவருக்குக் கடிதம் எழுதுகிகைாம். 
இனி அவ்வாறு உங்களுக் குத் தீர்ப்பளிக்கமாட்டார்'' என்று கூைிவிட்டுப் 
பின்வருமாறு ததரிவித்தார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
ஊழியர்களில் ஒருவர், ஒரு வரகப் கபரீச்ெம் பழத்ரதக் தகாண்டுவந்தார். 
அந்தப் பழங்கரள அந்நியமாகக் கண்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இது நமது மண்ணில் விரளயும் கபரீச்ெம் பழங்கள் இல்ரல 
கபாலிருக்கிைகத?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், "இந்த ஆண்டு நமது மண்ணில் 
அல்லது நமது கபரீச்ெம் பழங்களில் ெில (மட்டைகமான பழங்கள்) இருந்தன. 
எனகவ, அவற்ரையும் அவற்றுடன் இன்னும் ெிைிதளவு கூடுதல் பழத்ரதயும் 
தகாடுத்து, இ(வ்வரகப் கபரீச்ெம் பழத்)ரதப் தபற்கைன்'' என்று கூைினார். 
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அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கூடுதலாகக் 
தகாடுத்துவிட்டாய்; வட்டியாக்கிவிட்டாய். இரத நமக்கு அருகில் தகாண்டுவை 
கவண்டாம். உம்முரடய கபரீச்ெம் பழங்களில் ஒன்று உமக்குச் ெந்கதகத்ரத 
ஏற்படுத்தினால் அரத விற்றுவிட்டு, பின்னர் (அந்தத் ததாரகரய ரவத்து) நீ 
விரும்புகின்ை (கபரீச்ெம் பழ இனத்)ரத வாங்கிக்தகாள்'' என்று கூைினார்கள்.  

3252 அபூநள்ைா முன்திர் பின் மாலிக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
இப்னு உமர் (ைலி) மற்றும் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) ஆகிய இருவரிடமும் 
நாணயமாற்று வணிகம் பற்ைிக் ககட்கடன். அவ்விருவரும் அரதக் 
குற்ைமாகக் கருத வில்ரல. பின்னர் நான் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
அவர்களிடம் அமர்ந்திருந்தகபாது, நாணயமாற்று பற்ைி அவர்களிடம் ககட் 
கடன். அதற்கு அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள், "கூடுதலாக வருபரவ வட்டியாகும்'' 
என்ைார் கள். (இப்னு உமர் (ைலி) இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) ஆகிய) இருவரும் 
(கவறு விதமாக) கூைியிருந்ததால், நான் அபூெயதீ் (ைலி) அவர்களது கருத்ரத 
ஆட்கெபித்கதன். அப்கபாது அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிட மிருந்து தெவியுற்ைரதகய நான் உம்மிடம் அைிவிக்கிகைன்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அவர்களின் கபரீச்ெ மைத் 
கதாட்டக்காைர் ஒரு "ஸாஉ' உயர் ைகப் கபரீச்ெம் பழத்துடன் வந்தார். நபி 
(ஸல்) அவர்களது கபரீச்ெம் பழம் இந்த (மட்டைக) இனத்ரதச் கெர்ந்ததாக 
இருந்தது. ஆககவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் கதாட்டக்காைரிடம், "இது 
எங்கிருந்து கிரடத்தது?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், "நான் 
(நம்மிடமிருந்த மட்டைகப் கபரீச்ெம் பழங்களில்) இைண்டு "ஸாஉ'களுடன் 
தென்று, அதற்குப் பதிலாக இந்த (உயர் ைகப் கபரீச்ெம் பழத்தின்) ஒரு 
"ஸாஉ'ரவ வாங்கி வந்கதன். கரடத் ததருவில் இந்தப் கபரீச்ெம் பழத்தின் 
விரல இவ்வளவு; இந்தப் கபரீச்ெம் பழத்தின் விரல இவ்வளவு'' என்று 
கூைினார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனக்குக் 
ககடுதான்; நீ வட்டி வியாபாைம் தெய்துவிட்டாய். இ(வ்வாறு உயர் ைகப் 
கபரீச்ெம் பழத்)ரத நீ விரும்பினால், உமது கபரீச்ெம் பழத்ரத (கவறு) 
ஏகதனும் ஒரு தபாருளுக் காக விற்றுவிட்டு, பிைகு அந்தப் தபாருளுக்குப் 
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பதிலாக நீ விரும்பும் எந்தப் கபரீச்ெம் பழத்ரத கவண்டுமானாலும் 
வாங்கிக்தகாள்'' என்ைார்கள். அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள் "கபரீச்ெம் பழத்ரதப் 
கபரீச்ெம் பழத்திற்கு (ஏற்ைத்தாழ்வுடன் விற்பது) வட்டியாக இருக்க அதிகத் 
தகுதியுரடயதா, அல்லது தவள்ளிரய தவள்ளிக்கு (ஏற்ைத் தாழ்வுடன்) 
விற்பது வட்டியாக இருக்க அதிகத் தகுதியுரடயதா?'' என்று ககட்டார்கள். 
பின்னர் நான் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிம் தென்ைகபாது, அவ்வாறு விற்க 
கவண்டாம் என அவர்கள் என்ரனத் தடுத்தார்கள். பிைகு நான் இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம் தெல்லவில்ரல; (ஆயினும்,) அபுஸ்ஸஹ்பா 
(ைஹ்) அவர்கள், "நான் மக்காவில் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம் இரதப் 
பற்ைிக் ககட்கடன். அப்கபாது அவர்கள் அரத தவறுக்கத் தக்கதாகக் 
கருதினார்கள்'' என்று என்னிடம் கூைினார்கள்.  

3253 அபூொலிஹ் அஸ்ஸய்யாத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூெயதீ் 
அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் "தங்க நாணயத்திற்குத் தங்க நாணயத்ரத யும் 
தவள்ளி நாணயத்திற்கு தவள்ளி நாணயத்ரதயும் ெரிக்குச் ெமமாக 
விற்கலாம். கூடுதலாகக் தகாடுத்தாகலா, கூடுதலாகக் ககட்டாகலா அவர் 
வட்டி வாங்கிவிட்டார்'' என்று கூைியரத நான் தெவியுற்கைன். அவர்களிடம் 
நான் "இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கவறு விதமாகக் கூறுகிைார்ககள?'' 
என்று ககட்கடன். அதற்கு அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள் "நான் இப்னு அப்பாஸ் 
அவர்கரளச் ெந்தித்த கபாது, நீங்கள் கூைிவருவரத அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ைரீ்களா, அல்லது இரைகவதத்தில் 
கண்டீர்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அவ்வாறு நான் 
தெவியுைவுமில்ரல; இரைகவதத்தில் அரத நான் காணவுமில்ரல. மாைாக, 
"வட்டி என்பது கடனுக்கு (நாணயமாற்று தெய்யும்கபாது)தான்' என்று நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்ககள என்னிடம் 
கூைினார்கள்'' என்ைார்கள்.61 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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3254 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வட்டி என்பகத கடனில்தான். இரத 
உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3255 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உடனுக்குடன் 
நிகழ்ந்த (நாணயமாற்று வணிகத்)தில் வட்டி கிரடயாது. இரத உொமா பின் 
ரஸத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

3256 அதாஉ பின் அபைீபாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூெயதீ் 
அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கரளச் ெந்தித்து, 
"நாணயமாற்று விையத்தில் தாங்கள் தொல்லிவருவரத அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் தெவியுற் ைரீ்களா? அல்லது 
இரைகவதத்தில் கண்ட ரதக் கூறுகிைார்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "இல்ரல; அவ்வாறு நான் தொல்லவில்ரல. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளப் பற்ைி நீங்கள் நன்கு அைிவரீ்கள். 
அல்லாஹ்வின் கவதத்தில் உள்ளதாகவும் எனக்குத் ததரியவில்ரல. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அைிக; வட்டி என்பகத கடனில்தான்' 
என்று கூைினார்கள் என உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள்தாம் என்னிடம் 
தொன்னார்கள்'' என்று விரடயளித்தார்கள். 

  

 

பாடம் : 19 வட்டி வாங்குபவருக்கும் வட்டி தகாடுப்பவருக்கும் வந்துள்ள 
ொபம்.  
3257 அல்கமா பின் ரகஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ைலி) அவர் கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வட்டி 
வாங்குபவரையும் வட்டி தகாடுப்ப வரையும் ெபித்தார்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
நான் "அதற்குக் கணக்கு எழுதுபவரையும் அதன் இரு ொட்ெிகரளயும் 
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(ெபித்தார்கள் என்று கெர்த்துக் கூறுங்கள்)'' என்கைன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் "நாம் (அல்லாஹ்வின் தூதரிடமிருந்து) தெவி 
யுற்ைரதகய அைிவிக்கிகைாம்'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3258 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், வட்டி வாங்குபவரையும் வட்டி தகாடுப்பவ ரையும், அதற்குக் 
கணக்கு எழுதுபவரையும் அதன் இரு ொட்ெிகரளயும் ெபித்தார்கள். கமலும், 
"இவர்கள் அரனவரும் (பாவத்தில்) ெமமானவர்கள் ஆவர்'' என்று 
கூைினார்கள்.62 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 20 அனுமதிக்கப்பட்டரதக் ரகயாள்வதும் 
ெந்கதகத்திற்கிடமானவற்ரைக் ரகவிடுவதும்  

3259 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
அனுமதிக்கப்பட்டதும் (ஹலால்) ததளிவானது; தரட தெய்யப்பட்டதும் 
(ஹைாம்) ததளி வானது. இவ்விைண்டிற்கும் இரடயில் 
ெந்கதகத்திற்கிடமானரவயும் (முஷ்தபிஹாத்) இருக்கின்ைன. மக்களில் 
தபரும்பாகலார் அவற்ரை அைியமாட்டார்கள். எனகவ, யார் 
ெந்கதகத்திற்கிடமானவற் ரைத் தவிர்த்துக்தகாள்கிைாகைா அவர் தமது 
மார்க்கத்ரதயும் தமது மானத்ரதயும் காப் பாற்ைிக்தகாள்கிைார். யார் 
ெந்கதகத்திற்கிட மானவற்ைில் தரலயிடுகிைாகைா அவர் அனு 
மதிக்கபடாதவற்ைில் தரலயிடுகிைார். கவலிகயாைங்களில் (கால்நரடகரள) 
கமய்ப்பவர், கவலிக் குள்களகய (கால்நரடகரள) கமயவிட கநரும். அைிக! 
ஒவ்தவாரு மன்னனுக்கும் ஓர் எல்ரல உண்டு. அல்லாஹ்வின் எல்ரல 
அவனால் தரட விதிக்கப்தபற்ைரவகய. அைிக! உடலில் ஒரு ெரதத் துண்டு 
இருக்கிைது. அது ெீைரடந்துவிட்டால் உடல் முழுவதும் ெீைரடந்துவிடும். அது 
ெீைழிந்துவிட்டால் முழு உடலும் ெீைழிந்துவிடும். அைிக! அதுகவ இதயம். 
இரத நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.63 இரத 
அவர்கள் அைிவிக்கும்கபாது தம்மிரு காதுகரள கநாக்கி இரு விைல்களால் 
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ரெரக தெய்து (இந்தக் காதுகளால்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(கமற்கண்டவாறு) கூைியரதக் ககட்கடன் என்ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
ஆயினும், கமற்கண்ட ஹதீகஸ மற்ைரத விட முழுரமயானதும் தபரியதும் 
ஆகும்.  

3260 ஆமிர் அஷ்ைஅப ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நபித்கதாழர்களில் 
ஒருவைான நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்கள் ஹிம்ஸ் (ெிரியா) நகரில் 
மக்களுக்கு உரையாற்றும்கபாது, "அனுமதிக்கப்தபற்ைதும் ததளிவானது; தரட 
தெய்யப்பட்டதும் ததளிவானது...'' என்று ததாடங்கும் கமற்கண்ட ஹதீரஸ 
அைிவித்தார்கள். இந்த அைிவிப்பில் "கவலிக்குள்களகய கமயவிட கநரும்'' 
என்பதுவரைகய இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 21 ஒட்டகத்ரத விற்பதும், (விற்ைவர் குைிப்பிட்ட தூைம்வரை) அதில் 
பயணம் தெய்துதகாள்கவன் என நிபந்தரன விதிப்பதும். 

 3261 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (ஒரு 
பயணத்திலிருந்து திரும்பு ரகயில்) நன்ைாக இயங்காதிருந்த எனது 
ஒட்டகத்தில் தென்றுதகாண்டிருந்கதன். அதற்கு ஓய்வு தகாடுக்க நான் 
எண்ணியிருந்கதன். அப்கபாது என்னிடம் வந்து கெர்ந்த நபி (ஸல்) அவர்கள் 
எனக்காகப் பிைார்த்தித்தார்கள்; எனது ஒட்டகத்ரத அடித்தார்கள். அது 
முன்தனப்கபாதும் இல்லாத அளவுக்கு (மிக கவகமாக) ஓடியது. பிைகு நபி 
(ஸல்) அவர்கள் "இ(ந்த ஒட்டகத்)ரத ஓர் "ஊக்கியா'வுக்கு எனக்கு விற்றுவிடு'' 
என்று ககட்டார் கள். நான் "இல்ரல' என்கைன். பிைகு (மீண்டும்) "இரத 
எனக்கு விற்றுவிடு'' என்று ககட்டார்கள். நான் ஓர் "ஊக்கியா'வுக்கு அரத 
விற்கைன்; ஆனால், என் வடீ்டாரிடம் கபாய்ச் கெரும்வரை அதில் பயணம் 
தெய்துதகாள்வதற்கு என்ரன அனுமதிக்க கவண்டும் என்று நிபந்தரன 
யிட்கடன். (அவர்களும் அந்த நிபந்தரனரய ஏற்ைார்கள்.) நான் (மதீனாவுக்கு) 
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வந்து கெர்ந்தகபாது, அந்த ஒட்டகத்ரத நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (ஒப்பரடக்க) 
தகாண்டுதென்கைன். அவர்கள் அதன் விரலரய எனக்குக் தகாடுத்தார்கள். 
பிைகு நான் திரும்பிச் தென்ைகபாது, எனக்குப் பின்னாகலகய நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஆளனுப்பி (என்ரன மீண்டும் அரழத்து), "உனது ஒட்டகத்ரத நான் 
எடுத்துக்தகாள் வதற்காக அதன் விரலரய நான் குரைத்து விடுகவன் என நீ 
எண்ணிக்தகாண்டாயா? (என்னிடம் தை கவண்டிய) உனது ஒட்டகத் ரதயும், 
உனக்குச் கெை கவண்டிய தவள்ளிக் காசுகரளயும் நீகய எடுத்துக்தகாள். அது 
உனக்குரியதுதான்'' என்ைார்கள்.64 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3262 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஓர் அைப்கபாருக்குச் தென்கைன். 
நன்ைாக இயங்காதிருந்த, நடக்க முடியாமல் நடந்துதகாண்டிருந்த, தண்ணரீ் 
சுமக்கும் எனது ஒட்டகம் ஒன்ைின் மீது அமர்ந்து நான் 
தென்றுதகாண்டிருந்தகபாது (வழியில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என்ரன வந்தரடந்தார்கள். என்னிடம், "உனது ஒட்டகத்திற்கு என்ன 
கநர்ந்தது?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "கநாய் கண்டுள்ளது' என்கைன். அரதக் 
ககட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெற்று பின்வாங்கி அரத 
அதட்டினார் கள்; அதற்காகப் பிைார்த்தரனயும் தெய்தார்கள். உடகன அது 
(கவகமாக ஓடி) எல்லா ஒட்டகங் களுக்கும் முன்கன தென்றுதகாண்டிருந்தது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "உனது ஒட்டகத்ரத 
(இப்கபாது) எப்படிக் காண்கிைாய்?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "நல்ல நிரலயில் 
காண்கிகைன். தங்களது (பிைார்த்த ரனயின்) வளம் அதற்குக் கிரடத்து 
விட்டது'' என்கைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ அரத எனக்கு 
விற்றுவிடுகிைாயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் (நபியவர்களுக்கு விரலக்கு 
விற்க) தவட்கப்பட்கடன். (அத் துடன்) எங்களிடம் அரதத் தவிை தண்ணரீ் 
சுமக்கும் ஒட்டகம் கவதைதுவும் இருக்க வில்ரல. பின்னர் நான், "ெரி 
(விற்றுவிடு கிகைன்) என்கைன். ஆயினும், மதீனா தென்ைரடயும்வரை அதன் 
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மீது பயணம் தெய்துதகாள்ள என்ரன அனுமதிக்க கவண்டும் எனும் 
நிபந்தரனயின்கபரில் அவர்களுக்கு அந்த ஒட்டகத்ரத விற்றுவிட்கடன். 
பின்னர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் புது மாப்பிள்ரள'' என்று தொல்லி 
(ஊருக்கு விரை வாகச் தெல்ல) அனுமதி ககட்கடன். அவர்கள் எனக்கு 
அனுமதியளித்தார்கள். ஆககவ, நான் மக்கரளவிட முன்னதாகச் தென்று 
மதீனாரவ அரடந்துவிட்கடன். அப்கபாது என் தாய் மாமன் (ஜத்து பின் 
ரகஸ் அவர்கள் என்ரனச்) ெந்தித்து ஒட்டகத்ரதப் பற்ைிக் ககட்டார். நான் 
அரத என்ன தெய்கதன் என்பரத அவரிடம் ததரிவித்கதன். அதற்காக அவர் 
என்ரனக் கடிந்துதகாண்டார். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
(நான் புது மாப்பிள்ரள என்று தொல்லி) மதீனாவுக்கு விரைவாக தெல்ல 
அனுமதி ககட்டகபாது அவர்கள் என்னிடம், "நீ யாரை மணந்து தகாண்டாய்? 
கன்னிப் தபண்ரணயா, கன்னி கழிந்த தபண்ரணயா?'' என்று ககட்டார்கள். 
நான், "கன்னி கழிந்த தபண்ரணத்தான் மணந்துதகாண்கடன்'' என்கைன். 
"கன்னிப் தபண்ரண மணந்து தகாண்டு, அவகளாடு நீயும் உன்கனாடு 
அவளுமாகக் கூடிக்குலவி மகிழ்ந்திருக்கலாகம?'' என்று கூைினார்கள். நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! எனக்குச் ெிறு வயது ெககாதரிகள் பலர் இருக்கும் 
நிரலயில் என் தந்ரத (உஹுதுப் கபாரில்) "இைந்துவிட்டார்கள்' அல்லது 
"தகால்லப்பட்டுவிட்டார்கள்'. ஆககவ, அவர்களுக்கு ஒழுக்கம் கற்பிக்ககவா, 
அவர்கரளப் பைாமரிக்ககவா முன்வைாத, அவர் கரளப் கபான்கை 
(அனுபவமற்ை இளவயதுப் தபண்) ஒருத்திரய மணந்து, அவர்களிடம் 
அரழத்துச் தெல்ல நான் விரும்பவில்ரல. ஆககவ, அவர்கரளப் 
பைாமரிப்பதற்காகவும் அவர் களுக்கு ஒழுக்கம் கற்பிப்பதற்காகவும் (வாழ்ந்து 
பக்குவப்பட்ட) கன்னி கழிந்த ஒரு தபண் ரணகய நான் மணந்துதகாண்கடன்'' 
என்று விரடயளித்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு 
வந்து கெர்ந்தகபாது, காரல யில் ஒட்டகத்துடன் அவர்களிடம் தென் கைன். 
எனக்கு அதன் விரலரயக் தகாடுத் தார்கள். பிைகு அந்த ஒட்டகத்ரதயும் 
என்னிடகம திருப்பிக் தகாடுத்துவிட்டார்கள் (அன்பளிப்பாக).65 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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3263 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் 
பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுடன் மக்காவிலிருந்து மதீனா கநாக்கி 
வந்துதகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது எனது ஒட்டகத்திற்கு கநாய் 
ஏற்பட்டுவிட்டது...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகி, கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளது. பின்வரும் தகவலும் அதில் 
இடம்தபற்றுள்ளது: என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனது 
இந்த ஒட்டகத்ரத எனக்கு விற்றுவிடு'' என்று ககட்டார்கள். நான், "இல்ரல; 
அது உங்களுக்கக உரியது (விரல கவண்டாம்)'' என்கைன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ரல; அரத எனக்கு விரலக்கு விற்றுவிடு'' 
என்ைார்கள். நான், "இல்ரல (விரல கவண்டாம்) இது உங்களுக்கு உரியது, 
அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்கைன். அவர்கள், "இல்ரல, அரத நீ எனக்கு 
விற்றுவிடு'' என்ைார்கள். "அவ்வாைாயின் நான் ஒருவருக்கு ஓர் "ஊக்கியா' 
தங்கம் கடனாகக் தகாடுக்க கவண்டியுள்ளது. அந்தக் கடனுக்குப் பகைமாக 
இரத உங்களுக்குக் தகாடுத்துவிடுகிகைன்'' என்கைன். அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நான் இரத வாங்கிக்தகாண்கடன். (உன் ககாரிக்ரகப்படி) 
மதீனா வரை இதன் மீது அமர்ந்துதகாண்டு வந்துகெர்' என்ைார்கள். நான் 
மதீனாவுக்கு வந்தகபாது, பிலால் (ைலி) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இவருக்கு ஓர் "ஊக்கியா' தங்கத்ரதயும் இன்னும் 
கூடுதலாகவும் தகாடுங்கள்'' என்ைார்கள். பிலால் (ைலி) அவர்கள் என்னிடம் 
ஓர் "ஊக்கியா' தங்கமும் தகாடுத்தார்கள். கமலும், கூடுதலாக ஒரு "கீைாத்'தும் 
தகாடுத்தார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூடுதலாகத் தந்த 
(கீைாத்தான)து என்ரனவிட்டு ஒருகபாதும் பிரியாது'' என்று நான் 
கூைிக்தகாண்கடன். அந்த ஒரு "கீைாத்' எனது பணப் ரபயிகலகய 
இருந்துவந்தது. பின்னர் "ஹர்ைா'ப் கபார் நாளில் ெிரியாவாெிகள் அரத 
எடுத்துக்தகாண்டு விட்டார்கள். 

 3264 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில் "நாங்கள் ஒரு பயணத்தில் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். 
அப்கபாது எனது ஒட்டகம் பின்தங்கிவிட்டது...'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
அதில், "பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அ(ந்த ஒட்டகத்)ரதக் 
குத்தினார்கள். பிைகு என்னிடம், அல்லாஹ்வின் தபயைால் இதில் ஏைிச் தெல் 
என்ைார்கள்'' என்றும் இடம்தபற் றுள்ளது. கமலும், "எனக்கு அதிகமாகக் 
தகாடுத்துக்தகாண்கட "அல்லாஹ் உன்ரன மன்னிப்பானாக!' எனப் 
பிைார்த்தித்துக் தகாண்டிருந்தார்கள்'' என அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

3265 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (பயணத்தில்) எனது ஒட்டகம் 
நன்ைாக இயங்காதிருந்த நிரலயில் நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் 
வந்தார்கள். பிைகு எனது ஒட்டகத் ரதக் குத்தினார்கள். அது 
குதித்கதாடலாயிற்று. பின்னர் நபி (ஸல்) அவர்கள் தொல்வரதக் 
ககட்பதற்காக அதன் கடிவாளத்ரதப் பிடித்து அதன் கவகத்ரத 
மட்டுப்படுத்திக்தகாண்டிருந் கதன். ஆனால், என்னால் முடியவில்ரல. பிைகு 
நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ரன வந்தரடந்த கபாது, "அரத எனக்கு விற்றுவிடு'' 
என்ைார்கள். நான் அரத ஐந்து "ஊக்கியா'க்களுக்கு அவர் களுக்கு 
விற்றுவிட்கடன். அப்கபாது "மதீனா தென்ைரடயும்வரை அதன் மீது பயணம் 
தெய்துதகாள்ள என்ரன அனுமதிக்க கவண்டும் எனும் நிபந்தரனயின்கபரில்'' 
என்று தொன்கனன். நபி (ஸல்) அவர்கள் "மதீனா தென்ைரடயும்வரை அதன் 
மீது நீ பயணம் தெய்துதகாள்ளலாம்'' என்ைார்கள். நான் மதீனா வந்து 
கெர்ந்தகபாது, அந்த ஒட்டகத்ரத அவர்களிடம் (ஒப்பரடக்க) தகாண்டுதென் 
கைன். (அதன் விரலரயயும்) கூடுதலாக ஓர் "ஊக்கியா'வும் அவர்கள் 
எனக்குக் தகாடுத்தார்கள். பின்னர் அந்த ஒட்டகத்ரதயும் எனக்கு 
அன்பளிப்பாகத் தந்துவிட்டார்கள். 

 3266 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுடன் ஒரு பயணத்தில் -("அைப்கபார் 
வைீனாக' என்றும் கூைினார்கள் என்கை எண்ணுகிகைன்)- கலந்துதகாண்கடன். 
மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள ரதப் கபான்கை 
இடம்தபற்றுள்ளன. கமலும், பின்வருமாறு கூடுதலாகவும் இடம்தபற் றுள்ளது: 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஜாபிர்! (ஒட்டகத்தின்) விரல 
முழுவரதயும் தபற்றுக் தகாண்டாயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' 
என்கைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "விரலயும் உனக்கக 
உரியது; ஒட்டகமும் உனக்கக உரியது. விரலயும் உனக்கக உரியது; 
ஒட்டகமும் உனக்கக உரியது'' என்ைார்கள்.66  

3267 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு முரை) இைண்டு "ஊக்கியா'க்களுடன் ஒரு 
திர்ஹம் அல்லது இைண்டு திர்ஹங்கரளக் தகாடுத்து என்னிடமிருந்து ஓர் 
ஒட்டகத்ரத வாங்கி னார்கள். (மதீனாவிற்கு அருகிலுள்ள) "ஸிைார்' 
எனுமிடத்திற்கு அவர்கள் வந்தகபாது, ஒரு மாட்ரட அறுக்கும்படி 
உத்தைவிட்டார்கள். அதன்படி அறு(த்து ெரம)க்கப்பட்டது. அரத அரனவரும் 
உண்டார்கள். மதீனாவுக்கு வந்தகபாது, பள்ளிவாெலுக்குச் தென்று இைண்டு 
ைக்அத்கள் ததாழும்படி எனக்கு உத்தைவிட்டார்கள். (பின்னர்) ஒட்டகத்தின் 
விரலரய எனக்குக் தகாடுத்தார்கள். ெற்று தாைாளமாககவ நிறுத்தார்கள். 

 3268 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும் அதில், "ஒரு 
ததாரகரயக் குைிப்பிட்டு என்னிடமிருந்து அ(ந்த ஒட்டகத்)ரத 
வாங்கிக்தகாண்டார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. இைண்டு 
"ஊக்கியா'க்களுடன் ஒரு திர்ஹம் அல்லது இைண்டு திர்ஹங்கரளக் தகாடுத்து 
எனும் (ஐயப்பாட்டுடனான) குைிப்பு இல்ரல. கமலும் அதில், "ஒரு மாட்ரட 
அறுக்கும்படி உத்தைவிட்டார்கள். அவ்வாகை அது அறுக் கப்பட்டது. பின்னர் 
அதன் இரைச்ெிரயப் பங்கிட்டார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 

 3269 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், 
"நான்கு தீனார்களுக்காக உனது ஒட்டகத்ரத நான் வாங்கிக்தகாண்கடன்; நீ 
மதீனா தென்ைரட யும்வரை அதன் மீது நீ பயணிக்கலாம்'' என்ைார்கள்.67 
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 பாடம் : 22 ஒருவர் தாம் கடனாகப் தபற்ைரத விடச் ெிைந்தரதத் திருப்பிச் 
 தெலுத்து வதும், "வாங்கிய கடரன அழகிய முரையில் திருப்பிச் 
தெலுத்துபவகை உங்களில் ெிைந்தவர்' எனும் நபி தமாழியும். 

 3270 அபூைாஃபிஉ அஸ்லம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மனிதரிடம் இளம் வயது ஆண் ஒட்டகம் 
ஒன்ரைக் கடன் வாங்கியிருந்தார்கள். தர்ம ஒட்டகங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்த கபாது, (அவற்ைிலிருந்து விரலக்கு வாங்கி) 
அம்மனிதருக்குரிய இளம் வயது ஒட்டகத்ரதக் தகாடுத்துவிடுமாறு எனக்கு 
உத்தைவிட்டார்கள். நான் தென்றுவிட்டுத் திரும்பிவந்து, "அவற்ைில் ஆறு 
வயது முழுரமயரடந்த (கரடவாய்ப் பற்கள் முரளத்துவிட்ட) 
ஒட்டகங்கரளத் தவிை கவதைரதயும் நான் காண வில்ரல'' என்கைன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அ(ந்த ஒட்டகத்)ரதகய அவருக்குக் 
தகாடுத்துவிடுங்கள் (ஏதனனில்,) அழகிய முரையில் திருப்பிச் தெலுத்துபவகை 
ெிைந்தவர் ஆவார்'' என்று கூைினார்கள்.68  

3271 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் முன்னாள் 
அடிரம யாயிருந்த அபூைாஃபிஉ (ைலி) அவர்களிட மிருந்து மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இளம்வயது ஆண் ஒட்டகம் ஒன்ரை, அரதப் கபான்ைரதத் 
திருப்பித் தருவதாகக் கூைி கடன் வாங்கியிருந்தார்கள்'' என ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. எனினும் அதில், "ஏதனனில், அழகிய முரையில் திருப்பிச் 
தெலுத்துபவகை அல்லாஹ்வின் அடியார்களில் ெிைந்தவர் ஆவார்'' என்று 
(ெிைிது மாற்ைத்துடன்) இடம்தபற்றுள்ளது.  

3272 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு மனிதருக்குக் கடன் தகாடுக்க கவண்டியிருந்தது. (அரதத் 
திருப்பிச் தெலுத்தும்படி ககட்டுவந்தகபாது) அவர் கடுஞ் தொற்கரள 
பயன்படுத்தி னார். நபித்கதாழர்கள் அவரை(ப் பிடித்து)க் கண்டிக்கத் 
தயாைாயினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அவரை 
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விட்டுவிடுங்கள்.) கடன்காைருக்கு (இவ்வாறு) கபெ உரிரம உண்டு'' என்று 
கூைிவிட்டு, "அவருக்குக் தகாடுக்க கவண்டிய ஒட்டகத்தின் வயதுரடய 
ஒட்டக தமான்ரை வாங்கி வாருங்கள்'' என்ைார்கள். மக்கள் (தென்றுவிட்டு 
வந்து) அவருக்குக் தகாடுக்க கவண்டிய ஒட்டகத்ரதவிட அதிக வயது ரடய 
ஒட்டகங்கரளத் தவிை கவதைரதயும் நாங்கள் காணவில்ரல'' என்று கூைினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அரதகய வாங்கி அவருக்குக் 
தகாடுத்து விடுங்கள். ஏதனனில், அழகிய முரையில் திருப்பிச் தெலுத்துபவகை 
"உங்களில் ெிைந்தவர்களில் உள்ளவர்' அல்லது "உங்களில் ெிைந்தவர்' ஆவார்'' 
என்று தொன்னார்கள்.69 

3273 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் குைிப்பிட்ட வயதுரடய ஒட்டகதமான்ரை கடன் வாங்கினார்கள். 
அரதவிட அதிக வயதுரடய ஒட்டகத்ரதத் திருப்பிச் தெலுத் தினார்கள். 
கமலும், "அழகிய முரையில் திருப்பிச் தெலுத்துபவகை உங்களில் ெிைந்தவர் 
ஆவார்'' என்று கூைினார்கள்.  

3274 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் (கடனாகக்) தகாடுத்திருந்த ஒட்டகத்ரதக் ககட்டு ஒரு மனிதர் 
வந்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவருக்குக் 
தகாடுக்க கவண்டிய ஒட்டகத் ரதவிட அதிக வயதுரடய ஒட்டகத்ரத 
அவருக்குக் தகாடுங்கள்'' என்றும் "அழகிய முரையில் திருப்பிச் 
தெலுத்துபவகை உங்க ளில் ெிைந்தவர்'' என்றும் கூைினார்கள்.70  

பாடம் : 23 ஓர் உயிரினத்ரத அகத இன உயிரினத்திற்குப் பதிலாக 
ஏற்ைத்தாழ்கவாடு விற்பது தெல்லும். 

 3275 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஓர் அடிரம நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, நாடு துைந்து (ஹிஜ்ைத்) தெல்ல உறுதி தமாழி அளித்தார். 
அவர் ஓர் அடிரம என்பது நபி (ஸல்) அவர்களுக்குத் ததரிந்திருக்கவில்ரல. 
பின்னர் அவருரடய உரிரமயாளர் நபி (ஸல்) அவர்கரளத் கதடிவந்(து, அது 
பற்ைி முரையடீு தெய்)தார். நபி (ஸல்) அவர்கள் அவரிடம், "அவரை எனக்கு 
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விற்றுவிடு'' என்று கூைி விட்டு, இரு கறுப்பு அடிரமகரளக் தகாடுத்து 
அவரை வாங்கிக் தகாண்டார்கள். பின்னர் "ஒருவர் அடிரமயா?'' என்று 
ககட்காத வரை (தம்மிடம் உறுதிதமாழி அளிக்க வருபவர்) எவரிடமும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உறுதிதமாழி தபைவில்ரல.71 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 24 அரடமானமும், அது உள்ளூரிலும் பயணத்திலும் தெல்லும் 
என்பதும். 

 3276 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு யூதரிடமிருந்து உணவுப் தபாருரளக் கடனாக வாங்கினார்கள். 
அதற்காகத் தமது (இரும்புக்) கவெத்ரத அவரிடம் அடகு ரவத்தார்கள்.72 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3277 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு யூதரிடமிருந்து உணவுப் தபாருரள (கடனாக) வாங்கினார்கள். 
(அதற்காக) இரும்புக் கவெத்ரத அடகு ரவத்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 3278 சுரலமான் பின் மிஹ்ைான் அல் அஃமஷ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நாங்கள் இப்ைாஹமீ் அந்நகஈ (ைஹ்) அவர்களிடம் முன்பண வணிகத்தில் 
(ெலம்) அரடமானம் பற்ைிப் கபெிகனாம். அப் கபாது இப்ைாஹமீ் அந்நகஈ 
(ைஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் யூதர் 
ஒருவரிடமிருந்து ஒரு குைிப்பிட்ட தவரணக்கு உணவுப் தபாருரள (கடனாக) 
வாங்கினார்கள்; அதற்காகத் தமது இரும்புக் கவெத்ரத அரடமானம் 
ரவத்தார்கள் என்று ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் என நமக்கு 
அஸ்வத் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவித்தார்கள்'' என்று 
தொன்னார்கள்.73 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "இரும்பு' 
எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  
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பாடம் : 25 முன்பண வணிகம் (ெலம்).74 
3279 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
மதீனாவுக்கு வந்த கபாது, மக்கள் ஓைாண்டு அல்லது ஈைாண்டு களில் 
தபற்றுக்தகாள்வதாகக் கூைி, கபரீச்ெம் பழத்திற்காக முன்பணம் 
தகாடுத்துவந்தனர். நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஒருவர் (இவ்வாறு) பின்னால் 
தபற்றுக்தகாள்வதாகக் கூைி, கபரீச்ெம் பழத்திற்காக முன்பணம் தகாடுப்ப 
தானால், குைிப்பிட்ட எரடக்காகவும் அளவுக் காகவும் குைிப்பிட்ட தவரணக்கு 
மட்டுகம தகாடுக்கட்டும்'' என்று கூைினார்கள்.75 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 3280 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (மதீனாவுக்கு) வந்தகபாது, (பின்னர் தபாருரளப் 
தபற்றுக்தகாள்வதாகக் கூைி) மக்கள் முன்பணம் தெலுத்திவந்தனர். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(தபாருரளப் பின்னர் தபற்றுக் 
தகாள்வதாகக் கூைி) முன்பணம் தகாடுப்பவர், குைிப்பிட்ட அளவுக்காகவும் 
குைிப்பிட்ட எரடக்காகவுகம முன்பணம் தகாடுக்கட்டும்'' என்று கூைினார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
"குைிப்பிட்ட தவரணக்கு' எனும் குைிப்பு இல்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
"குைிப்பிட்ட தவரணக்கு' எனும் குைிப்பு இடம்தபற்றுள்ளது. 

பாடம் : 26 உணவுப் தபாருட்கரளப் பதுக்குவது தரட 
தெய்யப்பட்டுள்ளது.76  
3281 யஹ்யா பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ெயதீ் பின் 
அல்முெய்யப் (ைஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"பதுக்கல் தெய்பவன் பாவியாவான்' என்று தொன்னார்கள் என மஅமர் பின் 
அப்தில் லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்'' என்ைார்கள். அப்கபாது ெயதீ் பின் 
அல் முெய்யப் (ைஹ்) அவர்களிடம், "நீங்கள் பதுக்குகிைரீ்ககள?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அதற்கு ெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள், "இந்த ஹதீரஸ 
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அைிவித்துவந்த மஅமர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களும் 
பதுக்குபவைாககவ இருந்தார்கள்'' என்ைார்கள்.77 

 3282 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பாவிகய பதுக்கல் 
தெய்வான். இரத மஅமர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் பனூ அதீ பின் கஅப் குலத்ரதச் 
கெர்ந்த மஅமர் பின் அப்தில் லாஹ் பின் நாஃபிஉ பின் அபமீஅமர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 27 வியாபாைத்தில் (கதரவயில்லாமல்) ெத்தியம் தெய்வது 
விலக்கப்பட் டுள்ளது. 
 3283 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ெத்தியம் தெய்வது 
தபாருரள விரல கபாகச் தெய்யும்; இலாபத்ரத அழித்துவிடும். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.78 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3284 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வியாபாைத்தில் 
அதிகமாகச் ெத்தியம் தெய்ய கவண்டாம் என உங்கரள நான் எச்ெரிக்கிகைன். 
ஏதனனில், அது (தபாருரள) விரலகபாகச் தெய்யும்; பின்னர் (வளத்ரத) 
அழித்துவிடும்.79 இரத அபூகத்தாதா அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 28 விரலக்ககாள் உரிரம (அஷ் ைுஃப்ஆ)80 

 3285 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இருவருக்குக் 
கூட்டாக உள்ள குடி யிருப்பு அல்லது கதாட்டத்தில் தம்முரடய (பங்ரக 
விற்க நாடுபவர்) பங்காளிக்கு அைிவிப்பதற்கு முன் விற்பதற்கு உரிரம 
இல்ரல. பங்காளி விரும்பினால் அரத வாங்கிக்தகாள்வார்; 
விரும்பாவிட்டால் விட்டுவிடுவார். இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி 
ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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3286 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: பிரிக்கப்படாத குடியிருப்பு, அல்லது 
கதாட்டத்தில் விரலக்ககாள் உரிரம உள்ளது என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தீர்ப்பளித்தார்கள். பங்காளிக்கு அைிவிப்புச் தெய்வதற்கு 
முன்னர் (தமது பங்ரக) விற்க ஒருவருக்கு அனுமதி இல்ரல. பங்காளி 
விரும்பினால் அரத வாங்கிக்தகாள்வார்; விரும்பாவிட்டால் விட்டுவிடுவார். 
அவரிடம் அைிவிக்காமல் விற்றுவிட்டாலும் அவகை அதிக உரிரமயு ரடயவர் 
ஆவார். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3287 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நிலம், வடீு, 
கதாட்டம் ஆகிய (பிரிக்கப் படாத) கூட்டுச் தொத்துகள் ஒவ்தவான்ைி லும் 
விரலக்ககாள் உரிரம உள்ளது. எனகவ, பங்காளிக்கு அைிவிப்பதற்கு முன் 
விற்பது தகாது. ஒன்று அவகை வாங்கிக் தகாள்வார்; அல்லது விட்டுவிடுவார். 
அவர் (தம் பங்காளிக்கு அைிவிக்க) மறுத்தாலும் பங்காளிகய அதற்கு மிகவும் 
உரிரமயுரட யவர் ஆவார்; அவரிடம் அைிவிக்கும்வரை. இரத ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 29 அண்ரட வடீ்டாரின் சுவரில் மைக் கட்ரடரயப் பதிப்பது81 

3288 அப்துர் ைஹ்மான் பின் ஹுர்முஸ் அல்அஃைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "ஒருவர் தமது வடீ்டுச் சுவரில் தம் அண்ரட வடீ்டுக்காைர் 
மைக்கட்ரட (ொைம்) பதிப்பரதத் தடுக்க கவண்டாம்' என்று கூைினார்கள்'' 
என்று தொல்லிவிட்டு, "என்ன இது? (நபியவர்களின்) இ(ந்த உபகதெத்)ரதப் 
புைக்கணிப்பவர்களாககவ உங்கரள நான் காண்கிகைகன! அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! (உங்களுக்குப் பிடிக்காவிட்டாலும்) இரத நான் உங்களுக்கு 
வலியுறுத்திக்தகாண்டுதான் இருப்கபன்'' என்று கூறுவார்கள்.82 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 30 அநீதியிரழத்தல், பிைர் நிலத்ரத அபகரித்தல் உள்ளிட்டரவ 
தரட தெய்யப்பட்டுள்ளன.  
3289 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் ஒரு ொண் 
அளவு நிலத்ரத அநியா யமாக அபகரிக்கிைாகைா, அவைது கழுத்தில் 
அல்லாஹ் மறுரம நாளில் அந்த நிலத்தி(ன் கமற்பகுதியி)லிருந்து ஏழு 
பூமிகள்வரை (தெல்லும் பகுதிரய) மாரலயாக மாட்டுவான். இரத ெயதீ் பின் 
ரஸத் பின் அம்ர் பின் நுஃரபல் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3290 ெயதீ் பின் ரஸத் பின் அம்ர் பின் நுஃரபல் (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அர்வா பின்த் உரவஸ் என்ை தபண், எனக்குரிய வடீ்டின் ஒரு 
பகுதி ததாடர்பாக வழக்காடினாள். அப்கபாது நான், "அவரள யும் அந்த 
வடீ்ரடயும் விட்டுவிடுங்கள். ஏதனனில், "யார் நியாயமின்ைி (பிைருக்குச் 
தொந்தமான) ஒரு ொண் நிலத்ரதக் ரகப்பற்ைிக் தகாள்கிைாகைா, அவைது 
கழுத்தில் மறுரம நாளில் அந்த நிலத்தி(ன் கமற்பகுதியி)லிருந்து ஏழு 
பூமிகள்வரை (தெல்லும் பகுதி) மாரலயாக மாட்டப்படும்' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் ககட்டுள்களன். 
இரைவா! அவள் (தனது வாதத்தில்) தபாய் தொல்ப வளாக இருந்தால், 
அவளது பார்ரவரயப் பைித்துவிடு. அவளது ெவக்குழிரய அந்த வடீ்டிகலகய 
அரமத்துவிடு'' என்று கூைிகனன். இந்த ஹதீரஸ ெயதீ் பின் ரஸத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கும் முஹம்மத் பின் ரஸத் பின் அப்தில்லாஹ் 
பின் உமர் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: பின்னர் நான் அந்தப் தபண்ரணப் 
பார்ரவயற்ைவளாகப் பார்த்கதன். அவள் சுவர்கரளத் தடவிக்தகாண்டு 
இருந்தாள். "ெயதீ் பின் ரஸதின் பிைார்த்தரன எனது விையத்தில் 
பலித்துவிட்டது'' என்று கூறுவாள். இந்நிரல யில் அவள் (ஒரு நாள்) தனது 
வடீ்டில் நடந்துதகாண்டிருந்தகபாது, வடீ்டுக்குள்ளி ருந்த கிணறு ஒன்ரை 
அவள் கடந்து தென்ைாள். அப்கபாது அதில் அவள் (தவைி) விழுந்துவிட்டாள். 
அதுகவ அவளது ெவக் குழியாக அரமந்தது. 
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 3291 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ெயதீ் பின் 
ரஸத் (ைலி) அவர்கள் தமது நிலத்தில் ஒரு பகுதிரய ஆக்கிைமித்துக் 
தகாண்டார் என அர்வா பின்த் உரவஸ் (அல்லது உரனஸ்) என்ை தபண் 
குற்ைம் ொட்டினார். (அப்கபாரதய மதீனாவின் ஆளுநர்) மர்வான் பின் 
அல்ஹகமிடம் ெயதீுக்கு எதிைாக அவர் வழக்குத் ததாடுத்தார். 
(விொைரணயின்கபாது) ெயதீ் பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள், "நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து (ஒரு ஹதீரஸ) தெவியுற்ை 
பிைகும் அவளது நிலத்தில் ஒரு பகுதிரய அபகரிப்கபனா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு மர்வான் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் என்ன தெவியுற் ைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு ெயதீ் (ைலி) அவர்கள், "யார் ஒரு ொண் நிலத்ரத அநியாய மாகக் 
ரகப்பற்ைிக்தகாள்கிைாகைா அவைது கழுத்தில் அந்த நிலத்தி(ன் 
கமற்பகுதியி)லிருந்து ஏழு பூமிகள்வரை (தெல்லும் பகுதி) மாரலயாக 
மாட்டப்படும் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் 
ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள்.83 அதற்கு மர்வான், "இதற்குப் பின் உங்களிடம் 
நான் ஆதாைம் ககட்கமாட்கடன்'' என்ைார்கள். அப்கபாது ெயதீ் பின் ரஸத் 
(ைலி) அவர்கள் ''இரைவா! இவள் தபாய் தொல்லியிருந்தால் அவளது 
பார்ரவரயப் பைித்துவிடு. அந்த நிலத்திகலகய அவரளக் தகான்றுவிடு'' 
என்று பிைார்த்தித்தார்கள். பிைகு பார்ரவ பைிகபானவளாககவ அவள் 
இைந்தாள். அவள் தனது நிலத்தில் நடந்து தகாண்டிருந்தகபாது ஒரு குழியில் 
(தவைி) விழுந்து மாண்டுகபானாள். 

 3292 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் ஒரு ொண் நிலத்ரத 
அநியாயமாகக் ரகப்பற்ைிக்தகாள்கிைாகைா, அவைது கழுத்தில் மறுரம நாளில் 
அந்த நிலத்தி(ன் கமற்பகுதி யி)லிருந்து ஏழு பூமிகள்வரை (தெல்லும் பகுதி) 
மாரலயாக மாட்டப்படும். இரத ெயதீ் பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 

 3293 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் முரையின்ைி 
ஒரு ொண் நிலத்ரதக் ரகப்பற்ைிக்தகாள்கிைாகைா அவைது கழுத்தில் 
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அல்லாஹ் மறுரம நாளில் அந்த நிலத்தி(ன் கமற்பகுதியி)லிருந்து ஏழு 
பூமிகள்வரை (தெல்லும் பகுதிரய) மாரலயாக மாட்டாமல் விடுவதில்ரல. 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

3294 அபூெலமா அப்துல்லாஹ் பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: எனக்கும் என் கூட்டத்தாருக்குமிரடகய ஒரு நிலம் 
ததாடர்பாகத் தகைாறு இருந்துவந்தது. நான் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் 
தென்று அரதப் பற்ைிக் கூைிகனன். ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "அபூெலமா! 
மண்ணாரெரயத் தவிர்த்துக் தகாள்க! ஏதனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "யார் அநியாயமாக ஒரு ொண் அளவு நிலத்ரத 
ஆக்கிைமித்துக்தகாள்கிைாகைா அவைது கழுத்தில் அந்த நிலத்தி(ன் கமற்பகுதி 
யி)லிருந்து ஏழு பூமிகள்வரை (தெல்லும் பகுதி) மாரலயாக மாட்டப்படும்' 
என்று கூைியுள்ளார் கள்'' என்ைார்கள்.84 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 31 பாரத விையத்தில் பிைச்ெிரன ஏற் படும்கபாது, பாரதக்காக 
ஒதுக்கப்பட கவண்டிய நிலத்தின் அளவு.85 

 3295 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பாரத விையத்தில் நீங்கள் கருத்து 
கவறுபாடு தகாண்டால், ஏழு முழங்கள் அகலமுள்ள நிலத்ரதப் 
தபாதுவழியாக ஆக்கப்படும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.86  

(பாடம் : ஒரு முஸ்லிம், இரைமறுப்பா ளருக்கு வாரிொகமாட்டார்.)  

3296 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு முஸ்லிம் இரைமறுப்பாளருக்கு 
வாரிொகமாட்டார். ஓர் இரைமறுப்பாளர் முஸ்லிமுக்கு வாரிொகமாட்டார். 
இரத உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.2 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அத்தியாயம் 23    வாரிசு உரிரமச் ெட்டம் ஹதஸீ் 3297 – 3312 வரை 

பாடம் : 1 (குர்ஆனில் குைிப்பிடப்பட்ட) பாகங் கரள அவற்றுக்கு 
உரிகயாரிடம் கெர்த்துவிடுங்கள்.  
எஞ்ெிய பாகம், இைந்தவரின் தநருங்கிய ஆண் உைவினருக்கு உரியதாகும்.3 
 
 3297 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (பாகப் பிரிவிரன 
ததாடர்பாகக் குர் ஆனில்) நிர்ணயிக்கப்தபற்றுள்ள பாகங் கரள, (முதலில்) 
அவற்றுக்கு உரியவர்களிடம் கெர்த்துவிடுங்கள். பிைகு எஞ்ெியிருப்பது 
(இைந்தவரின்) மிக தநருக்கமான ஆண் உைவினருக்கு உரியதாகும். இரத 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.4 
 
 3298 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (பாகப் பிரிவிரன 
ததாடர்பாகக் குர்ஆனில்) நிர்ணயிக்கப்தபற்றுள்ள பாகங்கரள, (முதலில்) 
அவற்றுக்கு உரியவர்களிடம் கெர்த்துவிடுங்கள். பாகம் 
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நிர்ணயிக்கப்தபற்ைவர்கள் (எடுத்தது கபாக) விட்டுரவப்பது, (இைந்தவரின்) மிக 
தநருக்கமான ஆண் உைவினருக்கு உரியதாகும். இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
 
 3299 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (இைந்தவர் 
விட்டுச்தெல்லும்) தொத்ரத, (முதலில்) அல்லாஹ்வின் கவதத்தில் உள்ள படி 
பாகம் நிர்ணயிக்கப்தபற்ைவர்களுக்குப் பங்கிட்டுக் தகாடுங்கள். பாகம் 
நிர்ணயிக்கப் தபற்ைவர்கள் எடுத்ததுகபாக விட்டுரவப் பது, (இைந்தவரின்) மிக 
தநருக்கமான ஆண் உைவினருக்கு உரியதாகும்.5 இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் 
பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

 

 பாடம் : 2 மூல வாரிசுககளா கிரள வாரிசுககளா இல்லாதவரின் 
("கலாலா') தொத்துரிரம6  
 
3300 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
கநாயுற்ைிருந்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களும் நடந்கத வந்து என்ரன உடல்நலம் 
விொரித்தார்கள். அப்கபாது எனக்கு மயக்ககமற்பட்டது. பின்னர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்துவிட்டு 
எஞ்ெிய தண்ணரீை என்மீது ஊற்ைினார்கள். உடகன நான் மயக்கம் ததளிந்(து 
கண் விழித்)கதன். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ் வின் தூதகை! என் 
தெல்வத்தின் விையத்தில் நான் என்ன முடிவு தெய்ய கவண்டும்?'' என்று 
ககட்கடன். அப்கபாது அவர்கள் எனக்குப் பதிகலதும் கூைவில்ரல. முடிவில் 
வாரிசுரிரம ததாடர்பான "(நபிகய!) உம்மி டம் ("கலாலா' குைித்து) அவர்கள் 
மார்க்கத் தீர்ப்புக் ககட்கின்ைனர்'' (4:176) என்று ததாடங்கும் வாரிசுரிரம 
ததாடர்பான இரைவெனம் அருளப்தபற்ைது.7  
 
3301 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களும் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களும் பனூ ெலிமா எனும் (என்) குலத்தாரி 
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ரடகய நான் (கநாயுற்றுத் தங்கி) இருந்தகபாது, நடந்கத வந்து என்ரன 
உடல்நலம் விொரித் தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், நான் (கநாயின் 
கடுரமயால்) சுய நிரனவு இழந்தவனாக இருந்த நிரலயில் என்ரனக் 
கண்டார்கள். ஆககவ, ெிைிது தண்ணரீைக் தகாண்டுவைச் தொல்லி, அதிலி 
ருந்து அங்கத் தூய்ரம (உளூச்) தெய்து, எஞ்ெிய தண்ணரீை என்மீது 
ததளித்தார்கள். நான் மயக்கம் ததளிந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் என் 
தெல்வத்தின் விையத்தில் எப்படி நடந்துதகாள்ள கவண்டும்?'' என்று 
ககட்கடன். அப்கபாதுதான் "ஓர் ஆணுக்கு இைண்டு தபண் களின் பாகத்திற்குச் 
ெமமானது கிரடக்கும் என உங்கள் பிள்ரளகள் விையத்தில் உங்க ளுக்கு 
அல்லாஹ் அைிவுறுத்துகின்ைான்'' (4:11) என்று ததாடங்கும் இரைவெனம் 
அருளப்தபற்ைது.8 
 
 3302 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
கநாயுற்ைிருந்தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்கள் தம்முடனிருக்க நடந்கத வந்து என்ரன உடல்நலம் விொரித்தார்கள். 
அப்கபாது நான் (கநாயின் கடுரமயால்) மயக்கமுற்ை நிரலயில் இருப்பரதக் 
கண்டார்கள். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அங்கத் தூய்ரம 
(உளூச்) தெய்து, எஞ்ெிய தண்ணரீை என்மீது ஊற்ைினார்கள். நான் மயக்கம் 
ததளிந்து கண் விழித்தகபாது, என்னருகில் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இருப்பரதக் கண்கடன். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
எனது தெல்வத்தின் விையத்தில் நான் எப்படி நடந்துதகாள்ள கவண்டும்?'' 
என்று ககட்கடன். அப்கபாது அவர்கள் எனக்குப் பதிகலதும் கூைவில்ரல. 
முடிவில் வாரிசுரிரம ததாடர்பான (4:11ஆவது) இரைவெனம் அருளப்தபற்ைது.  
 
3303 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
கநாய்வாய்ப்பட்டு சுய நிரனவில்லாமல் இருந்தகபாது, (என்ரன உடல்நலம் 
விொரிப்ப தற்காக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் வடீ்டுக்கு 
வந்தார்கள். பின்னர் அங்கத் தூய்ரம தெய்துவிட்டு, எஞ்ெிய தண்ணரீை 
என்மீது ஊற்ைினார்கள். உடகன எனக்குச் சுயநிரனவு திரும்பியது. அப்கபாது 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! கநைடி ஆண் வாரிசுகள் அல்லாதவர்கள் 
("கலாலா')தாம் எனக்கு வாரிொகிைார்கள் (இந்நிரலயில் தொத்துப் பங்கீடு 
எவ்வாறு அரமயும்?)'' என்று ககட்கடன். அப்கபாதுதான் வாரிசுரிரம 
ததாடர்பான (4:11ஆவது) இரைவெனம் அருளப் தபற்ைது.9 இதன் 
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அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
எனக்கு இந்த ஹதீரஸ அைிவித்த முஹம்மத் பின் அல்முன்கதிர் (ைஹ்) 
அவர் களிடம், "(நபிகய!) உம்மிடம் ("கலாலா' குைித்து) அவர்கள் மார்க்கத் 
தீர்ப்புக் ககட் கின்ைனர் (4:176) எனும் இரைவெனமா (ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் 
ததாடர்பாக அருளப் தபற்ைது)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "இந்த 
விையத்தில்தான் அருளப் தபற்ைது'' என்று விரடயளித்தார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் வஹ்ப் பின் ஜரீர் (ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில், "அப்கபாதுதான் 
பாகப் பிரிவிரன (ஃபைாயிள்) ததாடர்பான வெனம் அருளப்தபற்ைது'' என்றும், 
நள்ர் பின் ைுரமல் மற்றும் அபூஆமிர் அல்அகதீ (ைஹ்) ஆகிகயாைது 
அைிவிப்பில் "பாகப் பிரிவிரன (ஃபர்ள்) வெனம்' என்றும் இடம் தபற்றுள்ளது. 
இந்த அைிவிப்புகளில் எவற்ைிலும் முஹம்மத் பின் அல்முன்கதிர் (ைஹ்) 
அவர்களிடம் ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் ககட்டரதப் பற்ைிய குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல.  
 
3304 மஅதான் பின் அபதீல்ஹா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (கலீஃபா) உமர் 
பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் ஒரு தவள்ளிக்கிழரம (ஜுமுஆ) தினத் தன்று 
உரை நிகழ்த்தினார்கள். அவர்கள் (தமது உரையில்) நபி (ஸல்) அவர்கரளயும் 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கரளயும் நிரனவுகூர்ந்தார்கள். பிைகு கூைினார்கள்: நான் 
எனக்குப் பின்னால் "கலாலா'ரவவிட ஒரு முக்கியமான விையத்ரத 
விட்டுச்தெல்லவில்ரல. இந்த "கலாலா' குைித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் நான் விவாதித்தரதப் கபான்று கவறு எதற்காகவும் 
விவாதித்ததில்ரல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் இது ததாடர்பாக 
என்னிடம் கடிந்து தகாண்டரதப் கபான்று கவறு எதற்காகவும் என்னிடம் 
கடிந்துதகாண்டதில்ரல. எந்த அளவிற்கு (அவர்கள் என்ரனக் 
கடித்துதகாண்டார்கள்) எனில், அவர்கள் தமது விைலால் என் தநஞ்ெில் 
குத்தினார்கள். "உமகை! அந்நிொ அத்தியாயத்தின் இறுதியிலுள்ள ககாரடக் 
கால(த்தில் அருளப்தபற்ை) வெனம் (4:176) உமக்குப் கபாதுமானதாக 
இல்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் இன்னும் (ெிைிது காலம்) வாழ்ந்தால் 
இந்த "கலாலா' ததாடர்பாகக் குர்ஆரனக் கற்கைாரும் கல்லாகதாரும் 
தீர்ப்பளிக்கும் விதத்தில் ததளிவான ஒரு தீர்ப்ரப வழங்கு கவன்'' என்றும் 
(உமர் (ைலி) அவர்கள் தமது உரையில்) கூைினார்கள்.10 இந்த ஹதீஸ் இரு 
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அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் 
நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 3 "கலாலா' பற்ைிய வெனகம இறுதியாக அருளப்தபற்ை வெனமாகும்.  
 
3305 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: குர்ஆனில் இறுதியாக 
அருளப்தபற்ை வெனம் "(நபிகய!) உம்மிடம் ("கலாலா' குைித்து) அவர்கள் 
மார்க்கத் தீர்ப்புக் ககட்கின்ைனர்'' (4:176) என்று ததாடங்கும் வெனமாகும்.11  
 
3306 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (குர்ஆனில்) இறுதியாக 
அருளப்தபற்ை வெனம், கலாலா பற்ைிய (4:176ஆவது) இரை வெனமாகும். 
இறுதியாக அருளப்தபற்ை அத்தியாயம் "பைாஅத்' (அல்லது "அத்தவ்பா') எனும் 
(9ஆவது) அத்தியாயமாகும்.12 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
3307 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு) முழுரமயாக அருளப்தபற்ை அத்தியாயங்களில் இறுதி யானது 
"அத்தவ்பா' எனும் (9ஆவது) அத்தி யாயமாகும். இறுதியாக அருளப்தபற்ை 
வெனம் "கலாலா' பற்ைிய (4:176ஆவது) வென மாகும்.13 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைி விப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "முழுரமயாக' என்பரதக் குைிக்க 
("தாம்மத்தன்' என்பதற்குப் பகைமாக) "காமி லத்தன்' எனும் தொல் 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
3308 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு) இறுதியாக அருளப்தபற்ை இரைவெனம் "(நபிகய!) உம் மிடம் 
மார்க்கத் தீர்ப்பு ககட்கின்ைனர்'' என்று ததாடங்கும் (4:176ஆவது) வெனமாகும்.14  
 

பாடம் : 4 ஒருவர் ஒரு தெல்வத்ரத விட்டுச்தென்ைால், அது அவருரடய 
வாரிசுகளுக்கக உரியதாகும்.  
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3309 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: கடன் உள்ள நிரலயில் 
இைந்துவிட்ட ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
தகாண்டுவைப்படுவார். அப்கபாது "தம்மீதுள்ள கடரன அரடக்க ஏகதனும் 
அவர் ஏற்பாடு தெய்துள்ளாைா?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ககட்பார்கள். அவர் அத்தரகய ஏற்பாடுகரளச் தெய்துவிட்டுச் 
தென்ைிருப்பதாகத் ததரிவிக்கப்பட்டால், அவருக்கு (ஜனாஸாத் ததாழுரக) 
ததாழுவிப்பார்கள். அவ்வா ைில்ரல எனில், (முஸ்லிம்களிடம்) "உங்கள் 
கதாழருக்கு நீங்ககள ததாழுதுதகாள் ளுங்கள்'' என்று கூைிவிடுவார்கள். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் பல 
தவற்ைிகரள அளித்(து மதீனா அைெில் நிதி குவிந்)த கபாது, 
"இரைநம்பிக்ரகயாளர்களுக்கு, அவர்களின் உயிர்கரளவிட நாகன தநருக் 
கமான (உரிரமயுரடய)வன் ஆகவன். ஆககவ, யார் தம்மீது கடன் இருக்கும் 
நிரலயில் (அரத அரடப்பதற்காக ஒன்ரை யும் விட்டுச்தெல்லாமல்) 
இைந்துவிடு கிைாகைா, அந்தக் கடரன அரடப்பது எனது தபாறுப்பாகும். யார் 
இைக்கும்கபாது தெல்வத்ரத விட்டுச்தென்றுள்ளாகைா, அது அவருரடய 
வாரிசுகளுக்கு உரியதாகும்'' என்று கூறுவார்கள்.15 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3310 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: முஹம்மதின் உயிர் எவன் 
ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! பூமியின் மீதுள்ள எந்த 
இரைநம்பிக்ரகயாளருக்கும் மற்தைல்லா மக்கரளயும்விட நாகன 
தநருக்கமான (உரிரமயு ரடய)வன் ஆகவன். ஆககவ, உங்களில் யார் 
ஏகதனும் கடரனகயா அல்லது திக்கற்ை மரனவி மக்கரளகயா 
விட்டுச்தெல்கிைாகைா, அவருக்கு நாகன தபாறுப்பாளன் ஆகவன். உங்களில் 
யார் ஒரு தெல்வத்ரத விட்டுச்தெல்கிைாகைா, அது அவருரடய தநருங்கிய 
ஆண் உைவினருக்கு உரியதாகும்; அவர் யாைாக இருப்பினும் ெரிகய! இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
3311 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் எமக்கு அைிவித்த நபிதமாழிகளாகும். அவற்ைில் 
பின்வரும் நபிதமாழியும் ஒன்ைாகும்: அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
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வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் வின் கவதத்தில், நாகன 
இரைநம்பிக்ரக யாளர்களுக்கு அரனத்து மக்கரளயும்விட தநருக்கமான 
(உரிரமயுரடய)வன் ஆகவன் (எனக் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது). ஆககவ, 
உங்களில் யார் கடரனகயா திக்கற்ை மரனவி மக்கரளகயா 
விட்டுச்தெல்கிைாகைா, (அவருக்காக ஆட்ெித் தரலவைாகிய) என்ரன 
அரழயுங்கள். நாகன அவருரடய தபாறுப்பாளன் ஆகவன். உங்களில் யார் 
தெல்வத்ரத விட்டுச்தெல்கிைாகைா, அவருரடய தநருங்கிய ஆண் உைவின 
ருக்கக அவைது தொத்தில் முன்னுரிரம அளிக்கப்பட கவண்டும்; அவர் யாைாக 
இருப்பினும் ெரிகய!  
 
3312 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (இைந்துவிட்ட) ஒருவர் ஒரு 
தெல்வத்ரத விட்டுச்தென்ைால், அது அவருரடய வாரிசுகளுக் குரியதாகும். 
ஒருவர் (திக்கற்ை) மரனவி மக்கரள விட்டுச்தென்ைால், அவர்கரளப் 
பைாமரிப்பது (ஆட்ெித் தரலவைான) எமது தபாறுப்பாகும். இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.16 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், (முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர்) ஃகுன்தர் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "ஒருவர் திக்கற்ை மரனவி மக்கரள விட்டுச்தென்ைால், 
அவருக்கு நாகன தபாறுப்கபற்றுக் தகாண்கடன்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. 
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அத்தியாயம்24 : அன்பளிப்புகள்1 ஹதஸீ் 3313 – 3344 வரை 

 

பாடம் : 1 ஒருவர் தானமாகக் தகாடுத்தரதத் தானம் தபற்ைவரிடமிருந்து 
அவகை விரலக்கு வாங்குவது விரும்பத் தகாத தெயலாகும்.  
 

3313 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஒருவரை 
அல்லாஹ்வின் பாரத யில் (பயணம் கமற்தகாள்வதற்காக) உயர் ைகக் 
குதிரைதயான்ைில் (அவருக்கக அரதத் தானமாகக் தகாடுத்து) 
அனுப்பிரவத்கதன். அந்தக் குதிரைக்காைர் அரத (ெரியாகப் பைாமரிக்காமல்) 
பாழாக்கிவிட்டார். அவர் அரத மலிவான விரலக்கு (ககட்டால்கூட) 
விற்றுவிடுவார் என்று நான் எண்ணிகனன். ஆககவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் அது குைித்துக் ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அரத விரலக்கு வாங்காதீர். உமது தானத்ரதத் திரும்பப் 
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தபைாதீர். தனது தானத்ரதத் திரும்பப் தபறுபவன் நாய்க்கு நிகைானவன் 
ஆவான். தான் எடுத்த வாந்திரயத் தாகன தின்கிைது நாய்'' என்ைார்கள்.2 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைி விப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அரத 
அவர் உமக்கு ஒரு தவள்ளிக் காசுக்குக் தகாடுத்தாலும் ெரி, அரத விரலக்கு 
வாங்காதீர்'' என்று அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் எனக் 
கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

3314 அஸ்லம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய தாவது: உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் பாரதயில் (பயணம் கமற்தகாள்வதற்காக ஒருவரை) 
குதிரைதயான்ைில் ஏற்ைி (அரத அவருக்குத் தானமாகக் தகாடுத்து) அனுப்பி 
னார்கள். அந்தக் குதிரை அந்த மனிதரிடம் (ெரியாகப் பைாமரிக்கப்படாததால்) 
பாழாகி விட்டிருப்பரதக் கண்டார்கள். அவர் வெதி குரைந்த (ஏரழ) மனிதைாக 
இருந்தார். ஆககவ, அவரிடமிருந்து அரதத் தாகம விரலக்கு 
வாங்கிக்தகாள்ள உமர் (ைலி) அவர்கள் விரும்பி னார்கள். எனகவ, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, அது குைித்துக் ககட்டார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அரத விரலக்கு 
வாங்காதீர். அரத ஒரு தவள்ளிக் காசுக்கு அவர் உமக்குத் தந்தாலும் ெரிகய! 
தனது தானத்ரதத் திரும்பப் தபற்ை வனின் நிரல, நாயின் நிரலரய 
ஒத்திருக்கிைது. நாய்தான், தான் எடுத்த வாந்திரயத் தாகன தின்கிைது'' என்று 
கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், கமற் கண்ட ஹதீஸ்ககள 
முழுரமயானரவயும் மிகுதியானரவயும் ஆகும். 

 3315 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரத) உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் (ஒருவரை) அல்லாஹ்வின் பாரதயில் (பயணிக்க) 
குதிரைதயான்ைில் ஏற்ைி (அரத அவருக்குத் தானமாகத் தந்து) 
அனுப்பினார்கள். பிைகு அந்தக் குதிரை விற்கப்படுவரதக் கண்டு, அரதத் 
தாகம வாங்கிக்தகாள்ள விரும்பினார்கள். ஆககவ, இது குைித்து 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உமர் ககட்டார்கள். அதற்கு 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அரத விரலக்கு வாங்காதீர். உமது 
தானத்ரதத் திரும்பப் தபைாதீர்'' என்று கூைினார்கள்.3 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் ஆறு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3316 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரத) உமர் (ைலி) 
அவர்கள் (ஒருவரை) அல்லாஹ்வின் பாரதயில் (பய ணிக்க) ஒரு 
குதிரையின் மீகதற்ைி (அரத அவருக்குத் தானமாக வழங்கி) அனுப்பி 
ரவத்தார்கள். பின்னர் அந்தக் குதிரை விற்கப்படுவரதக் கண்டார்கள். அரதத் 
தாகம விரலக்கு வாங்கிக்தகாள்ள விரும்பி னார்கள். ஆககவ, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அது குைித்துக் ககட்டார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமகை, உமது தானத்ரதத் 
திரும்பப் தபைாதீர்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 2 தகாடுத்த தானத்ரதயும் அன்பளிப்ரபயும்  
அது (உரியவரின்) ரகக்குப் கபாய்ச் கெர்ந்த பின் திரும்பப் தபறுவது தரட 
தெய்யப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் தம் மகன், மகனின் மகன் ஆகிகயாருக்கு 
அன்பளிப்பாக வழங்கியரதத் தவிை!4  

3317 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தான் தகாடுத்த அன்பளிப்ரபத் 
திரும்பப் தபற்றுக்தகாள்பவனின் நிரலயா னது, நாயின் நிரலரய 
ஒத்திருக்கிைது. வாந்தி எடுத்துவிட்டுப் பின்னர் தான் எடுத்த வாந்திரய 
கநாக்கிச் தென்று அரதத் தின்கிைது நாய். இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.5 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
அைிவிப்பாளர் முஹம்மத் பின் அலீ பின் ஹுரென் பின் அலீ (ைஹ்) அவர் 
களின் தபயர் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் புதல்வி ஃபாத்திமா 
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(ைலி) அவர்களின் புதல்வர் (அதாவது தகாள்ளுப் கபைர்) முஹம்மத் (பாகிர்)' 
என இடம்தபற்றுள்ளது. 

3318 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தர்மம் 
தெய்துவிட்டுப் பின்னர் தனது தர்மத்ரதத் திரும்பப் தபற்றுக்தகாள்பவனின் 
நிரல யானது, நாயின் நிரலரய ஒத்திருக்கிைது. வாந்தி எடுத்துவிட்டுப் 
பின்னர் எடுத்த வாந்திரயத் தின்கிைது நாய். இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3319 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தான் தகாடுத்த அன்பளிப்ரபத் 
திரும்பப் தபற்றுக்தகாள்பவன், தான் எடுத்த வாந்திரயத் தாகன திரும்ப 
உண்பவரனப் கபான்ைவன் ஆவான்.6 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3320 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தான் தகாடுத்த 
அன்பளிப்ரபத் திரும்பப் தபற்றுக்தகாள்பவன் நாரயப் கபான்ைவன் ஆவான். 
வாந்திதயடுத்த பிைகு எடுத்த வாந்திரயத் தின்கிைது நாய். இரத இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 3 அன்பளிப்பு வழங்குவதில் பிள்ரள களிரடகய பாகுபாடு 
காட்டுவது விரும்பத் தகாத தெயலாகும்.7  
3321 நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நான் ெிறுவனாக 
இருந்தகபாது) என்ரன என் தந்ரத (பைீர் பின் ெஅத் - ைலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அரழத்துச் தென்று, "நான் 
என்னுரடய இந்த மகனுக்கு என்னிடமிருந்த ஓர் அடிரமரய அன்பளிப்பாக 
வழங்கியுள்களன்'' என்று தொன்னார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உங்கள் பிள்ரளகள் அரனவருக்கும் இரதப் கபான்கை அன்பளிப்பு 
வழங்கியுள்ளைீா?'' என்று ககட்டார்கள். என் தந்ரத "இல்ரல' என்று 
பதிலளித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாைாயின், 
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அரத (உங்கள் அன்பளிப்ரப)த் திரும்பப் தபற்றுக்தகாள்க'' என்று 
கூைினார்கள்.8 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3322 நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நான் ெிறுவனாக 
இருந்தகபாது) என்ரன என் தந்ரத (பைீர் பின் ெஅத் - ைலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் அரழத்துச் தென்று, "நான் என்னு 
ரடய இந்த மகனுக்கு ஓர் அடிரமரய அன்பளிப்பாக வழங்கியுள்களன்'' 
என்று தொன்னார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் 
மகன்கள் அரனவருக்கும் அன்பளிப்பு வழங்கினரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். 
என் தந்ரத "இல்ரல' என்று பதிலளித்தார்கள். "அப்படியானால், அரதத் 
திரும்பப் தபற்றுக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3323 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் எட்டு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், யூனுஸ் மற்றும் மஅமர் (ைஹ்) ஆகிகயாைது 
அைிவிப்பில் "உங்கள் மகன்கள் அரனவருக்கும்' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 
ரலஸ் மற்றும் இப்னு உரயனா (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் "உங்கள் 
பிள்ரளகள் அரனவருக்கும்' என இடம்தபற்றுள்ளது. முஹம்மத் பின் 
நுஅமான் (ைஹ்) மற்றும் ஹுரமத் பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) ஆகிகயாரி 
டமிருந்து ரலஸ் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கும் அைிவிப்பில் "பைீர் பின் ெஅத் 
(ைலி) அவர்கள் (தம் புதல்வர்) நுஅமான் (ைலி) அவர்களுடன் வந்தார்கள்' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

3324 நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் தந்ரத (பைீர் 
பின் ெஅத் - ைலி)) அவர்கள் (ெிறுவனாக இருந்த) எனக்கு ஓர் அடிரமரய 
(அன்பளிப்பாக) வழங்கியிருந் தார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் என் 
தந்ரதயிடம், "இது என்ன அடிரம?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நான் "என் 
தந்ரத எனக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கினார் கள்'' என்கைன். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், (என் தந்ரதயிடம்) "இவருரடய ெககாதைர்கள் அரனவருக்கும் 
இவருக்கு வழங்கியரதப் கபான்று வழங்கினைீா?'' என்று ககட்டார்கள். என் 
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தந்ரத "இல்ரல' என்று பதிலளித்தார் கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"அவ்வாைாயின், அந்த அடிரமரயத் திரும்பப் தபற்றுக் தகாள்வைீாக!'' என்று 
கூைினார்கள். 3325 நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நான் 
ெிறுவனாக இருந்தகபாது) என் தந்ரத தமது தெல்வத்தில் ஒன்ரை எனக்குத் 
தானமாக வழங்கினார்கள். அப்கபாது என் தாயார் அம்ைா பின்த் ைவாஹா (ைலி) 
அவர்கள் என் தந்ரத யிடம் "நீங்கள் இதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கரளச் ொட்ெியாக ஆக்காத வரை நான் இரத ஒப்புக்தகாள்ளமாட்கடன்'' 
என்று கூைினார். ஆககவ, என் தந்ரத எனக்குத் தானமாக வழங்கியதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கரளச் ொட்ெியாக்குவற்காக அவர்களிடம் தென்ைார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் தந்ரதயிடம், "உங்கள் பிள்ரளகள் 
அரனவருக்கும் இரதச் தெய்தீர்களா?'' என்று ககட்டார்கள். என் தந்ரத, 
"இல்ரல' என்று பதிலளித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்ரவ அஞ்ெிக்தகாள்ளுங்கள்; உங்கள் பிள்ரளகளிரடகய நீதியாக 
நடந்துதகாள்ளுங்கள்'' என்று கூைினார்கள்.9 உடகன என் தந்ரத (வடீ்டுக்குத்) 
திரும்பிவந்து, அந்தத் தானத்ரதத் திரும்ப வாங்கிக்தகாண்டார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3326 நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் தாயார் (அம்ைா) 
பின்த் ைவாஹா (ைலி) அவர்கள் என் தந்ரதயிடம் அவைது தெல்வத்திலிருந்து 
ெில அன்பளிப்புகரள எனக்கு வழங்குமாறு ககட்டார். என் தந்ரத ஒரு 
வருடம் இழுத்தடித்தார். பிைகு (எனக்கு அன்பளிப்பு வழங்க கவண்டும் என்று) 
அவருக்குத் கதான்ைியது. (ஓர் அடிரமரய அன்பளிப்பாக வழங்கினார்.) 
அப்கபாது என் தாயார் "என் மகனுக்கு அன்பளிப்பாக (இந்த அடிரமரய) 
வழங்கியதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள நீங்கள் 
ொட்ெியாக்காத வரை இரத நான் ஒப்புக்தகாள்ளமாட்கடன்'' என்று கூைினார். 
ஆககவ, என் தந்ரத ெிறுவனாயிருந்த எனது ரகரயப் பிடித்துக்தகாண்டு 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அரழத்துச் தென்று, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! இவனு ரடய தாயாைான (அம்ைா) பின்த் ைவாஹா, 
தன் மகனுக்கு நான் அன்பளிப்பாக வழங்கிய ஒன்றுக்குத் தங்கரளச் 
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ொட்ெியாக்க கவண்டும் என விரும்புகிைார்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பைீர்! இவரைத் தவிை கவறு 
குழந்ரத உமக்கு உண்டா?'' என்று ககட்டார்கள். என் தந்ரத "ஆம்' 
என்ைார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் அரனவருக்கும் 
இரதப் கபான்ை அன்பளிப்ரப வழங்கினைீா?'' என்று ககட்டார்கள். என் தந்ரத 
"இல்ரல' என்று தொன்னார்கள். "அப்படியானால் என்ரன (இதற்குச்) 
ொட்ெியாக்காதீர். ஏதனனில், நான் அநீதிக்குச் ொட்ெியாக இருக்கமாட்கடன்'' 
என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3327 நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என் தந்ரதயிடம்) "உமக்கு இவரைத் தவிை கவறு 
மகன்கள் உண்டா?'' என்று ககட்டார்கள். என் தந்ரத "ஆம்' என்ைார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் அரனவருக்கும் இரதப் 
கபான்று (அன்பளிப்பு) தகாடுத்தீைா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு என் தந்ரத 
"இல்ரல' என்ைார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அப்படியானால், நான் அநீதிக்குச் ொட்ெியாக இருக்கமாட்கடன்'' என்று 
கூைினார்கள்.  

3328 நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என் தந்ரதயிடம், "என்ரன அநீதிக்குச் ொட்ெியாக்காதீர்'' 
என்று கூைினார்கள். 

 3329 நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் தந்ரத (பைீர் 
பின் ெஅத் - ைலி) அவர்கள் (ெிறுவனாயிருந்த) என்ரனத் தூக்கிக்தகாண்டு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
நான் (என் மகன்) நுஅமானுக்கு என் தெல்வத்திலிருந்து இன்னின்ன தபாருட் 
கரள அன்பளிப்பாக வழங்கிவிட்கடன் என்பதற்குத் தங்கரளச் ொட்ெியாக்குகி 
கைன்'' என்று கூைினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"நுஅமானுக்கு அன் பளிப்பாக வழங்கியரதப் கபான்று உங்கள் மகன்கள் 
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அரனவருக்கும் அன்பளிப்பு வழங்கிவிட்டீர்களா?'' என்று ககட்டார்கள். என் 
தந்ரத "இல்ரல' என்ைார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அவ்வாைாயின், இதற்கு கவறு யாரையாவது ொட்ெியாக்கிக்தகாள்ளுங்கள்'' 
என்று கூைிவிட்டு, "அவர்கள் அரனவரும் உங்களுக்குச் ெம அளவில் நன்ரம 
தெய்ய கவண்டுதமன எதிர்பார்க்கிைரீ் களா?'' என்று ககட்டார்கள். என் தந்ரத 
"ஆம்' என்ைார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படியானால் 
இப்படிச் தெய்யாதீர்கள்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3330 நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் தந்ரத எனக்கு 
ஓர் அன்பளிப்புப் தபாருரள வழங்கினார்கள். பிைகு அதற்கு அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கரளச் ொட்ெியாக்குவதற்காக என்ரன அவர்களிடம் 
அரழத்துச் தென்ைார் கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"உம்முரடய பிள்ரளகள் அரனவருக்கும் இரத வழங்கினைீா?'' என்று 
ககட்டார்கள். என் தந்ரத "இல்ரல' என்ைார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவரிடமிருந்து நீர் நன்ரமரய எதிர்பார்ப்பரதப் 
கபான்று அவர்கள் அரனவரிடமிருந்தும் எதிர்பார்க்கவில்ரலயா?'' என்று 
ககட்டார்கள். என் தந்ரத "ஆம்' (எதிர் பார்க்கிகைன்) என்ைார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாைாயின், நான் (இதற்குச்) 
ொட்ெியாக இருக்கமாட்கடன்'' என்று கூைினார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான அப்துல்லாஹ் பின் அவ்ன் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இரத 
நான் முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்களிடம் அைிவித்தகபாது, "உங்கள் 
பிள் ரளகரள (இயன்ைவரை)ச் ெமமாக நடத்துங் கள்'' என நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள் என்கை நாம் அைிவித்துவருகிகைாம் என்ைார்கள். 

 3331 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: பைீர் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்களின் 
துரணவியார் பைீர் (ைலி) அவர்களிடம் "என்னுரடய இந்த மகனுக்கு 
(நுஅமான் பின் பைீருக்கு) உங்களுரடய அடிரமரய அன்பளிப்பாக 
வழங்கிவிடுங்கள்'' என்று கூைிவிட்டு, அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கரளச் ொட்ெியாக் குங்கள்'' என்ைார். அவ்வாகை பைீர் பின் ெஅத் (ைலி) 
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அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று, இன்ன 
மனிதரின் புதல்வி(யும், என் மரனவியுமான அம்ைா பின்த் ைவாஹா) தன் 
புதல்வருக்கு என்னுரடய அடிரமரய அன்பளிப்பாக வழங்குமாறு என்னிடம் 
ககட்டுவிட்டு, அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளச் 
ொட்ெியாக்கும்படி கூறுகிைாள்'' என்ைார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அ(வளுரடய புதல்)வருக்குச் ெககாதைர்கள் இருக்கிைார்களா?'' என்று 
ககட்டார்கள். பைீர் "ஆம்' என்ைார்கள். "அவருக்கு அன்பளிப்புச் தெய்த ரதப் 
கபான்று அவர்கள் அரனவருக்கும் அன்பளிப்புச் தெய்தீைா?'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டார்கள். பைீர் "இல்ரல' 
என்ைார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது தகாத தெயலாகும். 
நான் நியாயத்திற்கு மட்டுகம ொட்ெியாக இருப்கபன்'' என்று கூைிவிட்டார்கள். 

 பாடம் : 4 ஆயுட்கால அன்பளிப்பு (உம்ைா)10  
3332 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இது உமக்கும் 
உம்முரடய ெந்ததியின ருக்கும் உரியது என ஆயுட்கால அன்பளிப் பாக 
வழங்கப்பட்ட ஒரு தபாருள் (உம்ைா), எவருக்கு (அன்பளிப்பாக) வழங்கப்பட் 
டகதா அவருக்கக உரியதாகும். (அவைது ஆயுட்காலத்திற்குப் பின்) 
வழங்கியவரிடம் அது திரும்பப் கபாய்ச்கெைாது. ஏதனனில், (அன்பளிப்பு 
வழங்கப்பட்டவரின்) வாரிசு களுக்குப் கபாய்ச்கெரும் வரகயிகலகய அவர் 
நன்தகாரட வழங்கியுள்ளார். இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.11  

3333 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இது, உனக்கும் உன் 
ெந்ததிகளுக்கும் உரியது என ஒரு தபாருரள ஒருவர் ஆயுட்கால 
அன்பளிப்பாக வழங்கினால், அவைது தொல்கல (அந்தப் தபாருளில்) 
அவருக்குரிய உரிரமரய நிறுத்திவிடுகிைது. அது யாருக்கு ஆயுட்கால 
அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டகதா அவருக்கும் அவருரடய ெந்ததிகளுக்குகம 
உரியதாகும். இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் யஹ்யா பின் யஹ்யா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
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"ஒரு தபாருரள ஒருவருக்கு ஆயுட்கால அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டால், அது 
அந்த மனிதருக்கும் அவருரடய ெந்ததி களுக்குகம உரியதாகும்'' என்று 
ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது.  

3334 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மனிதர் 
மற்தைாருவருக்கு ஆயுட் கால அன்பளிப்பு வழங்கினால், அது அன்பளிப்பு 
வழங்கப்பட்ட மனிதருக்கும் அவருரடய ெந்ததிகளுக்குகம உரியதாகும். 
அவர், "நான் இ(ந்தச் தொத்)ரத உமக்கும் உம்முரடய ெந்ததிகளுக்கும், 
உங்களில் ஒருவர் உயிகைாடிருக்கும்வரை வழங்கிவிட் கடன்'' என்று கூைி 
அன்பளிப்பாக வழங்கி னாலும் அது அன்பளிப்பு வழங்கப்பட்டவ ருக்கக 
உரியதாகும். அது (அவைது ஆயுட் காலத்திற்குப் பின்), அன்பளிப்பு வழங்கிய 
வரிடம் திரும்பாது. காைணம், (அன்பளிப்பு வழங்கப்பட்டவரின்) வாரிசுகளுக்குப் 
கபாய்ச் கெரும் வரகயிகலகய அவர் நன்தகாரட வழங்கியுள்ளார். இரத 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

3335 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இது உனக்கும் உன் ெந்ததிக்கும் உரியதாகும்' என்று 
கூைி வழங்கப்படும் ஆயுட்கால அன்பளிப் புக்கக அனுமதியளித்தார்கள். "உன் 
ஆயுள் முழுவதும் இது உனக்குரியதாகும்' என்று (மட்டும்) கூைினால், அது 
(அன்பளிப்பு தபற்ைவரின் ஆயுட்காலத்திற்குப் பின்) அன்பளிப்பு வழங்கிய 
வருக்கக திரும்பிவிடும்.12 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான மஅமர் பின் ைாைித் (ைஹ்) 
அவர்கள், "இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்களும் இவ்வாகை 
தீர்ப்பளித்துவந்தார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.  

3336 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "இது உனக்கும் 
உன் ெந்ததிக்கும் ஆயுட் கால அன்பளிப்பாகும்' என்று கூைி அன்பளிப்பு 
வழங்கப்பட்ட ஒரு தெல்வத் தின் விையத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அது அன்பளிப்பு வழங் கப்பட்டவருக்கக உரியதாகிவிடும். அதில் 
நிபந்தரன விதிப்பதற்ககா விதிவிலக்குப் தபறுவதற்ககா அன்பளிப்பு 
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வழங்கியவருக்கு அனுமதி கிரடயாது'' என்று கூைினார்கள். இதன் 
அைிவிப்பாளைான அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) 
அவர்கள், "ஏதனனில், அவர் (அன்பளிப்பு வழங்கப்பட்டவரின்) வாரிசுகளுக்குப் 
கபாய்ச்கெரும் வரகயிகலகய நன்தகாரட வழங்கியுள்ளார். அந்த 
வாரிசுரிரம அவைது நிபந்தரனரயத் துண்டித்துவிட்டது'' என்று கூைினார்கள்.  

3337 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆயுட்கால 
அன்பளிப்பாக வழங்கப் பட்ட ஒரு தபாருள், அன்பளிப்பாக வழங் 
கப்பட்டவருக்கக உரியதாகும். இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத இன்கனார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது 

. 3338 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (ஆயுட்கால 
அன்பளிப்பு வழங்கப்படும் தபாருள் திரும்பக் கிரடக்காது என்பரத உணர்ந்து) 
உங்கள் தெல்வங்கரள உங்களிடகம ரவத்துக்தகாள்ளுங்கள்; அவற்ரை 
வணீாக்கிவிடாதீர்கள். ஒருவர் ஆயுட்கால அன்பளிப்பு (உம்ைா) வழங்கினால் 
அது யாருக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கப் பட்டகதா அவருக்கக உரியதாகும்; 
அவர் உயிகைாடிருந்தாலும் ெரி, இைந்துவிட்டாலும் ெரி. பிைகு அவருரடய 
ெந்ததிகளுக்கு உரியதாகும். இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

3339 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அய்யூப் 
அஸ்ஸக்தியான ீ(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், பின்வரும் தகவல் 
கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது: அன்ொரிகள் முஹாஜிர்களுக்கு ஆயுட்கால 
அன்பளிப்பு (உம்ைா) வழங்கலாயினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உஙகள் தெல்வங்கரள உங்க ளிடகம ரவத்துக்தகாள்ளுங்கள். 
(அவெைப் பட்டு ஆயுட்கால அன்பளிப்பு வழங்கி விடாதீர்கள்)'' என்று 
கூைினார்கள்.  
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3340 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மதீனாவிலிருந்த ஒரு தபண்மணி 
தம் புதல்வர் ஒருவருக்குத் தமது கதாட்ட தமான்ரை ஆயுட்கால 
அன்பளிப்பாக (உம்ைா) வழங்கினார். பிைகு அந்தப் புதல்வர் இைந்துவிட்டார். 
அதன் பிைகு அந்தப் தபண் ணும் இைந்துவிட்டார். அந்தப் புதல்வர் 
குழந்ரதகரள விட்டுச்தென்ைிருந்தார். அந்தப் புதல்வருக்குச் ெககாதைர்களும் 
இருந்தனர். அவர்கள் ஆயுட்கால அன்பளிப்பு வழங்கிய அப்தபண்ணின் 
ரமந்தர்கள் ஆவர். (அந்தப் புதல்வரின் இைப்புக்குப் பின்,) அன்பளிப்பு 
வழங்கிய அப்தபண்ணின் ரமந்தர்கள் "கதாட்டம் திரும்ப எங்களுக்கக 
கிரடக்கும்'' என்று கூைினர். அன்பளிப்புப் தபற்ை அப்புதல்வரின் மகன்கள், 
"இல்ரல; அதன் உரிரம. வாழ்ந்த கபாதும் இைந்த பின்பும் எங்கள் 
தந்ரதக்கக உரியது'' என்று கூைினர். பின்னர் இவ்வழக்ரக (மதீனாவின் 
அன்ரைய ஆளுநைாயிருந்த) உஸ்மான் (ைலி) அவர்களின் முன்னாள் 
அடிரமயான தாரிக் பின் அம்ர் (ைஹ்) அவர்களிடம் தகாண்டுதென்ைனர். தாரிக் 
பின் அம்ர், (தம்மிடம்) ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கரள 
வைவரழத்(து அரதப் பற்ைி விொரித்)தார். அப்கபாது ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் 
"ஆயுட்கால அன்பளிப்பு, அன்பளிப்பு தபற்ைவருக்கக உரியதாகும்' என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் எனச் 
ொட்ெியமளித்தார்கள். இதன்படிகய தாரிக் பின் அம்ரும் தீர்ப்பு வழங்கினார். 
பிைகு தாரிக், (கலீஃபா) அப்துல் மலிக் பின் மர்வானுக்குக் கடிதம் எழுதி 
விவைத்ரதத் ததரிவித்தார். ஜாபிர் (ைலி) அவர்களின் ொட்ெியத்ரதயும் 
ததரிவித்தார். அப்கபாது அப்துல் மலிக் பின் மர்வான் "ஜாபிர் தொன்னது 
உண்ரமகய' என்று கூைினார். பின்னர் இரதகய தாரிக் நரடமுரைப்படுத் 
தினார். அந்தத் கதாட்டம் ஆயுட்கால அன் பளிப்புப் தபற்ை அப்புதல்வரின் 
மகன்களி டகம இன்றுவரை இருந்துவருகிைது. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3341 சுரலமான் பின் யொர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர் கள் அைிவித்த ஹதீரஸ அடிப்பரடயாகக் 
தகாண்கட தாரிக் பின் அம்ர் (ைஹ்) அவர்கள் "ஆயுட்கால அன்பளிப்பு, (அன் 
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பளிப்புப் தபற்ைவரின் ஆயுட்காலத்திற்குப் பிைகு அவருரடய) வாரிசுகளுக்கக 
உரிய தாகும்'' என்று தீர்ப்பளித்தார்கள். இத்தகவல் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. 

3342 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆயுட்கால அன்பளிப்பு (உம்ைா) 
தெல்லும். இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.13 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3343 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆயுட்கால அன்பளிப்பு (உம்ைா), 
அன்பளிப்பு தபற்ைவரின் வாரிசுரிரமயாகும். இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

3344 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆயுட்கால அன்பளிப்பு தெல்லும். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அன்பளிப்புப் 
தபற்ைவரின் வாரிசுரிரமயாகும்' என்கைா, அல்லது "அது தெல்லும்' என்கைா 
கூைினார்கள்'' என (ஐயப்பாட்டுடன்) இடம்தபற்றுள்ளது. 
 

 

 

அத்தியாயம் - 25 : இறுதி விருப்பம்1 ஹதீஸ் 3345 – 3366 
வரை 
3345 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு முஸ்லிமான 
மனிதர் தமது தெல்வம் ஒன்ைில் இறுதி விருப்பம் ததரிவிக்க விரும்பினால், 
அவர் தமது இறுதி விருப் பத்ரத எழுதித் தம்மிடம் (தயாைாக) ரவத்துக் 
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தகாள்ளாமல் இைண்டு இைவுகரளக்கூட கழிப்பதற்கு அனுமதியில்ரல.2 இரத 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.3 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3346 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அப்துல்லாஹ் பின் நுரமர் மற்றும் 
முஹம்மத் பின் நுரமர் (ைஹ்) ஆகி கயாைது அைிவிப்பில், "இறுதி விருப்பம் 
ததரிவிக்க ஏகதனும் தெல்வத்ரதப் தபற்ைி ருந்தால்...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. "இறுதி விருப்பம் ததரிவிக்க விரும்பினால்...' என 
இடம்தபைவில்ரல.  

3347 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அய்யூப் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்ரபத் தவிை மற்ை 
அரனவைது அைிவிப்பிலும் "இறுதி விருப்பம் ததரிவிக்க ஏகதனும் ஒரு 
தெல்வத்ரதப் தபற்ைிருந் தால்' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது. அய்யூப் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில் மட்டும் "இறுதி விருப்பம் ததரிவிக்க விரும்பினால்...' 
என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

3348 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு முஸ்லிமான 
மனிதர் இறுதி விருப்பம் ததரிவிக்க ஏகதனும் ஒரு தபாருரளப் தபற் 
ைிருந்தால், அவர் தமது இறுதி விருப்பத்ரத எழுதித் தம்மிடம் 
ரவத்திருக்காமல் மூன்று இைவுகரளக்கூடக் கழிப்பதற்கு அனுமதி யில்ரல. 
இதன் அைிவிப்பாளைான அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிட மிருந்து இரதச் 
தெவியுற்ைதிலிருந்து எனது இறுதி விருப்பத்ரத எழுதி என்னிடம் ரவத் 
திருக்காமல் ஓர் இைரவக்கூட நான் கழித்ததில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

பாடம் : 1 மூன்ைில் ஒரு பாகத்திகலகய இறுதி விருப்பம் தெல்லும்.4 
 3349 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "விரடதபறும்' ஹஜ்ஜின்கபாது (நான் மக்கா விலிருந்த 
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ெமயம் எனக்கு ஏற்பட்ட) ஒரு கநாய்க்காக என்ரன உடல்நலம் விொரிக்க 
வந்தார்கள். அந்த கநாயின் காைணத்தால் நான் மைணத்ரத 
எதிர்கநாக்கியிருந்கதன். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
தெல்வந்தனாகிய எனக்கு, என் ஒகை மகரளத் தவிை கவறு வாரிசு எவரும் 
இல்லாத நிரல யில், நீங்கள் காணும் கநாய் என்ரனப் படீித்துள்ளது. ஆககவ, 
நான் என் தெல்வத்தில் மூன்ைில் இைண்டு பாகங்கரளத் தர்மம் 
தெய்துவிடட்டுமா?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"கவண்டாம்' என்ைார்கள். நான், "அவ்வாைாயின், என் தொத்தில் பாதிரயத் 
தர்மம் தெய்யட்டுமா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கும் "கவண்டாம்' என்று 
தொன்ன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மூன்ைில் ஒரு பாகம் 
(கவண்டுமானால் தர்மம் தெய்யலாம்). மூன்ைில் ஒரு பாககமகூட 
அதிகம்தான். நீங்கள் உங்களுரடய வாரிசுகரள மக்களிடம் ரககயந்தும் 
நிரலயில் விட்டுச்தெல்வரதவிட அவர்கரளத் தன்னிரைவுரடயவர் களாக 
விட்டுச்தெல்வகத ெிைந்ததாகும். நீங்கள் அல்லாஹ்வின் திருப்திரய 
விரும்பிச் தெய்கின்ை தர்மம் எதுவாயினும் அதற்குப் பதிலாக உங்களுக்குப் 
பிைதிபலன் வழங்கப்படும். எந்த அளவிற்தகன்ைால், நீங்கள் உங்கள் 
மரனவியின் வாய்க்குள் இடுகின்ை ஒரு கவளம் உணவுக்கும்கூட 
(உங்களுக்குப் பிைதிபலன் அளிக்கப்படும்)'' என்று கூைினார்கள். நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! (என் கதாழர்கள் அரனவரும் மதீனாவுக்குச் 
தென்றுவிடுவார் கள்) நான் மட்டும் இங்கு (மக்காவில்) என் 
கதாழர்கரளவிட்டுப் பின்தங்கியவனாக ஆகி விடுகவனா?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் இங்கு 
இருந்தகபாதிலும் அல்லாஹ் வின் உவப்ரப நாடி நல்லைங்கள் தெய்து 
தகாண்கட இருந்தால் உங்கள் தகுதியும் கமன்ரமயும் 
அதிகரித்துக்தகாண்கடயிருக் கும்'' எனக் கூைிவிட்டு, "உங்கரள ரவத்துச் ெில 
கூட்டத்தார் நன்ரமயரடவதற்காகவும் கவறுெிலர் துன்பமரடவதற்காகவும் 
நீங்கள் இங்கககய தங்க ரவக்கப்படலாம்'' என்று கூைினார்கள். கமலும், 
"இரைவா! என் கதாழர்களின் ஹிஜ்ைத்ரத முழுரமயாக்குவாயாக! தங்கள் 
அடிச்சுவடுகளின் வழிகய (முந்திய இரண ரவக்கும் மார்க்கத்திற்கக) 
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இவர்கரளத் திரும்பிச் தெல்லும்படி தெய்துவிடாகத'' எனப் பிைார்த்தித்தார்கள். 
(கநாயாளியா யிருந்த மற்தைாருவைான) ெஅத் பின் கவ்லா (ைலி) அவர்கள் 
மக்காவிகலகய இைந்து விட்டதற்காக, "பாவம் ெஅத் பின் கவ்லா! (அவர் 
மீண்டும் ஹிஜ்ைத் பூமிக்கக திரும்பிச் தெல்ல விரும்பினார். ஆனால், 
நடக்கவில்ரல)'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுதாபம் 
ததரிவித்தார்கள்.5 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஆறு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. - மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் வந்துள்ளது. அதில், "என்ரன உடல்நலம் விொரிப்பதற்காக என்னிடம் 
நபி (ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. அதில் ெஅத் 
பின் கவ்லா (ைலி) அவர்கள் ததாடர்பாக நபி (ஸல்) அவர்கள் ததரிவித்த 
அனுதாபம் இடம்தபைவில்ரல. ஆயினும் அதில், "நான் எந்த மண்ரண 
விட்டு நாடு துைந்து தென்கைகனா அகத மண்ணிகலகய இைப்பரத 
தவறுத்கதன்'' என்று ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

3350 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் உடல் 
நலிவுற்ைிருந்தகபாது நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஆளனுப்பிகனன். (அவர்கள் 
வந்தகபாது,) "நான் விரும்பிய முரையில் என் தெல்வத்ரதப் பங்கிட்டுக் 
தகாடுக்க என்ரன அனுமதியுங்கள்'' என்று ககட்கடன். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அதற்கு மறுத்துவிட்டார்கள். "அவ்வாைாயின் பாதி யாவது (அைவழியில் 
தெலவிட அனுமதியுங் கள்)'' என்று ககட்கடன். அதற்கும் மறுப்புத் 
ததரிவித்தார்கள். நான் "(என் தெல்வத்தில்) மூன்ைில் ஒரு பாகத்ரத (தர்மம் 
தெய்ய அனுமதியுங்கள்)'' என்று ககட்டகபாது அரமதியாக இருந்தார்கள். 
இதன் பின்னகை மூன்ைில் ஒரு பாகம் (இறுதி விருப்பம் ததரிவிக்க) 
அனுமதிக்கப்பட்டதாயிற்று. - கமற்கண்ட தகவல் கமலும் இரு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "இதன் பின்னகை மூன்ைில் 
ஒரு பாகம் (இறுதி விருப்பம் ததரிவிக்க) அனு மதிக்கப்பட்டதாயிற்று'' எனும் 
குைிப்பு இடம் தபைவில்ரல.  
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3351 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நான் 
கநாயுற்ைிருந்தகபாது) என்ரன உடல்நலம் விொரிப்பதற்காக நபி (ஸல்) 
அவர்கள் வந்தார்கள். அப்கபாது நான், "என் தெல்வங்கள் அரனத்திலும் இறுதி 
விருப்பம் ததரிவித்து விடட்டுமா?'' என்று ககட்கடன். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"கவண்டாம்' என்ைார்கள். நான், "அவ்வாைா யின் (என் தெல்வத்தில்) பாதியில் 
(இறுதி விருப்பம் ததரிவித்துவிடட்டுமா)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கும் 
"கவண்டாம்' என்ைார்கள். நான் "மூன்ைில் ஒரு பாகத்திலாவது (இறுதி 
விருப்பம்) ததரி விக்கட்டுமா)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"ஆம்; மூன்ைில் ஒரு பாகம்கூட அதிகம்தான்'' என்ைார்கள். 

 3352 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள், மக்காவில் (உடல் நலிவுற்ைிருந்த) என்ரன நலம் விொரிப்பதற்காக 
என்னிடம் வந்தார்கள். அப்கபாது நான் அழுகதன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஏன் 
அழுகிைரீ்?'' என்று ககட்டார்கள். "நான் ெஅத் பின் கவ்லா இைந்தரதப் கபான்று 
நாடு துைந்து தென்ை இந்த மண்ணிகலகய (மக்காவிகலகய) 
இைந்துவிடுகவகனா என அஞ்சுகிகைன்'' என்று நான் தொன்கனன். அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "இரைவா! ெஅதுக்குக் குணமளிப்பாயாக! இரைவா! 
ெஅதுக்குக் குணமளிப்பாயாக!'' என மூன்று முரை பிைார்த்தித்தார்கள். நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! என் னிடம் ஏைாளமான தெல்வங்கள் உள்ளன. 
எனக்கு என் ஒகை மகள் மட்டுகம (இப்கபாது) வாரிொக வருகிைாள். ஆககவ, 
என் தெல்வங்கள் அரனத்திலும் (அரவ அைவழியில் தெலவிடப்பட) இறுதி 
விருப்பம் ததரிவித்துவிடட்டுமா?'' என்று ககட்கடன். நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"கவண்டாம்' என்ைார்கள். நான் "மூன்ைில் இைண்டு பாகங்களில் (இறுதி 
விருப்பம் ததரிவித்துவிடட்டுமா)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கும் "கவண்டாம்' 
என்ைார்கள். "அவ்வாைாயின் பாதியிலாவது (இறுதி விருப்பம் ததரி 
வித்துவிடட்டுமா)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கும் "கவண்டாம்' என்று 
தொன்னார்கள். "அவ்வா ைாயின் மூன்ைில் ஒரு பாகத்தி கலனும் (இறுதி 
விருப்பம் ததரிவித்துவிடட்டுமா)?'' என்று ககட்கடன். நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"மூன்ைில் ஒரு பாகமா! மூன்ைில் ஒரு பாகம்கூட அதிகம்தான். நீர் உமது 
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தெல்வத்திலிருந்து (பிைருக்கு) ஈவதும் ஈரகதான். நீர் உம்முரடய 
குடும்பத்தாருக்கு வழங்கும் தெலவுத் ததாரகயும் ஈரகதான். உமது 
தெல்வத்திலிருந்து உம்முரடய துரணவி உண்பதும் ஈரகதான். நீர் 
உம்முரடய வடீ்டாரை மக்களிடம் ரககயந்தும் நிரலயில் 
விட்டுச்தெல்வரதவிட (தபாருளாதாை) நலத்துடன் (அல்லது நல்ல நிரலயில்) 
விட்டுச்தெல்வகத ெிைந்ததாகும்'' என்று கூைினார்கள். ("ரககயந்தும் 
நிரலயில்' என்று கூறும்கபாது) தமது கைத்தால் ரெரக தெய்து 
காட்டினார்கள். இரத (பின்னாளில் பிைந்த) ெஅத் (ைலி) அவர்களின் மூன்று 
புதல்வர்கள் அைிவித்துள்ளனர்.6 

3353 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர் களின் மூன்று புதல்வர்கள் 
கூைியதாவது: (எங்கள் தந்ரத) ெஅத் (ைலி) அவர்கள் மக்காவில் உடல் 
நலிவுற்ைிருந்தகபாது அவர்கரள உடல்நலம் விொரிப்பதற்காக அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்தார் கள். மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட தகவல் ெஅத் பின் 
அபவீக் காஸ் (ைலி) அவர்களின் மூன்று புதல்வர்களி டமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3354 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்கள் (தமது இறுதி 
விருப்பங்கரள) மூன்ைில் ஒரு பாகத்திலிருந்து நான்கில் ஒரு பாகமாகக் 
குரைத்துக்தகாண்டால் நன்ைாயி ருக்கும். ஏதனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "மூன்ைில் ஒரு பாகமா? மூன்ைில் ஒரு பாககம அதிகம்தான்'' 
என்று கூைியுள்ளார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் வகீஉ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "மூன்ைில் ஒரு 
பாககம தபரிதுதான் அல்லது அதிகம்தான்'' என (ஐயப்பாட்டுடன்) 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
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பாடம் : 2 இைந்துவிட்ட ஒருவருக்காகச் தெய்யப்படும் தானதர்மங்களின் 
நன்ரம அவரைச் தென்ைரடயும்.7  
3355 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம், "என் தந்ரத தொத்துகரள விட்டுவிட்டு இைந்துகபானார். அவர் 
இறுதி விருப்பம் எதுவும் ததரிவிக்கவுமில்ரல. இந்நிரலயில் அவருக்காக 
நான் தர்மம் தெய்தால், அவருக்கு அது பரிகாைம் ஆகுமா?'' என்று ககட்டார். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3356 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம், "என் தாயார் திடீதைன இைந்துவிட்டார். அவர் (இைப்பதற்கு 
முன்பு) கபெ முடிந்திருந்தால் தர்மம் தெய்(யச் தொல்லியிருந்)திருப்பார் என்று 
நான் கருதுகிகைன். அவருக்காக நான் தர்மம் தெய்தால் எனக்கு நன்ரம 
உண்டா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர் கள் "ஆம்' என்று 
விரடயளித்தார்கள்.8 - ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இறுதி விருப்பம் 
ததரிவிக்காமகலகய என் தாயார் திடீதைன இைந்துவிட்டார். அவர் (இைப்பதற்கு 
முன்பு) கபெ முடிந்திருந்தால் தர்மம் தெய்(யச் தொல்லியிருந்)திருப்பார் என்று 
நான் கருதுகிகைன். அவர் ொர்பாக நான் தர்மம் தெய்தால் அவருக்கு நன்ரம 
உண்டா?'' என்று ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்ைார்கள்.  

3357 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அபூஉொமா 
(ைஹ்) மற்றும் ைவ்ஹ் பின் அல்காெிம் (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் 
"எனக்கு நன்ரம உண்டா?'' என்று அம்மனிதர் ககட்டார் என இடம் 
தபற்றுள்ளது; கமற்கண்ட (இைண்டாவது) ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்று. 
ைுஐப் பின் இஸ்ஹாக் (ைஹ்) மற்றும் ஜஅஃபர் பின் அவ்ன் (ைஹ்) 
ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் "என் தாயாருக்கு நன்ரம உண்டா?'' என்று அந்த 
மனிதர் ககட்டதாக இடம்தபற்றுள்ளது; கமற்கண்ட மற்கைார் அைிவிப்பில் 
உள்ளரதப் கபான்று.  
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பாடம் : 3 மனிதன் இைந்த பின்பும் அவரனப் கபாய்ச்கெரும் நன்ரமகள்  
3358 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மனிதன் 
இைந்துவிட்டால் அவனுரடய மூன்று தெயல்கரளத் தவிை மற்ை அரனத்தும் 
நின்றுவிடுகின்ைன; 1. நிரலயான அைக்தகாரட 2. பயன்தபைப்படும் கல்வி. 3. 
அவனுக்காகப் பிைார்த்திக்கும் (அவனுரடய) நல்ல குழந்ரத.9 இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 4 அைக்தகாரட (வக்ஃப்)10  
3359 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரத) 
உமர் (ைலி) அவர்கள் ரகபரில் ("ஸம்ஃக்' எனும்) ஒரு நிலத்ரதப் 
தபற்ைிருந்தார்கள். அந்த நிலம் ததாடர்பாக ஆகலாெரன தபறுவதற்காக நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் தென்ைார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் ரகபரில் 
ஒரு நிலத்ரதப் தபற்றுள்களன். அரதவிடச் ெிைந்த ஒரு தெல்வத்ரத 
(இதுவரை) நான் அரடந்தகத இல்ரல. ஆககவ, அரத நான் என்ன தெய்ய 
கவண்டும் என்று தாங்கள் கட்டரளயிடுகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் விரும்பினால் அந்த நிலத்ரத (அெரல) நீங்ககள 
ரவத்துக்தகாண்டு, அதன் விரளச்ெரல தர்மம் தெய்துவிடுங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். அவ்வாகை உமர் (ைலி) அவர்கள் "அந்த நிலம் விற்கப்படக் 
கூடாது; வாங்கப்படவும் கூடாது; வாரிசுரிரமயாக்கப்படாது; அன்பளிப்பாக 
வழங்கப்படக் கூடாது'' என்ை நிபந்தரனகரள விதித்து அைக்தகாரடயாக 
(வக்ஃபாக) வழங்கினார்கள். (அதன் வருமானத்ரத) ஏரழகளுக்கும், (தம்) 
உைவினர்களுக்கும், அடிரமகரள விடுதரல தெய்வதற்கும், அல்லாஹ்வின் 
பாரதயி(ல் அைப்கபார் புரிகவார் வரகயி)லும், வழிப்கபாக்கருக்கும், 
விருந்தினர்களுக்கும் உரியதாக்கித் தர்மம் (வக்ஃப்) தெய்தார்கள். அரதப் 
பைாமரிக்கும் தபாறுப்கபற்ைிருப்பவர், (அதிலிருந்து எடுத்துத் தமக்தகன்று) 
கெமித்து ரவக்காமல் நியாயமான அளவில் உண்பதும் தம் கதாழருக்கு 
உணவளிப்பதிலும் குற்ைமில்ரல (என்றும் எழுதிரவத்தார்கள்).11 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அப்துல் லாஹ் பின் அவ்ன் (ைஹ்) அவர்கள் 
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கூறு கிைார்கள்: நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் அைிவித்த இந்த ஹதீரஸ நான் 
முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்களிடம் தொன்கனன். "(அதிலி ருந்து 
எடுத்துத் தமக்தகன்று) கெமித்து ரவக்காமல்' எனும் இடத்ரத நான் அரடந் 
ததும் "அரதத் தமது தொத்தாக ஆக்கிக் தகாள்ளாமல்' என்று (திருத்திக்) 
கூைினார்கள். கமலும், இது ததாடர்பாக எழுதப்பட்ட ஓர் ஆவணத்ரத வாெித்த 
ஒருவர் "அரதத் தமது தொத்தாக ஆக்கிக்தகாள்ளாமல் என்கை காணப்பட்டது' 
என்று கூைினார். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு அபஸீாயிதா 
(ைஹ்) மற்றும் அஸ்ஹர் அஸ்ஸம்மான் (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில், 
"(அதிலிருந்து எடுத்துத் தமக்தகன்று) கெமித்து ரவக் காமல் தம் கதாழருக்கு 
உணவளிப்பதில்' என்பகதாடு ஹதீஸ் முடிவரடகிைது. அதற்குப் பின்னுள்ள 
குைிப்புகள் இடம்தபைவில்ரல. இப்னு அபஅீதீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் இடம்தபற்றுள்ள "இந்த ஹதீரஸ நான் முஹம்மத் 
பின் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்களிடம் தொன்கனன்...'' எனத் ததாடங்கும் குைிப்பு 
இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நான் ரகபர் பகுதியில் ஒரு நிலத்ரதப் 
தபற்ைிருந்கதன். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று 
"நான் ரகபரில் ஒரு நிலத்ரதப் தபற்றுள்களன். அரதவிட மிக 
விருப்பமானரதகயா, அரதவிட மிகச் ெிைந்தரதகயா நான் 
அரடந்துதகாண்டகதயில்ரல...' என்று உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்'' என 
ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை ததாடருகின்ைன. இந்த அைிவிப்பில், அப்துல்லாஹ் பின் அவ்ன் 
(ைஹ்) அவர்கள் முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்களிடம் இந்த ஹதீரஸச் 
தொன்னரதப் பற்ைியும் அதற்குப் பின்னுள்ள தகவலும் இடம்தபைவில்ரல.  

பாடம் : 5 இறுதி விருப்பம் ததரிவிப்பதற்கு வெதி யற்ைவர் இறுதி விருப்பம் 
ததரிவிக்க லாகாது. 

3360 தல்ஹா பின் முஸர்ரிஃப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ைலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கள் இறுதி விருப்பம் (வஸிய்யத்) ததரிவித்தார்களா?'' என்று 
ககட்கடன். அவர்கள் "இல்ரல' என்று பதிலளித்தார்கள். "அவ்வாைாயின் 
இறுதி விருப்பம் முஸ்லிம் களுக்கு ஏன் கடரமயாக்கப்பட்டது?' அல்லது 
"அவ்வாைாயின் இறுதி விருப்பம் ததரிவிக்கு மாறு மக்கள் ஏன் 
கட்டரளயிடப்பட்டனர்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "வல்லரமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வின் கவதத்தின் படி தெயல்படுமாறு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அைிவுறுத்தினார்கள்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.12  

3361 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் வகீஉ பின் அல்ஜர்ைாஹ் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "இறுதி விருப்பம் ததரிவிக்குமாறு எவ்வாறு மக்களுக்குக் 
கட்டரளயிடப்பட்டது?'' என்று தல்ஹா பின் முஸர்ரிஃப் (ைஹ்) அவர்கள் 
ககட்டார்கள் என இடம்தபற்றுள்ளது. முஹம்மத் பின் அப்தில்லாஹ் பின் 
நுரமர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "இறுதி விருப்பம் ததரிவிப்பது 
முஸ்லிம்கள்மீது எப்படிக் கடரமயாக்கப்பட்டது?'' என்று ககட்டார்கள் என 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

3362 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (இைக்கும்கபாது) தபற்காரெகயா (தீனார்), தவள்ளிக் காரெகயா 
(திர்ஹம்), ஆட்ரடகயா, ஓட்டகத்ரதகயா விட்டுச்தெல்லவில்ரல. (எரதயும் 
யாருக்கும் தகாடுக்கும்படி) இறுதி விருப்பம் எதுவும் ததரிவிக்கவுமில்ரல. 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3363 அஸ்வத் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடம் மக்கள், "(நபி (ஸல்) அவர்கள் தமக்குப் பின் ஆட்ெித் தரலரம 
ஏற்கும்படி) அலீ (ைலி) அவர்களிடம் இறுதி விருப்பம் (வஸிய்யத்) 
ததரிவித்தார்களாகம?'' என்று தொன்னார்கள். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், 
"நபி (ஸல்) அவர்கள் எப்கபாது அவரிடம் இறுதி விருப்பம் ததரிவித்தார்கள்? 
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(நபியவர்கள் இறுதிப் படுக்ரகயில் இருந்தகபாது) நான்தாகன அவர்கரள என் 
தநஞ்கொடு (அல்லது மடியில் தாங்கி) அரணத்துக்தகாண்டிருந்கதன்! அவர்கள் 
(எச்ெில் துப்புவதற்காக) பாத்திைம் ஒன்ரைக் தகாண்டு வரும்படி ககட்டார்கள். 
பிைகு எனது மடியில் மூர்ச்ரெயுற்றுச் ெரிந்தார்கள். அவர்கள் இைந்து 
விட்டார்கள் என்பரதக்கூட நான் உணைவில்ரல. அவ்வாைிருக்க, அவர்கள் 
எப்கபாது அவரிடம் (ஆட்ெிப் தபாறுப்கபற்கும் படி) இறுதி விருப்பம் 
ததரிவித்தார்கள்?'' என்று ககட்டார்கள்.13 இது இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 3364 ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் "(அன்று) வியாழக்கிழரம! எந்த வியாழக்கிழரம 
(ததரியுமா)?'' என்று ககட்டு விட்டு, ெைரளக்கல் பூமிரய நரனத்துவிடு 
மளவுக்குக் கண்ணரீ்விட்டு அழுதார்கள். நான் "இப்னு அப்பாஸ் அவர்ககள! 
அது எந்த வியாழக்கிழரம?'' என்று ககட்கடன். இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: (ஒரு வியாழக்கிழரமயன்று) 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது (கநாயின்) கவதரன 
கடுரமயாயிற்று. அப்கபாது அவர்கள், "என்னிடம் (ஓர் ஏட்ரடக்) 
தகாண்டுவாருங்கள். உங்களுக்கு ஒரு மடரல நான் எழுதித் தருகிகைன். 
எனக்குப் பிைகு (குைிப்பிட்ட அந்த விையங்களில்) நீங்கள் வழி 
தவைமாட்டீர்கள்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது மக்கள் (கருத்து கவறுபாடு 
தகாண்டு) ெச்ெைவிட்டுக்தகாண்டனர். ஆனால், ஓர் இரைத்தூதர் அருகில் 
ெச்ெைவிட்டுக்தகாள்ளல் தகாத தெயலாகும். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது? அவர்கள் பலவனீத்தில் கபசுகிைார்களா? 
அவர்களிடகம விளக்கம் ககளுங்கள்'' என்று கூைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "என்ரன விட்டுவிடுங்கள். நான் இப்கபாதுள்ள நிரலகய 
ெிைந்தது'' என்று தொல்லிவிட்டார்கள். (எரதயும் எழுதித் தைவில்ரல.) 
கமலும், மூன்று விையங்கரள நான் எனது இறுதி விருப்பமாக 
வலியுறுத்துகிகைன்: அைபு தீபகற்பத்திலிருந்து இரணரவப்பாளர் கரள 
அப்புைப்படுத்துங்கள். (அயல் நாடுகள் மற்றும் குலங்களின்) தூதுக் 
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குழுவினருக்கு நான் வழங்கிவந்தரதப் கபான்று நீங்களும் பரிசுப் 
தபாருட்கரள வழங்குங்கள்'' என்று கூைினார்கள். (எனக்கு இந்த ஹதீரஸ 
அைிவித்த) இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் "மூன்ைாவது விருப்பத் ரதச் 
தொல்லாமல் தமௌனமாயிருந்துவிட்டார்கள்' அல்லது "அரத அவர்கள் 
கூைியிருக்க, நான் அரத மைந்துவிட்கடன்'.14 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3365 ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் "(அன்று) வியாழக்கிழரம! எந்த வியாழக்கிழரம 
(ததரியுமா)?'' என்று ககட்டு விட்டுக் கண்ணரீ் விட்டு அழலானார்கள். எந்த 
அளவிற்தகன்ைால், அவர்களின் கன்னங்களில் முத்துச் ெைங்கரளப் கபான்று 
(கண்ணரீ் திவரலகள் தாரை தாரையாக வழியக்) கண்கடன். பிைகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இறுதிப் படுக்ரகயில் இருந்தகபாது) 
"எலும்ரபயும் ரமக்கூட்ரட யும் (அல்லது பலரகரயயும் ரமக்கூட்ரட யும்) 
தகாண்டுவாருங்கள். உங்களுக்கு நான் ஒரு மடரல எழுதித் தருகிகைன். 
அதன் பின்னர் (குைிப்பிட்ட அந்த விையங்களில்) ஒருகபாதும் நீங்கள் 
வழிதவைகவமாட்டீர் கள்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது மக்கள் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பலவனீத்தில் கபசுகிைார்கள்'' என்று 
கூைினர்.  

3366 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது இல்லத்தில் மக்கள் பலரும் இருக்க, அவர்களி ரடகய 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இைப்பு தநருங்கிவிட அவர்கள், 
"வாருங்கள். நான் உங்களுக்கு ஒரு மடரல எழுதித் தருகிகைன். அதன் பிைகு 
நீங்கள் (குைிப்பிட்ட அந்த விையங்களில்) ஒருகபாதும் வழி தவைமாட்டீர்கள்'' 
என்று தொன்னார்கள். அப்கபாது உமர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு (கநாயின்) கவதரன மிரகத்துவிட்டது. (அவர்களுக்கு 
எந்த கவரலயும் தகாடுத்துத் ததாந்தைவு தெய்யாதீர்கள்.) உங்களிடம்தான் 
குர்ஆன் இருக்கிைகத! நமக்கு இரைகவதம் கபாதும்'' என்று தொன்னார்கள். 
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அப்கபாது வடீ்டிலிருந்கதாரிரடகய கருத்து கவறுபாடு எழுந்து 
ெச்ெைவிட்டுக்தகாண்டனர். அவர்களில் ெிலர், "(அல்லாஹ்வின் தூதர் - ஸல்) 
அவர்(கள் ககட்ட எழுதுதபாருரள அவர்)களிடம் தகாண்டுகபாய்க் தகாடுங்கள். 
உங்களுக்கு அவர்கள் ஒரு மடரல எழுதித் தருவார்கள். அதன் பின்னர் 
நீங்கள் ஒருகபாதும் வழி தவைகவமாட்டீர்கள்'' என்று கூைினர். கவறுெிலர் 
உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய ரதப் கபான்கை கூைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு முன் மக்கள் அதிகமாகக் கூச்ெலிட்டுச் ெச்ெைவு தெய்த 
கபாது, "(இங்கிருந்து) எழுந்து தெல்லுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தொன்னார்கள். அைிவிப்பாளர் உரபதுல்லாஹ் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: "அவர்கள் கருத்து கவறுபாடு 
தகாண்டு கூச்ெலிட்டுக்தகாண்டதால் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களால் 
அந்த மடரல எழுத முடியாமல் கபானதுதான் கொதரனயிலும் தபரும் 
கொதரனயாகும்'' என்று இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைிவந்தார்கள்.15 
 

 

 

 

 

 

அத்தியாயம் 26 : கநர்த்திக்கடன்1     ஹதஸீ் 3367 – 3379 வரை 

பாடம் : 1 கநர்த்திக்கடரன நிரைகவற்றுமாறு வந்துள்ள கட்டரள  
3367 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ெஅத் பின் உபாதா 
அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள், தம் தாயார் கநர்ந்துதகாண்டு விட்டு, அரத 
நிரைகவற்றுவதற்கு முன்கப இைந்துகபாய்விட்ட கநர்த்திக்கடன் குைித்து 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் விளக்கம் ககட்டார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவர் ொர்பாக நீங்கள் 
கநர்த்திக்கடரன நிரைகவற்றுங்கள்'' என்ைார்கள்.2 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் எட்டு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 2 கநர்த்திக்கடன் தெய்வதற்கு வந்துள்ள தரடயும் அது (விதியில்) 
எரதயும் மாற்ைிவிடாது என்பதும்.  

3368 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கநர்த்திக்கடன் தெய்ய கவண்டாம் 
என்று எங்களுக்குத் தரட விதிக்கலானார் கள். கமலும் "கநர்த்திக்கடன் 
(விதியிலுள்ள) எரதயும் மாற்ைிவிடாது. கநர்த்திக்கடன் மூலம் 
கஞ்ெனிடமிருந்து (தெல்வம்) தவளிக் தகாணைப்படுகிைது (அவ்வளவுதான்)'' 
என்று தொன்னார்கள்.3 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 

 3369 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கநர்த்திக்கடன் (விதியில்) எரதயும் 
துரிதப்படுத்தவும் தெய்யாது; தாமதப்படுத்த வும் தெய்யாது. கநர்த்திக்கடன் 
மூலம் கஞ்ெனிடமிருந்து (தெல்வம் ஏரழக்கு) தவளிக்தகாணைப்படுகிைது 
(அவ்வளவுதான்).4 இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

3370 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கநர்த்திக்கடன் தெய்ய கவண்டாதமனத் தரட விதித்தார் கள். கமலும், "அது 
(விதியில் இல்லாத) எந்த நன்ரமரயயும் தகாண்டுவந்துவிடாது. 
கநர்த்திக்கடன் மூலம் கஞ்ெனிடமிருந்து (தெல்வம்) தவளிக்தகாணைப்படுகிைது '' 
என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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3371 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கநர்த்திக்கடன் 
தெய்யாதீர்கள். ஏதனனில், கநர்த்திக்கடன் விதியிலுள்ள எரதயும் 
தடுத்துவிடாது. அதன் மூலம் கஞ்ெனிடமி ருந்து (தெல்வம் ஏரழக்கு) 
தவளிக்தகாண ைப்படுகிைது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

3372 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கநர்த்திக்கடன் தெய்ய கவண்டாதமனத் தரட விதித்தார்கள். கமலும், "அது 
விதியில் எரதயும் மாற்ைிவிடாது. அதன் மூலம் கஞ்ெனிடமிருந்து (தெல்வம்) 
தவளிக்தகாணைப்படுகிைது'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3373 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆதமின் மகனுக்கு (மனிதனுக்கு) 
இரைவன் விதியாக்காத எரதயும் கநர்த்திக் கடன் அவனுக்குக் 
தகாண்டுவந்து கெர்க்காது. மாைாக, விதிரய ஒத்ததாககவ கநர்த்திக் கடன் 
அரமயும். அதன் மூலம் கஞ்ெனிட மிருந்து அவன் தவளிக்தகாணை 
விரும்பாதது தவளிக்தகாணைப்படுகிைது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 3 இரைவனுக்கு மாறு தெய்வதிலும் உரடரமயில்லாத ஒன்ைிலும் 
கநர்ந்து தகாண்டால் அரத நிரைகவற்ைக் கூடாது.5  

3374 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஸகீஃப் 
குலத்தார், பனூ உரகல் குலத்தாருக்கு நட்புக் குலத்தினைாய் இருந்தனர். 
இந்நிரலயில் ஸகீஃப் குலத்தார் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
கதாழர்களில் இருவரை ெிரைபிடித்துச் தென்ைனர். (பதிலுக்கு) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கதாழர்கள் பனூ உரகல் குலத்தாரில் ஒருவரை 
ெிரைபிடித்து வந்தனர். அவருடன் "அல்அள்பா' எனும் ஒட்டகத்ரதயும் 
பிடித்துக்தகாண்டு வந்தனர். அந்தக் ரகதி கட்டிரவக்கப்பட்டிருந்த இடத்திற்கு 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். அவர், "முஹம்மகத!' 
என்று அரழத்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவரிடம் வந்து, 
"(என்ன விையம்) உமக்கு என்ன ஆயிற்று?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அவர், "ஏன் என்ரன (ெிரை) பிடித்தீர்கள்? ஹாஜிகரள முந்திச் தெல்லும் 
("அள்பா') ஒட்டகத்ரதயும் ஏன் பிடித்தீர் கள்?'' என்று ககட்டார். (அவருக்கு 
மதிப்புக் தகாடுத்து) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன்னுரடய 
நட்புக் குலத்தார் "ஸகீஃப்' தெய்த குற்ைத்திற்காககவ உன்ரனச் 
ெிரைபிடித்கதன்'' என்று கூைிவிட்டு திரும்பிச் தென்ைார்கள். பிைகு (மீண்டும்) 
அவர் "முஹம்மகத! முஹம்மகத!' என்று அரழத்தார். அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இைக்கமும் கருரணயும் உரடயவைாக விளங்கினார்கள். 
எனகவ, அவரிடம் திரும்பிவந்து, "என்ன விையம்?'' என்று ககட்டார்கள். 
அவர், "நான் ஒரு முஸ்லிம்'' என்ைார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
(அவர் உண்ரமயிகலகய முஸ்லிமாகவில்ரல என்பரத அைிந்து) "நீ (ெிரை 
பிடிக்கப்படுவதற்கு முன்) சுதந்திைமாக முடிதவடுக்கும் நிரலயில் 
இருந்தகபாது, இரத நீ தொல்லியிருந்தால் முழு தவற்ைி தபற்ைிருப்பாய் 
(ெிரைபிடிக்கப்பட்டி ருக்கமாட்டாய்)'' என்று கூைிவிட்டுத் திரும்பிச் 
தென்ைார்கள். (மறுபடியும்) அவர், "முஹம்மகத! முஹம்மகத!' என்று 
அரழத்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவரிடம் வந்து, "என்ன 
விையம்?'' என்று ககட்டார்கள். அவர் "நான் பெியுடன் இருக்கிகைன். எனக்கு 
உணவளியுங்கள். தாகத்துடன் இருக்கிகைன். தண்ணரீ் புகட்டுங்கள்'' என்று 
ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது உன் (அடிப்பரடத்) 
கதரவ. (இரத நாம் நிரைகவற்றுகவாம்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். பின்னர் 
அந்தக் ரகதி, (ெிரைபிடிக்கப்பட்ட) அந்த இரு (முஸ்லிம்) மனிதர்களுக்குப் 
பகைமாக விடுதரல தெய்யப்பட்டார். பின்னர் அன்ொரிகளில் ஒரு தபண்மணி 
(எதிரிகளால்) ெிரைபிடிக்கப்பட்டார். அந்த "அள்பா' எனும் ஒட்டகம் 
(எதிரிகளால்) ஓட்டிச்தெல்லப்பட்டது. (எதிரிகளால் ெிரைபிடிக்கப்பட்ட) அந்தப் 
தபண் கட்டிரவக்கப்பட்டிருந்தார். அந்த எதிரிகள் (இைவில்) தம் 
கால்நரடகரளத் தம் வடீு களுக்கு முன்னால் ஓய்தவடுக்க விட்டிருப்பார்கள். 
ஓர் இைவில் அந்தப் தபண் கட்ரட அவிழ்த்துக்தகாண்டு, (அங்கிருந்த) 
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ஒட்டகங்களிடம் (அவற்ைில் ஒன்ைில் ஏைித் தப்பிக்க) வந்தார். ஒவ்கவார் 
ஒட்டகத்ரத அவர் தநருங்கும்கபாதும் அது கத்தியது. உடகன அரத விட்டு 
விடுவார். இறுதியில் "அள்பா' எனும் அந்த ஒட்டகத்திடம் அவர் வந்தகபாது, 
அது கத்தவில்ரல. அவர் "ஒடுங்கி நடக்கும் ஒட்டகம்'' என்று 
கூைிக்தகாண்டார். அதன் முதுகின் ஓைப் பகுதியில் அமர்ந்து அரத 
விைட்டினார். அது நடக்கலாயிற்று. எதிரிகளுக்கு (அவர் தப்பிச் தெல்லும்) 
விவைம் ததரியகவ, அவர்கள் அவரைத் கதடினர். ஆனால், அவர்களிடமிருந்து 
அவர் தப்பிவிட்டார். அப்கபாது அந்தப் தபண்மணி "என்ரன அல்லாஹ் இந்த 
ஒட்டகத்தின் மூலம் காப்பாற்ைிவிட்டால், இரத அல்லாஹ்வுக் காக அறுத்துப் 
பலியிடுகவன்'' என்று கநர்ந்துதகாண்டார். (அது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் ஒட்டகம் என்பது அவருக்குத் ததரியாது.) அவர் மதீனா வந்து 
கெர்ந்தகபாது, அரத (அரடயாளம்) கண்டுதகாண்ட மக்கள், "அள்பா; 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ஒட்டகம் (கிரடத்துவிட்டது)'' என்று 
கூைினர். அப்கபாது அப்தபண்மணி "இதன் மூலம் அல்லாஹ் என்ரன 
(எதிரிகளிடமிருந்து) காப்பாற்ைினால், இரத நான் அறுத்துப் பலியிடுகவன் என 
கநர்ந்துள்களன்'' என்று ததரிவித்தார். ஆககவ, மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் தென்று, அது குைித்துத் ததரிவித் தனர். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் தூயவன்! அவள் காட்டிய 
நன்ைிக் கடன் மிக கமாெமானது. இதன் மூலம் அல்லாஹ் என்ரனக் 
காப்பாற்ைினால், இரதகய நான் அறுத்துப் பலியிடுகவன் என்று 
கநர்ந்துள்ளார். (ஆனால்,) பாவச் தெயலிலும் தனக்கு உரடரமயில்லாத 
ஒன்ைிலும் ஓர் அடியார் கநர்ந்துதகாண்டால் அரத நிரைகவற்றுதல் 
கிரடயாது'' என்று கூைினார்கள்.6 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அலீ பின் ஹுஜ்ர் 
அஸ்ஸஅதீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "அல்லாஹ்வுக்கு மாறு தெய்வதில் 
கநர்த்திக்கடன் கிரடயாது'' என்று கூைினார்கள் என இடம்தபற்றுள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஹம்மாத் 
பின் ரஸத் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அள்பா எனும் ஒட்டகம் பனூ 

1540

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நேர்தத்த்க் கடன்



 
 
 

உரகல் குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒருவருக்குச் தொந்தமாக இருந்தது. ஹஜ் 
யாத்ரீகர்கரள முந்திச் தெல்லும் ஒட்டகமா கவும் அது இருந்தது'' என்று 
காணப்படு கிைது. கமலும் அதில், "நல்ல அனுபவ முள்ள பணிந்து தெல்லும் 
ஒட்டகத்திடம் அப்தபண்மணி வந்தார்'' என்றும் இடம்தபற் றுள்ளது. அப்துல் 
வஹ்ஹாப் அஸ்ஸகஃப ீ(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அது பயிற்ெி 
அளிக்கப்பட்ட ஒட்டகமாகும்'' என்று காணப்படுகிைது.  

பாடம் : 4 கஅபாவரை நரடப்பயணம் தெல்வ தாக கநர்ந்துதகாண்ட 
ஒருவர்.  
3375 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: ஒரு முதியவர் தம் இரு 
புதல்வர்களுக் கிரடகய ததாங்கியபடி நடந்துவந்தரதக் கண்ட நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "இவருக்கு என்ன கநர்ந்தது?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள், "இவர் 
(கஅபாவரை) நடந்துதெல்வதாக கநர்ந்திருக்கிைார்'' என்று கூைினர். அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "இவர் தம்ரம (இவ்விதம்) கவதரன தெய்துதகாள்வது 
அல்லாஹ்வுக்கு அநாவெியமானது'' என்று கூைிவிட்டு, அவரை வாகனத்தில் 
ஏைிச் தெல்லுமாறு பணித்தார்கள்.7 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3376 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு முதியவர் தம் இரு 
புதல்வர்களுக்கிரடகய ொய்ந்தபடி நடந்துவருவரதக் கண்ட நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "இவருக்கு என்ன கநர்ந்தது?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அப்புதல்வர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இவர் (கஅபாவிற்கு நரடப்பயணம் 
கமற்தகாள்வதாக) கநர்த்திக் கடன் தெய்துள்ளார்'' என்று கூைினர். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "தபரியவகை, வாகனத்தில் ஏைிச் தெல்வைீாக! (தம்ரமத் தாகம 
கவதரன தெய்துதகாள்ளும்) நீகைா உமது கநர்த்திக் கடகனா 
அல்லாஹ்வுக்குத் கதரவயில்ரல'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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3377 உக்பா பின் ஆமிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் ெககாதரி காலணி 
அணியாமல் இரையில்லம் கஅபாவிற்கு நரடப்பயணம் கமற்தகாள்வதாக 
கநர்ந்துதகாண்டார். இது பற்ைி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி டம் 
விளக்கம் ககட்குமாறு என்ரனப் பணித்தார். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வினவிகனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அவர் (ெிைிது தூைம்) நடந்துவிட்டு, வாகனத்தில் ஏைிச் தெல்லட்டும்!'' 
என்ைார்கள்.8  

3378 கமற்கண்ட ஹதீஸ் உக்பா பின் ஆமிர் அல்ஜுஹன ீ(ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "காலணி அணியாமல்' எனும் குைிப்பு இல்ரல. "(உக்பா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து இந்த ஹதீரஸ அைிவிக்கும்) அபுல்ரகர் (ைஹ்) அவர்கள் 
உக்பா (ைலி) அவர்கரளவிட்டுப் பிரியாதவைாக இருந்தார்'' எனும் தகவல் 
கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 5 கநர்ச்ரெ (முைிவு)க்கான பரிகாைம்  
3379 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ெத்திய 
முைிவுக்கான பரிகாைகம கநர்ச்ரெ முைிவுக்கான பரிகாைமாகும்.9 இரத உக்பா 
பின் ஆமிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அத்தியாயம் - 27 : ெத்தியங்கள்1  ஹதீஸ் 3380 – 3438 வரை 

பாடம் : 1 அல்லாஹ் அல்லாதவற்ைின் தபயைால் ெத்தியம் தெய்வது தரட 
தெய்யப் பட்டுள்ளது.  
3380 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களின் தந்ரதயர் தபயைால் நீங்கள் ெத்தியம் 
தெய்ய கவண்டாதமன அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தரட விதிக்கின்ைான்'' என்று 
தொன்னார்கள். இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைக் 
ககட்டது முதல் நானாகப் கபசும்கபாதும் ெரி, பிைர் கபச்ரெ 
எடுத்துரைக்கும்கபாதும் ெரி, நான் தந்ரத தபயைால் ெத்தியம் தெய்ததில்ரல.2 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3381 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் உரகல் பின் காலித் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட 
தெய்வரதக் ககட்டது முதல் நான் இவ் விதம் (தந்ரதயின் தபயைால்) 
ெத்தியமிட்டுப் கபெியதில்ரல'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. "நானாகப் 
கபசும்கபாதும் ெரி, பிைர் கபச்ரெ எடுத்துரைக்கும்கபாதும் ெரி' எனும் குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "உமர் (ைலி) 
அவர்கள் தம் தந்ரதயின் தபயைால் ெத்தியம் தெய்வரத நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தெவியுற்ைார்கள். (அப்கபாது கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி கூைினார்கள்)'' 
என இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. மற்ை 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை காணப்படுகின்ைன.  

3382 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரத) 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் பயணிகள் ெிலரிரடகய இருந்தகபாது, 
அவர்கரள நான் அரடந்கதன். அப்கபாது உமர் (ைலி) அவர்கள் (தமது 
கபச்ெினூகட) தம் தந்ரதயின் மீது ெத்தியம் தெய்தார்கள். உடகன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கரள அரழத்து, "கவனியுங்கள். 
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உங்கள் தந்ரதயர் தபயைால் நீங்கள் ெத்தியம் தெய்வரத வல்லரமயும் 
மாண்பும் உரடய அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தரட தெய்கிைான். ஆககவ, யார் 
ெத்தியம் தெய்ய விரழகிைாகைா அவர் அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியம் 
தெய்யட்டும்! அல்லது அரமதியாக இருந்துவிடட்டும்!'' என்று கூைினார்கள்.3 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3383 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
ஒன்பது அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "யாகைனும் ெத்தியம் தெய்வதாக இருந் தால், 
அவர் அல்லாஹ்வின் மீகத தவிை (கவதைவர் மீதும்) ெத்தியம் தெய்ய கவண் 
டாம்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். (ஏதனனில்,) 
குரை ைியர் தம் முன்கனார்மீது ெத்தியம் தெய்து வந்தனர். எனகவ, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உங்கள் முன்கனார்மீது ெத்தியம் 
தெய்யாதீர்கள்'' என்று கூைினார்கள்.4 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. பாடம் : 2 (அைியாரமக் கால ததய்வச் ெிரலக 
ளான) "லாத்' மற்றும் "உஸ்ஸா'வின் மீது ெத்தியம் தெய்துவிட்டவர் (பரிகாை 
மாக) "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' என்று தொல்லட்டும்.  

3384 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் யார் 
ெத்தியம் தெய்யும்கபாது (அைியாரமக் கால ததய்வச் ெிரலயான) "லாத்தின் 
மீது ெத்தியமாக!' என்று கூைிவிட் டாகைா, அவர் (இந்தப் பாவத்திற்குப் பரிகாை 
மாக) "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' (அல்லாஹ் ரவத் தவிை கவறு 
இரைவனில்ரல) என்று தொல்லட்டும்! யார் தம் நண்பரிடம் "வா, சூதாடலாம்' 
என்று கூைிவிட்டாகைா அவர் (அதற்குப் பரிகாைமாக) தர்மம் தெய்யட்டும். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.5 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் 
மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் மஅமர் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அவர் எரதகயனும் தர்மம் தெய்யட்டும்' 
என்று கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. அவ்ஸாஈ (ைஹ்) அவர்களது 
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அைிவிப்பில் "லாத் மற்றும் உஸ்ஸாவின் மீது ெத்தியம் தெய்துவிட்டாகைா'' 
என இடம்தபற்றுள்ளது. அபுல்ஹுரென் முஸ்லிம் (பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் 
ஆகிய) நான் கூறுகிகைன்: "யார் "வா, சூதாடலாம்' என்று கூைிவிட்டாகைா 
அவர் தர்மம் தெய்யட்டும்'' எனும் நபிதமாழித் ததாடர் இப்னு ைிஹாப் 
அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் வழியாக மட்டுகம வந்துள்ளது. ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) 
அவர்கள் இரதப் கபான்ை உயர்தைமான அைிவிப்பாளர்ததாடரில் ஏைத்தாழ 
ததாண்ணூறு ஹதீஸ்கரள அைிவித்துள்ளார்கள். அவர்களுக்கு இரணயாக 
கவதைந்த அைிவிப்பாளரும் இரதப் கபான்று அைிவிக்கவில்ரல. 

 3385 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததய்வச் ெிரலகள் 
தபயைாலும் உங்கள் தந்ரதயரின் தபயைாலும் ெத்தியம் தெய்யா தீர்கள். இரத 
அப்துர் ைஹ்மான் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 பாடம் : 3 ஒரு ெத்தியம் தெய்துவிட்ட ஒருவர், அரதவிடச் ெிைந்ததாக 
மற்தைான்ரைக் காணும்கபாது, அந்தச் ெிைந்தரதகய தெய்துவிட்டுச் ெத்திய 
முைிவுக்கான பரிகாைம் தெய்வகத விரும்பத் தக்கதா கும்.6  

3386 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (என்) அஷ்அரீ 
குலத்தாரில் ஒரு குழுவினருடன் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று, 
(எங்கரளயும் எங்கள் பயணச் சுரமகரளயும்) ஏற்ைிச் தெல்ல (ஒட்டகங்கள்) 
ஏற்பாடு தெய்யும் படி ககட்கடன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் உங்கரள (ஒட்டகத்தில்) ஏற்ைியனுப்ப 
முடியாது. ஏதனனில், உங்கரள ஏற்ைியனுப்பத் கதரவயான (வாகன) 
ஒட்டகங்கள் என்னிடம் (தற்கபாது ரகவெம்) இல்ரல'' என்று தொன்னார்கள். 
பின்னர் அல்லாஹ் நாடிய கநைம்வரை நாங்கள் (அங்கககய) இருந்கதாம். 
பின்பு நபியவர் களிடம் ஒட்டகங்கள் தகாண்டுவைப்பட்டன. அவற்ைில் 
தவள்ரளத் திமில்கள் தகாண்ட மூன்று ஒட்டக மந்ரதகரள (மூன்று கஜாடி 
ஒட்டகங்கரள) எங்களுக்குத் தருமாறு நபியவர்கள் உத்தை விட்டார்கள். 
நாங்கள் (அங்கிருந்து விரடதபற்றுச்) தென்றுதகாண்டிருந்தகபாது "நாங்கள் 
எங்களுக்குள்' அல்லது "எங்களில் ெிலர் கவறுெிலரிடம்' "அல்லாஹ்வின் 

1545

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் சத்ததயங்கள்



 
 
 

மீதாரணயாக! அல்லாஹ் நமக்கு வளம் (பைக்கத்) வழங்கமாட்டான். நாம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று நம்ரம ஏற்ைியனுப்ப 
ஒட்டகங்கள் ஏற்பாடு தெய்யும்படி ககட்கடாம். அவர்கள் நம்ரம ஏற்ைியனுப்ப 
ஒட்டகங்கள் தைமாட் கடன் என்று (அல்லாஹ்வின் மீது) ெத்தியம் தெய்து 
கூைினார்கள். பிைகு நமக்கு ஒட்ட கங்கள் வழங்கினார்கள்'' என்று கூைிவிட்டு, 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று (அவர்கள் தெய்த ெத்தியத்ரத) 
ததரிவித்கதாம். அப்கபாது அவர்கள், "உங்கரள ஏற்ைி யனுப்ப நான் ஒட்டகம் 
தைவில்ரல. மாைாக, அல்லாஹ்கவ உங்கரள ஏற்ைியனுப்ப ஒட்டகம் 
வழங்கினான். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அவன் நாடினால், இனிகமல் 
நான் ஏகதனும் ஒரு ெத்தியம் தெய்து, பிைகு அஃதல்லாத கவதைான்ரை 
அரதவிடச் ெிைந்ததாகக் கருதும்பட்ெத்தில், ெத்திய முைிவுக்காகப் பரிகாைம் 
தெய்துவிட்டு அந்தச் ெிைந்தரதகய தெய்கவன்'' என்று தொன்னார்கள்.7 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வற்துள்ளது.  

3387 அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் நண்பர்கள் என்ரன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று, தமக்காக (பயண) 
வாகனம் ககட்கும்படி அனுப்பிரவத்தார்கள். அப்கபாது அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ெிைமப் கபார் பரடயுடன் 
தெல்லவிருந்தனர். -தபூக் கபார்தான் அது- அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! என் நண்பர்கள் தமக்காக வாகனம் ககட்கும் படி என்ரனத் 
தங்களிடம் அனுப்பிரவத்துள்ளனர்'' என்று தொன்கனன். அப்கபாது அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! உங்களுக்கு 
எந்த வாகனத்ரதயும் என்னால் தை இயலாது'' என்று தொன்னார்கள். நான் 
அங்கு கபான கநைத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ககாபத்திலிருந்தார்கள். (அது) எனக்குத் ததரியவில்ரல. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (வாகனம் தை) மறுத்ததாலும் என்மீது அவர்கள் வருத்தம் 
தகாண்டிருப்பார்ககளா என்ை அச்ெத்தாலும் நான் கவரல தகாண்டவனாகத் 
திரும்பிகனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத என் 
நண்பர்களிடம் வந்து ததரிவித்கதன். இது நடந்து ெிைிது கநைம் தான் 
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கழிந்திருக்கும். அதற்குள், "அப்துல்லாஹ் பின் ரககஸ!' என்று பிலால் (ைலி) 
அவர்கள் (என்ரன) அரழப்பரதக் ககட்கடன். உடகன நான் அவைது 
அரழப்புக்குப் பதிலளித்கதன். அப்கபாது பிலால் (ைலி) அவர்கள், "உங்கரள 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரழக்கிைார்கள். அவர் களது 
அரழப்ரப ஏற்றுச் தெல்லுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் தென்ைகபாது அவர்கள், "(இரணத் துக் 
கட்டப்பட்டிருக்கும்) இவ்விரு ஒட்டகங் கரளயும் இவ்விரு ஒட்டகங்கரளயும் 
இவ்விரு ஒட்டகங்கரளயும்'' என்று ஆறு ஒட்டகங்கரளக் காட்டி 
"பிடித்துக்தகாள் ளுங்கள்' என்று தொன்னார்கள். அவற்ரை அப்கபாதுதான் 
ெஅத் பின் உபாதா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து விரலக்கு வாங்கியிருந் தார்கள். 
"உங்கள் நண்பர்களிடம் இவற்ரைக் தகாண்டுதென்று, "அல்லாஹ்' அல்லது 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்' (அைிவிப்பாளரின் ஐயம்) இந்த 
ஒட்டகங்கரள உங்கள் பயணத்திற்காக அளித்துள்ளார்கள். எனகவ, இவற்ைில் 
ஏைிப் புைப்படச் தொன்னார்கள்' எனத் ததரிவியுங்கள்'' என்ைார்கள். அவ்வாகை 
நான் என் கதாழர்களிடம் அவற்ரைக் தகாண்டுதென்று, "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இவற்ைில் ஏைிப் பயணம் தெல்லும்படி கூைினார்கள். 
எனினும், அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! உங்களில் ெிலர் என்னுடன் வந்து, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நான் (வாகனம்) ககட்டரதயும், 
முதலில் அவர்கள் அதற்கு மறுப்புத் ததரிவித்தரதயும், பின்னர் அவற்ரை 
வழங்கியரதயும் அைிந்த மக்களிடம் விொரிக்கும்வரையில் நான் உங்கரள 
விட மாட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொல்லாத ஒன்ரை 
நான் உங்களிடம் தொல்லி விட்டதாக நீங்கள் நிரனத்துவிடக் கூடாது'' என்று 
தொன்கனன். அதற்கு என் கதாழர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
"(அதற்தகல்லாம் அவெியமில்ரல) உங்கரள நாங்கள் உண்ரமயாளர் என்கை 
உறுதியாக நம்புகிகைாம். (இருப்பினும், நீங்கள் விரும்பு கிைரீ்கள் என்பதால்) 
உங்கள் விருப்பப்படி நாங்கள் தெய்கிகைாம்'' என்று கூைினர். நான் அவர் 
களில் ெிலரை அரழத்துக் தகாண்டு "நான் அவர்களுக்குத் தைமாட்கடன்' 
என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (முதலில்) மறுத்தரதயும், பிைகு 
அவர்ககள வழங்கியரதயும் அைிந்த ெிலரிடம் தென்கைன். அப்கபாது அந்தச் 
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ெிலர், நான் மக்களிடம் ததரிவித்தரதப் கபான்கை ததரிவித்தார்கள்.8 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 3388 ஸஹ்தம் பின் முளர்ரிப் அர்ஜர்மீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நாங்கள் அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்களிடம் இருந்கதாம். அப்கபாது 
அவர்கள் தமது உணவுத் தட்ரடக் தகாண்டு வைச் தொன்னார்கள். அதில் 
ககாழி இரைச்ெி இருந்தது. அப்கபாது "பனூ ரதமுல்லாஹ்' எனும் குலத்ரதச் 
கெர்ந்த ெிவப்பான ஒரு மனிதர் உள்கள வந்தார். அவர் விடுதரல 
தெய்யப்பட்ட அடிரமகளில் ஒருவர் கபான்ைிருந்தார். அவரை அபூமூொ (ைலி) 
அவர்கள் "நீ(யும்) வா (ொப்பிடு)'' என்ைரழத்தார்கள். ஆனால், அவர் 
தயங்கினார். அப்கபாது அபூமூொ (ைலி) அவர்கள், "இங்கக வா! அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இந்தக் ககாழி இரைச்ெிரய உண்பரத நான் 
பார்த்திருக்கிகைன்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர் "இந்தக் ககாழி 
(இனம் அசுத்தம்) எரதகயா தின்பரதக் கண்டு அதனால் அருவருப்பரடந்து 
அரத உண்ணமாட்கடன் என்று நான் ெத்தியம் தெய்துவிட்கடன்'' என்று 
தொன்னார். இரதக் ககட்ட அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: இங்கக 
வா! நான் உனக்கு இரதப் பற்ைி (விவைமாக)த் ததரிவிக்கிகைன்: நான் என் 
"அஷ்அரீ' குலத்தார் ெிலருடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், 
எங்கள் பயணத்திற்கு கவண்டிய வாகனம் ககட்டுச் தென்கைன். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் வின் மீதாரணயாக! நான் 
உங்கள் பயணத்திற்கு கவண்டிய வாகனம் தைமாட்கடன். நீங்கள் பயணம் 
தெய்வதற்கு என்னிடம் வாகனம் ஏதுமில்ரல'' என்று கூைிவிட்டார்கள். 
நாங்கள் அல்லாஹ் நாடிய கநைம்வரை அங்கககய இருந்கதாம். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கபாரில் கிரடத்த ஒட்டகங்கள் 
ெில தகாண்டுவைப்பட்டன. உடகன எங்கரள அரழத்து, தவள்ரளத் திமில்கள் 
தகாண்ட ஐந்து ஒட்டக மந்ரதகரள (ஐந்து கஜாடி ஒட்டகங்கரள) எங்களுக்கு 
வழங்கும்படி உத்தைவிட்டார்கள். நாங்கள் (ஒட்டகங்கரள ஓட்டிக்தகாண்டு 
திரும்பிச்) தென்ைகபாது, நாங்கள் எங்களுக் குள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் கரள அவர்களது ெத்தியத்திலிருந்து கவனத் ரதத் திருப்பிவிட்கடாம். 
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இதில் நமக்கு வளம் வழங்கப்படாது'' என்று கபெிக்தகாண்கடாம். பிைகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி டம் திரும்பிச்தென்று, "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! எங்கள் பயணத்திற்கு கவண்டிய ஒட்டகங்கள் ககட்டு உங்களிடம் 
நாங்கள் வந்கதாம். நீங்கள் ஒட்டகங்கள் தைமாட்கடன் எனச் ெத்தியம் 
தெய்தீர்கள். பிைகு எங்களுக்கு ஒட்டகங்கள் வழங்கினரீ்கள். (உங்களது 
ெத்தியத்ரத) மைந்துவிட்டீர்களா, அல்லாஹ் வின் தூதகை?'' என்று ககட்கடாம். 
அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அல்லாஹ் நாடினால் நான் 
ஒரு ெத்தியம் தெய்து, அஃதல்லாத கவதைான்ரை அந்தச் ெத்தியத்ரதவிடச் 
ெிைந் ததாக நான் கருதினால், அந்த கவதைான் ரைகய தெய்கவன். 
ெத்தியத்ரத முைித்து அதற்காகப் பரிகாைமும் தெய்துவிடுகவன். நீங்கள் 
தெல்லுங்கள். வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்கவ உங்களுக்கு 
ஒட்டகங் கரள வழங்கினான்'' என்று தொன்னார்கள்.9 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், பின்வருமாறு 
ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது: "ஜர்ம்' குலத்ரதச் கெர்ந்த இந்தக் குடும்பத்தாருக்கும் 
"அஷ்அரீ' குலத்தாருக்குமிரடகய நட்பும் ெககாதைத்துவமும் இருந்துவந்தது. 
நாங்கள் அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்களிடம் இருந்கதாம். அப்கபாது 
அவர்களுக்குக் ககாழி இரைச்ெியுடன் உணவு பரிமாைப்பட்டது. மற்ை 
விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஆறு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஸஹ்தம் அல்ஜர்மீ (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைி விப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நான் அபூமூொ (ைலி) அவர் களிடம் தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் 
ககாழி இரைச்ெி உண்டுதகாண்டிருந்தார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
கமலும் அதில், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அ(ந்தச் ெத்தியத்)ரத நான் 
மைக்கவில்ரல'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என்ை தகவல் 
கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
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3389 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எங்கள் பயணத்திற்கு கவண்டிய 
ஒட்டகங்கள் ககட்டுச் தென்கைாம். அப்கபாது அவர்கள், "உங்கரள 
ஏற்ைியனுப்ப என்னிடம் ஒட்டகங்கள் எதுவுமில்ரல. அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! உங்கள் பயணத்திற்குரிய ஒட்டகங்கரள நான் தைமாட்கடன்'' 
என்று கூைிவிட்டார்கள். பிைகு எங்களிடம் தவள்ரளத் திமில்கள் தகாண்ட 
மூன்று ஒட்டக மந்ரதகரள (மூன்று கஜாடி ஒட்டகங்கரள) 
அனுப்பிரவத்தார்கள். அப்கபாது நாங்கள் "நாம் நமது பயணத் திற்குத் 
கதரவயான ஒட்டகங்கள் ககட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
தென்கைாம். அவர்கள் நமக்கு ஒட்டகம் தைமாட்கடன் எனச் ெத்தியம் 
தெய்தார்ககள!'' என்று கூைிவிட்டு, அவர்களிடம் (திரும்பிச் தென்று) அரதப் 
பற்ைித் ததரிவித்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"நான் ஒரு ெத்தியம் தெய்து, அஃதல்லாத கவதைான்ரை அரதவிடச் 
ெிைந்ததாக நான் கருதினால், அந்த கவதைான்ரைகய தெய்கவன்'' என்று 
கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூொ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நாங்கள் 
(தபூக் கபாரின்கபாது) நரடப்பயணமாககவ தென்கைாம். எனகவ, நாங்கள் ஏைிச் 
தெல்ல அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒட்டகம் ககட்டுச் 
தென்கைாம்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது.  

3390 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் இைவு (கநைத் 
ததாழுரக ரயத் தாமதமாகத் ததாழுதுவிட்டு) நீண்ட கநைம் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் இருந்து விட்டுப் பிைகு தம் வடீ்டாரிடம் திரும்பிச் தென்ைார். 
(காலம் தாழ்ந்து தென்ைதால்) குழந் ரதகள் அரனவரும் உைங்கிவிட்டிருப்ப 
ரதக் கண்டார். அப்கபாது அவருரடய மரனவி அவருக்கு உணவு 
தகாண்டுவந்தார். அப்கபாது அவர் உண்ணமாட்கடன் எனச் ெத்தியம் 
தெய்துவிட்டார். அவருரடய குழந்ரதகள் (உைங்கிவிட்டது)தான் அதற்குக் 
காைணம். பிைகு அவருக்கு ஏகதா கதான்ை, உணவு உட்தகாண்டார். பிைகு 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று அது குைித்துத் 
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ததரிவித்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒருவர் ஒரு 
ெத்தியம் தெய்து விட்டு, அந்தச் ெத்தியத்ரதவிடச் ெிைந்ததாக கவதைான்ரைக் 
கருதினால், அந்த கவதைான் ரைகய அவர் தெய்யட்டும். ெத்திய முைிவுக் 
காகப் பரிகாைமும் தெய்யட்டும்'' என்ைார்கள்.  

3391 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர் ஒரு 
ெத்தியம் தெய்துவிட்டு, அஃதல்லாத கவதைான்ரை அரதவிடச் ெிைந்ததாகக் 
கருதும்பட்ெத்தில் தனது ெத்தியத்ரத முைித்துப் பரிகாைம் தெய்துவிட்டு, (அந்த 
கவதைான்ரைகய) தெய்யட்டும்! இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 

 3392 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர் ஒரு 
ெத்தியம் தெய்துவிட்டு, அஃதல்லாத கவதைான்ரை அரதவிடச் ெிைந்ததாகக் 
கருதும்பட்ெத்தில் அந்தச் ெிைந்தரதகய அவர் தெய்யட்டும்; ெத்திய 
முைிவுக்காகப் பரிகாைமும் தெய்யட்டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

3393 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ெத்தியத்ரத 
முைித்து அதற் காகப் பரிகாைம் தெய்துவிட்டு, அந்தச் ெிைந்த ரதகய அவர் 
தெய்யட்டும்'' என்று இடம் தபற்றுள்ளது.  

3394 தமீம் பின் தைஃபா அத்தாய ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒருவர் அதீ 
பின் ஹாத்திம் (ைலி) அவர் களிடம் உதவி ககட்டு வந்தார். "ஒரு பணி 
யாளரை விரலக்கு வாங்கும் கிையத் ததாரகரய' அல்லது "ஒரு 
பணியாளரை விரலக்கு வாங்கும் கிையத் ததாரகயில் ஒரு பகுதிரய'த் 
தரும்படி ககட்டார். அப் கபாது அதீ பின் ஹாத்திம் (ைலி) அவர்கள், "உமக்குத் 
தை என்னிடம் (இப்கபாது) எனது கவெ ஆரடரயயும் எனது தரலக் கவெத் 
ரதயும் தவிை கவதைான்றுமில்ரல. எனகவ, நான் என் குடும்பத்தாருக்குக் 
கடிதம் எழுது கிகைன். அவர்கள் உமக்கு அந்தத் ததாரக ரயத் தருவார்கள்'' 
என்று கூைினார்கள். ஆனால், அந்த மனிதர் அதற்குச் ெம்மதிக்கவில்ரல. அதீ 

1551

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் சத்ததயங்கள்



 
 
 

(ைலி) அவர்கள் ககாபமரடந்து, "ககட்டுக்தகாள்: அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
உமக்கு ஒன்றுகம நான் தைமாட்கடன்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு அந்த 
மனிதர் ெம்மதித்தார். அப்கபாது அதீ பின் ஹாத்திம் (ைலி) அவர்கள், 
"ககட்டுக்தகாள்: "ஒருவர் ஒரு ெத்தியம் தெய்துவிட்டு, அஃதல்லாத 
கவதைான்ரை அரதவிட இரையச்ெத்திற்குரிய தெயலாகக் கருதும்பட்ெத்தில் 
அந்த இரையச்ெத்திற்குரிய தெயரலகய அவர் தெய்யட்டும்' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத (மட்டும்) நான் 
ககட்டிைாவிட்டால், நான் எனது ெத்தியத்ரத முைித்திருக்கமாட்கடன்'' என்று 
கூைினார்கள். 

 3395 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர் ஒரு 
ெத்தியம் தெய்துவிட்டு, அஃதல்லாத கவதைான்ரை அரதவிடச் ெிைந்ததாகக் 
கருதும்பட்ெத்தில் அந்தச் ெிைந்தரதகய அவர் தெய்யட்டும்; தமது 
ெத்தியத்ரதக் ரகவிடட்டும். இரத அதீ பின் ஹாத்திம் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 

 3396 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
ஒரு ெத்தியம் தெய்து விட்டு, அஃதல்லாத கவதைான்ரை அரத விடச் 
ெிைந்ததாகக் கருதும்பட்ெத்தில் ெத்தி யத்ரத முைித்துப் பரிகாைம் 
தெய்துவிட்டு, அந்தச் ெிைந்தரதகய அவர் தெய்யட்டும். இரத அதீ பின் 
ஹாத்திம் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அதீ பின் 
ஹாத்திம் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3397 தமீம் பின் தைஃபா அத்தாய ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அதீ பின் 
ஹாத்திம் (ைலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் நூறு திர்ஹங்கள் ககட்டார். 
அப்கபாது அதீ பின் ஹாத்திம் (ைலி) அவர்கள் "ஹாத்திம் அத்தாயயீின் 
மகனான என்னிடம் (மிகக் குரைந்த ததாரகயான) நூறு திர்ஹங்கள் 
ககட்கிைாகய! அல்லாஹ் வின் மீதாரணயாக! உமக்கு நான் தைமாட் கடன்'' 
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என்று கூைிவிட்டார்கள். பிைகு (ெத்தியத்ரத முைித்து அவர் ககட்டரதக் 
தகாடுத்துவிட்டு) "ஒருவர் ஒரு ெத்தியம் தெய்துவிட்டு, அஃதல்லாத 
கவதைான்ரை அரதவிடச் ெிைந்ததாக அவர் கருதும்பட்ெத்தில் அந்தச் 
ெிைந்தரதகய அவர் தெய்யட்டும்' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைியரத நான் ககட்டிைாவிட்டால், (நான் எனது ெத்தியத்ரத 
முைித்திருக்கமாட்கடன்)'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் தமீம் பின் 
தைஃபா (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "உமக்கு எனது நன்தகாரடயில் நானூறு 
திர்ஹங்கள் கிரடக்கும்'' என்று அதீ பின் ஹாத்திம் (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள் எனக் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

3398 அப்துர் ைஹ்மான் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "அப்துர் ைஹ்மான் பின் 
ெமுைா! ஆட்ெிப் தபாறுப்ரப நீயாக (ஆரெப்பட்டு)க் ககட்காகத! ஏதனனில், (நீ) 
ககட்டதால் அது உனக்கு அளிக்கப்பட்டால், அகதாடு நீ (தனி ரமயில்) 
விடப்படுவாய் (இரையுதவி கிட்டாது). ககட்காமல் அது உனக்கு அளிக்கப் 
பட்டால், அந்தப் தபாறுப்பில் (இரைவனின்) உதவி நல்கப்படுவாய். நீ ஒரு 
ெத்தியம் தெய்து, அஃதல்லாத கவதைான்ரை அரத விடச் ெிைந்ததாக நீ 
கண்டால், உனது ெத்தி யத்(ரத முைித்துவிட்டு, முைித்த)துக்கான 
பரிகாைத்ரதச் தெய்துவிடு. ெிைந்தது எதுகவா அரதச் தெயல்படுத்து'' என்று 
தொன்னார் கள்.10 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் எட்டு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஅதமிர் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில் ஆட்ெிப் தபாறுப்பு ததாடர் பான குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல. 

 பாடம் : 4 ெத்தியம் தெய்யச் தொல்பவரின் எண்ணப்படிகய ஒருவருரடய 
ெத்தியம் அரமயும்.11  
3399 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உன் கதாழன் 
(பிைதிவாதி) எந்த விையத் தில் உன்ரன தமய்யாக்குவாகனா அந்த 

1553

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் சத்ததயங்கள்



 
 
 

விையத்தின் மீகத உனது ெத்தியம் அரமயும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 

 3400 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ெத்தியம் தெய்யச் 
தொன்னவரின் எண்ணப்படிகய ெத்தியம் அரமயும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 5 (ெத்தியத்தின்கபாது) "இன்ைா அல்லாஹ்' கூறுதல்12  
3401 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்:) (இரைத்தூதர்) சுரலமான் (அரல) அவர்களுக்கு 
அறுபது துரணவியர் இருந்தனர். (ஒரு நாள்) அவர்கள், "நான் இன்ைிைவு 
அவர்கள் அரனவரிடமும் தென்று (தாம்பத்திய உைவு தகாண்டு) வருகவன். 
அவர்களில் ஒவ்தவாருவரும் கர்ப்பமுற்று, அல்லாஹ்வின் பாரதயில் 
அைப்கபார் புரியும் (குதிரை) வைீன் ஒருவரனப் தபற்தைடுப்பார்கள்'' என்று 
கூைினார்கள்.13 (அவ்வாகை தென்று தாம் பத்தியத்தில் ஈடுபட்டார்கள்.) 
ஆனால், துரணவியரில் ஒகை ஒருவரைத் தவிை கவதைவரும் 
கர்ப்பமரடயவில்ரல. அந்த ஒருவரும்கூட (ஒரு கதாளுரடய) அரை 
மனிதரனகய தபற்தைடுத்தார். சுரலமான் (அரல) அவர்கள் "இன்ைா 
அல்லாஹ்' ("அல்லாஹ் நாடினால்' அவ்வாறு தபற்தைடுப்பர்) என்று 
கூைியிருந்தால், அவர் களில் ஒவ்தவாருவரும் அல்லாஹ்வின் பாரதயில் 
அைப்கபார் புரியும் (குதிரை) வைீன் ஒருவரனப் தபற்தைடுத்திருப்பார்கள்.14 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3402 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (ஒரு முரை) இரைத்தூதர் சுரலமான் 
பின் தாவூத் (அரல) அவர்கள் "நான் இன்ைிைவு (என்னுரடய) எழுபது 
துரணவியரிடமும் தென்று (தாம்பத்திய உைவு தகாண்டு) வருகவன். 
அவர்களில் ஒவ்தவாருவரும் அல்லாஹ்வின் பாரதயில் அைப்கபார் புரியும் 
(குதிரை) வைீன் ஒருவரனப் தபற்தைடுப்பார்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
அப்கபாது சுரலமான் நபியின் "கதாழர் ஒருவர்' அல்லது "வானவர் ஒருவர்' 
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"இன்ைா அல்லாஹ் (அல்லாஹ் நாடினால், அவ்வாறு தபற்தைடுப்பார்கள்) 
என்று தொல்லுங்கள்' என சுரலமான் (அரல) அவர்களிடம் கூைினார். 
சுரலமான் (அரல) அவர்கள் "இன்ைா அல்லாஹ்' என்று கூை 
மைந்துவிட்டார்கள். அதனால் அவர்களுரடய துரணவியரில் ஒகை 
ஒருவரைத் தவிை கவதைவரும் கர்ப்பமரடயவில்ரல. அந்த ஒருவரும் ஒரு 
கதாளுரடய அரைக் குழந்ரதரயகய தபற்தைடுத்தார். சுரலமான் (அரல) 
அவர்கள் "இன்ைா அல்லாஹ்' (அல்லாஹ் நாடினால்) என்று கூைியிருந்தால் 
தமது ெத்தியத்ரத அரடயாமல் இருந்திருக்கமாட்டார்கள்; தமது கதரவ 
ரயப் பூர்த்தி தெய்திருப்பார்கள்.15 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

3403 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்:) (ஒரு முரை) சுரலமான் பின் தாவூத் (அரல) 
அவர்கள், "நான் இன்ைிைவு (என்னுரடய) எழுபது துரணவியரிடமும் தென்று 
(தாம்பத்திய உைவு தகாண்டு) வரு கவன். அவர்களில் ஒவ்தவாருவரும் 
அல்லாஹ்வின் பாரதயில் அைப்கபார் புரியும் ஆண் குழந்ரதரயப் 
தபற்தைடுப்பார்கள்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் "இன்ைா 
அல்லாஹ் (அல்லாஹ் நாடினால்) எனச் தொல்லுங்கள்' என்று கூைப்பட்டது. 
ஆனால், அவர்கள் அவ்வாறு கூைாமல் தம் துரணவியர் அரனவரிடமும் 
தென்று வந்தார்கள். அவர்களுரடய துரணவியரில் எவரும் குழந்ரத 
தபற்தைடுக்கவில்ரல; ஒகை ஒருவரைத் தவிை. அந்த ஒருவரும் (ஒரு 
கதாளுரடய) அரை மனிதரைகய தபற்தைடுத்தார். சுரலமான் (அரல) 
அவர்கள் "இன்ைா அல்லாஹ்' என்று கூைியிருந்தால் தமது ெத்தியத்ரத 
அரடயாமல் இருந்திருக்கமாட்டார்கள்; தமது கதரவரயப் பூர்த்தி 
தெய்திருப்பார்கள்.16  

3404 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (ஒரு முரை) சுரலமான் பின் தாவூத் 
(அரல) அவர்கள், "நான் இன்ைிைவு (என்னுரடய) ததாண்ணூறு 
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துரணவியரிடமும் தென்று (தாம்பத்திய உைவு தகாண்டு) வருகவன். 
அவர்களில் ஒவ்தவாருவரும் அல்லாஹ்வின் பாரதயில் அைப்கபார் புரியும் 
(குதிரை) வைீன் ஒருவரனப் தபற்தைடுப்பார்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
அப்கபாது அவர்களுரடய கதாழர் ஒருவர், "இன்ைா அல்லாஹ் (அல்லாஹ் 
நாடினால்) எனச் தொல்லுங்கள்'' என்ைார். சுரலமான் (அரல) அவர்கள் 
"இன்ைா அல்லாஹ்' என்று கூைாமல், தம் துரணவியர் அரனவரிடமும் 
தென்று வந்தார்கள். அவர் களில் ஒகை ஒருவரைத் தவிை கவதைவரும் 
கர்ப்பமரடயவில்ரல. அந்த ஒருவரும் ஒரு கதாளுரடய (அரை) 
மனிதரைகய தபற் தைடுத்தார். முஹம்மதின் உயிர் எவன் ரகயிலுள் ளகதா 
அவன் மீதாரணயாக! சுரலமான் (அரல) அவர்கள் "இன்ைா அல்லாஹ்' 
என்று கூைியிருந்தால், (அவர்கள் ஒவ்தவாருவரும் வைீர்கரளப் தபற்தைடுத்து) 
அவர்கள் அரனவரும் அல்லாஹ்வின் பாரதயில் குதிரை வைீர்களாக 
அைப்கபார் புரிந்திருப் பார்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அவர்கள் ஒவ்தவாருவரும் அல்லாஹ்வின் பாரதயில் அைப்கபார் 
புரியும் (வைீ) மகரனக் கருக்தகாண்டிருப்பார்கள்'' என்று (ெிறு 
வித்தியாெத்துடன்) இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 6 தரட தெய்யப்படாத ஒன்ைாககவ இருந்தாலும், குடும்பத்தாரைப் 
பாதிக்கும் வரகயில் ஒருவர் தெய்த ெத்தியத்தில் பிடிவாதமாக 
இருக்கலாகாது.  

3405 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
எங்களுக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் இதுவும் ஒன்ைாகும்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! உங்களில் ஒருவர் தம் குடும்பத்தார் (துன்புறும் வரகயில் 
அவர்கள்) ததாடர்பாகத் தாம் தெய்த ெத்தியத்தில் பிடிவாதமாக இருப்பதானது, 
(அந்தச் ெத்தியத்ரத முைித்துவிட்டு) அதற்காக அவர்மீது அல்லாஹ் 
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கடரமயாக்கியுள்ள பரிகாைத் ரதச் தெய்வரதவிட அல்லாஹ்விடம் தபரிய 
பாவமாகும்.17 

 பாடம் : 7 இரைமறுப்பாளரின் கநர்த்திக்கடனும்  
அவர் இஸ்லாத்ரத ஏற்ை பின் அந்த விையத்தில் நடந்துதகாள்ள கவண்டிய 
முரையும்.  

3406 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (என் தந்ரத) உமர் (ைலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! "மஸ்ஜிதுல் ஹைாம்' புனிதப் 
பள்ளிவாெலில் ஓர் இைவு "இஃதி காஃப்' வழிபாடு கமற்தகாள்வதாக அைியா 
ரமக் காலத்தில் நான் கநர்ந்துதகாண்கடன். (இப்கபாது அரத 
நிரைகவற்ைலமா?)'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உங்களது கநர்த்திக்கடரன நிரைகவற்றுங்கள்'' என்று 
தொன்னார்கள்.18 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் ஆறு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 
அபூஉொமா (ைஹ்) மற்றும் அப்துல் வஹ்ஹாப் அஸ்ஸகஃப ீ(ைஹ்) 
ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் "ஓர் இைவு இஃதிகாஃப்' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 
ைுஅபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "ஒரு பகல் இஃதிகாஃப் இருப்பதாக 
கநர்ந்துதகாண்டார்கள்' என்று காணப்படுகிைது. ஹஃப்ஸ் பின் ஃகியாஸ் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், ஒரு பகல் என்கைா ஓர் இைவு என்கைா குைிப்பு 
இல்ரல. (இஃதிகாஃப் இருப்பதாக கநர்ந்துதகாண்டார்கள் என்று தபாதுவாககவ 
இடம் தபற்றுள்ளது.)  

3407 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "தாயிஃப்' கபாரிலிருந்து திரும்பிய பின் "அல்ஜிஃைானா' 
எனும் இடத்திலிருந்தகபாது அவர்களிடம் (என் தந்ரத) உமர் பின் அல் 
கத்தாப் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அைியாரமக் காலத்தில் 
(இஸ்லாத்ரதத் தழுவும் முன்பு) "மஸ்ஜிதுல் ஹைாம்' புனிதப் பள்ளிவாெலில் 
ஒரு நாள் "இஃதிகாஃப்' இருப்பதாக நான் கநர்ந்துதகாண்கடன். அது பற்ைி 
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தாங்கள் என்ன கருதுகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நீர் தென்று ஒரு நாள் "இஃதி காஃப்' இருப்பைீாக!'' என்று 
கூைினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உமர் (ைலி) அவர்களுக்கு 
(ஹுரனன் கபார்ச் தெல்வத்தின்) ஐந்தில் ஒரு பாகம் (கும்ஸ்) நிதியிலிருந்து 
ஓர் அடிரமப் தபண் ரணக் தகாடுத்திருந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், மக்களிடமிருந்த ரகதிகரள விடுதரல தெய்தகபாது 
அக்ரகதிகள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிடமிருந்த 
ரகதிகரள விடுதரல தெய்துவிட்டார்கள்'' என்று கூைிய ெப்தத்ரத உமர் 
(ைலி) அவர்கள் தெவியுற்ைார்கள். உடகன உமர் (ைலி) அவர்கள், "என்ன இது?'' 
என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மக்களிடமிருந்த ரகதிகரள விடுதரல தெய்து விட்டார்கள்'' என்று கூைினர். 
ஆககவ, உமர் (ைலி) அவர்கள் (என்னிடம்), "அப்துல்லாஹ்! அந்த அடிரமப் 
தபண்ணிடம் தென்று அவளது வழியில் அவரள விட்டுவிடு'' என்று 
கூைினார்கள்.19 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "ஹுரனன்' கபாரிலிருந்து திரும்பியகபாது, (என் தந்ரத) உமர் (ைலி) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், தாம் அைியாரமக் 
காலத்தில் ஒரு பகல் "இஃதிகாஃப்' இருப்பதாக கநர்ந்துதகாண்டிருந்தரதப் 
பற்ைி வினவினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. - மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியா கவும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் வந்துள்ளது. அதில் 
பின்வருமாறு ஹதீஸ் ஆைம்பமா கிைது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அல்ஜிஃைானா' எனுமிடத்திலிருந்து நிரை கவற்ைிய உம்ைா பற்ைி 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் முன்னிரலயில் கபெப்பட்டது. அப்கபாது இப்னு 
உமர் (ைலி) அவர்கள், (அரதப் பற்ைி அைியாதிருந்த காைணத்தால்) 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்ஜிஃைானா'விலிருந்து உம்ைா 
தெய்ய வில்ரல'' என்று விரடயளித்தார்கள். கமலும், "உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைியாரமக் காலத்தில் ஓர் இைவு "இஃதிகாஃப்' கமற் தகாள்வதாக 
கநர்ந்துதகாண்டிருந்தார்கள்'' என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
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கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைிலும் 
"ஒரு பகல் "இஃதிகாஃப்' இருப்பதாக கநர்ந்திருந்தார்கள்'' என்கை 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 8 அடிரமகளுடனான நல்லுைவும் அடிரமயின் கன்னத்தில் 
அரைந்துவிட்டவர் தெய்ய கவண்டிய பரிகாைமும். 

 3408 ஸாதான் அபஉீமர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்களிடம் தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் தம் அடிரமரய 
விடுதரல தெய்திருந்தார்கள். பின்னர் தரையிலிருந்து ஒரு குச்ெிரய, 
அல்லது கவறு ஏகதா ஒரு தபாருரள எடுத்துக்காட்டி, "இதற்குச் ெமமான 
நற்பலன்கூட இ(ந்த அடிரமரய விடுதரல தெய்த)தில் எனக்குக் கிரடக்காது. 
ஏதனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒருவர் தம் அடிரமரய 
அரைந்துவிட்டால், அல்லது அடித்துவிட்டால், அவரை விடுதரல தெய்து 
விடுவகத அதற்குரிய பரிகாைமாகும்' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' 
என்ைார்கள். 

 3409 ஸாதான் அபஉீமர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்கள் தம் அடிரம ஒருவரை அரழத்து, அவைது முதுகில் ஏற்பட்டிருந்த 
வடுரவப் பார்த்தார் கள். அவரிடம், "வலிக்கும்படி அடித்து விட்கடனா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அவர் "இல்ரல' என்ைார். இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள், "நீ 
விடுதரல தெய்யப்பட்டவன் ஆவாய்'' என்று கூைிவிட்டார்கள். பிைகு 
தரையிலிருந்து ஏகதா ஒரு தபாருரள எடுத்துக்காட்டி, இதன் எரடக்குச் 
ெமமான நன்ரமகூட எனக்கு இதில் கிரடக்காது. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "ஒருவர் தம்முரடய அடிரமரய அவர் தெய்யாத 
குற்ைத்திற்காகத் தண்டித்துவிட் டால், அல்லது அரைந்துவிட்டால் அவரை 
விடுதரல தெய்துவிடுவகத அதற்குரிய பரி காைமாகும்' என்று கூைியரத 
நான் ககட்டுள் களன்'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "அவர் தெய்யாத 
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குற்ைத்திற்காகத் தண்டித்துவிட்டால்' எனும் குைிப்பு இடம்தபற் றுள்ளது. வகீஉ 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "ஒருவர் தம் அடிரமரய அரைந்துவிட்டால்' 
என்கை இடம்தபற்றுள்ளது. "அவர் தெய்யாத குற்ைத்திற்காக' எனும் குைிப்பு 
அதில் இடம்தபை வில்ரல.  

3410 முஆவியா பின் சுரவத் பின் முகர்ரின் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் எங்களுரடய அடிரம ஒருவரின் கன்னத்தில் அரைந்துவிட்டு 
ஓடிவிட்கடன். பிைகு "லுஹ்ர்' ததாழுரகக்கு ெற்று கநைத்திற்கு முன்னர் வந்து 
என் தந்ரதக்குப் பின்னால் நின்று ததாழுகதன். என் தந்ரத அந்த 
அடிரமரயயும் என்ரனயும் அரழத்து, "இவனிடமிருந்து நீ பழி 
தீர்த்துக்தகாள்'' என்று (அடிரமயிடம்) கூைினார்கள். ஆனால், அந்த அடிரம 
என்ரன மன்னித்துவிட்டார். பிைகு என் தந்ரத (சுரவத் பின் முகர்ரின் (ைலி) 
அவர்கள்) கூைினார்கள்: பனூ முகர்ரின் குடும்பத்தாைாகிய எங்களிடம் 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ஒகை ஓர் அடிரமப் 
தபண் மட்டுகம இருந் தாள். எங்களில் ஒருவர் அவளது கன்னத்தில் 
அரைந்துவிட்டார். இத்தகவல் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியகபாது 
அவர்கள், "அவரள விடுதரல தெய்துவிடுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். எங்கள் 
குடும்பத்தார், "இவரளத் தவிை கவறு கவரலக்காரிகள் எங்களிடம் இல்ரல'' 
என்று கூைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவளிடகம அவர்கள் 
கவரல வாங்கிக் தகாள்ளட்டும்! அவளிடம் அவர்களுரடய கதரவ 
முடிந்ததும் அவளது வழியில் அவரள (சுதந்திைமாக) விட்டுவிடட்டும்!'' என்று 
கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3411 ஹிலால் பின் யொஃப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு முதியவர் 
அவெைப்பட்டு தம் அடிரமப் தபண்ணின் முகத்தில் அரைந்துவிட்டார். 
அவரிடம் சுரவத் பின் முகர்ரின் (ைலி) அவர்கள், "அடிப்பதற்கு அவளது 
தமன்ரமயான முகம்தான் கிரடத்ததா? பனூ முகர்ரின் குடும்பத்தின் ஏழு 
உறுப்பினர்களில் நானும் ஒருவன் ஆகவன். எங்களிடம் ஒகை ஓர் அடிரமப் 
தபண் மட்டுகம இருந்தாள். அவரள எங்களது குடும்பத்துச் ெிைியவர் ஒருவர் 
அடித்துவிட்டார். அப்கபாது அவரள விடுதரல தெய்துவிடுமாறு 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு உத்தைவிட்டார்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் பின்வருமாறு ஹிலால் பின் யொஃப் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாக ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது: நாங்கள் நுஅமான் பின் முகர்ரின் (ைலி) 
அவர்களின் ெககாதைர் சுரவத் பின் முகர்ரின் (ைலி) அவர்களது வடீ்டில் துணி 
வியாபாைம் தெய்துவந்கதாம். (ஒரு நாள்) ஓர் அடிரமப் தபண் வந்து எங்களில் 
ஒருவரிடம் ஏகதா ஒரு (கடுரமயான) வார்த்ரதரயக் கூைினாள். உடகன 
அவர் அவளது கன்னத்தில் அரைந்துவிட்டார். இரதக் கண்டு சுரவத் பின் 
முகர்ரின் (ைலி) அவர்கள் ககாபப்பட்டார்கள். மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 

 3412 சுரவத் பின் முகர்ரின் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என்னுரடய 
அடிரமப் தபண்ணின் முகத்தில் ஒருவர் அரைந்துவிட்டார். அப்கபாது 
அவரிடம் நான், "முகம் தரட தெய்யப்பட்டுள்ளது என்பது உனக்குத் 
ததரியாதா?'' என்று ககட்கடன். பிைகு "நான் ஏழு ெககாதைர்களில் 
ஒருவனாயிருந்கதன். எங்களிடம் ஒகை ஒரு பணியாளர் மட்டுகம இருந்தார். 
எங்களில் ஒருவர் அவரை அவைது முகத்தில் அரைந்துவிட்டார். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவரை விடுதரல தெய்துவிடுமாறு 
உத்தை விட்டார்கள்'' என்று நான் கூைிகனன். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான ைுஅபா பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
என்னிடம் முஹம்மத் பின் அல்முன்கதிர் (ைஹ்) அவர்கள் "உங்கள் 
தபயதைன்ன?'' என்று ககட்டார்கள். "ைுஅபா' என்கைன். பின்னர் அபூைுஅபா 
அல்இைாக்கீ (ைஹ்) அவர்கள் தமக்கு இந்த ஹதீரஸ அைிவித் ததாகக் கூைி, 
இரதத் ததரிவித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3413 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்ொரீ அல்பத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
என் அடிரமரயச் ொட்ரடயால் அடித்துக்தகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது 
எனக்குப் பின்னால் யாகைா, "நிரனவிருக்கட்டும், அபூமஸ்ஊத்!'' என்று 
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கூைியரதக் ககட்கடன். அப்கபாது நான் ககாபத்தில் இருந்ததால், அந்தக் 
குைரல (நன்கு) விளங்கிக்தகாள்ளவில்ரல. அவர் என்ரன தநருங்கி 
வந்தகபாது (பார்த்தால்) அங்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இருந் 
தார்கள். அப்கபாது அவர்கள் "நிரனவிருக்கட்டும். அபூமஸ்ஊத்! 
நிரனவிருக்கட்டும். அபூ மஸ்ஊத்!'' என்று தொல்லிக்தகாண்டிருந்தார்கள். 
உடகன நான் என் ரகயிலிருந்த ொட்ரடரயக் கீகழ கபாட்கடன். அப்கபாது 
அவர்கள் "நிரனவிருக்கட்டும். அபூமஸ்ஊத்! உமக்கு இந்த அடிரமயின் 
மீதிருக்கும் அதிகாைத்ரதவிடப் பன்மடங்கு அதிகாைம் உம்மீது 
அல்லாஹ்வுக்கு இருக்கிைது'' என்று தொன்னார்கள். நான், "இதன் பின்னர் 
ஒருகபாதும் நான் எந்த அடிரம ரயயும் அடிக்கமாட்கடன்'' என (உறுதி) 
தமாழிந்கதன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஜரீர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 
"அரதக் ககட்டவுடன் அவர் கள்மீது தகாண்ட அச்ெத்தால் எனது ரகயி 
லிருந்த ொட்ரட கீகழ விழுந்துவிட்டது'' என அபூமஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார் கள் என இடம்தபற்றுள்ளது. 

3414 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (ஒரு 
முரை) என் அடிரமரய அடித்துக்தகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது எனக்குப் 
பின்னாலிருந்து யாகைா, "அபூ மஸ்ஊகத நிரனவிருக்கட்டும்! இவர்மீது 
உமக்கிருக்கும் அதிகாைத்ரதவிடப் பன் மடங்கு அதிகாைம் உம்மீது 
அல்லாஹ்வுக்கு இருக்கிைது'' என்று கூறுவரத நான் தெவி யுற்கைன். நான் 
திரும்பிப் பார்த்கதன். அங்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இருந் 
தார்கள். உடகன நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அல்லாஹ்வின் உவப்புக்காக 
(இவரை நான் விடுதரல தெய்துவிட்கடன்) இவர் சுதந்திைமானவர்'' என்று 
கூைிகனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அைிந்துதகாள்! 
நீ இவ்வாறு தெய்திருக்காவிட்டால் "நைகம் உம்ரம எரித்திருக்கும்' அல்லது 
"நைகம் உம்ரமத் தீண்டியிருக்கும்'' என்று கூைினார்கள். 

3415 அபூமஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (ஒரு முரை) என் 
அடிரமரய அடித்துக்தகாண்டிருந்கதன். அவர், "அல்லாஹ்விடம் நான் 
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பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன்'' என்ைார். நான் (ததாடர்ந்து) அவரை 
அடிக்கலாகனன். உடகன அவர், (எனக்குப் பின்னால் நின்றுதகாண்டிருந்த 
அல்லாஹ்வின் தூதரைக் கண்டு) "நான் அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் பாதுகாப்புக் 
ககாருகிகைன்'' என்ைார். உடகன அவரை நான் விட்டு விட்கடன். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
(இவரைத் தண்டிப்பதற்கு) இவர்மீது உனக் குள்ள ஆற்ைரலவிட (உன்ரனத் 
தண்டிப்ப தற்கு) அல்லாஹ் உன்மீது அதிக ஆற்ைல் பரடத்தவன்'' என்று 
தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "நான் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப் புக் ககாருகிகைன். 
அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன்'' எனும் குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல.  

பாடம் : 9 ஒருவர் தம் அடிரம விபொைம் புரிந்து விட்டதாக அவதூறு 
கூறுவதற்கு வந்துள்ள கண்டனம்.  
3416 அபுல்காெிம் (முஹம்மத் - ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் 
(நிைபைாதியான) தம் அடிரமமீது விபொைம் புரிந்துவிட்டதாக அவதூறு 
கூறுகிைாகைா, அவருக்கு மறுரம நாளில் (ொட்ரடயடி) தண்டரன 
வழங்கப்படும்; அவர் தொன்னரதப் கபான்று அந்த அடிரம இருந்தால் தவிை. 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.20 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "(மனந்திருந்தி 
பாவமன்னிப்புக் ககாரினாகல கபாதும்; பாவமன்னிப்புக் கிட்டும் எனும் 
நற்தெய்தியுடன் வந்த) "தவ்பா'வின் நபி அபுல்காெிம் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 

 பாடம் : 10 ஒருவர் தம் அடிரமக்குத் தாம் உண்ப திலிருந்து 
உணவளிப்பதும், தாம் அணி வதிலிருந்து ஆரடயளிப்பதும், அவனது ெக்திக்கு 
மீைிய பணிரயக் தகாடுத்து அவரனச் ெிைமப்படுத்தா மலிருப்பதும்.  
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3417 மஅரூர் பின் சுரவத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
(மதீனாவுக்கு அருகிலுள்ள) "ைபதா' எனுமிடத்தில் அபூதர் (ைலி) அவர் கரளக் 
கடந்து தென்கைாம். அப்கபாது அவர்கள்மீது ஒரு (புதிய) கமலங்கியும், 
அவர்களுரடய அடிரமயின் மீது அகத கபான்ை ஒரு (புதிய) கமலங்கியும் 
இருந்தன. நாங்கள், "அபூதர் அவர்ககள! (அவர் அணிந்திருக்கும் 
கமலங்கிரயயும் வாங்கி) இைண்ரடயும் கெர்த்து நீங்ககள 
அணிந்துதகாண்டால் (உங்களுக்கு) ஒரு கஜாடி (புதிய) ஆரடயாக 
இருக்குகம?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அபூதர் (ைலி) அவர்கள் பின்வருமாறு 
விரடயளித்தார்கள்: எனக்கும் என் ெககாதைர்களில் ஒருவருக்குமிரடகய 
வாய்த் தகைாறு ஏற்பட்டது. அம்மனிதரின் தாய் அைபுப் தபண் அல்லர். எனகவ, 
நான் அவருரடய தாரயக் குைிப்பிட்டுத் தைக் குரைவாகப் கபெிவிட்கடன். 
உடகன அம்மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (தென்று) என்ரனப் பற்ைி 
முரையிட்டார். நான் நபி (ஸல்) அவர்கரளச் ெந்தித்தகபாது, "அபூதர்கை! நீர் 
அைியாரமக் காலத்துக் கலாொைம் உள்ள மனிதைாககவ (இன்னும்) 
இருக்கின்ைரீ்'' என்று தொன்னார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஒருவர் 
மற்ை மனிதர்கரள ஏசும்கபாது பதிலுக்கு அவர்கள் அவருரடய 
தந்ரதரயயும் தாரயயும் ஏெத்தாகன தெய்கிைார்கள்?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அபூதர்! நீர் அைியாரமக் காலத்துக் கலாொைம் 
உள்ள மனிதைாககவ (இன்னும்) இருக்கின்ைரீ்'' என்று கூைிவிட்டு, 
"(பணியாளர்களான) அவர்கள் உங்கள் ெககாதைர்கள் ஆவர். அவர்கரள 
அல்லாஹ் உங்கள் ஆதிக்கத்தின் கீழ் ரவத்துள்ளான். ஆககவ, நீங்கள் 
உண்பதிலிருந்து அவர்களுக்கு உணவளியுங்கள். நீங்கள் அணிவதிலிருந்து 
அவர்களுக்கு அணியக் தகாடுங்கள். அவர்களது ெக்திக்கு மீைிய பணிரய 
அவர்களுக்குக் தகாடுத்து அவர் கரளச் ெிைமப்படுத்தாதீர்கள். அவ்வாறு 
ெக்திக்கு மீைிய பணிரய அவர்களுக்குக் தகாடுத்தால் அவர்களுக்கு நீங்களும் 
ஒத்துரழப்புத் தாருங்கள்'' என்று கூைினார்கள்.21  

3418 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், ஸுரஹர் பின் முஆவியா (ைஹ்) 
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மற்றும் அபூமுஆவியா (ைஹ்) ஆகி கயாைது அைிவிப்பில் "நீர் அைியாரமக் 
காலத்துக் கலாொைம் உள்ள மனிதைாககவ (இன்னும்) இருக்கின்ைரீ்'' 
என்பதற்குப் பின் "நான் வகயாதிகத்ரத அரடந்துவிட்ட இந்தக் கால 
கட்டத்திலுமா (அைியாரமக் காலக் கலாொைம் தகாண்டவனாய் உள்களன்)?'' 
என்று ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்று கூைினார்கள் என 
அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாகக் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. 
அபூமுஆவியா (ைஹ்) அவர்களது அைி விப்பில் (இன்னும் ெற்றுக் கூடுதலாக) 
"ஆம். நீர் வகயாதிகத்ரத அரடந்துவிட்ட இந்த காலக் கட்டத்திலும் 
(அைியாரமக் காலக் கலா ொைம் தகாண்டவைாய் இருக்கின்ைரீ்)'' என்று நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் எனக் காணப்படுகிைது. ஈொ பின் யூனுஸ் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "அவைது ெக்திக்கு மீைிய பணிரயக் தகாடுத்து 
அவரைச் ெிைமப்படுத்திவிட்டால், (அதற்குப் பரிகாைமாக) அவரை 
விற்றுவிடட்டும்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. ஸுரஹர் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "அப்பணியில் அவருக்கு ஒத்துரழக்கட்டும்'' என 
இடம்தபற்றுள்ளது. அபூமுஆவியா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பு, "அவைது 
ெக்திக்கு மீைிய பணிரய அவருக்குக் தகாடுத்து அவரைச் 
ெிைமப்படுத்தாதீர்கள்'' என்பகதாடு முடிவரடந்துவிடுகிைது. "அவரை விற்று 
விடட்டும்'' என்பகதா, "அவருக்கு ஒத்துரழக்கட்டும்'' என்பகதா அவைது 
அைிவிப்பில் இடம் தபைவில்ரல.  

3419 மஅரூர் பின் சுரவத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அபூதர் 
அல்ஃகிஃபாரீ (ைலி) அவர்கள்மீது ஒரு கமலங்கியும் அவர்களுரடய அடிரம 
யின் மீது அகத மாதிரியான கமலங்கியும் இருப்பரதக் கண்கடன். நான் அது 
குைித்து அவர் களிடம் வினவியகபாது அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ஒரு (அடிரம) 
மனிதரை ஏசும் கபாது, அவருரடய தாரயக் குைிப்பிட்டு இழிவாகப் 
கபெிவிட்கடன். உடகன அம்மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று அரதப் 
பற்ைிக் கூைினார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "நீர் 
அைியாரமக் காலத்துக் கலாொைம் உள்ள மனிதைாககவ இருக்கின்ைரீ். 
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(அடிரமகளான) அவர்கள் உங்கள் ெககாதைர்களும் ஊழியர்களும் ஆவர். 
அவர்கரள அல்லாஹ் உங்கள் ஆதிக்கத்தின் கீழ் ரவத்துள்ளான். யாருரடய 
ஆதிக்கத்தின் கீழ் அவருரடய ெககாதைர் இருக்கிைாகைா அவர் தாம் 
உண்பதிலிருந்து அவருக்கு உணவளிக்கட்டும். தாம் அணிவ திலிருந்து 
அவருக்கு அணியத் தைட்டும். அவர்களது ெக்திக்கு மீைிய பணிரயக் 
தகாடுத்து அவர்கரளச் ெிைமப்படுத்தாதீர் கள். அவ்வாறு அவர்களது ெக்திக்கு 
மீைிய பணிரய அவர்களுக்குக் தகாடுத்தால் அப்பணியில் அவர்களுக்கு 
நீங்களும் ஒத்துரழயுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 3420 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அடிரமக்கு 
உணவும் உரடயும் அளிக்கப்பட கவண்டும். அவைது ெக்திக்கு மீைிய 
பணிரயக் தகாடுத்து அவர் ெிைமப்படுத்தப்படக் கூடாது. இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 3421 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் 
ஒருவருரடய பணியாளர் தவப்பத்ரதயும் புரகரயயும் தாங்கிக்தகாண்டு 
உணவு ெரமத்துக் தகாண்டுவந்தால், அவரையும் தம்முடன் அமைச் தெய்து 
அவர் உண்ணட்டும். உணவு குரைவானதாக இருந்தால் அதில் ஓரிரு 
கவளங்கரளயாவது அவைது ரகயில் ரவக்கட்டும். இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.22 அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான தாவூத் 
பின் ரகஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: "ஓரிரு கவளங்கள்' என்பரதக் 
குைிக்க ஹதீஸின் மூலத்தில் இடம்தபற்றுள்ள "உக்லத்தன் அவ் 
உக்லத்ரதனி' என்பதற்கு "லுக்மத்தன் அவ் லுக்மத்ரதனி' என்று தபாருள். 
(இைண்டுக்கும் தபாருள் ஒன்கை.)  

பாடம் : 11 தன் உரிரமயாளருக்கும் விசுவாெமாக நடந்து,  
இரைவழிபாட்ரடயும் அழகு படச் தெய்யும் அடிரமக்குக் கிரடக் கும் 
நன்ரமயும் பிைதிபலனும்.  
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3422 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அடிரம, தம் 
உரிரமயாளருக்கு விசு வாெமாக நடந்து, அல்லாஹ்ரவயும் நன் முரையில் 
வழிபடுவாைாயின் அவருக்கு இரு முரை(யினாலும்) நன்ரம உண்டு. இரத 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.23 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஆறு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3423 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவருக்குச் 
தொந்தமான நல்ல அடிரமக்கு இைண்டு நன்ரமகள் உண்டு. இதன் 
அைிவிப்பாளைான அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் இந்த ஹதீரஸ 
அைிவித்துவிட்டு, "அபூஹுரைைாவின் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அவன் 
மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் பாரதயில் அைப்கபார் புரிவதும், ஹஜ்ஜும், 
என் தாய்க்குச் தெய்ய கவண்டிய கடரமயும் இல்லாமலிருந்தால் நான் 
(ஒருவரின்) அடிரமயாக இருக்கும் நிரலயில் இைப்பரதகய விரும்பி 
யிருப்கபன்'' என்ைார்கள்.24 ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: தம் தாயாரு(க்குச் தெய்ய கவண்டிய கடரமகரள நிரைகவற்ை 
அவரு)டகனகய இருந்ததால், தாயார் இைக்கும்வரை அபூ ஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் (கூடுதலான) ஹஜ்ஜுக்குக்கூடச் தெல்லவில்ரல என நமக்குச் 
தெய்தி எட்டியது. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் அபுத்தாஹிர் அஹ்மத் பின் அம்ர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
"நல்ல அடிரமக்கு' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. "ஒருவருக்குச் தொந்தமான' 
எனும் குைிப்பு இல்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ைஹ்) அவர்கள் 
குைிப்பிட்ட அபூஹுரைைா (ைலி) அவர் கரளப் பற்ைிய குைிப்பும் அதற்குப் 
பின்னுள்ளரவயும் இடம்தபைவில்ரல. 

3424 அபூொலிஹ் தக்வான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஓர் அடிரம அல்லாஹ்வுக்குச் தெய்ய கவண்டிய 
கடரமரயயும் தம் உரிரமயாளருக்குச் தெய்ய கவண்டிய கடரமரயயும் 
நிரைகவற்ைினால், அவருக்கு இரு நன்ரமகள் உண்டு'' என்று தொன்னார்கள் 
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என அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். நான் இந்த ஹதீரஸ கஅப் 
பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடம் எடுத்துரைத்கதன். அப்கபாது கஅப் (ைலி) 
அவர்கள், "(மறுரம நாளில்) அவருக்கும் வெதியற்ை 
இரைநம்பிக்ரகயாளருக்கும் விொைரண ஏதுமில்ரல'' என்று கூைினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3425 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிட 
மிருந்து எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
இரைவழிபாட்டிலும் தம் உரிரமயாள ரின் உைவிலும் தெம்ரமயாகச் 
தெயல்பட்ட நிரலயில் மைணிப்பகத ஓர் அடிரமக்கு நன்று; மிகவும் நன்று.  

பாடம் : 12 பலருக்குச் தொந்தமான ஓர் அடிரம யில் தமது பங்ரக மட்டும் 
ஒருவர் விடுதரல தெய்தல்.25  

3426 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் ஓர் 
அடிரமயில் தமக்குரிய பங்ரக விடுதரல தெய்கிைாகைா, அவரிடம் அந்த 
அடிரம யின் (முழு) விரலரயயும் எட்டுகின்ை அளவுக்குச் தெல்வம் 
இருந்தால், அந்த அடிரமரய ஒத்த மற்கைார் அடிரமயின் விரலரய 
மதிப்பிட்டு, தம் கூட்டாளிகளுக்கு அவர்களுக்குரிய பங்குகளின் விரலரயக் 
தகாடுத்து, அந்த அடிரமரய (முழுரமயாக) விடுதரல தெய்துவிட 
கவண்டும். இல்ரலதயனில், அவர் எந்த அளவுக்கு விடுதரல தெய்தாகைா, 
அந்த (தமது பங்கின்) அளவுக்குத்தான் விடுதரல தெய்தவர் ஆவார். இரத 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 3427 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் ஓர் 
அடிரமயில் தமக்குள்ள பங்ரக விடுதரல தெய்தாகைா, அவரிடம் அந்த 
அடிரமயின் (முழு) விரலரயயும் எட்டு கின்ை அளவுக்குச் தெல்வம் 
இருந்தால், அந்த அடிரமரய முழுரமயாக விடுதரல தெய்வது அவர்மீது 
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கடரமயாகும். அவரிடம் (அந்த அளவுக்குச்) தெல்வம் இல்லாவிட் டால், 
அவர் எந்த அளவுக்கு அவ்வடிரமரய விடுதரல தெய்தாகைா அந்த 
அளவுக்கக அவர் விடுதரல தெய்தவர் ஆவார். இரத இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 3428 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் ஓர் 
அடிரமயில் தமக்குள்ள பங்ரக விடுதரல தெய்தாகைா, அவருக்கு அந்த 
அடிரமயின் விரலரய எட்டுகின்ை அளவுக்குச் தெல்வமிருந்தால், அவ்வடி 
ரமரய ஒத்த மற்கைார் அடிரமயின் விரலரய மதிப்பிட்டு (தமது 
தெல்வத்திலி ருந்து அரதச் தெலுத்தி அவரன முழுரம யாக விடுதரல 
தெய்து)விட கவண்டும். இல்ரலதயனில், அவர் எந்த அளவுக்கு 
அவ்வடிரமரய விடுதரல தெய்தாகைா அந்த அளவுக்கக அவர் விடுதரல 
தெய்தவர் ஆவார். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஒன்பது அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், அய்யூப் மற்றும் யஹ்யா பின் ெயதீ் (ைஹ்) 
ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் மட்டுகம "அவரிடம் அந்த அளவுக்குச் தெல்வம் 
இல்லாவிட்டால், அவர் எந்த அளவுக்கு விடுதரல தெய்தாகைா அந்த 
அளவுக்கக அவர் விடுதரல தெய்தவர் ஆவார்'' எனும் குைிப்பு இடம் 
தபற்றுள்ளது. மற்ைவர்களின் அைிவிப்பில் இக்குைிப்பு காணப்படவில்ரல. 
அவ்விருவரும், "இக்குைிப்பு ஹதீஸிகலகய உள்ளதா, அல்லது அைிவிப்பாளர் 
நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்களின் கூற்ைா என்பது எங்களுக்குத் ததரியவில்ரல'' 
என்று கூைினர். இவற்ைில் ரலஸ் பின் ெஅத் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்ரபத் 
தவிை கவறு எந்த அைிவிப்பி லும் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியரத நான் ககட்கடன்'' எனும் வாெகம் இடம்தபைவில்ரல. 

 3429 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தமக்கும் 
மற்தைாருவருக்கும் தொந்த மான ஓர் அடிரமரய (அவ்விருவரில்) ஒருவர் 
விடுதரல தெய்தால், அவ்வடிரம யின் (ெந்ரத) விரலரயக் கூட்டகவா 
குரைக்ககவா தெய்யாமல் மதிப்பிட்டு, வெதி யுரடயவைாக அவர் இருந்தால், 
(மீதி விரல ரயயும் தெலுத்தி) அவரன முழுரமயாக விடுதரல 
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தெய்துவிட கவண்டும். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 3430 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் ஓர் அடிரமயில் தமக்குள்ள 
பங்ரக விடுதரல தெய்தாகைா, அவரிடம் அந்த அடிரம யின் முழு 
விரலரயயும் எட்டுகின்ை அளவுக்குச் தெல்வம் இருந்தால், அதன் மூலம் 
அவர் அவ்வடிரமயின் மற்ை பங்குகள் முழுவரதயும் விடுதரல தெய்துவிட 
கவண்டும். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 3431 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தமக்கும் மற்தைாருவருக்கும் 
தொந்தமான ஓர் அடிரமரய அவர்களில் ஒருவர் விடுதரல தெய்தால், (தம் 
கூட்டாளிக்குச் கெை கவண்டிய பங்கிற்கும்) அவகை தபாறுப்பாளியாவார். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3432 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "யார் ஓர் அடிரமயில் தமக் குள்ள பங்ரக விடுதரல 
தெய்தாகைா, அவைது தெல்வத்திலிருந்கத அந்த அடிரம(யின் மீதிப் பங்கும்) 
விடுதரல தெய்யப்பட கவண்டும்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 

 3433 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் ஓர் அடிரமயில் தமக்குள்ள 
பங்ரக விடுதரல தெய்தாகைா, அவரிடம் (கபாதிய) தெல்வம் இருந்தால் 
அவைது தெல்வத்திலி ருந்கத அவ்வடிரமயின் முழு விடுதரல அரமயும். 
அவரிடம் (கபாதிய) தெல்வம் இல்ரலதயனில், அவ்வடிரம(யின் நியாய 
விரல மதிப்பிடப்பட்டு மீதி பங்குகளின் விரலரயத் தருவதற்காக) 
உரழத்துச் ெம்பா திக்க (அவன்) அனுமதிக்கப்பட கவண்டும். அவனுக்கு 
அதிகச் ெிைமத்ரத அளித்து விடக் கூடாது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

3434 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், ஈொ 
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பின் யூனுஸ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அவர் விடுதரலயளிக்காத 
பங்கிற்காக அந்த அடிரம உரழத்துச் ெம்பாதிக்க அனுமதிக்கப்பட கவண்டும். 
அவனுக்கு அதிகச் ெிைமத்ரத அளித்துவிடக் கூடாது'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. 

 3435 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 
தமது மைணத் தறுவாயில் தமக்குச் தொந்தமான ஆறு அடிரமகரள 
விடுதரல தெய்துவிட்டார். அந்த அடிரமகரளத் தவிை கவறு தெல்வங்கள் 
எதுவும் அவரிடம் இருக்க வில்ரல. (இச்தெய்தி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு எட்டியகபாது) அந்த அடிரம கரள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அரழத்து, அவர்கரள மூன்ைில் ஒரு பாகங்களாகப் பிரித்தார்கள். 
பின்னர் அவர்களிரடகய ெீட்டுக் குலுக்கிப் கபாட்டு, அவர்களில் இருவருக்கு 
மட்டுகம விடுதரலயளித்தார்கள்; நால்வரை அடிரமகளாககவ நீடிக்கச் 
தெய்தார்கள். (இைக்கும் தறுவாயில் ஆறு அடிரமகரளயும் விடுதரல தெய்த) 
அந்த மனிதரைப் பற்ைிக் கடுரமயாக (ொடி)ப் கபெினார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3436 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஹம்மாத் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பிலுள்ள வாெகங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 
இடம்தபற் றுள்ளன. அப்துல் வஹ்ஹாப் அஸ்ஸகஃப ீ(ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "அன்ொரி களில் ஒருவர் தமது மைணத் தறுவாயில் தமக்குரிய 
ஆறு அடிரமகரள விடுதரல தெய்யுமாறு இறுதி விருப்பம் ததரிவித்தார்'' 
என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 13 பின் விடுதரலயளிக்கப்பட்ட அடிரமரய விற்கலாம்.26 
 3437 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அன்ொரிகளில் 
ஒருவர் (தம்) அடிரம ஒருவரைத் தமது இைப்புக்குப் பின் விடுதரல தபற்ை 
வைாவார் (முதப்பர்) என்று அைிவித்திருந்தார். அவரிடம் அந்த அடிரமரயத் 
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தவிை கவறு தெல்வம் எதுவுமிருக்கவுமில்ரல. இந்த விையம் நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு எட்டியகபாது, "என் னிடமிருந்து இந்த அடிரமரய (விரலக்கு) 
வாங்குபவர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது அந்த அடிரமரய நுஐம் 
பின் அப்தில் லாஹ் (ைலி) அவர்கள் எண்ணூறு திர்ஹங் களுக்கு (தவள்ளிக் 
காசுகளுக்கு) வாங்கிக் தகாண்டார்கள். அவற்ரை நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்த 
அன்ொரியிடம் ஒப்பரடத் தார்கள். அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அம்ர் பின் 
தீனார் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
அவர்கள் "அந்த அடிரம (எகிப்து நாட்டு) "கிப்தீ' அடிரமயாவார். அவர் கடந்த 
ஆண்டுதான் இைந்தார்'' என்றும் கூைக் ககட்கடன். 

3438 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அன்ொரிகளில் 
ஒருவர் தம் அடிரம ஒருவரைத் தமது இைப்புக்குப் பின் விடு தரல 
தபற்ைவைாவார் (முதப்பர்) என்று அைி வித்திருந்தார். அவரிடம் அந்த அடிரம 
ரயத் தவிை கவறு தெல்வம் எதுவும் இருக்கவில்ரல. (இச்தெய்தி அைிந்த) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த அடிரமரய விற்ைார்கள். 
அவரை இப்னு நஹ்ஹாம் (ைலி) அவர்கள் விரலக்கு வாங்கிக் தகாண்டார்கள். 
அவர் (எகிப்து நாட்டு) "கிப்தீ' அடிரம ஆவார். அவர் அப்துல்லாஹ் பின் 
அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்களது ஆட்ெியில் கடந்த ஆண்டுதான் இைந்தார். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கவறு இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அத்தியாயம் 28 : "அல்கஸாமா' ெத்தியம்,  
வன்முரையாளர்களுக்தகதிைான நடவடிக்ரக, பழிக்குப்பழி வாங்குதல் 
மற்றும் இழப்படீுகள்1 ஹதீஸ் 3439 – 3477 வரை 

பாடம் : 1 "அல்கஸாமா' ெத்தியம்2 
3439 ெஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ைலி) மற்றும் ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) 
ஆகிகயார் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் ெஹ்ல் பின் ரஸத் (ைலி) 
அவர்களும் முஹய்யிஸா பின் மஸ்ஊத் பின் ரஸத் (ைலி) அவர்களும் 
(மதீனாவிலிருந்து) புைப்பட்டு ரகபர் தென்ை ரடந்தனர். அங்கு ஓரிடத்தில் 
தனித் தனியா கப் பிரிந்துவிட்டனர். பிைகு அப்துல்லாஹ் பின் ெஹ்ல் (ைலி) 
அவர்கள் (ஓரிடத்தில்) தகால்லப்பட்டுக் கிடப்பரத முஹய்யிஸா (ைலி) 
அவர்கள் கண்டு, அவரை (எடுத்து) அடக்கம் தெய்தார். பின்னர் அவரும் 
அவருரடய (ெககாதைர்) ஹுவய்யிஸா பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களும் 
(தகால்லப்பட்ட வரின் ெககாதைர்) அப்துர் ைஹ்மான் பின் ெஹ்ல் (ைலி) 
அவர்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்கள். 
(அம்மூவரில்) அப்துர் ைஹ்மான் பின் ெஹ்ல் (ைலி) அவர்கள் வயதில் 
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ெிைியவைாக இருந்தார் கள். அப்துர் ைஹ்மான் பின் ெஹ்ல் (ைலி) அவர்கள் 
தம்முடன் வந்த (வயதில் தபயரி)வர்கரள முந்திக்தகாண்டு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கபெப்கபானார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "தபரியவர்கரளப் கபெவிடு'' என்று தொன்னார்கள். உடகன அப்துர் 
ைஹ்மான் அரமதியாகிவிட்டார். பிைகு முஹய்யிஸா (ைலி) அவர்களும் 
ஹுவய்யிஸா (ைலி) அவர்களும் கபெினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் அவ்விருவருடனும் கபெி னார்கள். அப்கபாது அவர்கள் 
அப்துல்லாஹ் பின் ெஹ்ல் (ைலி) அவர்கள் தகால்லப்பட்டரத அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ததரிவித்தனர். அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "(அப்துல்லாஹ் பின் ெஹ்ரல இன்ன மனிதர்தாம் தகாரல 
தெய்தார் என உங்களில்) ஐம்பது கபர் ெத்தியம் தெய்து, நீங்கள் "உங்கள் 
(உயிரிழந்த) கதாழருக்காக (பழிவாங்கும்) உரிரமரய' அல்லது "உங்கள் 
தகாரலயாளியிடமிருந்து (இழப்படீு தபறும்) உரிரமரய' 
எடுத்துக்தகாள்கிைரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், "(தகாரல 
நடந்த இடத்தில்) நாங்கள் இருக்கவில்ரலகய! நாங்கள் எப்படிச் ெத்தியம் 
தெய்கவாம்?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அப்படிதயன்ைால் யூதர் களில் ஐம்பது கபர் (தாங்கள் அப்துல்லாஹ் ரவக் 
தகால்லவில்ரல என்று) ெத்தியம் தெய்து, உங்களிடம் தாம் நிைபைாதிகள் 
என்பரத நிரூபிக்கட்டும்'' என்று கூைினார் கள். அதற்கு அவர்கள், 
"நிைாகரிக்கும் ெமுதாயத்தாரின் ெத்தியங்கரள நாம் எப்படி (நம்பி) ஏற்க 
முடியும்?'' என்று ககட்டார்கள். இரதக் கண்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், தாகம அப்துல்லாஹ் பின் ெஹ்ல் (ைலி) அவர்களின் தகாரலக்கான 
உயிரீட்டுத் ததாரகரய வழங்கினார்கள்.3 

 3440 ெஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ைலி) மற்றும் ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) 
ஆகிகயார் கூைியதாவது: முஹய்யிஸா பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களும் 
அப்துல்லாஹ் பின் ெஹ்ல் (ைலி) அவர்களும் ரகபர் பகுதிரய கநாக்கிச் 
தென்ைகபாது, அங்கிருந்த ஒரு கபரீச்ெந் கதாட்டத்தில் தனித் தனியாகப் 
பிரிந்துவிட்டனர். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் ெஹ்ல் (ைலி) அவர்கள் 
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தகாரல தெய்யப்பட்டு விட்டார்கள். யூதர்கள்மீது (அவர்கள்தாம் 
தகான்ைிருப்பார்கள் என) ெந்கதகம் ஏற்பட்டது. ஆககவ, அப்துல்லாஹ் பின் 
ெஹ்ல் (ைலி) அவர்களின் ெககாதைர் அப்துர் ைஹ்மான் பின் ெஹ்ல் (ைலி) 
அவர்களும் அவருரடய தந்ரதயின் ெககாதைரின் புதல்வர்களான 
ஹுவய்யிஸா (ைலி) மற்றும் முஹய்யிஸா (ைலி) ஆகிகயாரும் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்தார்கள். தம் ெககாதைர் (தகாரல) ததாடர்பாக அப்துர் 
ைஹ்மான் பின் ெஹ்ல் (ைலி) அவர்கள் (நபியவர்களிடம்) கபெினார்கள். 
அம்மூவரில் அப்துர் ைஹ்மான் பின் ெஹ்ல் அவர்கள் வயதில் ெிைியவைாக 
இருந்தார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் "தபரியவர்கரளப் கபெவிடு' 
அல்லது "வயதில் தபரியவர் முதலில் கபெட்டும்' என்று கூைினார்கள். 
அவர்கள் இருவரும் (தகால்லப்பட்ட) தம் உைவினர் ததாடர்பாகப் கபெியதும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் ஐம்பது கபர் யூதர்களில் 
(தகாரல தெய்த) மனிதருக்தகதிைாகச் ெத்தியம் தெய்ய கவண்டும். 
அரதயடுத்துக் தகாரலயாளியின் கழுத்தில் கயிற்ரை மாட்டி அவன் 
ஒப்பரடக்கப்படுவான்'' என்று தொன்னார்கள். அதற்கு அவர்கள், "ெம்பவம் 
நடந்த இடத்தில் இல்லாத நாங்கள் எப்படிச் ெத்தியம் தெய்ய முடியும்?'' என்று 
ககட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அப்படிதயன்ைால், யூதர் களில் ஐம்பது 
கபர் (நாங்கள் அப்துல்லாஹ் ரவக் தகால்லவில்ரல எனச்) ெத்தியம் தெய்து, 
தாம் நிைபைாதிகள் என்பரத உங்களி டம் நிரூபிக்கட்டும்'' என்று கூைினார்கள். 
அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அவர்கள் நிைாகரிக்கும் ெமுதாயத் 
தார் ஆயிற்கை? (அவர்களுரடய ெத்தியங் கரள நாம் எப்படி ஏற்க முடியும்?)'' 
என்று ககட்டார்கள். ஆககவ, நபி (ஸல்) அவர்கள், தாகம அப்துல்லாஹ் பின் 
ெஹ்ல் அவர்களின் தகாரலக்கான உயிரீட்டுத் ததாரகரய வழங்கினார்கள். 
ெஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: பின்னர் ஒரு நாள் 
நான் அப்துர் ைஹ்மான் பின் ெஹ்ல் (ைலி) அவர்களது ஒட்டகத் 
ததாழுவத்திற்குச் தென்கைன். (நபி (ஸல்) அவர்கள் ஈட்டுத் ததாரகயாக 
வழங்கிய) அந்த ஒட்டகங்களில் ஒன்று தனது காலால் என்ரன 
உரதத்துவிட்டது. அைிவிப்பாளர் ஹம்மாம் பின் ரஸத் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: "இவ்வாறு(தான் ெஹ்ல் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்.) அல்லது 
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இரதப் கபான்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஹ்ல் பின் 
அபஹீஸ்மா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஆககவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்ககள தகால்லப்பட்டவருக்கான உயிரீட்டுத் ததாரகரய வழங்கினார்கள்'' 
என இடம்தபற்றுள்ளது. "ஒட்டகம் என்ரன உரதத்து விட்டது'' எனும் குைிப்பு 
அதில் இல்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

3441 புரைர் பின் யொர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது காலத்தில், அன்ொரிகள் என்றும் பின்னர் பனூ ஹாரிஸா 
குலத்தார் என்றும் அைியப்பட்டவர்களான அப்துல்லாஹ் பின் ெஹ்ல் பின் 
ரஸத் (ைலி) அவர்களும், முஹய்யிஸா பின் மஸ்ஊத் பின் ரஸத் (ைலி) 
அவர்களும் ரகபரை கநாக்கிப் புைப்பட்டார்கள். ரகபர், அன்று ெமாதான 
ஒப்பந்தம் ரகதயழுத்தான பகுதியாயிருந்தது. யூதர்ககள அங்கு 
வெித்துவந்தார்கள். (அங்கு தென்ைதும்) அவர்கள் இருவரும் தம் 
கதரவக்காகத் தனித் தனிகய பிரிந்துதென்ைனர். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் 
ெஹ்ல் (ைலி) அவர்கள் தகால்லப்பட்டு (அத்கதாட் டத்திலுள்ள) ஒரு தண்ணரீ் 
ததாட்டியில் கிடப்பரதக் கண்டார்கள். உடகன முஹய் யிஸா (ைலி) அவர்கள் 
அவரை (எடுத்து) அடக்கம் தெய்துவிட்டு, மதீனாரவ கநாக்கி வந்தார்கள். 
தகால்லப்பட்டவரின் ெககாதைர் அப்துர் ைஹ்மான் பின் ெஹ்ல் (ைலி) அவர் 
களும் (உைவினர்களான) முஹய்யிஸா (ைலி) மற்றும் ஹுவய்யிஸா (ைலி) 
ஆகிகயாரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று 
அப்துல்லாஹ் (ைலி) அவர்களது நிரல குைித்தும் அவர் தகால்லப்பட்டுக் 
கிடந்த இடத்ரதப் பற்ைியும் ததரிவித்தனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "(அப்துல்லாஹ்ரவ இன்ன மனிதர்தாம் தகாரல தெய்தார் 
என்று) உங்களில் ஐம்பது கபர் ெத்தியம் தெய்து, நீங்கள் "உங்கள் 
தகாரலயாளி யிடமிருந்து (இழப்படீு) தபறும் உரிரமரய' அல்லது "உங்கள் 
கதாழருக்காக (பழிவாங்கும்) உரிரமரய' எடுத்துக்தகாள்கிைரீ்களா?'' என்று 
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ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ெம்பவம் நடந்த 
இடத்தில் நாங்கள் இருக்கவுமில்ரல; ெம்பவத்ரதப் பார்க்கவும் இல்ரலகய!'' 
என்று ககட்டார்கள். "அப்படியானால், யூதர்களில் ஐம்பது கபர் ெத்தியம் 
தெய்து, தாம் நிைபைாதிகள் என்பரத உங்களிடம் நிரூபிப்பார்கள்'' என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். அதற்கு அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நிைாகரிக்கும் ெமுதாயத்தாரின் ெத்தியத்ரத எப்படி 
நாங்கள் ஏற்க முடியும்?'' என்று ககட்டார்கள். எனகவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், தாகம அப்துல்லாஹ்வின் தகாரலக்கான உயிரீட்டுத் 
ததாரகரய வழங்கினார்கள்.  

3442 கமற்கண்ட ஹதீஸ் புரைர் பின் யொர் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 
"அன்ொரிகளில் பனூ ஹாரிஸா குடும்பத்ரதச் கெர்ந்த அப்துல்லாஹ் பின் 
ெஹ்ல் பின் ரஸத் (ைலி) எனக் கூைப்படும் ஒரு மனிதரும் முஹய்யிஸா 
பின் மஸ்ஊத் பின் ரஸத் எனக் கூைப்படும் அவருரடய தந்ரதயின் 
ெககாதைர் ஒருவரும் (ரகபர் பகுதிரய கநாக்கிச்) தென்ைார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. ததாடர்ந்து கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 
இடம் தபற்று, "ஆககவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தாகம 
தகால்லப்பட்டவருக் கான உயிரீட்டுத் ததாரகரய வழங்கினார் கள்'' 
என்பதுவரை இடம்தபற்றுள்ளது. யஹ்யா பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் (பின்வருமாறு கூடுதலாக) இடம்தபற்றுள்ளது: ெஹ்ல் பின் 
அபஹீஸ்மா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: உயிரீட்டுத் ததாரகயாக வழங் 
கப்பட்ட அந்த ஒட்டகங்களில் ஒன்று ஒட்டகத் ததாழுவத்தில் ரவத்து 
என்ரன உரதத்து விட்டது.  

3443 ெஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா அல் அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
எங்(கள் அன்ொரி)களில் ெிலர் ரகபர் பகுதிரய கநாக்கிச் தென்ைகபாது, அங்கு 
அவர்கள் தனித் தனியாகப் பிரிந்துவிட்டார் கள். இந்நிரலயில் அவர்களில் 
ஒருவர் தகால்லப்பட்டுக் கிடப்பரதக் கண்டார்கள். மற்ை விவைங்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. இந்த 
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அைிவிப்பில், "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தகாரலயுண்டவரின் 
உயிரிழப்ரப வணீாக்க விரும்பாமல், தாகம நூறு தர்ம ஒட்டகங்கரள 
உயிரீட்டுத் ததாரகயாக வழங்கினார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

3444 ெஹ்ல் பின் அபஹீஸ்மா (ைலி) அவர்கள் தம் குலத்தாரில் தபரியவர்கள் 
ெிலரிடமிருந்து (ககட்டுக்) கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் ெஹ்ல் (ைலி) 
அவர்களும் முஹய்யிஸா (ைலி) அவர்களும் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட 
கடுரமயான வறுரமயின் காைணத்தால் (கபரீச்ெம் பழங்கள் பைிப்பதற்காக) 
ரகபரை கநாக்கிப் புைப்பட்டார்கள். பின்னர் முஹய்யிஸா (ைலி) அவர்கள் 
வந்து ததரிவித்தார்கள்: அப்துல்லாஹ் பின் ெஹ்ல் (ைலி) அவர்கள் 
தகால்லப்பட்டு ஒரு "நீர் நிரலயில்' அல்லது "குழியில்' கிடந்தார். பிைகு 
யூதர்களிடம் தென்று, "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நீங்கள்தாம் அவரைக் 
தகாரல தெய்தீர்கள்'' என்று நான் கூைிகனன். யூதர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! நாங்கள் தகால்லவில்ரல'' என்று கூைினர். பிைகு 
முஹய்யிஸா (ைலி) அவர்கள் தம் குலத்தாரை கநாக்கி வந்து அவர்களிடமும் 
அரதப் பற்ைித் ததரிவித்தார்கள். பின்னர் அவரும் அவரைவிட வயதில் 
மூத்தவைான அவருரடய ெககாதைர் ஹுவய்யிஸா (ைலி) அவர்களும் மற்றும் 
அப்துர் ைஹ்மான் பின் ெஹ்ல் (ைலி) அவர்களும் (நபியவர்களிடம்) வந்தார்கள். 
அப்கபாது ரகபரில் அப்துல்லாஹ் வுடன் இருந்த முஹய்யிஸா (ைலி) 
அவர்கள் (அவர்கள் இருவரையும் முந்திக்தகாண்டு) கபெ ஆைம்பித்தார். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முஹய்யிஸா (ைலி) 
அவர்களிடம், "வயதில் மூத்தவரை (முதலில்) கபெவிடு; வயதில் மூத்தவரை 
(முதலில்) கபெவிடு'' என்று கூைினார்கள். எனகவ, (முதலில்) ஹுவய்யிஸா 
(ைலி) அவர்கள் கபெினார்கள். பிைகு முஹய்யிஸா கபெினார். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(நீங்கள் ஐம்பது கபர் ெத்தியம் 
தெய்வதன் மூலம் யூதர்ககள தகாரல தெய்தார்கள் என்பது நிரூபணமானால்,) 
ஒன்று அவர்கள் (தகால்லப்பட்ட) உங்கள் நண்பருக்கான உயிரீட்டுத் 
ததாரகரய வழங்கட்டும்! அல்லது (நம்முடன் நடந்த ெமாதான 
உடன்படிக்ரகரய முைித்துக்தகாண்டு) அவர்கள் கபார்ப் பிைகடனம் 
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தெய்யட்டும்!'' என்று கூைினார்கள். பிைகு இது ததாடர்பாக அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் யூதர்களுக்குக் கடிதம் எழுதினார்கள். அதற்கு யூதர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நாங்கள் அவரைக் தகாரல தெய்யவில்ரல'' 
எனப் பதில் எழுதினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஹுவய்யிஸா (ைலி), முஹய்யிஸா (ைலி), அப்துர் ைஹ்மான் பின் ெஹ்ல் 
(ைலி) அகிகயாரிடம், "(அப்துல்லாஹ் பின் ெஹ்ல் அவர்கரள யூதர்கள்தாம் 
தகாரல தெய்தார்கள் என்று) ெத்தியம் தெய்து, நீங்கள் உங்கள் 
தகாரலயாளிக்கு (தண்டரனயளித்து பழிவாங்கிக்தகாள்ளும்) உரிரமரய 
தபற்றுக்தகாள்கிைரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அம்மூவரும் "இல்ரல' 
என்ைனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படி யானால் உங்கள் 
குற்ைச்ொட்டுக்கு (மறுப்புத் ததரிவித்து) யூதர்கள் ெத்தியம் தெய்வர்'' 
என்ைார்கள். அதற்கு அவர்கள் மூவரும், "அவர்கள் முஸ்லிம்கள் இல்ரலகய 
(யூதர்கள் தபாய் ெத்தியம் தெய்வதற்குக்கூட தயங்கமாட்டார்கள்)'' என்று 
கூைினர். ஆககவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தாகம 
அப்துல்லாஹ் பின் ெஹ்ல் அவர்களின் தகாரலக்கான உயிரீட்டுத் 
ததாரகரய தகாடுத்துவிட்டார்கள். அவருரடய குடும்பத்தாருக்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நூறு ஒட்டகங்கரள அனுப்பினார்கள். 
அரவ அவர்களது வடீ்டுக்குக் தகாண்டுவைப்பட்டன. ெஹ்ல் (ைலி) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: அந்த ஒட்டகங்களில் ெிவப்பு ஒட்டகம் ஒன்று தனது காலால் 
என்ரன உரதத்து விட்டது.  

3445 அன்ொரீ நபித்கதாழர்களில் ஒருவர் கூைினார்: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அைியாரமக் காலத்தில் இருந்துவந்த "அல்கஸாமா' ெத்திய 
முரைரய நீடிக்கச் தெய்தார்கள். இரத நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவி 
யார் ரமமூனா (ைலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிரமயான சுரலமான் பின் 
யொர் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3446 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அன்ொரிகளில் 
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ெிலர் "யூதர்கள் தங்களில் ஒருவரைக் தகாரல தெய்துவிட்டதாக' குற்ைம் 
ொட்டியகபாது இவ்வாகை (ெத்தியம் தெய்யுமாறு) தீர்ப்பளித்தார்கள்'' எனக் 
கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 2 வன்முரையாளர்களுக்கும் மதம் மாைிகயாருக்கும் உரிய 
(தண்டரனச்) ெட்டம்.4  
3447 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "உரைனா' குலத்ரதச் 
கெர்ந்த ெிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் மதீனாவுக்கு வந்(து 
தங்கியிருந்)தகபாது, அவர்களுக்கு மதீனாவின் தட்பதவப்ப நிரல 
ஒத்துக்தகாள்ளவில்ரல. எனகவ, அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நீங்கள் விரும்பினால் தர்ம ஒட்ட கங்களிடம் தென்று, அவற்ைின் 
பாரலயும் ெிறுநீரையும் அருந்தி (நிவாைணமரடந்து) தகாள்ளுங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். அவ்வாகை அவர்கள் தெய்து குணமரடந்தனர். பிைகு 
(நபியவர்களின்) ஒட்டக கமய்ப்பாளர் கரளத் தாக்கிக் தகாரல தெய்தனர்; 
இஸ்லாத்திலிருந்து தவளிகயைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
அந்த ஒட்டக மந்ரதரய ஓட்டிச் தென்றுவிட்டனர். இச்தெய்தி அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியகபாது, உடகன அவர்கரளப் பின்ததாடர்ந்து 
(அவர்கரளப் பிடித்துவை) ஆட்கரள அனுப்பினார்கள். அவர்கள் பிடித்துக் 
தகாண்டுவைப்பட்டதும் (பல தகாடுஞ் தெயல்கள் புரிந்த) அவர்களது (இடக்) 
ரகரயயும் (வலக்) காரலயும் துண்டித்தார்கள்; அவர்களது கண்களில் 
சூடிட்டார்கள்; பிைகு ொகும்வரை அவர்கரள "ஹர்ைா'ப் பகுதியில் 
கபாட்டுவிட்டார்கள்.5 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3448 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "உக்ல்' குலத்ரதச் கெர்ந்த 
எட்டுப்கபர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, இஸ்லாத்ரத 
ஏற்றுக்தகாண்டதாக உறுதிதமாழி அளித்(து மதீனாவில் தங்கி யிருந்)தனர். 
அவர்களுக்கு மதீனாவின் தட்ப தவப்ப நிரல ஒத்துக்தகாள்ளாமல் அவர்க 
ளது உடல் கநாய் கண்டது. எனகவ, அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்களிடம் அரதப் பற்ைி முரையிட்டனர். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நம் ஒட்டக கமய்ப்பருடன் ஒட்டகங்களிருக்கும் இடத் திற்குச் 
தென்று, அவற்ைின் பாரலயும் ெிறு நீரையும் பயன்படுத்தி (நிவாைணம் 
தபற்று)க் தகாள்கிைரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் "ெரி' என்று 
கூைி, புைப் பட்டுச் தென்று ஒட்டகங்களின் பாரலயும் ெிறுநீரையும் அருந்தி 
நிவாைணம் தபற்ைனர். பிைகு அந்த ஒட்டக கமய்ப்பரைக் தகாரல 
தெய்துவிட்டு, ஒட்டகங்கரள ஓட்டிச் தென்று விட்டனர். இவ்விையம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியகபாது, உடகன அவர் 
கரளப் பின்ததாடர்ந்து ஆட்கரள அனுப்பினார்கள். அவர்கள் பிடிக்கப்பட்டு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தகாண்டுவைப்பட்டனர். அப்கபாது 
அவர்களின் ரக கால்கரளத் துண்டித்து, அவர்களின் கண்களில் சூடிடுமாறு 
நபியவர்கள் உத்தைவிட்டார்கள். பிைகு அவர்கள் ொகும்வரை ("ஹர்ைா'ப் 
பகுதியில்) தவயிலில் கபாடப்பட்டனர்.6 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் 
அஸ்ஸப்பாஹ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "கால்நரடகரள அவர்கள் 
ஓட்டிச் தென்று விட்டனர்; அவர்களின் கண்களுக்குச் சூடிடப்பட்டது'' என 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

3449 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "உக்ல் 
மற்றும் உரைனா குலத் ரதச் கெர்ந்த ெிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்தனர். அவர்களுக்கு மதீனாவின் தட்பதவப்ப நிரல ஒத்துக் 
தகாள்ளவில்ரல. (அவர்கள் உடல் நலிவுற்ை னர்.) எனகவ, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், பால் ஒட்டகங்களிடம் தென்று, அவற்ைின் பாரலயும் 
ெிறுநீரையும் அருந்து மாறு அவர்களுக்குக் கட்டரளயிட்டார்கள்'' என ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல் கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. இந்த அைிவிப்பில் "அவர்களின் கண் களுக்குச் 
சூடு கபாடப்பட்டு, அவர்கள் "ஹர்ைா'ப் பகுதியில் கபாடப்பட்டனர். அவர்கள் 
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குடிப்பதற்குத் தண்ணரீ் ககட்டும் வழங்கப் படவில்ரல'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது.7  

3450 அபூகிலாபா அப்துல்லாஹ் பின் ரஸத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
(ஒரு நாள்) நான் (கலீஃபா) உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ைஹ்) அவர்களுக்குப் 
பின்னால் அமர்ந்திருந்கதன். அப்கபாது அவர்கள் மக்களிடம், "அல்கஸாமா 
ெத்தியம் குைித்து என்ன கூறுகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது 
அன்பஸா பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள், "அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 
நம்மிடம் இன்னின்னவாறு கூைினார்கள்'' என்ைார்கள். நான், என்னிடமும் 
அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் என்று கூைிவிட்டு "உரைனா' குலத்தார் 
பற்ைிய ஹதீரஸ (கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளரதப் கபான்று) 
அைிவித்கதன். நான் அந்த ஹதீரஸ அைிவித்து முடித்ததும் அன்பஸா (ைஹ்) 
அவர்கள், "அல்லாஹ் தூயவன்!'' என (வியப்புடன்) கூைினார்கள். நான், 
"அன்பஸா அவர்ககள! என்மீது ெந்கதகப் படுகிைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அவர்கள், "இல்ரல; இவ்வாறுதான் எம்மிடமும் அனஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவித்தார்கள்'' என்று கூைிவிட்டு, "ெிரியாவாெிககள! "இவர்' (அபூ 
கிலாபா) அல்லது "இவரைப் கபான்ைவர்' உங்களிரடகய இருக்கும்வரை 
நீங்கள் நன்ரமயில் நீடிப்பரீ்கள்'' என்று கூைினார்கள்.8 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "உக்ல் 
குலத்தாரில் எட்டுப் கபர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி டம் 
வந்தார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. இந்த அைிவிப்பில் "அவர்க(ளது 
காயத்திலி ருந்து வழிந்த இைத்தத்ரத நிறுத்துவதற்காகக் ரக, கால் 
நைம்புக)ளுக்குச் சூடிடவில்ரல'' என்று கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

3451 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: "உரைனா' குலத்ரதச் கெர்ந்த 
ெிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து இஸ்லாத்ரத ஏற்று 
உறுதிதமாழியும் அளித்தனர். அப்கபாது மதீனாவில் நுரை யைீல் ெவ்வு அழற்ெி 
கநாய் ஏற்பட்டிருந்தது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் 
உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. இந்த அைிவிப்பில், "அப்கபாது 
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அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் சுமார் இருபது அன்ொரீ 
இரளஞர்கள் இருந்தனர். அவர்கரள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"உரைனா' கூட்டத்தாரைப் பிடித்து வை அனுப்பினார்கள். அவர்களுடன் 
காலடித் தடங்கரள அைியும் தடய நிபுணர் ஒருவரையும் அனுப்பினார்கள்'' 
என்று அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஹம்மாம் பின் யஹ்யா (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "உரைனா குலத்தாரில் ஒரு குழுவினர்' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. ெயதீ் பின் அபஅீரூபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 
"உக்ல் மற்றும் உரைனா குலத்தாரில் ெிலர்' என்று காணப்படுகிைது. மற்ை 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளரதப் கபான்கை 
இடம்தபற்றுள்ளன.  

3452 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அந்த ஒட்டக கமய்ப்பர்களின் கண் 
களில் அவர்கள் சூடிட்டதால்தான் அவர் களுரடய கண்களில் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் சூடிடச் தெய்தார்கள்.  

பாடம் : 3 கல் கபான்ை கனைகப் தபாருட்களா லும் கூைாயுதங்களாலும் 
தகாரல தெய்தால், பழிக்குப்பழி உண்டு என்ப தற்கான ஆதாைமும் 
தபண்ரணக் தகான்ைதற்காக ஆண் தகால்லப்படு வதும்.9  

3453 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: யூததனாருவன் ஒரு 
ெிறுமிரய, அவளது தவள்ளி நரகக்காகக் கல் எைிந்து தகான்றுவிட்டான். 
உயிர் ஊெலாடிக்தகாண்டிருந்த அந்தச் ெிறுமி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
தகாண்டுவைப்பட்டாள். அவளிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், "இன்ன மனிதைா 
உன்ரனத் தாக்கினார்?'' என்று ககட்டார்கள். அவள் "இல்ரல' என்று 
தரலயால் ரெரக தெய்தாள். மீண்டும் அவர்கள், "இன்ன மனிதைா உன்ரனத் 
தாக்கினார்?'' என்று ககட்டார்கள். அவள் அப்கபாதும் "இல்ரல' என்று 
தரலயாட்டினாள். ததாடர்ந்து மூன்ைாவது முரையாக அவளிடம், "இன்ன 
மனிதைா உன்ரனத் தாக்கி னார்?'' என்று (ஒரு மனிதைது தபயரைக் குைிப் 
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பிட்டுக்) ககட்டகபாது அவள் "ஆம்' என்று தரலயால் ரெரக தெய்தாள். 
ஆககவ, அந்த யூதரன (அரழத்து வந்து விொரித்து, அவன் 
ஒப்புக்தகாண்டதும்) இரு கற்களுக்கிரடகய ரவத்து அவ(னது தரலயி)ரன 
(நசுக்கி)க் தகால்லுமாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் உத்தை விட்டார்கள்.10 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
அப்துல்லாஹ் பின் இத்ரீஸ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "இரு கற் 
களுக்கிரடகய அவனது தரலரய ரவத்து நசுக்கிக் தகால்லுமாறு 
உத்தைவிட்டார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

3454 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: யூதர்களில் ஒருவன் அன்ொரிகளில் 
ஒரு ெிறுமிரய, அவள் அணிந்திருந்த நரகக் காகக் தகாரல தெய்து, 
அவரள ஒரு பாழரடந்த கிணற்ைில் கபாட்டு, அவளது தரலரயக் கல்லால் 
நசுக்கினான். அவன் பிடிக்கப்பட்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
தகாண்டுவைப்பட்டான். ொகும்வரை அவரனக் கல்லால் அடிக்குமாறு (மைண 
தண்டரன விதித்து) அவர்கள் உத்தைவிட்டார்கள். அவ்வாகை அவன் கல்லால் 
எைிந்து தகால்லப்பட்டான். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3455 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு ெிறுமி இரு 
கற்களுக்கிரடகய தரல நசுக்கப்பட்ட நிரலயில் கிடந்தாள். மக்கள் 
அவளிடம், "உன்ரன இப்படிச் தெய்தவர் யார்? இன்ன மனிதனா? இன்ன 
மனிதனா?'' என்று ககட்டார்கள். யூதன் ஒருவனின் தபயரை அவர்கள் 
கூைியதும், அச்ெிறுமி ("ஆம் அவன் தான்' என்று) தரலயால் ரெரக 
தெய்தாள். அந்த யூதன் பிடிக்கப்பட்டு (விொரிக்கப் பட்டதில்), குற்ைத்ரத 
ஒப்புக்தகாண்டான். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவனது தரலயில் 
கல்ரலப் கபாட்டு நசுக்குமாறு உத்தைவிட்டார்கள்.  

பாடம் : 4 ஒரு மனிதன், தனது உயிரைகயா உறுப்ரபகயா தாக்க வந்தவனிட 
மிருந்து தற்காத்துக்தகாள்வதற்காக அவரனப் பிடித்துத் தள்ளியதில் அவனது 
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உயிருக்ககா உறுப்புக்ககா கெதம் ஏற்பட்டால், (பிடித்துத் தள்ளிய) அந்த 
மனிதன் அதற்குப் தபாறுப்பாளி அல்லன்.  

3456 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: யஅலா பின் 
முன்யா (அல்லது யஅலா பின் உமய்யா - ைலி) அவர்களுக்கும் மற்தைாரு 
மனிதருக்குமிரடகய ெண்ரட ஏற்பட்டது. அப்கபாது அவர்களில் ஒருவர் 
இன்தனாருவரைக் கடித்தார். அப்கபாது (கடிபட்டவர்) தமது ரகரய அவைது 
வாயிலிருந்து இழுத்தார். இதனால் கடித்தவரின் முன்பல் ஒன்று 
விழுந்துவிட்டது. இரததயாட்டி அவர்கள் இருவரும் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
வழக்ரகக் தகாண்டுவந்தனர். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் "உங்களில் 
ஒருவர் தம் ெககாதைனின் ரகரயக் கடா ஒட்டகம் கடிப்பரதப் கபான்று 
கடிப்பாைா? (அவர் கடித்துக் தகாண்டிருக்கும்வரை கடிபட்டவன் தனது ரகரய 
அப்படிகய ரவத்துக்தகாண்டிருப்பானா? "பல்லிழந்த) இவருக்கு இழப்படீ்டுத் 
ததாரக கிரடயாது'' என்று கூைினார்கள்.11 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் 
அல்முஸன்னா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "கடித்தவரின் முன்பற்கள் 
இைண்டு விழுந்துவிட்டன'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
யஅலா பின் உமய்யா (ைலி) அவர்கள் வாயிலாக இரு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3457 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 
இன்தனாரு மனிதரின் முன்ரகரயக் கடித்தார். அந்த மனிதர் தமது ரகரய 
இழுக்க, (கடித்த) அவைது முன்பல் ஒன்று விழுந்துவிட்டது. இவ்வழக்கு நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் தகாண்டுவைப்பட்ட கபாது, அந்த வழக்ரக தள்ளுபடி 
தெய்து விட்டார்கள். "நீ அவைது இரைச்ெிரய உண்ணப் பார்த்தாய் (அதனால் 
அவர் ரகரய இழுத்தார். எனகவ, உனது பல்லுக்கு இழப் படீு இல்ரல)'' 
என்று கூைினார்கள்.  

3458 ஸஃப்வான் பின் யஅலா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: யஅலா பின் 
உமய்யா (ைலி) அவர்களு ரடய ஊழியர் ஒருவரின் முன்ரகரய ஒரு மனிதர் 
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கடித்துவிட்டார். ஊழியர் தனது ரகரய இழுக்க, (கடித்த) அந்த மனிதைது 
முன்பல் ஒன்று (கழன்று) விழுந்துவிட்டது. இவ்வழக்கு நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் தகாண்டு வைப்பட்டகபாது, அவ்வழக்ரக நபியவர்கள் தள்ளுபடி 
தெய்தார்கள். கமலும், "கடா ஒட்டகம் கடிப்பரதப் கபான்று அவைது கைத்ரத நீ 
கடிக்கப் பார்த்தாய். (எனகவ, உனக்கு இழப்படீு இல்ரல)'' என்று கூைினார்கள்.  

3459 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 
மற்தைாரு மனிதரின் ரகரயக் கடித்தார். அவர் தமது ரகரய இழுக்க, 
(கடித்த) அவருரடய "முன்பல் ஒன்று' அல்லது "முன்பற்கள்' விழுந்துவிட்டன. 
அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உதவிரய நாடினார். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்ரன என்ன தெய்யச் 
தொல்கிைாய்? கடா ஒட்டகம் கடிப்பரதப் கபான்று நீ கடித்துக் 
தகாண்டிருக்கும்வரை அவர் தமது ரகரய உனது வாய்க்குள் ரவத்திருக்க 
கவண்டும் என உத்தைவிடச் தொல்கிைாயா? நீ உனது ரகரய அவர் கடித்து 
முடிக்கும்வரை அவைது வாய்க்குள் விட்டுரவ. பிைகு இழுத்துப் பார் 
(ததரியும்)'' என்று தொன்னார்கள்.  

3460 யஅலா பின் முன்யா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார். அவர் மற்தைாரு மனிதரின் ரகரயக் 
கடித்தகபாது, (கடிபட்ட) அவர் தமது ரகரய இழுக்க, அவைது (அதாவது -
கடித்த வைது) முன்பற்கள் இைண்டு விழுந்து விட்டன. அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (இதற்கு இழப்படீு தைத் கதரவயில்ரல என) அவைது வழக்ரகத் 
தள்ளுபடி தெய்தார்கள். கமலும் "நீ அவரை, கடா ஒட்டகம் கடிப்ப ரதப் 
கபான்று கடிக்கப் பார்த்தாய்'' என்றும் கூைினார்கள்.  

3461 யஅலா பின் உமய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் தபூக் கபாரில் கலந்துதகாண்கடன். - என்ரனப் தபாறுத்தவரை 
என் தெயல்களிகலகய அந்த அைப்கபார்தான் என்னிடம் மிகவும் வலு 
வானதாகும் -என்னிடம் கூலித் ததாழிலாளி ஒருவர் இருந்தார். அவர் ஒரு 
மனிதருடன் ெண்ரடயிட்டார். அவ்விருவரில் ஒருவர் மற்தைாரு வரின் 
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ரகரயக் கடித்துவிட்டார். (யஅலா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து இந்த ஹதீரஸ 
அைிவிக்கும் அவர்களுரடய புதல்வர் ஸஃப்வான் (ைஹ்) அவர்கள் "கடித்தவர் 
யார் என்று என்னிடம் அைிவித்தார்கள் (நான்தான் மைந்துவிட்கடன்)' என்று 
அைிவிப்பாளர் அதாஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்.) கடிபட்டவர் கடித்தவரின் 
வாயிலிருந்து தமது ரகரய இழுத்தார். அப்கபாது அவருரடய முன்பற்களில் 
இைண்டில் ஒன்று கழன்று (விழுந்து)விட்டது. பிைகு இருவரும் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் (வழக்ரகக் தகாண்டு) வந்தனர். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அவைது முன்பல்லுக்கு இழப்படீு தைத் கதரவயில்ரல என்று 
கூைிவிட்டார்கள்.12 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

பாடம் : 5 பற்கள் கபான்ைவற்ைில் பழிக்குப்பழி உண்டு என்பதற்கான ஆதாைம்  

3462 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ருபய்யிஉ (ைலி) 
அவர்களின் ெககாதரி உம்மு ஹாரிஸா (ைலி) அவர்கள் ஒரு மனிதரை(த் 
தாக்கி)க் காயப்படுத்திவிட்டார் கள். இரததயாட்டி அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வழக்ரகக் தகாண்டுவந்தனர். (வழக்ரக விொரித்த) 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "பழிக்குப்பழி (வாங்கிக் தகாள்க) பழிக்குப்பழி 
(வாங்கிக்தகாள்க)'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது உம்முர் ைபஉீ (ைலி) அவர்கள் 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! இன்ன தபண் பழி வாங்கப்படுவாைா, அல்லாஹ்வின் 
மீதாரண யாக! அவள் பழிவாங்கப்படக் கூடாது'' என்ைார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹ் தூயவன். உம்முர் 
ைபஉீகவ! (காயங்களில்) பழிவாங்குதல் அல்லாஹ்வின் கவத(ச் ெட்ட)மாகும்'' 
என்று தொன்னார்கள். அதற்கு உம்முர் ைபஉீ (ைலி) அவர்கள், "அப்படி 
நடக்காது. அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! ஒருகபாதும் அவள் 
பழிவாங்கப்படலாகாது'' என்று கூைினார்கள். அப்படிகய கபச்சு ததாடர்ந்து, 
இறுதியில் (பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மன்னித்து) இழப்படீ்டுத் ததாரகரய 
ஏற்றுக்தகாண்டனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் அடியார்களில் ெிலர் உள்ளனர். அவர்கள் அல்லாஹ்வின் மீது 
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ெத்தியமிட்டு (எரதகயனும் கூைி)விடுவார்களாயின், அரத அல்லாஹ் 
உண்ரமயாக்கிவிடுகின்ைான்'' என்று கூைினார்கள்.13  

பாடம் : 6 ஒரு முஸ்லிமுக்கு மைண தண்டரன விதிக்கப்படுவதற்கான 
காைணங்கள்  

3463 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "அல்லாஹ்ரவத் 
தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல. நான் அல்லாஹ்வின் தூதைாகவன்' என 
உறுதிதமாழி கூைிய முஸ்லிமான எந்த மனிதரையும் மூன்று காைணங்களில் 
ஒன்ரை முன்னிட்கட தவிை கவதைதற்காகவும் தகாரல தெய்ய (மைண 
தண்டரனயளிக்க) அனுமதி இல்ரல. அரவ: 1. திருமணமானவன் விபொைம் 
தெய்வது. 2. ஒரு மனிதரைக் தகாரல தெய்ததற்குப் பதிலாகக் தகாரல 
தெய்வது. 3. "ஜமாஅத்' எனும் ெமூகக் கூட்டரமப்ரப விட்டு தவளிகயைி, 
தமது மார்க்கத்ரதக் ரக விட்ட (கதெ துகைாகமும் மார்க்க விகைாதமும் 
தெய்த)வன். இரத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.14 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3464 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிரடகய நின்று (ஆற்ைிய 
உரையில் பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: எவரனத் தவிை கவறு இரைவன் 
இல்ரலகயா அ(ந்த ஓரிரை)வன் மீதாரணயாக! "அல்லாஹ்ரவத் தவிை 
கவறு இரைவன் இல்ரல. நான் அல்லாஹ்வின் தூதைாகவன்' என 
உறுதிதமாழி கூைிய எந்த முஸ்லிமான மனிதரையும் தகாரல தெய்ய 
அனுமதி இல்ரல. (அவர்களில்) மூன்று கபரைத் தவிை: 1. "ஜமாஅத்' எனும் 
கூட்டரமப்ரபவிட்டு தவளிகயைி இஸ்லாத்ரதக் ரகவிட்டவன். 2. 
திருமணமாகியும் விபொைம் தெய்தவன். 3. ஒரு மனிதரனக் தகாரல 
தெய்ததற்குப் பகைமாக தகால்லப்பட கவண்டியவன். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. இந்த ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) 
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அவர்கள் வழியாகவும் அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் 
ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
"எவரனத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரலகயா' எனும் (பிைமாண) வாெகம் 
இடம்தபைவில்ரல.  

பாடம் : 7 தகாரலரய ஆைம்பித்துரவத்தவர் மீதுள்ள குற்ைம் 
 3465 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (உலகில்) 
அநியாயமாக ஒரு தகாரல நரடதபறும்கபாது அந்தக் தகாரலயின் 
பாவத்தில் (ஆதி மனிதர்) ஆதம் (அரல) அவர்களுரடய முதலாவது 
மகனுக்கு ஒரு பங்கு இருக்ககவ தெய்யும். ஏதனனில், அவர்தாம் தகாரலரய 
ஆைம்பித்துரவத்த முதல் மனிதர் ஆவார். இரத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.15 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், ஜரீர் பின் 
அப்தில் ஹமீத் மற்றும் ஈொ பின் யூனுஸ் (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில், 
"ஏதனனில், அவர்தாம் தகாரலரய ஆைம்பித்துரவத்தவர்'' என்று இடம் 
தபற்றுள்ளது. "முதல் மனிதர்' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 

 பாடம் : 8 மறுரமயில் வழங்கப்படும் தகாரலக் கான தண்டரனயும், 
மறுரம நாளில் மனிதர்களிரடகய முதலாவதாக அளிக்கப்படும் தீர்ப்பு 
தகாரல ததாடர் பானதாககவ இருக்கும் என்பதும் 

 3466 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மறுரம நாளில் 
(மனித உரிரமகள் ததாடர்பான வழக்குகளில்) முதன் முதலாக 
மனிதர்களிரடகய வழங்கப்படும் தீர்ப்பு, தகாரலகள் ததாடர்பானதாககவ 
இருக்கும். இரத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.16 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், ெிலைது அைிவிப்பில் ("தீர்ப்பு 
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வழங்கப்படும்' என்பரதக் குைிக்க) "யுக்ளா' எனும் தொல்லும், கவறுெிலைது 
அைிவிப்பில் "யுஹ்கமு' எனும் தொல்லும் இடம்தபற்றுள் ளது. 

பாடம் : 9 மனிதர்களின் உயிர், சுய மரியாரத, தெல்வம் ஆகியவற்றுக்கு 
ஊறு விரளவிப்பது வன்ரமயாகத் தரட தெய்யப்பட்டுள்ளது. 

 3467 அபூபக்ைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"வானங்களும் பூமி யும் பரடக்கப்பட்ட நாளில் இருந்த (பரழய) நிரலக்குக் 
காலம் திரும்பிவிட்டது. ஆண்டு என்பது பன்னிைண்டு மாதங்களாகும். அவற் 
ைில் நான்கு மாதங்கள் புனிதமானரவ. (அவற்ைில்) மூன்று மாதங்கள் 
ததாடர்ந்து வைக்கூடியரவ. அரவ: துல்கஅதா, துல் ஹிஜ்ஜா மற்றும் 
முஹர்ைம் ஆகியரவயா கும். (மற்தைான்று) ஜுமாதல் ஆகிைாவுக்கும் 
ைஅபான் மாதத்திற்கும் இரடகயயுள்ள "முளர்' குலத்தாரின் ைஜப் 
மாதமாகும்'' என்று தொன்னார்கள்.17 பிைகு "இது எந்த மாதம்?'' என்று ககட் 
டார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனு ரடய தூதருகம நன்கைிவர்'' 
என்கைாம். அவர்கள் அந்த மாதத்திற்கு கவறு தபயர் சூட்டு வார்ககளா என்று 
நாங்கள் எண்ணுமளவுக்கு தமௌனமாக இருந்துவிட்டு, "இது துல்ஹஜ் 
இல்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். நாங்கள் "ஆம்' என்கைாம். பிைகு "இது எந்த 
நகைம்?' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நாங்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனு ரடய 
தூதருகம நன்கைிவர்'' என்று கூைிகனாம். அப்கபாதும் அவர்கள் அதற்கு கவறு 
தபயர் சூட்டுவார்ககளா என்று நாங்கள் எண்ணுமளவுக்கு தமௌனமாக 
இருந்துவிட்டு, "இது "அல்பல்தா' (மக்காவின் தபயர்களில் ஒன்று) அல்லவா?'' 
என்று ககட்க, நாங்கள் "ஆம்' என்கைாம். கமலும் "இது எந்த நாள்?'' என்று 
ககட்டார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதருகம நன்கைிவர்'' 
என்கைாம். அதற்கு அவர்கள் கவறு தபயர் சூட்டுவார்ககளா என்று நாங்கள் 
எண்ணுமளவுக்கு தமௌனமாக இருந்துவிட்டு, "இது நஹ்ருரடய (துல்ஹஜ் 
பத்தாவது) நாளல்லவா?'' என்று ககட்க, நாங்கள், "ஆம், அல்லாஹ்வின் 
தூதகை!'' என்கைாம். பிைகு "உங்களது புனிதமிக்க இந்த நகைத்தில், உங்களின் 
புனிதமிக்க இந்த மாதத்தில் இன்ரைய தினம் எந்த அளவுக்குப் புனிதமானகதா 
அந்த அளவுக்கு உங்கள் உயிர்களும் உங்கள் உரடரமகளும் உங்க ளின் 
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மானமும் உங்களுக்குப் புனிதமான ரவயாகும். (அவற்றுக்கு ஊறு 
விரளவிப்ப தற்கு உங்களுக்கு அனுமதியில்ரல.) நீங்கள் மறுரமயில் 
உங்களுரடய இரைவரனச் ெந்திப்பரீ்கள். அப்கபாது அவன் உங்களிடம் 
உங்கள் தெயல்கள் குைித்து விொைரண தெய்வான். அைிந்துதகாள்ளுங்கள்: 
எனக்குப் பின் ஒருவர் மற்ைவரின் கழுத்ரத தவட்டி மாய்த்துக்தகாள்ளும் 
"நிைாகரிப்பாளர்களாய்' அல்லது "வழிதகட்டவர்களாய்' நீங்கள் மாைிவிடாதீர்கள். 
இகதா! இங்கு வந்தவர்கள் வைாதவர்களுக்கு (என் கட்டரளகரள) 
அைிவித்துவிடுங்கள். ஏதனனில், இந்தச் தெய்தி எவரிடம் 
ததரிவிக்கப்படுகிைகதா அவர், தாம் யாரிடமிருந்து இரதக் ககட்டாகைா 
அவரைவிட (அதாவது தமக்குச் தொன்னவரைவிட) நன்கு (புரிந்து) 
பாதுகாப்பவைா யிருக்கலாம்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு "நான் (இரைச் 
தெய்திகள் அரனத்ரதயும்) கெர்த்துவிட்கடனா?'' என்று ககட்டார்கள்.18 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3468 அபூபக்ைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (நஹ்ருரடய) அந்நாளில் தமது ஒட்டகத்தின் மீது அமர்ந்திருக்க, 
ஒரு மனிதர் ஒட்டகத்தின் கடிவாளத்ரதப் பிடித்துக்தகாண்டிருந்தார். அப்கபாது 
"இது எந்த நாள் என்று உங்களுக்குத் ததரியுமா?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள், 
"அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதருகம நன்கைிவர்'' என்று கூைினார்கள். 
அதற்கு அவர்கள் கவறு தபயர் சூட்டுவார்ககளா என்று நாங்கள் 
எண்ணுமளவுக்கு (தமௌனமாக இருந்துவிட்டு,) "இது நஹ்ருரடய (துல்ஹஜ் 
பத்தாவது) நாளல்லவா?'' என்று ககட்க, நாங்கள், "ஆம், அல்லாஹ்வின் 
தூதகை!'' என்கைாம். கமலும் "இது எந்த மாதம்?'' என்று ககட் டார்கள். நாங்கள், 
"அல்லாஹ்வும் அவனு ரடய தூதருகம நன்கைிவர்'' என்று தொன் கனாம். 
அவர்கள் "இது துல்ஹிஜ்ஜா மாதம் அல்லவா?'' என்று ககட்டார்கள். நாங்கள் 
"ஆம், அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்கைாம். கமலும், "இது எந்த நகைம்?'' என்று 
ககட் டார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனு ரடய தூதருகம நன்கைிவர்'' 
என்கைாம். அதற்கு அவர்கள் கவறு தபயர் சூட்டுவார் ககளா என நாங்கள் 
எண்ணுமளவுக்கு (தமௌனமாக இருந்துவிட்டு), "இது "அல் பல்தா' (புனித 
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நகைம் மக்கா) அல்லவா?'' என்று ககட்க, நாங்கள், "ஆம், அல்லாஹ்வின் 
தூதகை!' என்று விரடயளித்கதாம். அப்கபாது அவர்கள், "உங்களது புனிதமிக்க 
இந்த நகைத்தில், உங்களின் புனிதமிக்க இந்த மாதத்தில் இன்ரைய தினம் 
எந்த அளவுக்குப் புனிதமானகதா அந்த அளவுக்கு உங்கள் உயிர்களும் 
உரடரமகளும் மானமும் உங்களுக்குப் புனிதமானரவயாகும். (இரத) இங்கு 
வந்தவர்கள் வைாதவர்களுக்கு அைிவித்துவிடுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு 
கறுப்பு கலந்த இரு தவள்ரள தெம்மைியாட்டுக் கடாக்கள் பக்கம் திரும்பி, 
அவற்ரை அறுத்தார்கள். கமலும், ஆட்டிரைச்ெியில் ெிைிதளவு எடுத்து 
எங்களிரடகய பங்கிட்டார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபக்ைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "(நஹ்ருரடய) நாள் வந்தகபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் ஓர் ஒட்டகத்தின் 
மீது அமர்ந் தார்கள். ஒரு மனிதர் அதன் கடிவாளத்ரதப் 
பிடித்துக்தகாண்டிருந்தார்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்ப மாகிைது. மற்ை தகவல்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  

3469 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபக்ைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஆறு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நஹ்ருரடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) 
நாளில் எங்களுக்கு உரையாற்ைினார்கள். அப்கபாது "இது எந்த நாள்?' என்று 
ககட்டார்கள்...'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. ஆயினும், அவற்ைில் 
"உங்கள் மானம்' என்பதும் "பிைகு இரு தெம்மைியாட்டு கடாக் களின் பக்கம் 
திரும்பினார்கள்'' என்பதும் அதற்குப் பின்னுள்ள குைிப்புகளும் இடம் 
தபைவில்ரல. அவற்ைில் "உங்களது புனிதமிக்க இந்த நகைத்தில் உங்களின் 
புனிதமிக்க இந்த மாதத் தில் இந்த நாள் எந்த அளவுக்குப் புனித மானகதா 
அரதப் கபான்கை (உங்கள் உயிர் களும் உரடரமகளும்) நீங்கள் உங்கள் 
இரைவரனச் ெந்திக்கும் நாள்வரை உங்க ளுக்குப் புனிதமானரவயாகும்'' 
என்று கூைி விட்டு "நான் (இரைச்தெய்திகரள உங்களி டம்) 
கெர்த்துவிட்கடனா?'' என்று ககட்டார் கள். நாங்கள் "ஆம்' என்கைாம். அவர்கள் 
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"இரைவா! நீகய இதற்குச் ொட்ெியாக இரு'' என்று கூைினார்கள் என்றும் 
இடம்தபற்றுள்ளது. 

 பாடம் : 10 தகாரலயாளி தகாரலக் குற்ைத்ரத ஒப்புக்தகாள்வதும்,  
தகாரலயாளிரயப் பழி வாங்குவதற்குக் தகாரலயுண்டவனின் 
தபாறுப்பாளிக்கு வாய்ப்புத் தருவதும் தெல் லும். ஆனால், தகாரலயாளிரய 
மன்னிக்குமாறு ககாருவது விரும்பத் தக்கதாகும். 

 3470 வாயில் பின் ஹுஜ்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நான் 
நபி (ஸல்) அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்கதன். அப்கபாது ஒரு மனிதர் மற்தைாரு 
மனிதரைத் கதால் வாரினால் (கழுத்தில் கபாட்டு) இழுத்துக்தகாண்டு வந்தார். 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! இவர் என் ெககாதைரனக் தகாரல தெய்துவிட்டார்'' 
என்று கூைினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அந்த மனிதரிடம்), "நீ 
அவரைக் தகாரல தெய்தாயா?'' என்று ககட்டார்கள். (அப் கபாது அவரை 
இழுத்துக்தகாண்டு வந்தவர், இவர் தகாரலரய ஒப்புக்தகாள்ளாவிட்டால் 
இவருக்தகதிைான ஆதாைத்ரத நான் நிரலநிறுத்துகவன்'' என்றும் கூைினார்). 
அதற்கு அந்த மனிதர், "ஆம், நான் அவரைக் தகாரல தெய்கதன்'' என்று 
(ஒப்புதல் வாக்கு மூலம்) தென்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"எப்படி (இக்தகாரலரய) நீ தெய்தாய்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த 
மனிதர், "நானும் அவரும் ஒரு மைத்தில் (தடியால் அடித்து) இரல 
உதிர்த்துக்தகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது அவர் என்ரன ஏெினார். எனக்குக் 
ககாபம் ஏற்பட்டது. உடகன நான் (என் ரகயிலிருந்த) ககாடரியால் அவைது 
உச்ெந் தரலயில் அடித்துவிட்கடன். அவர் இைந்துவிட்டார். (திட்டமிட்டு 
இந்தக் தகாரலரய நான் தெய்யவில்ரல)'' என்று தொன் னார். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவருக்கு இழப்படீு வழங்க உம்மிடம் 
ஏகதனும் (தபாருள்) உண்டா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர் 
"என்னிடம் எனது கபார்ரவரயயும் எனது ககாடரிரயயும் தவிை 
கவதைான்றுமில்ரல'' என்று கூைினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"உன்னுரடய கூட்டத்தார் உனக்காக (இழப்படீு) திைட்டித் தருவார்கள் என்று நீ 
கருதுகிைாயா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், "நான் என் 
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கூட்டத்தாரிடம் அந்த அளவுக்கு மதிப்புரடயவன் அல்லன்'' என்று தொன்னார். 
எனகவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவைது (கழுத்தில் கிடந்த) 
கதால் வாரை, அ(வரை இழுத்துவ)ந்த மனிதரிடம் தூக்கிப் கபாட்டு, 
"உம்முரடய ஆரளப் பிடித்துக்தகாள்க'' என்று தொன்னார்கள். உடகன அந்த 
மனிதர் அவரை (இழுத்து)க்தகாண்டு தென்ைார். அவர் திரும்பிச் தென்ைதும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவரை அவர் தகான்றுவிட்டால், 
அவரும் இவரைப் கபான்ைவகை ஆவார்'' என்று கூைினார்கள். அந்த மனிதர் 
திரும்பிவந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நீங்கள் "இவரை அவர் தகான்று 
விட்டால் அவரும் இவரைப் கபான்ை வகை ஆவார்' என்று கூைியதாக 
எனக்குச் தெய்தி எட்டியகத! உங்களது கட்டரளப்படிதாகன நான் இவரை 
பிடித்துச்தென்கைன்'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இவர் உமது பாவத்துடனும் (தகால்லப்பட்ட) உன் உைவினரின் 
பாவத்துடனும் திரும்புவரத நீர் விரும்புகிைைீா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஆம். அது அவ்வாகை ஆகட்டும்'' 
என்று கூைிவிட்டு, அவைது (கழுத்தில் கிடந்த) கதால் வாரைத் தூக்கிதயைிந்து, 
அவரை அவைது வழியி கலகய தெல்ல விட்டுவிட்டார்.19  

3471 வாயில் பின் ஹுஜ்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களி டம் ஒரு மனிதர் தகாண்டுவைப்பட்டார். அவர் மற்தைாரு 
மனிதரைக் தகாரல தெய் திருந்தார். அப்கபாது தகாரலயுண்டவரின் 
தபாறுப்பாளர் தகாரலயாளிரயப் பழிக்குப் பழி வாங்கிக்தகாள்ள 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதித்தார்கள். அவரும் 
அக்தகாரலயாளியின் கழுத்தில் ஒரு கதால் வாரைப் கபாட்டு 
இழுத்துக்தகாண்டு தென்ைார். அவர் திரும்பிச் தென்ைகபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தகாரலயாளியும் தகாரலயுண்டவரும் நைகவாெிகள் 
ஆவர்'' என்று தொன்னார்கள். (அரதச் தெவியுற்ை) ஒரு மனிதர் 
(தகாரலயுண்டவரின்) தபாறுப்பாளரிடம் தென்று, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைியரதத் ததரிவித்தார். எனகவ, அவர் அக்தகாரலயாளிரய 
(மன்னித்து) விட்டுவிட்டார். அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான இஸ்மாயலீ் பின் 
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ொலிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் இந்த ஹதீரஸ ஹபபீ் பின் 
அபஸீாபித் (ைஹ்) அவர்களிடம் குைிப்பிட்கடன். அப்கபாது அவர்கள், "நபி 
(ஸல்) அவர்கள் (தவறுதலாகக் தகாரல தெய்த) அவரை மன்னித்துவிடுமாறு 
(தகாரலயுண்டவரின்) தபாறுப்பாளரிடம் ககட்டார்கள். அவர் மறுத்துவிட்டார். 
(எனகவதான், அவ்வாறு கூைினார்கள்)'' என்று ெயதீ் பின் அம்ர் பின் அஷ்வஉ 
(ைஹ்) அவர்கள் என்னிடம் கூைினார்கள்'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 11 ெிசுக் தகாரலக்கான இழப்படீும், தவ றுதலாக நடந்த 
தகாரலயிலும் திட்ட மிட்ட தகாரலரயப் கபான்ை தகாரல யிலும் வழங்க 
கவண்டிய இழப்படீு குற்ைவாளியின் தந்ரதவழி உைவினர் மீகத 
கடரமயாகும் என்பதும்.20  

3472 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஹுரதல் குலத்ரதச் 
கெர்ந்த இைண்டு தபண்களில் ஒருத்தி மற்தைாருத்தியின் மீது கல்ரல எைிய, 
அப்தபண்ணின் (வயிற்ைில் பட்டு வயிற்ைிலிருந்த) ெிசு இைந்து பிைந்தது. இந்த 
வழக்கில் உயிரீட்டுத் ததாரகயாக ஓர் ஆண் அடிரமரய அல்லது ஒரு 
தபண் அடிரமரயத் தை கவண்டுதமன நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தீர்ப்பளித்தார்கள்.21  

3473 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "பனூ லஹ்யான்' 
(ஹுரதல்) குலத்ரதச் கெர்ந்த (கர்ப்பிணி) தபண் ஒருத்தியின் ெிசு (மற்தைாரு 
தபண் அடித்ததால்) இைந்து பிைந்தது. அது ததாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், ஓர் ஆண் அடிரமரய, அல்லது ஓர் அடிரமப் தபண்ரண 
(இழப்படீாக) வழங்க கவண்டுதமன்று தீர்ப்பளித்தார்கள். பின்னர், இழப்படீு 
வழங்கும்படி தீர்ப்பளிக் கப்பட்ட அ(ந்தக் குற்ைவாளி)ப் தபண் இைந்துவிட்டாள். 
ஆககவ, (அவள் ொர்பாக) அவளுரடய தந்ரதவழி உைவினர்கள் (அஸபா) 
இழப்படீு வழங்க கவண்டு தமன்றும், அவளது தொத்து அவளுரடய ஆண் 
மக்களுக்கும் கணவருக்கும் உரிய ததன்றும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தீர்ப்பளித்தார்கள் 
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3474 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஹுரதல் குலத்ரதச் 
கெர்ந்த இைண்டு தபண்கள் ெண்ரடயிட்டுக்தகாண்டனர். அவர்களில் ஒருத்தி 
மற்தைாருத்திமீது கல் எைிந்து, அவரளயும் அவளுரடய வயிற்ைி லிருந்த 
ெிசுரவயும் தகான்றுவிட்டாள். இரததயாட்டி மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வழக்ரகக் தகாண்டுவந்தனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவளுரடய ெிசுவிற்கான இழப்படீாக ஓர் ஆண் 
அடிரம, அல்லது ஓர் அடிரமப் தபண்ரண வழங்க கவண்டும் என்றும், 
(தகால்லப் பட்ட) அந்தப் தபண்ணிற்கான இழப்படீ்டுத் ததாரக தகாரல 
தெய்த தபண்ணின் தந்ரதவழி உைவினர்கள்மீது கடரமயாகுதமன்றும் 
தீர்ப்பளித்தார்கள். அவளது தொத்து அவளுரடய குழந்ரதகளுக்கும் 
அவர்களுடன் இருப்பவர்களுக்கும் உரியததன்றும் கூைினார்கள். அப்கபாது 
(குற்ைம் புரிந்த அப்தபண்ணின் கணவர்) ஹமல் பின் அந்நாபிஃகா அல்ஹுதலீ 
(ைலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதகை! உண்ணகவா பருககவா தமாழியகவா 
அழகவா இயலாத ஒரு ெிசுவிற்காக நான் எப்படி அபைாதம் தெலுத்துவது? 
இரதப் கபான்ைது தள்ளுபடி தெய்யப் பட கவண்டுமல்லவா?'' என்று ககட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவதைல்லாம் குைிகாைர்களின் 
குடும்பத்தில் ஒருவர் தாம்'' என்று தொன்னார்கள். (குற்ைவாளிக்குச் 
ொதகமாகச் ொதுரியமான முரையில்) அவர் எதுரக கமாரனகயாடு 
கபெியதால்தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவரைக் குைித்து 
அவ்வாறு கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஹுரதல் 
குலத்ரதச் கெர்ந்த இைண்டு தபண்கள் ெண்ரடயிட்டுக்தகாண்ட னர்'' என்று 
ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. இந்த அைிவிப்பில், "அவளது தொத்து 
அவளுரடய குழந்ரதகளுக்கும் அவர்களு டன் இருப்பவர்களுக்கும் உரியது 
என்று கூைி னார்கள்'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. கமலும், "அப்கபாது 
ஒருவர் எப்படி நாங்கள் இழப்படீு வழங்க முடியும்?'' என்று ககட்டார் என்கை 
(தபாதுவாக) இடம்தபற்றுள்ளது. "ஹமல் பின் மாலிக் பின் அந் நாபிஃகா அல் 
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ஹுதலீ என்பவர் ககட்டார்'' என அவைது தபயரை அைிவிப்பாளர் 
குைிப்பிடவில்ரல. 

 3475 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு தபண் 
கர்ப்பிணியாயிருந்த தன் ெகக்கிழத்திரயக் கூடாைக் குச்ெியால் தாக்கிக் 
தகான்றுவிட்டாள். அவர்களில் ஒருத்தி "பனூ லிஹ்யான்' ககாத்திைத்ரதச் 
கெர்ந்தவளாக இருந்தாள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"தகால்லப்பட்டவளுக்குரிய இழப்படீ்ரடக் தகான்ைவரின் தந்ரதவழி 
உைவினர்கள் வழங்க கவண்டும்; அவளது வயிற்ைிலிருந்த ெிசுரவக் 
தகான்ைதற்காக ஓர் அடிரமரய விடுதரல தெய்ய கவண்டும்'' என்று 
(தீர்ப்புக்) கூைினார்கள். அப்கபாது தகாரல தெய்தவளின் தந்ரதவழி 
உைவினர்களில் ஒருவர், "உண்ணகவா பருககவா அழகவா இயலாத 
ெிசுவிற்காக நாங்கள் எப்படி அபைாதம் தெலுத்துவது? இரதப் கபான்ைது 
தள்ளுபடி தெய்யப்பட கவண்டுமல்லவா?'' என்று கூைினார். அப்கபாது 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கிைாமப்புை அைபியரின் 
எதுரககமாரனரயப் கபான்ை எதுரக கமாரனயா?'' என்று (கடிந்து) 
கூைினார்கள். கமலும், இழப்படீ்ரட அவர்கள்தாம் வழங்க கவண்டுதமன்றும் 
தீர்ப்பளித்தார்கள். 

 3476 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு தபண் தன் 
ெகக்கிழத்திரயக் கூடாைக் குச்ெியால் தாக்கிக் தகான்றுவிட்டாள். இது 
ததாடர்பான வழக்கிற்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அரழத்துவைப்பட் டார்கள். தகாரல தெய்தவளின் தந்ரதவழி உைவினர்கள் 
தகால்லப்பட்டவளுக்கான இழப்படீ்ரட வழங்க கவண்டுதமன்றும், 
தகால்லப்பட்டவள் கர்ப்பிணியாக இருந்த படியால் தகால்லப்பட்ட அவளது 
ெிசுவிற் காக ஓர் அடிரமரய வழங்க கவண்டுதமன் றும் தீர்ப்பளித்தார்கள். 
அப்கபாது தகாரல தெய்தவளின் தந்ரதவழி உைவினர்கள் ெிலர், 
"உண்ணகவா பருககவா வைீிட்டழகவா இயலாத ெிசுவிற் காக நாங்கள் 
இழப்படீு தெலுத்த கவண்டுமா? இரதப் கபான்ைது தள்ளுபடி தெய்யப்பட 
கவண்டுமல்லவா?'' என்று கூைினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள், "கிைாமப்புை அைபியரின் எதுரககமாரன ரயப் கபான்ை 
எதுரககமாரனயா?'' என்று (கடிந்து) கபெினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அவள் 
வயிற்ைிலிருந்த ெிசுரவ விழுகட்டியாக்கி (வழீ்த்தி)விட்டாள். இவ்வழக்கு நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் தகாண்டுதெல்லப்பட்டகபாது, ஓர் அடிரமரய இழப்படீாக 
வழங்க கவண்டும்; இழப்படீ்டிற்கான தபாறுப்ரபக் தகாரல தெய்த 
தபண்ணின் காப்பாளர்கள் தெலுத்த கவண்டும் என்று தீர்ப்பளித்தார்கள்'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. தகால்லப்பட்ட அந்தப் தபண்ணிற்கான இழப்படீு குைித்த 
குைிப்பு இல்ரல.  

3477 மிஸ்வர் பின் அல்மக்ைமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு (கர்ப்பிணிப்) 
தபண்ரண (அடித்துக்) குரைப் பிைெவம் (கருச் ெிரதவு) ஏற்படரவத்தால், (அதற்குரிய 
இழப்படீு) என்ன என்பது ததாடர்பாக (கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் 
மக்களிடம் கருத்துக் ககட்டார்கள். அப்கபாது முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள், 
"நபி (ஸல்) அவர்கள் ஓர் ஆண் அடிரமரய, அல்லது ஓர் அடிரமப் தபண்ரண அந்த 
ெிசுவிற்காக (இழப்படீாக) வழங்குமாறு தீர்ப் பளித்தகபாது நான் அங்கு இருந்கதன்'' 
என்று கூைினார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள், "(நீங்கள் கூைிய) இதற்கு உம்முடன் 
ொட்ெியம் அளிக்கும் ஒருவரை என்னிடம் அரழத்து வாருங்கள்'' என்ைார்கள். 
அப்கபாது முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ைலி) அவர்கள் (முஃகீைா (ைலி) அவர்கள் கூைியது 
உண்ரமதயன) அதற்குச் ொட்ெியம் அளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

1598

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் அல்கஸாமா சத்ததயம்



 
 
 

அத்தியாயம் - 29 : குற்ைவியல் தண்டரனகள்1  ஹதீஸ் 3478 – 3523 வரை 

பாடம் : 1 திருட்டுக் குற்ைத்திற்கான தண்டரன யும், திருட்டின் 
குரைந்தபட்ெ அளவும்.2  
3478 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், கால் தீனார் (தபாற்காசு) அல்லது அதற்கு கமல் திருடியதற்காகத் 
திருடனின் ரகரயத் துண்டித்துவந்தார்கள்.3 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) 
அவர் களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 

 3479 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கால் தீனார் 
அல்லது அதற்கு கமற்பட்ட தற்காககவ தவிை (அரதவிடக் குரைவான ரதத் 
திருடியதற்காக ஒரு) திருடனின் ரக தவட்டப்படமாட்டாது. இரத ஆயிைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.4 இந்த ஹதீஸ் ஆறு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3480 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கால் தீனார் 
அல்லது அதற்கு கமற்பட்டதற்காககவ தவிை (அரதவிடக் குரைவானரதத் 
திருடிய ஒருவனுரடய) ரக தவட்டப்படமாட்டாது. இரத ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3481 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கால் தீனார் அல்லது அதற்கு 
கமற்பட்ட தற்காககவ தவிை (அரதவிடக் குரைவான ரதத் திருடியதற்காக 
ஒரு) திருடனின் ரக தவட்டப்படமாட்டாது. இரத ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3482 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் கதால் ககடயம் அல்லது கதால் கவெத்தின் 
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விரலரயவிடக் குரைவான தபாருளுக்காகத் திருடனின் ரக துண்டிக்கப் 
பட்டதில்ரல. இரவ ஒவ்தவான்றும் விரல மதிப்புரடயரவ ஆகும்.5 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அப்துர் ைஹமீ் பின் சுரலமான் (ைஹ்), அபூஉொமா 
(ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் "அன்று அப்தபாருட்கள் (ஒவ்தவான்றும்) 
விரல மதிப்புரடயரவ ஆகும்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 

 3483 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், மூன்று திர்ஹங்கள் விரல மதிப்புள்ள ஒரு கதால் ககடயத்ரதத் 
திருடியவரின் ரகரயத் துண்டித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இருபத்கதாரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. இவற்ைில், ெில அைிவிப்புகளில் "விரல' என்பரதக் குைிக்க 
"கீமத்' எனும் தொல்லும், கவறுெில அைிவிப்புகளில் "ஸமன்' எனும் தொல்லும் 
ஆளப்பட்டுள்ளன.  

3484 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
ொபம் திருடன்மீது உண்டாகட்டும்! அவன் (விரல மதிப்புள்ள) தரலக் 
கவெத்ரதத் திருடுகிைான்; அதற்காக அவனது ரக துண்டிக்கப்படுகிைது. 
(விரல மலிவான) கயிற்ரையும் அவன் திருடுகி ைான். அதற்காகவும் 
அவனது ரக துண்டிக் கப்படுகிைது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.6 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
அஃமஷ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அவன் கயிற்ரைத் திருடினா லும் 
ெரி, தரலக் கவெத்ரதத் திருடினாலும் ெரி (அவனது ரக 
துண்டிக்கப்படுகிைது)'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 2 உயர்ந்தவர், தாழ்ந்தவர் என்ை பாகு பாடின்ைி யார் திருடினாலும் 
ரக துண்டிக்கப்படுவதும், தண்டரனயிலி ருந்து விலக்கு அளிக்குமாறு பரிந்து 
ரைப்பதற்கு வந்துள்ள தரடயும்.  
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3485 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: "மக்ஸூமி' குலத்ரதச் கெர்ந்த 
ஒரு தபண் திருடிவிட்டாள் என்ை தெய்தி குரைைிய ருக்குக் 
கவரலயளித்தது. அப்கபாது அவர்கள், "அந்தப் தபண் ததாடர்பாக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (கபெி, தண்டரனயி லிருந்து 
விலக்கு அளிக்கச்) தொல்வது யார்?'' என்று ககட்டுக்தகாண்டார்கள். பிைகு 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தெல்லப் பிள்ரளயான உொமா 
பின் ரஸரதத் தவிை கவறு யார் துணிந்து கபெ முடியும்?'' என்று 
தொன்னார்கள். அவ்வாகை உொமா (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் (பரிந்து) கபெினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் விதித்த தண்டரனகளில் ஒன்ைின் விையத்திலா 
(அரத நிரைகவற்ைாமல் விட்டுவிடுமாறு) நீ பரிந்துரைக்கிைாய்?'' என்று 
ககட்டுவிட்டுப் பிைகு எழுந்து நின்று பின்வருமாறு உரையாற்ைினார்கள்: 
மக்ககள! உங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த (பனூ இஸ்ைாயலீ்) மக்கள் 
அழிந்துகபானதற்குக் காைணகம, (அவர்களிரடகய உள்ள) உயர் குலத்தார் 
திருடிவிட்டால், அவர்கள் அவரை (தண்டிக்காமல்) விட்டுவிடுவார்கள். 
அவர்களிலுள்ள பலவனீர்கள் திருடிவிட்டால் அவர்கள்மீது தண்டரனரய 
நரடமுரைப்படுத்துவார்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (இந்த) 
முஹம்மதின் மகள் ஃபாத்திமா திருடியிருந்தாலும், நான் அவைது ரகரயத் 
துண்டித்கத இருப்கபன்.7 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3486 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் மக்கா தவற்ைிப் 
கபாரின்கபாது, ("மக்ஸூமி' எனும் குலத்ரதச் கெர்ந்த) ஒரு தபண் திருடிவிட் 
டாள். இந்த விையம் குரைைியருக்குக் கவரலயளித்தது. அவர்கள், 
"அவளுக்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (பரிந்து) கபசுபவர் 
யார்?'' என்று கபெிக் தகாண்டார்கள். பிைகு, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் தெல்லப் பிள்ரள யான உொமா பின் ரஸரதத் தவிை கவறு 
யார் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி டம் துணிந்து கபெ முடியும்?'' 
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என்று (தங்களுக்குள்) கபெிக்தகாண்டனர். பின்னர் அந்தப் தபண் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தகாண்டுவைப்பட்டாள். அப்கபாது 
உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் அவளுக்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் (பரிந்து) கபெினார்கள். உடகன, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது முகம் (ககாபத்தால்) நிைம் மாைியது. அப்கபாது, "அல்லாஹ் 
விதித்த தண்டரனகளில் ஒன்ைின் விையத்திலா நீ பரிந்துரைக்கிைாய்?'' 
என்று ககட்டார்கள். அதற்கு உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! எனக்காக (அல்லாஹ்விடம்) பாவமன்னிப்புக் 
ககாருங்கள்'' என்ைார்கள். அன்று மாரல கநைத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (மக்களிரடகய) எழுந்து நின்று அல்லாஹ்ரவ, அவனது 
தகுதிக்ககற்ப கபாற்ைிப் புகழ்ந்துவிட்டுப் பின்வருமாறு கூைினார்கள்: 
இரைவாழ்த்துக்குப் பின்! உங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த மக்கள் 
அழிந்துகபானதற்குக் காைணகம, அவர்களில் உயர் குலத்தார் திருடிவிட்டால் 
அவரை (தண்டிக்காமல்) விட்டுவிடு வார்கள். அவர்களிலுள்ள பலவனீர்கள் 
திருடிவிட்டால் அவர்கள்மீது தண்டரனரய நரட முரைப்படுத்துவார்கள். 
என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! (என் புதல்வி) 
ஃபாத்திமா பின்த் முஹம்மகத திருடியிருந்தாலும் அவைது ரகரயயும் நான் 
துண்டித்கத இருப்கபன்'' என்று கூைிவிட்டு, திருடிய அப்தபண்ணின் ரகரயத் 
துண்டிக்குமாறு உத்தைவிட்டார்கள். அவ்வாகை அவளது ரக 
துண்டிக்கப்பட்டது. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் யூனுஸ் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "பின்னர் 
அந்தப் தபண் அழகிய முரையில் பாவமன்னிப்புக் ககாரி திருந்தினார்; 
திருமணமும் தெய்து தகாண்டார். அதன் பின்னரும் அவர் என்னிடம் 
வந்துதகாண்டிருந்தார். நான் அவைது கதரவரய(ப் பூர்த்தி தெய்யும்படி) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது கவனத்திற்குக் தகாண்டுதெல்கவன்'' 
என ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாகக் காணப்படுகிைது.8  

3487 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: "மக்ஸூமி' குலத்ரதச் கெர்ந்த 
ஒரு தபண் மக்களிடம் (வடீ்டுப்) தபாருட்கரள இைவல் வாங்குவாள். பிைகு 
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அவற்ரைத் தை மறுப்பாள். (இந்நிரலயில் அவள் ஒரு தபாருரளத் 
திருடிவிட்டாள்.) எனகவ, அவளது ரகரய தவட்டுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உத்தைவிட்டார்கள். அவளுரடய குடும்பத்தார் உொமா பின் 
ரஸத் (ைலி) அவர்களிடம் வந்து (அவளுக்காகப் பரிந்துரைக்குமாறு) 
கபெினார்கள். அவ்வாகை உொமா (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் (பரிந்து) கபெினார்கள். மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 

 3488 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: பனூ மக்ஸூம் குலத்ரதச் கெர்ந்த 
ஒரு தபண் திருடிவிட்டாள். அந்தப் தபண் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
தகாண்டுவைப்பட்டாள். அப்தபண் நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் உம்மு 
ெலமா (ைலி) அவர்களிடம் (தண்டரனயிலிருந்து) காப்பாற்றும்படி ககாரினாள். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (என் புதல்வி) 
ஃபாத்திமாகவ (இக்குற்ைத்ரதச்) தெய்திருந்தாலும் அவைது ரகரய நான் 
துண்டித்கத இருப்கபன்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு அப்தபண்ணின் ரக 
துண்டிக்கப்பட்டது.  

பாடம் : 3 விபொைத்திற்கான தண்டரன9  
3489 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (விபொைக் 
குற்ைத்திற்கான தண்டரனச் ெட்டத்ரத) என்னிடமிருந்து தபற்றுக் தகாள்வரீ்; 
என்னிடமிருந்து தபற்றுக் தகாள்வரீ். அல்லாஹ் (வாக்களித்திருந்தரதப் 
கபான்று), தபண்களுக்கு ஒரு வழிரய ஏற்படுத்திவிட்டான். மணமாகாத 
தபண்ணுடன் மண மாகாத ஆண் விபொைம் தெய்துவிட்டால் நூறு 
ொட்ரடயடிகள் வழங்கி, ஓைாண்டுக் காலத்திற்கு நாடு கடத்தப்பட கவண்டும். 
மணமான தபண்ணுடன் மணமான ஆண் விபொைம் தெய்துவிட்டால், நூறு 
ொட்ரடயடிகள் வழங்கி கல்தலைி தண்டரன வழங்கப்பட கவண்டும்.10 இரத 
உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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 3490 உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு கவத அைிவிப்பு (வஹ)ீ அருளப்படும்கபாது, அவர்கள் மிகுந்த 
ெிைமத்திற்கு உள்ளாவார்கள். அவர்களது முகம் (கறுத்து) நிைம் மாைிவிடும். 
ஒரு நாள் அவர் களுக்கு கவத அைிவிப்பு அருளப்படகவ அவர்கள் 
இந்நிரலரயச் ெந்தித்தார்கள். பின்னர் அவர்கரளவிட்டு அந்நிரல 
விலகியதும், "(விபொைத்திற்கான தண்டரனச் ெட்டத்ரத) என்னிடமிருந்து 
தபற்றுக்தகாள் ளுங்கள். (விபொைம் தெய்த) தபண்கள் ததாடர்பாக அல்லாஹ் 
ஒரு வழிரய ஏற் படுத்திவிட்டான். மணமான தபண் மணமான ஆணுடன் 
விபொைம் தெய்துவிட்டால் (அதற்குத் தனிச் ெட்டமாகும்). மணமாகாத தபண் 
மணமாகாத ஆணுடன் விபொைம் தெய்துவிட்டால் (அதற்குத் தனிச் ெட்டமா 
கும்). மணமானவர்களுக்கு நூறு ொட்ரடயடி களும் கல்தலைி தண்டரனயும் 
வழங்கப்பட கவண்டும். மணமாகாதவர்களுக்கு நூறு ொட் ரடயடிகளும் 
ஓைாண்டு காலத்திற்கு நாடு கடத்தலும் தண்டரனயாக வழங்கப்பட 
கவண்டும். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3491 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "மணமாகாதவர்களுக்குச் ொட்ரடயடியும் 
நாடு கடத்தலும் வழங்கப்படும்; மண மானவர்களுக்குச் ொட்ரடயடியும் 
கல்தலைி தண்டரனயும் வழங்கப்படும்'' என்று இடம் தபற்றுள்ளது. அவற்ைில் 
ஓைாண்டு (நாடு கடத்தல்) என்கைா நூறு (ொட்ரடயடிகள்) என்கைா 
(எண்ணிக்ரக குைிப்பு) இடம்தபைவில்ரல.  

பாடம் : 4 மணமானவர்கள் விபொைம் புரிந்தால் (ொகும்வரை) கல்தலைி 
தண்டரன வழங்குதல்.  
3492 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (கலீஃபா) 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 
களது தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்) மீத மர்ந்தபடி (பின்வருமாறு) 
கூைினார்கள்: முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கரளச் ெத்திய (மார்க்க)த்துடன் 
அல்லாஹ் அனுப்பினான். அவர்களுக்கு (குர்ஆன் எனும்) கவதத்ரத யும் 
அருளினான். அல்லாஹ் அருளிய (கவதத்)தில் கல்தலைி தண்டரன (ைஜ்ம்) 
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குைித்த வெனம் இருந்தது. அரத நாங்கள் ஓதியிருக்கிகைாம். அரத 
மனனமிட்டிருக்கி கைாம். அரத விளங்கியுமிருக்கிகைாம்.11 அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (மணமானவர்கள் விபொைம் தெய்தால் அவர் களுக்குக்) 
கல்தலைி தண்டரன (ைஜ்ம்) நிரை கவற்ைியுள்ளார்கள். அவர்களுக்குப் பிைகு 
நாமும் அந்தத் தண்டரனரய நரடமுரைப்படுத்திகனாம். காலப்கபாக்கில் 
மக்களில் ெிலர் "இரைகவதத்தில் கல்தலைி தண்டரன குைித்த வெனத்ரத 
நாங்கள் காணவில்ரல' என்று கூைி, இரைவன் அருளிய விதிதயான்ரைக் 
ரகவிடுவதன் மூலம் வழிதவைிவிடுவார்ககளா என நான் அஞ்சுகிகைன். 
மணமுடித்த ஆகணா, தபண்கணா விபொைம் தெய்து, அதற்குச் ொட்ெி 
இருந்தாகலா, அல்லது கர்ப்பம் ஏற்பட்டாகலா, அல்லது ஒப்புதல் வாக்குமூலம் 
அளித்தாகலா அவருக்குக் கல்தலைி தண்டரன உண்டு என்பது இரைச் 
ெட்டத்தில் உள்ளதாகும்.12 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 5 விபொைம் புரிந்துவிட்டதாக ஒருவர் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் 
அளித்தல்.  

3493 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பள்ளிவாெலில் இருந்தகபாது முஸ்லிம் களில் ஒருவர் வந்து 
அவர்கரள அரழத்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் விபொைம் 
தெய்துவிட்கடன்'' என்று தொன்னார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமது முகத்ரத (கவறு பக்கம்) திருப்பிக்தகாண்டார்கள். உடகன 
அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் முகத்துக்கு கநைாக வந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் விபொைம் தெய்துவிட்கடன்'' என்று கூைினார். 
அப்கபாதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முகத்ரத (கவறு பக்கம்) 
திருப்பிக் தகாண்டார்கள். அவர் திரும்பத் திரும்ப அரதகய நான்கு தடரவ 
தொல்லித் தமக்தகதிைாகத் தாகம ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்தகபாது, 
அவரை அரழத்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமக்குப் 
ரபத்தியமா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், "(எனக்குப் ரபத்தியம்) இல்ரல'' 
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என்று தொன்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமக்குத் 
திருமணமாகிவிட்டதா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், "ஆம் 
(திருமணமாகிவிட்டது)'' என்று தொன்னார். எனகவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இவரைக் தகாண்டுதென்று கல்தலைி தண்டரன 
நிரைகவற்றுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான 
இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள், "அவருக்குக் கல்தலைி தண்டரன வழங்கியவர் 
களில் நானும் ஒருவனாயிருந்கதன். அப்கபாது அவரை (தபாது 
ரமயவாடியிலுள்ள) ததாழுரகத் திடலில் ரவத்து நாங்கள் கல்தலைிந்கதாம். 
கற்கள் அவர்மீது விழுந்தகபாது, (வலி தாங்க முடியாமல்) அவர் 
தவருண்கடாட ஆைம்பித்தார். அவரை நாங்கள் (விைட்டிச் தென்று பாரைகள் 
நிரைந்த) "அல்ஹர்ைா'ப் பகுதியில் பிடித்து அவருக்குக் கல்தலைி தண்டரன 
நிரைகவற்ைிகனாம்'' என்று கூைினார்கள் என அவர்களிடம் தெவியுற்ை 
ஒருவர் என்னிடம் ததரிவித்தார்.13 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதிலும் இப்னு 
ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் அைிவித்துள்ள குைிப்பு 
இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந் துள்ளது. அவற்ைில் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளது. 

 3494 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மாஇஸ் பின் மாலிக் 
(ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தகாண்டுவைப்பட்ட கபாது அவர்கரள 
நான் பார்த்கதன். அவர் உயைம் குரைந்த மனிதைாகவும் கட்டுடல் 
தகாண்டவைாகவும் இருந்தார். அவைது உடலில் கமல்துண்டு இருக்கவில்ரல. 
அவர், தாம் விபொைம் தெய்துவிட்டதாகத் தமக்தகதிைாகத் தாகம நான்கு 
முரை ொட்ெியம் (ஒப்புதல் வாக்குமூலம்) அளித்தார். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "நீர் இப்படிச் தெய்திருக்கலாம் (முத்தமிட்டிருக்கலாம், 
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அரணத்திருக்கலாம்)' என்று கூைினார்கள். மாஇஸ் (ைலி) அவர்கள், "இல்ரல; 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இந்த அற்பன் விபொைம் தெய்துவிட்டான்'' 
என்று கூைினார். ஆககவ, அவருக்குக் கல்தலைி தண்டரன வழங்குமாறு நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கட்டரளயிட்டார்கள். பிைகு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(எங்களிரடகய) உரையாற்றுரகயில், "அைிந்துதகாள்ளுங்கள். நாம் 
அல்லாஹ்வின் பாரதயில் (அைப்கபாருக்கு) புைப்படும்கபாததல்லாம் மக்களில் 
ெிலர் ஊரிகலகய தங்கிவிடுகின்ைனர். அவர்கள் மரல ஆடு (புணரும்கபாது) 
ெப்தமிடுவரதப் கபான்று ெப்தமிட்டுக்தகாண்டு, (பால் கபான்ை) குரைவான 
தபாருரள(ப் தபண்களுக்குக் தகட்ட எண்ணத்துடன்) வழங்குகிைார்கள். 
அைிந்துதகாள்ளுங்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அவர்களில் ஒருவர் 
என்னிடம் அகப்பட்டால் மற்ைவர்களுக்குப் பாடமாக அரமயும் விதத்தில் 
(மிகக் கடுரமயாக) அவரைத் தண்டிப்கபன்'' என்று கூைினார்கள்.  

3495 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: விபொைம் தெய்துவிட்ட 
ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தகாண்டுவைப்பட்டார். 
அவர் உயைம் குரைந் தவைாகவும் தரலவிரி ககாலத்துடனும் கட்டுடலுடனும் 
காணப்பட்டார். அவரை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைண்டு 
முரை திருப்பி அனுப்பினார்கள். பிைகு அவருக்குக் கல்தலைி தண்டரன 
நிரைகவற்றுமாறு உத்தைவிட்டார்கள். அவ்வாகை அவருக்குக் கல்தலைி 
தண்டரன நிரைகவற்ைப்பட்டது. பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நாம் அல்லாஹ்வின் பாரதயில் (அைப் கபாருக்குப்) 
புைப்படும்கபாததல்லாம் உங்களில் ெிலர் ஊரிகலகய தங்கிவிடுகின்ைனர். 
அவர்கள் மரல ஆடு (புணரும்கபாது) ெப்தமிடுவரதப் கபான்று 
ெப்தமிட்டுக்தகாண்டு, (பால் கபான்ை) குரைவான தபாருரளப் தபண்களில் 
ெிலருக்கு(க் தகட்ட எண்ணத்கதாடு) வழங்குகிைார்கள். அவர்களில் 
யாரைகயனும் அல்லாஹ் என்னிடம் அகப்படச் தெய்தால் "அவரை நான் 
பிைருக்குப் பாடமாக ஆக்கிவிடுகவன்' அல்லது "அவரை மற்ைவர்களுக்குப் 
பாடம் புகட்டும் வரகயில் தண்டித்துவிடுகவன்' என்று கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இைண்டு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அைிவிப்பாளர்களில் 

1607

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் குற்றவியல் தண்டனைகள்



 
 
 

ஒருவைான ெிமாக் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இந்த ஹதீரஸ 
நான் ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்களிடம் கூைிகனன். அப்கபாது அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவரை (மாஇஸ் (ைலி) அவர்கரள) 
நான்கு முரை திருப்பியனுப்பினார்கள்'' என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ைபாபா பின் 
ெவார் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "இைண்டு முரை 
திருப்பியனுப்பினார்கள்'' என்று இடம்தபற் றுள்ளது. அபூஆமிர் அல்அகதீ (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "அவரை இைண்டு முரை அல்லது மூன்று முரை 
திருப்பியனுப் பினார்கள்'' என்று (ஐயப்பாட்டுடன்) காணப் படுகிைது.  

3496 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
மாஇஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடம் "உம்ரமப் பற்ைி எனக்குக் கிரடத்த 
தெய்தி உண்ரமயா?'' என்று ககட் டார்கள். மாஇஸ் (ைலி) அவர்கள், "என்ரனப் 
பற்ைி தங்களுக்கு என்ன தெய்தி கிட்டியது?'' என்று ககட்டார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "நீர் இன்ன குடும்பத்து இளம் தபண்ணுடன் தவைான உைவு 
தகாண்டுவிட்டதாக எனக்குச் தெய்தி எட்டியது'' என்ைார்கள். அதற்கு மாஇஸ் 
(ைலி) அவர்கள், "ஆம்' என்று கூைி, தமக்தகதிைாக நான்கு முரை ொட்ெியம் 
(கூைி ஒப்புதல் வாக்குமூலம்) அளித்தார்கள். பின்னர் (அவரைக் 
தகாண்டுதென்று கல்தலைி தண்டரன நிரைகவற்றுமாறு) நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கட்டரளயிட, அவ்வாகை அவருக்குக் கல்தலைி தண்டரன 
நிரைகவற்ைப்பட்டது. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3497 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மாஇஸ் பின் மாலிக் 
எனப்படும் அஸ்லம் குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் மானக்ககடான ஒரு தெயரலச் 
தெய்துவிட்கடன். ஆககவ, எனக்குத் தண்டரனரய நிரலநாட்டுங்கள்'' என்று 
கூைினார். அவரை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பலமுரை திருப்பி 
அனுப்பினார்கள். பிைகு அவருரடய குலத்தாரிடம் விொரித்தார்கள். அதற்கு 
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அம்மக்கள், "அவரைப் பற்ைித் தவைாக எரதயும் நாங்கள் அைியவில்ரல. 
ஆயினும், அவர் ஒரு தெயரலச் தெய்துவிட்டு, "தம்மீது தண்டரன 
நிரைகவற்ைப்பட்டால் தவிை அக்குற்ைத்திலிருந்து தம்மால் தவளிகயை 
முடியாது' என்று கருதுகிைார்'' என்று கூைினர். பிைகு மாஇஸ் (ைலி) அவர்கள் 
மீண்டும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார். அப்கபாது 
அவருக்குக் கல்தலைி தண்டரனரய நிரைகவற்றுமாறு அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு உத்தைவிட்டார்கள். ஆககவ, நாங்கள் 
அவரை "பகீஉல் ஃகர்கத்' தபாது ரமய வாடிக்கு அரழத்துச் தென்கைாம். 
(கல்தலைி யும்கபாது தப்பி ஓடாமலிருப்பதற்காக) அவரை நாங்கள் கட்டி 
ரவக்கவுமில்ரல. (அவரை நிறுத்துவதற்காக) நாங்கள் குழியும் 
கதாண்டவில்ரல. அவரை எலும்பு, மண் கட்டி, சுட்ட தெங்கல் ஆகியவற்ைால் 
அடித் கதாம். அடி தாங்க முடியாமல் அவர் ஓடினார். அவருக் குப் பின்னால் 
நாங்களும் ஓடிகனாம். இறுதி யில் அவர் (பாரைகள் நிரைந்த) "அல்ஹர்ைா'ப் 
பகுதியின் முரனக்குச் தென்று எங்களுக்காக நிமிர்ந்து நின்ைார். நாங்கள் 
அவர்மீது "ஹர்ைா'வின் தபருங்கற்கரள எைிந்கதாம். அவர் 
அரமதியாகிவிட்டார். பின்னர் அன்று மாரல அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (எங்களிரடகய) நின்று உரை யாற்ைினார்கள். அப்கபாது, 
"அல்லாஹ்வின் பாரதயில் அைப்கபாருக்காக நாம் புைப்படும்கபாததல் லாம் 
ெிலர் (கபாருக்குச் தெல்லாமல்) நம்முரடய குடும்பத்தாரிரடகய 
தங்கிவிடுகின்ைனர். அவர்கள் மரல ஆடு (புணரும்கபாது) ெப்தமிடுவரதப் 
கபான்று ெப்தமிட்டுக்தகாண்டு இருந்துவிடுகிைார்கள். இத்தரகய 
(இழி)தெயரல தெய்யும் மனிதர் எவகைனும் என்னிடம் தகாண்டுவைப்பட்டால் 
அவருக்குத் தக்க தண்டரன வழங்குவது என்மீது கடரமயாகும்'' என்று 
கூைினார்கள். (அன்ரைய நாளில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மாஇஸ் (ைலி) அவர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ககாைவுமில்ரல; 
(தண்டரனரய நிரைகவற்ைிய பின் அவரை) இழித்துப் கபெவுமில்ரல.  

3498 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், அன்று மாரல நபி (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிரடகய) 
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நின்று அல்லாஹ்ரவப் கபாற்ைிப் புகழ்ந்துவிட்டு, "இரைவாழ்த்துக்குப் பின்! 
ெிலருக்கு என்ன கநர்ந்தது? நாம் அைப் கபாருக்குப் புைப்பட்டுச் தென்ைால் 
மக்களில் ெிலர் நம்முடன் வந்து கெைாமல் (இங்கககய) தங்கி விடுகின்ைனர். 
அவர்கள் மரல ஆடு (புணரும்கபாது) ெப்தமிடுவரதப் கபான்று 
ெப்தமிடுகிைார்கள் என்று கூைினார்கள்'' எனக் காணப்படுகிைது. அதில் 
"நம்முரடய குடும்பத்தாரிரடகய' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், தாவூத் பின் அபஹீிந்த் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
கமற்கண்ட ஹதீஸின் ஒரு பகுதிகய இடம்தபற்றுள்ளது. சுஃப்யான் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "மாஇஸ் (ைலி) அவர்கள் தாம் விபொைம் தெய்தரத 
மூன்று முரை ஒப்புக்தகாண்டார்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 

 3499 புரைதா பின் அல்ஹெீப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மாஇஸ் பின் 
மாலிக் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! (விபொைக் குற்ைத்திற்குரிய தண்ட ரனரய நிரைகவற்ைி) என்ரனத் 
தூய்ரமப் படுத்துங்கள்'' என்று கூைினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "உமக்குக் 
ககடுதான்! நீர் திரும்பிச் தென்று அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ககாரி 
அவனிடம் மீளுவாயாக'' என்று கூைினார்கள். அவ்வாகை மாஇஸ் (ைலி) 
அவர்கள் திரும்பிச் தென்றுவிட்டு, அதிக நாள் தாம திக்காமல் திரும்பிவந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்ரனத் தூய்ரமப்படுத்துங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "உமக்குக் ககடுதான். நீர் திரும்பிச் 
தென்று அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ககாரி மீளுவைீாக'' என்று 
கூைினார்கள். மாஇஸ் (ைலி) அவர்கள் மறுபடியும் திரும்பிச் தென்றுவிட்டு 
அதிக நாள் தாமதிக்காமல் திரும்பிவந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்ரனத் 
தூய்ரமப்படுத்துங்கள்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
முன்பு கபான்கை பதிலுரைத்தார்கள். நான்காவது முரை அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எதிலிருந்து உம்ரமத் 
தூய்ரமப்படுத்த கவண்டும்?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், "விபொைக் 
குற்ைத்திலிருந்து' என்று விரடயளித்தார். அப்கபாது அவர்கள், "இவருக்குப் 
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ரபத்தியம் பிடித்துள்ளதா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர் ரபத்தியக்காைர் அல்லர் 
எனத் ததரிவிக்கப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள், "இவர் மது அருந்தியுள்ளாைா?'' 
என்று ககட்டார்கள். உடகன ஒரு மனிதர் எழுந்து, அவைது வாரய (ஊதச் 
தொல்லி) முகர்ந்து பார்த்தார். மதுவின் வாரட வைவில்ரல. அப்கபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "நீர் விபொைம் தெய்தீைா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர் "ஆம்' 
என்று (வாக்குமூலம்) கூைினார். அவரைக் தகாண்டுதென்று கல்தலைி 
தண்டரன நிரைகவற்றுமாறு உத்தைவிட்டார் கள். அவ்வாகை அவருக்குக் 
கல்தலைி தண்டரன நிரைகவற்ைப்பட்டது. அவர் ததாடர்பாக மக்க(ளிரடகய 
கருத்து கவறுபாடு கதான்ைி அவர்க)ள் இரு பிரிவி னைாக ஆயினர். ெிலர், 
"அவர் அழிந்தார். அவரை அவருரடய குற்ைம் சுற்ைிவரளத்துக் 
தகாண்டுவிட்டது'' என்று கூைினர். கவறு ெிலர், "மாஇஸின் பாவமன்னிப்ரப 
விஞ்ெிய பாவ மன்னிப்பு இல்ரல. அவர் நபி (ஸல்) அவர் களிடம் வந்து 
தமது ரகரய நபியின் ரகயில் ரவத்து, "என்ரனக் கல்லால் அடித்துக்தகால் 
லுங்கள்' என்று கூைினார்'' என்ைனர். இவ்வாகை இைண்டு அல்லது மூன்று 
நாட்கள் நகர்ந்தன. பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அமர்ந்திருந்தகபாது மக்கள் வந்து, ெலாம் தொல்லிவிட்டு அமர்ந்தார்கள். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் (மக்களிடம்) "மாஇஸ் பின் மாலிக்குக்காக 
நீங்கள் பாவமன்னிப்புக் ககாருங்கள்'' என்று கூைினார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ், 
மாஇஸ் பின் மாலிக்கின் பிரழரயப் தபாறுப்பானாக!'' என்று கவண்டினர். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் அழகிய முரையில் 
பாவமன்னிப்புக் ககாரினார். அது ஒரு ெமுதாயத்துக்கக பங்கிடப்பட்டாலும் 
அவர்கள் அரனவருக்கும் அது கபாதுமானதாகும்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு 
"அஸ்த்' குலத்தின் ஒரு கிரளயான "ஃகாமித்' ககாத்திைத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு 
தபண்மணி வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்ரனத் தூய்ரமப்படுத்துங்கள்'' 
என்று கூைினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "உனக்குக் ககடுதான்! நீ திரும்பிச் 
தென்று அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ககாரி மீளுவாயாக'' என்று 
கூைினார்கள். அதற்கு அப்தபண், "மாஇஸ் பின் மாலிக்ரகத் திருப்பி 
அனுப்பியரதப் கபான்று என்ரன யும் திருப்பி அனுப்பப் பார்க்கிைரீ்கள் 
என்கை நான் கருதுகி கைன்'' என்று கூைினார். நபி (ஸல்) அவர்கள் "என்ன 

1611

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் குற்றவியல் தண்டனைகள்



 
 
 

அது?'' என்று ககட்டார்கள். அப்தபண், "நான் விபொைத்தால் கர்ப்பமுற்ைவள்'' 
என்ைார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீயா (அது)?'' என்று ககட்டார்கள். அப்தபண் 
"ஆம்' என்ைார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "உமது வயிற்ைிலுள்ள மகரவப் 
தபற்தைடுக்கும்வரை (தபாறுரமயாக இரு; பிைகு வா!)'' என்ைார்கள். 
பிைெவிக்கும்வரை அவரளப் பைாமரிக்கும் தபாறுப்ரப அன்ொரிகளில் ஒருவர் 
ஏற்றுக்தகாண்டார். பிைகு அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "ஃகாமிதிய்யா 
குலத்தாளுக்குக் குழுந்ரத பிைந்துவிட்டது' என்று கூைினார். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "நாம் இப்கபாது அவளுக்குக் கல்தலைி தண்டரன 
நிரைகவற்ைப்கபாவதில்ரல. பாலூட்டும் அன்ரனயின்ைி நிற்கும் ெிறு வயதுக் 
குழந் ரதயாக அவளது பிள்ரளரய விட்டுவிடவும் நாம் விரும்பவில்ரல'' 
என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அன்ொரிகளில் ஒருவர் எழுந்து, "அவனுக்குப் 
பாலூட்டும் தபாறுப்பு என்ரனச் கெர்ந்தது, அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்ைார். 
பின்னர் அந்தப் தபண்ணுக்குக் கல்தலைி தண்டரன நிரைகவற்றுமாறு நபி 
(ஸல்) அவர்கள் உத்தைவிட்டார்கள்.  

3500 புரைதா பின் அல்ஹெீப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மாஇஸ் பின் 
மாலிக் அல்அஸ்லமீ (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! எனக்கு நாகன அநீதி 
இரழத்துக்தகாண்கடன். நான் விபொைம் தெய்துவிட்கடன். என்ரனத் தாங்கள் 
தூய்ரமப் படுத்த கவண்டும் என்று நான் விரும்புகிகைன்'' என்று கூைினார். 
(அவரை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திருப்பி அனுப்பிவிட்டார்கள்.) 
மறு நாளும் அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் விபொைம் தெய்துவிட்கடன்'' என்று கூைினார். 
அப்கபாதும் அவரை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
திருப்பியனுப்பிவிட்டார்கள். பிைகு அவருரடய குலத்தாரிடம் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆளனுப்பி, "அவரு ரடய அைிவில் ஏகதனும் 
ககாளாறு ஏற்பட்டுள்ளதாக நீங்கள் அைிகிைரீ்களா? அவரிடம் ஏகதனும் 
ஆட்கெபகைமான நடவடிக்ரகரயக் காணுகிைரீ்களா?'' என்று விொரித்தார்கள். 
அதற்கு அம்மக்கள், "முழுரமயான அைிகவாடுதான் அவர் உள்ளார் என்கை 
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நாங்கள் அைிகிகைாம். எங்கரளப் தபாறுத்தவரை அவர் எங்களில் நல்ல 
மனிதர்களில் ஒருவைாக உள்ளார்'' என்று கூைினர். பிைகு மூன்ைாவது 
முரையாக அவர் வந்தகபாதும் அவருரடய குலத்தாரிடம் மீண்டும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆளனுப்பி அவரைப் பற்ைி 
விொரித்தார்கள். அப்கபாதும் அவர்கள், "அவருக்கு எந்தக் ககாளாறுமில்ரல. 
அவைது அைிவிலும் எந்தக் குரையுமில்ரல'' என்று ததரிவித்தனர். நான்காவது 
முரை அவர் வந்து முன்பு கபான்கை கூைியகபாது, அவருக் காகக் 
குழிதயான்ரைத் கதாண்டும்படி பணித்தார்கள். பிைகு அவரைக் 
தகாண்டுதென்று கல்தலைி தண்டரன நிரைகவற்றுமாறு உத்தைவிட்டார் கள். 
அவ்வாகை அவருக்குக் கல்தலைி தண்டரன நிரைகவற்ைப்பட்டது. அடுத்து 
"ஃகாமிதிய்யா' குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு தபண் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம்) வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் விபொைம் 
தெய்துவிட்கடன். (உரிய தண்டரனரய நிரைகவற்ைி) என்ரனத் 
தூய்ரமப்படுத்துங்கள்'' என்று கூைினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அப்தபண்ரண திருப்பியனுப்பி விட்டார்கள். அப்தபண் மறு நாள் 
(வந்து), "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஏன் என்ரனத் திருப்பியனுப்புகிைரீ்கள்? 
மாஇஸ் அவர்க ரளத் திருப்பி அனுப்பியரதப் கபான்று என்ரனயும் தாங்கள் 
திருப்பியனுப்புகி ைரீ்கள்கபாலும். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் (தகாத 
உைவில் ஈடுபட்டு) கர்ப்ப முற்றுள்களன்'' என்று கூைினார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ரல, நீ தென்று குழந்ரத தபற்தைடு (பிைகு 
திரும்பி வா)'' என்று தொன்னார்கள். குழந்ரத தபற்தைடுத்த பின் அந்தப் தபண் 
ஒரு துணியில் குழந்ரதரய எடுத்துக்தகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "இது நான் தபற்தைடுத்த குழந்ரத'' என்று கூைினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ தென்று குழந்ரதக்குப் பாலூட்டு! 
பால்குடி மைந்த பின் திரும்பி வா'' என்ைார்கள். பால்குடி மைக்கடித்த பின் 
அப்தபண் அச்ெிறுவனுடன் வந்தார். அவனது ரகயில் தைாட்டித் துண்டு ஒன்று 
இருந்தது. அப்தபண், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இவனுக்குப் பால்குடி 
மைக்கடித்து விட்கடன். இப்கபாது உணவு உட்தகாள்கிைான்'' என்று கூைினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அச்ெிறுவரன முஸ்லிம்களில் 
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ஒருவரிடம் ஒப்பரடத் தார்கள். பிைகு அந்தப் தபண்ணுக்குக் கல்தலைி 
தண்டரன நிரைகவற்றுமாறு உத்தைவிட்டார்கள். ஆககவ, அவருக்காக 
தநஞ்ெளவு குழி கதாண்டப்பட்டது. (பின்னர் அக்குழிக்குள் அப்தபண்ரண 
நிறுத்திய பின்) மக்களுக்குக் கட்டரளயிட, அவருக்குக் கல்தலைி 
தண்டரனரய மக்கள் நிரை கவற்ைினார்கள். காலித் பின் அல்வலீத் (ைலி) 
அவர்கள் கல் ஒன்ரை எடுத்துக் தகாண்டுவந்து, அப்தபண்ணின் தரலமீது 
எைிந்தார்கள். இைத்தம் காலித் (ைலி) அவர்களின் முகத்தில் ததரித்தது. 
அப்கபாது அவரை காலித் ஏெினார்கள். காலித் (ைலி) அவர்கள் ஏெியரத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தெவியுற்ைகபாது, "காலிகத! 
நிறுத்துங்கள். என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அவன் மீதாரணயாக! அவர் 
அழகிய முரையில் பாவமன்னிப்புத் கதடிக்தகாண்டார். தபாது நிதிரய 
கமாெடி தெய்த ஒருவன் இப்படி பாவமன்னிப்புக் ககாரினால் அவனுக்கும்கூட 
பாவமன்னிப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கும்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு 
அப்தபண்ணுக்கு இறுதித் ததாழுரக நடத்த ஏற்பாடு தெய்யுமாறு பணித்து, 
அவருக்காகத் ததாழுரக நடத்தினார்கள். பின்னர் அவர் அடக்கமும் 
தெய்யப்பட்டார். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது 

. 3501 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: விபொைத்தால் 
கர்ப்பமுற்ைிருந்த ஜுரஹனா குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு தபண் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! தண்டரனக் குரிய 
ஒரு குற்ைத்ரத நான் தெய்துவிட் கடன். என்மீது தண்டரனரய நிரலநாட் 
டுங்கள்'' என்று கூைினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அப்தபண்ணின் காப்பாளரை அரழத்துவைச் தெய்து, "இவரள நல்ல 
முரையில் கவனித்துவாருங்கள். குழந்ரத பிைந்ததும் இவரள என்னிடம் 
அரழத்து வாருங்கள்'' என்று கூைினார்கள். காப்பாளர் அவ்வாகை தெய்தார். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தைவிட அவள்மீது 
அவளுரடய துணிகள் சுற்ைப்பட்டன. பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் உத்தைவிட அவளுக்குக் கல்தலைி தண்டரன நிரைகவற்ைப்பட்டது. 
பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவளுக்காக இறுதித் ததாழுரக 
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நடத்தினார்கள். அப்கபாது உமர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் வின் தூதகை! 
இவளுக்காகத் தாங்கள் ததாழரவக்கிைரீ்களா? இவள் விபொைம் புரிந்தவள் 
ஆயிற்கை?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அவள் அழகிய முரையில் மன்னிப்புத் கதடிவிட்டாள். 
மதீனாவாெிகளில் எழுபது கபரிரடகய அது பங்கிடப்பட்டாலும் அவர்கள் 
அரனவருக்கும் கபாதுமானதாக அரமயும். உயர்ந்கதான் அல்லாஹ்வுக்காகத் 
தன் உயிரைகய அர்ப்பணித்த இப்தபண்ணின் பாவமன்னிப்ரபவிடச் 
ெிைந்தரத நீர் கண்டுள்ளைீா?'' என்று ககட்டார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3502 அபூஹுரைைா (ைலி) மற்றும் ரஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ைலி) 
ஆகிகயார் கூைியதாவது: கிைாமவாெிகளில் ஒருவர் அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ் வின் தூதகை! அல்லாஹ்ரவ 
முன்ரவத்துக் ககட்கிகைன். அல்லாஹ்வின் ெட்டப்படிகய எனக்குத் 
தீர்ப்பளிக்க கவண்டும்'' என்று தொன்னார். அப்கபாது அவரைவிட விளக்க 
முரடயவைாக இருந்த அவருரடய எதிரி, "ஆம் எங்களிரடகய 
அல்லாஹ்வின் ெட்டப் படி தீர்ப்பளியுங்கள்'' என்று கூைினார். பின்னர் அந்தக் 
கிைாமவாெி "என்ரனப் கபெ அனுமதி யுங்கள்'' என்று கூை, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "கபசு' என்ைார்கள். அவர், "என் மகன் இவரிடம் 
பணியாள னாக இருந்தான். அப்கபாது இவருரடய மரனவியுடன் விபொைம் 
தெய்துவிட்டான். என் மகரனக் கல்லால் அடித்துக் தகான்றுவிட கவண்டும் 
என்று என்னிடம் ததரிவிக்கப்பட்டது. ஆககவ, நான் (இந்தத் 
தண்டரனயிலிருந்து என் மகரனக் காப்பாற்றுவதற்காக) அதற்குப் பதில் நூறு 
ஆடுகரளயும் ஓர் அடிரமப் தபண்ரணயும் ஈட்டுத் ததாரகயாக 
வழங்கிகனன். பிைகு நான் கல்வியாளர்களிடம் விொரித்தகபாது, என் 
மகனுக்கு நூறு ொட்ரடயடிகளும் ஓைாண்டுக் காலத்திற்கு நாடு 
கடத்தலும்தான் தண்டரனயாகத் தைப்பட கவண்டும் என்றும், இந்த மனிதரின் 
மரனவிக்குக் கல்தலைி தண்டரன (ைஜ்ம்) வழங்கப்பட கவண்டும் என்றும் 
என்னிடம் அவர்கள் ததரிவித்தார்கள்'' என்று கூைினார். இரதக் ககட்ட 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா 
அவன்மீது ெத்தியமாக! உங்கள் இருவருக்கிரடகய நான் அல்லாஹ்வின் 
ெட்டப்படிகய தீர்ப்ப ளிக்கிகைன். அடிரமப் தபண்ணும் நூறு ஆடுகளும் 
(உம்மிடகம) திருப்பித் தைப்பட கவண்டும். உம்முரடய மகனுக்கு நூறு 
ொட்ரடயடிகளும் ஓைாண்டுக் காலம் நாடு கடத்தும் தண்டரனயும் 
வழங்கப்பட கவண்டும்'' என்று கூைிவிட்டு, (அருகிலிருந்த உரனஸ் (ைலி) 
அவர்கரள கநாக்கி), "உரனகஸ! நீங்கள் இந்த மனிதரின் மரனவியிடம் 
தென்று அவள் (விபொைக் குற்ைத்ரத) ஒப்புக் தகாண்டால் அவளுக்குக் 
கல்தலைி தண்டரன வழங்குங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். அவ்வாகை 
உரனஸ் (ைலி) அவர்கள் அவளிடம் தெல்ல, அவளும் தனது குற்ைத்ரத 
ஒப்புக் தகாண்டாள். ஆககவ, அவளுக்குக் கல்தலைி தண்டரன 
நிரைகவற்றுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தைவிட 
அவ்வாகை தண்டரன நிரைகவற்ைப்பட்டது.14 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் 
நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 6 இஸ்லாமிய அைெின் கீழ் வாழும் யூதர்கள் விபொைத்தில் 
ஈடுபட்டாலும் கல்தலைி தண்டரன உண்டு. 

 3503 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: விபொைம் 
புரிந்துவிட்ட ஒரு யூத ஆணும் யூதப் தபண்ணும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் தகாண்டுவைப்பட்டனர். யூதர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் வந்து "விபொைம் தெய்துவிட்டவ னுக்கு (அளிக்கப்படும் தண்டரன 
குைித்து) நீங்கள் (உங்களுரடய) "தவ்ைாத்' (கவதத்)தில் என்ன காண்கிைரீ்கள்?'' 
என்று ககட்டார்கள். அதற்கு யூதர்கள், "அவர்கள் இருவர் முகத்திலும் கரி பூெி, 
அவர்களிருவரையும் ஒட்டகத்தில் ஏற்ைி, முகம் திருப்பி அமைரவப்கபாம். 
பின்னர் அவ்விருவரும் (ஊரைச்) சுற்ைிக் தகாண்டு வைப்படுவர்'' என்ைார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் உண்ரமயாளர்களாயின் 
"தவ்ைாத்'ரதக் தகாண்டுவாருங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். அவ்வாகை அவர்கள் 
"தவ்ைாத்'ரதக் தகாண்டுவந்து வாெித்துக்காட்டினர். கல்தலைி தண்டரன 
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குைித்த வெனம் வந்தகபாது, அரத வாெித்துக் தகாண்டிருந்த (யூத) இரளஞர் 
அந்த வெனத்தின் மீது தமது ரகரய ரவத்து (மரைத்து)க் தகாண்டு, அதற்கு 
முன்பும் பின்பும் உள்ள வெனங்கரள வாெித்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (யூதமத அைிஞைாயிருந்து இஸ்லாத்ரத 
ஏற்ைிருந்த) அப்துல்லாஹ் பின் ெலாம் (ைலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். 
அவர்கள், (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்), "அவரைக் ரகரய 
எடுக்கச் தொல்லுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். உடகன அந்த இரளஞர் தமது 
ரகரய எடுத்தார். அங்கக (விபொைக் குற்ைத்திற்கு) கல்தலைி தண்டரன 
நிரைகவற்றும்படி கூறும் வெனம் இருந்தது. ஆககவ, அவ்விருவரை யும் 
ொகும்வரை கல்லால் அடிக்கும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உத்தை விட்டார்கள். அவ்வாகை அவ்விருவருக்கும் கல்தலைி தண்டரன 
வழங்கப்பட்டது. அவர்கள்மீது கல்தலைிந்தவர்களில் நானும் 
ஒருவனாயிருந்கதன். அந்தப் தபண் ரணக் கல்லடியிலிருந்து காப்பதற்காக 
அந்த யூதர் தமது உடலால் அவரள மரைத்துக் தகாண்டிருந்தரத நான் 
பார்த்கதன்.15  

3504 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 
"விபொைம் தெய்துவிட்ட ஒரு யூத ஆணுக்கும் யூதப் தபண்ணுக்கும் கல்தலைி 
தண்டரன நிரைகவற்றுமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உத்தைவிட்டார்கள். அவ்விருவரையும் யூதர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் தகாண்டுவந்திருந்தனர்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் யூதர்கள் தம் ெமுதாயத்தாரில் 
விபொைம் தெய்துவிட்டிருந்த ஓர் ஆரணயும் ஒரு தபண்ரணயும் அரழத்து 
வந்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன 
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3505 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (விபொைக் 
குற்ைத்திற்காக யூதர்களால்) முகத்தில் கரி பூெப்பட்டு, ொட்ரடயடி தண்டரன 
நிரைகவற்ைப்பட்ட யூததனாருவன் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் 
தகாண்டு தெல்லப்பட்டான். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் யூதர்கரள 
அரழத்து, "விபொைக் குற்ைம் புரிந்தவனுக்கு உங்களது கவதத்தில் இதுதான் 
தண்டரன என்று காண்கிைரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் 
"ஆம்' என்று (தபாய்) தொன்னார்கள். உடகன நபி (ஸல்) அவர்கள் யூத 
அைிஞர்களில் ஒருவரை அரழத்து, "மூொ (அரல) அவர்களுக்குத் 
"தவ்ைாத்'ரத அருளிய அல்லாஹ்ரவ முன்ரவத்துக் ககட்கிகைன். விபொைக் 
குற்ைம் புரிந்தவனுக்கு உங்களது கவதத்தில் இதுதான் தண்டரன என்று 
காண்கிைரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், "இல்ரல; நீங்கள் 
இவ்வாறு (அல்லாஹ்ரவ முன்ரவத்துக்) ககட்டிைாவிட்டால், நான் 
உங்களிடம் (உண்ரமரயச்) தொல்லமாட்கடன். அவனுக்குக் கல்தலைி 
தண்டரன நிரைகவற்ைப்படும் என்கை நாங்கள் அதில் காண்கிகைாம். 
எனினும், எங்கள் கமன்மக்களிரடகய விபொைம் அதிகமாகிவிட்டது. 
(விபொைம் தெய்துவிட்ட கமன்மக்களில் ஒருவரை) நாங்கள் பிடித்துவிட்டால், 
அந்தத் தண்டரனரய விட்டுவிடுகவாம். (அகத குற்ைத்திற்காக) ொமானிய 
மக்கரளப் பிடித்தால், அவர்கள்மீது தண்டரனரய நாங்கள் 
நிரலநாட்டுகவாம். ஆககவ, நாங்கள் (கலந்து கபெி) உயர்ந்தவர், தாழ்ந்தவர் 
அரனவருக்கும் தபாதுவான ஒரு தண்டரனரய நிரைகவற்றுகவாம் என 
முடிவு தெய்கதாம். அதனடிப்பரடயில் கல்தலைி தண்டரனக்குப் பகைமாக 
முகத்தில் கரி பூெி, கரெயடி வழங்கும் தண்டரனரய நிரைகவற்ைலாகனாம்'' 
என்று கூைினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரைவா! 
இவர்கள் உனது ெட்டதமான் ரைச் ொகடித்துவிட்டிருந்த நிரலயில் அரத 
(மீண்டும் நரடமுரைப்படுத்தி) உயிர்ப்பித்த முதல் ஆள் நானாகவன்'' என்று 
கூைிவிட்டு, ொகும்வரை கல்லால் அடிக்கும்படி உத்தைவிட்டார்கள். அவ்வாகை 
அந்த யூதர் ொகும்வரை கல்லால் அடிக்கப்பட்டார். அப்கபாதுதான் வல்லரம 
யும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "தூதகை! (இரை)மறுப்ரப கநாக்கி விரைந்து 
தெல்கவார் குைித்து நீர் கவரலப்படாதீர்...'' என்று ததாடங்கும் வெனத்ரத 
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"அது (ொதகமானது) உங்களுக்கு வழங்கப் தபற்ைால் அரத 
எடுத்துக்தகாள்ளுங்கள் என்று கூறுகின்ைனர்'' (5:41) என்பதுவரை அருளினான். 
அதாவது முஹம்மதிடம் தெல்லுங்கள். (விபொைம் புரிந்தவனுக்கு) முகத்தில் 
கரி பூெி, கரெயடி தண்டரன நிரைகவற்றுமாறு அவர் உத்தை விட்டால், 
அரத ஏற்றுக்தகாள்ளுங்கள். ொகும்வரை கல்லால் அடிக்கும்படி அவர் 
உத்தைவிட்டால் அரதத் தவிர்த்துவிடுங்கள் என்று யூதர்கள் கூைினர். கமலும் 
பின்வரும் மூன்று வெனங்கரள யும் அல்லாஹ் அருளினான்: அல்லாஹ் 
அருளியதன் அடிப்பரடயில் யார் தீர்ப்பளிக்கவில்ரலகயா அவர்கள்தாம் (ஏக 
இரைவரன) மறுப்பவர்கள் ஆவர். (5:44) அல்லாஹ் அருளியதன் 
அடிப்பரடயில் யார் தீர்ப்பளிக்கவில்ரலகயா அவர்கள்தாம் அநீதியாளர்கள் 
ஆவர். (5:45) அல்லாஹ் அருளியதன் அடிப்பரடயில் யார் 
தீர்ப்பளிக்கவில்ரலகயா அவர்கள்தாம் பாவிகள் ஆவர். (5:47) இந்த (5:47ஆவது) 
வெனம் (ஏக இரை வரன) மறுப்பவர்கள் அரனவருக்கும் தபாதுவானதாகும். 
(முந்ரதய இரு வெனங் களும் யூதர்கள் ததாடர்பாக அருளப்தபற்ைரவ 
ஆகும்.) இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "நபி 
(ஸல்) அவர்கள் அந்த யூதரைச் ொகும்வரை கல்லால் அடிக்கும்படி உத்தை 
விட்டார்கள்'' என்பதுவரைகய இடம்தபற்றுள்ளது. அதற்குப் பின்னர் 
வெனங்கள் அருளப் தபற்ைது ததாடர்பான குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 

3505-ஆ ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (விபொைம் 
புரிந்த) "அஸ்லம்' குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு மனிதருக்கும், யூதர் ஒருவருக்கும், 
அவருடன் விபொைத்தில் ஈடுபட்ட தபண்ணுக்கும் ொகும்வரை கல்லால் 
அடிக்கும் தண்டரனரய நபி (ஸல்) அவர்கள் நிரைகவற்ைினார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பா ளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "மற்தைாரு 
தபண்ணுக்கும்' என இடம்தபற்றுள்ளது.  
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3506 அபூஇஸ்ஹாக் சுரலமான் அஷ் ரைபான ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ைலி) அவர்களிடம், "(ொகும்வரை) 
கல்லால் அடிக்கும் தண்டரனரய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
நிரைகவற்ைினார் களா?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள், "ஆம் 
(நிரைகவற்ைினார்கள்)' என்று பதிலளித்தார் கள். நான், குர்ஆனில் "அந்நூர்' 
எனும் (24 ஆவது) அத்தியாயம் அருளப்தபறுவதற்கு முன்பா? அல்லது 
அதற்குப் பின்பா (எப்கபாது அந்தத் தண்டரனரய நிரை கவற்ைினார்கள்)?'' 
என்று ககட்கடன். அவர்கள் "எனக்குத் ததரியாது'' என்று தொன்னார்கள்.16 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3507 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் 
ஒருவரின் அடிரமப் தபண் விபொைம் தெய்து, அது தவளிப்பட்டுவிட்டால், 
அவளுக்கு (உரிரமயாளர் ஐம்பது) ொட்ரடயடி வழங்கட்டும். (அதற்கு கமல் 
அவளிடம்) கடுரம காட்ட கவண்டாம். பிைகு (மறுபடியும்) அவள் விபொைம் 
தெய்தால் அவளுக்கு (ஐம்பது) ொட்ரடயடி தகாடுக்கட்டும். (அதற்கு கமல் 
அவளிடம்) கடுரம காட்ட கவண்டாம். மூன்ைாவது முரையும் அவள் 
விபொைம் தெய்து அது தவளிப்பட்டுவிட்டால், அவரள ஒரு 
முடிக்கற்ரைக்காவது (அற்ப விரலக்காவது) விற்றுவிடட்டும்! இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.17  

3508 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
ஒன்பது அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
முஹம்மத் பின் இஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "மூன்று முரை 
அவளுக்குச் ொட்ரடயடி வழங்க கவண்டும். நான்காவது முரை அவள் 
விபொைம் தெய்துவிட்டால், அவரள விற்று விடட்டும்'' என நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூைி னார்கள் என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

3509 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "கணவனில்லாத ஓர் 
அடிரமப் தபண் விபொைம் தெய்துவிட்டால் (அவளுக்கு என்ன தண்டரன 
வழங்க கவண்டும்)?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
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ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அவள் விபொைம் தெய்தால் அவரளச் 
ொட்ரடயால் அடியுங்கள். பின்னரும் விபொைம் தெய்தால் மீண்டும் 
ொட்ரடயால் அடியுங்கள். பின்னரும் விபொைம் தெய்தால் மறுபடியும் 
ொட்ரடயால் அடியுங்கள். அதன் பின்னர் (அவள் விபொைம் தெய்தால்) 
அவரள ஒரு கயிற்றுக்காவது விற்றுவிடுங்கள்'' என்று கூைினார்கள்.18 (இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: (அவரள விற்றுவிட கவண்டும் என்பது) மூன்ைாவது 
தடரவக்குப் பிைகா அல்லது நான்காவது தடரவக்குப் பிைகா என்பது 
எனக்குத் ததரியாது'' என்று கூைினார்கள். அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்லமா 
அல்கஅனப ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இந்த ஹதீஸின் மூலத்திலுள்ள 
"ளஃபரீ்' எனும் தொல்லுக்கு "கயிறு' என்பது தபாருள் என இப்னு ைிஹாப் 
அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் தபாருள் கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3510 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) மற்றும் ரஸத் பின் காலித் 
அல்ஜுஹன ீ(ைலி) ஆகிகயாரிடமிருந்து கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "ஓர் அடிரமப் தபண் விப ொைம் 
தெய்துவிட்டால் (அவளுக்கு என்ன தண்டரன வழங்க கவண்டும்)? என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ககட்கப்பட்டது'' என ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. அவற்ைில் "ளஃபரீ்' என்பதற்கு "கயிறு' என்பது 
தபாருள் என இப்னு ைிஹாப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய தொற்தபாருள் 
இடம்தபைவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) மற்றும் ரஸத் 
பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ைலி) ஆகிகயார் வழியாக (தலா இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில்) நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
இந்த அைிவிப்புகளிலும் "அவரள விற்றுவிட கவண்டும் என்பது, மூன்ைாவது 
தடரவக்குப் பிைகா, அல்லது நான்காவது தடரவக்குப் பிைகா'' என்பதில் 
ஐயப்பாடு எழுப்பப் பட்டுள்ளது.  
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பாடம் : 7 மகப்கபறு ஏற்பட்டுள்ள தபண்ணின் தண்டரனரயத் 
தள்ளிரவத்தல்  
3511 அபூஅப்திர் ைஹ்மான் அப்துல்லாஹ் பின் ஹபபீ் பின் ைபஆீ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைிய தாவது: (ஒரு நாள்) அலீ (ைலி) அவர்கள் (எங்களிரடகய) 
உரையாற்ைினார்கள். அப்கபாது, "மக்ககள! உங்கள் அடிரமகள்மீதும் 
குற்ைவியல் தண் டரனரய நிரைகவற்றுங்கள். அவர்கள் திரு 
மணமானவர்களாக இருக்கட்டும்; திருமண மாகாதவர்களாக இருக்கட்டும். 
ஏதனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அடிரமப் தபண் ஒருவர் 
விபொைம் தெய்து விட்டார். எனகவ, அவருக்குச் ொட்ரடயடிகள் வழங்குமாறு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு உத்தைவிட்டார்கள். ஆனால், 
அவருக்கு அப்கபாதுதான் மகப்கபறு இைத்தப் கபாக்கு ஏற்பட்டிருந்தது. 
அவருக்குச் ொட்ரடயடி தண்டரனரய நிரைகவற்ைினால் (எங்கக) அவரை 
நான் தகான்றுவிடுகவகனா என அஞ்ெிகனன். (எனகவ, தண்டரனரயத் 
தள்ளிரவத் கதன்.) இது பற்ைி நான் நபி (ஸல்) அவர் களிடம் 
ததரிவித்தகபாது, "நீங்கள் தெய்தது ெரிதான்'' என்று அவர்கள் கூைினார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அவர் திருமணம் முடித்தவைாக இருக்கட்டும்; திருமணம் 
முடிக்காதவைாக இருக் கட்டும்'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. இந்த 
ஹதீஸில், "அவள் குணமரட(ந்து இயல்பு நிரலரய அரட)யும்வரை 
அவரள விட்டுவிடுங்கள்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள் என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது. 

 பாடம் : 8 மது அருந்திய குற்ைத்திற்கான தண்டரன19  
3512 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மது அருந்திய ஒரு 
மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தகாண்டுவைப்பட்டகபாது, அவரை இரு 
கபரீச்ெ மட்ரடகளால் ஏைக்குரைய நாற்பது முரை அடிக்குமாறு 
உத்தைவிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களும் (தமது ஆட்ெிக் காலத்தில்) அவ்வாகை தெய்தார்கள். 
உமர் (ைலி) அவர்கள் ஆட்ெிக்கு வந்தகபாது, மக்களிடம் ஆகலாெரன 
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ககட்டார்கள். அப்கபாது அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைலி) அவர்கள் 
"(குர்ஆனில் கூைப்பட்டுள்ள) குற்ைவியல் தண்டரனகளிகலகய குரைந்த பட்ெ 
தண்டரனயான எண்பது (ொட்ரடயடிகள் வழங்கலாம்)'' என்று கூைினார்கள். 
அவ்வாகை உமர் (ைலி) அவர்கள் கட்டரள யிட்டார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அனஸ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "(மது அருந்திய) ஒரு மனிதர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தகாண்டு வைப்பட்டகபாது...'' என்று 
ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 

 3513 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மது அருந்திய 
குற்ைத்திற்குத் தண்டரனயாக கபரீச்ெ மட்ரடயாலும் காலணியாலும் 
அடிக்கும்படி நபி (ஸல்) அவர்கள் உத்தைவிட்டார்கள். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் 
(தமது ஆட்ெிக் காலத்தில்) நாற்பது ொட்ரடயடிகள் தகாடு(க்குமாறு உத்தைவு 
பிைப்பி)த்தார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள் ஆட்ெிக்கு வந்த கவரளயில், (ெிரியா, 
இைாக் கபான்ை பகுதிகள் தவற்ைி தகாள்ளப்பட்டு) மக்கள் கிைாமப்புைங்களிலும் 
தெழிப்பான பகுதிகளிலும் குடிகயைியகபாது (வாழ்க்ரக வெதிகள் தபருகி, 
குடிப் பழக்கம் அதிகரித்தது. அப்கபாது), "மது அருந்திய குற்ைத்திற்கான 
தண்டரன விையத்தில் நீங்கள் என்ன கருதுகிைரீ்கள்?'' என்று மக்களிடம் 
ககட்டார்கள். அப்கபாது அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைலி) அவர்கள், 
"(குர்ஆனில் கூைப்பட்ட) குற்ைவியல் தண்டரனகளிகலகய மிகவும் 
குரைந்தபட்ெ தண்டரனரய (எண்பது கரெ யடி) அதற்குரிய தண்டரனயாக 
நீங்கள் ஆக்க கவண்டுதமன நான் கருதுகிகைன்'' என்ைார்கள். இதன்படி உமர் 
(ைலி) அவர்கள் எண்பது ொட்ரடயடிகள் வழங்கினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3514 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "மது அருந்திய 
குற்ைத்திற்குத் தண்டரனயாகக் காலணியாலும் கபரீச்ெ மட்ரடயாலும் நபி 
(ஸல்) அவர்கள் நாற்பது முரை அடிக்குமாறு உத்தைவிட்டுவந்தார்கள்'' என்று 
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ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. அதில் "மக்கள் கிைாமப்புைங்களிலும் தெழிப்பான 
பகுதிகளிலும் குடிகயைியகபாது' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

3515 அபூொொன் ஹுரளன் பின் அல்முன்திர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் (கலீஃபா) உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ைலி) அவர்களிடம் இருந்கதன். 
அப்கபாது வலீத் பின் உக்பா (ைலி) அவர்கள் (அங்கு) தகாண்டுவைப்பட்டார். 
அவர் சுப்ஹுத் ததாழுரக இைண்டு ைக்அத் ததாழுவித்துவிட்டு, "உங்களுக்கு 
நான் இத்ததாழுரகரயக் கூடுதலாக்கப்கபாகி கைன்'' என்று கூைியிருந்தார். 
அப்கபாது அவருக்தகதிைாக இருவர் ொட்ெிய மளித்தனர். அவர்களில் 
ஒருவைான ஹும்ைான் பின் அபான், "அவர் (வலீத்) மது அருந்தியிருந்தார்'' 
என்று ொட்ெியம் அளித்தார். மற்தைாருவர் வலீத் வாந்திதயடுத்தரதத் தாம் 
கண்டதாகச் ொட்ெியமளித்தார். உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள், "அவர் மது 
அருந்தியதாகலகய வாந்திதயடுத்தார்'' என்று கூைிவிட்டு, "அலீகய! நீங்கள் 
எழுந்து அவருக்கு (மது அருந்திய குற்ைத்திற்காக)ச் ொட்ரடயடி 
வழங்குங்கள்'' என்று கூைினார்கள். உடகன அலீ (ைலி) அவர்கள் (தம் 
புதல்வரிடம்) "ஹெகன! நீர் எழுந்து அவருக்குச் ொட்ரட யடி வழங்கு'' என்று 
கூைினார்கள். அதற்கு ஹென் (ைலி) அவர்கள், (உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள்மீது 
ககாபம் தகாண்டவரைப் கபான்று) "ஆட்ெியின் குளிர்ச்ெிக்குப் 
தபாறுப்கபற்ைவர்கரளகய அதன் தவப்பத்துக்கும் தபாறுப்கபற்கச் தெய்யுங்கள்'' 
என்று கூைிவிட்டார்கள். உடகன அலீ (ைலி) அவர்கள் (தம் ெககாதைரின் புதல் 
வரிடம்) "அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபகை! நீர் எழுந்து அவருக்குச் ொட்ரடயடி 
வழங்கு வைீாக'' என்று தொன்னார்கள். அவ்வாகை அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் 
அவர்கள், வலீதுக்குச் ொட்ரடயடி வழங்கினார்கள். அப்கபாது அலீ (ைலி) 
அவர்கள் (அப்துல்லாஹ் எத்தரன முரை அடிக்கிைார் என்பரத) 
எண்ணிக்தகாண்டிருந்தார்கள். நாற்பது அடி யானதும் "கபாதும் நிறுத்து'' 
என்ைார்கள். பிைகு, "(மது அருந்திய குற்ைத்திற்குத் தண்டரனயாக) நபி (ஸல்) 
அவர்கள் நாற்பது ொட்ரடயடிகள் வழங்கினார்கள். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களும் 
(தமது ஆட்ெிக் காலத்தில்) நாற்பது ொட்ரடயடிகள் வழங்கினார்கள். உமர் 
(ைலி) அவர்கள் (தமது ஆட்ெிக் காலத்தில்) எண்பது ொட்ரடயடிகள் 
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வழங்கினார்கள். எல்லாம் (பின்பற்ைத் தகுந்த) வழிமுரைககள. ஆயினும், 
இ(ரைத்தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களும் வழங்கிய நாற்பது 
ொட்ரடயடிகளான)து எனக்கு மிகவும் விருப்ப மானதாகும்'' என்று அலீ (ைலி) 
அவர்கள் கூைினார்கள். கமற்கண்ட ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அலீ பின் ஹுஜ்ர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 
"நான் இந்த ஹதீரஸ அப்துல்லாஹ் அத்தானாஜ் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத 
(கநைடியாகக்) ககட்டிருந்கதன். ஆனால், அரத மனனம் தெய்ய வில்ரல. 
(பின்னர் இப்னு அபஅீரூபா (ைஹ்) அவர்களிடம் ககட்கட இப்கபாது 
அைிவிக்கிகைன்) என இஸ்மாயலீ் பின் உலய்யா (ைஹ்) அவர்கள் கூடுதலாகக் 
கூைினார்கள்'' என்று இடம்தபற் றுள்ளது.  

3516 அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் தண்டரன 
நிரைகவற்ைியதால் எவகைனும் இைந்துகபானால் (அதற்காக) நான் கவரல 
அரடயப்கபாவதில்ரல. குடிகாைரனத் தவிை! ஏதனனில், (தண்டரன 
வழங்கப்பட்டதால்) குடிகாைன் இைந்துகபானால் அவனுக்காக நான் உயிரீட்டுத் 
ததாரக வழங்கிவிடுகவன். இதற்குக் காைணம், (மது அருந்திய குற்ைத்திற்குத் 
தண்டரனயாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (குைிப்பிட்ட 
தண்டரன எரதயும்) வழிமுரையாக்கவில்ரல.20 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

பாடம் : 9 (குற்ைவியல் தண்டரன அல்லாமல்) கண்டிப்புக்காக வழங்கப்படும் 
ொட் ரடயடிகளின் (அதிகபட்ெ) அளவு.21  

3517 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் 
விதியாக்கியுள்ள (குற்ைவியல்) தண்டரனகளில் ஒன்ைில் தவிை கவறு எதற் 
காகவும் பத்து ொட்ரடயடிகளுக்கு கமல் வழங்கப்படமாட்டாது. இரத 
அபூபுர்தா அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.22  

பாடம் : 10 தண்டரனகள் குற்ைங்களுக்கான பரிகாைமாகும்23  
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3518 உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (ஒரு 
நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஓர் அரவயில் இருந்கதாம். 
அப்கபாது அவர்கள், "அல்லாஹ்வுக்கு எரதயும் இரண கற்பிப்பதில்ரல; 
விபொைம் தெய்வதில்ரல; திருடுவதில்ரல; தகால்லக் கூடாததன அல்லாஹ் 
தரட தெய்துள்ள எந்த உயிரையும் முரையின்ைிக் தகால்வ தில்ரல'' என்று 
என்னிடம் உறுதிதமாழி அளியுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். கமலும், "இந்த 
உறுதிதமாழிரய உங்களில் யார் நிரைகவற்றுகிைாகைா அவருக்குரிய 
பிைதிபலன் இரைவனிடம் உண்டு. கமற் கூைப்பட்ட (குற்ைங்களில்) 
எரதகயனும் ஒருவர் தெய்து. அதற்காக அவர் (இவ் வுலகில்) 
தண்டிக்கப்பட்டுவிட்டால். அது அவருக்குப் பரிகாைமாகிவிடும். கமற்கூைப் 
பட்டவற்ைில் எரத கயனும் ஒருவர் தெய்து, பின்னர் அல்லாஹ் அரத 
(யாருக்கும் ததரியாமல்) மரைத்துவிட்டால், அவைது விவகாைம் 
அல்லாஹ்வின் தபாறுப்பில் விடப்படும். அவன் நாடினால் அவரை 
மன்னிப்பான்; நாடினால் அவரைத் தண்டிப்பான்'' என்று தொன்னார்கள்.24 இந்த 
ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3519 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு எரதயும் இரணரவப்பதில்ரல...' எனத் 
ததாடங்கும் தபண்கள் ததாடர்பான (60:12ஆவது) இரைவெனத்ரத 
ஓதிக்காட்டினார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

3520 உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தபண்களிடம் உறுதிதமாழி வாங்கியரதப் கபான்கை, 
(ஆண்களாகிய) எங்களிடமும் "அல்லாஹ்வுக்கு எரதயும் இரண 
கற்பிக்கமாட்கடாம்; திருட மாட்கடாம்; விபொைம் தெய்யமாட்கடாம்; எங்கள் 
குழந்ரதகரளக் தகால்லமாட்கடாம்; எங்களில் ெிலர் கவறுெிலர்மீது அவதூறு 
கூைமாட்கடாம்'' என உறுதிதமாழி வாங்கினார்கள். கமலும், "இந்த 
உறுதிதமாழிரய உங்களில் யார் நிரைகவற்றுகின்ைாகைா அவருக்குரிய 
பிைதிபலன் இரைவனிடம் உண்டு. தண்டரனக்குரிய குற்ைத்ரத உங்களில் 
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எவகைனும் தெய்து, அதற்காக அவர் தண் டிக்கப்பட்டால் அது அவருக்குப் 
பரிகாை மாகிவிடும். யாருரடய குற்ைத்ரத அல்லாஹ் மரைத்துவிட்டாகனா 
அவர் அல்லாஹ்வின் தபாறுப்பில் விடப்படுகிைார். அவன் நாடி னால் 
அவரைத் தண்டிப்பான்; நாடினால் அவரை மன்னிப்பான். 

 3521 உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
"அல்லாஹ்வுக்கு நாங்கள் எரதயும் இரண கற்பிக்கமாட்கடாம்; விபொைம் 
தெய்யமாட்கடாம்; திருடமாட்கடாம்; தகால்லக் கூடாததன அல்லாஹ் தரட 
தெய்துள்ள எந்த உயிரையும் முரையின்ைி தகாரல தெய்யமாட்கடாம்; 
தகாள்ரளயடிக்க மாட்கடாம்; (இரைவனுக்ககா இரைத்தூத ருக்ககா) மாறு 
தெய்யமாட்கடாம். இவற்ைின் படி நாங்கள் தெயல்பட்டால் (எங்களுக்கு) 
தொர்க்கம் உண்டு. இவற்ைில் எரதகயனும் நாங்கள் தெய்து, அரத 
அல்லாஹ் மூடி மரைத்துவிட்டால், அரதப் பற்ைிய தீர்ப்பு அல்லாஹ்விடகம 
உள்ளது'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உறுதிதமாழி 
அளித்த தரலவர்களில் நானும் ஒருவன் ஆகவன்.25  

பாடம் : 11 வாயில்லாப் பிைாணிகள், சுைங்கம், கிணறு ஆகியவற்ைால் 
ஏற்படும் விபத்துகளுக்கு இழப்பீடு இல்ரல.26  
3522 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வாயில்லாப் 
பிைாணிகளால் கெதம் ஏற் பட்டால் இழப்படீு கிரடயாது. கிணற்று 
(விபத்து)க்கும் இழப்படீு கிரடயாது. சுைங்க (விப)த்துக்கும் இழப்படீு 
கிரடயாது. புரதயலில் ஐந்தில் ஒரு பாகம் (ஸகாத்தாக) வசூலிக்கப்படும். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.27 இந்த ஹதீஸ் 
நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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3523 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கிணற்ைால் ஏற்படும் 
கெதத்திற்கு இழப்படீு கிரடயாது. சுைங்கத்தால் ஏற்படும் கெதத்திற் கும் 
இழப்படீு கிரடயாது. வாயில்லாப் பிைாணிகளால் ஏற்படும் கெதத்திற்கும் 
இழப்படீு கிரடயாது. புரதயலில் ஐந்தில் ஒரு பாகம் (ஸகாத்தாக) 
வசூலிக்கப்படும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 

 

 

 

அத்தியாயம்   30 : நீதித்துரை தரீ்ப்புகள்1  ஹதஸீ் 3524 – 3544 வரை 

பாடம் : 1 ெத்தியம் தெய்வது பிைதிவாதிமீது கடரமயாகும்.2  
3524 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மக்களின் வாதத்ரத மட்டும் ரவத்து 
அவர்களுக்கு (ொதகமாகத் தீர்ப்பு) அளிக்கப்பட்டால், மக்களில் ெிலர் 
கவறுெிலருரடய உயிர்கரளயும் உரடரமகரளயும் (பலி தகாள்ள 
கவண்டுதமன) ககாருவார்கள். ஆயினும், பிைதிவாதி (தன்மீது சுமத்தப்படும் 
குற்ைச்ொட்ரட மறுத்தால்) ெத்தியம் தெய்வது கடரமயாகும். இரத இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.3  

3525 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (வாதி ஆதாைத்ரத 
நிரலநிறுத்தாதகபாது) பிைதிவாதி ெத்தியம் தெய்ய கவண்டும் என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தீர்ப்பளித்தார்கள்.4 

பாடம் : 2 ெத்தியம் மற்றும் ொட்ெியத்தின் அடிப்பரடயில் தீர்ப்பளித்தல் 
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 3526 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ெத்தியம் மற்றும் ொட்ெியத்தின் அடிப்பரடயில் 
தீர்ப்பளித்தார்கள்.5 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 3 தவளிப்பரடயான நிரலரயயும் ொதுரியமாக ஆதாைம் 
காட்டுவரதயும் ரவத்துத் தீர்ப்பளித்தல்.6  

3527 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (மக்ககள!) நீங்கள் 
என்னிடம் உங்கள் வழக்குகரளக் தகாண்டுவருகிைரீ்கள். உங்க ளில் ஒருவர் 
மற்தைாருவரைவிடத் தமது ஆதாைத்ரத எடுத்துரவப்பதில் வாக்கு ொதுரி 
யமிக்கவைாக இருக்கக்கூடும். இந்நிரலயில் நான் அவரிடம் ககட்ட 
(திைரமயான வாதத்) துக்கு ஏற்ப அவருக்குச் ொதகமாகத் தீர்ப்ப 
ளித்துவிடுகிகைன். (அதனால் அவர் அரடயும் ஆதாயம் அவருக்கு 
அனுமதிக்கப்பட்ட ததனக் கருதிவிட கவண்டாம்.) எனகவ, யாருக்கு (அவைது 
தொல்ரல ரவத்து) அவருரடய ெககாதைனின் உரிரம யில் ஒன்ரை 
அவருக்குரியது என்று (உண்ரம நிரல அைியாமல்) நான் 
தீர்ப்பளித்துவிடுகிகைகனா, அவர் அரத எடுத்துக்தகாள்ள கவண்டாம். 
ஏதனனில், அவருக்கு நான் (நைக) தநருப்பின் ஒரு துண்ரடகய ஒதுக்கித் 
தருகிகைன். இரத உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.7 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3528 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது அரையின் 
வாெலில் ெிலர் கூச்ெலிட்டுத் தகைாறு தெய்துதகாள்வரதச் தெவியுற்ைார்கள். 
உடகன தவளிகய வந்து அவர்களிடம் தென்று, "நான் மனிதன்தான். 
வழக்காடுபவர்கள் என்னிடம் வருகிைார்கள். அப்படி வருபவர்களில் ெிலர் 
ெிலரைவிட வாக்கு ொதுரியமிக்கவர்களாக இருக்கக்கூடும். அதனடிப்பரடயில் 
அவர் உண்ரம தொல்வதாக எண்ணி அவருக்குச் ொதகமாக நான் 
தீர்ப்பளித்துவிடுகிகைன். (அந்தைங்கத்ரத அைியாமல் தவளிப்பரட யான 

1629

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நீதித் துறை தீர்ப்ப்�கள்



 
 
 

வாதப் பிைதிவாதத்ரத ரவத்து) ஒரு முஸ்லிமின் உரிரமரய 
கவதைாருவருக்கு உரியததன்று நான் தீர்ப்பளித்துவிட்டால், (அது தமக்கு 
உரிரமயான தபாருள் என அவர் எண்ணிக்தகாள்ள கவண்டாம்.) அது நைக 
தநருப்பின் ஒரு துண்கடயாகும் (என்பரத நிரனவில் தகாண்டு, விரும்பி 
னால்) அரத அவர் எடுத்துச் தெல்லட்டும். (இல்ரலகயல்) அரத 
விட்டுவிடட்டும்'' என்று கூைினார்கள்.8  

3529 கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் மஅமர் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (தம் துரணவி) உம்மு 
ெலமா (ைலி) அவர்களது அரையின் வாெலில் ெிலர் கூச்ெலிட்டுத் தகைாறு 
தெய்து தகாள்வரதச் தெவியுற்ைார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 

 பாடம் : 4 ஹிந்த் பின்த் உத்பா (ைலி) அவர்களின் வழக்கு9  
3530 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூசுஃப்யான் (ைலி) அவர்களின் 
துரணவியார் ஹிந்த் பின்த் உத்பா (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (என் கணவர்) 
அபூசுஃப்யான் கருமியான ஒரு மனிதர். எனக்கும் என் மகன்களுக்கும் 
கபாதுமான (பணத்)ரத அவர் என்னிடம் தருவதில்ரல. நான் அவருக்குத் 
ததரியாமல் அவைது தெல்வத்திலிருந்து எடுத்துக்தகாள்வ ரதத் தவிை 
(கபாதுமான ததாரகரய அவைாகத் தைமாட்டார்). அவ்வாதைனில், அ(வருக்குத் 
ததரியாமல் எடுத்துக்தகாள்வ) தனால் என்மீது குற்ைகமதும் உண்டா?'' என்று 
ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவருரடய 
தெல்வத்திலிருந்து உனக்கும் உன் மகன்களுக்கும் கபாதுமானரத நியாய 
மான அளவுக்கு எடுத்துக்தகாள் (அதனால் உன்மீது குற்ைகமதுமில்ரல)'' 
என்று தொன் னார்கள்.10 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் 
களிடமிருந்கத கமலும் ஆறு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
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 3531 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஹிந்த் (ைலி) அவர்கள் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அல்லாஹ் வின் 
மீதாரணயாக! இந்த பூமியின் கமலுள்ள வடீ்டார்களிலிகலகய உங்களுரடய 
வடீ்டாரை இரைவன் இழிவரடயச் தெய்வகத (அன்று) எனக்கு 
விருப்பமானதாக இருந்தது. இந்த பூமியின் கமலுள்ள வடீ்டார்களில் உங்கள் 
வடீ்டாரை இரைவன் கமன்ரமயரடயச் தெய்வகத (இன்று) எனக்கு 
விருப்பமானதாய் இருக்கிைது'' என்று கூைினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "என் 
உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அ(ந்த ஏக இரை)வன்மீது ெத்திய மாக! உனது 
இந்த விருப்பம் கமன்கமலும் அதிகரிக்கும்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு ஹிந்த் 
(ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (என் கணவர்) அபூசுஃப்யான் 
கருமியான மனிதர் ஆவார். அவருக்குரிய தெல்வத்திலிருந்து அவைது 
அனுமதியில்லா மல் (எடுத்து) என் பிள்ரளகளுக்குச் தெல வழித்தால், அது 
என்மீது குற்ைமாகுமா?'' என்று ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நியாயமான 
அளவுக்கு எடுத்து அவர்களுக்குச் தெல வழிப்பதால் உன்மீது குற்ைமில்ரல'' 
என்று பதிலளித்தார்கள்.11  

3532 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (ஒரு முரை) ஹிந்த் பின்த் 
உத்பா பின் ைபஆீ (ைலி) அவர்கள் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (நான் இஸ்லாத்ரத ஏற்பதற்கு முன்) 
இப்பூமியின் கமலுள்ள கவதைந்த வடீ்டார் இழிவரட வரதயும்விட உங்கள் 
வடீ்டார் இழிவரட வகத எனக்கு மிகவும் விருப்பமானதாக இருந்துவந்தது. 
(நான் இஸ்லாத்ரத ஏற்ை பிைகு) இன்று இப்பூமியின் கமலுள்ள கவதைந்த 
வடீ்டார் கண்ணியம் அரடவரத யும்விட உங்கள் வடீ்டார் கண்ணியம் 
அரடவகத எனக்கு மிகவும் விருப்பமானதாக மாைிவிட்டது'' என்று கூைினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா 
அ(ந்த ஏக இரை)வன் மீதாரணயாக! உனது இந்த விருப்பம் கமன்கமலும் 
அதிகரிக்கும்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு ஹிந்த் பின்த் உத்பா (ைலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! (என் கணவர்) அபூ சுஃப்யான் கருமியான மனிதர். 
அவருக்குரிய (தெல்வத்)திலிருந்து (அவருக்குத் ததரியாமல்) எங்கள் 
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பிள்ரளகளுக்கு நான் உணவளித்தால் அது என்மீது குற்ைமாகுமா?'' என்று 
ககட்டார். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(குற்ைம்) 
இல்ரல; நியாயமான அளவுக்கு எடுத்தால்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 

 பாடம் : 5 கதரவயின்ைி அதிகமாகக் ககள்வி ககட்பது, தை கவண்டிய 
உரிரமரயத் தை மறுப்பது, உரிரமயில்லாதரதத் தருமாறு ககாருவது 
ஆகியவற்றுக்கு வந்துள்ள தரட.  

3533 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு மூன்று விையங் கரள விரும்புகின்ைான்; உங்களுக்கு மூன்று 
விையங்கரள தவறுக்கின்ைான். 1,2. அல்லாஹ் ஒருவரனகய 
வணங்குவரதயும் அவனுக்கு இரண கற்பிக்காமலிருப்பரத யும் 
விரும்புகின்ைான். 3. நீங்கள் அரனவரும் அல்லாஹ்வின் கயிற்ரைப் பற்ைிப் 
பிடிப்ப ரதயும் பிரிந்துவிடாமலிருப்பரதயும் விரும்புகின்ைான். (இவ்வாறு) 
தொல்லப் பட்டது, அவர் தொன்னார் என (ஊர்ஜிதமில் லாதரத)ப் 
கபசுவரதயும், (கதரவயின்ைி) அதிகமாகக் ககள்விகள் ககட்பரதயும், 
தெல்வத்ரத வணீாக்குவரதயும் அவன் தவறுக்கின்ைான். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

3534 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், (தவறுக்கின்ைான் 
என்பரதக் குைிக்க "யக்ைஹு' என்பதற்குப் பகைமாக) "யஸ்க(த்)து' என 
இடம்தபற்றுள்ளது. "பிரிந்துவிடாமலிருப்பரதயும்' எனும் தொற்தைாடர் 
இடம்தபைவில்ரல. 

 3535 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அன்ரனயரைப் 
புண்படுத்துவது, தபண் ெிசுக்கரள உயிருடன் புரதப்பது, (அடுத்தவருக்குத் தை 
கவண்டியரத) மறுப்பது, (அடுத்தவருக்குரியரத) தருமாறு ககட்பது 
ஆகியவற்ரை அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தரட தெய்துள்ளான். கமலும், 
(இவ்வாறு) தொல்லப்பட்டது, அவர் தொன்னார் என (ஊர்ஜிதமற்ைரத)ப் 
கபசுவது, அதிகமாகக் ககள்வி ககட்பது, தெல்வத்ரத வணீாக்குவது ஆகிய 
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மூன்ரையும் உங்களுக்கு அல்லாஹ் தவறுத்துள்ளான். இரத முஃகீைா பின் 
ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.12 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் முஃகீைா 
பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உங்களுக்குத் தரட தெய்துள்ளார் கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. "அல்லாஹ் 
உங்களுக்குத் தரட தெய்துள்ளான்' என்று இல்ரல. 

3536 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர் களின் எழுத்தர் (வர்ைாத் (ைஹ்) 
அவர்கள்) கூைியதாவது: முஆவியா (ைலி) அவர்கள் "அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் தெவியுற்ை (ஹதீஸ்) ஒன்ரை எனக்கு 
எழுதி அனுப்புங்கள்'' என முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்களுக்குக் கடிதம் 
எழுதினார்கள். அதற்கு முஃகீைா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
மூன்று விையங் கரள தவறுத்துள்ளான். (இவ்வாறு) தொல் லப்பட்டது, அவர் 
தொன்னார் என (ஊர்ஜிதமில்லாதரத)ப் கபசுவது, தெல்வங்கரள 
வணீாக்குவது, (கதரவயின்ைி) அதிகமாகக் ககள்விகள் ககட்பது ஆகியரவகய 
அரவ'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் 
தெவியுற்றுள்களன் என்று பதில் எழுதினார்கள்.  

3537 வர்ைாத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "ெலாமுன் அரலக்க (உங்களுக்குச் 
ொந்தி உண்டாகட்டும்); இரைவாழ்த்துக்குப் பின்! அல்லாஹ் மூன்று 
விையங்கரளத் தரட தெய்துள்ளான்; மூன்ரை (தவறுத்து) விலக்கியுள்ளான். 
தபற்கைாரைப் புண்படுத்துவது, தபண் ெிசுக்கரள உயிருடன் புரதப்பது, 
(அடுத்தவருக்குரியரத) தருமாறு ககட்பது ஆகியவற்ரைத் தரட 
தெய்துள்ளான். (இவ்வாறு) தொல்லப்பட்டது, அவர் தொன்னார் என 
(ஊர்ஜிதமற்ைரத)ப் கபசுவரதயும், (கதரவயின்ைி) அதிகமாகக் ககள்வி ககட்ப 
ரதயும், தெல்வத்ரத வணீாக்குவரதயும் (தவறுத்து) விலக்கியுள்ளான் என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' என 
முஃகீைா (ைலி) அவர்கள் முஆவியா (ைலி) அவர்களுக்கு (பதில்) எழுதினார்கள்.  
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பாடம் : 6 நீதிபதி (தீர்ப்பின்கபாது) தெய்த ஆய்வு ெரியாக இருந்தாலும் 
தவைாக இருந் தாலும் அவருக்கு நன்ரம உண்டு. 

 3538 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீதிபதி 
தீர்ப்பளிப்பதற்காக ஆய்வு தெய்து ெரியான தீர்ப்பு வழங்குவாைாயின், 
அவருக்கு இைண்டு நன்ரமகள் உண்டு. அவர் தீர்ப்பளிப்பதற்காக ஆய்வு 
தெய்து தவைான தீர்ப்பு வழங்குவாைாயின், அவருக்கு ஒரு நன்ரம உண்டு. 
இரத அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.13 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "இந்த 
ஹதீரஸ நான் அபூபக்ர் பின் முஹம்மத் பின் அம்ர் பின் ஹஸ்ம் (ைஹ்) 
அவர்களிடம் கூைிகனன். அப்கபாது அவர்கள் "இவ்வாகை அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து அபூெலமா (ைஹ்) அவர்கள் எனக்கு அைிவித்தார்கள்' என்று 
யஸீத் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்'' என ஹதீஸின் 
இறுதியில் இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 7 நீதிபதி ககாபமாக இருக்கும்கபாது தீர்ப்பளிப்பது விரும்பத் 
தக்கதன்று.  

3539 அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபபீக்ைா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் 
தந்ரத) அபூபக்ைா (ைலி) அவர்கள் (தம் புதல்வரும் என் ெககாதைருமான) 
உரபதுல்லாஹ் பின் அபபீக்ைா (ைஹ்) அவர் களுக்குக் கடிதம் எழுதினார்கள். 
(அரத நாகன எழுதிக் தகாடுத்கதன்) -அப்கபாது அவர் (ஈைான் -
ஆப்கானிஸ்தான் எல்ரலயி லிருந்த) "ெிஜிஸ்தான்' பகுதியில் நீதிபதியாக 
இருந்தார்.- அந்தக் கடிதத்தில் பின்வருமாறு குைிப்பிட்டிருந்தார்கள்: (மககன!) நீ 
ககாபமாக இருக்கும்கபாது இருவரிரடகய தீர்ப்பளிக்காகத. ஏதனனில், 
"ககாபமாக இருக்கும்கபாது, இருவரிரடகய யாரும் தீர்ப்பளிக்க கவண்டாம்'' 
என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் 
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தெவியுற்றுள்களன்.14 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஆறு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது 

. பாடம் : 8 தவைான தரீ்ப்புகரளத் தள்ளுபடி தெய்வதும் (மார்க்கத்தில் 
இல்லாத) புதுரமகரள நிைாகரிப்பதும். 
 3540 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நம்முரடய இந்த 
(மார்க்க) விையத்தில், அதில் இல்லாத ஒன்ரை யார் புதிதாகப் 
புகுத்துகின்ைாகைா அது நிைாகரிக்கப்பட கவண்டியதாகும். இரத ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.15 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 

 3541 ெஅத் பின் இப்ைாஹமீ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் காெிம் பின் 
முஹம்மத் (ைஹ்) அவர்களிடம் "ஒருவருக்கு மூன்று வடீுகள் இருந்தன. அவர் 
அவற்ைில் ஒவ்தவான்ைிலும் மூன்ைில் ஒரு பாகத்ரதத் தர்மம் தெய்வதாக 
இறுதி விருப்பம் (வஸிய்யத்) ததரிவித்து விட்டார்'' என்று கூைி (விளக்கம் 
ககாரி)கனன். அதற்குக் காெிம் பின் முஹம்மத் (ைஹ்) அவர்கள், "அரத 
அரனத்ரதயும் கெர்த்து ஒகை வடீ்டில் கணக்கிட்டு இறுதி விருப்பத்ரத 
நிரைகவற்ை கவண்டும்'' என்று கூைிவிட்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நம்முரடய மார்க்கத்தில் இல்லாத ஒரு தெயரல யார் புதிதாகச் 
தெய்கிைாகைா அது (இரைவனிடம்) நிைாகரிக் கப்பட்டதாகும்' என்று 
கூைினார்கள் என ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் எனக்கு அைிவித்தார்கள்'' 
என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 9 ொட்ெிகளில் ெிைந்தவர்  
3542 ரஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "ொட்ெிகளில் ெிைந்தவர் யாதைன உங்களுக்கு நான் 
தொல்லட்டுமா? ொட்ெியளிக்கும்படி ககாைாமகலகய தாமாக முன்வந்து 
ொட்ெியமளிப்பவகை அவர்'' என்று கூைினார்கள்.16  

பாடம் : 10 ெட்ட ஆய்வாளர்களிரடகய கருத்து கவறுபாடு ஏற்படுதல்  
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3543 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (இரைத்தூதர் தாவூத் (அரல) அவர் 
களது காலத்தில்) இைண்டு தபண்கள் வாழ்ந் தனர். அவர்களில் 
ஒவ்தவாருவருக்கும் ஒவ்தவாரு புதல்வர்கள் இருந்தனர். (ஒரு நாள்) ஓநாய் 
ஒன்று வந்து அவ்விருவரின் புதல்வர்களில் ஒருவரைக் தகாண்டுதென்று 
விட்டது. அவர்களில் ஒருத்தி தன் கதாழியிடம் "உன் மகரனத்தான் ஓநாய் 
தகாண்டுதென்று விட்டது'' என்று கூை, அதற்கு மற்ைவள் "உன் மகரனத்தான் 
ஓநாய் தகாண்டுதென்றுவிட்டது'' என்று தொன்னாள். ஆககவ, இருவரும் 
தாவூத் (அரல) அவர்களிடம் தீர்ப்புக் ககட்டுச் தென்ைார்கள். தாவூத் (அரல) 
அவர்கள் அவ்விரு தபண்களில் மூத்தவளுக்குச் ொதகமாகத் தீர்ப்பளித்தார்கள். 
(இந்தத் தீர்ப்பின்மீது கருத்து கவறுபாடு தகாண்ட) அப்தபண்கள் இருவரும் 
தாவூத் (அரல) அவர்களின் புதல்வர் சுரலமான் (அரல) அவர்களிடம் 
(தீர்ப்புக் ககட்க) புைப்பட்டுச் தென்ைனர். அவர்களிடம் அவ்விருவரும் 
விையத்ரதத் ததரிவித்தனர். அப்கபாது சுரலமான் (அரல) அவர்கள், 
"என்னிடம் ஒரு கத்திரயக் தகாண்டுவாருங்கள். நான் 
உங்களிருவருக்குமிரடகய (மீதியுள்ள ஒரு மகரன ஆளுக்குப் பாதியாக) 
பிளந்து (பங்கிட்டு)விடுகிகைன்'' என்று கூைினார்கள். உடகன இரளயவள், 
(பதைிப்கபாய்) "அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கருரண புரியட்டும். அவ்வாறு 
தெய்துவிடாதீர்கள். இவன் அவளுரடய மகன் தான்'' என்று கூைினாள். 
(இவ்வாறு தீர்ப்பளித்தகபாதும் மூத்தவள் எந்தச் ெலனமும் இல்லாமல் 
இருந்தாள்.) ஆககவ, சுரலமான் (அரல) அவர்கள் (தாயுள்ளத்ரத 
அைிந்துதகாண்டு) குழந்ரத இரளயவளுக்குரியது எனத் தீர்ப்பளித்தார்கள். 
இரத அைிவித்த அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! அன்றுதான் நான் (கத்திக்கு) "ெிக்கீன்' எனும் தொல்ரல 
(நபியவர்கள் வாயிலாக)ச் தெவி யுற்கைன். (கத்திரயக் குைிக்க) "முத்யா' 
எனும் தொல்ரலகய நாங்கள் பயன்படுத்திவந் கதாம்'' என்று கூைினார்கள்.17 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 11 வழக்காடும் இருவருக்கிரடகய நீதிபதி ெமைெம் தெய்துரவப்பது 
விரும்பத் தக்கதாகும்.  

3544 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 

 

 

 

 

 
 
 

 

அத்தியாயம் 31 தவைவிட்ட தபாருட்கள்   ஹதீஸ் 3555 – 3563 வரை 

பாடம் : 1 ஹாஜிகள் தவைவிட்ட தபாருட்கள்5    
 

3555 அப்துர் ைஹ்மான் பின் உஸ்மான் அத்ரதமீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஹாஜிகள் தவைவிட்ட தபாருரள 
எடுக்க கவண்டாதமனத் தரட விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3556 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கண்தடடுக்கப்பட்ட 
தபாருரளப் பற்ைி அைிவிப்புச் தெய்யாமல் அரதத் தம்மிடம் 
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ரவத்துக்தகாண்டிருக்கும் ஒருவர் வழிககட்டி கலகய உள்ளார். இரத ரஸத் 
பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 2 உரிரமயாளரின் அனுமதியின்ைி கால் நரடயில் பால் கைப்பதற்கு 
வந்துள்ள தரட 

 3557 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவைது 
கால்நரடயில் அவைது அனுமதியின்ைி கவதைவரும் பால் கைக்க கவண்டாம். 
உங்களில் எவரும் அவைது ெைக்குப் தபட்டகத்திற்கு ஒருவர் வந்து, அவைது 
உணவுக் கருவூலத்ரத உரடத்து, அவைது உணரவ எடுத்துச் 
தென்றுவிடுவரத விரும்புவாைா? கால் நரடகளின் மடிகள், கால்நரட 
உரிரமயாளர்களுரடய உணரவகய கெகரித்துப் பாதுகாத்து 
ரவத்திருக்கின்ைன. ஆககவ, எவரும் உரிரமயாளரின் அனுமதியின்ைி எவைது 
கால்நரடயிலும் பால் கைக்க கவண்டாம். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.6 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் பத்து அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் ரலஸ் பின் ெஅத் (ைஹ்) அவர்கரளத் தவிை மற்ை 
அரனவைது அைிவிப்புகளிலும் "எடுத்துச் தென்றுவிடு வரத' என்பரதக் 
குைிக்க "ஃபயுன்தஸல' எனும் தொல் (மூலத்தில்) இடம்தபற்றுள்ளது. ரலஸ் 
பின் ெஅத் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "ஃபயுன்தகல தஆமுஹு' என்கை 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 3 விருந்து உள்ளிட்ட உபொைம்  
3558 அபூைுரைஹ் அல்அதவ ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கபெியகபாது என் காதுகளால் ககட்கடன்; என் 
கண்களால் பார்த்கதன். அப்கபாது அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதும் மறுரம 
நாளின் மீதும் நம்பிக்ரக தகாண்டவர் தம் விருந்தாளிக்குத் தமது 
தகாரடரயக் கண்ணி யமாக வழங்கட்டும்'' என்று கூைினார்கள். மக்கள், 
"அவருரடய தகாரட என்ன, அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்டார்கள். 
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அதற்கு அவர்கள், "(அவருரடய தகாரட) ஒரு பகல் ஓர் இைவு (உபெரிப்பு) 
ஆகும். விருந்துபொைம் மூன்று தினங்களாகும். அவற்றுக்குப் பின்னால் 
(அளிக்கும் உணவும் உபெரிப்பும்) அவருக்குத் தர்மமாக அரமயும். கமலும், 
அல்லாஹ்வின் மீதும் மறுரம நாளின் மீதும் நம்பிக்ரக தகாண்டவர் (ஒன்று) 
நல்லரதப் கபெட்டும். அல்லது தமௌனமாக இருக்கட்டும்'' என்று 
கூைினார்கள்.7  

3559 அபூைுரைஹ் அல்குஸாய ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "விருந்துபொைம் மூன்று தினங்களாகும். ஒரு பகல் ஓர் 
இைவு (விருந்துபொைம்) அவரு ரடய தகாரடயாகும். ஒரு முஸ்லிமான 
மனிதர், தம் ெககாதைரிடம் அவரைப் பாவத் தில் தள்ளும் அளவுக்குத் 
தங்கியிருப்பதற்கு அனுமதி இல்ரல'' என்று கூைினார்கள். மக்கள், "அவரைப் 
பாவத்தில் தள்ளுதல் எப்படி, அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு அவர்கள், "அவ(ர் தம் ெககாதை)ரிடம் தங்கி இருப்பார். ஆனால், 
விருந்துபொைம் தெய்யுமளவுக்கு அவரிடம் எதுவுகம இருக்காது'' என்று 
கூைினார்கள். 

 3560 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூைுரைஹ் அல்குஸாய ீ(ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கபெியகபாது என் காதுகளால் 
ககட்கடன். என் கண்ணால் பார்த்கதன்; எனது உள்ளம் மனனமிட்டது'' என்று 
ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. அதில், "உங்களில் ஒருவர் தம் ெககாதைரைப் 
பாவத்தில் தள்ளும் அளவுக்குத் தங்கியிருப்பதற்கு அனுமதி இல்ரல'' என்று 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்று இடம் தபற்றுள்ளது. 

3561 உக்பா பின் ஆமிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
(நபியவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நீங்கள் எங்கரள ஒரு 
ெமூகத்தாரிடம் அனுப்பிரவக்கிைரீ்கள். நாங்கள் (அங்கு) தென்று அவர்களிடம் 
தங்குகிகைாம். ஆனால், அவர்கள் எங்கரள உபெரிக்க மறுக்கின்ைனர். 
அவ்வாதைனில் (அது குைித்து) தாங்கள் என்ன கருதுகிைரீ்கள்?'' என்று 
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ககட்கடாம். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் ஒரு 
ெமூகத்தாரிடம் தெல்ல, அவர்கள் விருந்தினர்களுக்கு கவண்டிய வெதிகரள 
உங்களுக்குச் தெய்து தை ஏற்பாடு தெய்தால், அரத ஏற்றுக்தகாள்ளுங்கள். 
அவர்கள் அப்படிச் தெய்யவில்ரலதயன்ைால், அவர்களிடமிருந்து 
விருந்தினர்க(ளான உங்க)ளுக்குத் கதரவ யான விருந்தினர் உரிரமரய 
(நீங்ககள) எடுத்துக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று பதிலளித் தார்கள்.8 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 4 கதரவக்கு கமல் எஞ்ெியுள்ள தெல் வத்தால் பிைருக்கு உதவுவது 
விரும்பத் தக்கதாகும்.  

3562 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் ஒரு பயணத்தில் இருந்கதாம். அப்கபாது ஒரு (ஏரழ) மனிதர் 
தமக்குரிய (பலவனீமான) ஓர் ஒட்டகத்தில் வந்து, வலப் பக்கமும் இடப் 
பக்கமும் தமது பார்ரவரயச் தெலுத்தி (பார் ரவயாகலகய உதவி 
ககட்டு)க்தகாண்டிருந்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"தம்மிடம் கதரவக்கு அதிகமான வாகனம் ரவத்திருப்பவர் 
வாகனமில்லாதவருக்கு அரதக் தகாடுத்து உதவட்டும்! தம்மிடம் கதரவக்கு 
அதிகமான உணவு ரவத்திருப்பவர் உணவில்லாதவருக்கு அரதக் தகாடுத்து 
உதவட்டும்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் பல்கவறு 
தெல்வங்கரளப் பற்ைி (கதரவக்கு அதிகமாக இருந்தால் இல்லாதவருக்கு 
அவற்ரைக் தகாடுக்கட்டும் என்று) கூைினார்கள். எந்த அளவுக் தகன்ைால், 
கதரவக்கு அதிகமாக எஞ்ெியிருக்கும் தபாருளில் எங்களில் எவருக்கும் 
உரிரம யில்ரலகயா என்று நாங்கள் கருதிகனாம். 

 பாடம் : 5 பயணத்தில் உணவு குரைவாக இருந்தால், அரத மற்ை 
உணவுகளுடன் கலந்து பிைருக்கு உதவுவது விரும்பத் தக்கதாகும். 

 3563 ெலமா பின் அம்ர் பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நாங்கள் ("ஹவாஸின்' எனும்) ஒரு கபாருக்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் புைப்பட்கடாம். அப்கபாது எங்களுக்கு உணவுத் தட்டுப்பாடு ஏற் 
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பட்டது. எனகவ, நாங்கள் எங்கள் வாகன ஒட்டகங்களில் ெிலவற்ரை அறுக்க 
முடிவு தெய்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்களிடமிருந்த (எஞ்ெிய) உணவுப் தபாருட்கரளத் திைட்டும்படி 
உத்தைவிட்டார்கள். நாங்கள் அவ்வாகை தெய்கதாம். அதற் காக நாங்கள் கதால் 
விரிப்பு ஒன்ரை விரித்துப் கபாட்கடாம். அந்த விரிப்பின் மீது மக்கள் உணவுப் 
தபாருட்கரளச் கெகரித்தனர். அதில் எந்த அளவு உணவுப் தபாருட்கள் 
கெர்ந்துள்ளன என்பரத மதிப்பிடுவதற்காக நான் எட்டிப் பார்த்கதன். ஓர் ஆடு 
படுத்திருக்கும் இடம் அளவுக்கு உணவுப் தபாருட்கள் குவிந்திருப்பதாக நான் 
மதிப்பிட்கடன். அப்கபாது நாங்கள் ஆயிைத்து நானூறு கபர் இருந்கதாம். 
நாங்கள் அரனவரும் வயிறு நிைம்பும் அளவுக்கு அதிலிருந்து உண்கடாம். 
பிைகு எங்கள் கதால் ரபகளிலும் நிைப்பிக்தகாண்கடாம். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), "அங்கத் தூய்ரம (உளூ) 
தெய்வதற்குத் தண்ணரீ் உள்ளதா?'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர் 
தமது நீர்க் குவரளரயக் தகாண்டுவந்தார். அதில் ெிைிதளவு தண்ணரீ் 
இருந்தது. அவர் அரத ஒரு பாத்திைத்தில் ஊற்ைினார். அந்தத் தண்ணரீில் 
நாங்கள் அரனவரும் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்கதாம். நாங்கள் ஆயிைத்து 
நானூறு கபரும் தாைாளமாக ஊற்ைிக் கழுவிகனாம். அதன் பிைகு எட்டுப் கபர் 
வந்து "அங்கத் தூய்ரம தெய்வதற்குத் தண்ணரீ் உள்ளதா?'' என்று ககட்டனர். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(அங்கத் தூய்ரம 
தெய்வதற்குரிய) தண்ணரீ் தீர்ந்துவிட்டது'' என்று கூைிவிட்டார்கள்.9 
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 அத்தியாயம் - 32 : அைப்கபாரும் வழிகாட்டு தநைிகளும்  ஹதீஸ் 3564 – 
3713 வரை 
பாடம் : 1 இஸ்லாமிய அரழப்புச் தெய்தி எட்டிய பிைகும் அரத ஏற்க 
மறு(த்து தாக்குதல் ததாடுக்க ஆயத்தமாக இரு)ப்கபார்மீது முன்னைிவிப்பின்ைி 
தாக்குதல் ததாடுப் பது தெல்லும்.2  

3564 இப்னு அவ்ன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (எதிரிகள்மீது) தாக்குதல் 
ததாடுப்பதற்கு முன் அவர்களுக்கு இஸ்லாமிய அரழப்பு விடுப்பது பற்ைிக் 
ககட்டு நான் நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதிகனன்; அவர்கள் 
எனக்கு பதில் எழுதினார்கள். அதில் அவர்கள், "இஸ்லாத்தின் ஆைம் 
பத்தில்தான் இவ்வாறு (அரழப்பு விடுக்கும் வழக்கம்) இருந்தது. (பிைகு) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "பனுல் முஸ்தலிக்' குலத்தார் 
அெட்ரடயாக (எச்ெரிக்ரகயின்ைி) இருந்தகபாது அவர்கள்மீது (திடீர்) தாக்குதல் 
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நடத்தினார்கள். அப்கபாது அவர்களின் கால்நரடகள் நீர்நிரல ஒன்ைில் 
தண்ணரீ் புகட்டப்பட்டுக்தகாண்டிருந் தன. அவர்களில் கபார் வைீர்கரளக் 
தகான்ைார்கள்; (தபண்கள், ெிைார்கள் ஆகிகயாரைக்) ரகதிகளாகப் பிடித்தார்கள். 
அன்றுதான் ஜுரவரியா (ைலி) அவர்கரள, அல்லது பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ைலி) 
அவர்கரள உரிரமயாக்கிக்தகாண்டார்கள்.3 இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 
(ைலி) அவர்கள் எனக்கு அைிவித்தார்கள். அவர்களும் அப்கபாது 
(நபியவர்களின்) அப்பரடயில் இருந்தார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான யஹ்யா பின் யஹ்யா (ைஹ்) அவர்கள் கூறு கிைார்கள்: எனக்கு 
இந்த ஹதீரஸ அைிவித்த சுரலம் பின் அக்ளர் (ைஹ்) அவர்கள் "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அன்றுதான் ஜுரவரியாரவ உரிரமயாக்கிக்தகாண்டார்கள்'' என்று 
தொன்னதாககவ நான் எண்ணுகிகைன். ஆனால், "பின்துல் ஹாரிரஸ' என்று 
அவர் தொன்னது உறுதி. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அவ்ன் (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ஜுரவரியா பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ைலி) அவர்கரள 
உரிரமயாக்கிக்தகாண்டார் கள்'' என்று ஐயப்பாடின்ைி இடம்தபற்றுள்ளது. 

 பாடம் : 2 தரலவர், பரடப் பிரிவுகளுக்குத் தளபதிகரள நியமிப்பதும்,  
கபார் தநைிகள் குைித்து அவர்களுக்கு அவர் அைிவுறுத்துவதும்.  

3565 சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (அடுத்து வரும் 
ஹதீரஸ) எனக்கு அைிவித்த அல்கமா பின் மர்ஸத் (ைஹ்) அவர்கள், இரத 
எங்களுக்கு அைிவித்து, நன்கு எழுதி ரவத்துக்தகாள்ளுமாறு கூைினார்கள். 
இது இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3566 புரைதா பின் அல்ஹெீப் அல்அஸ்லமீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பரடக்ககா அல்லது பரடப் 
பிரிவுக்ககா தளபதி ஒருவரை நியமித்தால், தனியாக அவரை அரழத்து 
இரைவரன அஞ்சுமாறும் அவருடன் இருக்கும் முஸ்லிம்களின் நலரனப் 
கபணுமாறும் அைிவுறுத்துவார்கள்.4 பிைகு, பின்வருமாறு அைிவுரை கூறு 
வார்கள்: இரைவனின் தபயைால், இரைவ னின் பாரதயில் கபாரிடுங்கள். 
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இரைவரன மறு(த்து உண்ரமக்கு எதிைாக நட)ப்பவர்களு டன் கபாைாடுங்கள்; 
அைப்கபார் புரியுங்கள்; கபார்ச் தெல்வங்களில் ரகயாடல் தெய்யா தீர்கள்; 
ஒப்பந்தங்கரள முைிக்காதீர்கள்; அங்ககீனம் தெய்யாதீர்கள்; குழந்ரதகரளக் 
தகால்லாதீர்கள்; உம்முரடய எதிரிகளான இரணரவப்பாளர்கரள நீர் 
ெந்தித்தால் மூன்று அம்ெங்களின் பக்கம் அவர்கரள அரழப்பைீாக. அவற்ைில் 
எந்த ஒன்ரை ஏற்றுக்தகாள்ள அவர்கள் முன்வந்தாலும் அவர்களிடமிருந்து 
அரத ஏற்பைீாக; நடவடிக்ரகரய நிறுத்தி விடுவைீாக. பிைகு அவர்களுக்கு 
இஸ்லாத் தின் பக்கம் அரழப்பு விடுப்பைீாக! அரத அவர்கள் 
ஏற்றுக்தகாண்டால், அவர்களிடமிருந்து அரத ஏற்று, அவர்கள்மீது 
நடவடிக்ரகரய நிறுத்திவிடுவைீாக. பிைகு அவர்கரள (அவர்கள் வெிக்கும்) 
அந்த ஊரிலிருந்து முஹாஜிர்கள் (நாடு துைந்கதார்) வெிக்கும் பகுதிக்கு வந்து 
குடிகயறுமாறு அரழப்பைீாக. கமலும், அவர்களிடம் "இவ்வாறு நீங்கள் 
தெய்தால் முஹாஜிர்களுக்குக் கிரடக்கும் ொதகங்களும் முஹாஜிர்களுக்கு 
ஏற்படும் பாதகங் களும் உங்களுக்கும் உண்டு'' என்று ததரிவித்துவிடுவைீாக. 
அங்கிருந்து இடம்தபயை அவர்கள் மறுத்தால் அவர்களிடம் கூைிவிடுங்கள்: 
முஸ்லிம்களில் நாட்டுப்புைத்தாரைப் கபான்றுதான் நீங்களும் இருக்க 
கவண்டும்; மற்ை இரைநம்பிக்ரகயாளர் களுக்குப் தபாருந்தும் அரனத்து 
இரைச்ெட்டங்களும் உங்களுக்கும் தபாருந்தும். கபார்ச் தெல்வங்கள் (ஃகனமீத்) 
மற்றும் கபாரிடாமல் கிரடத்த (ஃபய்உ) தொத்துகள் எதுவும் உங்களுக்குக் 
கிரடக்காது; முஸ்லிம்களுடன் இரணந்து அைப்கபார்களில் ஈடுபட்டால் தவிை 
(அப்கபாது மட்டுகம அவர்களுக்கு அச்தெல்வங்கள் கிரடக்கும் என்று 
கூைிவிடுங்கள்). அதற்கும் அவர்கள் மறுத்தால் அவர்களிடம் "ஜிஸ்யா' 
(இைாணுவக்) காப்பு வரிரயக் ககாருக. அரதகயற்று அவர்கள் உமக்கு 
இணங்கினால் அவர்களிடமிருந்து அரத ஒப்புக்தகாண்டு அவர்கள்மீது 
நடவடிக்ரக எடுப்பரத நிறுத்திவிடுவைீாக. அதற்கும் அவர்கள் மறுத்தால், 
அல்லாஹ் விடம் உதவி ககாரிவிட்டு, அவர்கள்மீது கபார் ததாடுப்பைீாக. ஒரு 
ககாட்ரடரய நீர் முற்று ரகயிடும்கபாது, அல்லாஹ்வின் தபாறுப்ரபயும் 
அவனுரடய தூதரின் தபாறுப்ரபயும் நீங்கள் தை கவண்டுதமன அவர்கள் 
விரும்பினால், அல்லாஹ் மற்றும் அவனுரடய தூதரின் தபாறுப்ரப 
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அவர்களுக்குத் தந்துவிடாதீர். மாைாக, அவர்களுக்கு உமது தபாறுப் ரபயும் 
உம்முரடய கதாழர்களின் தபாறுப் ரபயுகம தருவைீாக. ஏதனனில், நீங்கள் 
உங்களது தபாறுப்ரபயும் உங்களுரடய கதாழர்களின் தபாறுப்ரபயும் 
முைித்துக் தகாள்வதானது, அல்லாஹ்வின் தபாறுப்ரப யும் அவனுரடய 
தூதருரடய தபாறுப்ரப யும் முைித்துக்தகாள்வரதவிட எளிதான தாகும். 
நீங்கள் ஒரு ககாட்ரடவாெிகரள முற்று ரகயிடும்கபாது, அல்லாஹ்வின் 
தீர்ப்பின் மீது இைங்கிவருவதற்கு அவர்கள் விரும்பி னால், அல்லாஹ்வின் 
தீர்ப்பிற்கு அவர்கள் இைங்கிவை உடகன அவர்களுக்கு அனுமதி யளிக்காதீர். 
மாைாக, உம்முரடய தீர்ப்புக்கு இணங்கிவை அவர்களுக்கு அனுமதியளிப் 
பைீாக. ஏதனனில், அவர்கள் விையத்தில் அல்லாஹ்வின் தீர்ப்ரபச் ெரியாக 
நீர் நிரை கவற்றுவைீா என்பது உமக்குத் ததரியாது. இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான அப்துர் ைஹ்மான் பின் மஹ்தீ (ைஹ்) அவர்கள் (இரத 
அைிவித்துவிட்டு), "இவ்வாறுதான் சுஃப்யான் (ைஹ்) அவர்கள் இந்த ஹதீரஸ 
அைிவித்தார்கள். அல்லது இரதப் கபான்று (கவறு வார்த்ரதகளில்) 
அைிவித்தார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.  

3567 கமற்கண்ட ஹதீஸ் புரைதா பின் அல்ஹெீப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒருவைது தரலரமயில் பரடரய 
அனுப்பி னால், அல்லது பரடப் பிரிரவ அனுப்பினால் அவரை அரழத்து 
அைிவுரை கூறுவார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 3568 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 3 மக்களிடம் எளிதாக நடந்துதகாள்ள கவண்டும்; தவறுப்கபற்ைக் 
கூடாது எனும் கட்டரள.  

3569 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் கதாழர்களில் எவரைகயனும் தமது (அைெியல் 
அல்லது மார்க்கப்) பணிக்காக அனுப்பும்கபாது, "(மக்களுக்கு) நற்தெய்தி 
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கரள(கய அதிகமாக)க் கூறுங்கள்; (அவர் களுக்கு) தவறுப்கபற்ைிவிடாதீர்கள்; 
(அவர் களிடம்) எளிதாக நடந்துதகாள்ளுங்கள்; (அவர்கரளச்) 
ெிைமப்படுத்திவிடாதீர்கள்'' என்று கூறுவார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3570 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
என்ரனயும் முஆத் பின் ஜபல் (ைலி) அவர்கரளயும் யமன் நாட்டுக்கு 
அனுப்பிரவத்தார்கள். அப்கபாது, "(மக்களிடம்) எளிதாக நடந்துதகாள்ளுங்கள்; 
(மக்கரளச்) ெிைமப்படுத்திவிடாதீர்கள்; நற்தெய்தி (கரள அதிகம்) கூறுங்கள்; 
(எச்ெரிக்ரக தெய்யும்கபாதுகூட) தவறுப்கபற்ைிவிடாதீர்கள். நீங்கள் இருவரும் 
(தீர்ப்பளிக்கும்கபாது) இணக்கமாக நடந்துதகாள்ளுங்கள். 
முைண்பட்டுக்தகாள்ளாதீர் கள்'' என்று (அைிவுரை) கூைினார்கள்.5 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூமூொ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ரஸத் பின் அபஉீரனொ 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "நீங்கள் இருவரும் (தீர்ப்பளிக்கும்கபாது) 
இணக்கமாக நடந்துதகாள்ளுங்கள்; முைண்பட்டுக்தகாள்ளாதீர்கள்'' எனும் 
குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

3571 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (மக்களிடம்) 
எளிதாக நடந்துதகாள்ளுங் கள்; (அவர்கரளச்) ெிைமப்படுத்திவிடாதீர்கள்; 
(நற்தெய்திகரளக் கூைி) அரமதிப்படுத்துங் கள்; (எச்ெரிக்கும்கபாதுகூட) 
தவறுப்கபற்ைி விடாதீர்கள்.6 இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 4 கமாெடி தெய்வது தரட தெய்யப்பட்ட தாகும்.  
3572 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் மறுரம 
நாளில் (விொைரணக் காக மக்களில்) முன்கனார் பின்கனார் அரனவரையும் 
ஒன்றுதிைட்டும்கபாது, (உலகில்) கமாெடி தெய்த ஒவ்தவாருவனுக் கும் (அவன் 
தெய்த கமாெடிக்கு அரடயாள மாகக்) தகாடி ஒன்று ஏற்ைப்படும். பிைகு "இது 
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இன்ன மனிதருரடய மகன் இன்ன மனிதரின் கமாெடி(ரயக் குைிக்கும் 
தகாடி)'' என்று கூைப்படும்.7 இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 

 3573 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கமாெடி 
தெய்பவனுக்கு மறுரம நாளில் (அவன் தெய்த கமாெடிக்கு அரடயாள மாகக்) 
தகாடி ஒன்று நடப்படும். அப்கபாது "அைிந்துதகாள்ளுங்கள்: இது இன்ன 
மனிதரின் மகன் இன்ன மனிதரின் கமாெடி (ரயக் குைிக்கும் தகாடி)'' என்று 
கூைப்படும்.8 இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3574 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கமாெடி தெய்பவன் 
ஒவ்தவாருவனுக்கும் மறுரம நாளில் ஒரு (அரடயாளக்) தகாடி இருக்கும். 
இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

3575 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கமாெடி தெய்பவன் 
ஒவ்தவாருவனுக்கும் மறுரம நாளில் (அரடயாளக்) தகாடி ஒன்று இருக்கும். 
"இது இன்ன மனிதனின் கமாெடி(ரயக் குைிக்கும் தகாடி)'' என்று கூைப்படும். 
இரத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "இது இன்ன 
மனிதனின் கமாெடி(ரயக் குைிக்கும் தகாடி) என்று கூைப்படும்'' எனும் குைிப்பு 
இல்ரல.  

3576 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கமாெடிக்காைன் 
ஒவ்தவாருவனுக்கும் மறுரம நாளில் (அரடயாளக்) தகாடி ஒன்று இருக்கும். 
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அதன் மூலம் அவன் அரடயாளம் காணப்படுவான். "இது இன்ன மனிதனின் 
கமாெடி(ரயக் குைிக்கும் தகாடி)'' என்று கூைப்படும். இரத அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

3577 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கமாெடி தெய்பவன் 
ஒவ்தவாருவனுக் கும் மறுரம நாளில் (அரடயாளக்) தகாடி ஒன்று 
இருக்கும். அதன் மூலம் அவன் அரடயாளம் காணப்படுவான். இரத அனஸ் 
பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.9 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3578 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கமாெடி தெய்பவன் 
ஒவ்தவாருவனுரடய பின்புைத்திலும் மறுரம நாளில் (அரடயாளக்) தகாடி 
ஒன்று இருக்கும். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3579 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கமாெடி தெய்பவன் 
ஒவ்தவாருவனுக்கும் மறுரம நாளில் (அரடயாளக்) தகாடி ஒன்று இருக்கும். 
அது அவனது கமாெடியின் அளவுக்கு (உயைமாக) ஏற்ைப்படும். 
அைிந்துதகாள்ளுங்கள்: தபாதுமக்களுக்குத் தரலரமப் தபாறுப்ரப ஏற்று, 
கமாெடி தெய்தவரனவிட மாதபரும் கமாெடிக்காைன் கவதைவருமில்ரல. 
இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 5 கபாரின்கபாது சூழ்ச்ெி தெய்வது அனுமதிக்கப்பட்டகத. 
 3580 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கபார் என்பது 
சூழ்ச்ெியாகும். இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.10 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3581 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கபார் என்பது 
சூழ்ச்ெியாகும்.11 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
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 பாடம் : 6 எதிரிரய (கபார்க் களத்தில்) ெந்திக்க ஆரெப்படுவது தவறுக்கத் 
தக்கதாகும் என்பதும், அவ்வாறு ெந்திக்க கநர்ந்தால் (நிரல 
குரலந்துவிடாமல்) தபாறுரமயாக இருக்குமாறு வந்துள்ள கட்டரளயும். 

 3582 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எதிரிகரள (கபார்க் களத்தில்) 
ெந்திக்க ஆரெப்படாதீர்கள். அவர்கரள நீங்கள் (கபார்க் களத்தில்) ெந்திக்க 
கநர்ந்தால், (கபாரின் துன்பங்கரளக் கண்டு நிரல குரலந்துவிடாமல்) 
தபாறுரமயாக இருங்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.12 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 3583 அபுந்நள்ர் ொலிம் பின் உமய்யா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் 
முன்னாள் உரிரமயாளர்) உமர் பின் உரபதில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்களுக்கு, 
அவர்கள் ஹரூரிய்யாக்கரள (காரிஜிய்யாக் கள்) கநாக்கிப் கபாருக்குச் 
தென்ைகபாது அஸ்லம் குலத்ரதச் கெர்ந்த நபித்கதாழைான அப்துல்லாஹ் பின் 
அபஅீவ்ஃபா (ைலி) அவர்கள் கடிதம் எழுதினார்கள். அதில் பின்வருமாறு 
குைிப்பிட்டிருந்தார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எதிரிகரளச் 
ெந்தித்த நாட்களில் ஒன்ைில் (நண்பகல் கநைம்வரை) காத்திருந்தார்கள். சூரியன் 
(உச்ெியிலிருந்து) ொய்ந்ததும் மக்க ளிரடகய நின்று, "மக்ககள! எதிரிகரள(ப் 
கபார்க் களத்தில்) ெந்திக்க ஆரெப்படாதீர் கள். அல்லாஹ்விடம் (கபார் 
அழிவுகளிலி ருந்து) பாதுகாப்புக் ககாருங்கள். அவ்வாறு எதிரிகரளச் ெந்திக்க 
கநர்ந்துவிட்டால், (கபாரின் துன்பங்கரளக் கண்டு துவண்டு விடாமல்) 
தபாறுரமயாக இருங்கள். அைிந்துதகாள்ளுங்கள்: (அநீதிக்தகதிைாக 
உயர்த்தப்படும்) வாட்களின் நிழலிலில்தான் தொர்க்கம் உள்ளது'' என்று 
கூைினார்கள். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நின்றுதகாண்டு, 
"இரைவா! கவதத்ரத அருள் பவகன! கமகத்ரத நகர்த்துபவகன! கூட்டுப் 
பரடயினரைத் கதாற்கடித்தவகன! இவர்கரளயும் கதாற்கடிப்பாயாக. 
இவர்களுக்தகதிைாக எங்களுக்கு உதவி தெய்வாயாக!'' என்று பிைார்த்தித் 
தார்கள்.13  
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பாடம் : 7 எதிரிகரளச் ெந்திக்கும்கபாது இரையுதவி கவண்டிப் பிைார்த்திப்பது 
விரும்பத் தக்கதாகும்.  

3584 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அகழ்ப் கபாரின்கபாது) கூட்டுப் 
பரடயினருக்தகதி ைாகப் பிைார்த்தித்தார்கள். அப்கபாது, "இரைவா! கவதத்ரத 
அருள்பவகன! விரைவாகக் கணக்தகடுப்பவகன! இக்கூட்டுப் பரடயின ரைத் 
கதாற்கடிப்பாயாக. இரைவா! இவர் கரளத் கதால்வியுைச் தெய்து, நடுக்கத்திற் 
குள்ளாக்குவாயாக!'' என்று பிைார்த்தித் தார்கள்.14 

 3585 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ைலி) அவர்களிடமி 
ருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதிலும் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி) 
பிைார்த்தித்தார்கள்'' என்கை ஹதீஸ் ஆைம்ப மாகி, அதிலுள்ள மற்ை விவைங்கள் 
இடம் தபறுகின்ைன. "(இக்கூட்டுப் பரடயினரைத் கதாற்கடிப் பாயாக எனும் 
இடத்தில்) கூட்டுப் பரடயின ரைத் கதாற்கடிப்பவகன!'' என்று இடம் 
தபற்றுள்ளது. இறுதியில் இடம்தபற்றுள்ள "இரைவா!' எனும் தொல் 
இடம்தபைவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு அபஉீமர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
"கமகத்ரத நகர்த்துபவகன!' என்று கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. 

 3586 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உஹுதுப் கபார் நாளில் "இரைவா! நீ (இந்த முஸ்லிம் 
பரடரய அழிக்க) நாடினால் (இனி) உன்ரன மட்டுகம வழிபடுகவார் யாரும் 
இப்புவியில் இருக்கமாட்டார்கள்'' என்று பிைார்த்தித்துக்தகாண்டிருந்தார்கள்.15  

பாடம் : 8 கபாரில் தபண்கள் மற்றும் குழந்ரத கரளக் தகால்வது தரட 
தெய்யப் பட்டுள்ளது.  
3587 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கலந்துதகாண்ட அைப்கபார்களில் ஒன்ைில் 
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தபண்தணாருத்தி தகால்லப்பட்ட நிரலயில் கண்தடடுக்கப்பட்டாள். அப்கபாது 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தபண்கரளயும் குழந்ரதகரளயும் 
தகால்வரதக் கண்டித் தார்கள்.16 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3588 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கலந்துதகாண்ட அைப்கபார்களில் ஒன்ைில் 
தபண்தணாருத்தி தகால்லப்பட்ட நிரலயில் கண்தடடுக்கப்பட்டாள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தபண்கரளயும் குழந்ரதகரளயும் 
தகால்வதற்குத் தரட விதித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 9 (கபார்ச் சூழலில் எதிரிகளின்) தபண்கரளயும் குழந்ரதகரளயும் 
இைவு கநைங்களில் தற்தெயலாகக் தகான்றுவிட்டால் குற்ைமாகாது.17  

3589 ஸஅப் பின் ஜஸ்ஸாமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் "இரணரவப் கபா(ைான எதிரி நாட்டின)ரின் தபண்களும் 
குழந்ரதகளும் (கபாரில் ெிக்கிச்) கெதமரட யும் (வாய்ப்பு உண்டு என்னும்) 
பட்ெத்தில் அவர்கள்மீது இைவு கநைத்தில் தாக்குதல் நடத்தலாமா?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "அவர்களும் (எதிரிகளான) 
அவர்கரளச் கெர்ந்தவர்ககள'' என்று பதிலளித்தார்கள்.18 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3590 ஸஅப் பின் ஜஸ்ஸாமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் (எதிரிகளான) இரணரவப்பாளர்களின் 
தபண்கரளயும் குழந்ரதகரளயும் இைவு கநைத்தில் தாக்க கவண்டிய நிரல 
(ெில ெந்தர்ப்பங்களில்) ஏற்பட்டுவிடுகிைகத?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "அவர்களும் எதிரிகரளச் கெர்ந்தவர்கள்தாம்'' என்று 
விரடயளித்தார்கள்.  
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3591 ஸஅப் பின் ஜஸ்ஸாமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம், "குதிரைப் பரடயினர் இைவு கநைத்தில் திடீர்த் தாக்குதல் 
நடத்தும் கபாது (எதிரிகளான) இரணரவப்பாளர்களின் குழந்ரதகளும் 
பாதிக்கப்பட்டுவிடுகிைார்ககள?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் 
"அக்குழந்ரதகளும் அவர்களின் தந்ரதயரைச் கெர்ந்தவர்ககள'' என்று 
விரடயளித்தார்கள்.  

பாடம் : 10 (கபார் நடவடிக்ரகயாக எதிரிகளான) இரைமறுப்பாளர்களின் 
மைங்கரள தவட்டுவதும் எரிப்பதும் அனுமதிக்கப்பட்டதாகும்.19  

3592 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பயங்கைவாதிகளான) பனூ நளரீ் குலத்தாரின் கபரீச்ெ 
மைங்கரள (கபார்க் கால நடவடிக் ரகயாக) எரித்தார்கள்; இன்னும் 
(ெிலவற்ரை) தவட்டிவிட்டார்கள். அது "புரவைா' எனும் இடமாகும். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு 
குரதபா (ைஹ்) மற்றும் இப்னு ரும்ஹ் (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப் பில் 
"எனகவதான், வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் "நீங்கள் 
(அவர்களுரடய) கபரீச்ெ மைங்கரள தவட்டியகதா, அல்லது அவற்ைின் 
அடிமைங்கள்மீது அவற்ரை நிற்கும்படி விட்டுவிட்டகதா எல்லாகம 
அல்லாஹ்வின் அனுமதியுடகனகய நடந்தன. தீகயாரை அவன் 
இழிவுபடுத்தகவ (இவ்வாறு அனுமதித்தான்)' (59:5) எனும் வெனத்ரத 
அருளினான்'' என்று கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.20 

 3593 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பயங்கைவாதச் தெயல்களில் ஈடுபட்ட) பனூ நளரீ் 
குலத்தாரின் கபரீச்ெ மைங்கரள தவட்டினார்கள்; (ெில மைங்கரள) 
எரித்தார்கள். இந்தச் ெம்பவம் குைித்கத (கவிஞர்) ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் 
(ைலி) அவர்கள் பின்வருமாறு பாடினார்கள்: புரவைாவில் 
தகாழுந்துவிட்தடரிந்த தநருப்பு பனூ லுஅய் குலத்தாரின் (ரகயாலாகாத) 
தரலவர்களுக்கு எளிதாகிவிட்டது. இந்தச் ெம்பவம் ததாடர்பாககவ "நீங்கள் 
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(அவர்களுரடய) கபரீச்ெ மைங்கரள தவட்டி யகதா, அல்லது அவற்ைின் 
அடிமைங்கள்மீது அவற்ரை நிற்கும்படி விட்டுவிட்டகதா எல்லாகம 
அல்லாஹ்வின் அனுமதியுட கனகய நடந்தன'' (59:5) எனும் இரைவெனம் 
அருளப்தபற்ைது.21 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 

 3594 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பயங்கைவாதச் தெயல்களில் ஈடுபட்ட) பனூ நளரீ் 
குலத்தாரின் கபரீச்ெ மைங்கரள எரித் தார்கள். 

 பாடம் : 11 கபார்ச் தெல்வங்கள் இந்தச் ெமுதாயத்திற்கு மட்டுகம 
அனுமதிக்கப்பட்டரவ ஆகும்.22  

3595 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
நமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
இரைத்தூதர்களில் ஒருவர் (யூைஉ பின் நூன் (அரல) அவர்கள்) ஓர் 
அைப்கபாருக்குச் தென்ைார்.23 அப்கபாது அவர் தம் ெமுதாயத்தாரிடம் "ஒரு 
தபண்ணிடம் இல்லை உரிரமரயப் தபற்ை ஒருவர், அவளுடன் தாம்பத்திய 
உைரவத் ததாடங்க விரும்பி, இன்னும் தாம் பத்திய உைரவத் 
ததாடங்காமலிருப்பின் என்ரனப் பின்பற்ைி (கபாருக்கு) வை கவண் டாம். 
(அவ்வாகை,) வடீு கட்டி முடித்து, அதன் கமற்கூரைரய (இன்னும்) 
உயர்த்தாமலிருப் பவரும் என்ரனப் பின்பற்ைி (கபாருக்கு) வை கவண்டாம். 
ஆட்ரடகயா, ெிரன ஒட்டகங் கரளகயா வாங்கிவிட்டு, அரவ குட்டிகள் 
ஈனுவரத எதிர்பார்த்துக்தகாண்டிருப்ப வரும் என்ரனப் பின்பற்ைி (கபாருக்கு) 
வை கவண்டாம்'' என்று கூைிவிட்டுப் கபாருக்குப் புைப்பட்டார். ஓர் ஊரை 
(தஜரிக்ககா நகரை தவள்ளிக்கிழரம) அஸ்ர் ததாழுரகயின் கநைத்தில் 
அல்லது ெற்கைைக்குரைய அந்த கவரளயில் அவர் தநருங்கினார். (ெற்று 
கநைத்தில் சூரியன் மரையத் ததாடங்க, ெனிக்கிழரம கபாரிடுவது 
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அவர்களுக்குத் தரட தெய்யப்பட்டிருந்த காைணத்தால் கதாற்றுப்கபாக 
கநரிடுகம என்ைஞ்ெி) சூரியரன கநாக்கி, "நீ, இரைவனின் கட்டரளப்படி 
இயங்குகின்ைாய். நானும் இரைக்கட்டரளப்படி நடக்க கவண்டியவன் 
ஆகவன்'' என்று கூைிவிட்டு, "இரைவா! சூரியரன (உடகன மரையவிடாமல்) 
தடுத்துவிடு'' என்று பிைார்த்தித்தார். எனகவ, அவருக்கு அல்லாஹ் தவற்ைிரய 
வழங்கும்வரை சூரியன் (மரையாமல்) தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது. (தவற்ைிதபற்ை) 
பின்னர் அம்மக்கள் கபாரில் கிரடத்த தெல்வங்கரள ஒன்று கெர்த்தனர். 
அப்கபாது அவற்ரை (எரித்துச் ொம்பலாக்கி)ப் புெிப்பதற்கு வானிலிருந்து 
தநருப்பு வந்தது. (ஆனால்) அவற்ரைப் புெிக்க அது மறுத்துவிட்டது. அந்த 
இரைத்தூதர் "உங்களில் ரகயாடல் நடந்துள்ளது. ஆககவ, ஒவ்தவாரு 
குலத்திலிருந்தும் ஒரு மனிதர் என்னிடம் ெத்தியப் பிைமாணம் அளிக்கட்டும்'' 
என்று கூைினார்.24 அவ்வாகை அவர்களும் அவரிடம் ெத்தியப் பிைமாணம் 
அளித்தனர். அப்கபாது, ஒரு மனிதரின் ரக, இரைத்தூதரின் ரககயாடு 
ஒட்டிக்தகாண்டது. அப்கபாது இரைத்தூதர், "உங்களி ரடகயதான் ரகயாடல் 
தெய்யப்பட்ட தபாருள் உள்ளது. ஆககவ, உன்னுரடய குலத்தார் என்னிடம் 
ெத்தியப் பிைமாணம் அளிக்கட்டும்'' என்று கூைினார். அவ்வாகை, அவர்கள் 
ெத்தியப் பிைமா ணம் அளிக்க, இைண்டு மனிதர்களின் ரக அல்லது 
மூவருரடய ரக இரைத்தூதருரடய ரகயுடன் ஒட்டிக்தகாண்டது. அப்கபாது 
அவர், "உங்களிரடகயதான் ரகயாடல் தெய்யப்பட்ட அந்தப் தபாருள் உள்ளது. 
நீங்கள்தாம் அரதக் ரகயாடல் தெய்துள் ளரீ்கள்'' என்று கூைினார். ஆககவ, 
அக்குலத்தார் பசுமாட்டின் தரல அளவுக்குத் தங்கத்ரதக் தகாண்டு வந்து, 
மண் தரையில் இருந்த தபாருட்களுடன் ரவத்தனர். உடகன (வானிலிருந்து) 
தநருப்பு வந்து அரதப் புெித்தது. (முற்காலங்களில் கபார்ச் தெல்வங்கள் 
இப்படித்தான் தெய்யப்பட்டன.) நமக்கு முன்னால் யாருக்கும் கபார்ச் 
தெல்வங்கள் (எடுத்துப் பயன்படுத்திக்தகாள்ள) அனுமதிக்கப்படவில்ரல. 
(பின்னர் நமக்கு அப்தபாருட்கரளப் பயன்படுத்த அல்லாஹ் 
அனுமதியளித்தான்). வளமும் உயர்வும் உள்ள அல்லாஹ் நமது 
பலவனீத்ரதயும் இயலாரம ரயயும் கண்டு, அவற்ரை நமக்கு 
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அனுமதிக்கப்பட்டரவயாக ஆக்கினான்.25 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 12 எதிரிகளிடமிருந்து ரகப்பற்ைப்படும் தெல்வங்கள்26 

3596 முஸ்அப் பின் ெஅத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: என் தந்ரத (ெஅத் 
பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள்), "குமுஸ்' (ஐந்திதலாரு பங்கு) 
நிதியிலிருந்து ஒரு வாரள எடுத்துக் தகாண்டு நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
தென்று, "இரத எனக்கு அன்பளிப்பாகத் தாருங்கள்'' என்று ககட்டார்கள். 
அப்கபாதுதான் வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "(நபிகய!) கபார்க் 
களத்தில் எதிரிகளிடமிருந்து ரகப்பற்ைப்படும் தெல் வங்கள் குைித்து அவர்கள் 
உம்மிடம் வினவு கின்ைனர். அந்தச் தெல்வங்கள் (பற்ைி முடிவு தெய்யும் 
அதிகாைம்) அல்லாஹ்வுக்கும் இத் தூதருக்கும் உரியது' என்று கூறுவைீாக!'' 
(8:1) எனும் வெனத்ரத அருளினான்.  

3597 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் விையத்தில் 
நான்கு இரைவெனங்கள் அருளப்தபற்ைன. நான் (குமுஸ் நிதியிலிருந்து) வாள் 
ஒன்ரை எடுத்துக்தகாண்டு நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று, "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! இரத எனக்கு அன்பளிப்பாகத் தாருங்கள்'' என்று ககட்கடன். 
நபியவர்கள் "அரத ரவத்துவிடு'' என்ைார்கள். பிைகு நான் (அரத 
அன்பளிப்பாகத் தருமாறு ககட்டு) எழுந்து நின்கைன். நபியவர்கள் "எடுத்த 
இடத்திகலகய அரத ரவத்துவிடு'' என்று தொன்னார்கள். பிைகு மீண்டும் 
எழுந்து நின்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அரத எனக்கு அன்பளிப்பாகத் 
தாருங்கள்'' என்று ககட்கடன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "(இல்ரல) அரத 
ரவத்துவிடு'' என்ைார்கள். பிைகும் நான் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
இரத எனக்கு அன்பளிப்பாகத் தந்துவிடுங்கள். கபாதுதமன்ை மனமில்லாத 
ஒருவனாக நான் கருதப்படுகிகைனா?'' என்று கூைிகனன். அப்கபாதும் நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "எடுத்த இடத்திகலகய அரத ரவத்துவிடு'' என்று 
கூைினார்கள். அப்கபாதுதான் "(நபிகய!) கபார்க் களத்தில் எதிரிகளிடமிருந்து 
ரகப்பற்ைப்படும் தெல்வங்கரளப் பற்ைி உம்மிடம் அவர்கள் ககட்கின்ைனர். 
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கபார்க் களத்தில் எதிரிகளிடம் ரகப் பற்ைப்படும் தெல்வங்கள் (பற்ைி முடிவு 
தெய்யும் அதிகாைம்) அல்லாஹ்வுக்கும் இத்தூதருக்கும் உரியது எனறு 
கூறுவைீாக!'' (8:1) எனும் இந்த வெனம் அருளப்தபற்ைது. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3598 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
பரடப் பிரிரவ நஜ்துப் பகுதிக்கு அனுப்பிரவத்தார்கள். அதில் நானும் 
இடம்தபற்ைிருந்கதன். நாங்கள் நிரைய ஒட்டகங்கரளப் கபார்ச் தெல்வ மாகப் 
தபற்கைாம். எங்கள் பங்குகள், (ஒவ்தவாருவருக்கும்) பன்னிைண்டு ஒட்டகங்கள் 
அல்லது பதிகனாரு ஒட்டகங்களாக இருந்தன. எங்கள் ஒவ்தவாரு வருக்கும் 
ஒவ்கவார் ஒட்டகம் அதிகப்படி யாகவும் (நஃபல்) தைப்பட்டது.27  

3599 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு பரடப் பிரிரவ நஜ்துப் பகுதிக்கு அனுப்பிரவத்தார்கள். அதில் 
நானும் இடம் தபற்ைிருந்கதன். (கபாருக்குப் பின் எதிரிகளி டம் 
ரகப்பற்ைப்பட்டச் தெல்வங்களில்) எங்கள் பங்குகள், ஒவ்தவாருவருக்கும் 
பன்னிைண்டு ஒட்டகங்கள்வரை எட்டின. இது கபாக (ஒவ்தவாருவருக்கும்) ஓர் 
ஒட்டகம் அதிகப்படியாகவும் (நஃபல்) தைப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அந்தப் பங்கீட்ரட மாற்ைவில்ரல. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3600 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நஜ்துப் பகுதிக்கு பரடப் பிரிவு ஒன்ரை அனுப்பி ரவத்தார்கள். 
அந்தப் பரடயில் நானும் புைப்பட்டுச் தென்கைன். (அப்கபாருக்குப் பின்) 
நிரைய ஒட்டகங்கரளயும் ஆடுகரளயும் நாங்கள் (கபார்ச் தெல்வமாகப்) 
தபற்கைாம். எங்கள் பங்குகள், ஒவ்தவாருவருக்கும் பன்னிைண்டு 
ஒட்டகங்களாக இருந்தன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் 
ஒவ்தவாருவருக்கும் ஒவ்கவார் ஒட்டகத்ரத அதிகப்படியாகவும் (நஃபல்) 
தந்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கவறு இரு 
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அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
இப்னு அவ்ன் (ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில், "நான் நாஃபிஉ (ைஹ்) 
அவர்களிடம் கபார்ச் தெல்வங்கரளப் பற்ைிக் ககட்டு கடிதம் எழுதிகனன். 
அப்கபாது நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் "இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் ஒரு பரடப் 
பிரிவில் இருந்தார் கள்...' என்று ததாடங்கி கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாறு 
பதில் எழுதினார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

3601 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கபார்ச் தெல்வத்தில் எங்கள் பங்குகரளத் தந்தகதாடு "குமுஸ்' 
நிதியிலிருந்து அதிகப் படியாகவும் (நஃபல்) தந்தார்கள். அந்த வரகயில் ஒரு 
வயது பூர்த்தியான தபரிய ஒட்டகம் ஒன்று எனக்குக் கிரடத்தது. இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3602 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பரடப் பிரிவுக்குப் கபார்ச் 
தெல்வத் தில் (பங்கிட்டுக் தகாடுத்ததுகபாக) அதிகமாகவும் (நஃபல்) 
தகாடுத்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம் பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  

3603 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், அைப்கபாருக்காகத் தாம் அனுப்பிரவக்கும் பரடப் பிரிவினரில் 
ெிலருக்கு மட்டும் தபாதுப் பரடயினருடன் கெர்ந்து தபறுகின்ை பங்குக்கு 
கமல் தனிப்பட்ட முரையில் (குமுஸ் நிதியிலிருந்து) அதிகப்படியாகவும் 
(நஃபல்) தகாடுத்துவந்தார்கள்.28 

பாடம் : 13 கபாரில் தகால்லப்பட்ட எதிரியின் உரடரமகள் அவரன 
வழீ்த்தியவ ருக்கக உரியரவ ஆகும்.29  
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3604 அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஹுரனன் கபார் நடந்த 
ஆண்டில் (அப்கபாருக்காக) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் புைப்பட்கடாம். (எதிரிகரளப் கபார்க் களத்தில்) நாங்கள் 
ெந்தித்தகபாது, (ஆைம்பத்தில்) முஸ்லிம்க ளுக்குத் கதால்வி பயம் ஏற்பட்டது. 
அப்கபாது இரணரவப்பாளர்களில் ஒருவன் ஒரு முஸ்லிமின் மீது ஏைி 
உட்கார்ந்து தகாண்டு, அவரைக் தகால்ல முயல்வரத நான் கண்கடன். நான் 
அவனிடம் சுற்ைிவந்து, அவனுக்குப் பின்பக்கம் தென்று, அவனது பிடரி 
நைம்பில் தவட்டிவிட்கடன். உடகன அவன் (அந்த முஸ்லிரம விட்டுவிட்டு) 
என்ரனத் தாவியரணத்து ஓர் இறுக்கு இறுக்கினான். பிைாண வாயு பிரியும் 
நிரலக்கு நான் உள்ளாகனன். பின்னர் மைணம் அவரனப் பிடித்துக்தகாள்ளகவ 
அவன் என்ரன விட்டுவிட்டான். பின்னர் நான் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) 
அவர்கரளச் தென்ைரடந்கதன். அப்கபாது அவர்கள் "மக்களுக்கு என்ன 
கநர்ந்தது? (ஏன் ெிதைி ஓடுகிைார்கள்?)'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நான், 
"(எல்லாம்) அல்லாஹ்வின் ஏற்பாடு'' என்று பதிலளித்கதன். பிைகு (பின்வாங்கி 
ஓடிய) மக்கள் (கபார்க் களத்திற்கு) திரும்பி வந்தார்கள். (தீைத்துடன் கபாைாடி 
தவன்ைார்கள்.) பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அமர்ந்துதகாண்டு, "கபாரில் எதிரி ஒருவரனக் தகான்ைதற்கான ஆதாைம் 
எவரிடம் இருக்கிைகதா அவருக்கக அந்த எதிரியின் (உடலில் கிடந்த ஆரட, 
ஆயுதம் கபான்ை) உரடரமகள் உரியரவ'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது 
நான் எழுந்து நின்று, "(நான் எதிரி ஒருவரன வழீ்த்தியதற்கு) எனக்குச் 
ொட்ெியம் கூறுபவர் யார்?'' என்று ககட்டு விட்டு உட்கார்ந்துதகாண்கடன். 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மீண்டும் ("கபாரில் எதிரி ஒருவரனக் 
தகான்ைதற்கான ஆதாைம் எவரிடம் இருக்கிைகதா அவருக்கக அந்த எதிரியின் 
உரடரமகள் உரியரவ'' என்று) கூைினார்கள். உடகன நான் (மறுபடியும்) 
எழுந்து "(நான் எதிரி ஒருவரன வழீ்த்தியதற்கு) எனக்குச் ொட்ெியம் கூறுபவர் 
யார்?'' என்று ககட்கடன்; பிைகு உட்கார்ந்துதகாண்கடன். பிைகு, மூன்ைாவது 
தடரவயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முன்பு கூைியரதப் 
கபான்கை கூைினார்கள். உடகன நான் எழுந்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்ரனப் பார்த்து), "உங்களுக்கு என்ன கவண்டும், 
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அபூகத்தாதா?'' என்று ககட்டார்கள். நடந்தரத அவர்களிடம் நான் 
எடுத்துரைத்கதன். அப்கபாது மக்களில் ஒருவர், "இவர் தொல்வது 
உண்ரமதான், அல்லாஹ்வின் தூதகை! (இவைால்) தகால்லப்பட்டவரின் 
உடலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட தபாருட்கள் என்னிடம் உள்ளன. அவர் தமது 
உரிரமரய (எனக்கு) விட்டுக்தகாடுக்கச் தொல்லுங்கள்'' என்று கூைினார். 
அப்கபாது அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ைலி) அவர்கள், "இல்ரல, அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் ெிங்கங்களில் ஒரு ெிங்கம் 
அல்லாஹ்வுக்காகவும் அவனுரடய தூதருக்காகவும் கபாரிட்டு (எதிரி 
ஒருவரன வழீ்த்திவிட்டு) வை, அவைால் தகால்லப்பட்ட எதிரியின் உடலிலி 
ருந்து எடுத்த தபாருரள உனக்குக் தகாடுக்கும் முடிவுக்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தெல்லமாட்டார்கள்'' என்று கூைினார்கள். இரதக் 
ககட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உண்ரமதான். (எதிரிரய 
வழீ்த்திய) இவரிடகம அந்தப் தபாருட்கரளக் தகாடுத்துவிடு'' என்று 
தொன்னார்கள். அவ்வாகை அவர் அரத என்னிடம் தகாடுத்தார். (அந்த 
வரகயில் எனக்குக் கவெ உரட தயான்று கிரடத்தது.) அந்தக் கவெ 
உரடரய விற்றுவிட்டு பனூ ெலமா குலத்தார் வாழும் பகுதியில் ஒரு 
கபரீச்ெந் கதாட்டத்ரத வாங்கிகனன். அதுதான் இஸ்லாத்ரதத் தழுவிய பின் 
நான் கெகரித்த முதல் தொத்தாகும். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ரலஸ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 
"அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் "இல்ரல, அல்லாஹ்வின் ெிங்கங்களில் ஒரு 
ெிங்கத்ரத விட்டுவிட்டு, குரைைியரில் உள்ள குழிமுயல் குட்டிக்கு அரதக் 
தகாடுக்க மாட்டார்கள்' என்று கூைினார்கள்'' என இடம் தபற்றுள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் 
பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூகத்தாதா 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கவகைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

3605 அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: பத்ருப் 
கபாரின்கபாது நான் (பரட) அணியில் நின்றுதகாண்டிருந்த கநைத்தில் என் 
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வலப் பக்கமும் இடப் பக்கமும் பார்த் கதன். என்னருகக (இரு பக்கங்களிலும்) 
இளம் வயது அன்ொரிச் ெிறுவர்கள் இருவர் 
நின்றுதகாண்டிருந்தனர்."(இவர்களுக்கிரடகய வந்து நிற்கிகைாகம!) 
இவர்கரளவிட வலு வானவர்களுக்கிரடகய நான் இருந்திருக்கக் கூடாதா!' 
என்று நான் எண்ணிகனன். அப்கபாது அவர்களில் ஒருவர் என்ரனத் 
ததாட்டுணர்த்தி "என் தந்ரதயின் ெககாதைகை! (என மரியாரத நிமித்தம் 
அரழத்து) நீங்கள் அபூஜஹ்ரல அைிவரீ்களா?'' என்று ககட்டார். நான், "ஆம் 
(அைிகவன்). உமக்கு அவனிடம் என்ன கவரல, என் ெககாதைர் மககன!'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அந்த இளவல், "அவன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கரள ஏசுகிைான் என்று எனக்குத் தகவல் கிரடத்தது. என் உயிர் யார் 
ரகயிலுள்ளகதா அவன் மீதாரணயாக! நான் அவரனப் பார்த்தால், எங்களில் 
ஒருவர் இைக்கும்வரை அவனது உடரலவிட்டு எனது உடல் பிரியாது (ஒன்று 
நான், அல்லது அவன் மைணிக்கும்வரை அவனுடன் கபாரிட்டுக்தகாண்கட 
யிருப்கபன்)'' என்று கூைினார். இரதக் ககட்டு நான் வியந்துகபாகனன். 
அப்கபாது மற்கைார் இளவலும் என்ரனத் ததாட்டுணர்த்தி முதலாமவர் 
கூைியரதப் கபான்கை கூைினார். ெிைிது கநைம்தான் கழிந் திருக்கும். அதற்குள் 
அபூஜஹ்ல் மக்களி ரடகய (பம்பைமாகச்) சுற்ைி வருவரதக் கண்டு, "அகதா 
ததரிகிைாகன? அவன்தான் நீங்கள் விொரித்த உங்கள் ஆொமி'' என்று 
கூைிகனன். உடகன அவர்கள் இருவரும் கபாட்டி கபாட்டுக்தகாண்டு அவரன 
கநாக்கிச் தென்று தம்மிடமிருந்த வாட்களால் அவரன தவட்டிக் 
தகான்ைார்கள். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் தென்று 
அபூஜஹ்ரலக் தகான்று விட்ட தெய்திரயத் ததரிவித்தனர். அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் யார் அவரனக் தகான்ைார்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அவர்களில் ஒவ்தவாருவரும் "நான்தான் தகான்கைன்'' என்று 
கூைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் வாட்க(ளில் படிந்த 
இைத்தக் கரைக)ரளத் துரடத்துவிட்டீர்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர்கள் 
இருவரும் "இல்ரல' என்று பதிலுரைத்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவ்விரு வாட்கரளயும் கூர்ந்து பார்த்துவிட்டு, "நீங்கள் இருவருகம 
அவரன தவட்டிக்தகாண்டிருக்கிைரீ்கள்'' என்று கூைினார்கள். (முதலில் 
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தவட்டியவர் என்ை அடிப்பரடயில்) "முஆத் பின் அம்ர் பின் அல்ஜமூஹுக்கக 
அபூஜஹ்லின் உடலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட தபாருட்கள் (ெலப்) உரியரவ'' 
என்று தீர்ப்பளித் தார்கள். முஆத் பின் அம்ர் பின் அல்ஜமூஹ் (ைலி) மற்றும் 
முஆத் பின் அஃப்ைா (ைலி) ஆகிய இருவருகம அந்த இளவல்கள் ஆவர்.30 

 3606 அவ்ஃப் பின் மாலிக் அல்அஷ்ஜஈ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (மூத்தா 
கபாரின்கபாது யமன் பழங்குடி இனத்தாைான) "ஹிம்யர்' குலத்தாரில் ஒருவர் 
(கைாம ரபஸாந்திய) எதிரிகளில் ஒருவரைக் தகான்றுவிட்டு, தம்மால் 
தகால்லப்பட்டவரின் உரடரமகரள எடுத்துக்தகாள்ள விரும்பினார். ஆனால், 
காலித் பின் அல்வலீத் (ைலி) அவர்கள் (அவற்ரை முழுரமயாகத்) தை 
மறுத்துவிட்டார்கள். அப்கபாது காலித் பின் அல்வலீத் (ைலி) அவர்ககள 
அவர்களுக்குத் தளபதியாக இருந்தார்கள். எனகவ, நான் (மதீனா திரும்பியதும்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று நடந்தரதத் ததரிவித்கதன். 
அவர்கள் காலிதிடம் "அவர், தாம் தகான்ை எதிரியின் உரடரமகரள 
எடுத்துக்தகாள்ள விடாமல் நீர் தடுக்கக் காைணதமன்ன?'' என்று 
வினவினார்கள். அதற்கு "அரவ அதிகமாக இருப்பதாக நான் கருதிகனன், 
அல்லாஹ்வின் தூதகை! (ஒகை ஆளுக்கு அவ்வளரவயும் தகாடுப்பது 
தபாருத்தமாக இைாது)'' என்று காலித் (ைலி) அவர்கள் பதிலளித்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவற்ரை அவரிடகம 
தகாடுத்துவிடுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு காலித் பின் அல்வலீத் (ைலி) 
அவர்கள் (அங்கு அமர்ந்திருந்த) என்ரனக் கடந்து தென்ைார்கள். உடகன நான் 
காலித் (ைலி) அவர்களது கமல்துண்ரடப் பிடித்து இழுத்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உம்ரமப் பற்ைிக் கூறுகவன் என்று நான் கூைியபடி 
தெய்துவிட்கடன் அல்லவா!'' என்று கூைிகனன். இரதக் ககட்ட அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககாபமரடந்தார்கள். "காலிகத! அவருக்குக் 
தகாடுக்காதீர். காலிகத! அவருக்குக் தகாடுக்காதீர். என்னால் நியமிக்கப்தபற்ை 
தளபதிகரள எனக்காக விட்டுரவக்கமாட்டீர்களா? உங்களது நிரலயும் 
(உங்களுக்குத் தளபதி களாக நியமிக்கப்பட்ட) அவர்களது நிரலயும் 
ஒட்டகங்கரளகயா ஆடுகரளகயா கமய்க்குமாறு நியமிக்கப்பட்ட (இரடயன்) 
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ஒருவனின் நிரலரயப் கபான்ைதாகும். அவன் அவற்ரை (ஓட்டிச் தென்று) 
கமய்த்தான். பிைகு தண்ணரீ் புகட்டும் கநைம் வரும்வரை காத்திருந்து, 
நீர்நிரல ஒன்றுக்கு அவற்ரை ஓட்டிச் தென்ைான். அரவ அதில் தண்ணரீ் 
குடிக்கத் துவங்கின. அப்கபாது (நீர்நிரலயின் கமற்பகுதியில் உள்ள) ததளிந்த 
நீரை அரவ குடித்துவிட்டு, கலங்கலான நீரை விட்டுரவத்தன. 
(அவ்வாறுதான்) ததளிந்த நீர் உங்களுக்கும் கலங்கலான நீர் உங்கள் 
தளபதிகளுக்கும் உரியரவயா?'' என்று ககட்டார்கள். 

 3607 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அவ்ஃப் பின் மாலிக் அல்அஷ்ஜஈ (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "மூத்தா கபாரின்கபாது ரஸத் பின் ஹாரிஸா (ைலி) அவர்களுடன் 
புைப் பட்டுச் தென்ைவர்களில் நானும் இருந்கதன். பரடயினருக்கு உதவி 
தெய்ய யமனிலி ருந்து ஒருவர் என்னுடன் வந்திருந்தார்...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள ரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. ஆயினும், அதில் "அவ்ஃப் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்கள் "காலித் (ைலி) அவர்ககள! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எதிரிரயக் தகான்ைவருக்கக அவைால் தகால்லப்பட்டவரின் உரடரமகள் 
உரியரவ எனத் தீர்ப்பளித்துள்ளரத நீங்கள் அைியவில்ரலயா?' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு காலித் (ைலி) அவர்கள் "ஆம்; ஆயினும், நான் அரத 
அதிகமாகக் கருது கிகைன்' என்று விரடயளித்தார்கள்'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

3608 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "ஹவாஸின்' குலத்தாருடன் 
கபாரிடப் புைப்பட்கடாம். நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
காரல உணவு உண்டு தகாண்டு இருந்தகபாது, ெிவப்பு ஒட்டகம் ஒன்ைில் 
(உளவு பார்ப்பதற்காக எதிரிகளில்) ஒரு மனிதர் வந்து, ஒட்டகத்ரத 
மண்டியிட ரவத்தார். பிைகு ஒட்டகத்திலிருந்த ரபயிலிருந்து கயிறு ஒன்ரை 
எடுத்து ஒட்டகத்ரதக் கட்டிப்கபாட்டார். பிைகு மக்களுடன் கெர்ந்து காரல 
உணவு உட்தகாள்ள வந்தார்; எங்கரள கநாட்டமிட ஆைம்பித்தார். 
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எங்களிரடகய பலவனீமும் வாகனப் பற்ைாக்குரையும் இருந்தன. எங்களில் 
ெிலர் நரடப்பயணிகளாக இருந்தனர். பிைகு அவர் (அங்கிருந்து) கவகமாகப் 
புைப்பட்டு தமது ஒட்டகத்திடம் தென்று, அதன் கயிற்ரை அவிழ்த்துவிட்டு, 
அரத மண்டியிடச் தெய்து அதிகலைி அமர்ந்தார். பிைகு ஒட்டகத்ரதக் கிளப்பி 
அங்கிருந்து கவகமாகப் புைப்பட்டார். (அவர் உளவு பார்க்க வந்தவர் என்பரத 
அைிந்த முஸ்லிம்களில்) ஒருவர் ொம்பல் நிை ஒட்டகத்தில் ஏைி அவரைப் 
பின்ததாடர்ந்தார். நானும் கவகமாகப் புைப்பட்டுச் தென்று, (பின்னால் தென்ை 
அம்மனிதரின்) ஒட்டகத் திற்கு அருகில் தென்கைன். பிைகு முன்கனைிச் 
தென்று, அந்தச் ெிவப்பு ஒட்டகத்திற்கு அருகில் இருந்கதன். பிைகு இன்னும் 
ெற்று முன்கனைிச் தென்று, அந்தச் ெிவப்பு ஒட்டகத்தின் கடிவாளத்ரதப் 
பிடித்து, அரத மண்டியிடச் தெய்கதன். அவ்தவாட்டகம் முழங்காரல மடித்து 
பூமியில் அமர்ந்ததும் எனது உரையிலிருந்த வாரள உருவி அந்த மனிதரின் 
தரலயில் தெலுத்திகனன். அந்த மனிதர் ெரிந்து விழுந் தார். பிைகு அந்த 
ஒட்டகத்ரத அதன் ெிவிரகயுடனும் மற்ை ஆயுதங்களுடனும் ஓட்டிக்தகாண்டு 
வந்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் 
அவர்களுடனிருந்த மக்களும் என்ரன எதிர்தகாண்டார்கள். "அவரனக் 
தகான்ைவர் யார்?'' என்று நபியவர்கள் ககட்டார்கள். மக்கள் "(ெலமா) இப்னுல் 
அக்வஉதாம் (அவரனக் தகான்ைார்)'' என்று பதிலளித்தனர். "இவருக்கக 
அவனுரடய உரடரமகள் அரனத்தும் உரியரவ'' என்று நபியவர்கள் 
கூைினார்கள்.  

பாடம் : 14 கபார்ச் தெல்வங்களில் ெிலருக்குக் கூடுதலாக வழங்குவதும், 
கபார்க் ரகதிகரள ஒப்பரடத்துவிட்டு முஸ்லிம்கரள (எதிரிகளிடமிருந்து) 
விடுவிப்பதும்.  

3609 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் "(பனூ) 
ஃபஸாைா' குலத்தார்மீது கபாரிடப் புைப்பட்கடாம்.31 எங்களுக்கு அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்கள் தளபதியாக இருந்தார்கள். அவர்கரள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்ககள எங்களுக்குத் தளபதியாக நியமித்தார்கள். எங்களுக்கும் (ஃபஸாைா 
குலத்தாரின்) நீர் நிரலக்குமிரடகய ஒரு மணி கநைப் பயணத் ததாரலவு 
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இருந்தகபாது, இைவின் இறுதி கநைத்தில் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் எங்கரள 
ஓய்தவடுக்கச் தொன்னார்கள். பின்னர் (காரலத் ததாழுரகக்குப் பின்) 
பல்கவறு திரெகளிலிருந்து அதிைடித் தாக்கு தல் ததாடுத்கதாம். அப்கபாது 
(ஹவாஸின் குலத்தாரின்) நீர்நிரலக்கு வந்த அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் அங்கு 
ெிலரை தவட்டி வழீ்த்தினார்கள்; கவறுெிலரைச் ெிரைப்பிடித் தார்கள். 
அப்கபாது நான் (எதிரிகளில்) ஒரு கூட்டத்ரதப் பார்த்கதன். அவர்களில் தபண் 
களும் குழந்ரதகளும் இருந்தனர். அவர்கள் என்ரன முந்திக்தகாண்டு 
(என்னிடமிருந்து தப்பி) மரலக்குச் தென்றுவிடுவார்ககளா என்று நான் 
அஞ்ெிகனன். உடகன அவர்களுக்கும் அந்த மரலக்குமிரடகய ஓர் அம்ரபப் 
பாய்ச்ெிகனன். அந்த அம்ரபப் பார்த்ததும் அவர்கள் நின்றுவிட்டனர். உடகன 
அவர்கரளப் பிடித்துக் தகாண்டுவந்கதன். அவர்களிரடகய பனூ ஃபஸாைா 
குலத் ரதச் கெர்ந்த தபண்தணாருத்தியும் இருந்தாள். அவளது உடலில் 
கதாலினாலான "கஷ்உ' ஒன்று இருந்தது. ("கஷ்உ' என்பதற்கு "விரிப்பு' என்று 
தபாருள்.) அவளுடன் அவளுரடய மகளும் இருந்தாள். அவள் அைபியரிகலகய 
அழகிய தபண் ஆவாள். அவர்கரளப் பிடித்துக்தகாண்டு அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்களிடம் வந்கதன். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் அவளுரடய மகரள 
எனக்குக் கூடுதல் பங்காக வழங்கினார்கள். இந்நிரலயில் நாங்கள் 
(மதீனாவுக்கு) வந்கதாம். நான் அவளுக்காக ஆரடரயக்கூடக் 
கரளந்திருக்கவில்ரல. (தாம்பத்திய உைவு தகாள்ளவில்ரல. மதீனாவின்) 
கரடத் ததருவில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ரனச் 
ெந்தித்தகபாது, "ெலமா! அப்தபண்ரண என்னிடம் தகாடுத்துவிடு'' என்று 
கூைினார்கள். நான் "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அவள் என்ரனக் 
கவர்ந்துவிட்டாள். நான் அவளுக்காக ஆரடரயக்கூட கரளந்திருக்கவில்ரல'' 
என்று கூைிவிட்கடன். பிைகு மறுநாள் கரடத் ததருவில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ரனச் ெந்தித்த கபாதும் "ெலமா! அப்தபண்ரண 
என்னிடம் ஒப்பரடத்துவிடுவாயாக! உன் தந்ரத (உன்ரனப் கபான்ை 
மகரனப் தபற்தைடுத்ததற்காக) அல்லாஹ்வுக்கக (நன்ைி)'' என்று கூைினார்கள். 
நான் "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அவள் உங்களுக்கக உரியவள் (அவரள 
உங்களி டம் ஒப்பரடத்துவிட்கடன்). அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் 
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அவளுக்காக ஆரட ரயக்கூட கரளந்திருக்கவில்ரல'' என்று கூைிகனன். 
பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவரள மக்காவாெிகளிடம் 
அனுப்பிரவத்து, மக்காவில் ரகதிகளாகப் பிடித்துரவக்கப்பட்டிருந்த 
முஸ்லிம்களில் ெிலரை விடுவித்தார்கள். 

 பாடம் : 15 கபாரிடாமல் கிரடத்த தெல்வங்களின் ெட்டம்32  

3610 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் ஊருக்கு 
நீங்கள் தென்று, அங்கு நீங்கள் தங்கி (கபாரிடாமல் அவர்களின் 
தெல்வங்கரளக் ரகப்பற்ைி)னால், அதிலுள்ள உங்களின் பங்கு 
(நன்தகாரடயாக உங்களுக்கக) வந்துகெரும். ஓர் ஊைார் அல்லாஹ்வுக்கும் 
அவனுரடய தூதருக்கும் மாறு தெய்தால் (அவர்கள்மீது தாக்குதல் ததாடுத்து 
அவர்களின் தெல்வங்கரளக் ரகப்பற்ைினால்), அதில் ஐந்தில் ஒரு பாகம் 
(குமுஸ்) அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுரடய தூதருக்கும் கெரும். பின்னர் 
அ(வற்ைில் மிஞ்சுவ)து உங்களுக்கு உரியதாகும். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

3611 உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: பனூ நளரீ் (யூதக்) குலத்தாரின் 
தெல்வங் கள், அல்லாஹ் தன் தூதருக்கு அளித்தரவ ஆகும். அதற்காக 
முஸ்லிம்கள் குதிரை கரளகயா ஒட்டகங்கரளகயா ஓட்டிச் தெல்லவில்ரல 
(கபார் தெய்திருக்கவில்ரல). அரவ நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு மட்டுகம 
உரியரவயாக இருந்தன. அதிலிருந்துதான் நபியவர்கள் தம் வடீ்டாருக்கு 
ஆண்டுச் தெலவுக்குக் தகாடுத்துவந்தார்கள். பிைகு மீதிரய அல்லாஹ்வின் 
பாரதயில் கபாரிடு வதற்கான ஆயத்தப் தபாருட்கள் வாங்க, 
ஆயுதங்களுக்காகவும் குதிரைகளுக்காகவும் தெலவிட்டுவந்தார்கள்.33 இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 

1665

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் அறப் பபாரும் வழிகாட்ட� நெறிகளும்



 
 
 

ஹதீஸ் உமர் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3612 மாலிக் பின் அவ்ஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: என்னிடம் (கலீஃபா) 
உமர் பின் அல்கத் தாப் (ைலி) அவர்கள் ஆளனுப்பினார்கள். நண்பகல் 
கநைத்தில் நான் அவர்களிடம் தென்கைன். அவர்கள் தமது இல்லத்தில் ஒரு 
கட்டிலில் விரிப்பு ஏதுமின்ைி ஈச்ெம் பாயில் ஒரு கதால் தரலயரணயின் 
மீது ொய்ந்தபடி அமர்ந்திருந் தார்கள். அப்கபாது அவர்கள் என்னிடம் (என் 
தபயரைச் சுருக்கி) "மால்! உங்கள் குலத்தாரிலுள்ள ெில குடும்பத்தார் 
(என்னிடம்) விரைந்து வந்தனர். அவர்களுக்குச் ெிைிதளவு நன்தகாரடகரள 
வழங்குமாறு உத்தைவிட்கடன். அரத நீங்கள் தபற்றுச் தென்று, 
அவர்களிரடகய பங்கிட்டுக் தகாடுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். நான், "இந்தப் 
தபாறுப்ரப கவதைவரிடமாவது நீங்கள் ஒப்பரடத்தால் நன்ைாயிருக்குகம!'' 
என்று தொன்கனன். அதற்கு "மாகல! நீங்ககள அரதப் தபற்றுக்தகாள்ளுங்கள்'' 
என்று கூைினார்கள். அப்கபாது (உமர் (ைலி) அவர்களின் தமய்க்காவலர்) 
யர்ஃபஉ என்பார் வந்து, "இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் தரலவகை! உஸ்மான் 
(ைலி), அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைலி), ஸுரபர் பின் அல்அவ்வாம் (ைலி), 
ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) ஆகி கயார் (தங்கரளச் ெந்திக்க வந்துள்ளனர். 
தாங்கள் அவர்கரளச்) ெந்திக்க அனுமதி யளிக்கிைரீ்களா?'' என்று ககட்டார். 
அதற்கு உமர் (ைலி) அவர்கள் "ஆம்' என அவர் களுக்கு அனுமதியளித்தார்கள். 
அவர்கள் அரனவரும் உள்கள வந்(து, அமர்ந்)தனர். பிைகு (ெற்று கநைம் 
கழித்து) யர்ஃபஉ வந்து, "அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களும் அலீ (ைலி) அவர் களும் 
(தங்கரளச் ெந்திக்க அனுமதி ககட்கிைார்கள். அவர்கரளச்) ெந்திக்க 
அனுமதிக்கிைரீ் களா?'' என்று ககட்டார். உமர் (ைலி) அவர்கள் "ஆம்' என்று 
கூைி அவ்விருவருக்கும் அனுமதி அளித்தார்கள். அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், 
"இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் தரலவகை! எனக்கும் தபாய்யரும் பாவியும் 
நாணயமற்ைவரும் கமாெடிக்காைருமான (என் ெககாதைர் மகனான) இவருக்கும் 
(அலீக்கும்) இரடகய தீர்ப்பளியுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள்.34 அப்கபாது 
(உஸ்மான் (ைலி) அவர்களும் உடன்வந்திருந்த அவர்களுரடய நண்பர்களும் 
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அடங்கிய) அக்குழுவினர், "ஆம்; இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் தரலவகை! 
(இந்த) இருவருக்கு மிரடகய தீர்ப்பளித்து ஒருவைது பிடியிலிருந்து மற்ைவரை 
விடுவித்துவிடுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். (இதற்காகத்தான் இவ்விருவரும் 
அக்குழுவினரை முன்கூட்டிகய அனுப்பி ரவத்திருந்தனர் என்று எனக்குத் 
கதான்ைியது.) அதற்கு உமர் (ைலி) அவர்கள், "இருவரும் தபாறுரமயாக 
இருங்கள். எந்த அல்லாஹ்வின் கட்டரளயால் வானமும் பூமியும் 
நிரலதபற்ைிருக்கின்ைனகவா அவன் தபாருட்டால் உங்களிடம் ககட்கிகைன்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(நபிமார்களான எங்களுக்கு) யாரும் 
வாரிொக மாட்டார். நாங்கள் விட்டுச்தெல்வததல்லாம் தர்மகம' என்று 
தொன்னரத நீங்கள் அைிவரீ்களா?'' என்று (அக்குழுவினரிடம்) ககட்டார்கள். 
அக்குழுவினர் "ஆம் (அவ்வாறு தொன்னரத நாங்கள் அைிகவாம்)'' என்று 
பதிலளித்தனர். பிைகு உமர் (ைலி) அவர்கள் (வாதியும் - பிைதிவாதியுமான) அலீ 
(ைலி) அவர்கரளயும் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கரளயும் கநாக்கி, "எந்த 
அல்லாஹ்வின் கட்டரளயால் வானமும் பூமியும் நிரலதபற்ைிருக்கின்ை 
னகவா அவன் தபாருட்டால் உங்கள் இருவரிடமும் ககட்கிகைன்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(நபிமார்களான எங்க ளுக்கு) யாரும் 
வாரிொகமாட்டார். நாங்கள் விட்டுச்தெல்வததல்லாம் தர்மகம' என்று 
தொன்னரத நீங்கள் அைிவரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அவ்விருவரும் "ஆம் 
(அவ்வாறு அவர்கள் தொன்னரத நாங்கள் அைிகவாம்)'' என்று 
விரடயளித்தனர். உமர் (ைலி) அவர்கள், "(கபாரிடாமல் ரகப்பற்ைப் பட்ட) இந்த 
"ஃரபஉ'ச் தெல்வத்ரத தன் தூதருக்கு மட்டுகம உரியதாக அல்லாஹ் 
ஆக்கியிருந்தான். அவர்கரளத் தவிை கவதைவ ருக்கும் அவன் அரதச் 
தொந்தமாக்கவில்ரல'' (என்று கூைிவிட்டு,) "(பல்கவறு) ஊைாரிடமிருந்து 
எரதத் தன் தூதர் ரகப்பற்றுமாறு அல்லாஹ் தெய்தாகனா அது 
அல்லாஹ்வுக்கும் இத்தூத ருக்கும்... உரியது'' (59:7) எனும் இரைவெனத்ரத 
ஓதிக்காட்டினார்கள். (இதற்கு முந்ரதய வெனத்ரதயும் அப்கபாது 
ஓதினார்களா இல்ரலயா என்பது எனக்குத் ததரியாது.) ததாடர்ந்து "எனகவ, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், பனூ நளரீ் குலத்தாரின் தெல்வங்கரள 
(அவர்கள் நாடு கடத்தப்பட்ட பின்) உங்களிரடகய பங்கிட்டுக் தகாடுத்தார்கள். 
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அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
உங்கரளவிட தம்ரமப் தபரிதாகக் கருதவுமில்ரல; உங்கரள விட்டுவிட்டுத் 
தமக்காக அரத எடுத்துக்தகாள்ளவு மில்ரல. இறுதியாக (இரைத்தூதருக்கு 
மட்டுகம இரைவன் ஒதுக்கிய அந்நிதியிலிருந்து) இந்த (ஃபதக்) தெல்வம் 
மட்டுகம எஞ்ெியது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இந்தச் 
தெல்வத்திலிருந்து தம் வடீ்டாரின் ஆண்டுச் தெலரவ எடுத்து(ச் 
தெலவிட்டு)வந்தார்கள். அப்படிக் தகாடுத்த பிைகு மீதியுள்ளரதப் தபாதுச் 
தொத்தாக ஆக்கினார்கள். எந்த அல்லாஹ்வின் கட்டரளயால் வானமும் 
பூமியும் நிரலதபற்ைி ருக்கின்ைனகவா அந்த அல்லாஹ்வின் தபாருட்டால் 
உங்கரள நான் ககட்கிகைன்: இரத நீங்கள் அைிவரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு அக்குழுவினர் "ஆம் (அைிகவாம்)'' என்று பதிலளித்தனர். பிைகு 
அல்லாஹ்ரவப் தபாருட்டாக்கி அக்குழுவினரிடம் ககட்டரதப் கபான்கை 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமும் அலீ (ைலி) அவர்களிடமும் "அரத நீங்கள் 
இருவரும் அைிவரீ்களா?' என்று ககட்டார்கள். அவர்கள் இருவரும் "ஆம் 
(அைிகவாம்)' என்று பதிலளித்தனர். ததாடர்ந்து உமர் (ைலி) அவர்கள், "பிைகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைந்த கபாது (ஆட்ெித் தரலவைாக 
வந்த) அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுரடய (ஆட்ெிக்குப்) பிைதி நிதியாகவன்' என்று கூைினார்கள். (அச்தெல் 
வத்ரத தமது தபாறுப்பில் ரவத்துக் தகாண்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தெயல்பட்டரதப் கபான்கை தாமும் தெயல்பட்டார்கள்.) அப்கபாதும் 
நீங்கள் இருவரும் (அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களிடம்) தென்ைரீ்கள். (அப்பாகஸ!) 
நீங்கள் உம்மு ரடய ெககாதைரின் புதல்வரிடமிருந்து (நபியிடமிருந்து) 
உங்களுக்குச் கெை கவண்டிய வாரிசுச் தொத்ரதக் ககட்டீர்கள். இகதா இவரும் 
(அலீயும்) தம் மரனவிக்கு அவருரடய தந்ரத (ஆகிய நபி)யிடமிருந்து கெை 
கவண்டிய வாரிசுச் தொத்ரதக் ககட்டார். அப்கபாது அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நபிமார்களான) எங்களுக்கு யாரும் 
வாரிொகமாட்டார். நாங்கள் விட்டுச் தெல்வததல்லாம் தர்மகம! என்று 
கூைினார்கள்' என்று பதிலளித்து (அரதத் தை மறுத்து)விட்டார்கள். அப்கபாது 
நீங்கள் இருவரும் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கரளப் தபாய்யைாகவும் பாவியாகவும் 
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நாணயமற்ை கமாெடிக்காைைாகவுகம பார்த்தீர்கள். ஆனால், அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்கள் அந்த விையத்தில் உண்ரமகய உரைத்தார்கள்; நல்லவிதமாககவ 
நடந்துதகாண்டார்கள்; கநர்வழி நின்று வாய்ரமரயகய பின்பற்ைினார்கள் 
என்பரத அல்லாஹ் அைிவான். பிைகு அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் இைந்ததும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கும் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களுக்கும் 
நான் பிைதிநிதியாகனன்; அந்தச் தெல்வத்துக்குப் தபாறுப்கபற் கைன். 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களும் 
தெயல்பட்டரதப் கபான்கை நானும் தெயல்பட்கடன்.) அப்கபாது என்ரனயும் 
நீங்கள் இருவரும் தபாய்யனாகவும் பாவியாகவும் நாணயமற்ை 
கமாெடிக்காைனாகவுகம பார்த்தீர்கள். ஆனால், இந்த விையத்தில் நான் 
உண்ரமகய உரைத்கதன்; நல்ல விதமாககவ நடந்து தகாண்கடன்; கநர்வழி 
நின்று, வாய்ரமரயகய பின்பற்ைிகனன் என்பரத அல்லாஹ் அைிவான். 
பிைகு நீங்களும் (இகதா) இவரும் கெர்ந்து வந்தீர்கள். நீங்கள் இருவரும் ஒகை 
நிரலப் பாட்டில்தான் இருந்தீர்கள். நீங்கள் இருவருகம, அரத எங்கள் 
இருவரிடமும் ஒப்பரடத்து விடுங்கள் என்று கூைினரீ்கள். அப்கபாது உங்கள் 
இருவரிடமும் நான் "நீங்கள் இருவரும் விரும்பினால் இச்தெல்வத்ரத 
ஒப்பரடக்கிகைன். ஆனால், இந்த விையத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எவ்வாறு தெயல்பட்டார்ககளா அவ்வாகை நீங்கள் இருவரும் 
தெயல்பட கவண்டும் எனும் நிபந்தரனயின் கபரில் அல்லாஹ்வின் மீது 
ஆரணயிட்டு வாக் குறுதியளிக்க கவண்டும்' என்று நான் கூைிகனன். நீங்கள் 
இருவரும் அதன் கபரில் (என் நிபந்தரனரய ஏற்று) அச்தெல்வத்ரதப் 
தபற்றுச் தென்ைரீ்கள். அவ்வாறுதாகன?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் 
இருவரும் "ஆம்' என்று பதிலளித்தனர். ததாடர்ந்து உமர் (ைலி) அவர்கள், 
"பின்னர் நீங்கள் இருவரும் உங்களிருவர் இரடகய தீர்ப்பளிக்கும்படி ககாரி 
என்னிடம் வந்துள்ளரீ்கள். இல்ரல, அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் இந்த 
விையத்தில் இரதத் தவிை கவதைந்தத் தீர்ப்ரபயும் மறுரம நாள் 
நிகழும்வரை அளிக்கமாட்கடன். உங்கள் இருவைாலும் இரதப் பைாமரிக்க 
முடியா விட்டால், என்னிடகம அரதத் திரும்ப ஒப்பரடத்துவிடுங்கள் (அரத 
நாகன பைாமரித்துக் தகாள்கிகைன்)'' என்று தொன்னார்கள்.35  
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3613 கமற்கண்ட ஹதீஸ், மாலிக் பின் அவ்ஸ் பின் அல்ஹதஸான் (ைஹ்) 
அவர்களி டமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது: அவற்ைில், "உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் என்னிடம் 
ஆளனுப்பினார்கள். (நான் தென்கைன்.) அப்கபாது அவர்கள் உங்கள் 
குலத்தாரில் ெில குடும்பத்தார் (என் னிடம்) வந்தார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆைம்ப மாகிைது. கமலும் அவற்ைில், "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அந்த (ஃரபஉ)ச் தெல்வத்திலிருந்கத தம் வடீ்டாருக்கு ஓைாண்டிற்குச் 
தெலவிட்டுவந்தார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. மஅமர் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அச்தெல்வத்திலிருந்து 
தம் வடீ்டாருக்கு ஓைாண்டிற்கு கவண்டிய உணரவ கெமித்து ரவப்பார்கள். 
பிைகு மீதிரய எடுத்து, அல்லாஹ்வின் (பாரதயில் தெலவிடும்) தெல்வத்ரத 
எந்த இனங்களில் தெலவிடுவார்ககளா அவற்ைில் (நல நிதியாக ரவத்துச்) 
தெலவிட்டுவந்தார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 

 பாடம் : 16 "(இரைத்தூதர்களாகிய) எங்களுக்கு யாரும் (தொத்தில்) வாரிொக 
முடியாது. நாங்கள் விட்டுச்தெல்பரவதயல்லாம் தர்மம் ஆகும்'' என்று நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூைியது.  

3614 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இைந்தகபாது, அவர்களின் துரணவியர் உஸ்மான் (ைலி) அவர்கரள 
(என் தந்ரத கலீஃபா) அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களிடம் அனுப்பிரவத்து, 
(அல்லாஹ்வின் தூதரிடமிருந்து) தங்களுக்குச் கெை கவண்டிய தொத்ரத 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களிடம் ககட்க விரும்பினர். அப்கபாது நான் அவர்கரளப் 
பார்த்து, "(இரைத்தூதர்களான) எங்களுக்கு யாரும் (தொத்தில்) வாரிொக 
முடியாது. நாங்கள் விட்டுச்தெல்பரவதயல்லாம் தர்மகம' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொல்லியிருக்கவில்ரலயா?'' என்று 
ககட்கடன்.36  

3615 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் புதல்வி ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் (அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள் இைந்த பிைகு), (கலீஃபா) அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ைலி) அவர்களிடம் 
ஆளனுப்பி, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ஒதுக்கித் 
தந்திருந்த மதீனா(விலிருந்த பனூ நளரீ் குலத்தாரின்) தொத்து, "ஃபதக்' 
(ஃரபஉச்) தொத்து, ரகபர் தொத்தில் ஐந்தில் ஒரு பகுதியில் எஞ்ெியிருப்பது 
ஆகியவற் ைில் தமக்குச் கெை கவண்டிய வாரிசுரிரம ரயக் ககட்டார்கள். 
அதற்கு (கலீஃபா) அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "(இரைத்தூதர்களான) எங்களுக்கு யாரும் (தொத்தில்) வாரிொக 
முடியாது. நாங்கள் விட்டுச்தெல்பரவதயல்லாம் தர்மம் ஆகும். இந்தச் 
தெல்வத்திலிருந்கத முஹம்மதின் குடும்பத்தார் ொப்பிடுவார்கள்' என்று 
தொல்லியிருக்கிைார்கள். (எனகவ,) அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தர்மமாக விட்டுச்தென்ை இந்தச் 
தொத்தில் நான் ெிைிதும் மாற்ைம் தெய்யமாட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது காலத்தில் எந்நிரலயில் இந்தச் தொத்துகள் 
இருந்துவந்தனகவா, அகத நிரலயில் அரவ நீடிக்கும். இ(ந்தச் தொத்துகரளப் 
பங்கிடும் விையத்)தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தெயல்பட்ட 
படிகய நானும் தெயல்படுகவன்'' என்று கூைி, ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்களிடம் 
(அவற்ைில்) எரதயும் ஒப்பரடக்க மறுத்துவிட்டார்கள். இதனால் அபூபக்ர் 
(ைலி) அவர்களிடம் ககாபித்துக்தகாண்டு, இைக்கும்வரை அவர்களுடன் 
ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் கபெவில்ரல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இைந்த பின் ஆறு மாதகாலம்தான் ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் உயிர் 
வாழ்ந்தார்கள். ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் இைந்தகபாது, அவர்களின் கணவர் 
அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் (இைப்பதற்கு முன் ஃபாத்திமா அவர்கள் 
ககட்டுக்தகாண்டதற்கிணங்க) இைவிகலகய அவர்கரள அடக்கம் 
தெய்துவிட்டார்கள். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களுக்குக்கூட இது குைித்துத் 
ததரிவிக்கவில்ரல. அலீ (ைலி) அவர்ககள ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்களுக்கு 
இறுதி (ஜனாஸா)த் ததாழுரக ததாழுவித்தார்கள். ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் 
வாழ்ந்தவரையில், அலீ (ைலி) அவர்கள்மீது மக்களுக்கு ஒரு தனிக் கவனம் 
இருந்து வந்தது. ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் இைந்துவிட்ட பின் மக்களின் 
முகங்களில் (மரியாரதயில்) மாற்ைத்ரத அலீ (ைலி) அவர்கள் கண்டார்கள். 
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எனகவ, (கலீஃபா) அபூபக்ரிடம் ெமைெம் கபெவும் வாக்களிப்புப் பிைமாணம் 
(ரபஅத்) தெய்துதகாள்ளவும் விரும்பினார்கள். அந்த (ஆறு) மாதங்களில் 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர் களுக்கு அலீ (ைலி) அவர்கள் வாக்களிப்புப் பிைமாணம் 
தெய்து தகாடுத்திருக்கவில்ரல. ஆககவ, "(கலீஃபா அவர்ககள!) நீங்கள் மட்டும் 
எங்களிடம் வாருங்கள். தங்களுடன் கவதைவரும் வை கவண்டாம்'' என்று கூைி 
அலீ (ைலி) அவர்கள் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களுக்கு ஆளனுப்பினார்கள். (அபூபக்ர் 
(ைலி) அவர் களுடன் உமர் (ைலி) அவர்கள் வருவரத அலீ (ைலி) அவர்கள் 
விரும்பாததால்தான் அலீ (ைலி) அவர்கள் இவ்வாறு கூைினார்கள்.) (இச்தெய்தி 
அைிந்த) உமர் (ைலி) அவர்கள் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! நீங்கள் மட்டும் தனியாக அவர்களிடம் தெல்லாதீர்கள். 
(உங்களுக்குரிய கண்ணியத்ரத அவர்கள் தகாடுக்காமல் இருந்துவிடலாம்)'' 
என்று கூைினார்கள். அதற்கு அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள், "என் விையத்தில் 
அவர்கள் அப்படி நடந்துதகாள்ள மாட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
அவர்களிடம் நான் தென்கை தீருகவன்'' என்று கூைிவிட்டு, அவ்வாகை 
அவர்களிடம் தென்ைார்கள். அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் ஏகத்துவ 
உறுதிதமாழி கூைி, இரைவரன வாழ்த்தி னார்கள். பிைகு, (அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்கரள கநாக்கி) "உங்கள் ெிைப்ரபயும் உங்களுக்கு அல்லாஹ் வழங்கிய 
(பாக்கியத்)ரதயும் நாங்கள் அைிகவாம். அல்லாஹ் உங்களிடம் ஒப்பரடத் 
துள்ள இந்த (ஆட்ெித் தரலரம எனும்) நன்ரமரயக் குைித்து நாங்கள் 
தபாைாரமப்படவில்ரல. ஆயினும், இந்த (ஆட்ெிப் தபாறுப்பு) விையத்தில் 
(எங்களிடம் ஆகலாெரன கலக்காமல்) தன்னிச்ரெயாகச் 
தெயல்பட்டுவிட்டீர்கள். ஆனால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
எங்களுக்குள்ள உைவு முரையின் காைணத்தால் (ஆட்ெித் தரலவரைத் 
கதர்ந்ததடுக்கும் விையத்தில்) எங்களுக்கு ஓர் உரிரம உண்டு என நாங்கள் 
கருதிவந்கதாம்'' என்று கூைினார்கள். அலீ (ைலி) அவர்கள் அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்களிடம் கபெிக்தகாண்டிருக்க, அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களின் கண்கள் 
கண்ணரீைச் தொரிந்தன. அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் கபெத் துவங்கியகபாது, "என் 
உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அ(ந்த இரை)வன்மீது ெத்தியமாக! என்னுரடய 
உைவினர்களின் உைரவப் கபணுவரதவிட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்களின் உைவினர்ககள எனக்கு மிகவும் உவப்பான வர்கள். இந்தச் 
தெல்வங்கள் ததாடர்பாக எனக்கும் உங்களுக்குமிரடகய ஏற்பட்ட (கருத்து 
கவறுபாட்டின்) விவகாைத்தில் நான் நியாயமாக நடந்துதகாள்வதில் ெிைிதும் 
குரைரவக்கவில்ரல. இந்த விையத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தெய்யக் கண்ட எரதயும் தெய்யாமல் நான் விட்டுவிடவுமில்ரல'' 
என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களிடம் அலீ (ைலி) 
அவர்கள் "தங்களுக்கு வாக்களிப் புப் பிைமாணம் (ரபஅத்) தெய்து 
தகாடுப்பதற்காக நான் நண்பகலுக்குப் பின் (கட்டாயம்) வருகவன்'' என்று 
கூைினார்கள். (அன்று) அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் லுஹ்ர் ததாழுரகரய 
முடித்ததும் தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்) மீகதைி, ஏகத்துவ உறுதிதமாழி 
கூைி, இரைவரன வாழ்த்திய பிைகு அலீ (ைலி) அவர்கள் குைித்தும், அவர் 
தமக்கு வாக்களிப்புப் பிைமாணம் (ரபஅத்) தெய்து தகாடுக்கத் தாமதமானது 
குைித்தும், அதற்கு அலீ (ைலி) அவர்கள் தம்மிடம் கூைிய காைணம் குைித்தும் 
எடுத்துரைத்தார்கள். பின்னர் (அல்லாஹ்விடம்) பாவமன்னிப்புக் ககாரினார்கள். 
பிைகு அலீ (ைலி) அவர்கள் (எழுந்து), ஏகத்துவ உறுதிதமாழி கூைி இரைவரன 
வாழ்த்திய பின் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களின் தகுதிரயக் கண்ணியப்படுத்திப் 
கபெினார்கள். "தாம் இவ்வாறு (ஆறு மாதம்) நடந்துதகாள்ளக் காைணம், 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள்மீது தகாண்ட தபாைாரமகயா அல்லது அவர்களுக்கு 
அல்லாஹ் வழங்கிய ெிைப்ரப நிைாகரித்தகதா அல்ல. மாைாக, (ஆட்ெித் 
தரலரமரயத் கதர்ந்ததடுக்கும்) இந்த விையத்தில் எங்களுக்குப் பங்கு 
உண்டு என (நபியின் குடும்பத்தாைாகிய) நாங்கள் கருதிவந்தகதயாகும். 
ஆனால், (எங்களிடம் ஆகலாெிக்காமல்) தன்னிச்ரெயாகச் தெயல்படும் நிரல 
ஏற்பட்டுவிட்டது. அதனால் எங்களுக்கு மனவருத்தம் ஏற்பட்டது'' என்று 
கூைினார்கள். இரதக் ககட்டு முஸ்லிம்கள் மகிழ்ச்ெியரடந்து (அலீ (ைலி) 
அவர்கரளப் பார்த்து) "நீங்கள் ெரியாககவ நடந்துதகாண்டீர்கள்'' என்று 
கூைினர். இயல்பு நிரலக்கு அலீ (ைலி) அவர்கள் திரும்பியகபாது, 
முஸ்லிம்கள் அலீ (ைலி) அவர்களிடம் தநருக்கமானவர்களாக ஆகி 
விட்டனர்.37  
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3616 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "ஃபாத்திமா 
(ைலி) அவர் களும் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களும் (கலீஃபா) அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்களிடம் தென்று, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிட மிருந்து 
தங்களுக்குச் கெை கவண்டிய வாரிசுச் தொத்ரதக் ககட்டனர். அப்கபாது 
அவர்களிருவரும் "ஃபதக்' பகுதியிலிருந்த நபியவர்களின் நிலத்ரதயும் 
ரகபரில் அவர்களுக்குக் கிரடத்த பங்ரகயுகம அவ்வாறு ககாரினர். அப்கபாது 
அவர்கள் இருவரிடமும் (கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி) அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்கள் கூைினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாகை இடம்தபற்றுள்ளன. கமலும், இந்த 
அைிவிப்புகளில் பின்வருமாறு காணப்படுகிைது: பிைகு அலீ (ைலி) அவர்கள் 
எழுந்து அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களின் தகுதிகளில் ெிலவற்ரைக் 
கண்ணியப்படுத்திப் கபெினார்கள்; அவர்களின் ெிைப்ரபயும் முதலிடத்ரதயும் 
பற்ைிக் கூைினார்கள். பிைகு அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கரள கநாக்கிச் தென்று 
அவர்களிடம் வாக்களிப்புப் பிைமாணம் (ரபஅத்) தெய்தார் கள். அப்கபாது 
மக்கள் அலீ (ைலி) அவர் கரள கநாக்கி வந்து "நீங்கள் ெரியாககவ 
நடந்துதகாண்டீர்கள்; நன்முரையில் நடந்து தகாண்டீர்கள்'' என்று கூைினர். 
அலீ (ைலி) அவர்கள் நிரலரமரய இயல்புக்குக் தகாண்டு வந்தகபாது 
முஸ்லிம்கள் அலீ (ைலி) அவர்களுக்கு தநருக்கமானவர்களாக ஆகிவிட்டனர்.  

3617 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைந்துவிட்ட பிைகு, 
அவர்களின் புதல்வி ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ் தன் தூதருக்கு 
ஒதுக்கித் தந்திருந்த ("ஃரபஉ'ச்) தெல்வத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் விட்டுச்தென்ைதிலிருந்து தமக்குச் கெை கவண்டிய வாரிசுச் 
தொத்ரதப் பங்கிட்டுத் தருமாறு (கலீஃபா) அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களிடம் 
ககட்டார்கள். அப்கபாது ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்களிடம் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(இரைத்தூதர்களான எங்களுக்கு) 
யாரும் (தொத்தில்) வாரிொக முடியாது. நாங்கள் விட்டுச்தெல்பரவ எல்லாம் 
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தர்மம் ஆகும் என்று தொல்லியிருக்கிைார்கள்'' எனக் கூைி (அதிலிருந்து பங்கு 
தை மறுத்து)விட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பிைகு 
ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் ஆறு மாதங்ககள உயிர் வாழ்ந்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது தனி நிதியாக) விட்டுச் தென்ை 
ரகபர், ஃபதக் ஆகிய பகுதிகளின் தொத்துகளிலிருந்தும் மதீனாவில் அவர்கள் 
தர்மமாக விட்டுச்தென்ை தொத்திலிருந்தும் தமக்குப் பங்கு தரும்படிகய 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர் களிடம் ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் 
ககட்டுக்தகாண்டிருந்தார்கள். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் ஃபாத்திமாவின் 
ககாரிக்ரகரய ஏற்க மறுத்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தெய்துவந்த எந்த ஒன்ரையும் நான் தெய்யாமல் விடமாட்கடன். அரத நான் 
தெய்கத தீருகவன். அவர்களுரடய தெயல்களில் எரதகயனும் நான் 
விட்டுவிட்டால் நான் வழி தவைிவிடுகவகனா என அஞ்சுகிகைன்'' என்று 
தொன்னார்கள். (அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களின் மரைவுக் குப் பின்,) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவில் தர்மமாக விட்டுச் தென்ை 
தொத்ரத (கலீஃபா) உமர் (ைலி) அவர்கள், அலீ (ைலி) அவர்களிடமும் அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்களிடமும் ஒப்பரடத் தார்கள். அந்தச் தொத்தி(ன் பைாமரிப்பி)ல் 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கரள அலீ (ைலி) அவர்கள் மிரகத்து 
(ஓைங்கட்டி)விட்டார்கள். ரகபர் மற்றும் ஃபதக்கில் இருந்த தொத்து கரள 
(கலீஃபா) உமர் (ைலி) அவர்கள் (யாரிட மும் ஒப்பரடக்காமல்) தமது தபாறுப்பி 
கலகய ரவத்துக்தகாண்டார்கள். கமலும், "இவ்விைண்டும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தர்மமாக விட்டுச்தென்ைரவ. அரவ அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட கடரமகரளயும் அவெைத் 
கதரவகரளயும் நிரைகவற்றுவதற்காக (ஒதுக்கப்பட்டு) இருந்தன. 
அவ்விைண்டின் அதிகாைமும் ஆட்ெிக்குப் தபாறுப்கபற்பவரிடம் இருக்க 
கவண்டும்'' என்று தொன்னார்கள். இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) 
அவர்கள் (இந்த ஹதீரஸ அைிவித்தகபாது), "அந்த இரு தொத்துகளும் 
இன்றுவரை அவ்வாகை (ஆட்ெியாளரின் தபாறுப்பிகலகய) இருந்து 
வருகின்ைன'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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3618 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் வாரிசுகள் ஒரு 
தீனாரைக்கூட (வாரிசுப்) பங்காகப் தபைமாட்டார்கள். என் மரனவிமார் 
களுக்குச் கெை கவண்டிய வாழ்க்ரகச் தெலவும் என் உதவியாளரின் 
ஊதியமும் கபாக நான் விட்டுச்தெல்பரவதயல்லாம் தர்மம் ஆகும். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.38 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

3619 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (இரைத்தூதர்களான) எங்களுக்கு 
யாரும் (தொத்தில்) வாரிொக முடியாது. நாங்கள் விட்டுச்தெல்பரவதயல்லாம் 
தர்மம் ஆகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். பாடம் : 
17 கபாரில் கலந்துதகாண்டவர்களி ரடகய கபார்ச் தெல்வத்ரத பங்கிடும் 
முரை.  

3620 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், கபாரில் கிரடத்த தெல்வத்ரதப் பங்கிட்டார் கள். 
(கபாரில் கலந்துதகாண்ட ஒரு மனிதருடன் குதிரையிருந்தால் அவருக்கு ஒரு 
பாகமும்) குதிரைக்காக இரு பாகங்களும் காலாட்பரட வைீருக்கு ஒரு 
பாகமும் தகாடுத்தார்கள்.39 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "கபாரில் கிரடத்த தெல்வத்ரத' எனும் 
குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

பாடம் : 18 பத்ருப் கபாரில் வானவர்கள் மூலம் (இரைவன்) உதவி 
தெய்ததும் கபார்ச் தெல்வங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டதும்.40  
3621 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், பத்ருப் கபார் நாளில் (எதிரிகளான) இரண 
ரவப்பாளர்கள் (எண்ணிக்ரக) ஆயிைம் கபைாக இருப்பரதயும், 
(முஸ்லிம்களான) தம் கதாழர்கள் முன்னூற்றுப் பத்ததான்பது கபைாக 
இருப்பரதயும் கண்டார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
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(ததாழுரகயின் திரெயான) "கிப்லா'ரவ முன்கனாக்கித் தம் கைங்கரள 
நீட்டித் தம் இரைவரன உைத்த குைலில் (அரழத்துப்) பிைாத்தித்தார்கள். 
"இரைவா! எனக்கு நீ அளித்த வாக்கு றுதிரய நிரைகவற்றுவாயாக. 
இரைவா! எனக்கு அளித்த வாக்குறுதிரய வழங்குவா யாக. இரைவா! 
இஸ்லாமியரில் இக்குழுவி னரை நீ அழித்துவிட்டால், இந்தப் பூமியில் 
உன்ரன (மட்டுகம) வழிபட (இனி) யாரும் இருக்கமாட்டார்கள்'' என்று தம் 
கைங்கரள நீட்டி, கிப்லாரவ முன்கனாக்கி இரைவனிடம் 
பிைார்த்தித்துக்தகாண்கடயிருந்தார்கள். எந்த அளவுக்தகன்ைால், (ரககரள 
உயர்த்தியதால்) அவர்களுரடய கதாள்களிலிருந்து அவர்களின் கமல்துண்டு 
நழுவி கீகழ விழுந்துவிட்டது. அப்கபாது அவர்களிடம் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் 
வந்து, அத்துண்ரட எடுத்து அவர்களின் கதாள்கள்மீது கபாட்டுவிட்டு, 
பின்னாலிருந்து அவர்கரளக் கட்டியரணத்துக்தகாண்டு, "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! உங்கள் இரைவனிடம் கவண்டியது கபாதும். அவன் உங்களுக்கு 
அளித்த வாக்குறுதிரய நிச்ெயம் நிரைகவற்றுவான்'' என்று கூைினார்கள். 
அப்கபாது வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "நீங்கள் உங்கள் 
இரைவனிடம் பாது காப்புக் ககாரியகபாது "உங்களுக்குப் பின்னால் 
அணிவகுக்கும் ஆயிைம் வானவர்கரளக் தகாண்டு உங்களுக்கு நான் உதவி 
தெய்கவன்' என்று அவன் உங்களுக்குப் பதிலளித்தான்'' (8:9) எனும் வெனத்ரத 
அருளினான். அவ்வாகை நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு வானவர்கரளக் தகாண்டு 
அல்லாஹ் உதவியளித்தான். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான 
அபூஸுரமல் ெிமாக் பின் அல்வலீத் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இந்த 
ஹதீரஸ உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து எனக்கு அைிவித்த 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார் கள்: அன்ரைய தினத்தில் 
முஸ்லிம்களில் ஒருவர் தமக்கு முன் தென்றுதகாண்டிருந்த 
இரணரவப்பாளர்களில் ஒருவரை விைட்டிச் தென்றுதகாண்டிருந்தார். 
அப்கபாது தமக்கு கமகல ொட்ரடரயச் சுழற்ைி அடிக்கும் ெப்தத்ரதயும், ஒரு 
குதிரை வைீர் "ரஹஸூம்! முன்கனைிச் தெல்'' என்று கூைியரதயும் 
தெவியுற்ைார். உடகன தமக்கு முன்னால் தென்றுதகாண்டிருந்த அந்த 
இரணரவப்பாளர் மல்லாந்து வழீ்ந்து கிடப்பரதக் கண்டார். அந்த 
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இரணரவப்பாளரின் (அருகில் தென்று) அவர் பார்த்த கபாது, அவனது 
மூக்கில் காயகமற்பட்டிருப்பரதயும் ொட்ரடயால் அடிபட்டது கபால் அவனது 
முகம் கிழிந்து முகதமல்லாம் பச்ரெயாகக் கன்ைிப் கபாயிருப்பரதயும் 
கண்டார். உடகன அந்த அன்ொரீ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து, அரதப் பற்ைித் ததரிவித்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"நீர் தொன்னது உண்ரமகய. இது மூன்ைாவது வானிலிருந்து இைங்கிய 
(வானவர்களின்) உதவியாகும்'' என்று கூைினார்கள்.41 (முஸ்லிம்கள்) 
அன்ரைய தினத்தில் (இரணரவப்பாளர்களில்) எழுபது கபரைக் தகான்ைனர்; 
எழுபது கபரைச் ெிரைப்பிடித்தனர். முஸ்லிம்கள் எதிரிகரளச் 
ெிரைப்பிடித்தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்களிடமும் உமர் (ைலி) அவர்களிடமும் "இந்தக் ரகதிகள் விையத்தில் 
நீங்கள் என்ன கருதுகிைரீ்கள் (இவர்கரள என்ன தெய்யலாம்)?'' என்று 
(ஆகலாெரன) ககட்டார்கள். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
(எதிரிகளாயினும்) அவர்கள் (நம்) தந்ரதயின் ெககாதைர் புதல்வர்ககள; நம் 
குலத்தாகை. அவர்களிடமிருந்து ஏகதனும் பிரணத் ததாரகரயப் 
தபற்றுக்தகாள்ளுங்கள்; அது இரைமறுப்பாளர்களுக்தகதிைான பலமாக நமக்கு 
அரமயும். அவர்களுக்கு அல்லாஹ் இஸ்லாத்திற்கு வழிகாட்டக்கூடும். 
இவ்வாகை நான் கருதுகிகைன்'' என்ைார்கள். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "நீங்கள் என்ன கருதுகிைரீ்கள், கத்தாபின் புதல்வகை?'' என்று 
ககட்டார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள், "இல்ரல, அல்லாஹ் வின் மீதாரணயாக! 
(இவ்வாறு தெய்யாதீர் கள்), அல்லாஹ்வின் தூதகை! எனது கருத்து அபூபக்ர் 
அவர்களின் கருத்ரதப் கபான்ை தன்று. மாைாக, அவர்கரள எங்களிடம் ஒப்ப 
ரடத்துவிடுங்கள். அவர்களின் கழுத்துகரள நாங்கள் துண்டித்துவிடுகிகைாம். 
அக்கீரல அலீ அவர்களிடம் ஒப்பரடத்துவிடுங்கள்; அவைது கழுத்ரத அலீ 
துண்டிக்கட்டும்! (உமர் (ைலி) அவர்கள் தம் குலத்தாரில் ஒருவரின் தபயரைக் 
குைிப்பிட்டு) இன்ன மனிதரை என்னிடம் ஒப்பரடயுங்கள். நான் அவைது 
கழுத்ரதத் துண்டித்துவிடுகிகைன். ஏதனனில், இவர்கள் இரைமறுப்பின் 
தரலவர்கள்; அதன் முன்கனாடிகள். (எனகவ, பிரணத் ததாரக தபற்று 
இவர்கரள விடுவிக்க கவண்டாம்)'' என்று (ஆகலாெரன) கூைினார்கள். உமர் 
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(ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களின் கருத்ரதகய 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விரும்பினார்கள். எனது கருத்ரத 
அவர்கள் ஆதரிக்கவில்ரல. மறுநாள் தென்ைகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களும் அமர்ந்து 
அழுதுதகாண்டிருந்தனர். நான் "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நீங்களும் உங்கள் 
நண்பரும் ஏன் அழுகிைரீ்கள்? உங்கள் அழுரகக்கான காைணத்ரத அைிந்தால் 
நானும் அழுகவன். அழுரக வைாவிட்டாலும் உங்கள் இருவைது அழுரகரயக் 
கண்டு அழுவது கபான்ைாவது இருப்கபகன!'' என்று கூைிகனன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ரகதிகளிடமிருந்து பிரணத் 
ததாரகரயப் தபற்றுக்தகாண்டு அவர்கரள விடுவித்துவிடலாம் என 
உங்களுரடய நண்பர்கள் எனக்குக் கூைிய ஆகலாெரனக்காககவ நான் 
அழுகிகைன். ஆனால், (இகதா) இந்த மைத்திற்கு அருகில் அந்த எதிரிகள் 
கவதரன தெய்யப்படுவது எனக்கு எடுத்துக் காட்டப்பட்டது என்று (தமக்கு 
அருகிலிருந்த ஓர் மைத்ரதக் காட்டி) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ், "பூமியில் எதிரி கரள கவைறுக்கும்வரை 
ெிரைப்பிடித்தல் எந்த நபிக்கும் தகாது'' என்று ததாடங்கி, "நீங்கள் அரடந்த 
கபார்ச் தொல்வங்கரள அனுமதிக்கப்பட்ட தூய்ரமயானரவயாககவ (கருதி) 
உண்ணுங்கள்'' (8:67-69) என்பது வரை (மூன்று வெனங்கரள) அருளினான். 
அப்கபாதுதான் கபார்ச் தெல்வங்கரள அவர்களுக்கு அல்லாஹ் 
அனுமதித்தான். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 19 ரகதிரயக் கட்டிரவப்பது, அரடத்து ரவப்பது, அல்லது 
தபருந்தன்ரமயு டன் விட்டுவிடுவது தெல்லும்.  

3622 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "நஜ்த்' பகுதிக்குக் குதிரைப் பரடதயான்ரை அனுப்பினார்கள். அந்தப் 
பரடயினர் யமாமாவாெிகளின் தரலவரும் "பனூ ஹனஃீபா' குலத்ரதச் 
கெர்ந்தவருமான ஸுமாமா பின் உஸால் எனப்படும் மனிதரை (ரகது தெய்து) 
தகாண்டுவந்தார் கள்; (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெலின் தூண்களில் ஒன்ைில் 
அவரைக் கட்டிப்கபாட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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அவரிடம் வந்து, "(உம்முரடய விையத்தில் நான் தொல்லப்கபாகும் தீர்ப்ரபப் 
பற்ைி) நீர் என்ன கருதுகிைரீ், ஸுமாமா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், "நல்லகத 
கருதுகிகைன், முஹம்மகத! நீங்கள் என்ரனக் தகான்ைால் இைத்தப் பழிவாங்க 
கவண்டிய ஒருவரனகய தகால்கிைரீ்கள். நீங்கள் (என்ரன மன்னித்து) 
உபகாைம் தெய்தால், நன்ைி பாைாட்டக்கூடிய ஒருவனுக்கக உபகாைம் 
தெய்கிைரீ்கள். நீங்கள் தெல்வத்ரத விரும்பினால் ககளுங்கள். நீங்கள் 
விரும்புவது தகாடுக்கப்படும்'' என்ைார். அன்ரைய தினம் அவரை 
(அந்நிரலயிகலகய) விட்டுவிட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தென்ைார்கள். மறுநாள் வந்தகபாது அவரிடம், "ஸுமாமா, (உம்முரடய 
விையத்தில் நான் தொல்லப்கபாகும் தீர்ப்ரபப் பற்ைி) நீர் என்ன கருதுகிைரீ்?'' 
என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், "உங்களிடம் நான் (ஏற்தகனகவ) 
கூைியதுதான்: நீங்கள் உபகாைம் தெய்தால் நன்ைி பாைாட்டக்கூடிய 
ஒருவனுக்கக உபகாைம் தெய்கிைரீ்கள். நீங்கள் (என்ரனக்) தகான்ைால் இைத்தப் 
பழிவாங்க கவண்டிய ஒருவரனகய தகால்கிைரீ்கள். நீங்கள் தெல்வத்ரத 
விரும்பினால் ககளுங்கள்; நீங்கள் விரும்புவது தகாடுக்கப் படும்'' என்ைார். 
அன்றும் அவரை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விட்டுவிட்டார்கள். 
மூன்ைா வது நாள் வந்தகபாது, "ஸுமாமா! என்ன கருதுகிைரீ்?'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டார்கள். அவர், "நான் 
(ஏற்தகனகவ) உங்களிடம் தொன்னரதத்தான் கருதுகிகைன். நீங்கள் உபகாைம் 
தெய்தால் நன்ைி பாைாட்டும் ஒருவனுக்கக உபகாைம் தெய்கிைரீ்கள். நீங்கள் 
என்ரனக் தகான்ைால் இைத்தப் பழிவாங்க கவண்டிய ஒருவரனகய 
தகால்கிைரீ்கள். நீங்கள் தெல்வத்ரத விரும்பி னால் ககளுங்கள். அதில் 
நீங்கள் விரும்புவது தகாடுக்கப்படும்'' என்று தொன்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "ஸுமாமாரவ அவிழ்த்துவிடுங்கள்'' என்று கூைிவிட்டார்கள். 
உடகன, ஸுமாமா பள்ளி வாெலுக்கு அருகிலிருந்த கபரீச்ெந் கதாட் 
டத்திற்குச் தென்று குளித்துவிட்டுப் பள்ளிவாெலுக்கு வந்தார். 
"அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவனில்ரல என்று உறுதிதமாழிகிகைன். 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் அடியாரும் தூதரும் ஆவார்கள் 
என்றும் உறுதிதமாழிகிகைன்'' என்று கூைி (முஸ்லிம் ஆ)னார். பிைகு 
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"முஹம்மகத! அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (இன்றுவரை) உங்கள் 
முகத்ரதவிட எனக்கு மிகவும் தவறுப்புக்குரிய முகம் கவதைதுவும் 
இருக்கவில்ரல. ஆனால், (இன்று) உங்க ளுரடய முகம் மற்தைல்லா 
முகங்கரளயும்விட எனக்கு மிகவும் பிரியமானதாக ஆகிவிட்டது. 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (இன்றுவரை) உங்கள் மார்க்கத்ரதவிட என் 
தவறுப்புக்குரிய மார்க்கம் கவதைதுவும் இருக்கவில்ரல. ஆனால், (இன்று) 
உங்களுரடய மார்க்கம் மற்தைல்லா மார்க்கங்கரளயும்விட எனக்கு மிகவும் 
பிரியமானதாக ஆகிவிட்டது. அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (இன்றுவரை) 
உங்கள் ஊரைவிட எனக்கு தவறுப்பான ஊர் கவதைதுவும் இருக்க வில்ரல. 
ஆனால், (இன்று) உங்கள் ஊகை மற்தைல்லா ஊர்கரளயும்விட எனக்கு 
மிகவும் பிரிய மானதாக ஆகிவிட்டது. உங்கள் குதிரைப் பரடயினர் என்ரனப் 
பிடித்து(வந்து)விட்டனர். நான் "உம்ைா'ச் தெய்ய விரும்புகிகைன். நீங்கள் என்ன 
கருதுகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவருக்கு நற்தெய்தி கூைி, "உம்ைா'ச் தெய்ய அவருக்கு அனுமதியளித்தார்கள். 
அவர் மக்காவிற்குச் தென்ைகபாது அவரிடம் ஒருவர், "நீர் மதமாைிவிட்டீைா?'' 
என்று ககட்டார். அதற்கு ஸுமாமா (ைலி) அவர்கள், "இல்ரல, அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! (நான் மதம் மாைவில்ரல) அல்லாஹ்வின் தூதருடன் 
இரணந்து இரைவனுக்குக் கீழ்ப்படியும் முஸ்லிமாக மாைிவிட்கடன். 
இல்ரல; அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அனுமதியளிக்காத வரை (எனது பகுதியான) யமாமாவிலிருந்து ஒரு 
ககாதுரம தானியம் கூட (மக்காவாெிகளான) உங்களுக்கு வைாது'' என்று 
தொன்னார்கள்.42 

 3623 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நஜ்த்' பகுதிரய கநாக்கி குதிரைப் பரடதயான்ரை 
அனுப்பினார்கள். அந்தப் பரடயினர் யமாமாவாெிகளின் தரலவைான 
ஸுமாமா பின் உஸால் அல்ஹனஃப ீஎனப் படும் ஒருவரை (ரகது தெய்து) 
தகாண்டுவந் தார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் 
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கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. எனினும், 
அதில் "என்ரன நீங்கள் தகான்ைால், இைத்தப் பழிவாங்க கவண்டிய 
ஒருவரனகய தகால்கிைரீ்கள்'' என இடம்தபற்றுள்ளது. 

 பாடம் : 20 யூதர்கரள ஹிஜாஸ் பகுதியிலிருந்து நாடு கடத்தியது.  
3624 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் பள்ளிவாெலில் 
இருந்தகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் 
புைப்பட்டுவந்து, "யூதர்கரள கநாக்கிச் தெல்லுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
உடகன நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் புைப்பட்டு 
யூதர்களிடம் தென்கைாம். அங்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
நின்றுதகாண்டு, "யூதச் ெமுதாயத் தாகை! இஸ்லாத்ரத ஏற்றுக்தகாள்ளுங்கள்; 
பாதுகாப்புப் தபறுவரீ்கள்'' என்று அவர் களுக்கு அரழப்பு விடுத்தார்கள். 
அதற்கு யூதர்கள், "அபுல்காெிகம! நீங்கள் தொல்ல கவண்டியரதச் தொல்லி 
விட்டீர்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "இ(வ்வாறு, "நான் தொல்ல கவண்டியரத தொல்லிவிட்கடன்' என 
நீங்கள் ஒப்புக்தகாள்வ)ரதத்தான் நான் எதிர் பார்க்கிகைன். நீங்கள் 
இஸ்லாத்ரத ஏற்றுக் தகாள்ளுங்கள்; பாதுகாப்புப் தபறுவரீ்கள்'' என்று 
தொன்னார்கள். அப்கபாதும் யூதர்கள் "அபுல்காெிகம! நீங்கள் தொல்ல 
கவண்டியரதச் தொல்லிவிட்டீர்கள்'' என்று தொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இரதத்தான் நான் எதிர்பார்க்கிகைன்'' என்று 
கூைிவிட்டுப் பிைகு மூன்ைாவது முரையாக (முன்பு கபாலகவ) தொன்னார்கள். 
பின்னர் "இந்தப் பூமி அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுரடய தூதருக்கும் உரியது. 
நான் உங்கரள இந்தப் பூமியிலிருந்து நாடு கடத்த விரும்புகிகைன். உங்களில் 
யார் தமது (அரெயாச்) தொத்துக்குப் பதிலாக ஏகதனும் (விரலரயப்) 
தபறுகிைாகைா அவர் அந்தச் தொத்ரத விற்று விடட்டும். இல்ரலதயன்ைால், 
இந்தப் பூமி அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுரடய தூதருக்கும் உரியது என்பரத 
நீங்கள் ததரிந்துதகாள்ளுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள்.43  

3625 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (மதீனா யூதர்களான) பனூ 
நளரீ் மற்றும் பனூ குரைழா குலத்தார் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள்மீது கபார் ததாடுத்தனர். எனகவ, பனூ நளரீ் குலத்தாரை 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நாடு கடத்தினார்கள். பனூ குரைழா 
குலத்தாரை, (அவர்கள் வருத்தம் ததரிவித்த தால்) தபருந்தன்ரமயுடன் 
மன்னித்து, அவர்கரள (மதீனாவிகலகய) வெிக்க விட்டுவிட்டார்கள். அதன் 
பின்னர் பனூ குரைழா குலத் தாரும் கபார் ததாடுத்தகபாது, அவர்களில் 
ஆண்கரளக் தகான்ைார்கள். அவர்களு ரடய தபண்கரளயும் 
குழந்ரதகரளயும் அவர்களுரடய உரடரமகரளயும் முஸ்லிம் களுக்கு 
மத்தியில் (கபார்ச் தெல்வமாகப்) பங்கிட்டுக் தகாடுத்தார்கள். இருப்பினும், 
அவர்களில் ெிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து 
கெர்ந்துதகாண்டனர். அந்த (பனூ குரைழா குலத்தாரில்) ெிலருக்குப் பாதுகாப்பு 
வழங்கினார்கள். அவர்கள் முஸ்லிம்களாக மாைிவிட்டனர். (அப்துல்லாஹ் 
பின் ெலாம் (ைலி) அவர்களின் குலத்தாைான) "பனூ ரகனுகா' 
கூட்டத்தாரையும் பனூ ஹாரிஸா குலத்து யூதர்கரளயும், மதீனா நகைத்ரதச் 
கெர்ந்த யூதர்கள் அரனவரையும் (ஆக) மதீனாவிலிருந்த எல்லா 
யூதர்கரளயும் நாடு கடத்திவிட்டார்கள்.44 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. ஆயினும், கமற்கண்ட ஹதீகஸ அதிகமான (தகவரலக் 
தகாண்ட)தும் முழுரமயானதும் ஆகும். 

 பாடம் : 21 அைபு தபீகற்பத்திலிருந்து யூதர்களும் கிைித்தவர்களும் 
தவளிகயற்ைப்படல்.45  
3626 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் அைபு 
தீபகற்பத்திலிருந்து யூதர் கரளயும் கிைித்தவர்கரளயும் நிச்ெயம் 
தவளிகயற்ைிகய தீருகவன். முஸ்லிம்கரளத் தவிை கவதைவரையும் (அங்கு) 
நான் விட்டு ரவக்கமாட்கடன். இரத உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) 
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அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 22 ஒப்பந்தத்ரத முைித்துவிட்ட (பரகவர்) களுடன் கபார் தெய்யலாம்; 
ககாட்ரட வாெி(களான பரகவர்)கரளத் தகுதியு ரடய கநர்ரமயான ஒரு 
நீதிபதியின் தீர்ப்புக்கு இணங்கச் தெய்வது தெல்லும்.  

3627 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (யூதர்களான) பனூ 
குரைழா குலத்தார் (தமது ககாட்ரடயிலிருந்து இைங்கிவந்து தம் நட்புக் 
குலத் தரலவைான) ெஅத் பின் முஆத் (ைலி) அவர்களின் தீர்ப்ரப 
ஏற்றுக்தகாள்ள ெம்மதித்தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெஅத் 
(ைலி) அவர்கரள அரழத்து வரும்படி ஆளனுப்பினார்கள். (அப்கபாது ெஅத் 
(ைலி) அவர்கள் அகழ்ப் கபாரில் ஏற்பட்ட காயத்தால் மஸ்ஜிதுந் நபவ ீ
பள்ளிவாெலில் தங்கரவக்கப்பட்டி ருந்தார்கள்.) ெஅத் (ைலி) அவர்கள் ஒரு 
கழுரதயின் மீதமர்ந்து வந்தார்கள். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அக்ககாட்ரடரய ஒட்டித் தாற்காலிகமாக அரமத்திருந்த) பள்ளிவாெலுக்கு 
அருகில் ெஅத் (ைலி) அவர்கள் வந்தகபாது, அன்ொரி கரள கநாக்கி "உங்கள் 
தரலவரை' அல்லது "உங்களில் ெிைந்தவரை' (வைகவற்பதற்காக அவரை) 
கநாக்கி எழுந்து தெல்லுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள். பிைகு "(ெஅகத!) இவர்கள் உங்களது தீர்ப்ரப ஏற்றுக்தகாள்ள(ச் 
ெம்மதித்து) இைங்கி வந்திருக்கிைார்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள். ெஅத் (ைலி) அவர்கள், "இவர்களிலுள்ள கபார் வைீர்கரளக் 
தகான்றுவிடுங்கள். இவர்களின் தபண்கரளயும் குழந்ரதகரளயும் கபார்க் 
ரகதிகளாக ஆக்கிக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று (தீர்ப்புக்) கூைினார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், ""நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தீர்ப்ரப' அல்லது "அைெனின் தீர்ப்ரப'கய 
(இவர்களின் விையத்தில்) வழங்கினரீ்கள்'' என்று கூைினார்கள்.46 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அைெனின் 
தீர்ப்ரப' எனும் குைிப்பு இடம்தபை வில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
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வந்துள்ளது. அதில் "(ெஅகத!) நீங்கள் இவர்களின் விையத்தில் அல்லாஹ்வின் 
தீர்ப்ரபகய அளித்திருக் கிைரீ்கள் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. மற்கைார் தடரவ "நீங்கள் 
அைெனின் தீர்ப்ரப அளிந்திருக்கிைரீ்கள்'' என்று கூைியதாக இடம் தபற்றுள்ளது. 

 3628 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அகழ்ப் கபாரின்கபாது ெஅத் 
பின் முஆத் (ைலி) அவர்கள் தாக்கப்பட்டார்கள். அவர்களது ரக நைம்பில் 
குரைைியரில் ஒருவனான இப்னுல் அரிகா எனப்படுபவன் 
அம்தபய்துவிட்டான். அருகில் இருந்து, அவைது உடல் நலத்ரத விொரித்து 
அைிவதற்கு வெதியாக, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மஸ்ஜிதுந் 
நபவ)ீ பள்ளிவாெலி கலகய (அவருக்காகக்) கூடாைதமான்ரை அரமத்தார்கள். 
அகழ்ப் கபாரை முடித்துவிட்டு வந்த அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஆயுதங்கரளக் கீகழ ரவத்துவிட்டுக் குளித்தார்கள். அப்கபாது (வானவர்) 
ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் தமது தரலயிலிருந்த புழுதிரயத் தட்டிய 
வண்ணம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (மனித உருவில்) வந்து, 
"நீங்கள் ஆயுதங்க ரளக் கீகழ ரவத்துவிட்டீர்களா? அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! (வானவர்களாகிய) நாங்கள் ஆயுதத்ரதக் கீகழ 
ரவக்கவில்ரல. அவர்கரள கநாக்கிப் புைப்படுங்கள்'' என்று கூைினார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(இப்கபாது) எங்கக?'' என்று 
ககட்டார்கள். உடகன ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் பனூ குரைழா குலத்தார் 
(உரடய வெிப்பிடம்) கநாக்கி ரெரக தெய்தார்கள். ஆககவ, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பனூ குரைழா குலத்தாரை கநாக்கிச் தென்று) 
அவர்களுடன் கபாரிட்டார்கள். (பல நாட்கள் முற்றுரகக்குப் பின்) பனூ 
குரைழா குலத்தார் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தீர்ப்ரப ஏற்க 
இைங்கிவந்தனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனூ 
குரைழா ததாடர்பான முடிரவ (பனூ குரைழா குலத்தாரின் நட்புக் குலத் 
தரலவைான) ெஅத் (ைலி) அவர்களிடம் ஒப்பரடத் தார்கள். ெஅத் (ைலி) 
அவர்கள், "பனூ குரைழாக்களில் கபார் வைீர்கள் தகால்லப்பட கவண்டும்; 
குழந்ரதகளும் தபண்களும் கபார்க் ரகதிகளாக ஆக்கப்பட கவண்டும்; 
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அவர்களின் தொத்துக்கள் பங்கிடப்பட கவண்டும் என்று தீர்ப்பளிக்கிகைன்'' 
என்று கூைினார்கள்.47 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 

 3629 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் இவர்கள் விையத்தில் 
வல்லரம யும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வின் தீர்ப் ரபகய 
அளித்திருக்கிைரீ்கள்'' என்று (ெஅத் (ைலி) அவர்களிடம்) கூைினார்கள் என 
என்னிடம் ததரிவிக்கப்பட்டது. 

 3630 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: ெஅத் பின் முஆத் (ைலி) 
அவர்களின் (ரக நைம்பில் பட்ட அம்புக்) காயம், ஆறும் நிரலரய 
அரடந்தகபாது அவர்கள், "இரைவா! உன் தூதரை நம்ப மறுத்து, அவர்கரள 
(ஊரைவிட்டு) தவளிகயற்ைிய ெமுதாயத்தாரை எதிர்த்து உன் பாரதயில் கபார் 
புரிவகத மற்ை எரதயும்விட எனக்கு மிகவும் விருப்பமானது என்பரத நீ 
அைிவாய். இரைவா! குரைைியருடனான கபார் ஏகதனும் எஞ்ெியிருந்தால் 
நான் உன் வழியில் கபார் தெய்ய என்ரன உயிருடன் இருக்கச் தெய். 
இரைவா! எங்களுக்கும் (குரைைியைான) அவர்களுக்கும் இரடயிலான 
கபாரை (இத்துடன்) நீ முடிவுக்குக் தகாண்டு வந்துவிட்டாய் என்கை நான் 
எண்ணுகிகைன். அவ்வாறு எங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் இரடயி லான 
கபாரை நீ முடிவுக்குக் தகாண்டுவந்திருந்தால், (ஆறும் நிரலயிலிருக்கும் 
எனது) காயத்தி லிருந்து மீண்டும் குருதி தகாப்புளிக்கச் தெய்து, அதிகலகய 
எனக்கு (வைீ)மைணத்ரத அளிப் பாயாக!'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள். அவ்வாகை 
அவைது தநஞ்தெலும்பிலிருந்து குருதி தகாப்புளித்தது.48 அவைது கூடாைத்ரத 
ஒட்டி பனூ ஃகிஃபார் குலத்தாரின் கூடாைம் ஒன்றும் பள்ளிவாெலில் 
அரமக்கப்தபற்ைிருந்தது. பனூ ஃகிஃபார் குலத்தாருக்கு, ெஅத் (ைலி) அவர்களது 
கூடாைத்திலிருந்து தங்கரள கநாக்கி வழிந்கதாடி வந்த இைத்தம் அச்ெத்ரத 
ஏற்படுத்தியது. அப்கபாது அக்குலத்தார் "கூடாைவாெிககள! உங்கள் 
பகுதியிலிருந்து எங்கரள கநாக்கிப் பாய்ந்து வருகிைகத, இது என்ன?'' என்று 
ககட்டுக்தகாண்டு, அங்கு பார்த்தகபாது காயத்திலிருந்து இைத்தம் வழியும் 
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நிரலயில் ெஅத் (ைலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். அந்தக் காயத்தாகலகய 
அவர்கள் இைந்தார்கள்.  

3631 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அன்ைிைகவ அவைது 
காயத்திலிருந்து குருதி தகாப்புளித்தது. குருதி வழிந்கதாடிக் தகாண்கட 
இருந்து, முடிவில் அவர் இைந்துவிட்டார்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும், 
அந்த அைிவிப்பில் பின்வரும் தகவலும் இடம்தபற்றுள்ளது: இது குைித்கத 
ஒரு கவிஞர் பாடினார்.49 ெஅகத! பனூ முஆதின் வழித்கதான்ைகல! 
குரைழாவும் நளரீும் என்ன ஆனார்கள்? உன் வாழ்நாள் மீதாரண! 
குரைழாவும் நளரீும் நாட்ரடவிட்டு தவளிகயைியகபாது, ெஅத் பின் முஆத் 
(அளவுக்கதிகமாக) தபாறுரம காத்தார் (அவ்கஸ!) நீங்கள் உங்கள் 
பாத்திைங்கரளக் காலி தெய்துவிட்டீர்கள். (உதவ முன்வைவில்ரல.) ஆனால், 
அந்த (கஸ்ைஜ்) குலத்தாரின் பாத்திைகமா (பனூ ரகனுகா), சுடச் சுடக் 
தகாதிக்கிைது (காப்பாற்ைப்பட்டுவிட்டனர்). மாண்பரம அபூஹுபாப் 
(அப்துல்லாஹ் பின் உரப), "இங்கககய தங்குவரீ், ரகனுகாவினகை! எங்கும் 
தென்றுவிடாதீர்' என்ைார். அவர்கள் இன்று தொந்த ஊரிகலகய திடமாக 
அமர்ந்துவிட்டனர். "ரமத்தான்' (ஹிஜாஸ்) மரலமீது கற்பாரைகள் அமர்ந்தது 
கபால்.  

பாடம் : 23 கபாருக்கு விரைந்து தெல்வதும், (நம்ரம) எதிர்கநாக்கியுள்ள இரு 
விையங்களில் மிகவும் முக்கியமானதற்கு முன்னுரிரம அளிப்பதும்.  

3632 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அகழ்ப் கபாரை முடித்துத் திரும்பிய நாளன்று, "பனூ 
குரைழா குலத்தார் வெிக்குமிடத்ரத நீங்கள் அரடயாத வரை உங்களில் 
எவரும் லுஹ்ர் ததாழுரகரயத் ததாழ கவண்டாம்'' என்று எங்களிடம் (கூைி, 
பனூ குரைழா குலத்தாரை கநாக்கி விரைவாகப் புைப்படுமாறு) 
அைிவித்தார்கள். அவ்வாறு தென்ைவர்கள் (வழியிகலகய அஸ்ர் 
ததாழுரகயின் கநைத்ரத அரடந்தனர்.) ெிலர் (அஸ்ர் ததாழுரகயின்) கநைம் 
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தவைிவிடுகமா என அஞ்ெினர். எனகவ, பனூ குரைழா குலத்தார் 
வெிக்குமிடத்திற்கு முன்கப ததாழுதுவிட்டனர். கவறுெிலர் ததாழுரகயின் 
கநைம் நமக்குத் தவைினாலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கட்டரளயிட்ட இடத்திகலகய ததாழுகவாம் என்று கூைி (ததாழுரகரயத் 
தாமதப்படுத்தி)னர். பின்னர் (இரு பிரிவினர் குைித்தும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் ததரிவிக்கப்பட்டகபாது) அவ்விரு பிரிவி னரில் 
எவரையும் அவர்கள் குரை கூை வில்ரல.50  

பாடம் : 24 முஹாஜிர்களுக்கு அன்ொரிகள் இைவ லாகக் தகாடுத்திருந்த 
மைங்கள் மற்றும் கனிகரள, தவற்ைிக(ளில் கிரடத்த தெல்வங்க)ளால் 
தன்னிரைவு தபற்ை கபாது முஹாஜிர்கள் திருப்பிக் தகாடுத்தது. 

 3633 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முஹாஜிர்கள் (மக்கா 
முஸ்லிம்கள்) மதீனாவுக்கு வந்தகபாது, தங்களுரடய கைங்களில் (தெல்வம்) 
எதுவும் இல்லாத நிரலயிகலகய வந்தனர். (மதீனாவாெிகளான) 
அன்ொரிககளா நிலங் களும் (கபரீச்ெந் கதாப்புகள் கபான்ை) அரெயாச் 
தொத்துகளும் உரடயவர்களாக இருந்தார்கள். எனகவ, ஒவ்கவார் ஆண்டும் 
தம் நிலங்களின் விரளச்ெல்களில் (குைிப்பிட்ட) பாகங்கரள முஹாஜிர்கள் 
தமக்குக் தகாடுத்துவிட கவண்டும் என்றும், தம் பங்கிற்கு அவர்கள் பாடுபட்டு 
உரழக்க கவண்டும் என்றும் கபெி முஹாஜிர்களுக்கு அன்ொரிகள் தம் 
நிலங்கரளப் பிரித்துக் தகாடுத்தார்கள். என் தாயார் உம்மு சுரலம் (ைலி) 
அவர்கள், என் தாய்வழிச் ெககாதைர் அப்துல்லாஹ் பின் அபதீல்ஹாவின் 
தாயாைாகவும் இருந்தார். என் தாயார் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்குச் ெில கபரீச்ெ மைங்கரள (அவற்ைின் கனிகரள மட்டும் 
பயன்படுத்திக்தகாள்ளும்படி அன்பளிப் பாகக்) தகாடுத்திருந்தார்கள். அவற்ரை 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தம் அடிரமப் தபண்ணாயிருந்த 
உொமா பின் ரஸதுரடய தாயார் உம்மு அய்மனுக்கு (அன்பளிப்பாக)க் 
தகாடுத் தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரகபர்வாெிகள்மீது 
கபார் ததாடுத்து முடித்து மதீனாவுக்கு (தவற்ைிகயாடு) திரும்பியகபாது 
முஹாஜிர்கள், தங்களுக்கு அன்ொரிகள் இைவலாக வழங்கியிருந்த கனிக(ள் 
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தரும் மைங்க)ரள அவர்களிடகம திருப்பிக் தகாடுத்துவிட்டார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் என் தாயாரிடம் அவருரடய 
கபரீச்ெ மைங்கரளத் திரும்பத் தந்துவிட்டு, அவற்றுக்குப் பதிலாக உம்மு 
அய்மன் (ைலி) அவர்களுக்குத் தமது கதாட்டத்திலிருந்து (ெில மைங்கரள 
அன்பளிப்பாகக்) தகாடுத்தார்கள்.51 இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான 
இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: உம்மு 
அய்மன் (ைலி) அவர்கள் உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்களின் தாயார் 
ஆவார். அவர் (நபியவர்களின் தந்ரத) அப்துல்லாஹ் பின் அப்துல் 
முத்தலிபின் அடிரமயாக இருந்தார்; அபிெீனிய இனத்ரதச் கெர்ந்தவைாகவும் 
இருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தந்ரத இைந்த பிைகக 
ஆமினா அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளப் 
தபற்தைடுத்தார்கள். இந்நிரலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள 
உம்மு அய்மன் அவர்ககள வளர்த்துவந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் வளர்ந்து தபரியவைானதும் உம்மு அய்மரன விடுதரல 
தெய்துவிட்டார்கள். பின்னர் (தமது தபாறுப்பில் வளர்ந்த) ரஸத் பின் 
ஹாரிஸாவுக்கு அவரைத் திருமணம் தெய்துரவத்தார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைந்து ஐந்து மாதங்களுக்குப் பின்னர் உம்மு அய்மன் 
(ைலி) அவர்கள் இைந்தார்கள். இதுகவ உம்மு அய்மன் (ைலி) அவர்களின் 
(வாழ்க்ரகயின்) ெில குைிப்புகளாகும். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3634 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: பனூ குரைழா மற்றும் பனூ நளரீ் 
குலத் தார் தவற்ைி தகாள்ளப்படும்வரை (இைவலாகப் 
பயன்படுத்திக்தகாள்ளும்படி) தமது நிலத்தி லிருந்து கபரீச்ெ மைங்களில் 
ெிலவற்ரை ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தகாடுத்து ரவத்திருந்தார். (பனூ 
குரைழா, பனூ நளரீ் குலத்தாரை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தவற்ைி தகாண்ட) பின்னர் அவரிடகம அம்மைங்கரள அவர்கள் திருப்பிக் 
தகாடுத்துவிட்டார்கள். இந்நிரலயில், என் குடும்பத்தார் என்ரன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று, அல்லாஹ்வின் 
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தூதருக்குத் தாங்கள் தகாடுத்திருந்த மைங்கள் அரனத்ரதயும் அல்லது 
அவற்ைில் ெிலவற்ரை (திரும்பத் தரும்படி) ககட்குமாறு என்ரனப் பணித்தனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த மைங்கரள(ப் பைாமரித்து 
பயன்தபற்றுக்தகாள்ளுமாறு தம் வளர்ப்புத் தாய்) உம்மு அய்மன் (ைலி) 
அவர்களிடம் (இைவலாகக்) தகாடுத்திருந்தார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் களிடம் தென்று ககட்டகபாது, அவர்கள் அம்மைங்கரள 
என்னிடம் திரும்பத் தந்துவிட்டதாகக் கூைினார்கள். அப்கபாது அங்கு உம்மு 
அய்மன் (ைலி) அவர்கள் வந்து, எனது கழுத்தில் துணிரயப் கபாட்டுப் பிடித்து 
"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (முடியாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எனக்குத் தந்துவிட்டவற்ரை உன்னிடம் நான் தகாடுக்கமாட்கடன்'' 
என்று கூைலானார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உம்மு 
அய்மன்! அவரை விட்டு விடுங்கள். இன்னின்ன தபாருட்கரள உங்களுக்கு 
நான் தருகிகைன்'' என்று கூைினார்கள். அவர் "இல்ரல (முடியாது). எவரனத் 
தவிை கவறு இரைவன் இல்ரலகயா அ(ந்த ஏக இரை)வன் மீதாரணயாக! 
(அவற்ரைத் தை முடியாது)'' என்று கூைினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இன்னின்னரதத் தருகிகைன் என்று கூைிக்தகாண்கட வந்து, 
இறுதியில் அரதப் கபான்று பத்து மடங்கு அல்லது ஏைக்குரைய அரதப் 
கபான்ை அளவு தகாடுத்தார்கள்.52 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

பாடம் : 25 கபார்ச் தெல்வமாகக் கிரடத்த உணவுப் தபாருட்கரள  
(நாடு திரும்பு வதற்கு முன்) பரக நாட்டில் இருக்கும் கபாகத உண்ணலாம். 

 3635 அப்துல்லாஹ் பின் முஃகஃப்பல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ரகபர் 
கபார் தினத்தன்று தகாழுப்பு இருந்த கதால் ரப ஒன்ரை நான் தபற்கைன். 
அரத நான் இறுக்கமாகப் பிடித்துக்தகாண்டு "இன்று இதிலிருந்து ஒரு 
ெிைிதளரவக்கூட யாருக்கும் நான் தகாடுக்கமாட்கடன்'' என்று கூைிகனன். 
பிைகு திரும்பிப் பார்த்கதன். அங்கக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
புன்னரகத்த வண்ணம் இருந்தார்கள்.53  
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3636 அப்துல்லாஹ் பின் முஃகஃப்பல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ரகபர் 
கபார் தினத்தன்று எங்கரள கநாக்கி ஒரு கதால் ரப வெீப்பட்டது. அதில் 
உணவுப் தபாருளும் தகாழுப்பும் இருந்தன. அரத எடுப்பதற்காக நான் 
குதித்கதாடிகனன். பிைகு திரும்பிப் பார்த்கதன். அங்கக அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கரளக் கண்டு நான் தவட்கமரடந்கதன். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் முஃகஃப்பல் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "தகாழுப்பு 
அடங்கிய கதால் ரப ஒன்று' என இடம்தபற்றுள்ளது. "உணவுப் தபாருள்' 
பற்ைிய குைிப்பு இல்ரல.  

பாடம் : 26 இஸ்லாத்திற்கு அரழப்பு விடுத்து தஹைாக்ளியஸ் மன்னருக்கு 
நபி (ஸல்) அவர்கள் எழுதிய கடிதம்.54 
 3637 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூசுஃப்யான் (ைலி) 
அவர்கள் என்னிடம் கநைடியாகக் கூைினார்கள்: (குரைைியரின் 
தரலவனாயிருந்த) எனக்கும் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கும் 
இரடகய (ஹுரதபியா) ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டிருந்த கால கட்டத்தில் 
(குரைைியரின் வணிகக் குழுவில்) தென்று ைாம் (ெிரியா) நாட்டில் நான் 
இருந்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து கைாமப் 
ரபஸாந்திய மன்னர் தஹைாக்ளியஸுக்குக் கடிதம் வந்தது. அக்கடிதத்ரத 
(நபித்கதாழர்) திஹ்யா அல்கல்ப ீ(ைலி) அவர்கள் தகாண்டுவந்து, புஸ்ைா 
(ஹூைான்) ெிற்ைைெரிடம் தகாடுக்க, அவர் அரத தஹைாக்ளியஸிடம் 
ஒப்பரடத்திருந்தார். அப்கபாது தஹைாக்ளியஸ் "தம்ரம இரைத்தூதர் எனக் 
கூறும் அந்த மனிதரின் குலத்தாரில் யாகைனும் இங்கு (நம் நாட்டில்) 
உள்ளனைா?'' என்று ககட்டார். அ(ரவயிலிருந்த)வர்கள் "ஆம்' என 
விரடயளித்தனர். குரைைி (வணிக)க் குழுவினருடன் இருந்த என்ரன 
அரழத்து வரும்படி ஆளனுப்பப்பட்டது. நாங்கள் அரனவரும் 
தஹைாக்ளியஸிடம் தென்கைாம். எங்கள் அரனவரையும் தமக்கு முன்னால் 
உட்காைச் தொன்னார் தஹைாக்ளியஸ். பிைகு, "தம்ரம இரைத்தூதர் எனச் 
தொல்லிக்தகாண்டிருக்கும் இந்த (முஹம்மத் எனும்) மனிதருக்கு உங்களில் 
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தநருங்கிய உைவினர் யார்?'' என்று ககட்டார். நான் "நாகன (அவருக்கு 
தநருங்கிய உைவினர் ஆகவன்)'' என்று பதிலளித்கதன். எனகவ, என்ரன 
அவருக்கு எதிரில் (தநருக் கமாக) உட்காைரவத்தனர். என் நண்பர்கரள 
எனக்குப் பின்னால் உட்காைரவத்தனர். பிைகு தஹைாக்ளியஸ் தம் தமாழி 
தபயர்ப்பாளரை அரழத்து, "தம்ரம இரைத்தூதர் எனச் 
தொல்லிக்தகாண்டிருக்கும் அந்த (முஹம்மத் எனும்) மனிதரைப் பற்ைி நான் 
இவரிடம் ககட்கபன். இவர் தபாய் (ஏதும்) தொன்னால் உடகன "அவர் தபாய் 
தொல்கிைார்' என்று கூைிவிட கவண்டும்'' என அவருரடய நண்பர்களிடம் 
(தமாழிதபயர்த்துச்) தொல் என்ைார். "நான் தபாய் கபெிகனன்' என என்ரனப் 
பற்ைி என் நண்பர்கள் (ஊரில் வந்து) கபசுவார்ககள என்ை அச்ெம் மட்டும் 
எனக்கு இல்லாதிருந்தால், அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் (நபியவர் 
கரளப் பற்ைி) தபாய்யான தகவல்கரளச் தொல்லியிருப்கபன். பிைகு 
தஹைாக்ளியஸ் தம் தமாழிதபயர்ப்பாளரிடம், "இவரிடம் "அந்த (முஹம்மத் 
எனும்) மனிதரின் குலம் எப்படிப்பட்டது?' எனக் ககள்'' என்ைார். நான் "அவர் 
எங்களில் ெிைந்த குலத் ரதச் கெர்ந்தவர்'' என்கைன். "அடுத்து அந்த 
மனிதருரடய முன்கனாரில் அைெர் எவகைனும் இருந்திருக்கின்ைனைா?'' என்று 
ககட்டார். நான் "இல்ரல' என்கைன். அவர், "அந்த மனிதர் இவ்வாறு (தம்ரம 
இரைத்தூதர் என) வாதிப்பதற்கு முன் அவர் மக்களிடம் தபாய்(கயதும்) 
தொன்னார் என நீங்கள் அவரைக் குற்ைம் ொட்டியதுண்டா?'' என்று ககட்டார். 
நான் "இல்ரல' என்கைன். "அந்த மனிதரை யார் பின்பற்றுகின்ைனர்? கமட்டுக் 
குடி மக்களா, அல்லது நலிந்த பிரிவினைா?'' என்று ககட்டார். நான் "அல்ல. 
நலிந்த பிரிவினகை (அவரைப் பின்பற்றுகின்ைனர்)'' என்கைன். "அவரைப் 
பின்பற்றுகவார் கூடிக்தகாண்கட தெல்கின்ைனைா, அல்லது குரைந்துவருகின்ை 
னைா?'' என்று ககட்டார். நான் "குரைவதில்ரல. (நாளுக்கு நாள்) 
அதிகரித்துக்தகாண்கட தெல்கின்ைனர்'' என்கைன். "அவைது மார்க்கத்தில் 
இரணந்த பிைகு அதன் மீது அதிருப்தியரடந்து எவகைனும் அதிலிருந்து 
தவளிகயைிச் தெல்வதுண்டா?'' என்று ககட்டார். நான் "இல்ரல (யாரும் 
பரழய மதத்திற்குத் திரும்புவதில்ரல)' என்கைன். "அந்த மனிதருடன் நீங்கள் 
கபார் புரிந்த துண்டா?'' என்று ககட்டார். நான் "ஆம்' என்கைன். "அவருடன் 
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நீங்கள் நடத்திய கபார் (களின் முடிவு)கள் எவ்வாறு அரமந்தன?'' என்று 
ககட்டார். நான் "எங்களுக்கிரடகய யான கபார், (தவற்ைியும் கதால்வியும் 
சுழல் முரையில் வரும்) கிணற்று வாளியாக உள்ளது. ஒரு முரை அவர் 
எங்கரள தவல்கிைார்; மறுமுரை நாங்கள் அவரை தவல்கிகைாம்'' என்கைன். 
"அந்த மனிதர் ஒப்பந்த மீைல் தெய்கின் ைாைா?'' என்று ககட்டார். நான் 
"இல்ரல (தற்கபாது நரடமுரையிலுள்ள இந்த ஹுரதபியா ெமாதான 
உடன்படிக்ரகயின்) இந்தக் கால கட்டத்தில் நாங்களும் அவரும் 
இருந்துவருகிகைாம். இதில் அவர் எப்படி நடந்துதகாள்வார் என்று 
எங்களுக்குத் ததரியாது'' என்று தொன்கனன். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
இரதத் தவிை (நபியவர்கரளக் குரை தொல்வதற்கு) கவறு எந்த 
வார்த்ரதரயயும் திணிக்க எனக்கு வாய்ப்புக் கிரடக்கவில்ரல. ததாடர்ந்து 
அவர், "(உங்களில்) எவகைனும் இவருக்கு முன் இப்படி(த் தம்ரம இரைத்தூதர் 
என) எப்கபாதாவது வாதித்ததுண்டா?'' என்று ககட்டார். நான் "இல்ரல' என்று 
கூைிகனன். பிைகு தஹைாக்ளியஸ் தம் தமாழிதபயர்ப்பாளரிடம் பின்வருமாறு 
கூைினார்: அவரிடம் (அபூசுஃப்யானிடம்) கூைிவிடு: நான் உம்மிடம் அந்த 
மனிதருரடய குலத்ரதப் பற்ைிக் ககட்கடன். அதற்கு நீர் "அவர் எங்களில் 
ெிைந்த குலத்ரத உரடயவர்' என்று கூைினரீ். இவ்வாகை இரைத்தூதர்கள் 
ஒரு ெமுதாயத்தின் நற்குடியில்தான் கதர்ந்ததடுக்கப்படுகின்ைனர். நான் 
உம்மிடம் "அவருரடய முன்கனார்களில் அைெர் எவகைனும் 
இருந்திருக்கின்ைனைா?' என்று ககட்கடன். அதற்கு நீர் "இல்ரல' என்று 
விரடயளித்தீர். அவருரடய முன்கனார்களில் அைெர் எவகைனும் இருந்(ததாக 
நீர் கூைியிருந்)தால், "தம் முன்கனாரின் ஆட்ெியதிகாைத்ரத(த் தாமும்) 
அரடய விரும்பும் ஒரு (ெைாெரி) மனிதர்தாம் இவர்' என்று நான் 
கூைியிருப்கபன். நான் உம்மிடம் அவரைப் பின்பற்றுகவார் பற்ைி, "மக்களில் 
கமட்டுக் குடியினர் அவரைப் பின்பற்றுகின்ைனைா, அல்லது நலிந்த 
பிரிவினைா?' என்று ககட்கடன். அதற்கு நீர் "நலிந்த பிரிவினகை அவரைப் 
பின்பற்றுகின்ைனர்' என்று பதிலளித்தீர். (தபரும்பாலும்) நலிந்த பிரிவினர்தாம் 
இரைத்தூதர்கரளப் பின்பற்று கவார் ஆவர். நான் உம்மிடம் "அவர் இவ்வாறு 
(தம்ரம இரைத்தூதர் என) வாதிப்பதற்கு முன்பு, (அவர் மக்களிடம்) தபாய் 
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கபெினார் என நீங்கள் குற்ைம் ொட்டியதுண்டா' என்று ககட்கடன். அதற்கு நீர் 
"இல்ரல' என்று பதிலளித்தீர். இதிலிருந்து மக்களிடம் தபாய் கபெ(த் 
துணிய)ôத அவர் அல்லாஹ்வின் மீது தபாய் தொல்லமாட்டார் என்று நான் 
புரிந்துதகாண்கடன். நான் உம்மிடம் "அவைது மார்க்கத்தில் இரணந்த பின் 
எவகைனும் அதன் மீது அதிருப்தி தகாண்டு அதிலிருந்து தவளி கயைிச் 
தெல்வதுண்டா?' என்று ககட்கடன். அதற்கு நீர் "இல்ரல' என்று 
விரடயளித்தீர். இரைநம்பிக்ரக (ஈமான்) இத்தரகயகத; அதன் மலர்ச்ெி 
மனங்களில் கலந்துவிடும்கபாது (அரதக் குைித்து எவருகம அதிருப்தியரடய 
மாட்டார்). நான் உம்மிடம் "அவ(ரைப் பின்பற்றுபவ)ர்கள் (நாளுக்கு நாள்) 
அதிகரித்துவருகின்ைனைா, அல்லது குரைந்துவருகின்ைனைா' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு நீர் "அவர்கள் அதிகரித்கத வருகின்ைனர்' என்று பதிலளித்தீர். 
இரைநம்பிக்ரக என்பது, அது முழுரமயரடயும்வரை அவ்வாறுதான் 
(வளர்ச்ெிரய கநாக்கிகய தெல்லும்). நான் உம்மிடம் "அவருடன் நீங்கள் கபார் 
புரிந்ததுண்டா?' என்று ககட்கடன். அதற்கு நீர் "அவருடன் நீங்கள் கபார் 
தெய்துள்ளதாகவும் உங்களுக்கும் அவருக்கும் இரடகய நரடதபறும் கபாரில் 
(தவற்ைியும் கதால்வியும்) கிணற்று வாளிகள் கபான்று சுழல் (முரையில் 
அரம)கின்ைன. ஒரு முரை உங்கரள அவர் தவல்வார். மறுமுரை அவரை 
நீங்கள் தவல்கிைரீ்கள்' என்று கூைினரீ். இரைத்தூதர்கள் இத்தரககயாகை. 
முதலில் அவர்கள் கொதிக்கப்படுவார்கள். பிைகு இறுதி முடிவு அவர்களுக்கக 
(ொதகமாக) அரமயும். நான் உம்மிடம் "அவர் ஒப்பந்த மீைல் தெய்கிைாைா?' 
என்று ககட்கடன். அதற்கு நீர் "அவர் ஒப்பந்த மீைல் தெய்வதில்ரல' என்று 
பதிலளித்தீர். இரைத்தூதர்கள் இத்தரககயாகை. அவர்கள் வாக்கு 
மீைமாட்டார்கள். நான் உம்மிடம் "இவருக்கு முன்னர் (உங்களில்) எவகைனும் 
இவ்வாதத்ரத முன்ரவத்த துண்டா?' என்று ககட்கடன். அதற்கு நீர் "இல்ரல' 
என்று பதிலளித்தீர். இவருக்கு முன்னர் எவகைனும் இவ்வாதத்ரத 
முன்ரவத்திருந்(ததாக நீர் கூைியிருந்)தால், "தமக்கு முன்னர் (ெிலைால்) 
முன்ரவக்கப்பட்ட ஒரு வாதத்ரதப் பின் பற்ைிச் தெல்கின்ை ஒரு (ெைாெரி) 
மனிதகை இவர்' என்று நான் தொல்லியிருப்கபன். பிைகு தஹைாக்ளியஸ், 
"அந்த மனிதர் உங்களுக்கு என்ன கட்டரளயிடுகிைார்?'' என்று ககட்டார். 
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"ததாழுரகரய நிரைகவற் றுமாறும் ஸகாத் தகாடுக்குமாறும் உைவு கரளப் 
கபணுமாறும் சுயக் கட்டுப்பாட்டு டன் வாழுமாறும் எங்களுக்குக் கட்டரள 
யிடுகிைார்' என்று நான் கூைிகனன். அதற்கு தஹைாக்ளியஸ், "நீர் தொல்வது 
உண்ரமயாயிருப்பின், நிச்ெயமாக அவர் ஓர் இரைத்தூதர்தாம். 
(இரைத்தூதைான) அவர் வைவிருப்பதாக நான் அைிந்திருந் கதன். ஆனால், 
அவர் (குரைைியைான) உங்களிலிருந்து வருவார் என்று நான் 
நிரனத்திருக்கவில்ரல. நான் அவரைச் தென்ைரடகவன் என அைிந்தால், 
அவரைச் ெந்திப்பதில் எனக்கு விருப்பம் உண்டு. நான் அவருக்கு அருகில் 
இருந்திருந்தால் அவருரடய பாதங்கரளக் கழுவியிருப்கபன். அவைது 
ஆட்ெி(யின் எல்ரல) என் பாதங்களுக்குக் கீழ்வரை வந்து கெரும்'' என்று 
கூைினார். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுதிய கடிதத்ரதக் 
தகாண்டுவந்து வாெிக்கச் தொன்னார் தஹைாக்ளியஸ். அக்கடிதத்தில் 
பின்வருமாறு எழுதப்பட்டிருந்தது: அளவிலா அருளாளன் நிகரிலா 
அன்புரடகயான் அல்லாஹ்வின் திருப்தபயைால்... இது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
முஹம்மதிடமிருந்து கைாமாபுரியின் அதிபர் தஹைாக்ளியஸுக்கு (எழுதப்படும் 
கடிதம்): கநர்வழிரயப் பின்பற்ைியவர்மீது ொந்தி (ெலாம்) நிலவட்டும். இரை 
வாழ்த்துக்குப் பின்! இஸ்லாத்தின் (ஏகத்துவ) அரழப்ரப ஏற்குமாறு உங்கரள 
நான் அரழக்கிகைன். இஸ்லாத்ரத ஏற்றுக்தகாள்க. (ஏற்றுக்தகாண்டால் 
ஈருலகிலும்) பாதுகாப்புப் தபறுவரீ். நீங்கள் இஸ்லாத்ரத ஏற்றுக்தகாண்டால் 
அல்லாஹ் உங்களுக்குச் கெை கவண்டிய நற்பலரன இரு மடங்காகத் 
தருவான். நீங்கள் புைக்கணித்தால் குடி(யானவர்)களின் பாவமும் (அவர்கள் 
இஸ்லாத்ரத ஏற்காமல் கபானதற்கான குற்ைமும்) உங்கரளகய கெரும். 
"கவதக்காைர்ககள! எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் இரடகய தபாதுவானததாரு 
தகாள்ரகயின்பால் நீங்கள் வாருங்கள். (அதாவது) நாம் அல்லாஹ் ரவத் 
தவிை கவறு யாரையும் வழிபடக் கூடாது; அவனுக்கு எரதயும் இரண 
கற்பிக்கக் கூடாது; அல்லாஹ்ரவ விடுத்து நம்மில் ெிலர் கவறு ெிலரைக் 
கடவுள்களாக ஆக்கிக்தகாள்ளக் கூடாது என்று (நபிகய!) நீர் கூறுவைீாக. 
(இதற்குப் பிைகும்) அவர்கள் புைக்கணித்தால், நாங்கள் (அல்லாஹ்வுக்கு 
அடிபணிந்த) முஸ் லிம்கள்தாம் என்பதற்கு நீங்கள் ொட்ெி களாக இருங்கள் 
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என்று தொல்லிவிடுங்கள். (3:64) தஹைாக்ளியஸ் அந்தக் கடிதத்ரதப் படித்து 
முடித்தகபாது, அவர் அருகிலிருந்த (மதகுருமார்கள் மற்றும் கைாம 
ரபஸாந்திய ஆட்ெியாளர்களின்) குைல்கள் உயர்ந்தன. கூச்ெல் அதிகரித்தது. 
தஹைாக்ளியஸின் உத்தைவின்கபரில் நாங்கள் (அரவயிலி ருந்து) 
தவளிகயற்ைப்பட்கடாம். நாங்கள் தவளிகய வந்தகபாது நான் என் 
நண்பர்களிடம் "இப்னு அபகீப்ைா (முஹம்மது)வின் விவகாைம் (மார்க்கம்) 
வலிரம தபற்றுவிட்டது. மஞ்ெள் நிை இனத்தாைான (கைாமானிய) மன்னகை 
அவருக்கு (முஹம்மதுக்கு) அஞ்சுகிைாகை!'' என்று தொன்கனன். அன்று 
ததாட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் விவகாைம் (மார்க்கம்) 
விரைவில் தவற்ைிதபறும் என உறுதிபூண்டவனாக நான் இருக்கலாகனன். 
முடிவில் அல்லாஹ் என் உள்ளத்தில் இஸ்லாத்ரதப் புகுத்தினான்.55 இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 
"பாைெீகப் பரடரய (கைாமாபுரி மன்னர்) ரகஸர் (ெீெர்) மூலம் அல்லாஹ் 
விைட்டி யடித்தகபாது, தமக்கு அல்லாஹ் வழங்கிய அருட்தகாரடக்கு நன்ைி 
ததரிவிக்கும் முகமாக "ஹிம்ஸி'லிருந்து ரபத்துல் மக்திஸுக்கு (ஈலியா) 
ரகஸர் (தஹைாக்ளியஸ்) வந்தார்'' என்று கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. இந்த 
அைிவிப்புகளில் "அல்லாஹ்வின் அடியாரும் அவனுரடய தூதருமான 
(முஹம்மத் எழுதிய கடிதம்)'' என்று காணப்படுகிைது. "குடி(யானவர்)கள்' 
என்பரதக் குைிக்க ("அரீெிய்யனீ்' என்பதற்குப் பதிலாக) "யரீெிய்யனீ' என்ை 
தொல்லும் "இஸ்லாத்தின் அரழப்பு' என்பரதக் குைிக்க ("திஆயத்துல் 
இஸ்லாம்' என்பதற்குப் பகைமாக) "தாஇயத்துல் இஸ்லாம்' எனும் 
தொற்தைாடரும் ஆளப்தபற்றுள்ளன. 

 பாடம் : 27 (ஏக இரை) அல்லாஹ்ரவ ஏற்குமாறு இரைமறுப்பாளர்களான 
அைெர்களுக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் எழுதிய கடிதங் கள்.56  

3638 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (பாைெீக 
மன்னர்) கிஸ்ைா (குஸ்ரூ), (கைாம ரபஸாந்திய மன்னர்) ரகெர் (ெீெர்), 
(அபிெீனிய அைெர்) நஜாைீ (நீகஸ்) மற்றும் ஒவ்தவாரு ெர்வாதிகாை 
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ஆட்ெியாளருக்கும் (ஏக இரை) அல்லாஹ்ரவ ஏற்குமாறு அரழப்பு விடுத்துக் 
கடிதம் எழுதினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் ஜனாஸாத் ததாழுரக 
ததாழுவித்த நஜாைீ இவைல்லர்.57 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர் 
களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஜனாஸாத் ததாழுரக ததாழுவித்த நஜாைீ 
இவைல்லர்' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கவகைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதிலும் "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஜனாஸாத் ததாழுரக 
ததாழுவித்த நஜாைீ இவைல்லர்' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

பாடம் : 28 ஹுரனன் கபார்58  
3639 அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் களுடன் ஹுரனன் கபாரில் கலந்துதகாண் கடன். (கபார் 
உக்கிைமாக நடந்தகபாது) நானும் அபூசுஃப்யான் பின் அல்ஹாரிஸ் பின் 
அப்தில் முத்தலிப் (ைலி) அவர்களும் மட்டுகம அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் கரளவிட்டுப் பிரியாமல் அவர்களுடகனகய இருந்கதாம். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமக்குரிய தவள்ரளக் ககாகவறு 
கழுரத யின் மீதிருந்தார்கள். அந்தக் கழுரதரய ஃபர்வா பின் நுஃபாஸா 
அல்ஜுதாமீ என்பார் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அன்பளிப்பாக 
வழங்கியிருந்தார். இரைமறுப்பாளர்களும் முஸ்லிம்களும் 
கமாதிக்தகாண்டகபாது முஸ்லிம்கள் புைமுதுகிட்டு ஓடினர். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் ககளா (நிரலகுரலயாமல்) தமது ககாகவறு கழுரதரய 
இரைமறுப்பாளர்கரள கநாக்கி விைட்டினார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது கழுரதயின் கடிவாளத் ரதப் பிடித்து, அது விரைவாகச் 
தென்று விடக் கூடாது என்பதற்காக அரதக் கட்டுப் 
படுத்திக்தகாண்டிருந்கதன். அபூசுஃப்யான் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களது வாகனத்தின் கெணத்ரதப் 
பிடித்துக்தகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அப்பாஸ்! கருகவல மைத்தின் (கீழ் "ரிள்வான்' உடன்படிக்ரக 
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தெய்த) கதாழர்கரள அரழயுங்கள்'' என்று கூைினார் கள். நான் உைத்த 
குைலில் "கருகவல மைத்தின் (கீழ் "ரிள்வான்' ஒப்பந்தம் தெய்த) நண்பர்கள் 
எங்கக?'' என்று அரழத்கதன். (அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் உைத்த 
குைலுரடயவைாக இருந்தார்கள்.) அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (பிரிந்கதாடிய) 
முஸ்லிம்கள், எனது குைரலக் ககட்டவுடன் பசு தன் கன்றுகரள கநாக்கித் 
தாவிவருவரதப் கபான்று "இகதா வந்துவிட்கடாம்; இகதா வந்துவிட்கடாம்' 
என்று கூைியவாறு தாவிவந்து இரைமறுப்பாளர்களுடன் கபாரிட்டனர். 
அன்ொரிகளிரடகய "அன்ொரிககள! அன்ொரிககள!'' என்று அரழப்பு 
விடுக்கப்பட்டது. பிைகு பனுல் ஹாரிஸ் பின் அல்கஸ்ைஜ் குலத்தாருக்கு 
மட்டுகம அரழப்பு விடுக்க கவண்டி யிருந்தது. அப்கபாது அவர்கள், "பனுல் 
ஹாரிஸ் பின் அல்கஸ்ைஜ் குலத்தாகை! பனுல் ஹாரிஸ் பின் அல்கஸ்ைஜ் 
குலத்தாகை!'' என்று அரழத்தனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமது ககாகவறுகழுரதயில் அமர்ந்த வாறு தரலரய உயர்த்தி 
ெண்ரடரயக் கவனித்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "கல் அடுப்பு கனன்றுதகாண்டிருக்கும் கநைமிது'' என்று 
கூைினார்கள்.59 பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ரகப்பிடி 
ெிறு கற்கரள அள்ளி இரைமறுப்பாளர்களின் முகத்தில் எைிந்தார்கள். பிைகு 
"முஹம்மதின் இரைவன் மீதாரணயாக! அவர்கள் கதாற்ைனர்'' என்று 
கூைினார்கள். நான் பார்த்துக்தகாண்கட கபாகனன். அப்கபாது கபார் தனது 
கபாக்கில் (உக்கிை மாக) நடந்துதகாண்டிருந்தது. அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெிறு கற்கரள 
எைிந்ததுதான் தாமதம்; இரைமறுப்பாளர்களின் பலம் குன்ைிக்தகாண்கட 
தெல்வரதயும் அவர்களின் கரத முடிவுக்கு வருவரதயுகம நான் 
காணலாகனன்.  

3640 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 
"(அக்கழுரதரய அன்பளிப்பாக அளித்தவரின் தபயர்) ஃபர்வா பின் நுஆமா 
அல்ஜுதாமீ'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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ெிறு கற்கரள அள்ளி எைிந்துவிட்டு) "அவர்கள் கதாற்ைனர்; கஅபாவின் அதிபதி 
மீதாரணயாக! அவர்கள் கதாற்ைனர்; கஅபாவின் அதிபதி மீதாரணயாக என்று 
கூைினார்கள்'' என்றும் காணப்படுகிைது. கமலும் "முடிவில் அல்லாஹ் 
இரைமறுப்பாளர்கரளத் கதாற்கடித்தான்'' என்று கூடுதலாகவும் 
இடம்தபற்றுள்ளது. "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களுக்குப் 
பின்னால் தமது ககாகவறு கழுரதயிலி ருந்தவாறு விைட்டிக்தகாண்டிருந்தரத 
நான் இப்கபாதும் பார்ப்பரதப் கபான்றுள்ளது'' என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்து. அதில் "நான் ஹுரனன் 
கபாரில் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதன்' என ஹதீஸ் ஆைம்ப மாகிைது. 
மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 
இடம்தபற்றுள்ளன. ஆயினும், கமற்கண்ட ஹதீகஸ இந்த அைிவிப்ரபவிட 
அதிகத் தகவல் உள்ளதும் முழுரமயா னதும் ஆகும். 

 3641 அபூஇஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) 
அவர்களிடம் ஒரு மனிதர், "அபூஉமாைா! நீங்கள் ஹுரனன் கபார் நாளில் 
தவருண்டு ஓடினரீ்களா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு பைாஉ (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: இல்ரல, அல்லாஹ் வின் மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் புைமுதுகிட்டுச் தெல்ல வில்ரல. ஆயினும், அவர்களுரடய 
கதாழர்களில் ெில இரளஞர்கள் ஆயுத மின்ைி, அல்லது அதிகமான 
ஆயுதமின்ைி அவெைப்பட்டு நிைாயுதபாணிகளாக (கபாருக் கு)ப் புைப்பட்டு 
வந்துவிட்டார்கள். அவர்கள் ஹவாஸின் மற்றும் பனூ நஸ்ர் குலத்தாரில் 
அம்தபய்யும் வைீர்கரளச் ெந்தித்தனர். அந்தக் குலத்தாரின் ஒரு அம்பு கூட 
குைி தவைாது. அவர்கள் கூட்டாகச் கெர்ந்து குைி தவைாமல் ஒகை கநைத்தில் 
அம்தபய்தார்கள். எனகவ, அங்கு நபித்கதாழர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கரள கநாக்கிவந்தனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஒரு தவள்ரளக் ககாகவறுகழுரதயில் அமர்ந்துதகாண்டிருக்க, அரத 
அபூசுஃப்யான் பின் அல்ஹாரிஸ் பின் அப்தில் முத்தலிப் (ைலி) அவர்கள் 
ஓட்டிக்தகாண்டு வந்தார்கள். (நபித்கதாழர்களின் நிரலரயக் கண்டதும் தமது 
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கழுரதயிலிருந்து) இைங்கி (அல்லாஹ்விடம்) உதவி ககாரிப் 
பிைார்த்தித்தார்கள். கமலும், "நான் இரைத்தூதர்தாம்; (இதில்) தபாய் இல்ரல. 
நான் அப்துல் முத்தலிபின் (மகனின்) மகன் ஆகவன்''என்று கூைினார்கள். 
பிைகு தம் கதாழர்கரள அணிவகுக்கச் தெய்தார்கள்.60 

 3642 அபூஇஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் பைாஉ பின் 
ஆஸிப் (ைலி) அவர்களிடம் வந்து, "நீங்கள் (அரனவரும்) ஹுரனன் கபார் 
நாளில் பின்வாங்கி ஓடிக்தகாண்டிருந்தீர்களா, அபூஉமாைா?'' என்று ககட்டார். 
அதற்கு பைாஉ (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் அறுதியிட்டுச் தொல் 
கிகைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புைமுதுகிட்டுச் 
தெல்லவில்ரல. ஆயினும். மக்களில் அவெைப்பட்டுவந்த ெில 
நிைாயுதபாணிகள் (எதிரிகளான) இந்த ஹவாஸின் குலத்தாரை கநாக்கிச் 
தென்ைனர். அவர்ககளா வில் வைீர்களாய் இருந்தனர். அவர்கள் கூட்டமாகச் 
கெர்ந்து ஒகை கநைத் தில் அம்புக் கூட்டிலிருந்து அம்புகரள எடுத்து எய்தனர். 
அந்த அம்புகள் தவட்டுக்கிளி கூட்டங் கரளப் கபான்று (பைந்துவந்தன). 
இதனால், (முஸ்லிம்கள்) ெிதைி ஓடினர். பிைகு மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கரள கநாக்கி வந்தனர். அப்கபாது அபூசுஃப்யான் பின் 
அல்ஹாரிஸ் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
ககாகவறுகழுரதரய ஓட்டிக்தகாண்டு (நடந்து) வந்தார்கள். உடகன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது கழுரதயிலிருந்து) இைங்கி 
அல்லாஹ் விடம் உதவி ககாரிப் பிைார்த்தித்தார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் இரைத்தூதர்தாம்; (இதில்) 
தபாய் இல்ரல; நான் அப்துல் முத்தலிபின் (மகனின்) மகன் ஆகவன்'' 
என்றும், "இரைவா! உன் உதவிரய இைக்குவாயாக!'' என்றும் 
கூைிக்தகாண்டிருந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! கபார் 
(உச்ெகட்டமரடந்து) ெிவந்து (கனன்று) தகாண்டிருந்த கபாது நபியவர்கரளகய 
ககடயமாக்கி நாங்கள் தப்பித்துக்தகாண்டிருந்கதாம். எங்களில் வைீர்கள்கூட 
நபியவர்களுக்கு கநைாக (அவர்களுக்குப் பின்னாகலகய) 
நின்றுதகாண்டிருந்தனர். 
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3643 அபூஇஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ரகஸ் குலத்ரதச் கெர்ந்த 
ஒரு மனிதர் பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்களிடம், "ஹுரனன் கபார் நாளில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள விட்டுவிட்டு நீங்கள் தவருண்டு 
ஓடினரீ் களா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு பைாஉ (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
ஆனால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தவருண்கடாடவில்ரல. 
ஹவாஸின் குலத்தார் அன்ரைய தினம் வில் வைீர்களாய் இருந்தனர். 
(முதலில்) நாங்கள் அவர்கள்மீது தாக்கு தல் நடத்தியகபாது அவர்கள் 
ெிதைிகயாடினர். எனகவ, நாங்கள் குனிந்து கபார்ச் தெல்வங் கரளச் 
கெகரிப்பதில் மும்முைமாய் ஈடுபட் கடாம். அப்கபாது (ெிதைிகயாடிய) எதிரிகள் 
எங்கரள முன்கனாக்கி அம்புகரள (கூட்ட மாக நின்று) எய்தனர். (எனகவ, 
நிரலகுரலய கவண்டிய நிரல எங்களுக்கு ஏற்பட்டது.) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தவருண்கடாடாமல்) தமது தவள்ரளக் 
ககாகவறுகழுரதயில் அமர்ந்திருந்தரத நான் பார்த்கதன். அபூசுஃப்யான் பின் 
அல்ஹாரிஸ் (ைலி) அவர்கள் அதன் கடிவா ளத்ரதப் 
பிடித்துக்தகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நான் இரைத்தூதர்தாம். (இதில்) தபாய் இல்ரல. நான் அப்துல் 
முத்தலிபின் (மகனின்) மகன் ஆகவன்'' என்று கூைிக் தகாண்டிருந்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் "பைாஉ (ைலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் அபூஉமாைா!'' என்று 
அரழத்து கமற் கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி ககட்டதாக ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. கமற்கண்ட ஹதீஸில் குரைந்த தகவல்ககள 
இடம்தபற்றுள்ளன. இவர்களின் அைிவிப்பில் முழுரமயான தகவல்கள் 
காணப்படு கின்ைன.  

3644 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் கெர்த்து ஹுரனன் கபாரில் 
கலந்து தகாண்கடாம். நாங்கள் எதிரிகரள எதிர்தகாண்டகபாது, நான் 
முன்கனைிச் தென்கைன். அப்கபாது நான் ஒரு மரலக் கணவாய்மீது 
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ஏைிகனன்; எதிரிகளில் ஒருவன் என்ரன எதிர்தகாண்டான். உடகன நான் ஓர் 
அம்ரப எடுத்து அவன்மீது எய்கதன். அவன் என்ரனவிட்டு மரைந்து 
(தப்பித்துக்)தகாண்டான். பிைகு அவன் என்ன ஆனான் என்று எனக்குத் 
ததரியவில்ரல. அப்கபாது எதிரிகரள நான் பார்த்கதன். அவர்கள் மற்தைாரு 
கணவாய்மீது ஏைி விட்டிருந்தார்கள். அவர்களும் நபித்கதாழர் களும் 
கமாதிக்தகாண்டனர். பிைகு நபித் கதாழர்கள் பின்வாங்க கவண்டிய நிரலக்கு 
ஆளாயினர். நானும் கதால்வி கண்டு திரும்பிகனன். அப்கபாது என்மீது இரு 
கபார்ரவகள் இருந்தன. ஒன்ரை நான் கீழங்கியாகவும் மற்தைான்ரை 
கமலங்கியாக வும் கபார்த்திக்தகாண்டிருந்கதன். (நான் 
திரும்பிக்தகாண்டிருந்தகபாது) எனது கீழங்கி அவிழ்ந்துவிட்டது. உடகன நான் 
கமலங்கிரயயும் கீழங்கிரயயும் கெர்த்து (சுருட்டிப்) பிடித்துக்தகாண்கடன். 
அப்கபாது நான் கதாற்றுப்கபானவனாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கரளக் கடந்து தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் தமது தவள்ரளக் 
ககாகவறுகழுரதயில் (நிரலகுரலயாமல்) இருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்கள், 
"இப்னுல் அக்வஉ, திடுக்கிடும் நிகழ்தவரதகயா கண்டுள்ளார்'' என்று 
கூைினார்கள். எதிரிகள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளச் 
சூழ்ந்துதகாண்டதும் அவர்கள் தமது ககாகவறுகழுரதயிலிருந்து இைங்கி, 
பூமியிலிருந்து ஒரு ரகப்பிடி மண் அள்ளி, அவர்களது முகங்கரள கநாக்கி 
எைிந்தார்கள். அப்கபாது "இம்முகங்கள் இழிவரடந்தன'' என்று கூைினார்கள். 
எதிரிகளில் ஒருவைது முகம் கூட விடுபடாமல் அரனவருரடய 
கண்கரளயும் அந்த ஒரு பிடி மண்ணால் அல்லாஹ் நிைப்பாமல் 
விடவில்ரல. பிைகு அவர்கள் புைமுதுகிட்டு ஓடினர். வல்லரமயும் மாண்பும் 
மிக்க அல்லாஹ் எதிரிகரளத் கதாற்கடித்தான். அவர்கள் விட்டுச் தென்ை 
கபார்ச் தெல்வங்கரள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
முஸ்லிம்களுக்கிரடகய பங்கிட்டுக் தகாடுத்தார்கள்.  

பாடம் : 29 தாயிஃப் கபார்61  
3645 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தாயிஃப் நகைத்தாரை முற்றுரகயிட்டகபாது 
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அவர்களால் அந்நகைத்தாரை ஒன்றும் தெய்ய முடியவில்ரல. எனகவ, 
"இரைவன் நாடினால், நாம் (நாரள மதீனாவுக்குத்) திரும்பிச் தெல்கவாம்'' 
என்று கூைினார்கள். நபித்கதாழர்கள், "இ(ந்நகைத்)ரத தவல்லா மல் நாம் 
திரும்புவதா?'' என்று ககட்டார்கள். (கதாழர்களின் தயக்கத்ரதக் கண்ட) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "காரலயில் கபாருக்குப் புைப்படுங்கள்'' 
என்ைார்கள். அவ்வாகை அவர்கள் (மறு நாள்) காரல கபாருக்குச் தென்று 
பலத்த காயங்களுக்கு ஆளானார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நாரள நாம் (மதீனாவுக்குத்) திரும்பிச் தெல்கவாம்'' என்ைார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இப்படிச் தொன்னது நபித் 
கதாழர்களுக்கு (இப்கபாது) மகிழ்ச்ெி (தரும் தெய்தி)யாக அரமந்தது. 
(அவர்களின் மகிழ்ச்ெி ரயக் கண்டு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெிரித்தார்கள்.62 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 30 பத்ருப் கபார்63 
 3646 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அபூசுஃப்யான் (தரலரமயில் 
வணிகக் குழு) வரும் தகவல் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
எட்டியகபாது (தம் கதாழர்களிடம்) ஆகலாெரன ககட்டார்கள். அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்கள் (தமது கருத்ரதச்) தொன்னகபாது, அரத அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கண்டுதகாள்ளவில்ரல. பின்னர் உமர் (ைலி) அவர்கள் (தமது 
கருத் ரதச்) தொன்னகபாதும் கண்டுதகாள்ள வில்ரல. அப்கபாது 
(அன்ொரிகளில் கஸ்ைஜ் கூட்டத்தாரின்) தரலவர் ெஅத் பின் உபாதா (ைலி) 
அவர்கள் எழுந்து, "எங்(கள் அன்ொரி களின் கருத்து)கரளயா நீங்கள் 
எதிர்பார்க்கி ைரீ்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகை? என் உயிர் எவன் 
ரகயிலுள்ளகதா அவன் மீதாரண யாக! எங்கள் குதிரைகரளக் கடலுக்குள் 
தெலுத்துமாறு நீங்கள் உத்தைவிட்டாலும் நிச்ெயமாக நாங்கள் தெலுத்துகவாம். 
எங்கள் குதிரைகளின் பிடரிகளில் அடித்து (ததாரல வில் உள்ள) "பர்குல் 
ஃகிமாத்' கநாக்கி (விைட்டிச்) தெல்லுமாறு நீங்கள் உத்தைவிட்டாலும் நாங்கள் 
அவ்வாகை தெய்கவாம்'' என்று கூைினார்கள்.64 பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மக்கரளப் புைப்படச் தெய்தார்கள். மக்கள் புைப்பட்டுச் தென்று 
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பத்ர் எனும் இடத்தில் தங்கினர். அப்கபாது அவர்களிடம் குரைைியரின் 
தண்ணரீ் சுமக்கும் ஒட்டகக் குழாம் ஒன்று வந்தது. அவர்களில் பனுல் 
ஹஜ்ஜாஜ் குலத்தாரின் கறுப்பு அடிரம ஒருவனும் இருந்தான். 
நபித்கதாழர்கள், அவரனப் பிடித்துக்தகாண்டனர். அவனிடம் அபூசுஃப்யாரனப் 
பற்ைியும் அவருரடய ெக பயணிகள் பற்ைியும் விொரித்தனர். அவன் 
"அபூசுஃப்யாரனப் பற்ைி எனக்கு எதுவும் ததரியாது. ஆனால், இகதா 
அபூஜஹ்ல், உத்பா, ரைபா, உமய்யா பின் கலஃப் (ஆகிகயார் உங்கரள 
கநாக்கிப் பரட திைட்டி வந்துதகாண்டிருக்கின்ைனர்)'' என்று தொன்னான். 
அவன் இவ்வாறு தொன்னதும் (அவன் தபாய் தொல்வதாக எண்ணிக்தகாண்டு) 
அவரன நபித் கதாழர்கரள அடித்தனர். அப்கபாது அவன் "ஆம் (எனக்குத் 
ததரியும்); நான் தொல்கிகைன். இகதா அபூசுஃப்யான் வந்துதகாண்டிருக்கிைார்'' 
என்று (தபாய்) தொன்னான். அடிப்பரத நிறுத்திவிட்டு அவனிடம் ககட்டால் 
"அபூசுஃப்யான் பற்ைி எனக்கு எதுவும் ததரியாது. ஆனால், இகதா அபூஜஹ்ல், 
உத்பா, ரைபா, உமய்யா பின் கலஃப் மக்க ளுடன் 
(வந்துதகாண்டிருக்கின்ைனர்)'' என்று தொன்னான். மீண்டும் அவன் இவ்வாறு 
தொன்னதும் அவரன நபித்கதாழர்கள் அடித்தனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அங்கு) நின்று ததாழுதுதகாண்டி ருந்தார்கள். 
இ(வ்வாறு அவர்கள் நடந்து தகாள்வ)ரத அவர்கள் கண்டதும் ததாழு ரகரய 
(சுருக்கமாக) முடித்துத் திரும்பினார் கள். கமலும், "என் உயிர் எவன் 
ரகயிலுள் ளகதா அவன் மீதாரணயாக! அவன் உண் ரமரயச் 
தொல்லும்கபாது அடிக்கிைரீ்கள். தபாய் தொல்லும்கபாது அடிப்பரத நிறுத்து 
விடுகிைரீ்ககள!'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "இது இன்ன மனிதர் மாண்டு விழும் இடம்'' என்று கூைி, பூமியில் 
தமது ரகரய ரவத்து "இவ்விடத்தில் இவ்விடத்தில்' என்று காட்டினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரக ரவத்துக் காட்டிய இடத்ரதவிட்டு 
அவர்களில் எவரும் தள்ளி விழவில்ரல. (ெரியாக அகத இடத்தில் கபாரில் 
மாண்டு கிடந்தனர்) 
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. பாடம் : 31 மக்கா தவற்ைி 65 
 3647 அப்துல்லாஹ் பின் ைபாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு ைமளான் 
மாதத்தில் (ெிரியா நாட்டிலிருந்த) முஆவியா (ைலி) அவர்கரளச் ெந்திக்க ெில 
தூதுக் குழுக்கள் தென்ைன. (அத்தூதுக் குழுவில் நானும் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களும் இருந்கதாம்.) அப்கபாது எங்களில் ெிலர் கவறுெிலருக்கு 
(முரைரவத்து) உணவு ெரமத்(து விருந்தளித்)தனர். அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் தமது கூடாைத்திற்கு மக்கரள அதிகமாக (விருந்திற்கு) 
அரழப்பவைாக இருந்தார்கள். அப்கபாது நான், "நான் உணவு ெரமத்து 
மக்கரள என் கூடாைத்திற்கு அரழக்கக் கூடாதா?'' என்று கூைிவிட்டு, உணவு 
தயாரிக்க உத்தைவிட்கடன். பிைகு அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கரள மாரலயில் 
ெந்தித்து, "இன்ைிைவு என்னிடம்தான் விருந்து'' என்கைன். அதற்கு 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள், "நீ என்ரன முந்திக்தகாண்டாய்'' என்று 
கூைினார்கள். நான் "ஆம்' என்று கூைிவிட்டு, மக்கரள (எனது கூடாைத்திற்கு) 
அரழத்கதன். அப்கபாது அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் (நான் 
ககட்டுக்தகாண்டதற்கிணங்க) "அன்ொரிக் கூட்டத்தாகை! உங்கள் தெய்திகளில் 
ஒன்ரைக் குைித்து உங்களுக்கு நான் அைிவிக்கட்டுமா?'' என்று ககட்டார்கள். 
பிைகு மக்கா தவற்ைிரயப் பற்ைிக் குைிப்பிட்டார்கள். அப்கபாது அபூ ஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மதீனாவிலிருந்து புைப்பட்டு மக்காவுக்கு வந்து கெர்ந்தார்கள். அப்கபாது 
ஸுரபர் பின் அல்அவ்வாம் (ைலி) அவர்கரள, (தமது பரடயின்) இரு 
பக்கவாட்டுப் பரடகளில் ஒன்றுக்குத் தளபதியாக நியமித்தார்கள். காலித் பின் 
அல்வலீத் (ைலி) அவர்கரள மற்தைாரு பக்கவாட்டுப் பரடக்குத் தளபதியாக 
நியமித்தார்கள். அபூஉரபதா பின் அல்ஜர்ைாஹ் (ைலி) அவர்கரள 
நிைாயுதபாணி(களான காலாட் பரட)யினருக்குத் தளபதியாக நியமித்தார்கள். 
அவர்கள் அரனவரும் பள்ளத்தாக்கின் ரமயப் பகுதிக்கு வந்தனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பரடயின் முக்கியப் பகுதியில் 
இருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்களது பார்ரவ யில் நான் பட்டகபாது, 
"அபூஹுரைைா நீயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "(ஆம்) இகதா, வந்கதன் 
அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்கைன். அப்கபாது அவர்கள், "ஓர் அன்ொரித் 
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கதாழகை (இப்கபாது) என்னிடம் வருவார் (என்கை நான் எதிர்பார்த்கதன்)'' 
என்ைார்கள். ரைபான் பின் ஃபர்ரூக் (ைஹ்) அல்லாகதாரின் அைிவிப்பில், 
"அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், எனக்காக அன்ொரிகரளச் 
ெப்தமிட்டு அரழப்பைீாக! என்ைார்கள். உடகன அன்ொரிகள் வந்து குழுமினர்'' 
என இடம்தபற்றுள்ளது. (எதிரிகளான) குரைைியர் தம்முரடய பல்கவறு 
குலத்தாரையும் ஆதைவாளர்கரள யும் ஒன்றுகூட்டி, "இவர்கரள நாம் 
(முதலில் கபாருக்கு) அனுப்பிரவப்கபாம். இவர்க ளுக்கு (தவற்ைி) ஏகதனும் 
கிரடத்தால், (குரைைியைான) நாமும் இவர்களுடன் கெர்ந்துதகாள்கவாம். 
இவர்களுக்குத் கதால்வி ஏற்பட்டால், நம்மிடம் (முஸ்லிம்க ளால்) 
ககாைப்படுவரத நாம் வழங்கிவிடு கவாம்'' என்று கூைினர். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீங்கள் (ஒற்றுரமயாக உள்ள) 
குரைைியரின் பல்கவறு குலத்தாரையும் ஆதைவாளர்கரளயும் காண்கிைரீ்கள் 
(அல்லவா?)'' என்று கூைிவிட்டு, தம்முரடய ஒரு ரகயின் மீது மற்தைாரு 
ரகரய ரவத்து (அவர்களது ஒற்றுரமரய) ரெரக தெய்து காட்டினார்கள். 
பிைகு "நீங்கள் (தவற்ைி அரடந்த பின்) என்ரன "ஸஃபா' மரலக்கருகில் வந்து 
ெந்தியுங்கள்'' என்று கூைி(விட்டுப் கபா)னார்கள். அவ்வாகை நாங்கள் நடந்து 
தென்கைாம். எங்களில் ஒருவர் எதிரிகளில் ஒருவரைத் தாக்கி வழீ்த்த 
நிரனத்தால், (தரடயின்ைித்) தாக்கி வழீ்த்தினார். ஆனால், எதிரிகளில் யாரும் 
எங்கரள கநாக்கி எரதயும் வெீ இயலவில்ரல. அப்கபாது (இஸ்லாத்ரதத் 
தழுவியிருந்த) அபூசுஃப்யான் (ைலி) அவர்கள் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
குரைைிக் குலகம அடிகயாடு அழிக்கப்படுகிைது. இன்ரைக்குப் பிைகு 
குரைைியகை இருக்கமாட்டார்கள்'' என்று கூைினார். பிைகு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் அபூசுஃப்யானின் இல்லத்தினுள் 
நுரழந்துதகாள்கிைாகைா, அவர் அபயம் தபற்ைவைாவார்'' என்று 
அைிவித்தார்கள். அப்கபாது அன்ொரிகள் ஒருவருக்தகாருவர் "இந்த மனிதருக்கு 
(நபியவர்களுக்கு) தமது ஊர்மீது பற்றும், தம் குலத்தார்மீது பரிவும் 
ஏற்பட்டுவிட்டது'' என்று கபெிக்தகாண்டனர்.66 அப்கபாது இரைவனிடமிருந்து 
தெய்தி (வஹ)ீ வந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு "வஹ'ீ 
வந்தால், அது எங்க ளுக்குத் ததரியாமல் கபாகாது. அப்கபாது "வஹ'ீ 
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முடிவரடயும்வரை எங்களில் யாரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கரள கநாக்கிப் பார்ரவரயச் தெலுத்தமாட்டர். அவ்வாகை "வஹ'ீ வந்து 
முடிந்தகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அன்ொரி ெமுதாயகம!' 
என்று அரழத்தார் கள். அம்மக்கள் "இகதா வந்கதாம், அல்லாஹ் வின் 
தூதகை!'' என்று கூைினர். "இம்மனித ருக்குத் தமது ஊர்மீது பற்று ஏற்பட்டுவிட் 
டது என்று நீங்கள் தொன்னரீ்கள்(தாகன)?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அவர்கள் "ஆம்; அவ்வாறு கூைகவ தெய்கதாம்'' என்று (உண்ரம) 
தொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாைன்று; நான் 
அல்லாஹ்வின் அடிரமயும் தூதரும் ஆகவன். நான் அல்லாஹ்ரவ 
கநாக்கியும் உங்களிடமும் (நாடு துைந்து) ஹிஜ்ைத் வந்கதன். என் வாழ்வு 
உங்கள் வாழ்கவாடுதான்; என் இைப்பு உங்கள் இைப்கபாடுதான்'' என்று 
கூைினார்கள். அப்கபாது அன்ொரிகள் அழுதுதகாண்கட வந்து, "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் மீதும் அவனுரடய தூதரின் மீதும் தகாண்ட 
கபைாரெயின் காைணத்தாகலகய அவ்வாறு நாங்கள் கூைிகனாம்'' என்று 
தொன்னார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதரும் உங்களது தொல்ரல உண்ரம என 
ஏற்று, நீங்கள் கூைிய காைணத்ரதயும் ஏற்கின்ைனர்' என்று தொன்னார்கள். 
அப்கபாது மக்களில் ெிலர், அபூசுஃப்யானின் வடீ்ரட கநாக்கிச் தென்ைனர். 
கவறுெிலர் தங்கள் (வடீ்டுக்) கதவுகரளப் பூட்டிக்தகாண்டனர். பின்னர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஹஜருல் அஸ்வத்' எனும் கல் 
இருக்குமிடத்ரத கநாக்கி வந்து, அரதத் தமது ரகயால் ததாட்டு 
முத்தமிட்டார்கள். பிைகு இரையில்லம் கஅபாரவச் சுற்ைி (தவாஃப்) 
வந்தார்கள். அப்கபாது இரையில்லம் கஅபாவுக்கு அருகிலிருந்த ஒரு 
ெிரலரய கநாக்கி வந்தார்கள். அரத மக்கள் வழிபட்டுவந்தனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ரகயில் வில்தலான்று இருந்தது. 
அவர்கள் அந்த வில்லின் வரளவுப் பகுதிரய பிடித்திருந்தார்கள். அந்தச் 
ெிரலக்கு அருகில் வந்ததும், அந்த வில்லால் அதன் கண்ணில் 
குத்திக்தகாண்கட "உண்ரம வந்துவிட்டது. தபாய்ரம அழிந்துவிட்டது '' என்று 
கூைலானார்கள். இரையில்லத்ரதச் சுற்ைி (தவாஃப்) வந்ததும் "ஸஃபா' 
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குன்றுக்கு வந்து, அதன் மீது ஏைி, இரையில்லம் கஅபாரவப் பார்த்தார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்ரவப் கபாற்ைிப் புகழவும், அவன் நாடிய ெிலவற்ரை 
கவண்டிப் பிைார்த்திக்கவும் ஆைம்பித்தார்கள். 

 3648 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்முரடய 
ஒரு ரகரய மற்தைாரு ரகமீது ரவத்து இரு ரககரள யும் இரணத்துக் 
காட்டியபடி "அவர்கரள அறுவரட தெய்துவிடுங்கள்' என்று கூைினார்கள்'' என 
இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும் இந்த அைிவிப்பில், "அன்ொரி கள் அவ்வாறு 
நாங்கள் கூைத்தான் தெய்கதாம், அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று கூைினர். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவ்வாைாயின் (முஹம்மத் - 
புகழப்பட்டவர் எனும்) என் தபயருக்கு என்ன அர்த்தம்? அவ்வாைன்று; நான் 
அல்லாஹ்வின் அடிரமயும் தூதரும் ஆகவன்' என்று கூைினார்கள்'' என்றும் 
இடம்தபற்றுள்ளது. 

 3649 அப்துல்லாஹ் பின் ைபாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
(ெிரியாவிலிருந்த) முஆவியா பின் அபசீுஃப்யான் (ைலி) அவர்கரளச் ெந்திக்க 
ஒரு தூதுக் குழுவில் தென்கைாம். எங்களிரடகய அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களும் இருந்தார்கள். எங்களில் ஒவ்தவாருவரும் தம் ெக பயணிகளுக்கு 
ஒரு நாரளக்கு ஒருவர் என்ை முரையில் உணவு தயாரித்கதாம். என்னுரடய 
முரைநாள் வந்தகபாது நான், "அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்ககள! இன்று எனது 
முரைநாள். மக்கள் (எனது) இருப்பிடத்திற்கு வந்துவிட்டனர். ஆனால், உணவு 
இன்னும் வந்து கெைவில்ரல. உணவு வரும்வரை நீங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கரளப் பற்ைி(ய ஹதீஸ்) கூைினால் நன்ைாயிருக்குகம!'' 
என்று கூைிகனன். அப்கபாது அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
மக்கா தவற்ைி நாளில் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
இருந்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் காலித் பின் 
அல்வலீத் (ைலி) அவர்கரள வலப் பக்க அணியினருக்குத் தளபதியாக 
நியமித்தார்கள்; ஸுரபர் பின் அல்அவ்வாம் (ைலி) அவர்கரள இடப் பக்க 
அணியினருக் கும் அபூஉரபதா பின் அல்ஜர்ைாஹ் (ைலி) அவர்கரள 
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(நிைாயுதபாணிகளாயிருந்த) காலாட் பரடயினர் மற்றும் பள்ளத்தாக்கின் 
ரமயப் பகுதியில் இருந்கதார் ஆகிகயாருக் கும் தளபதியாக நியமித்தார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அபூஹுரைைா! 
அன்ொரிகரள எனக்காக அரழயுங்கள்!'' என்று கூைினார் கள். அவ்வாகை 
நான் அவர்கரள அரழத் கதன். அப்கபாது அன்ொரிகள் விரைந்து வந்தனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அன்ொரி ெமுதாயத்தாகை! (எதிரிக்) 
குரைைியரின் பல்கவறு குலத் தாரை நீங்கள் காண்கிைரீ்களா?'' என்று ககட் 
டார்கள். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்று கூைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், தமது ரகரய தவளியிதலடுத்து வலக் ரகரய இடக் ரகயின் மீது 
ரவத்து ரெரக தெய்து காட்டியபடி, "நாரளய தினம் (களத்தில்) அவர்கரள 
நீங்கள் ெந்தித்தால் அவர்கரள அறுவரட தெய்துவிடுங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். பிைகு, "ஸஃபாவில் ெந்திப்கபாம்'' என்று கூைி(விட்டுச் 
தெல்லலா)னார்கள். அவ்வாகை முஸ்லிம்கள் கண்ணில் ததன்பட்ட (எதிரிகள்) 
எவரையும் (ஒகையடியாகத்) தூங்க ரவக்காமல் விடவில்ரல. பிைகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஸஃபா மரலமீது ஏைினார்கள். 
அன்ொரிகள் வந்து ஸஃபா மரலரயச் சுற்ைி நின்றுதகாண்டனர். அப்கபாது 
அபூசுஃப்யான் (ைலி) அவர்கள் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! குரைைிக் 
கூட்டத்தார் முற்ைாகத் துரடத்ததைியப்படுகின்ைனர். இன்ரைய தினத்திற்குப் 
பிைகு குரைைியர் எவரும் இருக்கமாட்டார்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
அபூசுஃப்யான் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "யார் அபூசுஃப்யானின் இல்லத்தினுள் 
நுரழந்துதகாள்கிைாகைா அவர் அபயம் தபற்ைவைாவார். யார் ஆயுதத்ரதக் 
கீகழ கபாட்டுவிட்டாகைா அவரும் அபயம் தபற்ைவைாவார். யார் தமது வடீ்டுக் 
கதரவ பூட்டிக்தகாண்டாகைா அவரும் அபயம் தபற்ைவைாவார்'' என்று 
கூைினார்கள். அப்கபாது அன்ொரிகள், "இம்மனிதரை (நபி (ஸல்) அவர்கரள) 
குலப் பாெமும் ஊர்ப் பற்றும் பற்ைிக்தகாண்டுவிட்டன'' என்று கூைினர். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இரைச்தெய்தி (வஹ)ீ 
வந்தது. (அன்ொரிகள் தம்ரமப் பற்ைிப் கபெிக் தகாண்டரத நபியவர்கள் 
அைிந்துதகாண் டார்கள்). பிைகு "இம்மனிதரை குலப் பாெமும் ஊர்ப் பற்றும் 
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பற்ைிக்தகாண்டுவிட்டன' என்று கூைினரீ்களா? நன்ைாக அைிந்துதகாள் ளுங்கள்: 
அப்படியானால் எனது (முஹம்மத் - புகழப்பட்டவர் எனும்) தபயருக்கு என்ன 
அர்த்தமிருக்க முடியும்?'' என்று (மூன்று முரை) கூைிவிட்டு, "நான் 
அல்லாஹ்வின் அடிரமயும் அவனுரடய தூதருமான முஹம்மத் ஆகவன். 
நான் அல்லாஹ்வின் பக்கமும் உங்களிடமும் (நாடு துைந்து) ஹிஜ்ைத் 
வந்கதன். இனி என் வாழ்வு உங்கள் வாழ்கவாடுதான்; என் இைப்பு உங்கள் 
இைப்கபாடுதான்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு அன்ொரிகள், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் மீதும் அவனுரடய தூதரின் மீதும் தகாண்ட 
கபைாரெயின் காைணத்தாகலகய நாங்கள் அவ்வாறு தொன்கனாம்'' என்று 
கூைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படியானால், 
அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதரும் உங்களது தொல்ரல ஏற்று, நீங்கள் 
கூைிய காைணத்ரதயும் ஏற்கின்ைனர்'' என்று கூைினார்கள்.  

பாடம் : 32 கஅபாரவச் சுற்ைியிருந்த ெிரலகரள அப்புைப்படுத்தியது. 
 3650 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கஅபாரவச் சுற்ைிலும் முன்னூற்று அறுபது ெிரலகள் இருக்க, 
மக்கா நகருக்குள் நுரழந்தார்கள். அப்கபாது அவர்கள், தமது ரகயிலிருந்த 
குச்ெியால் அவற்ரைக் குத்தி (அடிக்கத் ததாடங்கி)னார்கள். கமலும் "உண்ரம 
வந்துவிட்டது. தபாய் அழிந்துவிட்டது. தபாய் அழியக்கூடியதாககவ உள்ளது'' 
(17:81) என்றும் "உண்ரம வந்துவிட்டது. தபாய் புதிதாக ஒன்றும் 
தெய்துவிடவில்ரல; இனியும் தெய்யப்கபாவதில்ரல'' (34:49) என்றும் கூைிக் 
தகாண்டிருந்தார்கள்.67 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு அபஉீமர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "நபி 
(ஸல்) அவர்கள் மக்கா தவற்ைி நாளில் மக்காவி னுள் நுரழந்தார்கள்'' என்று 
இடம்தபற் றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் "அழியக்கூடியதாககவ உள்ளது'' என்பது 
வரையில்தான் இடம்தபற் றுள்ளது. இைண்டாவது வெனம் இடம்தபை 
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வில்ரல. கமலும் (ெிரலகள் என்பரதக் குைிக்க "நுஸுப்' என்பதற்குப் 
பகைமாக) "ஸனம்' எனும் தொல் இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 33 மக்கா தவற்ைிக்குப் பின் எந்தக் குரைைியும் கட்டிரவத்துத் 
தாக்கப்படும் நிரல வைாது.68 

 3651 முதீஉ பின் அல்அஸ்வத் பின் ஹாரிஸா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்கா தவற்ைி நாளில், "இன்ரைய தினத்துக்குப் பிைகு 
மறுரம நாள்வரை குரைைியர் எவரும் கட்டிரவத்துத் தாக்கப்படும் நிரல 
ஏற்படாது'' என்று கூைியரத நான் ககட்கடன். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3652 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "அன்ரைய தினம் குரைைியரில் "அல்ஆஸ்' எனும் 
தபயர் தபற்ைிருந்தவர்களில் முதீஉ (ைலி) அவர்கரளத் தவிை கவதைவரும் 
இஸ்லாத்ரத ஏற்ைிருக்கவில்ரல. அப்கபாது முதீஉ அவர்களுரடய தபயர் 
"அல்ஆஸீ' (மாறு தெய்பவர்) என்ைிருந்தது. அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்ககள "முதீஉ' (கீழ்ப்படிந்தவர்) என்று தபயர் சூட்டினார்கள்'' என்று 
கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.69 

 பாடம் : 24 "ஹுரதபியா' எனுமிடத்தில் நடந்த "ஹுரதபியா ெமாதான 
ஒப்பந்தம்'70  
3653 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கும் (குரைைி) இரணரவப்பாளர்களுக்கும் இரடகய ஹுரதபியா 
நாளில் நரடதபற்ை ெமாதான ஒப்பந்தப் பத்திைத்ரத அலீ (ைலி) அவர்ககள 
எழுதினார்கள். அப்கபாது அலீ (ைலி) அவர்கள், "இது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
முஹம்மத் எழுதிக்தகாண்டது'' என எழுத, இரணரவப்பாளர்கள் "அல்லாஹ் 
வின் தூதர் முஹம்மத்' என எழுதாதீர்கள்'' (என்று கூைிவிட்டு நபியவர்கரள 
கநாக்கி), "நீர் அல்லாஹ்வின் தூதர்தாம் என நாங்கள் அைிந்திருந்தால் 
உம்முடன் கபாரிட்டிருக் ககவ மாட்கடாம்'' என்று கூைினர். ஆககவ, நபி 
(ஸல்) அவர்கள் (அலீ (ைலி) அவர்களிடம்), "அ(ந்த வாெகத்)ரத 
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அழித்துவிடுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். அலீ (ைலி) அவர்கள், "நான் அரத 
(ஒரு கபாதும்) அழிக்கப்கபாவதில்ரல'' என்று கூைிவிட்டார்கள். ஆககவ, நபி 
(ஸல்) அவர் ககள தமது கைத்தால் அரத அழித்தார்கள். "முஸ்லிம்கள் 
(அடுத்த ஆண்டு) மக்கா நகருக்குள் நுரழந்து மூன்று நாட்கள் மட்டும் 
தங்கியிருக்கலாம். நகருக்குள் எந்த ஆயுதத்ரதயும் உரையிலிட்டுத்தான் 
("ஜுலுப்பானுஸ் ஸிலாஹ்') எடுத்துவை கவண்டும்'' என இரணரவப்பாளர்கள் 
நிபந்தரன விதித் திருந்தனர்.71 இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான 
ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் (இந்த ஹதீரஸ எனக்கு 
அைிவித்த) அபூஇஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்களிடம் "ஜுலுப் பானுஸ் ஸிலாஹ் 
என்ைால் என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அபூஇஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்கள் 
"உரையும் அதிலுள்ள ஆயுதமும்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.  

3654 கமற்கண்ட ஹதீஸ் பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹுரதபியாக்காைர்களுடன் (மக்கா 
குரைைியருடன் ஹுரதபியா எனுமிடத்தில்) ெமாதான ஒப்பந்தம் 
தெய்துதகாண்டகபாது, அலீ (ைலி) அவர்ககள அவர்களுக்கிரடயிலான 
ஒப்பந்தப் பத்திைத்ரத எழுதினார்கள். அப்கபாது "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
முஹம்மத்' என்று அவர்கள் எழுத...'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை 
விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 
ஆயினும், இந்த அைிவிப்புகளில் "இது எழுதிக்தகாண்டது' ("ஹாதா மா காத்தப 
அலய்ஹி') எனும் வாக்கியம் இடம்தபைவில்ரல. 

 3655 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
இரையில்லம் கஅபாவுக்குச் தெல்ல முடியாமல் தடுக்கப் பட்டகபாது, 
"முஸ்லிம்கள் (அடுத்த ஆண்டு) மக்காவிற்குள் நுரழந்து மூன்று நாட்கள் 
தங்கலாம்; நகருக்குள் உரையிலிட்ட வாளு டன்தான் நுரழய கவண்டும்; 
மக்காவிலி ருந்து திரும்பிச் தெல்லும்கபாது மக்காவாெி களில் யாரையும் 
தம்முடன் அரழத்துச் தெல்லக் கூடாது. அவர்களுடன் வந்திருப்ப வர்களில் 
மக்காவிகலகய தங்கிக்தகாள்ள விரும்பும் யாரையும் தடுக்கக் கூடாது' ஆகிய 
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நிபந்தரனகளின் கபரில் மக்காவாெி கள் நபி (ஸல்) அவர்களடன் ெமாதான 
ஒப்பந்தம் தெய்துதகாண்டனர். நபி (ஸல்) அவர்கள் அலீ (ைலி) அவர் களிடம், 
"நமக்கிரடயிலான ெமாதான ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தரனகரளப் பின்வருமாறு 
எழுதுவைீாக: "அளவிலா அருளாளன் நிகரிலா அன்புரடகயான் அல்லாஹ்வின் 
திருப்தபயைால்... இது அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் எழுதிக்தகாண்ட 
ஒப்பந்த பத்திைம்...' என்று கூைினார் கள். உடகன இரணரவப்பாளர்கள், "நீர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர்தாம் என நாங்கள் அைிந்திருப் கபாமாயின், நாங்கள் 
உம்ரமப் பின்ததாடர்ந்திருப்கபாகம! மாைாக, "அப்துல்லாஹ்வின் புதல்வர் 
முஹம்மத்' என்று எழுதுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். ஆககவ, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அலீ (ைலி) அவர்களிடம் அ(ந்த வாெகத்)ரத 
அழித்துவிடுமாறு கூைினார்கள். அதற்கு அலீ (ைலி) அவர்கள், "இல்ரல, 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அரத நான் அழிக்கமாட்கடன்'' என்று 
கூைினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அந்த இடத்ரத 
எனக்குக் காட்டுவைீாக!'' என்று கூைினார்கள். அலீ (ைலி) அவர்கள் அந்த 
(வாெகம் இருந்த) இடத்ரதக் காட்டினார்கள். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அரத (தமது கைத்தால்) அழிந்துவிட்டார்கள். கமலும், 
"அப்துல்லாஹ்வின் புதல்வர்' என்று எழுதச் தெய்தார்கள். (அடுத்த ஆண்டு) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவில் மூன்று நாட்கள் தங்கியி 
ருந்தார்கள். மூன்ைாவது நாளானகபாது மக்காவாெிகள் அலீ (ைலி) 
அவர்களிடம், "உம்முரடய கதாழர் நிபந்தரனயில் குைிப்பிட்டிருந்த 
இறுதிநாள் இதுதான். எனகவ, அவரை இந்நகரைவிட்டு தவளிகயைச் 
தொல்லுங்கள்'' என்று கூைினர். அலீ (ைலி) அவர்கள் இரத நபி (ஸல்) அவர் 
களிடம் ததரிவித்தகபாது "ஆம்' என்று கூைி விட்டு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
புைப்பட்டு விட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அஹ்மத் பின் ஜனாப் அல் மிஸ்ஸீஸீ (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், ("உம்ரம நாங்கள் பின்ததாடர்ந்திருப்கபாகம!' 
என்பதற்குப் பகைமாக) "நாங்கள் (இஸ்லாத்ரத ஏற்பதாக) உம்மிடம் 
உறுதிதமாழி அளித்தி ருப்கபாகம!' என்று (மக்காவாெிகள் கூைினார் கள் என) 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
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3656 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: குரைைியர் தம்முடன் சுரஹல் 
பின் அம்ர் இருக்க, நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ெமாதான ஒப்பந்தம் தெய்தனர். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அலீ (ைலி) அவர்களிடம் "(ஒப்பந்தப் பத்திைத்தில் முதலில்) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ைஹ்மானிர் ைஹமீ் (அளவிலா அருளாளன் நிகரிலா 
அன்புரடகயான் அல்லாஹ்வின் திருப்தபயைால்...) என எழுதுவைீாக!'' என்று 
கூைினார்கள். அப்கபாது சுரஹல், "பிஸ்மில்லாஹ்' (அல்லாஹ்வின் 
தபயைால்) என்பது ெரி (அரத நாங்கள் அைிகவாம்); அது என்ன 
பிஸ்மில்லாஹிர் ைஹ்மானிர் ைஹமீ்? அரத நாங்கள் அைியவில் ரலகய? 
எனகவ, நாங்கள் அைிந்துள்ள "பிஸ்மிக்கல்லாஹும்ம' (அல்லாஹ்கவ! உன் 
தபயைால்) எனும் வாெகத்ரத எழுதுங்கள்'' என்று கூைினார். (அவ்வாகை 
எழுதும்படி உத்தைவிட்டார்கள்.) பிைகு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் முஹம்மதிடமிருந்து... என எழுதுவைீாக!'' என்று (அலீயிடம்) 
கூைினார்கள். அப்கபாது குரைைியர், "நீர் இரைவனின் தூதர்தாம் என 
நாங்கள் அைிந்திருப்கபாமாயின் நாங்கள் உம்ரமப் பின்ததாடர்ந்திருப்கபாம். 
மாைாக, உமது தபயரையும் உம் தந்ரதயின் தபயரையும் (ஒப்பந்தத்தில்) 
எழுதுக'' என்று கூைினர். ஆககவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் (அலீ (ைலி) 
அவர்களிடம்) "அப்துல்லாஹ்வின் புதல்வர் முஹம்மதிடமிருந்து என 
எழுதுவைீாக'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது குரைைியர் பின்வருமாறு 
நபிகளாரிடம் நிபந்தரனயிட்டனர்: உங்களிடமிருந்து யாகைனும் (எங்களிடம்) 
வந்துவிட்டால் அவரை நாங்கள் திருப்பியனுப்பமாட்கடாம். எங்களிட மிருந்து 
யாகைனும் (உங்களிடம்) வந்துவிட்டால் அவரை எங்களிடம் நீங்கள் 
திருப்பியனுப்ப கவண்டும். முஸ்லிம்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (பாதகமான 
நிபந்தரனகள் தகாண்ட) இரத நாம் எழுத கவண்டுமா?'' என்று ககட்டார் கள். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்' என்று கூைி விட்டு, "யாகைனும் நம்மிடம் 
வந்துவிட்டு (மதமாைிச்) தென்ைால் அவரை அல்லாஹ் (தனது அருளிலிருந்து) 
அப்புைப்படுத்தி விடுவான். அவர்களிடமிருந்து யாகைனும் நம்மிடம் வந்தால் 
(அவர் திருப்பியனுப்பப் தபற்ைாலும்) அவருக்கு மகிழ்ரவயும் 
(தநருக்கடியிலிருந்து) விடுபடுவதற்கான வழிரயயும் நிச்ெயமாக அல்லாஹ் 
ஏற்படுத்துவான்'' என்ைார்கள்.72  
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3657 அபூவாயில் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "ஸிஃப்பனீ்' கபார் நாளில் 
ெஹ்ல் பின் ஹுரனஃப் (ைலி) அவர்கள் (மக்களிரடகய) எழுந்து நின்று 
பின்வருமாறு கூைினார்கள்:73 மக்ககள! (இந்தப் கபாரில் ஈடுபாடு 
காட்டாதரதக் குைித்து யாரையும் நீங்கள் குற்ைம் ொட்டாதீர்கள்; மாைாக,) 
உங்கரள நீங்ககள குற்ைம் ொட்டிக்தகாள்ளுங்கள். நாங்கள் ஹுரதபியா 
நாளில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். கபார் புரிவது 
ெரியானததன்று நாங்கள் கருதியிருந்தால் கபார் புரிந்திருப்கபாம். ஆனால், 
அது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கும் இரணரவப்பாளர்களுக்கும் 
இரடகய ெமாதான உடன்பாட்டில் முடிந்தது. (ஹுரதபியாவில் 
இரணரவப்பாளர் கள் முஸ்லிம்களுக்குப் பாதகமான நிபந்த ரனகரள 
விதித்தகபாதும் நபியவர்கள் ஏற்றுக்தகாண்டார்கள்.) அப்கபாது உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 
"அல்லாஹ் வின் தூதகை! நாம் ெத்தியத்திலும் அவர்கள் (எதிரிகள்) 
அெத்தியத்திலும் இல்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "ஆம் (நாம் ெத்தியத்தில் இருக்கிகைாம்; அவர்கள் 
அெத்தியத்தில் இருக்கிைார்கள்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள், 
"கபாரில் தகால்லப் படும் நம் வைீர்கள் தொர்க்கத்திலும் அவர்களுரடய 
வைீர்கள் நைகத்திலும் இருப்பார்கள் இல்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்று விரட யளித்தார்கள். 
அதற்கு உமர் (ைலி) அவர்கள், "அப்படியிருக்க, நாம் ஏன் நமது மார்க்க 
விையத்தில் பணிந்து கபாக கவண்டும்? அல்லாஹ் நமக்கும் அவர்களுக்கும் 
இரடகய தீர்ப்பளிக்காமலிருக்கும் நிரலயில் நாம் ஏன் திரும்ப கவண்டும்?'' 
என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"கத்தாபின் புதல்வகை! நான் அல்லாஹ்வுரடய தூதைாகவன். என்ரன 
அல்லாஹ் ஒருகபாதும் வணீாக்கமாட்டான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். உமர் 
(ைலி) அவர்கள் ககாபத்ரத அடக்க முடியாமல் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களிடம் 
தென்று, "அபூபக்ர் அவர்ககள! நாம் ெத்தியத்திலும் அவர்கள் அெத்தியத்திலும் 
இல்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் "ஆம் (நாம் 
ெத்தியத்தில் இருக்கிகைாம். அவர்கள் அெத்தி யத்தில் இருக்கிைார்கள்)'' என்று 
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விரடயளித்தார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள், "கபாரில் தகால்லப்படும் நம் 
வைீர்கள் தொர்க்கத்திலும் அவர்களு ரடய வைீர்கள் நைகத்திலும் இருப்பார்கள் 
இல்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் "ஆம்' என்று 
பதிலளித்தார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள், "அப்படியிருக்க, நாம் ஏன் நமது 
மார்க்க விையத்தில் பணிந்து கபாக கவண்டும்? அல்லாஹ் நமக்கும் 
அவர்களுக்கும் இரடகய தீர்ப்பளிக்காமலி ருக்கும் நிரலயில் நாம் ஏன் 
திரும்ப கவண்டும்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள், 
"கத்தாபின் புதல்வகை! நபி (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஆவார்கள். 
அவர்கரள அல்லாஹ் ஒருகபாதும் வணீாக்கமாட்டான்'' என்று கூைினார்கள். 
அப்கபாதுதான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ("உமக்கு நாம் 
ததளிவான தவற்ைிரய அளித்துவிட்கடாம்'' என்று ததாடங்கும்) "அல்ஃபத்ஹ்' 
எனும் (48ஆவது) அத்தியாயம் அருளப்தபற்ைது. உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உமர் (ைலி) அவர்களுக்கு ஆளனுப்பி அந்த வெனத்ரத 
ஓதிக்காட்டினார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இது 
தவற்ைியா?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம் 
(தவற்ைிதான்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். பிைகு உமர் (ைலி) அவர்கள் மனச் 
ொந்தியரடந்து திரும்பிச் தென்ைார்கள்.74 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3658 அபூவாயில் ைகீக் பின் ெலமா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "ஸிஃப்பனீ்' 
கபாரின்கபாது ெஹ்ல் பின் ஹுரனஃப் (ைலி) அவர்கள் "மக்ககள! (நான் இந்தப் 
கபாரில் ஈடுபாடு காட்டாதரதக் குைித்து என்ரனக் குற்ைம் ொட்டாதீர்கள்) 
உங்களது கருத்ரதகய குரை காணுங்கள். அபூஜந்தல் (அபயம் கதடிவந்த 
ஹுரதபியா உடன்படிக்ரக) நாளில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
கட்டரளரய மறுப்பதற்கு என்னால் முடிந்திருந்தால் நான் மறுத்திருப்கபன். 
(அத்தரகய மன நிரலயில் அன்று நான் இருந்கதன்.) (அன்று) நாங்கள் 
எங்கள் வாட்கரள எங்கள் கதாள்களில் (முடக்கி) ரவத்துக்தகாண்டது, 
ஒருகபாதும் கபாருக்கு அஞ்ெியல்ல. நாங்கள் அைிந்த ஓர் எளிய விைய(மான 
ெமாதான)த்திற்காகத்தான். ஆனால், உங்களது இந்த விவகாைம் (ஸிஃப்பனீ் 
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கபார் அவ்வாைன்று)'' எனக் கூைினார்கள்.75 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் அப்தில்லாஹ் பின் 
நுரமர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "ஒருகபாதும் கபாருக்கு' எனும் குைிப்பு 
இடம்தபை வில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "எங்கள் கதாள்களில் 
நாங்கள் வாட்கரள (முடக்கி) ரவத்துக்தகாண்டது, எங்களுக்குச் ெிைமம் தரும் 
கபாருக்கு அஞ்ெி அல்ல'' என்று ெஹ்ல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

3659 அபூவாயில் ைகீக் பின் ெலமா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "ஸிஃப்பனீ்' 
கபாரின்கபாது ெஹ்ல் பின் ஹுரனஃப் (ைலி) அவர்கள் பின்வருமாறு 
கூைியரத நான் ககட்கடன்: (நான் இந்தப் கபாரில் ஈடுபாடு காட்டாதது 
குைித்து என்ரனக் குற்ைம் ொட்டாதீர்கள்) உங்கள் மார்க்க விையத்தில் 
நீங்கள் எடுத்துள்ள முடிரவகய குரை காணுங்கள். அபூஜந்தல் (அபயம் கதடி 
வந்த ஹுரதபியா) நாளில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
கட்டரளரய ஏற்க மறுப்பதற்கு என்னால் முடிந்திருந்தால் (ஏற்க 
மறுத்திருப்கபன். அத்தரகய மகனா நிரலயில்தான் நான் அன்று இருந்கதன்.) 
(ஆனால், இன்று உங்கள்) பிைச்ெிரனயில் ஒரு மூரலரய (அரடத்து)ச் 
ெீைாக்கும்கபாது, மற்தைாரு மூரல நம் முன்கன தவடித்துத் 
திைந்துதகாள்கிைது.76  

3660 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(உம்ைா வழிபாட்ரட நிரைகவற்ை முடியாமல் கபானதால்) ஹுரதபியா 
எனுமிடத்திகலகய பலிப் பிைாணிரய அறுத்துவிட்டு, அங்கிருந்து (மதீனா 
கநாக்கி) திரும்பிக் தகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது நபித்கதாழர்கரளக் 
கவரலயும் கொகமும் தழுவியிருந்தன. இந்நிரலயில்தான் (அவர்களுக்கு), 
"(நபிகய!) உமக்குத் ததளிவானததாரு தவற்ைிரய நாம் அளித்கதாம். உமது 
பாவத்தில் முந்தியரத யும் பிந்தியரதயும் உமக்காக அல்லாஹ் மன்னித்து, 
அவன் தனது அருட்தகாரடரய உமக்கு முழுரமப்படுத்தி, உமக்கு கநைான 
பாரதரயக் காட்டுவதற்காகவும், அல்லாஹ் மகத்தான உதவிரய உமக்குச் 
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தெய்வதற் காகவும் (இந்த தவற்ைிரய அவன் அளித் தான்)'' என்று ததாடங்கி, 
"இது அல்லாஹ் விடம் மகத்தான தவற்ைியாக இருக்கிைது'' என்பதுவரை (48:1-
5) இரைவெனங்கள் அருளப்தபற்ைன. அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "எனக்கு 
ஓர் இரைவெனம் அருளப்தபற்றுள்ளது. அது இவ்வுலகிலுள்ள 
அரனத்ரதயும்விட எனக்கு மிகவும் உவப்பானதாகும்'' என்று கூைினார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 35 (கபாரிலும்) வாக்குறுதிரய நிரைகவற்ைல்  
3661 ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் பத்ருப் 
கபாரில் கலந்துதகாள்ளாததற்குக் காைணம் யாததனில், நானும் என் தந்ரத 
ஹுரெல் (எனும் அல்யமான்) அவர்களும் (பத்ர் கநாக்கிப்) புைப்பட்கடாம். 
அப்கபாது குரைைி இரைமறுப்பாளர்கள் எங்கரளப் பிடித்துக்தகாண்டனர். 
"நீங்கள் முஹம்ம(துடன் கெர்ந்து எங்களுக்தகதிைாகப் கபார் தெய்வ)ரத 
நாடித்தாகன தெல்கிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். நாங்கள் "(இல்ரல) 
மதீனாரவ கநாக்கிகய தெல்கிகைாம்'' என்று (கபச்ரெ மாற்ைிச்) தொன் கனாம். 
அப்கபாது குரைைியர் "நாங்கள் மதீனாவுக்கக திரும்பிவிட கவண்டும்; 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் கெர்ந்து (குரைைியருக்தகதிைாக) 
கபாரிடக் கூடாது' என அல்லாஹ் வின் மீது ஆரணயிட்டு எங்களிடம் 
வாக்குறுதி தபற்றுக்தகாண்டனர். நாங்கள் இருவரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் தென்று நடந்தரதத் ததரிவித் கதாம். அப்கபாது அவர்கள், 
"நீங்கள் இருவரும் (மதீனாவுக்கக) திரும்பிச் தெல்லுங்கள். நாம் அவர்களுக்கு 
ஆதைவாக அவர்களது வாக்குறுதிரய நிரைகவற்றுகவாம். அவர் 
களுக்தகதிைாக அல்லாஹ்விடம் உதவி ககாருகவாம்'' என்று தொன்னார்கள்.  
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பாடம் : 36 அகழ்ப் கபார்77  
3662 யஸீத் பின் ைரீக் அத்ரதமீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
நாங்கள் ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி) அவர்களிடம் இருந்கதாம். 
அப்கபாது ஒரு மனிதர், "நான் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில் வாழ்ந்திருந்தால், அவர்களுடன் கெர்ந்து கபார்களில் 
ஈடுபட்டிருப்கபன்; கடுரமயாக உரழத்திருப்கபன்'' என்று கூைினார். அதற்கு 
ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீ அவ்வாறு 
தெய்திருக்கவாகபாகிைாய்? அகழ்ப் கபார் இைவில் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். கடுரமயான காற்றும் குளிரும் 
எங்கரள வாட்டிக்தகாண்டிருந்தன. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (எங்களிடம்), "எதிரிகள் பற்ைிய தெய்திரய (உளவைிந்து) என்னிடம் 
தகாண்டுவருபவர் யார்? அவரை மறுரம நாளில் அல்லாஹ் என்னுடன் 
இருக்கச் தெய்வான்'' என்று கூைி னார்கள். நாங்கள் தமௌனமாக இருந்கதாம். 
எங்களில் யாரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் 
பதிலளிக்கவில்ரல. பிைகு மீண்டும் "எதிரிகள் பற்ைிய தெய் திரய 
(உளவைிந்து) நம்மிடம் தகாண்டுவரு பவர் யார்? அவரை மறுரம நாளில் 
அல்லாஹ் என்னுடன் இருக்கச் தெய்வான்'' என்று கூைி னார்கள். அப்கபாதும் 
நாங்கள் அரமதியாக இருந்கதாம். எங்களில் யாரும் அவர்களுக் குப் 
பதிலளிக்கவில்ரல. பிைகு (மூன்ைாவது முரையாக), "எதிரிகள் பற்ைிய 
தெய்திரய (உளவைிந்து) நம்மிடம் தகாண்டுவருபவர் யார்? அவரை மறுரம 
நாளில் அல்லாஹ் என்னுடன் இருக்கச் தெய்வான்'' என்று கூைினார்கள். 
அப்கபாதும் நாங்கள் அரமதியாககவ இருந்கதாம். எங்களில் யாரும் 
அவர்களுக்குப் பதிலளிக்கவில்ரல. பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ஹுரதஃபா! எதிரிகரளப் பற்ைிய தெய்திரய (உளவைிந்து) 
என்னிடம் தகாண்டுவா'' என்று கூைினார்கள். எனது தபயரைக் குைிப்பிட்டு 
அவர்கள் என்ரன அரழத்துவிட்டதால் என்னால் மறுக்க முடியவில்ரல. 
நான் எழுந்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், " நீ தென்று 
எதிரிகரளப் பற்ைிய தெய்திரய (உள வைிந்து) என்னிடம் தகாண்டுவா! 
எதிரிகரள எனக்தகதிைாக விழிப்பரடயச் தெய்துவிடாகத'' என்று 
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கூைினார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
விரடதபற்று (எதிரிகரள கநாக்கி)ச் தென்ைகபாது, நான் தவண்ணரீில் 
நடப்பரதப் கபான்ைிருந்தது (குளிகை எனக்குத் ததரிய வில்ரல). 
இந்நிரலயில் நான் எதிரிகளிடம் வந்துகெர்ந்கதன். அப்கபாது (எதிரிகளின் 
தரலவர்) அபூசுஃப்யான் தமது முதுரக தநருப்பில் காட்டி, குளிர் 
காய்ந்துதகாண்டிருந்தார். நான் எனது வில்லின் நடுகவ ஓர் அம்ரபப் 
தபாருத்தி அவர்மீது எய்யப்கபாகனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்னிடம் "எனக்தகதிைாக எதிரிகரள விழிப் பரடயச் 
தெய்துவிடாகத' என்று கூைியரத நான் நிரனவுகூர்ந்கதன். அப்கபாது மட்டும் 
நான் அம்ரப எய்திருந்தால், அவரை நிச்ெயமாக நான் தாக்கியிருப்கபன். 
பிைகு நான் தவண்ணரீில் நடப்பரதப் கபான்கை, (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம்) திரும்பி வந்கதன். அவர்களிடம் தென்று எதிரிகரளப் பற்ைிய 
தெய்திகரளத் ததரிவித்கதன். நான் தெய்திகரளச் தொல்லி முடித்ததும் குளிர் 
என்ரனத் தாக்கத் ததாடங்கியது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தம்மீது இருந்த கபார்ரவயின் ஒரு கூடுதலான பகுதிரய எனக்கு 
அணி வித்தார்கள். அந்தப் கபார்ரவரயப் கபார்த் திக்தகாண்டுதான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அப்கபாது) ததாழுது 
தகாண்டிருந்தார்கள். அதிகாரலவரை நான் (அப்கபார்ரவயில்) 
உைங்கிக்தகாண்கடயிருந்கதன். அதிகாரலயானதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "தூங்கு மூஞ்ெி! எழுந்திரு'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 37 உஹுதுப் கபார்78  
3663 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உஹுதுப் கபார் 
நாளில் (ஒரு கட்டத்தில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அன்ொரிகளில் எழுவரும் குரைைியரில் (முஹாஜிர்களில்) இருவரும் 
மட்டுகம தம்மு டனிருக்க தனித்து விடப்பட்டார்கள். (மற்ை கதாழர்கள் ெிதைி 
ஓடிவிட்டனர்.) இந்நிரலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள 
எதிரிகள் தநருங்கிய கபாது, "நம்மிடமிருந்து இவர்கரள விைட்டி யடிப்பவர் 
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யார்? "அவருக்குச் தொர்க்கம் கிரடக்கும்'; அல்லது "அவர் தொர்க்கத்தில் 
என்னுடன் இருப்பார்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அன்ொரிகளில் ஒருவர் 
முன்கனைிச் தென்று கபாரிட்டார். இறுதியில் அவர் தகால்லப்பட்டார். பிைகு 
மீண்டும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள எதிரிகள் தநருங்கினார்கள். 
அப்கபாது "நம்மிடமிருந்து இவர்கரள விைட்டியடிப்பவர் யார்? "அவருக்குச் 
தொர்க்கம் கிரடக்கும்'; அல்லது "அவர் தொர்க்கத்தில் என்னுடன் இருப்பார்'' 
என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அன்ொரிகளில் மற்தைாரு மனிதர் முன்கனைிச் 
தென்று எதிரிகளுடன் கபாரிட்டார். அவரும் தகால்லப்பட்டார். இவ்வாகை 
(ஒருவர் பின் ஒருவைாகச்) தென்று அன்ொரிகள் எழுவரும் தகால்லப்பட்டனர். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உடனிருந்த) தம்மிரு 
(குரைைித்) கதாழர் களிடம், "நாம் நம்முரடய (அன்ொரித்) கதாழர்களிடம் 
நியாயமாக நடந்துதகாள்ளவில்ரல'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3664 அபூஹாஸிம் ெலமா பின் தீனார் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ெஹ்ல் 
பின் ெஅத் (ைலி) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
உஹுதுப் கபார் நாளில் ஏற்பட்ட காயங்கள் குைித்துக் ககட்கப்பட்டது. 
அப்கபாது அவர்கள் கூைினார்கள்: (அன்ரைய தினத்தில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது முகம் காயப்படுத்தப்பட்டது. அவர்களின் முன்வாய்ப் 
பற்களில் (கீழ் வரிரெயில் வலப் புைப் பல்) ஒன்று உரடக்கப்பட்டது. தரலக் 
கவெம் அவர்களது தரலயில் ரவத்கத தநாறுக்கப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களு ரடய புதல்வி ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களு ரடய முகத்திலிருந்து வழிந்த) 
இைத்தத்ரதக் கழுவிக்தகாண்டிருந்தார்கள். அலீ பின் அப ீதாலிப் (ைலி) 
அவர்கள் (தமது) ககடயத்தில் தண்ணரீ் (நிைப்பி வந்து அந்தக் காயத்ரதக் 
கழுவுவதற்காக) ஊற்ைிக்தகாண்டிருந்தார்கள். தண்ணரீ் கமன்கமலும் 
இைத்தத்ரத அதிகமாக்குவரதகய கண்ட ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள், ஒரு 
பாய்த் துண்ரட எடுத்து வந்து ொம்பலாகும்வரை அரதக் கரித்து, அரதக் 
காயத்தில் ரவத்து அழுத்தினார் கள். இைத்தம் (வழிவது) நின்றுவிட்டது.79 
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 3665 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹாஸிம் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின்வருமாறு ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது: ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு (உஹுதுப் கபாரில்) ஏற்பட்ட காயங்கள் குைித்துக் 
ககட்கப்பட்டது. அதற்கு ெஹ்ல் (ைலி) அவர்கள், "இகதா! அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் காயத்ரதக் 
கழுவிவிட்டவரையும், (கழுவுவதற்காகத்) தண்ணரீை 
ஊற்ைிக்தகாண்டிருந்தவரையும், மருந்துக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட தபாருரளயும் 
நான் அைிகவன்'' என்று கூைிவிட்டுத் ததாடர்ந்து கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளபடி கூைினார்கள். ஆயினும், இந்த அைிவிப்பில் "அவர்களது முகம் 
காயப்படுத்தப்பட்டது' எனும் தகவல் (ஹதீஸின் இறுதியில்) 
இடம்தபற்றுள்ளது. ("உரடக்கப்பட்டது' என்பரதக் குைிக்க) "ஹுைிமத்' 
என்பதற்குப் பதிலாக "குெிைத்' எனும் தொல் ஆளப்பட்டுள்ளது. 

3666 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஆறு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் ெயதீ் பின் அபஹீிலால் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
"அவர்களுரடய முகம் தாக்கப்பட்டது' என்றும், முஹம்மத் பின் முதர்ரிஃப் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப் பில் "அவர்களுரடய முகம் காயப்படுத்தப் பட்டது' 
என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது.  

3667 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உஹுதுப் கபார் நாளில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுரடய முன்வாய்ப் பற்களில் (கீழ் 
வரிரெயில் வலப் புைப் பல்) ஒன்று உரடக்கப்பட்டது. அவர்களது முகம் 
காயப்படுத்தப்பட்டது. அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
காயத்திலிருந்து வழிந்த இைத்தத்ரதத் துரடத்தபடிகய, "தங்க ளுரடய 
நபிரயக் காயப்படுத்தி, அவைது பல்ரல உரடத்த ஒரு ெமுதாயம் எப்படி 
உருப்படும்? அவகைா அவர்கரள அல்லாஹ்வின் பக்கம் அரழத்துக்தகாண் 
டிக்கிைார்''என்று கூைலானார்கள். அப்கபாதுதான் வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ், "(நபிகய!) அதிகாைத்தில் உமக்கு எந்தப் பங்கும் இல்ரல'' (3:128) 
எனும் வெனத்ரத அருளினான். 
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 3668 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (முற்கால) 
இரைத்தூதர்களில் ஒருவரின் நிரலரய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எடுத்துரைத்துக்தகாண்டிருந்தரத நான் இப்கபாதும் பார்ப்பரதப் 
கபான்றுள்ளது. அந்த இரைத் தூதரை அவருரடய ெமுதாயத்தார் அடித்தனர். 
அவகைா தமது முகத்திலிருந்து இைத்தத்ரதத் துரடத்தபடி, "இரைவா! என் 
ெமுதாயத்தாரை மன்னித்துவிடு. ஏதனனில், அவர்கள் அைியாதவர் களாக 
இருக்கிைார்கள்'' என்று தொல்லிக்தகாண்டிருந்தார் என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்.80 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும் அவற்ைில், 
"அவர் தமது தநற்ைியிலிருந்து இைத்தத்ரத வழித்துக்தகாண்டிருந்தார்' என்று 
இடம் தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 38 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்க ளால் தகால்லப்பட்ட 
ஒருவன்மீது அல்லாஹ்வின் ககாபம் கடுரமயாதல்.  

3669 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் எங்களுக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். 
அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (உஹுதுப் கபாரில் உரடபட்ட) தமது (முன் வாய்ப் பற்களில் கீழ் 
வரிரெயில் வலப் புைம் இருந்த) பல்ரலச் சுட்டிக்காட்டி, "அல்லாஹ் வின் 
தூதரை இப்படிச் தெய்துவிட்ட ெமுதா யத்தின் மீது அல்லாஹ்வின் ககாபம் 
மிகக் கடுரமயாகிவிட்டது'' என்றும், "அல்லாஹ் வின் பாரதயில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் யாரைக் தகான்றுவிடுவாகைா அவர்மீதும் 
அல்லாஹ்வின் ககாபம் மிகக் கடுரமயாகி விட்டது'' என்றும் கூைினார்கள்.81  

பாடம் : 39 நபி (ஸல்) அவர்கள் இரணரவப்பா ளர்களிடமிருந்தும் 
நயவஞ்ெகர்களிடமிருந்தும் ெந்தித்த துன்பங்கள்.  
3670 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரையில்லம் கஅபா அருகில் 
ததாழுது தகாண்டிருந்தார்கள். அபூஜஹ்லும் அவனுரடய நண்பர்களும் 
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(அங்கு) அமர்ந்திருந்தனர். அதற்கு முந்ரதய நாள் (இரைச்ெிக்காக மக்காவில்) 
ஓர் ஒட்டகம் அறுக்கப்பட்டிருந்தது. அபூஜஹ்ல், "உங்களில் யார், இன்ன 
குடும்பத்தார் (கநற்று) அறுத்த ஒட்டகத்தின் கருப் ரபரயச் சுற்ைியுள்ள 
ெவ்வுகரளக் தகாண்டுவந்து முஹம்மத் (ததாழுரகயில்) ெிைவணக்கத்திற்குச் 
தெல்லும்கபாது, அவருரடய கதாள்கள்மீது ரவப்பவர்?'' என்று ககட்டான். 
அங்கிருந்தவர் களில் மாபாதகன் ஒருவன் கிளம்பிச் தென்று, அரதக் 
தகாண்டுவந்தான். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெிைவணக்கம் 
தெய்தகபாது, அவர்களுரடய கதாள்களுக்கு மத்தியில் அரத(த் தூக்கி) 
ரவத்தான். அரதக் கண்டு அவனுரடய ெகாக்கள் ஒருவர்மீது ஒருவர் 
விழுந்து ெிரிக் கலாயினர். நான் நின்று பார்த்துக்தகாண்டி ருந்கதன். எனக்குச் 
ெக்தி இருந்திருந்தால் அரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுரடய 
முதுகிலிருந்து அப்புைப்படுத்தி யிருப்கபன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெிைவணக்கத்திலிருந்து தரலரய உயர்த்தாமல் (அப்படிகய) 
இருந்தார்கள். இதற்கிரடயில், யாகைா ஒருவர் தென்று (அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் புதல்வி) ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்களிடம் விையத்ரதத் 
ததரிவித்துவிட்டார். உடகன ெிறுமியாயிருந்த ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் வந்து 
அரத அப்புைப்படுத்தினார். பிைகு அ(ந்தக் கய)வர்கரள கநாக்கிச் தென்று 
அவர்கரள ஏெினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுது 
முடித்ததும் உைத்த குைலில் எதிரிகளுக்தகதிைாகப் பிைார்த்தித்தார்கள். -
தபாதுவாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிைார்த்தித்தால் ஒவ்தவாரு 
வாக்கியத்ரத யும் மூன்று முரை கூறுவார்கள்.- பிைகு "இரைவா! 
குரைைியரை நீகய கவனித்துக்தகாள்'' என்று மூன்று முரை பிைார்த்தித்தார் 
கள். நபியவர்களது குைரலக் ககட்டதும் எதிரிகளின் ெிரிப்பு அடங்கிவிட்டது. 
அல்லாஹ்வுரடய தூதரின் பிைார்த்தரனரயக் குைித்து அவர்கள் அஞ்ெினர். 
பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரைவா! அபூஜஹ்ல் பின் 
ஹிைாம், உத்பா பின் ைபஆீ, ரைபா பின் ைபஆீ, வலீத் பின் உக்பா, உமய்யா 
பின் கலஃப், உக்பா பின் அபமீுஐத் (ஏழாவதாக மற்தைாருவரையும் 
குைிப்பிட்டார்கள். ஆனால், அது என் நிரனவில் இல்ரல.) ஆகிகயாரை நீகய 
கவனித்துக்தகாள்'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள். முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கரளச் 
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ெத்திய (மார்க்க)த்துடன் அனுப்பியவன்மீது ஆரணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (இந்தப் பிைார்த்தரனயில்) தபயர் குைிப்பிட்ட அரனவரும் 
பத்ருப் கபார்க் களத்தில் மாண்டு கிடந்தரத நான் கண்கடன். பின்னர் 
அவர்கள் அரனவரும் இழுத்துச் தெல்லப்பட்டு, பத்ரிலிருந்த ஒரு பாழுங் 
கிணற்ைில் தள்ளப்பட்டனர்.82 இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான 
அபூஇஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார் கள்: இந்த ஹதீஸில் வலீத் பின் 
உக்பாவின் தபயர் தவறுதலாககவ இடம்தபற்றுள்ளது. (வலீத் பின் உத்பா 
என்பகத ெரி.) 

 3671 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இரையில்லம் கஅபா அருகில்) 
ததாழுரக யில் ெிைவணக்கத்தில் (ெஜ்தாவில்) இருந்தார் கள். அவர்கரளச் 
சுற்ைி குரைைியர் ெிலர் இருந்தனர். அப்கபாது உக்பா பின் அபமீுஐத் என்பான் 
அறுக்கப்பட்ட ஓர் ஒட்டகத்தின் கருரவச் சுற்ைியுள்ள ெவ்வுகளுடன் வந்து 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுரடய முதுகில் அரதப் கபாட்டான். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ெஜ்தாவிலிருந்து) தமது தரலரய 
உயர்த்தவில்ரல. பின்னர் (அவர்களுரடய புதல்வி) ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் 
வந்து அவர்களது முதுகிலிருந்தவற்ரை அப்புைப்படுத்திவிட்டு, அவ்வாறு 
தெய்கதாருக்தகதிைாகப் பிைார்த்தித்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இரைவா! குரைைிப் பிைமுகர்களான அபூஜஹ்ல் பின் ஹிைாம், 
உத்பா பின் ைபஆீ, உக்பா பின் அபமீுஐத், ரைபா பின் ைபஆீ, "உமய்யா பின் 
கலஃப்' அல்லது "உரப பின் கலஃப்' (அைிவிப்பாளர் ைுஅபாவின் ஐயப்பாடு) 
ஆகிகயாரை நீகய கவனித்துக்தகாள்'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள். அவர்கள் 
அரனவரும் பத்ருப் கபாரில் தகால்லப்பட்டு, ஒரு கிணற்ைில் கபாடப்பட்டனர். 
உமய்யா அல்லது உரபயின் மூட்டுகள் தனித்தனிகய கழன்றுதகாண்டதால் 
அவன் (இழுத்துச் தென்று) கிணற்ைில் கபாடப்படவில்ரல. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

3672 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஏகதனும் பிைார்த்தித்தால்) 
மூன்று முரை ககாருவரதகய விரும்புவார்கள். "இரைவா! குரைைியரை 
நீகய கவனித்துக்தகாள். இரைவா! குரைைியரை நீகய கவனித்துக்தகாள். 
இரைவா! குரைைியரை நீகய கவனித்துக்தகாள்' என்று மூன்று முரை 
பிைார்த்தித்தார்கள்'' என்று அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும் வலீத் 
பின் உத்பா, உமய்யா பின் கலஃப் ஆகிகயார் தபயரையும் குைிப் பிட்டதாகவும் 
இடம்தபற்றுள்ளது. அந்த அைிவிப்பிலுள்ள ஐயப்பாடு இதில் இல்ரல. 
"ஏழாமவர் தபயரை நான் மைந்துவிட்கடன்'' என்று அபூஇஸ்ஹாக் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாகவும் காணப்படுகிைது.  

3673 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரையில்லம் கஅபாரவ 
முன்கனாக்கி, குரைைிக் குலத்ரதச் கெர்ந்த அறுவருக் தகதிைாகப் 
பிைார்த்தித்தார்கள். அவர்களில் அபூஜஹ்ல், உமய்யா பின் கலஃப், உத்பா பின் 
ைபஆீ, ரைபா பின் ைபஆீ, உக்பா பின் அபமீுஐத் ஆகிகயார் இடம்தபற்ைனர். 
(ஆைாவது நபரின் தபயர் இடம்தபைவில்ரல.) அல்லாஹ்வின் மீது 
ஆரணயிட்டுச் தொல்கிகைன்: அவர்கள் (அறுவரும்) சூரிய தவப்பத்தால் 
(உடல் உப்பி, நிைம் மாைி,) உருமாைி (பத்ருப் கபார்க் களத்தில்) மாண்டு 
கிடந்தரத நான் கண்கடன். அன்ரைய தினம் தவப்பம் நிரைந்த நாளாக 
இருந்தது. 

 3674 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
(தாங்கள் காயமரடந்த) உஹுதுப் கபார் நாரளவிடக் கடுரமயானததாரு 
நாரளத் தாங்கள் ெந்தித்ததுண்டா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "நான் உன் ெமுதாயத்தாைால் (நிரையத் துன்பங்கரளச்) 
ெந்தித்துவிட்கடன். அவர்களால் நான் ெந்தித்த துன்பங்களிகலகய மிகக் 
கடுரமயானது, (தாயிஃபில் உள்ள) "அகபா' நாளில் ெந்தித்த துன்பகமயாகும்.83 
ஏதனனில், அன்று நான் என்ரன (இரை வனின் தூதைாக) 
ஏற்றுக்தகாள்ளும்படி (தாயிஃப் நகைத் தரலவைான கினானா) இப்னு அப்தி 
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யாலீல் பின் அப்தி குலால் என்பவரி டம் எடுத்துரைத்கதன். எனக்கு 
இரெவான பதிரல அவர் அளிக்கவில்ரல.84 ஆககவ, நான் கவரலகயாடு 
எதிர்ப் பட்ட திரெயில் நடந்கதன். "கர்னுஸ் ஸஆலிப்' எனும் இடத்ரத 
அரடயும்வரை நான் சுய உணர்வுக்குத் திரும்பவில்ரல. அங்கு வந்து 
கெர்ந்தவுடன் என் தரலரய உயர்த்திகனன். அப்கபாது அங்கக (வானத்தில்) 
ஒரு கமகம் என்மீது நிழலிட்டுக்தகாண்டிருந்தது. நான் கூர்ந்து 
கவனித்தகபாது, அதில் (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் இருந்தார்கள். 
அவர்கள் என்ரன அரழத்து, "உங்கள் ெமுதாயத்தாரிடம் நீங்கள் 
தொன்னரதயும் அவர்கள் உங்களுக்கு அளித்த பதிரலயும் அல்லாஹ் 
தெவியுற்ைான். அவர்கரள நீங்கள் விரும்பியபடி (தண்டிப்பதற்கு) 
ஆரணயிடுவதற்காக மரலகளுக்கான வானவரை அல்லாஹ் உங்களிடம் 
அனுப்பியுள்ளான்'' என்று கூைினார்கள். உடகன மரலகரள நிர்வகிக்கும் 
வானவர் என்ரன அரழத்து, எனக்கு முகமன் (ெலாம்) கூைினார். பிைகு 
"முஹம்மகத! உங்கள் ெமுதாயத்தார் உங்களிடம் கபெியரத அல்லாஹ் 
ககட்டான். நான் மரலகளுக்கான வானவர். (இந்த மக்கள் விையத்தில்) 
நீங்கள் விரும்பியபடி கட்டரளயிடு வதற்காக உங்களிடம் என்ரன 
அல்லாஹ் அனுப்பியுள்ளான். உங்கள் விருப்பம் என்ன? (இந்த நகைத்தின் இரு 
மருங்கிலுமுள்ள) இந்த இரு மரலகரளயும் அவர்கள்மீது நான் புைட்டிப் 
கபாட்டுவிட கவண்டுதமன்று நீங்கள் விரும்பினாலும் (உங்கள் கட்டரளப்படி 
தெயல்பட நான் தயாைாக உள்களன்)'' என்று கூைினார். உடகன நான் 
அவரிடம், "கவண்டாம். இந்த (நகைத்து) மக்களின் வழித்கதான்ைல்களில் 
அல்லாஹ்வுக்கு எரதயும் இரண கற்பிக்காமல் அவரன மட்டுகம 
வழிபடுகவாரை அல்லாஹ் உருவாக்குவான் என்று நான் நம்புகிகைன் 
(ஆககவ, அவர்கரளத் தண்டிக்க கவண்டாம்)'' என்று கூைிவிட்கடன்.85 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

3675 ஜுன்துப் பின் அப்தில்லாஹ் பின் சுஃப்யான் அல்பஜலீ (ைலி) அவர்கள் 
கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பங்குதபற்ை ஒரு 
கபாரில் அவர்களது (கால்) விைலில் (காயம் ஏற்பட்டு) இைத்தம் தொட்டி யது. 
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அப்கபாது அவர்கள், நீ இைத்தம் தொட்டுகின்ை ஒரு விைல்தாகன நீ 
பட்டததல்லாம் இரைவழியில்தாகன என்று (ஈைடிச் ெீர்பாடல் வடிவில்) 
கூைினார்கள்.86 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 3676 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுன்துப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பரடயில் இருந்தகபாது, 
அவர்களது (கால்) விைலில் கல் பட்டு (காயகமற்பட்டு)விட்டது'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. 

 3677 ஜுன்துப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (ெில நாட்கள்) தாமதமாக 
வந்தார்கள். அப்கபாது இரணரவப்பாளர்கள், "முஹம்மத் விரட 
தகாடுக்கப்பட்டு விட்டார்'' என்று கூைினர். அப்கபாது வல்லரமயும் மாண்பும் 
மிக்க அல்லாஹ், "முற்பகலின் மீது ெத்தியமாக! இருண்டு விட்ட இைவின் 
மீது ெத்தியமாக! (நபிகய!) உம்முரடய இரைவன் உம்ரமக் 
ரகவிடவுமில்ரல; ககாபங்தகாள்ளவுமில்ரல'' (93:1-3) எனும் வெனங்கரள 
அருளினான். 

 3678 ஜுன்துப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கநாய் வாய்ப்பட்டு "இைண்டு இைவுகள்' அல்லது 
"மூன்று இைவுகள்' (இைவுத் ததாழுரகக்காகக்கூட) எழவில்ரல. அவர் களிடம் 
ஒரு தபண் வந்து, "முஹம்மகத! உம்முரடய ரைத்தான் உம்ரமக் 
ரகவிட்டு விட்டான் என்கை நான் கருதுகிகைன். அதனால்தான் "இைண்டு 
இைவுகளாக' அல்லது "மூன்று இைவுகளாக' உம்ரம அந்த ரைத்தான் 
தநருங்கி வைவில்ரல'' என்று கூைினாள்.87 அப்கபாது வல்லரமயும் மாண்பும் 
மிக்க அல்லாஹ் "முற்பகலின் மீது ெத்தியமாக! இருண்டுவிட்ட இைவின் மீது 
ெத்தியமாக! (நபிகய!) உங்கள் இரைவன் உங்கரளக் ரகவிடவுமில்ரல; 
ககாபங் தகாள்ளவுமில்ரல'' எனும் (93: 1-3) வெனங் கரள அருளினான்.88 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
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ஹதீஸ் ஜுன்துப் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பா 
ளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 40 நபி (ஸல்) அவர்கள் (மக்கரள) இரைவன்பால் அரழத்ததும் 
நயவஞ்ெகர்கள் அளித்த துன்பங்கரளப் தபாறுத்ததும். 

 3679 உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கழுரததயான்ைில் கெணம் விரித்து, அதில் "ஃபதக்' நகர் குஞ்ெம் ரவத்த 
முைட்டுத் துணி விரித்து, அதில் அமர்ந்தவாறு பயணம் தெய்தார்கள். 
என்ரனத் தமக்குப் பின்னால் அமர்த்திக்தகாண்டார்கள். ஹாரிஸ் பின் 
அல்கஸ்ைஜ் குலத்தாரிரடகய (உடல் நலமில்லாமல்) இருந்த ெஅத் பின் 
உபாதா (ைலி) அவர்கரள உடல்நலம் விொரிக்கச் தென்ைார்கள். இது பத்ருப் 
கபார் நிகழ்ச்ெிக்கு முன்னால் நடந்தது. (வழியில்) நபியவர்கள் ஓர் அரவ 
ரயக் கடந்துதென்ைார்கள். அந்த அரவயில் முஸ்லிம்களும் ெிரல 
வழிபாட்டாளர்களான இரணரவப்கபாரும் யூதர்களும் கலந்து இருந்தார்கள். 
அவர்களிரடகய (நயவஞ்ெகர்களின் தரலவர்) அப்துல்லாஹ் பின் உரப பின் 
ெலூலும் இருந்தார். அகத அரவயில் (கவிஞர்) அப்துல்லாஹ் பின் ைவாஹா 
(ைலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். (எங்கள் வாகனப்) பிைாணியின் (காலடிப்) 
புழுதி அந்த அரவ ரயச் சூழ்ந்தகபாது, அப்துல்லாஹ் பின் உரப தனது 
கமல்துண்டால் தனது முகத் ரதப் தபாத்திக்தகாண்டு, "எங்கள்மீது புழுதிரயக் 
கிளப்பாதீர்கள்'' என்று தொன்னார். நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்த அரவகயாருக்கு 
முகமன் (ெலாம்) கூைினார்கள். பிைகு, தமது வாகனத்ரத நிறுத்தி இைங்கி, 
அவர்கரள அல்லாஹ்வின் (மார்க்கத்தின்)பால் அரழத்தார்கள். அவர்களுக்குக் 
குர்ஆன் வெனங்கரள ஓதிக்காட்டினார்கள். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் 
உரப பின் ெலூல், "மனிதகை! நீர் கூறுகின்ை விையம் உண்ரமயாயிருப்பின், 
அரதவிட அழகியது கவதைான்றுமில்ரல. ஆனாலும், அரத எங்களுரடய 
(இத்தரகய) அரவகளில் கூைி எங்களுக்குத் ததால்ரல தகாடுக்காதீர். உமது 
இருப்பிடத்திற்குச் தெல்லும். எங்களில் யார் உம்மிடம் வருகிைார்ககளா 
அவர்களுக்கு எடுத்துச் தொல்லும்'' என்ைார். (இரதக் ககட்ட) அப்துல்லாஹ் 
பின் ைவாஹா (ைலி) அவர்கள், "(ஆம்; அல்லாஹ்வின் தூதகை! இரத) எங்கள் 
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அரவகளில் தவளிப்படுத்துங்கள். ஏதனனில், நாங்கள் அரத விரும்பு 
கிகைாம்'' என்று தொன்னார்கள். இதற்கிரடகய முஸ்லிம்களும் 
இரணரவப்கபாரும் யூதர்களும் ஒருவரைதயாருவர் ஏெிக் தகாண்கட ஒருவர் 
மீததாருவர் பாய்ந்து (தாக்கிக்)தகாள்ள முற்பட்டனர். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் மக்கரள அரமதிப்படுத்திக்தகாண்கடயிருந்தார்கள். பின்னர் தமது 
வாகனத்தில் ஏைி (உடல்நலமில்லாமல் இருந்த) ெஅத் பின் உபாதா (ைலி) 
அவர்களிடம் தென்று, "ெஅகத! (உங்கள் குலத்தாைான) அபூஹுபாப் -
அப்துல்லாஹ் பின் உரப- தொன்னரத நீங்கள் ககள்விப்பட வில்ரலயா?'' 
என்று கூைி, "அப்துல்லாஹ் பின் உரப இப்படி இப்படிக் கூைினார்'' என்று 
ததரிவித்தார்கள். அதற்கு ெஅத் பின் உபாதா (ைலி) அவர் கள், "அவரை 
மன்னித்து விட்டுவிடுங்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகை! அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! இந்த (மதீனா) நகைத்தார் அவருக்குக் கிரீடம் அணிவித்து 
அவருக்கு முடி சூட்ட முடிவு தெய்திருந்த நிரலயில் தான், அல்லாஹ் 
தங்களுக்கு இ(ந்த நபித் துவம் மற்றும் தரலரமத்துவத்)ரத வழங்கி னான். 
அல்லாஹ் தங்களுக்கு வழங்கிய ெத்திய (மார்க்க)த்தின் மூலம் அவர்களின் 
முடிரவ நிைாகரித்தகபாது, அதனால் அவர் தபாருமினார். அதுதான் தாங்கள் 
பார்த்தபடி அவர் நடந்துதகாண்டதற்குக் காைணம்'' என்று கூைினார்கள். 
ஆககவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் அப்துல்லாஹ்ரவ மன்னித்துவிட்டார்கள்.89 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 
"இது அப்துல்லாஹ் தம்ரம ஒரு முஸ்லிம் என்று கூைிக்தகாள்வதற்கு 
முன்னர் (இரைமறுப்பாளைாக இருந்தகபாது) நடந்ததாகும்'' என்று 
அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது. 

 3680 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம், "தாங்கள் அப்துல்லாஹ் பின் உரபயிடம் தென்ைால் 
நன்ைாயிருக் குகம!'' என்று கூைப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அப்துல்லாஹ்விடம் தெல்ல ஒரு கழுரதயில் ஏைினார்கள். முஸ்லிம்களும் 
நடந்து தென்ைார்கள். அவர்கள் தென்ை பாரத உவர் நிலமாக இருந்தது. 

1730

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் அறப் பபாரும் வழிகாட்ட� நெறிகளும்



 
 
 

அப்துல்லாஹ்ரவ நபி (ஸல்) அவர்கள் தென்ைரடந்தகபாது, அவர், "தூை 
விலகிப் கபா! அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! உன் கழுரதயின் துர்நாற்ைம் 
என்ரனத் துன்புறுத்திவிட்டது'' என்று கூைினார். அப்கபாது அன்ொரி(த் 
கதாழர்)களில் ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் 
தூதருரடய கழுரத உன்ரனவிட நல்ல வாெரனயுரடயதுதான்'' என்று 
கூைினார். அப்துல்லாஹ்வுக்காக அவைது (கஸ்ைஜ்) குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒருவர் 
ஆத்திைப்பட்டார். அவ்விருவருக்காகவும் அவைவருரடய நண்பர்கள் 
ககாபமரடந்தார்கள். ஈச்ெ மட்ரடயாலும் ரககளாலும் தெருப்பாலும் 
அடித்துக்தகாண்டார்கள். அப்கபாது, "இரைநம்பிக்ரகயாளர்களில் இரு 
குழுவினர் தம்மிரடகய ெண்ரடயிட கநர்ந்தால் அவர்களிரடகய ெமாதானம் 
தெய்துரவயுங்கள்'' (49:9) எனும் வெனம் அவர்கள் குைித்து அருளப்பட்டது 
எனும் தெய்தி எங்களுக்கு எட்டியது.90  

பாடம் : 41 அபூஜஹ்ல் தகால்லப்படுதல்91  
3681 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (பத்ருப் கபார்க் 
களத்தில்) "அபூஜஹ்ல் என்ன ஆனான் எனப் பார்த்து வருபவர் யார்?'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டார்கள். உடகன இப்னு மஸ்ஊத் 
(ைலி) அவர்கள் (அவரனப் பார்த்துவைச்) தென்ைார்கள். அவரன (அன்ொரியான) 
அஃப்ைா என்பவரு ரடய இரு புதல்வர்கள் (முஆத், முஅவ்வித் ஆகிய 
இருவரும் பலமாகத்) தாக்கிவிடகவ அவன் (குற்றுயிைாக) வழீ்ந்துகிடப்பரதக் 
கண்டார்கள். இப்னு மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் அவனது தாடிரயப் 
பிடித்துக்தகாண்டு, "அபூஜஹ்ல் நீதாகன!'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அபூ 
ஜஹ்ல், "நீங்கள் தகான்றுவிட்ட ஒரு மனித னுக்கு கமலாக' அல்லது 
"தன்னுரடய (ெமுதா யத்து) மக்களாகலகய தகால்லப்பட்டுவிட்ட ஒரு 
மனிதனுக்கு கமலாக' ஒருவன் உண்டா?'' என்று (தன்ரனத்தாகன 
தபருரமப்படுத்திய) அவன் ககட்டான்.92 அபூமிஜ்லஸ் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப் பில் "விவொயக் குடியில் பிைக்காத ஒருவன் (அன்ொரி அல்லாதவன்) 
என்ரனக் தகான்ைி ருந்தால் நன்ைாயிருந்திருக்குகம!'' என அபூ ஜஹ்ல் 
கூைினான் என்று இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) 
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அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அபூஜஹ்ல் என்ன தெய்கிைான் என எனக்காக அைிந்துவருபவர் யார்?'' 
என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டார்கள் என ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. அபூமிஜ்லஸ் (ைஹ்) அவர்களின் குைிப்பும் இதில் 
இடம்தபறுகிைது. 

 பாடம் : 42 யூதர்களின் தரலவன் கஅப் பின் அல்அஷ்ைஃப் 
தகால்லப்படுதல்.93  

3682 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "கஅப் பின் அல்அஷ்ைஃரப வழீ்த்துவதற்கு 
(தயாைாயிருப்பவர்) யார்? அவன் அல்லாஹ்வுக்கும் அல்லாஹ்வின் 
தூதருக்கும் ததால்ரல தகாடுத்துவிட்டான்'' என்று தொன்னார்கள். உடகன 
முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ைலி) அவர்கள்,94 "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் 
அவரனக் தகால்வரத தாங்கள் விரும்பு கிைரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்று விரடயளித்தார்கள். 
முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ைலி) அவர்கள், "நான் (அவரனக் குதூகலப்படுத்தி 
நம்பரவப்பதற்காக உங்கரளக் குரை கூைிப்) கபெ என்ரன அனுமதியுங்கள்'' 
என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "கபசு' என 
அனுமதியளித்தார்கள். முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ைலி) அவர்கள் கஅப் பின் 
அல்அஷ்ைஃபிடம் தென்று, "இந்த மனிதர் (முஹம்மத் -ஸல்), எங்களிடம் 
(மக்களுக்குத் தருவதற்காக) தான தர்மத்ரத விரும்பு கிைார். எங்களுக்குக் 
கடும் ெிைமம் தந்துவிட்டார்'' என்று (நபி (ஸல்) அவர்கரளக் குரை கூைி 
ெலித்துக்தகாள்ளும் விதத்தில்) கூைினார்கள். இரதக் ககட்ட கஅப் பின் 
அல்அஷ்ைஃப், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இன்னும் அதிகமாக நீங்கள் 
அவரிடம் ெலிப்பரடவரீ்கள்'' என்று கூைினான். அதற்கு முஹம்மத் பின் 
மஸ்லமா (ைலி) அவர்கள், "நாங்கள் (ததரிந்கதா ததரியாமகலா) அவரை 
இப்கபாது பின்பற்ைிவிட்கடாம். அவைது விவகாைம் எதில் முடிவரடகிைது 
என்பரதப் பார்க்காமல் அவரைவிட்டு (விலகி)விட நாங்கள் விரும்பவில்ரல. 
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(அதனால்தான் அவருடன் இருந்துதகாண்டிருக்கிகைாம்)'' என்று (ெலிப்பாகப் 
கபசுவரதப் கபான்று) கூைிவிட்டு, நீர் எனக்குச் ெிைிதளவு கடன் தை கவண்டும் 
என நான் விரும்புகிகைன்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு கஅப், "இதற்காக நீ 
எரத அரடமானம் ரவக்கப்கபாகிைாய்?'' என்று ககட்டான். அதற்கு 
முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ைலி) அவர்கள், "நீ என்ன விரும்புகிைாய்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு கஅப், "உங்கள் தபண்கரள என்னிடம் அரடமானம் 
ரவயுங்கள்'' என்று தொன்னான். முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ைலி) அவர்கள், 
"நீர் அைபுகளிகலகய மிகவும் அழகானவர். எங்கள் தபண்கரள அரடமானம் 
ரவக்க கவண்டுமா? (அரடமானம் மூலம்தான் தபண்கரள அரடய 
கவண்டிய அவெியம் உமக்கு இல்ரல)'' என்று தொன்னார்கள். 
"(அப்படியானால்) உங்கள் குழந்ரத கரள என்னிடம் அரடமானம் 
ரவயுங்கள்'' என்று கஅப் ககட்டான். அதற்கு முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ைலி) 
அவர்கள், "(எங்கள் குழந்ரதகரள எப்படி அரடமானம் ரவப்பது?) எங்கள் 
புதல்வர்களில் ஒருவர் ஏெப்பட்டால், அப்கபாது "இவன் இைண்டு "வஸ்க்' 
கபரீச்ெம் பழங்களுக்காக அரடமானம் ரவக்கப்பட்டவன்' என்ைல்லவா 
ஏெப்படுவான்? (இது எங்களுக்கு அவமானமாயிற்கை?) எனகவ, உன்னிடம் 
(எங்கள்) ஆயுதங்கரள அரடமானம் ரவக்கிகைாம்'' என்று கூைினார்கள். 
"அப்படியானால் ெரி' என கஅப் (ெம்மதம்) ததரிவித்தான். பிைகு முஹம்மத் 
பின் மஸ்லமா (ைலி) அவர்கள், ஹாரிஸ் பின் அவ்ஸ், அபூஅப்ஸ் பின் ஜப்ர், 
அப்பாத் பின் பிஷ்ர் (ைலி) ஆகிகயாருடன் பிைகு வருவதாக 
வாக்களித்துவிட்டுச் தென்ைார்கள். அவ்வாகை அவர்கள் ஓரிைவில் வந்து 
அவரன அரழத்தார்கள். கஅப் (தனது ககாட்ரடயி லிருந்து) அவர்களிடம் 
இைங்கிவந்தான். -(இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) சுஃப்யான் பின் 
உரயனா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: எனக்கு இரத அைிவித்த அம்ர் பின் 
தீனார் (ைஹ்) அவர்கள் அல்லாத மற்தைாரு வைது அைிவிப்பில் "கஅபின் 
மரனவி அவனிடம், "நான் ஒரு ெப்தத்ரதக் ககட்கிகைன். அது இைத்தப் பலி 
ககாருபவனின் குைரலப் கபான்றுள்ளது'' என்று கூைினாள். அதற்கு கஅப் 
"அவர் (கவறு யாருமல்லர்) முஹம்மத் பின் மஸ்லமாவும் அவருரடய 
பால்குடிச் ெககாதைர் அபூநாயிலாவும் தாம். கமன்மக்களில் ஒருவன் ஈட்டி 
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எைிய இைவு கநைத்தில் அரழக்கப்பட்டாலும் அவன் அந்த அரழப்ரப 
ஏற்றுக்தகாள்ளகவ தெய்வான்'' என்று கூைினான் என இடம்தபற்றுள்ளது.- 
அப்கபாது முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ைலி) அவர்கள் (தம் ெகாக்களிடம்), 
"கஅப் பின் அல் அஷ்ைஃப் வந்தால் நான் அவனது தரலரய கநாக்கி 
(அவனது தரலயிலுள்ள நறுமணத்ரத நுகருவதற்காக) எனது ரகரய 
நீட்டுகவன். அவனது தரலரய எனது பிடிக்குள் நான் தகாண்டு 
வந்துவிட்டதும் அவரனப் பிடித்து (வாளால் தவட்டி)விடுங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். கஅப் பின் அல்அஷ்ைஃப் (தனது ஆரட அணிகலன்கரள) 
அணிந்துதகாண்டு நறுமணம் கமழ இைங்கிவந்தான். அப்கபாது முஹம்மத் 
பின் மஸ்லமாவும் ெகாக்களும், "உம்மிடமிருந்து நல்ல நறுமணத்ரத நாங்கள் 
நுகருகிகைாம்'' என்று கூைினர். அதற்கு கஅப் "ஆம்; என்னிடம் இன்ன தபண் 
(மரனவியாக) இருக் கிைாள். அவள் அைபுப் தபண்களிகலகய மிகவும் 
வாெரனயுரடய நறுமணத்ரதப் பாவிக்கக்கூடியவள்'' என்று கூைினான். 
முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ைலி) அவர் கள், "உமது தரலயிலுள்ள 
நறுமணத்ரத நுகை எனக்கு அனுமதியளிப்பைீா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
கஅப் "ஆம்; நுகர்ந்து தகாள்' என அனுமதியளித்தான். அவ்வாகை முஹம்மத் 
பின் மஸ்லமா (ைலி) அவர்கள் அவனது தரலரயப் பிடித்துக் தகாண்டு 
நுகர்ந்தார்கள். பிைகு, "மீண்டும் ஒருமுரை நுகை என்ரன அனுமதிப்பைீா?'' 
என்று ககட்டார்கள். இவ்வாறு முஹம்மத் பின் மஸ்லமா (ைலி) அவர்கள் 
அவரனத் தம் வெம் தகாண்டு வந்தகபாது "பிடியுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
உடகன அவர்கள் அரனவரும் (கெர்ந்து) அவரனக் தகான்றுவிட்டனர்.95 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 43 ரகபர் கபார்96 
3683 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ரகபர் கபாருக்குப் புைப்பட்டுச் தென்ைகபாது, ரகபருக்கு அருகில் 
இைவின் இருட்டு இருக் ககவ சுப்ஹுத் ததாழுரகரய நாங்கள் ததாழுகதாம். 
பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது) வாகனத்தில் ஏைி 
(ரகபரை கநாக்கி)ப் பயணம் தெய்தார்கள். அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களும் 
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தமது வாகனத்தில் ஏைிப் பயணம் தெய்தார்கள். நான் அபூதல்ஹா (ைலி) 
அவர்களுக்குப் பின்னால் வாகனத்தில் இருந்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ரகபர் தெல்லும் ொரலயில் தமது வாக னத்ரத 
(விரைவாகச்) தெலுத்தினார்கள். எனது முழங்கால், (அருகில் வாகனத்தில் 
தென்ை) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் ததாரடரயத் 
ததாட்டுக்தகாண்டி ருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது கவட்டி 
அவர்களது ததாரடயிலிருந்து விலகியது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது ததாரடயின் தவண்ரமரய நான் பார்த்கதன். நகருக்குள் 
நுரழந்தகபாது, "அல்லாஹ் மிகப் தபரியவன். ரகபர் பாழா(வது உறுதியா)கி 
விட்டது. நாம் ஒரு ெமுதாயத்தின் முற்ைத்தில் (கபாரிட) இைங்குகவாமாயின், 
எச்ெரிக்கப்பட் கடாரின் காரலப் தபாழுது தகட்டதாக ஆகிவிடும்'' என்று 
மூன்று முரை கூைினார்கள். அப்கபாது (யூத) மக்கள் தம் கவரலகளுக்காகப் 
புைப்பட்டுவந்தனர். (எங்கரளப் பார்த்ததும்), "முஹம்மத் வந்துவிட்டார்'' என்று 
கூைினர். நாங்கள் ரகபரைப் கபார் தெய்கத ரகப்பற்ைிகனாம் (ெமாதான 
ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ரகப்பற்ைவில்ரல). இந்த ஹதீஸின் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அப்துல் அஸீஸ் பின் ஸுரஹப் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: "முஹம்மதும் அவருரடய ஐந்து அணிகள் தகாண்ட 
பரடயும் வந்துவிட்டனர்'' என யூதர்கள் தொல்லிக்தகாண்டார்கள் என என் 
ெகாக்களில் ெிலர் கூைினர்.97  

3684 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ரகபர் கபார் நாளில் நான் 
அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களுக்குப் பின்னால் (வாகனத்தில்) இருந்கதன். எனது 
பாதம், (அருகில் வாகனத்தில் தென்ை) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது பாதத்ரதத் ததாட்டுக்தகாண்டிருந்தது. நாங்கள் ரகபர்வாெிகளிடம் 
சூரியன் உதிக்கும் கநைத்தில் தென்ைரடந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள் 
தங்களுரடய கால்நரடகள், ககாடரிகள், (கபரீச்ெ ஓரலகளாலான) கூரடகள் 
மற்றும் மண் தவட்டிகள் ஆகியவற்றுடன் (வயல்தவளி கரள கநாக்கி) 
தவளிகயைி வந்தனர். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளப் பார்த்ததும்) 
"முஹம்மதும் அவருரடய (ஐந்து அணிகள் தகாண்ட) பரடயும் (வருகின்ை 
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னர்)'' என்று கூைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ரகபர் 
பாழா(வது உறுதியா)கிவிட்டது. நாம் ஒரு ெமுதாயத்தின் முற்ைத்தில் 
(கபாரிட) இைங்குகவாமாயின், எச்ெரிக்கப்பட்கடாரின் காரலப் தபாழுது 
தகட்டதாக ஆகிவிடும்'' என்று கூைினார்கள். அவ்வாகை வல்லரம யும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், அவர்கரளத் கதாற்கடித்தான்.98  

3685 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ரகபருக்கு வந்தகபாது, "நாம் ஒரு ெமுதா யத்தின் 
முற்ைத்தில் (கபாரிட) இைங்குகவாமாயின், எச்ெரிக்கப்பட்கடாரின் காரலப் 
தபாழுது தகட்டதாக ஆகிவிடும்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

3686 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ரகபரை கநாக்கி(ப் கபாருக்காக)ப் 
புைப்பட்கடாம். இைவு கநைத்தில் நாங்கள் தென்றுதகாண்டிருந்தகபாது மக்களில் 
ஒருவர், (என் தந்ரதயின் ெககாதைர்) ஆமிர் பின் அல்அக்வஉ (ைலி) 
அவர்களிடம், "உங்கள் கவிரதகளில் ெிலவற்ரை எங்களுக்குப் 
பாடமாட்டீர்களா?'' என்று ககட்டார். ஆமிர் (ைலி) அவர்கள் கவிஞைாக 
இருந்தார்கள். அவர்கள் தமது வாகனத்திலிருந்து இைங்கி மக்களுக்காக 
(பின்வரும் யாப்பு வரகக் கவிரதரய)ப் பாடி அவர்களுரடய 
ஒட்டகங்கரளப் பாய்ந்கதாடச் தெய்தார்கள்: இரைவா! நீ இல்ரலதயன்ைால் 
நாங்கள் கநர்வழி தபற்ைிருக்கமாட்கடாம். தர்மமும் தெய்திருக்கமாட்கடாம். 
ததாழுதிருக்கவுமாட்கடாம். நாங்கள் புரிந்துவிட்ட பாவங்களுக்காக எங்கரள 
மன்னிப்பாயாக. உனக்கக நாங்கள் அர்ப்பணம். (கபார்முரனயில் எதிரிரய) 
நாங்கள் ெந்திக்கும்கபாது எங்கள் பாதங்கரள உறுதிப்படுத்துவாயாக. 
எங்கள்மீது அரமதிரயப் தபாழிவாயாக. (அைவழியில் தெல்ல) நாங்கள் 
அரழக்கப்பட்டால் நாங்கள் (தயாைாக) வந்துவிடுகவாம். எங்களிடம் மக்கள் 
(அபயக்) குைல் எழுப்பினால் (உதவிக்கு வருகவாம்). என்று 
பாடிக்தகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"யார் இந்த ஒட்டககவாட்டி?'' என்று ககட்டார்கள். "ஆமிர் பின் அல்அக்வஉ' 
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என்று மக்கள் பதிலளித் தனர். அப்கபாது, "அவருக்கு அல்லாஹ் அருள் 
புரிவானாக'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிைார்த்தித்தார்கள். 
அங்கிருந்த மக்களில் ஒருவர், "இரைத்தூதகை! (அவருக்கு வைீமைணமும் 
அரதயடுத்துச் தொர்க்கமும்) உறுதியாகிவிட்டது. அவர் (நீண்ட காலம் உயிர் 
வாழ்வதன்) மூலம் எங்களுக்குப் பயன் கிரடக்க (பிைார்த்தரன) தெய்யக் 
கூடாதா?'' என்று ககட்டார். பிைகு நாங்கள் ரகபருக்குச் தென்று, 
ரகபர்வாெிகரள முற்றுரகயிட்கடாம். அப்கபாது எங்களுக்குக் கடுரமயான 
பெி ஏற்பட்டது. பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் 
உங்களுக்குக் ரகபரை தவற்ைியாக்கிவிட்டான்'' என்று கூைினார்கள். 
தவற்ைியளிக் கப்பட்ட அன்று மாரல, மக்கள் நிரைய தநருப்புகரள 
(ஆங்காங்கக) மூட்டினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"இது என்ன தநருப்பு? எதற்காக இவற்ரை மூட்டியிருக்கிைரீ்கள்?'' என்று 
ககட்டார்கள். "இரைச்ெி ெரமப்பதற்காக'' என்று மக்கள் விரடயளித்தனர். 
"எந்த இரைச்ெி?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட் டார்கள். 
"நாட்டுக் கழுரதகளின் இரைச்ெி' என்று மக்கள் கூைினர். அதற்கு அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவற்ரைக் தகாட்டிவிட்டு, பாத்திைங்கரள 
உரடத்து விடுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது ஒருவர், 
"இரைச்ெிகரளக் தகாட்டிவிட்டு, பாத்திைங்கரளக் கழுவிக் தகாள்ளலாமா?'' 
என்று ககட்டார். "அப்படிகய ஆகட்டும்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள். (அன்ரைய தினம் கபாருக்காக) மக்கள் அணிவகுத்து 
நின்ைகபாது, ஆமிர் (ைலி) அவர்களின் வாள் குட்ரடயாக இருந்தது. குனிந்து 
ஒரு யூதனின் காரல அவர்கள் தவட்டப்கபானகபாது, ஆமிர் அவர்களின் 
வாளின் கமற்பகுதி அவர்களது முழங்காரலகய திருப்பித் தாக்கிவிட்டது. 
அதனால் அவர்கள் இைந்துவிட்டார்கள். (ரகபர் தவற்ைிக்குப் பின் மதீனாரவ 
கநாக்கி) மக்கள் திரும்பியகபாது -ெலமா (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்- 
அரமதியாக இருந்த என்ரனக் கண்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எனது ரகரயப் பிடித்துக்தகாண்டு, "உமக்கு என்ன கநர்ந்தது?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான், "என் தந்ரதயும் தாயும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்! 
(என் தந்ரதயின் ெககாதைர்) ஆமிரின் நற்தெயல்கள் அழிந்துவிட்டன. (அவர் 

1737

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் அறப் பபாரும் வழிகாட்ட� நெறிகளும்



 
 
 

தமது வாளால் தம்ரமத் தாகம குத்திக் தகாண்டு தற்தகாரல 
தெய்துதகாண்டார்) என்று மக்கள் கூறுகிைார்கள்'' எனத் ததரிவித்கதன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரதச் தொன்னவர் யார்?'' என்று 
ககட்டார் கள். "இன்ன மனிதரும் இன்ன மனிதரும் உரெத் பின் ஹுரளர் 
அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர் களுகம இவ்வாறு கூைினர்'' என்று நான் 
பதிலளித்கதன். "இரதச் தொன்னவர் தபாய்யுரைத்து விட்டார். நிச்ெயமாக 
ஆமிருக்கு (நற்தெயல் புரிந்த நன்ரம, அைப்கபார் புரிந்த நன்ரம ஆகிய) 
இைண்டு நன்ரமகள் உண்டு'' என்று கூைியவாறு, தம் இரு விைல்கரளயும் 
இரணத்துக் காட்டி னார்கள். ததாடர்ந்து, "அவர் துன்பங்கரளத் தாங்கினார். 
(இரைவழியில்) அைப்கபாரும் புரிந்தார். (துன்பங்கரளத் தாங்கியதுடன் 
அைவழியில் கபாரும் புரிந்து) பூமியில் உலவிய இவரைப் கபான்ை அைபியர் 
மிகவும் அரிகத'' என்று கூைினார்கள்.99 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் அப்பாத் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் ("எங்கள்மீது அரமதிரயப் தபாழிவாயாக' 
என்பரதக் குைிக்க "வ அல்கியன் ெகீனத்தன் அரலனா' என்பதற்குப் பகைமாக) 
"வ அல்கீ ெகீனத்தன் அரலனா' என்று இடம்தபற்றுள்ளது (தபாருள் ஒன்கை). 

 3687 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ரகபர் கபார் 
தினத்தன்று என் (தந்ரத யின்) ெககாதைர் (ஆமிர்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் கெர்ந்து (யூதர்க ளுடன்) கடுரமயாகப் கபாரிட்டார். அப்கபாது 
அவருரடய வாள் முரன அவரைகய திருப்பித் தாக்கிவிட்டது. அதனால் 
அவர் இைந்துவிட்டார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுரடய 
கதாழர்கள் (ெிலர்) இது ததாடர்பாக (பல விதமாக)ப் கபெிக் தகாண்டனர். அவர் 
(மைணம்) ததாடர்பாக ெந்கதகம் தவளியிட்டனர். "அவர் தமது ஆயுதத்தா 
கலகய இைந்துவிட்ட மனிதர்'' என்றும், அவருரடய நடவடிக்ரககளில் 
இன்னும் ெிலவற்ரைக் குைித்தும் ெந்கதகமாகப் கபெினர். ரகபரிலிருந்து 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திரும்பிச் தென்ைகபாது (அவர்களிடம்) 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! தங்களுக்காகச் ெில யாப்பு வரகக் 
கவிரதரயப் பாட எனக்கு அனுமதி அளியுங்கள்'' என்று ககட்கடன். எனக்கு 
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அவர்கள் அனுமதியளித்தார்கள். அப்கபாது உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) 
அவர்கள், "நீ தொல்லவிருப்பரத நான் அைிகவன்'' என்று கூைினார்கள். 
அப்கபாது நான் பின்வரும் யாப்பு வரகக் கவிரதகரளப் பாடிகனன்: 
"அல்லாஹ்வின் மீதாரண! அல்லாஹ் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் கநர்வழி 
தபற்ைிருக்கமாட்கடாம் தர்மமும் தெய்திருக்கமாட்கடாம். ததாழுதிருக்கவும் 
மாட்கடாம்'' என்று பாடிகனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "நீ உண்ரமயுரைத்தாய்' என்று கூைினார்கள். பிைகு நான், "எங்கள் 
மீது அரமதிரயப் தபாழிவாயாக. (கபார் முரனயில் எதிரிகரள) நாங்கள் 
ெந்திக்கும்கபாது எங்கள் பாதங்கரள உறுதிப்படுத்துவாயாக. 
இரணரவப்பாளர்கள் எங்கள்மீது வைம்புமீைிவிட்டார்கள்'' என்று பாடிகனன். 
நான் பாடி முடித்ததும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரத 
யாத்தவர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "என் (தந்ரதயின்) ெககாதைர் 
(ஆமிர்)'' என்கைன். "அவருக்கு அல்லாஹ் அருள்புரிவானாக'' என்று 
நபியவர்கள் பிைார்த்தித்தார்கள். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
ெிலர், என் ெககாதைருக்கு (இறுதித் ததாழுரக) ததாழுவதற்கு அஞ்சுகின்ைனர். 
அவர் தமது ஆயுதத்தாகலகய தற்தகாரல தெய்துதகாண்ட ஒரு மனிதர் 
என்று கூறுகின்ைனர்'' என்கைன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அவர் துன்பங்கரளத் தாங்கி, (இரை வழியில்) அைப்கபாரும் புரிந்து 
இைந்தார்'' என்று கூைினார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான இப்னு 
ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: பிைகு நான் ெலமா 
பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்களின் புதல்வர் ஒருவரிடம் (இந்த ஹதீரஸப் 
பற்ைிக்) ககட்கடன். அவரும் தம் தந்ரதயாரிடமிருந்து இரதப் கபான்கை 
எனக்கு அைிவித்தார். ஆயினும், "மக்களில் ெிலர் ஆமிருக்காக (இறுதித் 
ததாழுரக) ததாழுவதற்கு அஞ்சுகின்ைனர்'' என்று நான் கூைியகபாது 
"அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவர்கள் தபாய்யு 
ரைத்துவிட்டனர். அவர் துன்பங்கரளத் தாங்கி (இரைவழியில்) அைப்கபாரும் 
புரிந்து இைந்தார். அவருக்கு (நற்தெயல் புரிந்த நன்ரம, அைப்கபார் புரிந்த 
நன்ரம ஆகிய) இைண்டு நன்ரமகள் உண்டு' என்று கூைியபடி, தம் இரு 
விைல்கரள இரணத்துக் காட்டினார்கள்'' என்று அவர் கூைினார். 
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 பாடம் : 44 "அஹ்ஸாப்' எனும் அகழ்ப் கபார்100  
3688 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அகழ்ப் கபாரின்கபாது 
(அகழ் தவட்டும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எங்களுடன் மண் ரணச் சுமந்து எடுத்துச் தென்றுதகாண்டு 
இருந்தார்கள். மண், அவர்களது வயிற்ைின் தவண்ரமரய 
மரைத்துவிட்டிருந்தது. அப்கபாது அவர்கள் இவ்வாறு (பாடிய வண்ணம்) 
கூைிக்தகாண்டு இருந்தார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாரண! அல்லாஹ் 
இல்லாவிட்டால், நாங்கள் கநர்வழி அரடந்திருக்கமாட்கடாம் தர்மமும் 
தெய்திருக்கமாட்கடாம் ததாழுதிருக்கவுமாட்கடாம். எங்கள்மீது அரமதிரயப் 
தபாழிவாயாக! இவர்கள் (கூட்டுப் பரடயினர்) எங்களுக்கு அக்கிைமம் 
இரழத்துவிட்டனர். ெில கவரள இவ்வாறு கூைினார்கள்: இந்தப் பிைமுகர்கள் 
எங்கரள நிைாகரித்துவிட்டனர். இவர்கள் எங்கரளச் கொதரனயில் ஆழ்த்த 
விரும்பினால் நாங்கள் இடம் தைமாட்கடாம். "(நாங்கள் இடம் தைமாட்கடாம்; 
நாங்கள் இடம் தைமாட்கடாம் என) இந்த (இறுதி) வாெகத்ரத உைத்த குைலில் 
கூைிக்தகாண்டு இருந்தார்கள்.101 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் பைாஉ (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், ("இவர்கள் எங்கரள நிைாகரித்து விட்டனர்'' என்பதற்குப் பகைமாக) 
"இவர்கள் எங்கள்மீது எல்ரல மீைிவிட்டனர்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

3689 ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அகழ் 
கதாண்டிக்தகாண்டும் எங்கள் கதாள்களின் மீது மண்ரணச் சுமந்து எடுத்துச் 
தென்றுதகாண்டும் இருந்த கபாது, எங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் வந்தார்கள். அப்கபாது அவர்கள், "இரைவா! மறுரம வாழ்ரவத் 
தவிை கவறு (நிைந்தை) வாழ்வு எதுவுமில்ரல ஆககவ, (அதற்காகப் பாடுபடும்) 
முஹாஜிர்களுக்கும் அன்ொரிகளுக்கும் மன்னிப்பருள்வாயாக!'' என்று 
(பாடியபடி) கூைினார்கள்.102  

3690 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(அகழ் கதாண்டிக்தகாண்டிருந்தகபாது), "இரைவா! மறுரம வாழ்ரவத் தவிை 
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கவறு (நிைந்தை) வாழ்வு எதுவுமில்ரல ஆககவ, (அதற்காகப் பாடுபடும்) 
அன்ொரிகளுக்கும் முஹாஜிர்களுக்கும் மன்னிப்பருள்வாயாக!'' என்று 
(பாடியபடி) கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

3691 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (அகழ் கதாண்டிக்தகாண்டிருந்தகபாது), "இரைவா! மறுரம 
வாழ்கவ (நிைந்தைமான) வாழ்வாகும்' அல்லது "இரைவா! மறுரம வாழ்ரவத் 
தவிை கவறு (நிைந்தை) வாழ்வு கவதைதுவுமில்ரல' ஆககவ, (அதற்காகப் 
பாடுபடும் அன்ொரிகரளயும் முஹாஜிர்கரளயும் நீ கண்ணியப்படுத்துவாயாக'' 
என்று (பாடியபடி) கூைினார்கள். "அல்லது' எனும் ஐயப்பாட்டுடன் ைுஅபா 
(ைஹ்) அவர்ககள அைிவித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 3692 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (அகழ் கதாண்டிக்தகாண்டு) 
இருந்த கபாது பின்வரும் யாப்பு வரகக் கவிரதரயப் 
பாடிக்தகாண்டிருந்தார்கள்: இரைவா! மறுரமயின் நன்ரமரயத் தவிை கவறு 
(நிரலயான) நன்ரம எதுவுமில்ரல. ஆககவ, (அதற்காகப் பாடுபடும்) 
அன்ொரிகளுக்கும் முஹாஜிர்களுக்கும் நீ உதவி தெய்வாயாக. இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ரைபான் பின் 
ஃபர்ரூக் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "உதவி தெய்வாயாக' என்பதற்குப் 
பகைமாக "மன்னிப்பருள்வாயாக' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

3693 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அகழ்ப் கபார் நாளில் முஹம்மத் 
(ஸல்) அவர்களின் கதாழர்கள், "நாங்கள் (எத்தரககயார் எனில்) 
உயிகைாடிருக்கும் காலம்வரை நாங்கள் "இஸ்லாத்தில் நிரலப்கபாம்' அல்லது 
"அைப்கபார் புரிகவாம்' என முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களிடம் உறுதிதமாழி 
தகாடுத்திருக்கிகைாம்'' என்று (பாடியபடி) கூைிக்தகாண்டிருந்த னர். அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "இரைவா! மறுரமயின் நன்ரமகய (நிரலயான) 
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நன்ரமயாகும். ஆககவ, (அதற்காகப் பாடுபடும்) அன்ொரிகளுக்கும் 
முஹாஜிர்களுக்கும் நீ மன்னிப்பருள்வாயாக!'' என்று (பாடியபடிகய) 
தொன்னார்கள்.103  

பாடம் : 4 "தூ கைத்' உள்ளிட்ட கபார்கள்104 
 3694 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முதல் 
ததாழுரக(யான ஃபஜ்ரு)க்கு அரழப்புக் தகாடுப்பதற்கு முன்பாககவ நான் 
(மதீனாவிலிருந்து ெிரியா வழியிலுள்ள ஃகாபாரவ கநாக்கிப்) புைப்பட்கடன். 
"தூ கைத்' எனும் இடத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் (பால் 
தரும்) ஒட்டகங்கள் கமய்ந்துதகாண்டிருந்தன. அப்கபாது அப்துர் ைஹ்மான் 
பின் அவ்ஃப் (ைலி) அவர்களுரடய ஓர் அடிரம (வந்து) என்ரனச் ெந்தித்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் பால் ஒட்டகங்கள் பிடித்துச் 
தெல்லப்பட்டுவிட்டன'' என்று கூைினார். நான், "அவற்ரை யார் பிடித்துச் 
தென்ைனர்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அந்த அடிரம, "ஃகத்ஃபான் குலத்தார்'' 
என்று பதிலளித்தார். உடகன நான் உைக்கச் ெப்தமிட்டு "உதவி! உதவி! 
அதிகாரல ஆபத்து!' (யா ஸபாஹா!) என்று மதீனாவின் இரு 
மரலகளுக்கிரடயிலிருந்த அரனவருக்கும் ககட்கும்படி மூன்று முரை 
கத்திகனன். பிைகு முகத்ரதத் திருப்பாமல் கநைாக விரைந்து தென்று "தூ கைத்' 
எனும் இடத்தில் அவர்கரள அரடந்கதன். அவர்கள் (அங்கிருந்த 
நீர்நிரலயில்) தண்ணரீ் புகட்டத் தரலப்பட்டிருந்தனர். "அக்வஇன் மகன் நான்! 
இன்று அற்பர்கள் (அழியும்) நாள்'' என்று பாடியபடி கூைிக்தகாண்கட 
அவர்கள்மீது அம்தபய்யத் ததாடங்கிகனன். நான் அம்தபய்வதில் கதர்ச்ெி 
தபற்ைவனாக இருந்கதன். கமலும், நான் "ைஜ்ஸ்' எனும் யாப்பு வரகக் 
கவிரதரயப் பாடிக்தகாண்கட அவர்களிடமிருந்து (ெில) ஒட்டகங்கரள 
விடுவித்கதன். (அவர்கரள நான் விைட்டிச் தென்ைகபாது) அவர்கள் 
விட்டுவிட்டுப்கபான முப்பது ொல்ரவ கரள நான் எடுத்துக்தகாண்கடன். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்களும் மக்களும் (அங்கு) வந்து கெர்ந்தனர். நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! அந்தக் கூட்டத்தார் தாகத்துடன் இருந்தகபாதும் 
அவர்கரள தண்ணரீ் குடிக்கவிடாமல் நான் தடுத்துவிட்கடன். எனகவ, 
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(அவர்கள் ஓட்டிச்தென்ை மற்ை ஒட்ட கங்கரளயும் விடுவிக்க) அவர்கரள 
கநாக்கி ஒரு பரடப் பிரிரவ இப்கபாகத அனுப்புங்கள்'' என்று கூைிகனன். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அக்வஉ உரடய மககன! 
(அவர்கரள) நீ கதாற்கடித்துவிட்டாய். ஆககவ, தமன்ரமயாக நடந்துதகாள்'' 
என்று கூைினார்கள். பிைகு நாங்கள் (மதீனாவுக்குத்) திரும்பிவந்கதாம். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவிற்குள் நுரழயும் 
வரையில் என்ரனத் தமக்குப் பின்கன தமது ஒட்ட கத்தின் மீது 
அமர்த்திக்தகாண்டார்கள்.105 

 3695 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஹுரதபியாரவ கநாக்கிச் 
தென்கைாம். அப்கபாது நாங்கள் ஆயிைத்து நானூறு கபர் இருந்கதாம். அங்கு 
(தண்ணரீ் குரைவாக இருந்ததால் எங்களுரடய) ஐம்பது (குர்பானி) ஆடுகள் 
நீர் புகட்டப் படாமல் (தாகத்துடன்) இருந்தன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அங்கிருந்த கிணற்ைின் சுற்றுச் சுவர்மீது அமர்ந்துதகாண்டு 
பிைார்த்தித்தார்கள். அல்லது அதனுள் உமிழ்ந்தார்கள். உடகன கிணற்ைில் நீர் 
மட்டம் உயர்ந்தது. உடகன நாங்கள் நீர் அருந்திகனாம். எங்கள் கால் 
நரடகளுக்கும் நீர் புகட்டிகனாம். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அங்கிருந்த மைத்துக்குக் கீகழ உறுதிதமாழிப் பிைமாணம் (ரபஅத்) 
வாங்குவதற்காக எங்கரள அரழத்தார்கள். மக்கள் அரனவருக்கும் முன்பாக 
(முதலில்) நாகன அவர்களிடம் உறுதிதமாழி அளித்கதன். பிைகு 
ஒவ்தவாருவைாக (வந்து) உறுதிதமாழி அளித்தனர். மக்களில் பாதிப் கபரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உறுதிதமாழி வாங்கி) இருந்தகபாது 
"ெலமா! உறுதிதமாழி அளிப்பாயாக!'' என்று (என்னிடம்) கூைினார்கள். நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் மக்கள் அரனவருக்கும் முன்பாக தங்களிடம் 
உறுதிதமாழி அளித்துவிட்கடன்'' என்று தொன்கனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "மீண்டும் (ஒரு முரை உறுதிதமாழி அளிப்பாயாக)'' என்று 
கூைினார்கள். அப்கபாது என்னிடம் ஆயுதம் எதுவும் இல்லாமலிருப்பரத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கண்டார்கள். எனக்கு "ெிைிய கதால் 
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ககடயம் ஒன்ரை' அல்லது "கதால் ககடயம் ஒன்ரை' அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் வழங்கினார்கள். பிைகு என்னிடம் உறுதிதமாழி தபற்ைார்கள். 
மக்களில் இறுதி நபரிடம் அவர்கள் (உறுதிதமாழி தபற்றுக்தகாண்டு) இருந்த 
கபாது, "ெலமா! என்னிடம் நீ உறுதிதமாழி அளிக்கக் கூடாதா?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் மக்கள் அரனவருக்கும் 
முன்பாகவும் மக்களில் பாதிப் கபைாகவும் தங்களிடம் உறுதிதமாழி 
அளித்துவிட்கடன்'' என்று தொன்கனன். "மீண்டும் (ஒரு தடரவ உறுதிதமாழி 
அளிப்பாயாக)'' என்று தொன்னார்கள். நான் மூன்ைாவது தடரவயாக 
உறுதிதமாழி அளித்கதன். பிைகு என்னிடம், "ெலமா! உனக்கு நான் வழங்கிய 
உனது "ெிைிய கதால் ககடயம்' அல்லது "கதால் ககடயம்' எங்கக?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என் தந்ரதயின் ெககாதைர் ஆமிர் 
(ைலி) அவர்கள் என்ரனச் ெந்தித்தார். அவரிடம் ஆயுதம் எதுவும் 
இல்லாமலிருப்பரத நான் கண்கடன். எனகவ, அரத அவருக்குக் 
தகாடுத்துவிட்கடன்'' என்று தொன்கனன். அரதக் ககட்டு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெிரித்தார்கள். கமலும், "நீர் முற்காலத் தில் வாழ்ந்த 
ஒரு மனிதரைப் கபான்ைவர் ஆவரீ். அவர் "இரைவா! எனக்காக ஒரு 
நண்பரைக் கிரடக்கச் தெய்வாயாக! அவர் என் உயிரைவிட எனக்கு மிகவும் 
பிரியமானவைாக இருக்க கவண்டும்' என்று பிைார்த்தித்தார். (அவரைப் 
கபான்கை நீரும் உம்ரமவிட உம் தந்ரதயின் ெககாதைருக்கு முன்னுரிரம 
அளித்துள்ளரீ்)'' என்று கூைினார்கள். பிைகு (மக்கா) இரணரவப்பாளர்கள் 
ெமாதான ஒப்பந்தம் தெய்துதகாள்வதாக எங்களுக்குத் தூது விட்டார்கள். 
இதனால், (நாங்களும் அவர்களும்) ஒருவர் பகுதிக்கு மற்ைவர் தென்றுவை 
முடியும். நாங்கள் ெமாதான ஒப்பந்தம் தெய்துதகாண்கடாம். நான் தல்ஹா 
பின் உரபதில்லாஹ் (ைலி) அவர்களுக்கு உதவியாளைாக இருந்கதன். அவைது 
குதிரைக்குத் தண்ணரீ் புகட்டுகவன். அரதத் துரடத்துத் துப்புைவு தெய்கவன். 
அவருக்கு ஊழியமும் தெய்கவன். அவர் தரும் உணரவ உண்டுதகாள்கவன். 
அல்லாஹ்வுக்காகவும் அவனுரடய தூதருக்காகவும் எனது குடும்பம், தொத்து 
(சுகங்)கள் அரனத்ரதயும் விட்டுவிட்டு, நான் நாடு துைந்து (மதீனாவுக்கு) 
வந்திருந்கதன். நாங்களும் மக்காவாெிகளும் ெமாதான ஒப்பந்தம் தெய்து, 
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எங்களில் ஒருவர் மற்தைாருவருடன் கலந்துைவாடிக்தகாண்டகபாது, நான் 
ஒரு மைத்ரத கநாக்கி வந்து, அதன் (அடிப் பாகத்தில் இருந்த) முற்கரள 
அகற்ைிவிட்டு அதற்குக் கீகழ படுத்துக்தகாண்கடன். அப்கபாது 
மக்காவாெிகளான நான்கு இரணரவப்பாளர்கள் என்னிடம் வந்து, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள இழிவாகப் கபெத் ததாடங்கினர். 
அவர்கள் மீது எனக்குக் ககாபம் வந்தது. உடகன மற் தைாரு மைத்துக்கு நான் 
மாைிக்தகாண்கடன். அந்த நால்வரும் தம் ஆயுதங்கரள (அந்த மைத்தில்) 
ததாங்கவிட்டுவிட்டு அவர்களும் படுத்துக்தகாண்டனர். இந்நிரலயில், யாகைா 
ஒருவர் அந்தப் பள்ளத்தாக்கின் கீகழயிருந்து "முஹாஜிர்க ளுக்கு ஏற்பட்ட 
நாெகம! (நம் கதாழர்) இப்னு ஸுரனம் தகால்லப்பட்டுவிட்டார் (ஒப்பந்த 
மீைல் நரடதபற்றுவிட்டது)'' என்று உைக்க அைிவித்தார். உடகன நான் எனது 
வாரள உருவிக் தகாண்டு, படுத்திருந்த அந்நால்வரைத் தாக்கிகனன். 
அவர்களின் ஆயுதங்கரள எடுத்து ஒகை கட்டாக என் ரகயில் 
ரவத்துக்தகாண்கடன். பிைகு "முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களது முகத்ரதக் 
கண்ணியப்படுத்திய (இரை)வன் மீதாரண யாக! உங்களில் யாகைனும் 
தரலரயத் தூக்கிப் பார்த்தால் அவைது கண் உள்ள பகுதியிகலகய அடிப்கபன்'' 
என்று கூைிகனன். பின்னர் அவர்கரள இழுத்துக்தகாண்டு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்கதன். என் தந்ரதயின் ெககாதைர் ஆமிர் (ைலி) 
அவர்கள் "அபலாத்' குலத்ரதச் கெர்ந்த "மிக்ைஸ்' எனப்படும் ஒரு மனிதரை 
பிடித்துக்தகாண்டு, துணி விரிக்கப்பட்ட குதிரைதயான்ைில் அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார். அவருடன் எழுபது 
இரணரவப்பாளர்களும் இருந்தார்கள்.106 அவர்கரள அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பார்த்துவிட்டு "அவர்கரள விட்டு விடுங்கள். (ஒப்பந்த மீைல்) 
குற்ைம் அவர்களி டமிருந்கத ததாடங்கி மீண்டும் ஏற்பட்டதாக இருக்கட்டும்'' 
என்று கூைி, அவர்கரள மன்னித்து விட்டுவிட்டார்கள். அல்லாஹ் (இது 
ததாடர்பாககவ), "மக்கா வின் ரமயப் பகுதியில் அவர்களுக்கு எதிைாக அவன் 
உங்களுக்கு தவற்ைி அளித்த பின் உங்கள் ரககரள அவர்களிடமிருந் தும், 
அவர்கள் ரககரள உங்களிடமிருந்தும் அவகன தடுத்தான். அல்லாஹ் நீங்கள் 
தெய்துதகாண்டிருப்பரத உற்றுகநாக்குபவ னாக இருக்கின்ைான்'' (48:24) எனும் 
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வெனத்ரத அருளினான். பிைகு நாங்கள் மதீனாரவ கநாக்கித் திரும்பிகனாம். 
அப்கபாது ஓரிடத்தில் நாங்கள் இைங்கித் தங்கிகனாம். (அந்த இடத் திலிருந்த) 
எங்களுக்கும் இரணரவப்பாளர் களான "பனூ லஹ்யான்' குலத்தாருக்கும் 
இரடகய ஒரு மரல மட்டுகம இருந்தது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "(எதிரிகரளக் கண்காணிப்பதற்காக) இன்ைிைவு இம்மரலமீது 
ஏறுபவரின் பாவங்கரள அல்லாஹ் மன்னிப்பானாக!'' எனப் பிைார்த்தித் 
தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கும் அவர்களுரடய 
கதாழர்களுக்கும் உளவாளி கபான்று (அவர் இருக்க கவண்டும் என்பகத 
கநாக்கம்). அன்ைிைவு நான் இைண்டு அல்லது மூன்று முரை அம்மரலமீது 
ஏைிகனன். பிைகு நாங்கள் மதீனாவுக்கு வந்கதாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தம் (பால்) ஒட்டகங்கரளத் தம் அடிரமயான ைபாஹ் (ைலி) 
அவர்களுடன் அனுப்பிரவத்தார்கள். அவருடன் நானும் இருந்கதன். தல்ஹா 
(ைலி) அவர்களின் குதிரைரய ஓட்டிக்தகாண்டு, ஒட்டகங்களுடன் அந்தக் 
குதிரைக்கும் தண்ணரீ் புகட்டி கமய்ச்ெல் நிலத்துக்கு அனுப்புவதற்காக நானும் 
புைப் பட்டுச் தென்கைன். காரலயில் அப்துர் ைஹ்மான் அல்ஃபஸாரீ என்பான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ஒட்டகங்கரளத் திடீதைனத் தாக்கி, 
அரவ அரனத்ரதயும் ஓட்டிச் தென்றுவிட்டான். அவற்ைின் 
கமய்ப்பாளரையும் தகான்றுவிட்டான். உடகன நான், "ைபாகஹ! (இகதா) இந்தக் 
குதிரைரயப் பிடித்துச் தென்று, தல்ஹா பின் உரப தில்லாஹ் (ைலி) 
அவர்களிடம் கெர்த்துவிடு. கமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம், அவர்களின் கால்நரடகரள எதிரிகள் தாக்கிக் 
தகாள்ரளயடித்துச் தென்றுவிட்டனர் எனத் ததரிவித்துவிடு'' என்று கூைிகனன். 
பிைகு ஒரு மரலயின் உச்ெியில் ஏைி மதீனாரவ முன்கனாக்கி 
நின்றுதகாண்டு, "உதவி! உதவி! அதிகாரல ஆபத்து! (யா ஸபாஹா!)'' என 
மூன்று முரை உைத்த குைலில் கூவிகனன். பிைகு அந்தக் (தகாள் ரளக்) 
கூட்டத்ரதப் பின்ததாடர்ந்து தென்று, அவர்கள்மீது அம்தபய்தவனாக விைட்டிச் 
தென்கைன். அப்கபாது நான், "அக்வஇன் மகன் நான் இன்று அற்பர்களின் 
(அழிவு) நாள்'' என யாப்புக் கவிரத பாடிகனன். பிைகு அவர்களில் ஒருவரன 
தநருங்கி அவனது ஒட்டகச் கெணத்தின் மீது அம்தபய்கதன். அதன் கூர்முரன 
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கெணத்தில் நுரழந்து அவனது கதாளில் பாய்ந்தது. நான், "இகதா 
வாங்கிக்தகாள்; அக்வஇன் மகன் நான்; இன்று அற்பர்களின் (அழிவு) நாள்'' 
என்று (பாடியபடி) கூைிகனன். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இவ்வாறு 
அவர்கள்மீது அம்தபய்துதகாண்டும் அவர்களின் குதிரைகரள தவட்டி 
வழீ்த்திக்தகாண்டும் நான் இருந்கதன். என்ரன கநாக்கிக் குதிரை வைீர் 
எவகைனும் திரும்பி வந்தால், நான் ஏகதனும் மைத்ரத கநாக்கிச் தென்று 
அதற்குக் கீகழ அமர்ந்துதகாண்டு, அவன்மீது அம்ரபப் பாய்ச்ெிகனன். அவனது 
குதிரைரய தவட்டி வழீ்த்தி கனன். குறுகிய மரலயிடுக்கு ததன்பட்டகபாது, 
அதன் இடுக்கில் அவர்கள் நுரழந்துதகாண்ட னர். நானும் அம்மரல 
மீகதைிக்தகாண்டு, கல்லால் அவர்கரள விைட்டியடித்கதன். இவ்வாறு 
(விைட்டியடித்த வண்ணம்) அவர்கரள நான் பின்ததாடர்ந்து 
தென்றுதகாண்டிருந் கதன். இறுதியில் அல்லாஹ் பரடத்த அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ஒட்டகங்கள் அரனத்ரதயும் என் முதுகுக்குப் 
பின்னால் தகாண்டு வந்துவிட்கடன். அவர்கள் அவற்ரை என்னிடகம 
விட்டுவிட்டு விரைந்துதகாண்டிருந்தனர். பிைகு மீண்டும் அவர்கள்மீது 
அம்தபய்த வண்ணம் அவர்கரளப் பின்ததாடர்ந்கதன். அவர்கள் (ஓடிய 
கவகத்தில்) முப்பது ொல் ரவகரளயும் முப்பது ஈட்டிகரளயும் விட்டு விட்டு 
ஓடினர். அவர்கள் விட்டுச் தென்ை ஒவ்தவாரு தபாருள்மீதும் அல்லாஹ்வின் 
தூதரும் அவருரடய கதாழர்களும் அைியும் விதத்தில் ஓர் அரடயாளக் 
கல்ரல ரவத்துக் தகாண்கடகபாகனன். பிைகு ஒரு குறுகலான மரலக் கண 
வாய்க்கு அவர்கள் தென்ைனர். அங்கு பத்ர் அல்ஃபஸாரீ என்பவனின் 
மகனிடம் அவர்கள் கபாய்ச்கெர்ந்து, அமர்ந்து காரல உணரவ 
உட்தகாள்ளலாயினர். நான் ஒரு மரல உச்ெியில் அமர்ந்துதகாண்கடன். 
அப்கபாது அந்த ஃபஸாரீ, "நான் காணும் இந்தக் காட்ெிகள் என்ன?'' என்று 
ககட்டான். அதற்கு அவர்கள், "இகதா இவனிடமிருந்து கடும் துயைத்ரத 
நாங்கள் ெந்தித்துவிட் கடாம். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அதி காரல 
இருளிலிருந்து அவன் எங்கரள விட்டு விலககவ இல்ரல. எங்கரள கநாக்கி 
அம்தபய்து எங்கள் ரகயிலிருந்த எல்லாவற்ரை யும் பைித்துக்தகாண்டான்'' 
என்று கூைினர். அதற்கு அந்த ஃபஸாரீ, "உங்களில் நான்கு கபர் அவரன 
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கநாக்கிச் தெல்லட்டும்'' என்று கூைினான். அவர்களில் நான்கு கபர் நானிருந்த 
மரலமீது ஏைினர். அவர்கள் எனது கபச்ரெக் ககட்கும் இடத்திற்கு வந்தகபாது, 
நான், "என்ரன உங்களுக்குத் ததரியுமா?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள் 
"இல்ரல, நீ யார்?'' என்று ககட்டார்கள். "நான் ெலமா பின் அல்அக்வஉ. 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களது முகத்ரதக் கண்ணியப்படுத்திய (இரை)வன் 
மீதாரணயாக! உங்களில் யாகைனும் ஒருவரை நான் கதடிப் புைப்பட்டால் 
அவரை நான் பிடிக்காமல் விடமாட்கடன். (அகத ெமயத்தில்) உங்களில் 
யாகைனும் ஒருவர் என்ரனத் கதடிப் புைப்பட்டால் அவைால் என்ரனப் பிடிக்க 
முடியாது'' என்று நான் கூைிகனன். அவர்களில் ஒருவன், "நானும் (அவ்வாகை) 
கருதுகிகைன்'' என்ைான். பிைகு அவர்கள் அரனவரும் திரும்பிச் தென்ைனர். 
நான் அந்த இடத்திலிருந்து நகர்ந்திருக் கக்கூட இல்ரல. அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் குதிரைப் பரடயினர் மைங்களிரடகய புகுந்து 
வருவரத நான் பார்த்கதன். அவர்களில முதல் ஆளாக அக்ைம் அல்அெதீ 
(ைலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். அவருக்குப் பின்னால் அபூகத்தாதா அல்அன்ொரீ 
(ைலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். அவரைத் ததாடர்ந்து மிக்தாத் பின் அல்அஸ்வத் 
அல்கிந்தீ (ைலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். நான் அக்ைம் (ைலி) அவர்களது குதிரை 
யின் கடிவாளத்ரதப் பிடித்துக்தகாண்கடன். அவர்கள் நால்வரும் புைமுதுகிட்டு 
ஓடிக் தகாண்டிருந்தனர். நான் "அக்ைகம! அவர் களிடம் எச்ெரிக்ரகயாக 
இருந்துதகாள்ளுங் கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்க ளும் 
அவர்களுரடய கதாழர்களும் வந்து கெர்வதற்கு முன் (தனியாக வரும்) 
உம்ரம இவர்கள் பிடித்துவிட கவண்டாம்'' என்று கூைிகனன். அதற்கு அக்ைம் 
(ைலி) அவர்கள், "ெலமா! நீங்கள் அல்லாஹ்வின் மீதும் மறுரம நாளின் மீதும் 
நம்பிக்ரக தகாண்டவைா யிருந்தால், தொர்க்கம் உண்ரம; நைகம் உண்ரம 
என நீர் அைிந்திருந்தால் எனக்கும் வைீ மைணத்துக்குமிரடகய குறுக்கிடாதீர்!'' 
என்று கூைினார். ஆககவ, அவரை நான் விட்டுவிட்கடன். அவரும் அப்துர் 
ைஹ்மான் அல்ஃபஸாரியும் (வாள் முரனயில்) ெந்தித்துக்தகாண்டனர். அக்ைம் 
(ைலி) அவர்கள் அப்துர் ைஹ்மானின் குதிரைரய தவட்டிவிட்டார்கள். அப்துர் 
ைஹ்மான், அக்ைம் (ைலி) அவர்கள்மீது ஈட்டிரயப் பாய்ச்ெி அவர்கரளக் 
தகான்றுவிட்டான். முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் முகத்ரதக் 
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கண்ணியப்படுத்திய (இரை)வன் மீதாரணயாக! பிைகு நான் காலால் நடந்கத 
அவர்கரளப் பின்ததாடர்ந்கதன். எனக்குப் பின்னால் வந்த முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்களின் கதாழர்கரளகயா, அவர்களது (குதிரை கிளப்பிய) புழுதிரயகயா 
நான் பார்க்கவில்ரல. இறுதியில் அ(ந்தப் பரக)வர்கள் சூரியன் மரைவதற்கு 
முன் ஒரு கணவாரய அரடந்தனர். அங்கு ஒரு நீர்நிரல இருந்தது. அதற்கு 
"தூ கைத்' எனப் தபயர் தொல்லப்பட்டது. அவர்கள் தாகத்துடன் இருந்ததால் 
அதில் நீர் அருந்தச் தென்ைனர். தங்களுக்குப் பின்னால் நான் ஓடி வருவரத 
அவர்கள் கண்டதும் அந்த இடத்ரதவிட்டு தவளிகயறும் நிரலக்கு அவர்கள் 
உள்ளாயினர். அவர்கள் ஒரு துளி நீரைக்கூட சுரவக்கவில்ரல. அவர்கள் 
அங்கிருந்து கிளம்பி ஒரு மரலக் குன்ைில் விரைந்து தென்ைனர். நான் 
கவகமாக ஓடி அவர்களில் ஒருவரனச் தென்ைரடந்கதன். அவனது கதாள் 
பட்ரடயிலுள்ள தமல்லிய எலும்பின் மீது, "இகதா இரத வாங்கிக்தகாள் 
அக்வஇன் மகன் நான் இன்று அற்பர்களின் (அழிவு) நாள்'' என்று கூைியவாறு 
ஓர் அம்ரபப் பாய்ச் ெிகனன். அவன், "உன் தாய் உன்ரன இழக் கட்டும்! 
காரலயில் வந்த அக்வஆ நீ?'' என்று ககட்டான். நான் "ஆம். தனக்குத் தாகன 
பரகவன் ஆகிவிட்டவகன! காரலயில் ெந்தித்த உன் அக்வஉதான் நான்'' 
என்கைன். அக்கூட்டத்தார் ஒரு மரலக் குன்ைின் மீது இரு குதிரைகரள 
விட்டுவிட்டு ஓடி விட்டனர். நான் அவ்விரு குதிரைகரளயும் பிடித்து, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஓட்டி வந்கதன். அப்கபாது (என் 
தந்ரதயின் ெககாதைர்) ஆமிர் (ைலி) அவர்கள் கதால் அடுக்குப் பாத்திைம் 
ஒன்ரை என்னிடம் தகாண்டுவந்தார். அதில் தண்ணரீ் கலந்த பால் ெிைிதளவு 
இருந்தது. இன்தனாரு கதால் அடுக்குப் பாத்திைமும் அவரிடம் இருந்தது. 
அதில் தண்ணரீ் இருந்தது. நான் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்கதன்; 
அருந்திகனன். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்கதன். 
அக்கூட்டத்தாரை நான் விைட்டி யடித்த நீர்நிரல அருகில் அவர்கள் 
இருந்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த 
ஒட்டகங்கரளயும் அந்த இரணரவப்பாளர்களிடமிருந்து நான் ரகப்பற்ைிய 
ஈட்டிகள், ொல்ரவகள் உள்ளிட்ட அரனத்துப் தபாருட்கரளயும் எடுத்து 
ரவத்திருந்தார்கள். அப்கபாது பிலால் (ைலி) அவர்கள், 
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அக்கூட்டத்தாரிடமிருந்து நான் விடுவித்த ஒட்டகங்களில் ஒன்ரை அறுத்து 
அதன் ஈைரலயும் திமிரலயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காகப் 
தபாரித்துக்தகாண்டிருந்தார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்ரன 
விடுங்கள். நான் (நம்) மக்களில் நூறு கபரைத் கதர்ந்ததடுத்து 
(அரழத்துக்தகாண்டு) அக்கூட்டத்தாரைப் பின் ததாடர்ந்து தெல்கிகைன். 
அவர்களில் இைப்புச் தெய்தி அைிவிக்கக்கூட ஒருவரையும் விட்டு 
ரவக்காமல் அவர்கள் அரனவரையும் தகான்றுவிடுகிகைன்'' என்று 
கூைிகனன். அரதக் ககட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெிரித்தார்கள். அங்கிருந்த தநருப்பின் தவளிச்ெத்தில் அவர்களின் கரடவாய்ப் 
பற்கள் ததரிந்தன. அப்கபாது அவர்கள், "ெலமா! உன்னால் அரதச் தெய்ய 
முடியும் என நீ கருதுகிைாயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம் (தெய்கவன்), 
தங்கரளக் கண்ணியப்படுத்திய (இரை)வன் மீதாரணயாக!'' என்று கூைி 
கனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தற்கபாது 
அக்கூட்டத்தார் ஃகத்ஃபான் பகுதியில் விருந்து அளிக்கப் 
பட்டுக்தகாண்டிருக்கிைார்கள்'' என்று (இரையைிவிப்பின் மூலம்) கூைினார்கள். 
அப்கபாது ஃகத்ஃபான் பகுதியிலிருந்து ஒரு மனிதர் வந்தார். அவர் 
"அக்கூட்டத்தா ருக்காக இன்ன மனிதர் இரைச்ெி ஒட்டக தமான்ரை அறுத்(து 
விருந்தளித்)தார். அவர்கள் அந்த ஒட்டகத்தின் கதாரல 
உரித்துக்தகாண்டிருந்தகபாது (பாரலவன தவளியில்) புழுதி கிளம்புவரதக் 
கண்டனர். உடகன "அக்(குதிரைப் பரடக்) கூட்டம் வந்துவிட்டது' என்று 
கூைியவாறு தவருண்கடாடிவிட்டனர்'' என்று கூைினார். காரலயில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்ரைய தினத்தில் நம் குதிரைப் 
பரடயில் மிகச் ெிைந்த வைீர் அபூகத்தாதா ஆவார். நம் காலாட் பரடயில் 
மிகச் ெிைந்த வைீர் ெலமா ஆவார்'' என்று (பாைாட்டிக்) கூைினார்கள். பிைகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், குதிரைப் பரட வைீருக்கான ஒரு 
(பரிசுப்) பங்கும், காலாட் பரட வைீருக்கான ஒரு பங்குமாக இரு பங்குகள் 
கெர்த்து (கபார்ச் தெல்வமாக) எனக்கு வழங்கினார்கள். பிைகு தமது "அள்பா' 
எனும் ஒட்டகத்தில் தமக்குப் பின்னால் என்ரன அமைச் தெய்து மதீனா 
கநாக்கித் திரும்பினார்கள். நாங்கள் வந்துதகாண்டிருந்தகபாது (ஒரு நிகழ்ச்ெி 
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நரடதபற்ைது.) அன்ொரிகளில் ஒருவர் இருந்தார். அவரை ஓட்டப் பந்தயத்தில் 
யாைாலும் தவல்ல முடியாது. அவர், "மதீனாவரை என்னுடன் கபாட்டியிட்டு 
ஓடுபவர் யார்? கபாட்டியிட்டு ஓடுபவர் யார்?'' என்று திரும்பத் திரும்பக் 
கூைலானார். அவைது குைரலக் ககட்ட நான் (அவரிடம்), 
"மரியாரதக்குரியவர்கரள நீ மதிக்கமாட்டாயா? ெிைப்புக்குரியவர்கரள நீ 
அஞ்ெமாட்டாயா?'' என்று ககட்கடன். அவர் "இல்ரல, அவர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களாக இருந்தால் தவிை'' என்று கூைினார். நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! என் தந்ரதயும் தாயும் தங்களுக்கு 
அர்ப்பணமாகட்டும்! என்ரன விடுங்கள்; அந்த மனிதரை நான் தவல்கிகைன்'' 
என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உன் விருப்பம்' 
என்ைார்கள். நான், "முதலில் நீ ஓடு' என்று கூைிவிட்டு, என் கால்கரள 
உதைிவிட்டு, குதித்து ஓடி கனன். ஓடிக்தகாண்டிருந்தகபாது ஒன்ைி ைண்டு 
கமடுகளில் ஏைியகபாது, ஓட்டத்ரதக் கட்டுப்படுத்தி மூச்சு வாங்கி ஓய்தவடுத் 
கதன். பிைகு அவருக்குப் பின்னால் ஓடி கனன். மறுபடியும் ஒன்ைிைண்டு 
கமடுகளில் ஏைியகபாது ஓட்டத்ரத மட்டுப்படுத்தி கனன். பிைகு அவரைச் 
தென்ைரடவதற்காக (கமட்டில்) ஏைிகனன். அப்கபாது அவரு ரடய 
கதாள்களுக்கிரடகய அடித்து, "நீ கதாற்கடிக்கப்பட்டாய், அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக!'' என்கைன். அவர், "நானும் (அவ்வாகை) எண்ணுகிகைன்'' என்று 
கூைினார். மதீனாவரை அவருக்கு முன்பாககவ நான் ஓடிவந்கதன். 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (மதீனாவிற்கு வந்த பின்) நாங்கள் மூன்று 
இைவுகள் மட்டுகம தங்கியிருந்கதாம். (நான்காம் நாள்தான்) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ரகபரை கநாக்கி(ப் கபாருக்காக)ப் புைப்பட்கடாம். 
அப்(பயணத்தின்)கபாது, என் தந்ரதயின் ெககாதைர் ஆமிர் (ைலி) பின்வரும் 
யாப்புக் கவிரதரயப் பாடினார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அல்லாஹ் 
மட்டும் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் கநர்வழி தபற்ைிருக்கமாட்கடாம் தானதர்மம் 
தெய்திருக்கவுமாட்கடாம் ததாழுதிருக்கவுமாட்கடாம் (இரைவா!) நாங்கள் உன் 
கருரணயிலிருந்து கதரவயற்ைவர்கள் அல்லர். (கபார் முரனயில் 
எதிரிகரள) நாங்கள் ெந்திக்கும்கபாது எங்கள் பாதங்கரள 
உறுதிப்படுத்துவாயாக! எங்கள்மீது அரமதிரயப் தபாழிவாயாக! இரதக் 
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ககட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இவர் யார்?'' என்று ககட் 
டார்கள். அதற்கு அவர்கள் "நான் ஆமிர்'' என்ைார்கள். "உம்முரடய இரைவன் 
உமக்கு மன்னிப்பருள்வானாக'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள். (தபாதுவாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
மனிதருக்காக (கபாரில் தனிப்பட்ட முரையில்) அவைது தபயர் குைிப்பிட்டுப் 
பாவமன்னிப்பு கவண்டுவார் ககளயானால், அவர் (அப்கபாரில்) வைீ மைணம் 
அரடயாமல் இருந்ததில்ரல. ஆககவ, உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள், 
தமது ஒட்டகத்தின் மீதிருந்தவாறு, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஆமிர் (நீண்ட 
நாள் உயிர் வாழ்வதன்) மூலம் எங்கரளப் பயன ரடயச் தெய்யக் கூடாதா?'' 
என்று ககட்டார் கள். பிைகு நாங்கள் ரகபர் தென்ைரடந்த தும் 
ரகபர்வாெிகளின் மன்னன் மர்ஹப் தனது வாரள கமலும் கீழுமாக 
அரெத்துக்தகாண்கட, "ரகபருக்குத் ததரியும் நான்தான் மர்ஹப் என்று 
(கபாருக்கு ஆயத்தமாய் என்றும்) முழு ஆயுதங்கள் தரித்த பண்பட்ட வைீன் 
என்று. கபார்கள் மூண்டு தகாழுந்துவிட்டு எரியும்கபாது (ெில கநைம் நான் 
ஈட்டிதயைிகவன் ெில கநைம் வாள் வசீுகவன்)'' என்று பாடினான். அப்கபாது 
என் தந்ரதயின் ெககாதைர் ஆமிர் (ைலி) அவர்கள் முன்கன வந்து, 
"ரகபருக்குத் ததரியும் நான் ஆமிர் என்று கபார்த் துன்பங்கரள 
எதிர்தகாள்ளும் ஆயுதங்கள் தரித்த ெரியான வைீன் என்று'' என்று பாடினார்கள். 
பிைகு இருவரும் கமாதிக்தகாண்டனர். அப்கபாது மர்ஹபின் வாள், ஆமிர் 
(ைலி) அவர்களின் ககடயத்ரதத் தாக்கியது. ஆமிர் (ைலி) அவர்கள் (குனிந்து) 
அவனது கீழ் பகுதியில் (தமது வாளால்) தவட்டப்கபானார்கள். அப்கபாது 
அவைது வாள் அவரைகய திருப்பித் தாக்கிவிட்டது; அவைது ரக நைம்ரபத் 
துண்டித்துவிட்டது. அதிகலகய அவைது இைப்பும் ஏற்பட்டது. பிைகு நான் 
புைப்பட்டுச் தென்கைன். அப் கபாது நபித்கதாழர்களில் ெிலர் "ஆமிரின் 
நற்தெயல்கள் அழிந்துவிட்டன. அவர் தற் தகாரல தெய்துதகாண்டார்'' என்று 
கபெிக் தகாண்டிருந்தனர். உடகன நான் அழுதுதகாண்கட அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஆமிரின் 
நற்தெயல்கள் அழிந்துவிட்டனவா?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "(அவ்வாறு) யார் தொன்னது?'' என்று ககட்டார்கள். "தங்கள் 
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கதாழர்களில் ெிலர்'' என்று பதிலளித்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இவ்வாறு தொன்னவர் தபாய்யுரைத்துவிட்டார். அவருக்கு அவைது 
நன்ரம இரு முரை கிரடக்கும்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு கண் வலியுடன் 
இருந்த அலீ (ைலி) அவர்களிடம் (அவர்கரள அரழத்துவை) என்ரன 
அனுப்பிரவத்தார்கள். (என்ரன அனுப்புவதற்கு முன்) "நான் (நாரள) 
இஸ்லாமிய(ச் கெரனயின்) தகாடிரய ஒரு மனிதரிடம் தகாடுப்கபன். அவர் 
அல்லாஹ்ரவயும் அவனுரடய தூதரையும் கநெிக்கிைார்; அவரை 
அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதரும் கநெிக்கின்ைனர்'' என்று கூைினார்கள். 
நான் அலீ (ைலி) அவர்களிடம் தென்று கண் வலியுடனிருந்த அவர்கரள 
அரழத்துக் தகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்கதன். 
அப்கபாது அலீ (ைலி) அவர்களின் கண்களில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் உமிழ்ந்தார்கள். அவர்கள் கண் குணமரடந் தார்கள். பிைகு அலீ 
(ைலி) அவர்களிடம் இஸ்லாமிய(ச் கெரனயின்) தகாடிரயக் தகாடுத்தார்கள். 
ரகபரின் மன்னன் மர்ஹப் புைப்பட்டு வந்து, "ரகபருக்குத் ததரியும் நான்தான் 
மர்ஹப் என்று (கபாருக்கு ஆயத்தமாய் என்றும்) ஆயுதங்கள் தரித்த பண்பட்ட 
வைீன் என்று. கபார்கள் மூண்டு தகாழுந்துவிட்டு எரியும்கபாது (ெில கவரள 
நான் ஈட்டிதயைிகவன் ெில கவரள நான் வாள் வசீுகவன்)'' என்று பாடினான். 
அதற்கு அலீ (ைலி) அவர்கள், என் தாயாைால் ரஹதர் (ெிங்கம்) எனப் தபயர் 
சூட்டப்பட்டவன் நான் அருவருப்பான கதாற்ைமுரடய அடர்வனத்தின் ெிங்கம் 
நான் ெந்தர் எனும் கபைளரவயால் அளப்பரதப் கபான்று அவர்கரளத் 
தாைாளமாக அளந்திடுகவன் (ஏைாளமான எதிரிகரள தவட்டி வழீ்த்துகவன்)'' 
என்று பாடிக்தகாண்கட மர்ஹபின் தரலயில் ஓங்கி அடித்து, அவரன 
வழீ்த்தி னார்கள். பிைகு அலீ (ைலி) அவர்களின் கைங்களாகலகய (ரகபரின்) 
தவற்ைியும் கிட்டியது. இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 46 "அவகன அவர்கள் ரககரள உங்களிடமிருந்து தடுத்தான்'' (48:24) 
எனும் வெனம்.  
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3696 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்காவாெிகளில் 
எண்பது கபர் நபி (ஸல்) அவர்கள்மீதும் நபித்கதாழர்கள்மீதும் திடீர்த் 
தாக்குதல் ததாடுப்பதற்காக "தன்ஈம்' மரலயிலிருந்து ஆயுதங்ககளாடு 
இைங்கிவந்தனர். அப்கபாது ெைணரடந்த அவர்கரள நபி (ஸல்) அவர்கள் 
பிடித்து, (அவர்கரள மன்னித்து) உயிகைாடு விட்டுவிட்டார்கள். அப்கபாது 
வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "மக்காவின் ரமயப் பகுதியில் 
அவர் களுக்கு எதிைாக அவன் உங்களுக்கு தவற்ைி அளித்த பின், உங்கள் 
ரககரள அவர்கரள விட்டும், அவர்கள் ரககரள உங்கரளவிட்டும் அவகன 
தடுத்தான்'' (48:24) எனும் வெனத்ரத அருளினான். 

 பாடம் : 47 அைப்கபாரில் ஆண்களுடன் தபண் களும் கலந்துதகாள்வது  
3697 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தாயார்) உம்மு சுரலம் (ைலி) 
அவர்கள் ஹுரனன் கபார் தினத்தன்று பிச்சுவாக் கத்தி ஒன்ரை எடுத்து, 
தம்முடன் ரவத்திருந்தார். அரதப் பார்த்த (என் தாயாரின் கணவர்) 
அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று), 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! உம்மு சுரலம் தம் முடன் பிச்சுவாக் கத்தி ஒன்ரை 
ரவத்திருக் கிைார்'' என்று கூைினார்கள். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இந்தப் பிச்சுவாக் கத்தி எதற்கு?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்கள், "இரணரவப்பாளர்களில் யாகைனும் என்ரன 
தநருங்கினால் அவைது வயிற்ரை நான் பிளந்துவிடுகவன். அதற் காகத்தான் 
அரத ரவத்துள்களன்'' என்று கூைினார். அரதக் ககட்டு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெிரிக்கலானார்கள். உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நம்மவரைத் தவிை (மக்கா தவற்ைி யின்கபாது) 
தங்களிடம் ெைணரடந்து தங்களால் (தபாது மன்னிப்பளிக்கப்பட்டு) 
விடுவிக்கப்பட் டவர்கரளத் தாங்கள் தகான்றுவிடுங்கள்'' என்று கூைினார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் கபாதுமானவனாக 
ஆகிவிட்டான். அவன் உபகாைமும் தெய்துவிட்டான். (இந்த ஹுரனன் கபாரில் 
நமக்குச் ெரிவு ஏற்பட்டாலும் தபருத்த பாதிப்பு ஏதுமில்லாமல் அல்லாஹ் 
காப்பாற்ைிவிட்டான்)'' என்று கூைினார்கள். - உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்கள் 
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ததாடர்பான கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களிட மிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 3698 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கபாருக்குப் புைப்பட்டுச் தெல்லும்கபாது, அவர்களுடன் (என் தாயார்) 
உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்களும் இன்னும் ெில அன்ொரிப் தபண்மணிகளும் 
கலந்துதகாள்வர். அப்தபண்கள் (அைப்கபார் வைீர்களுக்கு) தண்ணரீ் 
தகாடுப்பார்கள்; காயமுற்ை வர்களுக்குச் ெிகிச்ரெ அளிப்பார்கள். 

 3699 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உஹுதுப் 
கபாரின்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கரள(த் தனிகய) விட்டுவிட்டு மக்கள் ெிலர் 
கதாற்று (ஓடி)விட்டனர். அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கரள 
ஒரு கதால் ககடயத்தால் மரைத்துக்தகாண்டு பாதுகாத்தபடி நின்ைார்கள். 
அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் அதிகவக மாக அம்தபடுத்து 
எய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். (கவக கவகமாக இழுத்து 
அம்தபய்ரகயில்) இைண்டு அல்லது மூன்று விற்கரள உரடத்துவிட்டார்கள். 
யாகைனும் ஒருவர் அம்புக் கூட்டுடன் தெல்வரதக் கண்டால் நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அரத அபூ தல்ஹாவிடம் தூக்கிப்கபாடு'' என்று 
தொல்லிக்தகாண்டிருந்தார்கள். அந்த கநைத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களுக்குப் பின்னா லிருந்து) தரலரய உயர்த்தி 
எதிரிகரள எட்டிப் பார்க்க, அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! தங்களுக்கு என் தந்ரதயும் தாயும் அர்ப்பணமாகட்டும். எட்டிப் 
பார்க்காதீர்கள். எதிரிகளின் அம்புகளில் ஏகதனும் ஓர் அம்பு தங்கரளத் 
தாக்கிவிடலாம். என் மார்பு தங்கள் மார்ப்புக்குக் கீகழ இருக்கும் (தாங்கள் 
எட்டிப் பார்க்காமல் இருந்தால் என் மார்பு தங்கள் மார்புக்கு கநைாகக் ககடயம் 
கபான்று இருக்கும்)'' என்று தொன்னார்கள். (அன்று) நான் அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்களின் புதல்வி ஆயிைா (ைலி) அவர்கரளயும் உம்மு சுரலம் (ைலி) 
அவர்கரளயும் ஆரடரய விரிந்து கட்டிக்தகாண்டவர்களாகப் பார்த்கதன். 
அவர்கள் கால் தகாலுசுகரளக் கண்கடன். அவர்கள் இருவரும் (தண்ணரீ் 
உள்ள) கதால் ரபகரள முதுகின் மீது சுமந்துவந்து, (காயம் பட்டுக் கிடந்த) 
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வைீர்களின் வாயில் ஊற்றுவார்கள். பின்னர் திரும்பிப்கபாய், தண்ணரீ் 
நிைப்பிக்தகாண்டு வந்து, வைீர்களின் வாயில் ஊற்றுவார்கள். அபூ தல்ஹா 
(ைலி) அவர்களின் ெிற்றுைக்கத்தால் அவர்கள் கைங்களிலிருந்து இைண்டு, 
அல்லது மூன்று முரை வாள் (நழுவி) விழுந்துவிட்டது.107  

பாடம் : 48 அைப்கபாரில் கலந்துதகாண்ட தபண் களுக்குப் கபார்ச் தெல்வத்தில் 
(வைீர்க ளுக்கான) பங்கு வழங்காமல் ெிைிதளவு (ஊக்கத் ததாரக) 
வழங்கப்படும் என் பதும், எதிரிகளின் குழந்ரதகரளக் தகால்வதற்கு 
வந்துள்ள தரடயும். 

 3700 யஸீத் பின் ஹுர்முஸ் அல்ரலஸீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
(காரிஜிய்யாக் கூட்டத்ரதச் கெர்ந்த) நஜ்தா பின் ஆமிர் என்பவர் ஐந்து 
விையங் கரளப் பற்ைிக் ககட்டு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களுக்குக் கடிதம் 
எழுதினார்.108 அப்கபாது இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் "நான் ஒரு 
கல்விரய மரைத்த குற்ைத்திற்கு ஆளாகிவிடுகவன் என்ை அச்ெம் எனக்கு 
இல்ரலயாயின் அவருக்கு நான் பதில் கடிதம் எழுதமாட்கடன்'' என்று கூைி 
(அவருக்குப் பதில் எழுதி)னார்கள். நஜ்தா தமது கடிதத்தில் பின்வருமாறு 
எழுதியிருந்தார்: இரைவாழ்த்துக்குப் பின்! அைப்கபார்களில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் தபண்களும் கலந்துதகாண்டார்களா? அவ்வாறு 
கலந்துதகாண்ட தபண்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கபார்ச் 
தெல்வத்தில் பங்கு தகாடுத்தார்களா? (கபாரில்) எதிரிகளின் குழந்ரதகரளக் 
தகான்ைார்களா? அநாரத எனும் தபயர் எந்தப் பருவத்தில் முற்றுப்தபறும்? 
கபாரில் ரகப்பற்ைப்படும் தெல்வங் களில் ஐந்தில் ஒரு பாகம் (குமுஸ்) நிதி 
யாருக்குரியது? இந்த ஐந்து விையங்கள் குைித்து எனக்கு அைிவியுங்கள். 
அவருக்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் பின்வருமாறு பதில் எழுதினார்கள்: 
நீர் என்னிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் தபண்களும் 
அைப்கபார்களில் கலந்துதகாண்டார்களா?' எனக் ககட்டிருந்தீர். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அைப்கபார்களில் தபண்களும் கலந்து 
தகாண்டார்கள். கபாரில் காயமரடந்தவர் களுக்கு மருந்திட்டு ெிகிச்ரெ 
அளித்தார்கள். கபார்ச் தெல்வத்திலிருந்து ெிைிதளவு அவர் களுக்கு (ஊக்கத் 
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ததாரகயாக) வழங்கப் பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கபார்ச் 
தெல்வத்தில் தபண்களுக்கு (குைிப் பிட்ட) பங்கு எரதயும் நிர்ணயிக்கவில்ரல. 
கபாரின்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குழந்ரதகரளக் 
தகால்ல மாட்டார்கள். எனகவ, நீரும் குழந்ரத கரளக் தகால்லாதீர். கமலும், 
நீர் "அநாரத எனும் தபயர் எந்தப் பருவத்கதாடு முற்றுப்தபறுகிைது?' எனக் 
ககட்டிருந்தீர். என் ஆயுளின் (அதிபதி) மீதாரணயாக! ெிலருக்குத் தாடி கூட 
முரளத்துவிடும். ஆனால், தமக்குரிய ஒன்ரைப் தபறுவதிலும் தமக்குரிய 
ஒன்ரைக் தகாடுப்பதிலும் பலவனீத்துடகனகய அவர்கள் இருப்பர். (ஒன்ரைப் 
தபறும்கபாது) மற்ைவர்கரளப் கபான்று ெரியான தபாருரளப் தபறுகின்ை 
பக்குவத்ரத ஒருவன் அரடந்துவிட்டால் அவரனவிட்டு அநாரத எனும் 
தபயர் நீங்கிவிடும். கமலும், நீர் என்னிடம் "கபார்ச் தெல்வத்தில் ஐந்தில் ஒரு 
பாகம் (குமுஸ்) யாருக்குரியது?' எனக் ககட்டிருந்தீர். (நபியவர்களின் 
குடும்பத்தாைாகிய) நாங்கள் அது எங்களுக்கக உரியது எனக் கூைிவந்கதாம். 
ஆனால், எங்கள் மக்ககள (பனூ உரமய்யா) அரத எங்களுக்குத் தை 
மறுத்துவிட்டனர். (ஆககவ, குமுஸ் நிதி ஆட்ெியாளைாக வரும் அரனவரின் 
குடும்பத்தாருக்கும் உரியதாகும்.)  

3701 கமற்கண்ட ஹதீஸ் யஸீத் பின் ஹுர்முஸ் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
"நஜ்தா என்பவர் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களுக்கு (ஐந்து விையங்கள் 
குைித்துக் ககட்டு)க் கடிதம் எழுதினார்'' என்கை ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 
ஆயினும், ஹாத்திம் பின் இஸ்மாயலீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குழந்ரதகரளக் தகால்லமாட்டார்கள். 
எனகவ, நீரும் குழந்ரதகரளக் தகால்லாதீர். "களிர்' (அரல) அவர்கள், தாம் 
தகான்ை ெிறுவனிடமிருந்து அைிந்துதகாண்டரதப் கபான்று நீரும் அைிந்தால் 
தவிை (அது உம்மால் இயலாத காரியமாகும்)'' என்று இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் குைிப்பிட்டார்கள் என இடம் தபற்றுள்ளது. ஹாத்திம் பின் 
இஸ்மாயலீ் (ைஹ்) அவர் களிடமிருந்து இஸ்ஹாக் பின் இப்ைாஹமீ் (ைஹ்) 
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அவர்கள் அைிவிக்கும் அைிவிப்பில் "இரைநம்பிக்ரகயாளரை நீர் பாகுபடுத்தி 
அைிந்துதகாள்ள முடிந்தால் தவிை. அப்கபாது தான் இரைமறுப்பாளரனக் 
தகால்வதற்கும் இரைநம்பிக்ரகயாளரை விட்டுவிடுவதற் கும் உமக்கு 
முடியும் (ஆனால், ெிறுவன் பிற் காலத்தில் எப்படி மாறுவான் என்பரத, 
"களிரை'ப் கபான்று அைிந்துதகாள்ள உம்மால் முடியாது)'' என்று இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் குைிப்பிட்டார்கள் என இடம் தபற்றுள்ளது. 

 3702 யஸீத் பின் ஹுர்முஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
(காரிஜிய்யாக்களில் ஒருவைான) நஜ்தா பின் ஆமிர் அல்ஹரூரீ என்பவர் 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதி, அடிரமகளும் 
தபண்களும் கபார்ச் தெல்வங்கள் பங்கிடப் படும் இடத்திற்கு வந்தால் 
அவர்களுக்கும் கபார்ச் தெல்வத்தில் பங்கு தகாடுக்கப்படுமா? (எதிரி களின்) 
குழந்ரதகரளக் தகால்லலாமா? அநாரத எனும் தபயர் எந்தப் பருவத்கதாடு 
முற்றுப் தபறும்? (குமுரஸப் பற்ைிக் கூறும் 8:41ஆவது வெனத்திலுள்ள) 
"உைவினர்கள்' யார் ஆகியரவ பற்ைி விளக்கம் ககட்டார். அப்கபாது இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் என்னிடம், "அவருக்காகப் பதில் கடிதம் எழுது'' 
என்று கூைிவிட்டு, "அவர் முட்டாள்தனமான ஒரு முடிரவ எடுத்துவிடுவார் 
என்ை அச்ெம் எனக்கில்ரலயாயின் அவருக்கு நான் பதில் கடிதம் 
எழுதமாட்கடன்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு பின்வருமாறு எழுதச் 
தொன்னார்கள்: "நீர் என்னிடம் கபார்ச் தெல்வம் பங்கிடப்படும் இடத்திற்குப் 
தபண்களும் அடிரமகளும் வந்தால் அவர்களுக்கும் கபார்ச் தெல்வத்தில் பங்கு 
தகாடுக்கப் படுமா?' எனக் ககட்டிருந்தீர். கபார்ச் தெல்வத்தில் அந்த இரு 
பிரிவினருக்கும் ஏகதனும் (ஊக்கத் ததாரகயாக) வழங்கப்பட்டால் தவிை 
(குைிப்பிட்ட) பங்ககதும் இல்ரல. (கபாரில் எதிரிகளின்) குழந்ரதகரளக் 
தகால்வரதப் பற்ைி என்னிடம் ககட்டிருந்தீர். (கபாரில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் குழந்ரதகரளக் தகால்லமாட்டார்கள். எனகவ, நீரும் 
அவர்கரளக் தகால்ல கவண்டாம். மூொ (அரல) அவர்களின் நண்பர் (களிர்), 
தாம் தகான்ை ெிறுவரனப் பற்ைி (இரைவன் மூலம்) அைிந்துதகாண்டரதப் 
கபான்று நீரும் அக்குழந்ரதகரளப் பற்ைி அைிந்தால் தவிை. (அது உம்மால் 
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இயலாது.) நீர் என்னிடம் அநாரதகரளப் பற்ைி "அநாரத எனும் தபயர் எந்தப் 
பருவத் கதாடு முற்றுப்தபறும்?' எனக் ககட்டிருந்தீர். அவன் பருவ வயரத 
அரடந்து, அவனிடம் பக்குவ நிரல ததன்படாத வரை "அநாரத' எனும் 
தபயர் அவனிடமிருந்து நீங்காது. கமலும், நீர் என்னிடம் "(8:41ஆவது 
வெனத்திலுள்ள) "உைவினர்' என்கபார் யார்?' எனக் ககட்டிருந்தீர். 
(நபியவர்களின் உைவி னர்களான) நாங்கள்தாம் அவர்கள் என நாங்கள் 
கூைிகனாம். ஆனால், அரத எங்கள் மக்கள் மறுத்துவிட்டனர் (எனகவ 
ஆட்ெியாளர்களின் உைவினர்கரளயும் அது குைிக்கும்). - இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து யஸீத் பின் ஹுர்முஸ் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கும் 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
3703 யஸீத் பின் ஹுர்முஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (காரிஜிய்யாவான) 
நஜ்தா பின் ஆமிர் என்பவர் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர் களுக்கு (ஐந்து 
விையங்கரளப் பற்ைிக் ககட்டு)க் கடிதம் எழுதினார். அவைது கடிதத்ரத 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் வாெித்தகபாதும் அவருக்குப் பதில் 
எழுதியகபாதும் நான் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களுடன் இருந்கதன். 
அப்கபாது இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
முரடநாற்ைத்தில் வழீ்ந்துவிடாமல் அவரைக் காக்க கவண்டும் என்ை 
எண்ணம் எனக்கு இல்ரலயாயின் அவருக்கு நான் பதில் கடிதம் 
எழுதவுமாட்கடன்; அவரைக் கண்குளிைச் தெய்திருக்கவுமாட்கடன்'' என்று 
கூைிவிட்டு, (பின்வருமாறு) அவருக்குக் கடிதம் எழுதச் தொன்னார்கள்: 
"அல்லாஹ் (8:41ஆவது வெனத்தில்) குைிப்பிட்டுள்ள (குமுஸில்) பங்கு 
தபறுகின்ை உைவினர்கள் யார்?' என்பது குைித்து நீர் என்னிடம் ககட்டிருந்தீர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உைவினர்களாகிய நாங்கள்தாம் 
அவர்கள் என நாங்கள் கருதிகனாம். ஆனால், அரத மக்கள் மறுத்துவிட்டனர். 
நீர் என்னிடம் "ஓர் அநாரதக்கு "அநாரத' எனும் தபயர் எப்கபாது 
முற்றுப்தபறும்?' எனக் ககட்டிருந்தீர். அவன் திருமண வயரத அரடந்து, 
அவனிடம் பக்குவம் ததன்பட்டு, அவனது தெல்வம் அவனிடம் ஒப்பரடக் 
கப்படும் பருவத்ரத அவன் அரடயும் கபாது அவனிடமிருந்து "அநாரத' 
எனும் தபயர் முற்றுப்தபற்றுவிடும். நீர் என்னிடம் "(அைப்கபாரில்) அல்லாஹ் 
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வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரணரவப் பாளர்களின் குழந்ரதகளில் 
எரதகயனும் தகான்ைிருக்கிைார்களா?' என்று ககட்டிருந்தீர். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எதிரி களின் குழந்ரதகள் எரதயும் தகான்ை தில்ரல. 
நீரும் அவர்களின் குழந்ரதகள் எரதயும் தகான்றுவிடாதீர்; களிர், தாம் 
தகான்ை ெிறுவனிடமிருந்து அைிந்துதகாண் டரத நீரும் அைிந்துதகாள்ள 
முடிந்தால் தவிை. (ஆனால், அது உம்மால் முடியாது.) கமலும், நீர் என்னிடம் 
"தபண்களும் அடிரமகளும் கபாரில் கலந்துதகாண்டால் அவர்களுக்கும் கபார்ச் 
தெல்வத்தில் குைிப் பிட்ட அளவு பங்கு உண்டா?' எனக் ககட்டி ருந்தீர். 
அவர்களுக்கு மக்களின் கபார்ச் தெல்வங்களிலிருந்து ெிைிதளவு (ஊக்கத் 
ததாரகயாக) வழங்கப்படுவரதத் தவிை குைிப்பிட்ட அளவு பங்ககதும் 
அவர்களுக்குக் கிரடயாது. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 3704 கமற்கண்ட ஹதீஸின் ஒரு பகுதி மட்டும் யஸீத் பின் ஹுர்முஸ் 
(ைஹ்) அவர்களிட மிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் முழுத் தகவல் களுடன் ஹதீஸ் இடம்தபைவில்ரல.  

3705 உம்மு அத்திய்யா அல்அன்ொரிய்யா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஏழு அைப்கபார்களில் 
கலந்துதகாண்கடன். மக்கள் (கபாரிடச்) தென்ை பிைகு அவர்களின் 
இருப்பிடங்களில் அவர்களுக்குப் பின்துரணயாக இருந்து நான் 
தெயல்படுகவன்; அவர்களுக்காக உணவு ெரமப்கபன். கபாரில் காயமுற்ைவர் 
களுக்கு மருந்திட்டுச் ெிகிச்ரெ தெய்கவன். கநாயாளிகரளக் 
கவனித்துக்தகாள்கவன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 49 நபி (ஸல்) அவர்கள் கலந்துதகாண்ட அைப்கபார்களின் 
எண்ணிக்ரக109  
3706 அபூஇஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (அப்துல்லாஹ் பின் 
அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்களது ஆட்ெியில் கூஃபாவின் ஆளுந ைாயிருந்த) 
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அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத் அவர்கள் மரழ கவண்டிப் பிைார்த்திப்பதற் காக 
மக்களுடன் புைப்பட்டுச் தென்ைார். அப்கபாது அவர் இைண்டு ைக்அத்கள் 
ததாழுவித்துவிட்டு மரழ கவண்டிப் பிைார்த்தித்தார். அப்கபாது நான் ரஸத் 
பின் அர்கம் (ைலி) அவர்கரளச் ெந்தித்கதன். எனக்கும் அவர் களுக்குமிரடகய 
ஒரு மனிதர் மட்டுகம இருந்தார். அப்கபாது நான் ரஸத் (ைலி) அவர்களிடம், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கலந்துதகாண்ட கபார்கள் எத்தரன?'' 
என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "பத்ததான்பது' என விரடயளித்தார்கள். 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நீங்கள் கலந்துதகாண்ட கபார்கள் 
எத்தரன?'' என்று வினவியகபாது, "பதிகனழு' என்ைார்கள். "அவர்கள் 
கலந்துதகாண்ட முதல் கபார் எது?'' என்று ககட்டதற்கு "தாத்துல் உரெர், 
அல்லது உரைர்' என்று பதிலளித்தார்கள்.110 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

3707 ரஸத் பின் அர்கம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பத்ததான்பது அைப்கபார்களில் கலந்து தகாண்டார்கள். 
கமலும், அவர்கள் (மதீனா வுக்கு) நாடு துைந்து தென்ை பிைகு ஒகைதயாரு 
ஹஜ் மட்டுகம தெய்தார்கள். "விரடதபறும்' ஹஜ் எனும் அந்த ஹஜ்ரஜத் 
தவிை கவதைந்த ஹஜ்ரஜயும் அவர்கள் தெய்யவில்ரல.111 இரத 
அபூஇஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

3708 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் பத்ததான்பது அைப்கபார்களில் 
கலந்துதகாண் கடன். நான் பத்ருப் கபாரிகலா உஹுதுப் கபாரிகலா 
கலந்துதகாள்ளவில்ரல. (அப்கபாருக்குச் தெல்லவிடாமல்) என் தந்ரத 
(அப்துல்லாஹ் (ைலி) அவர்கள்) என்ரனத் தடுத்துவிட்டார்கள். (என் தந்ரத) 
அப்துல்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் உஹுதுப் கபார் நாளில் தகால் லப்பட்டுவிட்ட 
பின் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நான் ஒருகபாதும் எந்தப் 
கபாரிலும் கலந்துதகாள்ளாமல் இருந் ததில்ரல. 
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 3709 புரைதா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பத்ததான்பது அைப்கபார்களில் கலந்து தகாண்டார்கள். அவற்ைில் 
எட்டுப் கபார்க ளில் அவர்கள் (கநைடியாகப்) கபாரிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூபக்ர் பின் 
அபரீைபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "அவற்ைில்' எனும் தொல் 
இடம்தபைவில்ரல.  

3710 புரைதா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் களுடன் பதினாறு கபார்களில் கலந்து தகாண்கடன்.112  

3711 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஏழு அைப்கபார்களில் 
கலந்துதகாண்கடன். அவர்கள் அனுப்பிக்தகாண்டிருந்த பரடப் பிரிவுகளில் 
பங்ககற்று ஒன்பது அைப்கபார்களுக்குச் தென்றுள்களன். (அவற்ைில்) ஒரு 
முரை எங்களுக்கு அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் தளபதியாக 
நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். ஒரு முரை உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் 
தளபதியாக நியமிக் கப்பட்டிருந்தார்கள்.113 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், (ெலமா (ைலி) 
அவர்கள் கலந்து தகாண்ட அைப்கபார் மற்றும் பரடப் பிரிவு ஆகிய) 
அவ்விைண்டின் எண்ணிக்ரகயும் ஏழு என்கை இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 50 "தாத்துர் ரிக்காஉ' கபார்114  
3712 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் ஒரு 
கபாருக்காக அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் புைப்பட் கடாம். 
எங்களில் ஆறு கபருக்கு ஓர் ஒட்டகம்தான் இருந்தது. அதில் நாங்கள் ஒருவர் 
பின் ஒருவைாக (முரை ரவத்து) பயணம் தெய்கதாம். (வாகனம் இல்லாமல் 
நடந்கத தெல்ல கவண்டிய நிரல ஏற்பட்டதால்) எங்களுரடய பாதங்கள் 
கதய்ந்து (தகாப்புளங்கள் தவடித்து)விட்டன. என்னுரடய இைண்டு பாதங்களும் 
கதய்ந்து என் கால் நகங்கள் விழுந்துவிட்டன. அப்கபாது நாங்கள் எங்கள் 
கால்களில் துண்டுத் துணிகரளச் சுற்ைிக்தகாள்பவர்களாக இருந் கதாம். 
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இவ்வாறு துண்டுத் துணிகரள நாங்கள் கால்களில் சுற்ைிக் 
கட்டிக்தகாண்டதால்தான் அந்தப் கபாருக்கு "தாத்துர் ரிக்காஉ' (ஒட்டுத் துணிப் 
கபார்) எனப் தபயர் சூட்டப்தபற்ைது. இதன் அைிவிப்பாளைான அபூபுர்தா பின் 
அபமீூொ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இந்த ஹதீரஸ அைிவித்த பின் (என் 
தந்ரத) அபூமூொ (ைலி) அவர்கள், தம்ரமப் பற்ைித் தாகம இவ்வாறு 
அைிவித்தரத விரும்பவில்ரல. தமது நற்தெயல் ஒன்ரைத் தாகம தவளிகய 
தொல்லிவிட்டரத அவர்கள் விரும்பவில்ரல கபாலும். இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அபூஉொமா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
புரைத் (ைஹ்) அவர்கள் அல்லாத மற்தைாருவைது அைிவிப்பில் "அல்லாஹ் 
அதற்குரிய நற்பலரன அவர்களுக்கு வழங்குவானாக'' என்று அதிகப்படியாக 
இடம்தபற்றுள்ளது. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 51 அைப்கபார்களில் இரைமறுப்பாளரிடம் உதவி ககாருவது 
தவறுக்கத் தக்கதாகும்.  

3713 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பத்ரை கநாக்கி 
(கபாருக்கு)ப் புைப்பட்டார்கள். (மதீனாவுக்கு அருகில்) "ஹர்ைத்துல் வபைா' 
எனும் இடத்தில் அவர்கள் இருந்தகபாது அவர்கரள ஒரு மனிதர் அணுகினார். 
அவைது வைீதீைமும் விகவகமும் (மக்களால் தபரிதும்) கபெப்பட்டு வந்தது. 
அவரைப் பார்த்ததும் நபித்கதாழர்கள் மகிழ்ச்ெியுற்ைனர். அவர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கரள அணுகி, "உம்ரமப் பின்பற்ைி, உம்முடன் கெர்ந்து 
(எதிரிககளாடு) கபாரிட நான் வந்துள்களன்'' என்று கூைினார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ அல்லாஹ்ரவயும் அவனுரடய 
தூதரையும் நம்புகிைாயா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர் "இல்ரல' என்ைார். 
"அப்படியானால் நீ திரும்பிச் தெல். ஓர் இரணரவப்பா ளரிடம் நான் உதவி 
ககாைமாட்கடன்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைிவிட் 
டார்கள். பிைகு ெிைிது தூைம் தென்று, நாங்கள் "அஷ்ைஜைா' எனும் இடத்தில் 
இருந்தகபாது, அந்த மனிதர் மீண்டும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள 
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அணுகி, முன்பு கூைியரதப் கபான்கை கூைினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் முன்பு கூைியரதப் கபான்கை கூைிவிட்டு, "நீ திரும்பிச் தென்றுவிடு. 
நான் ஓர் இரணரவப்பாளரிடம் உதவி ககாை மாட்கடன்'' என்று கூைினார்கள். 
பிைகு அந்த மனிதர் திரும்பிச் தென்றுவிட்டு, "அல்ரபதா' எனும் இடத்தில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள அணுகியகபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், முன்பு ககட்டரதப் கபான்கை "நீ அல்லாஹ்ரவயும் 
அவனுரடய தூதரையும் நம்புகிைாயா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர் 
"ஆம்' என்ைார். ஆககவ, அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அப்படியானால், நீர் (நம்முடன்) வைலாம்'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அத்தியாயம் - 33 : ஆட்ெியதிகாைம்ஹதீஸ் 3714 – 3897 வரை 
 

பாடம் : 1 மக்கள் அரனவரும் (ஆட்ெியதிகாைத் தில்) குரைைியரைப் 
பின்பற்றுபவர் ஆவர்;  
 
இந்த ஆட்ெியதிகாைம் குரைைியரிரடகயதான் இருந்துவரும்.2  
 
3714 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மக்கள் அரனவரும் இந்த (ஆட்ெியதி 
காைம்) விையத்தில் குரைைியரைப் பின் பற்றுபவர் ஆவர்; அவர்களில் 
முஸ்லிமாயி ருப்பவர் குரைைியரில் முஸ்லிமாயிருப்ப வரைப் 
பின்பற்றுபவர் ஆவார். அவர்களில் இரைமறுப்பாளைாயிருப்பவர் 
குரைைியரில் இரைமறுப்பாளைாயிருப்பவரைப் பின்பற்று பவர் ஆவார். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.3 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3715 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் 
பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்ைாகும்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: மக்கள் அரனவரும் இந்த (ஆட்ெியதிகாைம்) விையத்தில் 
குரைைியரைப் பின்பற்றுபவர்கள் ஆவர். அவர்களில் முஸ்லிமா யிருப்பவர் 
குரைைியரில் முஸ்லிமாயிருப்பவரைப் பின்பற்றுபவர் ஆவார். மக்களில் 
இரை மறுப்பாளைாயிருப்பவர் குரைைியரில் இரைமறுப்பாளைாயிருப்பவரைப் 
பின்பற்றுபவர் ஆவார். 
 
 3716 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நன்ரமயிலும் தீரமயிலும் 
(இஸ்லாத்திலும், அைியாரமக் காலத்திலும்) மக்கள் அரனவரும் 
குரைைியரைப் பின்பற்றுபவர்கள் ஆவர். இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

1765

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆட்சசயதசகாரம்



 
 
 

3717 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இந்த 
ஆட்ெியதிகாைம் குரைைியரிரட கயதான் இருந்துவரும்; அவர்களில் இருவர் 
எஞ்ெியிருக்கும்வரை. இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.4 
 
 3718 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் என் தந்ரத 
(ெமுைா -ைலி) அவர் களுடன் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தென்கைன். அப்கபாது 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "பன்னிைண்டு கலீஃபாக்கள் மக்கரள ஆளாத வரை இந்த 
ஆட்ெியதிகாைம் முடி வரடயாது'' என்று கூைிவிட்டு, பிைகு எனக்குக் 
ககட்காமல் இைகெியமாக ஏகதா (என் தந்ரதயிடம்) தொன்னார்கள். அப்கபாது 
நான் என் தந்ரதயிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ன தொன்னார்கள்?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு என் தந்ரத "அவர்கள் அரனவரும் குரைைியர் ஆவர் 
(என்று கூைினார்கள்)'' என்ைார்கள்.5 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3719 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "பன் னிைண்டு ஆட்ெித் தரலவர்கள் மக்கரள ஆளும்வரை இந்த 
ஆட்ெியரமப்பு நீடிக்கும்'' என்று தொல்லக் ககட்கடன். பிைகு எனக்குக் 
ககட்காத விதத்தில் ஏகதா (என் தந்ரதயிடம்) நபி (ஸல்) அவர்கள் இைகெிய 
மாகக் கூைினார்கள். நான் என் தந்ரதயிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்ன தொன்னார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு "அவர்கள் 
அரனவரும் குரைைிய ைாக இருப்பார்கள் என்று (நபி (ஸல்) அவர்கள்) 
கூைினார்கள்'' என்ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் 
ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், அதில் "இந்த ஆட்ெியரமப்பு 
நீடிக்கும்' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  
 
3720 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இஸ்லாம், பன்னிைண்டு ஆட்ெித் தரலவர் கள்வரை 
வலிரமயானதாக இருந்துவரும்'' என்று தொல்லக் ககட்கடன். பிைகு ஏகதா 
தொன்னார்கள். அரத நான் புரிந்துதகாள்ளவில்ரல. எனகவ, நான் என் 
தந்ரத (ெமுைா -ைலி) அவர்களிடம், "என்ன தொன்னார்கள்?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு என் தந்ரத, "அவர்கள் அரனவரும் குரைைியைாக இருப்பார்கள் 
என்று கூைினார்கள்'' என்ைார்கள். 
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 3721 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"இந்த ஆட்ெியதிகாைம் பன்னிைண்டு ஆட்ெித் தரலவர்கள்வரை 
வலிரமயானதாக இருந்துவரும்'' என்று கூைிவிட்டுப் பிைகு ஏகதா 
தொன்னார்கள். அரத நான் புரிந்துதகாள்ளவில்ரல. எனகவ, நான் என் 
தந்ரதயிடம், "என்ன தொன்னார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு, "அவர்கள் 
அரனவரும் குரைைியைாக இருப்பார்கள் என்று கூைினார்கள்'' என்ைார்கள்.  
 
3722 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் என் தந்ரத 
(ெமுைா -ைலி) அவர் களுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் 
தென்கைன். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்த 
மார்க்கம், பன்னிைண்டு ஆட்ெித் தரலவர்கள்வரை வலிரமயானதாகவும் 
பாதுகாப்கபாடும் இருந்துவரும்'' என்று தொல்லக் ககட்கடன். பிைகு ஏகதா 
தொன்னார்கள். மக்கள் (கபெிக் தகாண்டிருந்ததால்) அரதக் ககட்கவிடாமல் 
என்ரனச் தெவிடாக்கிவிட்டார்கள். எனகவ, நான் என் தந்ரதயிடம், "நபி 
(ஸல்) அவர்கள் என்ன தொன்னார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு "அவர்கள் 
அரனவரும் குரைைிய ைாக இருப்பார்கள் என்று கூைினார்கள்'' என்ைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 3723 ஆமிர் பின் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதி, அரத என் அடிரம 
நாஃபிஉ இடம் தகாடுத்தனுப்பிகனன். அதில் "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ை ஹதீஸ் எரதகயனும் எனக்குத் 
ததரிவியுங்கள்'' என்று ககட்டிருந்கதன். அவர்கள் எனக்குப் பதில் கடிதம் 
எழுதினார்கள். (அதில் பின்வருமாறு ததரிவித்திருந்தார்கள்:) ஒரு 
தவள்ளிக்கிழரம தினத்தன்று மாஇஸ் அல்அஸ்லமீ (ைலி) அவர்கள் (விபொைக் 
குற்ைத் திற்காக) கல்தலைிந்து தகால்லப்பட்ட மாரலப் தபாழுதில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மறுரம நாள் நிகழ்வதற்கு முன் 
உங்கரளப் பன்னிைண்டு ஆட்ெித் தரலவர்கள் ஆளும்வரை இந்த மார்க்கம் 
(வலிரமயுடன்) நிரலதபற்ைிருக்கும். அவர்கள் அரனவரும் குரைைியைாக 
இருப்பார்கள்'' என்று கூைினார்கள். கமலும், முஸ்லிம்களில் ஒரு ெிறு 
குழுவினர் (பாைெீக மன்னன்) குஸ்ரூவின் அல்லது குஸ்ரூ குடும்பத்தாரின் 
ககாட்ரடயான தவள்ரள மாளிரகரய தவற்ைிதகாள்வார்கள்.6 கமலும், 
மறுரம நிகழ்வதற்கு முன் தபரும் தபரும் தபாய்யர்கள் கதான்றுவார் கள். 
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அவர்கள் விையத்தில் எச்ெரிக்ரகயாக இருந்துதகாள்ளுங்கள். கமலும், 
அல்லாஹ் உங்களில் ஒருவ ருக்குச் தெல்வத்ரத வழங்கினால் முதலில் 
தமக்கும் தம் குடும்பத்தாருக்கும் தெவழிக் கட்டும்! கமலும், நான் உங்கரள 
("அல் கவ்ஸர்' தடாகத்தின் அருகில்) எதிர்பார்த்துக் காத்திருப்கபன் என்று 
கூைியரத நான் ககட்கடன். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நான் ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்களுக்கு 
ஆளனுப்பி "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
தெவியுற்ை ஹதீரஸ எனக்கு அைிவியுங்கள்' என்று ககட்கடன்'' என ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. 
 

 பாடம் : 2 ஆட்ெித் தரலவரை நியமிப்பதும் நியமிக்காமல் விடுவதும்.7 
 
 
 3724 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் தந்ரத (கலீஃபா உமர் 
(ைலி) அவர்கள்) தாக்கப்பட்டு (படுக்ரகயில்) இருந்தகபாது அவர்கள் அருகில் 
நான் இருந்கதன்.8 அப்கபாது அவர்கரள மக்கள் பாைாட்டிப் கபெினர். கமலும், 
"அல்லாஹ் உங்களுக்கு நற்பலரன வழங்கட்டும்'' என்று கூைினர். அதற்கு 
என் தந்ரத "(என்ரனப்) பிடித்கதா பிடிக்காமகலா (பாைாட்டுகிைரீ்கள்)'' என்று 
கூைினார்கள். அப்கபாது மக்கள், "நீங்கள் உங்களுக்குப் பின் யாரையாவது 
உங்கள் பிைதிநிதியாக (ஆட்ெித் தரலவைாக) நியமி யுங்கள்'' என்று கூைினர். 
அதற்கு, "நான் உயிகைாடு இருக்கும்கபாதும் இைந்த பிைகும் உங்கள் 
விவகாைத்திற்குப் தபாறுப் கபற்க கவண்டுமா? நான் வகித்த இந்தப் பதவியில் 
(இரைவனிடம்) எனது பங்கு எனக்குச் ொதகமாகவும் கவண்டாம்; 
பாதகமாகவும் கவண்டாம்; ெரிக்குச் ெமமாக அரமந்தால் கபாதும். நான் 
எவரைகயனும் எனக்குப் பின் ஆட்ெித் தரலவைாக நியமித்தால் (அதற்கும் 
முன்மாதிரி உண்டு). ஏதனன்ைால், (எனக்கு முன்பு) என்ரனவிடச் ெிைந்தவர் 
(அதாவது அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள்) அவ்வாறு ஆட்ெித் தரலவரை (என்ரன) 
நியமித்துச் தென்ைார்கள். (ஆட்ெித் தரலவரை நியமிக்காமல்) அப்படிகய நான் 
உங்கரள விட்டுவிட்டால், (அதற்கும் முன்மாதிரி உண்டு). ஏதனனில், 
என்ரனவிடச் ெிைந்தவைான அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்வாறு 
தான் (உங்களுக்கு யாரையும் நியமிக்காமல்) உங்கரள விட்டுச்தென்ைார்கள்'' 
என்று உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். என் தந்ரத அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கரள நிரனவுகூர்ந்தகபாது, என் தந்ரத யாரையும் தமக்குப் பின் 
ஆட்ெித் தரலவைாக நியமிக்கமாட்டார்கள் என்பரத நான் அைிந்து 
தகாண்கடன்.9 
 
 3725 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (என் ெககாதரி) 
ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்களிடம் தென்ைகபாது அவர், "உனக்குத் ததரியுமா? 
உன்னுரடய தந்ரத தமக்குப் பின் கவறு யாரையும் ஆட்ெித் தரலவைாக 
நியமிக்கமாட்டார்கள்'' என்று கூைினார். நான் "அவ்வாறு அவர்கள் 
தெய்துவிடக் கூடாது'' என்று கூைிகனன். அதற்கு அவர், "(இல்ரல) 
அவ்வாறுதான் தெய்வார்கள்'' என்ைார். நான், "இது ததாடர்பாக அவர்களிடம் 
நான் கபசு கவன்'' எனச் ெத்தியமிட்கடன். பிைகு காரலவரை அரமதியாக 
இருந்து விட்கடன். (இது ததாடர்பாக) அவர்களிடம் நான் கபெவில்ரல. (அது 
குைித்து அவர்க ளிடம் கபசுகவன் என நான் ெத்தியம் தெய் திருந்ததால்) 
எனது வலக் ரகயில் ஒரு மரலரய நான் சுமந்துதகாண்டிருந்தரதப் 
கபான்று எனக்கு இருந்தது. திரும்ப அவர் களிடம் தென்கைன். அப்கபாது 
அவர்கள் மக்களின் நிரல குைித்து என்னிடம் விொரித்தார்கள். அரதப் பற்ைி 
அவர்களிடம் நான் ததரிவித்கதன். பிைகு அவர்களிடம், "மக்கள் ஒரு 
விையத்ரதப் பற்ைிப் கபெிக்தகாள்வரத நான் ககள்விப் பட்கடன். அரதத் 
தங்களிடம் நான் தொல்கவன் எனச் ெத்தியம் தெய்துவிட்கடன். தாங்கள் 
தங்களுக்குப் பிைகு யாரையும் ஆட்ெித் தரலவைாக நியமிக்கமாட்டீர்கள் எனப் 
கபெிக்தகாண் டனர். (உங்கள்) ஒட்டகத்ரதகயா ஆட்ரடகயா கமய்க்கின்ை 
ஒருவன் உங்களுக்கு இருந்து அவன் அவற்ரை (கமய்க்கப்கபான 
இடத்திகலகய) விட்டுவிட்டு, பின்னர் உங்களிடம் வந்தால், அவன் 
(அவற்ரைப்) பாழாக்கிவிட்டான் என்கை நீங்கள் கருதுவரீ்கள். அப்படியானால், 
மக்கரள கமய்ப்பது அரதவிடக் கடினமானது (அல்லவா?)'' என்று நான் 
தொன்கனன். அப்கபாது எனது கருத்துக்கு என் தந்ரத உடன்பட்டார்கள். தமது 
தரலரயச் ெிைிது கநைம் தாழ்த்திக்தகாண்டிருந்தார்கள். பிைகு தரலரய என் 
பக்கமாக உயர்த்தி, "வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் தனது 
மார்க்கத்ரதப் பாதுகாப்பான். நான் எனக்குப் பின் ஓர் ஆட்ெித் தரலவரை 
நியமிக்காவிட்டால் (அது தவைல்ல); ஏதனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமக்குப் பிைகு யாரையும் ஆட்ெித் தரலவைாக நியமிக்கவில்ரல. 
நான் எனக்குப் பின் யாரைகயனும் ஆட்ெித் தரலவைாக நியமித்தால் (அதுவும் 
தவைாகாது. ஏதனனில்,) அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் தமக்குப் பின் (என்ரன) 
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ஆட்ெித் தரலவைாக நியமித்தார் கள்'' என்று கூைினார்கள். அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளயும் அபூபக்ர் 
(ைலி) அவர்கரளயும் நிரனவு கூர்ந்தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு நிகைாக யாரையும் அவர்கள் ஆக்கமாட்டார்கள்; தமக்குப் பின் 
யாரையும் ஆட்ெித் தரலவைாக நியமிக்கமாட்டார்கள் என நான் 
அைிந்துதகாண்கடன். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 3 பதவிரயத் கதடுவதற்கும் அதன் மீது கபைாரெப்படுவதற்கும் 
வந்துள்ள தரட.10  
 
3726 அப்துர் ைஹ்மான் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "அப்துர் ைஹ்மாகன! 
ஆட்ெிப் தபாறுப்ரப (நீங்களாக)க் ககட்காதீர்கள். ஏதனனில், நீங்கள் ககட்டு 
அது உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டால் அகதாடு நீங்கள் (தனியாக) 
விடப்படுவரீ்கள். ககட்காமல் அது உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டால் அது 
ததாடர்பாக உங்களுக்கு (அல்லாஹ்வின்) உதவி கிரடக்கும்'' என்று 
தொன்னார்கள்.11 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துர் ைஹ்மான் பின் ெமுைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஏழு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
3727 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் என் 
தந்ரதயின் ெககாதைர் புதல் வர்களில் இருவரும் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
தென்கைாம். அப்கபாது அவ்விருவரில் ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
வல்லரம யும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் தங்களுக்கு அளித்துள்ள 
தபாறுப்புகளில் ெிலவற்றுக்கு எங்கரள அதிகாரிகளாக நியமியுங்கள்'' என்று 
தொன்னார். மற்தைாருவரும் அவ்வாகை கூைினார். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "இந்த ஆட்ெியதிகாைத்ரதக் ககட்கின்ை ஒருவ ருக்ககா 
ஆரெப்படுகின்ை ஒருவருக்ககா நாம் அரத வழங்கமாட்கடாம்'' என்று தொன் 
னார்கள்.12 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
 3728 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (ஒரு முரை) 
நபி (ஸல்) அவர்கரள கநாக்கிச் தென்கைன். என்னுடன் (என்) அஷ்அரீ 
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குலத்ரதச் கெர்ந்த இருவரும் இருந்தனர். அவர்களில் ஒருவர் என் வலப் 
பக்கத்திலும் மற்தைாருவர் என் இடப் பக்கத்திலும் இருந்தனர். அவ்விருவரும் 
(நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அைொங்கப்) பதவி அளிக்குமாறு ககாரினர். அப்கபாது 
நபி (ஸல்) அவர்கள் பல் துலக்கிக்தகாண்டிருந்தார்கள். நபியவர்கள், 
"அபூமூொ!' அல்லது "அப்துல்லாஹ் பின் ரகஸ்!' நீங்கள் என்ன 
தொல்கிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "ெத்திய (மார்க்க)த்துடன் தங்கரள 
அனுப்பியவன் மீதாரணயாக! இவர்கள் இருவரும் தமது மனத்தில் 
இருந்தரத என்னிடம் ததரிவிக்கவுமில்ரல. இவர்கள் பதவி ககட்பார்கள் 
என்று எனக்குத் ததரியுவும் தெய்யாது'' என்று தொன்கனன். அப்கபாது நபி 
(ஸல்) அவர்களின் இதழுக்குக் கீழ் துருத்திக்தகாண்டிருந்த பல் துலக்கும் 
குச்ெிரய இப்கபாதும்கூட நான் பார்ப்பரதப் கபான்றுள்ளது. நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "யார் பதவிரய விரும்புகிைாகைா, அவருக்கு நாம் பதவிரய 
"ஒருகபாதும் தகாடுக்கமாட்கடாம்' அல்லது "தகாடுப்பதில்ரல'. ஆககவ, 
"அபூமூொ!' அல்லது "அப்துல்லாஹ் பின் ரகஸ்!' நீங்கள் (ஆளு நைாகச்) 
தெல்லுங்கள்'' என்று கூைி, என்ரன யமன் நாட்டிற்கு அனுப்பிரவத்தார்கள். 
பிைகு என்ரனப் பின்ததாடர்ந்து முஆத் பின் ஜபல் (ைலி) அவர்கரள யமன் 
நாட்டிற்கு அனுப்பிரவத்தார்கள். முஆத் (ைலி) அவர்கள் என்னிடம் வந்த 
கபாது "வாகனத்திலிருந்து இைங்குங்கள் (இதில் அமருங்கள்)'' என்று 
கூைிவிட்டு, (அவர்கரளக் கண்ணியப்படுத்தும் விதமாக) அவர்களுக்குத் 
தரலயரண ஒன்ரை எடுத்து ரவத்கதன். அப்கபாது எனக்கு அருகில் ஒரு 
மனிதர் கட்டப்பட்டிருப்பரதக் கண்ட முஆத் (ைலி) அவர்கள், "இவர் யார்?'' 
என்று ககட்டார்கள். நான், "இவர் யூதைாயிருந்து இஸ்லாத்ரதத் தழுவினார். 
அதற்குப் பிைகு (இஸ்லாத்ரத விட்டு தவளிகயைி) தமது பரழய 
துன்மார்க்கத்திற்கக திரும்பிச் தென்றுவிட்டார்; யூதைாகிவிட்டார்'' என்று 
தொன்கனன். அதற்கு முஆத் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வுரடயவும் 
அவனுரடய தூதருரடயவும் தீர்ப்புப்படி இவருக்கு மைண தண்டரன 
அளிக்கப்படாத வரை நான் அமைமாட்கடன்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு 
மீண்டும் "ெரி, அமருங்கள்'' என்கைன். முஆத் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் 
வுரடயவும் அவனுரடய தூதருரடயவும் தீர்ப்புப்படி இவருக்கு மைண 
தண்டரன அளிக்கப்படாத வரை நான் அமைமாட்கடன்'' என்று கூைினார்கள். 
இவ்வாறு மூன்று முரை நடந்தது. எனகவ, அவருக்கு மைண தண்டரன 
அளிக்கும்படி நான் உத்தைவிட அவ்வாகை அவர் தகால்லப்பட்டார். பிைகு 
நாங்கள் இருவரும் இைவுத் ததாழுரக குைித்துப் கபெிக்தகாண்கடாம். 

1771

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆட்சசயதசகாரம்



 
 
 

அப்கபாது எங்களில் ஒருவர், (அதாவது) முஆத் (ைலி) அவர்கள், "நான் இைவில் 
ெிைிது கநைம் உைங்கு கிகைன். ெிைிது கநைம் நின்று வணங்குகிகைன். நின்று 
வணங்குவதற்கு (இரைவனிடம்) நான் பிைதிபலரன எதிர்பார்ப்பரதப் 
கபான்கை என் உைக்கத்திற்கும் நான் பிைதிபலரன எதிர்பார்க் கிகைன்'' என்று 
தொன்னார்கள்.13 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 4 அவெியமின்ைி ஆட்ெிப் தபாறுப்ரப ஏற்பது விரும்பத் தக்கதன்று.14  
 
3729 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), 
"அல்லாஹ் வின் தூதகை! எனக்கு ஏகதனும் (அைசுப்) பதவி வழங்கக் கூடாதா?'' 
என்று ககட்கடன். நபி (ஸல்) அவர்கள், தமது ரகயால் எனது கதாள்மீது 
அடித்துவிட்டு, "அபூதர்! நீர் பல வனீமானவர். அது (பதவி) ஒரு ரகயரடப் 
தபாருளாகும். அரத முரைப்படி அரடந்து, அதில் தமக்குரிய தபாறுப்புகரள 
நிரை கவற்ைியவரைத் தவிை மற்ைவர்களுக்கு அது (மறுரமயில்) இழிவும் 
துயைமும் ஆகும்'' என்று கூைினார்கள்.  
 
3730 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (என்னிடம்), "அபூதர்! உம்ரம நான் பலவனீ மானவைாககவ 
காண்கிகைன். எனக்கு நான் விரும்புவரதகய உமக்கும் விரும்புகிகைன். 
இருவருக்குக்கூட நீர் தரலரம ஏற்காதீர். அநாரதயின் தொத்துக்கு நீர் 
தபாறுப்கபற்காதீர்'' என்று தொன்னார்கள்.15 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 5 கநர்ரமயான ஆட்ெியாளரின் ெிைப்பும், தகாடுரமக்காை 
ஆட்ெியாளன் அரட யும் தண்டரனயும், குடிமக்களிடம் நளினமாக 
நடந்துதகாள்ளுமாறு வந்துள்ள தூண்டுதலும், அவர்கரளச் 
ெிைமத்திற்குள்ளாக்குவதற்கு வந்துள்ள தரடயும்.  
 
3731 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கநர்ரமயான 
ஆட்ெியாளர்கள், வல்ல ரமயும் மாண்பும் மிக்க அளவற்ை அருளா ளன் 
அல்லாஹ்வின் வலப் பக்கத்தில் ஒளி யாலான கமரடகளில் இருப்பார்கள். 
அவ னுரடய இரு ரககளுகம வலக் கைகம (வள மிக்ககத). அவர்கள் தமது 
நிர்வாகத்திலும், குடும்பத்திலும், தாம் தபாறுப்கபற்றுக்தகாண்ட 
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(அரனத்)திலும் நியாயமாக நடந்துதகாண்ட னர் (என்பகத இச்ெிைப்புக்குக் 
காைணம்). இரத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3732 அப்துர் ைஹ்மான் பின் ைுமாொ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ெில 
விையங்கரளப் பற்ைிக் ககட்பதற்காக ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் 
தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள், "நீங்கள் எந்த நாட்ரடச் கெர்ந்தவர்?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான், "எகிப்தி யரில் ஒருவன்'' என்று பதிலளித்கதன். அவர்கள், 
"உங்கள் ஆட்ெியாளர் இந்தப் கபாரில் உங்களி டம் எப்படி நடந்துதகாண்டார்?'' 
என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நான், "தவறுக்கத் தக்க அம்ெங்கள் எரதயும் 
நாங்கள் அவரிடம் காணவில்ரல. எங்களில் ஒருவைது ஒட்டகம் 
தெத்துவிட்டால், அவருக்கு அவர் ஒட்டகம் வழங்கினார். அடிரம 
இைந்துவிட்டால், அவருக்கு அடிரம தந்தார். தெலவுக்குப் பணம் 
கதரவப்பட்டால் பணம் தந்தார்'' என்று விரடயளித்கதன். அப்கபாது ஆயிைா 
(ைலி) அவர்கள், "அவர் என் ெககாதைர் முஹம்மத் பின் அபபீக்ர் விையத்தில் 
நடந்துதகாண்ட விதம், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நான் 
தெவியுற்ை ஒரு தெய்திரயக் கூைவிடாமல் என்ரனத் தடுக்காது'' என்று 
கூைிவிட்டுப் பின்வருமாறு தொன்னார்கள்:16 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்னுரடய இந்த இல்லத்தில் ரவத்து, "இரைவா! என் 
ெமுதாயத்தாரின் விவகாைங்க ளில் ஒன்றுக்குப் தபாறுப்கபற்றுக்தகாண்ட 
ஒருவர், அவர்கரளச் ெிைமத்திற்குள்ளாக்கி னால், அவரை நீயும் 
ெிைமத்திற்குள்ளாக்கு வாயாக! என் ெமுதாயத்தாரின் விவகாைங் களில் 
ஒன்றுக்குப் தபாறுப்கபற்றுக்தகாண்ட ஒருவர், அவர்களிடம் தமன்ரமயாக 
நடந்து தகாண்டால், நீயும் அவரிடம் தமன்ரமயாக நடந்துதகாள்வாயாக!'' 
என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3733 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நிரனவில் தகாள்க! நீங்கள் 
ஒவ்தவாரு வரும் தபாறுப்பாளிகய. உங்களில் ஒவ் தவாருவரும் தத்தமது 
தபாறுப்பிலுள்ளரவ பற்ைி (மறுரமயில்) விொரிக்கப்படுவரீ்கள். ஆட்ெித் 
தரலவர் மக்களின் தபாறுப்பாளர் ஆவார். அவர் தம் குடிமக்கள் குைித்து 
விொரிக்கப்படுவார். ஓர் ஆண், தன் குடும்பத்தாருக்குப் தபாறுப்பாளன் 
ஆவான். அவன் தன் தபாறுப்புக்குட்பட்டவர்கள் குைித்து விொரிக்கப்படுவான். 
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ஒரு தபண், தன் கணவனின் இல்லத்துக்கும், அவனுரடய குழந்ரதக்கும் 
தபாறுப்பாளி ஆவாள். அவள் அவர்கள் குைித்து விொரிக்கப்படுவாள். பணியாள் 
தன் உரிரமயாளரின் தெல்வத்திற்குப் தபாறுப்பாளியாவான். அவன் அது 
குைித்து விொரிக்கப்படுவான். நிரனவில் தகாள்க! உங்களில் ஒவ்தவாருவரும் 
தபாறுப்பாளிகய. உங்களில் ஒவ்தவாருவரும் தத்தமது தபாறுப்புக்குட்பட்டரவ 
குைித்து விொரிக்கப்படுவரீ்கள்.17 இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஒன்பது 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பா ளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "ஆண் (மகன்) தன் தந்ரதயின் தெல்வத்துக்குப் 
தபாறுப்பாளியாவான். அவன் தனது தபாறுப்புக்கு உட்பட்டரவ குைித்து 
விொரிக் கப்படுவான்'' என்று (எனக்கு இந்த ஹதீரஸ அைிவித்த) ொலிம் பின் 
அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள் என நான் 
எண்ணுகிகைன்'' என்று கூைியதாக அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3734 ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (நபித்கதாழர்) மஅகில் 
பின் யொர் (ைலி) அவர்கள் இைப்பதற்கு முன் கநாய்வாய்ப் பட்டிருந்தகபாது, 
அவர்கரள(ச் ெந்தித்து) உடல்நலம் விொரிப்பதற்காக (அன்ரைய பஸ்ைா நகை 
ஆட்ெியாளர்) உரபதுல்லாஹ் பின் ஸியாத் தென்ைார். அவரிடம் மஅகில் 
(ைலி) அவர்கள் "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ககட்ட 
(ஹதீஸ்) தெய்தி ஒன்ரை உமக்கு அைிவிக்கிகைன். நான் இன்னும் ெில 
நாட்கள் உயிர் வாழ்கவன் என அைிந்திருந்தால் அரத உமக்கு 
அைிவிக்கமாட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "குடி மக்களில் 
ெிலரை நிர்வகிக்கும் தபாறுப்ரப அல்லாஹ் ஓர் அடியாருக்கு வழங்கியிருக்க, 
அவர் அந்த மக்கரள ஏமாற்ைி கமாெடி தெய்த நிரலயிகலகய 
இைந்துகபானால், அவருக்கு அல்லாஹ் தொர்க்கத்ரதத் தரட தெய்யாமல் 
இருப்பதில்ரல'' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன் என்ைார்கள்.18 - 
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கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "மஅகில் பின் யொர் 
(ைலி) அவர் கள் உடல் நலிவுற்ைிருந்தகபாது (அவர்கரள உடல்நலம் 
விொரிப்பதற்காக) இப்னு ஸியாத் தென்ைார்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
கமலும், இப்னு ஸியாத் "இதற்கு முன்பு இரத நீங்கள் எனக்கு அைிவிக்கவில் 
ரலகய?'' என்று ககட்க, மஅகில் (ைலி) அவர்கள் "நான் உமக்கு 
(காைணத்கதாடுதான்) அைிவிக்கவில்ரல'' அல்லது "உம்மிடம் நான் 
(காைணத்கதாடுதான்) அைிவித்திருக்கவில்ரல'' என்று பதிலளித்தார்கள் எனக் 
கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. 
 
 3735 அபுல்மலீஹ் ஆமிர் பின் உொமா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நபித்கதாழர் மஅகில் பின் யொர் (ைலி) அவர்கள் (இைப்பதற்கு முன்) 
கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்த கபாது, (அவர்கரள உடல்நலம் விொரிப்பதற்காக) 
உரபதுல்லாஹ் பின் ஸியாத் தென்ைார். அவரிடம் மஅகில் (ைலி) அவர்கள், 
"உமக்கு நான் ஒரு ஹதீரஸ அைிவிக்கப்கபாகிகைன். நான் மைணத் 
தறுவாயில் இருந்திைாவிட்டால் அரத உமக்கு நான் அைிவிக்கமாட்கடன். 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஓர் ஆட்ெியாளர் முஸ்லிம்கரள 
நிர்வகிக்கும் தபாறுப்ரப ஏற்றுக் தகாண்ட பின்னர், அவர்களுக்காக 
உரழக்காமலும் (அவர்கள்மீது) அக்கரை காட்டாமலும் இருந்தால், 
அவர்களுடன் அவர் தொர்க்கத் துக்குச் தெல்லகவமாட்டார்'' என்று தொல்ல 
நான் ககட்கடன் எனக் கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் 
பாளர்ததாடரிலும் வந்துள்ளது. அதில், "மஅகில் பின் யொர் (ைலி) அவர் கள் 
கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தகபாது, அவர்கரள உடல்நலம் விொரிப்பதற்காக 
உரபதுல்லாஹ் பின் ஸியாத் தென்ைார்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
 
 3736 ஹென் பின் அபில்ஹென் யொர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கதாழர்களில் ஒருவைான ஆயித் 
பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் (அன்ரைய பஸ்ைாவின் ஆட்ெியைாயிருந்த) 
உரபதுல்லாஹ் பின் ஸியாதிடம் தென்று, "அன்புக் குழந்தாய்! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நிர் வாகிகளில் மிகவும் 
கமாெமானவர், இைக்க மற்ை கல் தநஞ்ெக்காைர்தாம்' என்று கூைியரத நான் 
ககட்கடன். அவர்களில் ஒருவைாக நீ ஆகிவிட கவண்டாம் என உன்ரன நான் 
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எச்ெரிக்கிகைன்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு உரபதுல்லாஹ், "(நீர் கபாய்) 
உட்காரும். நீர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் கதாழர் களில் மட்டமான 
ஒருவர்தாம்'' என்று கூைினார். அதற்கு ஆயித் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள், 
"(நபியின் கதாழர்களான) அவர்களில் மட்டமானவர்களும் இருந்தார்களா? 
அவர்களுக்குப் பின்னர் வந்தவர்களிலும் மற்ைவர்களிலும்தாம் 
மட்டமானவர்கள் கதான்ைினர்'' என்று கூைினார்கள். 
 

 பாடம் : 6 (கபார்ச் தெல்வங்கள் உள்ளிட்ட) தபாதுச் தொத்துகளில் கமாெடி 
தெய்வது வன்ரம யாகத் தரட தெய்யப்பட்டுள்ளது.  
 
3737 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிரடகய நின்று (கபார்ச் தெல்வங்கள் உள்ளிட்ட) 
தபாதுச் தொத்துகளில் கமாெடி தெய்வது குைித்துக் கூைினார்கள். அது 
கடுங்குற்ைம் என்பரதயும் அதன் தண்டரன தகாடியது என்பரதயும் 
எடுத்துரைத்தார்கள். பிைகு (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: மறுரம நாளில் 
கத்திக்தகாண்டிருக்கும் ஒட்டகத்ரதத் தமது கழுத்தில் சுமந்து தகாண்டுவந்து, 
"அல்லாஹ் வின் தூதகை! என்ரனக் காப்பாற்றுங்கள்' என்று (அபயம் கதடி) 
அலறும் நிரலயில் உங்களில் யாரை யும் நான் காண கவண்டாம். 
ஏதனனில், அப்கபாது நான் "உனக்கு எந்த உதவியும் என்னால் தெய்ய 
முடியாது. உனக்கு நான் (தொல்ல கவண்டியரத உலகத்திகலகய) 
தொல்லிவிட்கடன்' என்று கூைிவிடுகவன். இவ்வாகை, மறுரம நாளில் 
கரனத்துக் தகாண்டிருக்கும் குதிரைரயத் தமது கழுத்தில் சுமந்து வந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்ரனக் காப்பாற்றுங்கள்' என்று (அபயம் கதடி) 
அலறும் நிரலயில் உங்களில் யாரையும் நான் காண கவண்டாம். ஏதனனில், 
அப்கபாது நான் "உனக்கு எந்த உதவியும் என்னால் தெய்ய இயலாது. உனக்கு 
நான் (தொல்ல கவண்டியரத உலகத்திகலகய) தொல்லிவிட்கடன்' என்று 
கூைிவிடுகவன். இவ்வாகை, மறுரம நாளில் கத்திக்தகாண்டிருக்கும் ஆட்ரடத் 
தமது கழுத்தில் சுமந்து வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்ரனக் 
காப்பாற்றுங்கள்' என்று (அபயம் கதடி) அலறும் நிரலயில் உங்களில் 
யாரையும் நான் காண கவண்டாம். ஏதனனில், அப்கபாது நான் "உனக்கு எந்த 
உதவி யும் என்னால் தெய்ய முடியாது. உனக்கு நான் (தொல்ல கவண்டியரத 
உலகிகலகய) தொல்லி விட்கடன்' என்று கூைிவிடுகவன். இவ்வாகை, மறுரம 
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நாளில் கத்திக்தகாண்டிருக்கும் ஓர் உயிரினத்ரதத் தமது கழுத்தில் சுமந்து 
தகாண்டுவந்து "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்ரனக் காப்பாற்றுங்கள்' என்று 
(அபயம் கதடி) அலறும் நிரலயில் உங்களில் யாரையும் நான் காண 
கவண்டாம். ஏதனனில், அப்கபாது நான் "உனக்கு எந்த உதவியும் என்னால் 
தெய்ய முடியாது; உனக்கு நான் (தொல்ல கவண்டி யரத உலகிகலகய) 
தொல்லிவிட்கடன்' என்று கூைிவிடுகவன். இவ்வாகை, மறுரம நாளில் 
(காற்ைில்) அரெயும் துணிகரளத் தமது கழுத்தில் சுமந்து தகாண்டுவந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்ரனக் காப்பாற்றுங்கள்' என்று கூைி (அபயம் 
கதடி) அலறும் நிரலயில் உங்களில் யாரையும் நான் காண கவண்டாம். 
ஏதனனில், அப்கபாது நான் "உனக்கு எந்த உதவியும் என்னால் தெய்ய 
இயலாது. உனக்கு (தொல்ல கவண்டியரத உலகி கலகய) தொல்லிவிட்கடன்' 
என்று கூைிவிடுகவன். இவ்வாகை, மறுரம நாளில் தபான்ரன யும் 
தவள்ளிரயயும் தமது கழுத்தில் சுமந்து தகாண்டுவந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! என் ரனக் காப்பாற்றுங்கள்' என்று கூைி (அபயம் கதடி) அலறும் 
நிரலயில் உங்களில் யாரை யும் நான் காண கவண்டாம். ஏதனனில், 
அப்கபாது நான் "என்னால் உனக்கு எந்த உதவியும் தெய்ய முடியாது. உனக்கு 
நான் (தொல்ல கவண்டியரத உலகிகலகய) தொல்லிவிட்கடன்'' என்று 
கூைிவிடுகவன்.19 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 
 3738 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (கபார்ச் தெல்வங்கள் உள்ளிட்ட) தபாதுச் தொத்துகளில் 
கமாெடி தெய்வது குைித்துக் கூைினார்கள். அதன் தண்டரன தகாடியது 
என்பரதயும் எடுத்துரைத்தார் கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கவகைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 7 அதிகாரிகளுக்கு அன்பளிப்புகள் வழங்குவதற்கு வந்துள்ள தரட.  
 
3739 அபூஹுரமத் அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அல்அஸ்த்' குலத்தாரில் ஒருவரை (பனூ சுரலம் 
குலத்தாரின்) "ஸகாத்'கரள வசூ லிக்கும் அதிகாரியாக நியமித்தார்கள். அவர் 
இப்னுல் லுத்பிய்யா என அரழக்கப்பட்டார். அவர் ("ஸகாத்'கரள 
வசூலித்துவிட்டு) வந்து (கணக்கு ஒப்பரடத்தகபாது), "இது உங்களுக் குரியது. 
இது எனக்குரியது. இது எனக்கு அன் பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது'' என்று 
கூைினார். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்து, 
தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்)மீது நின்று அல்லாஹ்ரவப் கபாற்ைிப் 
புகழ்ந்துவிட்டு, "நாம் அனுப்பும் அதிகாரியின் நிரல என்ன? அவர் (பணி ரய 
முடித்துத் திரும்பிவந்து) "இது உங் களுக்குரியது. இது எனக்கு அன்பளிப்பாக 
வழங்கப்பட்டது' என்று கூறுகிைார். அவர் (மட்டும்) தம் தந்ரதயின் வடீ்டிகலா 
அல்லது தாயின் வடீ்டிகலா உட்கார்ந்துதகாண்டு, தமக்கு அன்பளிப்பு 
வழங்கப்படுகிைதா இல்ரலயா என்று பார்க்கட்டுகம! முஹம்மதின் உயிர் 
எவன் ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ஆரணயாக! உங்களில் யாகைனும் அ(ந்தப் 
தபாதுச் தொத்)திலிருந்து (முரைககடாக) எரதகயனும் தபற்ைால் மறுரம 
நாளில் அரதத் தமது கழுத்தில் சுமந்துதகாண்டு வருவார். அது ஒட்டகமாக 
இருந்தால் கரனத்துக்தகாண்டிருக்கும். மாடாககவா ஆடாககவா இருந்தால் 
அது கத்திக்தகாண்டிருக்கும்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு அவர்களுரடய 
அக்குள்களின் தவண்ரமரய நாங்கள் பார்க்கும் அளவுக்குத் தம் ரககரள 
உயர்த்திவிட்டு, "இரைவா! (உன் கட்டரளரய) எடுத்துரைத்துவிட்கடனா?'' 
என்று இைண்டு முரை கூைினார்கள்.20 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரமத் 
அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் "அல்அஸ்த்' 
குலத்ரதச் கெர்ந்த இப்னுல் லுத்பிய்யா என்பவரை ஸகாத் வசூலிக்கும் 
அதிகாரியாக நியமித்தார்கள். அவர் (ஸகாத் வசூலித்துவிட்டுத் திரும்பி)வந்து, 
"இது உங்களுக்குரிய தெல்வம். இது எனக்கு வழங்கப்பட்ட அன்பளிப்பு' என்று 
கூைினார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் அவரிடம், "நீர் உம்மு ரடய தாய் 
தந்ரதயின் வடீ்டில் உட்கார்ந்தி ரும்! உமக்கு அன்பளிப்பு வழங்கப்படுகிைதா 
இல்ரலயா என்று பார்ப்கபாம்' என்று கூைி னார்கள். பிைகு எழுந்து நின்று 
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(எங்களுக்கு) உரையாற்ைினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்ப மாகிைது. பிைகு 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளது.  
3740 அபூஹுரமத் அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனூ சுரலம் குலத்தாரின் "ஸகாத்'கரள வசூ லிக்கும் 
அதிகாரியாக "இப்னுல் உத்பிய்யா' எனப்படும் ஒருவரை நியமித்தார்கள். அவர் 
(ஸகாத் வசூலித்துக்தகாண்டு) வந்தகபாது அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கணக்குக் ககட்டார்கள். அவர், "இது உங்களுக்குரிய தெல்வம். 
இது (எனக்கு வந்த) அன்பளிப்பு'' என்று கூைினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் உண்ரமயாளைாக இருந்தால், உம்மு ரடய 
தந்ரத வடீ்டில் அல்லது தாய் வடீ்டில் உட்கார்ந்திரும்! உம்மிடம் 
அன்பளிப்புகள் வருகின்ைனவா பார்ப்கபாம்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு 
எங்களுக்கு உரை நிகழ்த்தினார்கள். அப்கபாது இரைவரனப் கபாற்ைிப் 
புகழ்ந்து விட்டு, "அல்லாஹ் என்ரனப் தபாறுப்பாளியாக்கிய ஒரு பணிக்காக 
உங்களில் ஒருவரை நான் அதிகாரியாக்கிகனன். அவர் (தென்றுவிட்டு) வந்து, 
"இது உங்களுக்குரிய தெல்வம். இது எனக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது' 
என்று தொல்கிைார். அவர் தொல்வது உண்ரமயாயிருந்தால், அவர் தம் 
தந்ரத வடீ்டிகலா அல்லது தாய் வடீ்டிகலா உட்கார்ந்திருக்கலாகம! 
அன்பளிப்புகள் வருகின்ைனவா என்று பார்ப்கபாம். அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! உங்களில் எவரும் உரிரமயின்ைி (முரைககடாக) எந்த 
ஒன்ரை அரடந்துதகாண்டாலும் மறுரம நாளில் அரத (தமது கதாளில்) 
சுமந்தவண்ணகம அல்லாஹ்ரவ அவர் ெந்திப்பார். இந்த வரகயில் 
கரனத்துக்தகாண்டிருக்கும் ஒட்டகத்ரதகயா, அல்லது கத்திக்தகாண்டிக்கும் 
மாட்ரடகயா ஆட்ரடகயா (தமது கதாளில்) சுமந்துதகாண்டு அல்லாஹ்ரவச் 
ெந்திக்கும் எவரையும் நான் உறுதியாக அைிகவன்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு, 
தம் அக்குள்களின் தவண்ரம ததரியும் அளவுக்குத் தம் இரு ரககரளயும் 
உயர்த்தி, "இரைவா! (உன் கட்டரளரய) நான் எடுத்துரைத்துவிட்கடன் 
அல்லவா?'' என்று அவர்கள் கூைியரத என் கண் கண்டது; காது ககட்டது.  
 
3741 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரமத் அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அப்தா பின் சுரலமான் மற்றும் அப்தில்லாஹ் பின் 
நுரமர் (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில், "அவர் (ஸகாத் வசூலித்துவிட்டுத் 
திரும்பி) வந்தகபாது, அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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கணக்குக் ககட்டார்கள்'' என இடம்தபற்றுள்ளது. அப்துல்லாஹ் பின் நுரமர் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! என் உயிர் 
எவன் ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்திய மாக! நிச்ெயம் நீங்கள் 
அைிந்துதகாள்வரீ்கள். அ(ந்தப் தபாதுச் தொத்)திலிருந்து எவகைனும் 
எரதயாவது (முரைககடாகப்) தபற்ைால்...'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 
சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "என் கண் கண்டது. 
காதுகள் ககட்டன. கவண்டுமானால் நீங்கள் ரஸத் பின் ஸாபித் (ைலி) 
அவர்களிடம் ககட்டுப் பாருங்கள். ஏதனனில், அப்கபாது அவர்களும் என்னுடன் 
இருந்தார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. 
 
 3742 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஸகாத்'கரள வசூலிக்கும் 
அதிகாரியாக ஒருவரை நியமித்தார்கள். அவர் (ஸகாத்கரள வசூலித்துவிட்டு) 
ஏைாளமான தெல்வங்களுடன் வந்து, "இது உங்களுக்குரியது. இது எனக்கு 
அன்பளிப்பாக வழங்கப்தபற்ைது' என்று கூைலானார். பிைகு கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளது. உர்வா (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: நான் அபூஹுரமத் அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) அவர்களிடம், "இரத 
நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ைரீ்களா?'' 
என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
வாயிலிருந்து என் காதுகள் (கநைடியாகக்) ககட்டன'' என்ைார்கள். 
 
 3743 அதீ பின் அமீைா அல்கிந்தீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நாம் உங்களில் எவரைகயனும் ஒரு 
பணிக்கு அதிகாரியாக நியமித்திருந்து, பின்னர் அவர் ஓர் ஊெிரயகயா அரத 
விடச் ெிைியரதகயா நம்மிடம் (கணக்குக் காட்டாமல்) மரைத்துவிட்டால் அது 
கமாெடி யாககவ அரமயும். அவர் மறுரம நாளில் அந்தப் தபாருளுடன் 
வருவார்'' என்று கூைியரத நான் ககட்கடன். அப்கபாது அன்ொரிகளில் ஒரு 
கறுப்பு நிை மனிதர் எழுந்து, -அவரை இப்கபாதும் நான் பார்ப்பரதப் 
கபான்றுள்ளது- "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்னிடம் தாங்கள் ஒப்பரடத்திருந்த 
பணிரய நீங்கள் (திரும்ப) ஏற்றுக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று கூைினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது?'' என்று 
ககட்டார்கள். அவர், "தாங்கள் இன்னின்ன வாறு கூைியரத நான் ககட்கடன்'' 
என்ைார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் இப்கபாதும் அவ்வாகை 
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கூறுகிகைன். நாம் உங்களில் எவரைகயனும் ஒரு பணிக்கு அதிகாரியாக 
நியமித்தால், அவர் அதில் கிரடக்கும் ெிைியரதயும் அதிகத்ரதயும் (நம்மிடம்) 
தகாண்டுவந்து கெர்க்கட்டும். பிைகு எது அவருக்கு வழங்கப்படுகிைகதா அரத 
அவர் தபற்றுக்தகாள்ளட்டும். எது அவருக்கு மறுக்கப்படுகிைகதா அதிலிருந்து 
அவர் விலகிக்தகாள்ளட்டும்'' என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அதீ 
பின் அமீைா அல்கிந்தீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்து கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அதீ 
பின் அமீைா அல்கிந்தீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்து மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 8 பாவமற்ை விையங்களில் தரலவர் களுக்குக் கட்டுப்படுவது 
கடரமயா கும். பாவமான தெயலில் கட்டுப்படு வது தரட 
தெய்யப்பட்டதாகும்.  
 
3744 இப்னு ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "இரைநம்பிக்ரக 
தகாண்கடாகை! நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்; அவனு ரடய 
தூதருக்கும் உங்களில் அதிகாைம் உரடகயாருக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள்'' (4:59) 
எனும் இரைவெனம், நபி (ஸல்) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் ஹுதாஃபா 
அஸ்ஸஹ்மீ (ைலி) அவர்கரள (தளபதியாக்கி) ஒரு பரடப் பிரிவினருடன் 
அனுப்பியகபாது அருளப் தபற்ைது. இந்த ஹதீஸ் இைண்டு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து 
யஅலா பின் முஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கும் அைிவிப்பில் இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் இவ்வாறு அைிவித்தார்கள் என இடம்தபற்றுள்ளது.21  
 
3745 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர் 
அல்லாஹ்வுக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர் ஆவார். எனக்கு மாறு தெய்தவர் 
அல்லாஹ்வுக்கு மாறு தெய்தவர் ஆவார். (என்னால் நியமிக்கப்பட்ட) 
தரலவருக்குக் கீழ்ப்படிந் தவர் எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர் ஆவார்; தரலவருக்கு 
மாறு தெய்தவர் எனக்கு மாறு தெய்தவர் ஆவார். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.22 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "தரலவருக்கு மாறு தெய்தவர் எனக்கு மாறு தெய்தவர் ஆவார்'' எனும் 
குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 
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 3746 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எனக்குக் 
கீழ்ப்படிந்தவர் அல்லாஹ்வுக் குக் கீழ்ப்படிந்தவர் ஆவார். எனக்கு மாறு 
தெய்தவர் அல்லாஹ்வுக்கு மாறு தெய்தவர் ஆவார். என்னால் 
நியமிக்கப்தபற்ை தரலவ ருக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர் எனக்குக் கீழ்ப்படிந் தவர் 
ஆவார். என்னால் நியமிக்கப்தபற்ை தரலவருக்கு மாறு தெய்தவர் எனக்கு 
மாறு தெய்தவர் ஆவார். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.23 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
மூன்று அைிவிப் பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் 
பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3747 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "தரலவருக்குக் 
கீழ்ப்படிந்தவர்' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது. "என்னால் நியமிக்கப்தபற்ை 
தரலவருக்கு' என்று இடம்தபைவில்ரல. இச்தொல் ஹம்மாம் பின் 
முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பிலும் இடம்தபைவில்ரல. 
 
 3748 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் விருப்பிலும் தவறுப்பிலும் 
உம்ரமவிடப் பிைருக்கு முன் னுரிரம அளிக்கப்படும்கபாதும் (கட்டரள 
ரயச்) தெவியுற்று (தரலரமக்குக்) கீழ்ப்படிந்து நடப்பைீாக!'' என்று 
கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
3749 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் உற்ை கதாழர் (நபி -ஸல்) 
அவர்கள், "தரலவரின் தொல்ரலச் தெவியுற்றுக் கீழ்ப் படிந்து நடப்பாயாக! 
அவர் உடலுறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட அடிரமயாக இருந்தாலும் ெரிகய!'' என 
எனக்கு அைிவுறுத்தினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ைலி) அவர் 
களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அவர் உடலுறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட அபிெீனிய 
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(கறுப்பு நிை) அடிரமயாக இருந்தாலும் ெரிகய!'' என இடம்தபற்றுள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அவர் உடலுறுப்புகள் 
துண்டிக்கப்பட்ட அடிரமயாக இருந்தாலும் ெரிகய'' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
3750 உம்முல் ஹுரஸன் பின்த் இஸ்ஹாக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி 
(ஸல்) அவர்கள் "விரடதபறும்' ஹஜ்ஜின்கபாது ஆற்ைிய உரையில், 
"அல்லாஹ்வின் கவதப்படி உங்கரள வழி நடத்துகின்ை அடிரமதயாருவர் 
உங்களுக்குத் தரலவ ைாக்கப்பட்டாலும் அவைது தொல்ரலகயற்று 
அவருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்'' என்று கூைியரத நான் ககட்கடன். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் உம்முல் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அபிெீனிய 
அடிரமதயாரு வர் (உங்களுக்குத் தரலவைாக்கப்பட்டா லும்)'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்முல் ஹுரஸன் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைி விப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "உடலுறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட அபிெீனிய அடிரமதயாருவர்'' என்று 
காணப்படுகிைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்முல் ஹுரஸன் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "உடலுறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட அபிெீனியர்'' எனும் குைிப்பு இல்ரல. 
("அடிரம' என்று மட்டுகம இடம்தபற்றுள்ளது.) கமலும், "மினாவில் அல்லது 
அைஃபாத்தில் உரையாற்றும் கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இவ்வாறு கூைியரதக் ககட்கடன்'' எனக் கூடுதல் குைிப்புடன் 
இடம்தபற்றுள்ளது. - உம்முல் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
விரடதபறும் ஹஜ்ஜுக்காக நானும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் தென்கைன். அவர்கள் ஏைாளமான அைிவுரைகரளக் கூைினார்கள். 
பிைகு "அல்லாஹ்வின் கவதப்படி உங்கரள வழி நடத்துகின்ை, உடலுறுப்புகள் 
துண்டிக்கப்பட்ட கறுப்பு நிை அடிரமதயாருவர் உங்களுக்குத் 
தரலவைாக்கப்பட்டாலும் அவைது தொல்ரலகயற்று அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து 
நடங்கள்'' என்று கூைியரத நான் ககட்கடன்.  
 
3751 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரைவனுக்கு மாறு தெய்யும்படி கட்ட 
ரளயிடப்படாத வரை, ஒரு முஸ்லிம் தமக்கு விருப்பமான விையத்திலும் 
விருப்பமில் லாத விையத்திலும் (தரலரமயின் கட்ட ரளரயச்) 
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தெவியுறுவதும் (அதற்குக்) கீழ்ப் படிவதும் கடரமயாகும். இரைவனுக்கு மாறு 
தெய்யும்படி கட்டரளயிடப்பட்டால் (அரதச்) தெவியுறுவகதா (அதற்குக்) 
கட்டுப் படுவகதா கூடாது. இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர் 
களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 
 3752 அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு பரடப் பிரிரவ அனுப்பி, அவர்க ளுக்கு ஒரு மனிதரைத் 
தளபதியாக்கி னார்கள். (ஒரு கட்டத்தில் அவர் பரட வைீர்கள்மீது ககாபம் 
தகாண்டு) தநருப்ரப மூட்டி, அதில் குதிக்கச் தொன்னார். ெிலர் அதில் குதிக்க 
முன்வந்தனர். கவறுெிலர் "(நைக) தநருப்பிலிருந்து (தப்பிக்கத்)தாகன நாம் 
தவருண்கடாடி (நபிகளாரிடம்) வந்கதாம்'' என்ைனர். பிைகு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இந்தச் தெய்தி ததரிவிக்கப்பட்டகபாது, தநருப்பில் 
குதிக்க முற்பட்டவர்களிடம் "அதில் மட்டும் நீங்கள் குதித்திருந்தால் மறுரம 
நாள் வரை அதிகலகய நீங்கள் கிடந்திருப்பரீ்கள்'' என்றும், மற்ைவர்களிடம் 
நல்லபடியாகவும் கபெி னார்கள். கமலும் "அல்லாஹ்வுக்கு மாறு தெய்யும் 
விையத்தில் கீழ்ப்படிதல் கிரடயாது. கீழ்ப்படிதல் என்பததல்லாம் 
நன்ரமயில்தான்'' என்று தொன்னார்கள்.24 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3753 அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஒரு பரடப் பிரிரவ அனுப்பி, அவர்க ளுக்கு அன்ொரிகளில் ஒருவரைத் 
தளபதி யாக்கி, அவைது கட்டரளரயச் தெவியுற்றுக் கட்டுப்பட்டு நடக்கும்படி 
பரட வைீர்களுக்கு உத்தைவிட்டார்கள். (ஒரு கட்டத்தில்) ஏகதா ஒரு 
விையத்தில் பரட வைீர்கள் அவரைக் ககாபப்படுத்திவிட்டனர். அப்கபாது 
அவர், "விைரகச் கெகரியுங்கள்'' என்று கூைினார். அவ்வாகை அவர்கள் 
விைரகச் கெகரித்த தும் "தநருப்ரப மூட்டுங்கள்'' என்று உத்தை விட்டார். 
அவ்வாகை அவர்கள் தநருப்ரப மூட்டிய பின், "நீங்கள் எனது தொல்ரலச் 
தெவியுற்று, அதற்குக் கட்டுப்பட்டு நடக்க கவண்டும் என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்களுக்குக் கட்டரளயிட வில்ரலயா?'' என்று 
ககட்டார். பரட வைீர்கள், "ஆம்' என்ைனர். "அவ்வாைாயின் தநருப்பில் 
குதியுங்கள்'' என்று அவர் உத்தைவிட்டார். அப்கபாது பரடவைீர்கள் 
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ஒருவரைதயாருவர் பார்த்தபடி, "(நைக) தநருப்பிலிருந்து தப்பிக்கத் தாகன நாம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள கநாக்கி தவருண்கடாடி வந்கதாம்!'' 
என்று கூைினர். அவ்வாகை அவர்கள் (ெிைிது கநைம்) இருந்துதகாண்டிருக்க, 
அவருரடய ககாபம் தணிந்தது; தநருப்பும் அரணந்தது. பிைகு (மதீனா 
திரும்பியதும்) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் நடந்தரதத் ததரிவித்தனர். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அதில் (மட்டும்) அவர்கள் குதித்திருந்தால் அதிலிருந்து அவர்கள் 
(ஒருகபாதும்) தவளிகயைியிருக்கமாட்டார்கள். கீழ்ப்படிதல் என்பததல்லாம் 
நன்ரமயில்தான்'' என்று தொன்னார்கள்.25 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 
 3754 உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: இன்பத்திலும் 
துன்பத்திலும் விருப்பிலும் தவறுப்பிலும் எங்கரளவிடப் பிைருக்கு 
முன்னுரிரம அளிக்கப்படும்கபாதும் (தரல ரமயின் கட்டரளரயச்) 
தெவியுற்றுக் கீழ்ப் படிந்து நடப்கபாம் என்றும், அதிகாைத்திலி ருப்கபாருடன் 
அவருரடய அதிகாைம் ததாடர்பாகச் ெண்ரடயிடமாட்கடாம் என்றும், நாங்கள் 
எங்கிருந்தாலும் உண் ரமகய கபசுகவாம் என்றும், அல்லாஹ் வின் 
விையத்தில் பழிப்கபாரின் பழிப்புக்கு அஞ்ெமாட்கடாம் என்றும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நாங்கள் உறுதி தமாழி 
அளித்கதாம்.26 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் உபாதா பின் அஸ் ஸாமித் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற் 
கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3755 ஜுனாதா பின் அபஉீமய்யா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உபாதா பின் 
அஸ்ஸாமித் (ைலி) அவர்கள் கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தகபாது நாங்கள் 
அவர்களிடம் (உடல்நலம் விொரிக்கச்) தென்கைாம். நாங்கள், "அல்லாஹ் 
உங்களுக்குக் குணமளிக்கட்டும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் ககட்ட ஒரு ஹதீரஸ (தெய்திரய) எங்களுக்கு 
அைிவியுங்கள். அதனால் அல்லாஹ் பயன் அளிப்பான்'' என்று தொன்கனாம். 
அதற்கு உபாதா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள் எங்கரள அரழத்தார்கள். நாங்கள் அவர்களிடம் (தென்று 
இஸ்லாத்தில் நிரலத்திருப்பதாக) உறுதிதமாழி அளித்கதாம். எங்களுக்கு 
விருப்பமான விையத்திலும் எங்களுக்கு விருப்பமில்லாத விையத்திலும் 
நாங்கள் ெிைமத்திலிருக்கும்கபாதும் வெதியாயிருக் கும்கபாதும் எங்க ரளவிட 
மற்ைவர்களுக்கு முன்னுரிரம அளிக்கப்படும்கபாதும்கூட (தரலரமயின் 
கட்டரளரயச்) தெவியுற்றுக் கீழ்ப்படிந்து நடப்கபாம் என்றும், ஆட்ெியதி 
காைத்தில் இருப்கபாருடன் அவருரடய அதிகாைம் ததாடர்பான விையத்தில் 
நாங்கள் ெண்ரடயிடமாட்கடாம் என்றும் உறுதிதமாழி அளித்கதாம். "எந்த 
விையம் பகிைங்கமான இரை மறுப்பு என்பதற்கு அல்லாஹ்விடமிருந்து 
உங்களுக்கு ஆதாைம் கிரடத்துள்ளகதா அத்தரகய விையத்ரத 
ஆட்ெியாளர்களிடம் நீங்கள் கண்டாகல தவிை'' என்று எங்களிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உறுதிதமாழி வாங்கியதும் அவர்கள் 
எங்களிடம் தபற்ை பிைமாணங்களில் அடங்கும்.27  

பாடம் : 9 ஆட்ெித் தரலவர் ஒரு ககடயம்;  
அவகைாடுதான் எதிரிகள் கபாரிடுகின்ைனர்; அவர் மூலகம மக்கள் 
பாதுகாக்கப்படுகின்ைனர். 
 
 3756 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆட்ெித் தரலவர் ஒரு ககடயகம 
ஆவார். அவருடன் கபாரிடப்படுகிைது. அவர் மூலம் பாதுகாப்புப் 
தபைப்படுகிைது. அவர் (தமது தரலரமயின் கீழுள்ள குடிமக்களுக்கு) 
இரையச்ெ உணர்ரவக் ரகதகாள்ளும்படி கட்டரளயிட்டு நீதியுடன் 
நடந்துதகாண்டால், அவருக்கு அதன் காைணமாக (தபரும்) நற்பலன் உண்டு. 
அதற்கு மாற்ைமாக (தீரமயானவற்ரை) அவர் கட்டரள யிட்டால் அதனால் 
ஏற்படும் பாவம் அவர்மீது(ம்) ொரும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.28 
 
பாடம் : 10 கலீஃபாக்களில் முதலாவதாக வருபவ ருக்கக முன்னுரிரம 
அளித்து உறுதிப் பிைமாணம் (ரபஅத்) அளிப்பது கடரமயாகும்.29  
 
3757 அபூஹாஸிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களு டன் ஐந்தாண்டுகள் (ததாடர்ரப ஏற்படுத்திக் தகாண்டு கல்வி 
கற்பதற்காக) அமர்ந்திருந் கதன். (ஒரு முரை) அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: "பனூ இஸ்ைாயலீ் மக்கரள நிர்வகிப்ப வர்களாக 
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இரைத்தூதர்கள் இருந்தனர். ஓர் இரைத்தூதர் இைக்கும்கபாது மற்கைார் 
இரைத்தூதர் அவருக்குப் பதிலாக வருவார். (ஆனால்,) எனக்குப் பின் எந்த 
இரைத்தூதரும் (வைப்கபாவது) இல்ரல. ஆயினும், எனக்குப் பின் கலீஃபாக்கள் 
(பிைதிநிதிகள்) பலர் கதான்றுவார்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். 
"(அவர்கள் வரும்கபாது) நாங்கள் என்ன தெய்ய கவண்டுதமனத் தாங்கள் 
உத்தைவிடுகிைரீ்கள்?'' என்று நபித்கதாழர்கள் ககட்டனர். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அவர்களில் முதலாவதாக வருபவரிடம் உறுதிப் பிைமாணம் 
(அளிக்க கவண்டிய உங்கள் கடரமரய) நிரைகவற்றுங்கள். பிைகு அடுத்து 
வருபவரிடம் (அந்தக் கடரமரய நிரைகவற்றுங்கள்). அவர்களுக்கு 
அவர்களின் உரிரமரயக் தகாடுத்துவிடுங்கள். ஏதனனில், அவர்கள் 
நிர்வகித்தரவ பற்ைி அவர்களிடகம அல்லாஹ் ககட்கவிருக்கின்ைான்'' என்று 
விரடயளித்தார்கள்.30 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
3758 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை 
அன்ொரிகளிடம்) அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எனக்குப் பின் 
விரைவில் உங்கரளவிடப் பிைருக்கு (ஆட்ெியதிகாைம் மற்றும் கபார் 
நிதிகரளப் பங்கிடுதல் ஆகியவற்ைில்) முன்னுரிரம வழங்கப்படுதலும் நீங்கள் 
தவறுக்கின்ை ெில நிகழ்வுகளும் நடக்கும்'' என்று கூைினார்கள். அன்ொரிகள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! எங்களில் அவற்ரைச் ெந்திக்கக்கூடியவர் என்ன 
தெய்ய கவண்டும் என்று தாங்கள் கட்டரளயிடுகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்க, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(ஆட்ெியாளர்களான) அவர்களுக்குச் 
தெய்ய கவண்டிய கடரமரயச் தெய்து விடுங்கள். உங்கள் உரிரமரய 
அல்லாஹ் விடம் ககளுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள்.31 இந்த ஹதீஸ் எட்டு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3759 அப்துர் ைஹ்மான் பின் அப்தி ைப்பில் கஅபா (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நான் இரையில்லம் கஅபாவுக்குச் தென்கைன். கஅபாவின் 
நிழலில் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் 
அமர்ந்திருந்தார்கள். அவர்கரளச் சுற்ைிலும் மக்கள் கூடியிருந்தனர். நான் 
அங்கு தென்று அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்களிடம் 
அமர்ந்துதகாண்கடன். அப்கபாது அவர்கள் கூைினார்கள்: நாங்கள் ஒரு 
பயணத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். 
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அப்கபாது ஓர் இடத்தில் இைங்கித் தங்கிகனாம். எங்களில் ெிலர் தம் 
கூடாைங்கரளச் ெீைரமத்துக்தகாண்டி ருந்தனர். கவறுெிலர் அம்தபய்து (பயிற்ெி 
எடுத்துக்)தகாண்டிருந்தனர். கமலும் ெிலர் தம் கால் நரடகள் கமயுமிடத்தில் 
இருந்தனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவர் "கூட்டுத் ததாழுரக நரடதபைப்கபாகிைது' என 
அைிவித்தார். நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ஒன்றுகூடிகனாம். அப்கபாது அவர்கள் கூைினார்கள்: எனக்கு முன்னர் வாழ்ந்த 
ஒவ்கவார் இரைத்தூதரும் தம் ெமுதாயத்தாருக்கு எது நன்ரம என்பரத 
அைிந்திருந்தாகைா அரத அவர்களுக்கு அைிவித்துவிடுவதும் அவர்களுக்கு எது 
தீரமதயன்பரத அைிந்திருந்தாகைா அது குைித்து அவர்கரள எச்ெரிப்பதும் 
அவர்மீது கடரமயாககவ இருந்தது. உங்களுரடய இந்தச் ெமுதாயத்தின் நிம் 
மதியான வாழ்வு அதன் ஆைம்பக் காலத்தில் அரமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் 
ெமுதாயத்தில் இறுதியானவர்களுக்குச் கொதரனகளும் நீங்கள் தவறுக்கின்ை 
பல விையங்களும் ஏற் படும். ஒரு குழப்பம் கதான்றும். அது இன் தனாரு 
குழப்பத்ரத எளிதானதாகக் காட்டும். பிைகு மற்கைாரு குழப்பம் கதான்றும். 
அப்கபாது இரைநம்பிக்ரகயாளர், "இதில்தான் என் அழிவு உள்ளது'' என்று 
கூறுவார். பிைகு அந்தக் குழப்பம் விலகிவிடும். பிைகு மற்தைாரு குழப்பம் 
கதான்றும். அப்கபாது இரைநம்பிக்ரகயாளர், "இதுதான்; இதுதான்'' என்பார். 
ஆககவ, (நைக) தநருப்பிலிருந்து ஒதுக்கப்பட்டு, தொர்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட 
யார் விரும்புகிைாகைா அவர் அல்லாஹ்வின் மீதும் மறுரம நாளின் மீதும் 
நம்பிக்ரக தகாண்டிருக்கும் நிரலயிகலகய இைப்பு அவரைத் தழுவட்டும். 
தமக்கு எது கிரடக்க கவண்டும் என்று விரும்பு வாகைா அரதகய 
மக்களுக்கும் அவர் விரும்பட்டும். ஓர் ஆட்ெித் தரலவருக்கு வாக்குறுதிப் 
பிைமாணம் (ரபஅத்) அளித்தவர், அவருடன் தமது கைத்ரத இரணப்பதுடன் 
உளப்பூர்வமான ஆதைரவயும் அவருக்கு வழங்கட்டும்; தம்மால் இயன்ை 
வரை அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்கட்டும். அவரு(ரடய ஆட்ெி)க்தகதிைாக 
அவருடன் ெண்ரடயிடுவதற்காக மற்தைாருவர் வந்தால் அவருரடய 
கழுத்ரத தவட்டிவிடுங்கள். இவ்வாறு அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதும் நான் அவர்கரள தநருங்கி, அல்லாஹ்வின் தபயைால் 
நான் உங்களிடம் ககட்கிகைன். "இரதத் தாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அப்கபாது 
அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் தம் கைங்களால் தம் காதுகரளயும் 
உள்ளத்ரதயும் கநாக்கி ரெரக தெய்துகாட்டி, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள் கூைியரத என் காதுகள் ககட்டன; என் உள்ளம் அரத 
மனனமிட்டது'' என்று கூைினார்கள். நான் அவர்களிடம், "இகதா! உங்கள் 
தந்ரத யின் ெககாதைர் புதல்வர் முஆவியா (ைலி) அவர்கள் (கலீஃபா அலீ 
(ைலி) அவர்களுக்தகதிைாக நிதியும் பரடயும் திைட்டி) எங்கள் தபாருட் கரள 
எங்களுக்கிரடகய தவைான முரையில் உண்ணும்படியும் நம்ரம நாகம 
தகாரல தெய்யும்படியும் எங்களுக்கு உத்தைவிடுகிைார். ஆனால், 
அல்லாஹ்கவா, "இரைநம்பிக்ரக தகாண்கடாகை! உங்களின் பைஸ்பைத் திருப்தி 
யுடன் நடக்கும் வணிகமாக இருந்தால் தவிை, (கவறு வழிகளில்) 
உங்களுக்கிரடகய உங்கள் தெல்வங்கரளத் தவைான முரை யில் 
உண்ணாதீர்கள். உங்கரள நீங்ககள தகாரல தெய்யாதீர்கள். அல்லாஹ் உங்க 
ளிடம் மிகவும் கருரண உரடயவனாக இருக்கின்ைான் (4:29) என்று 
கூறுகின்ைாகன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு (பதிலளிக்காமல்) அப்துல்லாஹ் 
பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் ெிைிது கநைம் அரமதியாக இருந்தார்கள். பிைகு 
அல்லாஹ் வுக்குக் கீழ்ப்படியும் விையத்தில் அவருக்கு நீ கட்டுப்படு! 
அல்லாஹ்வுக்கு மாறு தெய்யும் விையத்தில் அவருக்கு மாறு தெய்துவிடு'' 
என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துர் ைஹ்மான் பின் அப்தி ைப்பில் கஅபா 
(ைஹ்) அவர்களிடமி ருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3760 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துர் ைஹ்மான் பின் அப்தி ைப்பில் கஅபா 
அஸ்ஸாஇதீ (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நான் இரையில்லம் கஅபா அருகில் ஒரு 
கூட்டத்ரதக் கண்கடன்'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 
பாடம் : 11 அதிகாைத்திலிருப்கபார் அநீதியிரழக்கும்கபாதும் (உரியவர்கரள 
விட்டுவிட்டு மற்ை வர்களுக்கு) முன்னுரிரம அளிக்கும்கபாதும் தபாறுரம 
காக்குமாறு வந்துள்ள கட்டரள.  
 
3761 உரெத் பின் ஹுரளர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அன்ொரிகளில் 
ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளத் தனியாகச் ெந்தித்து, 
"தாங்கள் இன்ன மனிதரை அதிகாரியாக நியமித்தரதப் கபான்று என்ரனயும் 
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அதிகாரியாக நியமிக்கமாட்டீர்களா?'' என்று ககட்டார். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அன்ொரிககள!) எனக்குப் பிைகு 
(உங்கரளவிட) மற்ைவர்களுக்கு (ஆட்ெியதிகாைத்தில்) முன்னுரிரம வழங்கப் 
படுவரத நீங்கள் காண்பரீ்கள். ஆககவ, (மறுரமயில் எனக்குச் ெிைப்புப் 
பரிொக வழங்கப்படும் "ஹவ்ளுல் கவ்ஸர்' எனும்) தடாகத்தின் அருகக 
என்ரனச் ெந்திக்கும் வரை நீங்கள் தபாறுத்திருங்கள்'' என்று தொன்னார்கள்.32 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் உரெத் பின் ஹுரளர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் 
பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உரெத் பின் 
ஹுரளர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கவகைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளத் 
தனியாகச் ெந்தித்து' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  
 

பாடம் : 12 உரிரமகரளத் தை மறுத்தாலும் தரலரமக்குக் கட்டுப்படுதல். 
 
3762 வாயில் பின் ஹுஜ்ர் அல்ஹள்ைமீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ெலமா 
பின் யஸீத் அல்ஜுஅஃப ீ(ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! எங்கரள நிர்வகிக்கும் ஆட்ெித் 
தரலவர்கள், அவர்களுக்கு நாங்கள் தெலுத்த கவண்டிய உரிரமகரளக் 
ககாருகின்ைவர்களாகவும், எங்களுக்கு அவர்கள் தெலுத்த கவண்டிய 
உரிரமகரள மறுப்பவர்களாகவும் அரமந்துவிட்டால், அப்கபாது நாங்கள் 
என்ன தெய்ய கவண்டும் என்று தாங்கள் கட்டரள யிடுகிைரீ்கள், கூறுங்கள்?'' 
என்று ககட்டார் கள். ஆனால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெலமா 
(ைலி) அவர்கரளவிட்டுத் தமது முகத்ரதத் திருப்பிக்தகாண்டார்கள். பிைகு 
மீண்டும் ெலமா (ைலி) அவர்கள் ககட்டகபாதும் அவர்கரளவிட்டு முகத் ரதத் 
திருப்பிக்தகாண்டார்கள். இைண்டாவது தடரவகயா அல்லது மூன்ைாவது தட 
ரவகயா (அவ்வாறு) ெலமா (ைலி) அவர்கள் ககட்டகபாது, அவர்கரள 
அல்அஷ்அஸ் பின் ரகஸ் (ைலி) அவர்கள் இழுத்தார்கள். (அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள்,) "நீங்கள் (உங்கள் தரலரமயின் கட்டரள ரயச்) 
தெவியுற்று, (அதற்குக்) கீழ்ப்படியுங்கள். ஏதனனில், அவர்கள்மீது 
சுமத்தப்பட்டது அவர்கரளச் ொரும். உங்கள்மீது சுமத்தப்பட்டது உங்கரளச் 
ொரும்'' என்று தொன்னார்கள்.  
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3763 கமற்கண்ட ஹதீஸ் வாயில் பின் ஹுஜ்ர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 
அல்அஷ்அஸ் பின் ரகஸ் (ைலி) அவர்கள் ெலமா (ைலி) அவர்கரள 
இழுத்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(உங்கள் 
தரலரமயின் கட்டரளரயச்) தெவியுற்று, (அதற்குக்) கீழ்ப்படியுங்கள். 
ஏதனனில், அவர்கள்மீது சுமத்தப்பட்டது அவர்கரளச் ொரும். உங்கள்மீது 
சுமத்தப்பட்டது உங்கரளச் ொரும்'' என்று கூைினார்கள் என இடம் 
தபற்றுள்ளது.33 
 
 பாடம் : 13 (அைெியல்) குழப்பங்கள் கதான்றும்கபாதும் மற்ை ெமயங்களிலும் 
முஸ்லிம்களின் கூட்டரமப்கபாடு (ஜமாஅத்) கெர்ந்திருப்பது கடரமயாகும்; 
தரலரமக்குக் கட்டுப் பட மறுப்பதும் கூட்டரமப்பிலிருந்து விலகுவதும் 
தரட தெய்யப்பட்டரவ ஆகும்.34 
 
 3764 ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி டம் மக்கள் நன்ரமரயப் பற்ைிக் 
ககட்டுக் தகாண்டிருந்தார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
தீரமரயப் பற்ைிக் ககட்டுக்தகாண்டிருந்கதன். அது என்ரனத் தீண்டிவிடுகமா 
என்று அஞ்ெியகத காைணம். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் 
அைியாரமக் கால மாச்ெரியத்திலும் தீரமயி லும் மூழ்கிக்கிடந்கதாம். 
அப்கபாது அல்லாஹ் (இஸ்லாம் எனும்) இந்த நன்ரமரய எங்க ளிடம் 
தகாண்டுவந்தான். இந்த நன்ரமக்குப் பிைகு ஒரு தீரம (குழப்பம்) 
இருக்கிைதா?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆம் 
(இருக்கிைது)' என்று பதிலளித்தார்கள்.35 நான், "அந்தத் தீரமக்குப் பிைகு 
நன்ரம ஏதும் இருக்கிைதா?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ஆம். ஆனால், அதில் ெற்று கலங்கலான நிரல (குழப்பம்) இருக் 
கும்''36 என்று பதிலளித்தார்கள். நான், "அந்தக் கலங்கலான நிரல என்ன?'' 
என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஒரு கூட்டத்தார் எனது வழிமுரை 
(சுன்னா) அல்லாதரதக் கரடப்பிடிப் பார்கள். எனது கநர்வழியல்லாதரதக் 
தகாண்டு வழிகாட்டுவார்கள். அவர்களில் நீ நன்ரமரயயும் காண்பாய்; 
தீரமரயயும் காண்பாய்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.37 நான், "அந்த நன்ரமக்குப் 
பிைகு தீரம உண்டா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம். நைகத்தின் 
வாெல்களில் நின்றுதகாண்டு (அங்கு வருமாறு) அரழப்பவர்கள் ெிலர் 
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கதான்றுவார்கள். அவர்களின் அரழப்ரப ஏற்பவரை நைகத்தில் அவர்கள் 
எைிந்து விடுவார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.38 நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! அவர்க (ளுரடய அரடயாளங்)கரள எங்களுக்குத் ததரிவியுங்கள்'' 
என்று ககட்க, அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் நம் (அைபு) 
இனத்ரதச் கெர்ந்தவர்களாககவ இருப்பார்கள். நம் தமாழிகரளகய கபசுவார் 
கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இத் தரகய கால 
கட்டத்ரத நான் அரடந்தால் என்ன தெய்ய கவண்டும் என எனக்குக் 
கட்டரளயிடுகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நீ முஸ்லிம்களின் ஜமாஅத்ரத (கூட்டரமப்ரப) யும் அதன் 
ஆட்ெியாளரையும் பற்ைிக்தகாள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். அதற்கு நான், 
"அவர்களுக்கு ஒரு கூட்டரமப்கபா ஆட்ெியாளகைா இல்ரல (என்ை நிரலயில் 
பல பிரிவுகளாக பிரிந்து கிடக்கிைார்கள்) என்ைால் (என்ன தெய்வது)?'' என்று 
ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அந்தப் பிரிவுகள் 
அரனத்ரதயும் விட்டு (விலகி) ஒதுங்கிவிடு. (ஒதுங்கி வாழும் சூழலுக்கு 
முட்டுக்கட்ரடயாகப் பல்கவறு ெிைமங்கள் கநர்ந் தாலும்) ஒரு மைத்தின் கவர் 
பாகத்ரதப் பற்களால் நீ கவ்விப் பிடித்திருக்க கநர்ந்து, இறுதியில் அகத 
நிரலயில் நீ இருக்ககவ இைப்பு உன்ரனத் தழுவினாலும் ெரி (எந்தப் 
பிரிவினகைாடும் நீ கெர்ந்துவிடாகத)'' என்று விரடயளித்தார்கள்.39  
 
3765 ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் (மாச்ெரியங்கள் நிரைந்த அைியாரமக் 
காலத்) தீரமயில் மூழ்கிக்கிடந்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ் (இஸ்லாம் 
எனும்) இந்த நன்ரமரய எங்களிடம் தகாண்டுவந்தான். அதில் நாங்கள் 
இருந்துதகாண்டிருக்கிகைாம். இந்த நன்ரமக்கு அப்பால் தீரம (அைெியல் 
குழப்பம்) ஏதும் உண்டா?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். நான், "அந்தத் தீரமக்கு அப்பால் 
நன்ரம (நல்லாட்ெி) ஏதும் உண்டா?'' என்று ககட் கடன். அதற்கு அவர்கள், 
"ஆம்' என்று விரடயளித்தார்கள். நான், "அந்த நன்ரமக்கு அப்பால் தீரம 
(அைெியல் குழப்பம்) ஏதும் உண்டா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். நான், 
"அது எப்படி?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "எனக்குப் பிைகு ெில 
தரலவர்கள் கதான்றுவார்கள். அவர்கள் எனது கநர்வழி அல்லாத வழியில் 
நடப்பார் கள். எனது வழி முரைரய (சுன்னா) கரடப் பிடிக்கமாட்டார்கள். 
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அவர்களிரடகய ெிலர் கதான்றுவார்கள். அவர்கள் மனித உடலில் 
ரைத்தான்களின் உள்ளம் பரடத்தவர்களாய் இருப்பார்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். நான், "அந்தக் கால கட்டத்ரத அரடந்தால் நான் என்ன தெய்ய 
கவண்டும், அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு "அந்த 
ஆட்ெியாளரின் கட்டரளரயச் தெவியுற்று அவருக்குக் கட்டுப்பட்டு 
நடந்துதகாள். நீ முதுகில் தாக்கப்பட்டாலும் ெரிகய! உன் தெல்வங்கள் 
பைிக்கப்பட்டா லும் ெரிகய! (அந்த ஆட்ெித் தரலவரின் கட்டரளரயச்) 
தெவியுற்றுக் கட்டுப்பட்டு நடந்துதகாள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பதிலளித்தார்கள். 
 
 3766 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (ஆட்ெித் தரலரமக்குக்) 
கட்டுப்படாமல், (ஓர் ஆட்ெித் தரலரமயின் கீழ் ஒன்றுபட்ட) கட்ட 
ரமப்பிலிருந்து பிரிந்து, அகத நிரலயில் ஒருவர் இைந்துவிட்டால், 
அைியாரமக் கால மைணத் ரதகய அவர் ெந்திப்பார். ஒருவர் (தகாள்ரககயா 
இலக்ககா இல்லாத) தமௌடீகத்தின் தகாடிக்குக் கீகழ நின்று கபாரிடுகிைார்; 
இன மாச்ெரியத்திற்காகக் ககாபப்படுகிைார். அல்லது இன மாச்ெரியத் துக்கு 
அரழப்பு விடுக்கிைார். அல்லது இன மாச்ெரியத்திற்கு உதவி தெய்கிைார். 
இந்நிரலயில் அவர் தகால்லப்பட்டுவிட்டால், அவைது மைணம் அைியாரமக் 
கால மைணகம ஆகும். யார் என் ெமுதாயத்தாருக்தகதிைாகப் புைப்பட்டு, 
அவர்களில் இரைநம்பிக்ரகயாளர்கரளப் தபாருட்படுத்தாமல் அவர்களில் நல் 
லவர்கரளயும் தகட்டவர்கரளயும் தகான்று, ஒப்பந்தம் தெய்துள்ளவர்களின் 
ஒப்பந் தத்ரத நிரைகவற்ைத் தவறுகிைாகைா அவர் என்ரனச் 
கெர்ந்தவருமில்ரல. நான் அவரைச் கெர்ந்தவனுமில்ரல. இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3767 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் (ஆட்ெித் 
தரலரமக்குக்) கட்டுப் படாமல் (ஓர் ஆட்ெித் தரலரமயின் கீழ் ஒன்றுபட்ட) 
கட்டரமப்பிலிருந்து பிரிந்து, பின்னர் (அகத நிரலயில்) இைந்துகபாகிைா கைா 
அவர் அைியாரமக் கால மைணத்ரதகய ெந்திப்பார். (தகாள்ரககயா இலக்ககா 
இல்லாத) தமௌடீகக் தகாடிக்குக் கீகழ நின்று ஒருவர் கபாரிட்டு இன 
மாச்ெரியத்திற்காகக் ககாபப்படுகிைார்; அல்லது இன மாச்ெரியத் திற்கு 
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அரழப்பு விடுக்கிைார். அல்லது இன மாச்ெரியத்திற்காகப் கபாரிடுகிைார் 
எனில், அவர் என் ெமுதாயத்ரதச் கெர்ந்தவர் அல்லர். யார் என் 
ெமுதாயத்திலிருந்து என் ெமுதாயத்திற்தகதிைாகப் புைப்பட்டு அவர்களில் 
இரை நம்பிக்ரகயாளர்கள் என்றுகூடப் பார்க்காமல் அவர்களில் 
நல்லவர்கரளயும் தகட்டவர்கரள யும் தகான்று, அவர்களில் ஒப்பந்தம் 
தெய்தவர்களிடம் அவர்களது ஒப்பந்தத்ரத நிரைகவற்ை வில்ரலகயா அவர் 
என்ரனச் கெர்ந்தவர் அல்லர். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்'' எனும் 
குைிப்பு இல்ரல. முஹம்மத் பின் பஷ்ைார் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. 
 
 3768 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தம் (ஆட்ெித்) 
தரலவரிடம் (மார்க்க விையத்தில் குரை) எரதகயனும் கண்டு அரத 
தவறுப்பவர், தபாறுரமரயக் கரடப் பிடிக்கட்டும். ஏதனனில், ஒருவர் 
(ஒன்றுபட் டக்) கட்டரமப்பிலிருந்து ஒரு ொண் அளவுக் குப் பிரிந்து 
இைந்துகபானாலும் அவர் அைி யாரமக் கால மைணத்ரதகய தழுவுகிைார். 
இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.40  
 
3769 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தம் (ஆட்ெித்) 
தரலவரிடமிருந்து (மார்க்க விையத்தில் குரை) எரதகயனும் (கண்டு அரத) 
தவறுப்பவர், தபாறுரமயாக இருக் கட்டும். ஏதனனில், ஆட்ெியாள(ருக்குக் 
கட்டுப்படாமல் அவ)ரிடமிருந்து யார் ஒரு ொண் அளவு தவளிகயைி, அகத 
நிரலயில் இைந்துகபாகிைாகைா, அவர் அைியாரமக் கால மைணத்ரதகய 
எய்துவார். இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
3770 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தமௌடீகத்தின் 
தகாடிக்குக் கீகழ இன மாச்ெரியத்திற்கு அரழப்பு விடுக்ககவா, இன மாச்ெரி 
யத்திற்காக ஒத்துரழக்ககவா தெய்து அதற்காகக் தகால்லப்படுபவர் 
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அைியாரமக் கால மைணத் ரதகய ெந்திப்பார். இரத ஜுன்தப் பின் 
அப்தில்லாஹ் அல்பஜலீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
3771 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: யஸீத் பின் முஆவியாவின் 
ஆட்ெிக் காலத்தில் நடந்த "அல்ஹர்ைா'ப் கபாரினால் பிைச்ெிரன 
ஏற்பட்டகபாது, (யஸீத் பின் முஆவியாவின் ஆட்ெிக்தகதிைாக மக்கரளத் 
திைட்டியிருந்த) அப்துல்லாஹ் பின் முதீஉ அல்குைைீ (ைலி) அவர்களிடம் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் தென்ைார்கள்.41 அப்கபாது 
அப்துல்லாஹ் பின் முதீஉ (ைலி) அவர்கள் "அபூஅப்திர் ைஹ்மானுக்குத் 
தரலயரணரய எடுத்துப் கபாடுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள், "நான் உட்காருவ தற்காக 
உங்களிடம் வைவில்ரல. அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடமிருந்து 
நான் தெவியுற்ை ஒரு ஹதீரஸ உங்களுக்கு அைிவிப்பதற்காககவ 
உங்களிடம் நான் வந்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"(தரலரமக்குக்) கட்டுப்படுகின்ை தெயலிலி ருந்து ரகரய 
விலக்கிக்தகாண்டவர், தம(து தெயல்பாடுகளு)க்கு(ம் அதற்கான ொக்குப் 
கபாக்குகளுக்கும்) எந்தச் ொன்றும் இல்லாமகலகய மறுரம நாளில் 
இரைவரனச் ெந்திப்பார். தமது கழுத்தில் (தம் ஆட்ெியாளரிடம் அளித்திருந்த) 
உறுதிதமாழிப் பிைமாணம் இல்லாத நிரல யில் யார் இைக்கிைாகைா, அவர் 
அைியாரமக் கால மைணத்ரதகய தழுவுவார்' என்று கூைியரத நான் 
ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். - இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கும் 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்களிடமி ருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
உமர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 14 முஸ்லிம்களின் (அைெியல்) நிரல (ஒகை தரலரமயின் கீழ்) 
ஒன்றுபட்டிருக்கும் கபாது, அவர்களிரடகய பிளரவ 
ஏற்படுத்துகின்ைவருக்குரிய ெட்டம். 
 
 3772 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (எனக்குப் பிைகு) 
விரைவில் குழப்பங் களும் பிைச்ெிரனகளும் கதான்றும். இந்தச் 
ெமுதாயத்தின் (அைெியல்) நிரல (ஒகை தரல ரமயின் கீழ்) 
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ஒன்றுபட்டிருக்கும்கபாது, அவர்களிரடகய பிளரவ ஏற்படுத்த விரும்பு 
கின்ைவரை வாளால் தவட்டிக் தகால் லுங்கள். அவர் யாைாக இருந்தாலும் 
ெரிகய! இரத அர்ஃபஜா பின் ைுரைஹ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அர்ஃபஜா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. ஆயினும், இந்த அைிவிப்புகள் அரனத் திலும், 
"அவரைக் தகால்லுங்கள்'' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது. (வாளால் தவட்டிக் 
தகால்லுங்கள்'' என்று இடம்தபைவில்ரல.) 
 
 3773 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மனிதரின் 
(தரலரமயின்) கீழ் உங்கள் (அைெியல்) நிரல ஒன்றுபட்டிருக்கும்கபாது, 
உங்கள் ஐக்கியத்ரத உரடக்கும் அல்லது உங்கள் கட்டரமப்ரபக் 
குரலக்கும் கநாக்கத்கதாடு உங்களிடம் யாகைனும் வந்தால் அவரைக் 
தகான்றுவிடுங்கள். இரத அர்ஃபஜா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
பாடம் : 15 (அடுத்தடுத்து) இரு ஆட்ெியாளர்க ளுக்கு வாக்களிப்புப் பிைமாணம் 
(ரபஅத்) அளிக்கப்பட்டால்... 
 
 3774 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (ஒருவர் பின் 
ஒருவைாக) இரு ஆட்ெியா ளர்களுக்கு வாக்களிப்புப் பிைமாணம் (ரபஅத்) 
அளிக்கப்பட்டால், அவர்களில் இறுதியானவரைக் தகான்றுவிடுங்கள். இரத 
அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
பாடம் : 16 ஆட்ெித் தரலவர்கள் மார்க்கத்திற்கு முைணாகச் தெயல்படும்கபாது, 
எதிர்ப் புத் ததரிவிப்பது கடரமயாகும். ததாழுரக உள்ளிட்ட கடரமகரள 
அவர்கள் நிரைகவற்றும்வரை அவர் களுடன் கபாரிடலாகாது. 
 
 3775 உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(எனக்குப் பின்) ெில தரலவர்கள் 
வருவார்கள். அவர்களிடம் நீங்கள் நன்ரமரயயும் காண்பரீ்கள்; தீரமரயயும் 
காண்பரீ்கள். யார் (தீரமரயத் ததளிவாக) அைிந்துதகாண்டாகைா அவர் 
பிரழத்தார். யார் தவறுத்தாகைா அவர் தப்பித்தார். (இதற்கு மாைாக,) யார் 
(தீரமரயக் கண்டு) திருப்தி அரடந்து (அதற்குத்) துரணகபானாகைா 
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(அவருக்குக் குற்ைத்தில் பங்கு உண்டு)'' என்று கூைினார்கள். மக்கள், 
"அவர்களுடன் நாங்கள் கபாரிடலாமா?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ரல; அவர்கள் ததாழுரகரய 
நிரைகவற்றும்வரை (கவண்டாம்)'' என்று கூைினார்கள். 
 
 3776 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நபி (ஸ) அவர்கள், "உங்களுக்குச் ெில ஆட்ெித் 
தரலவர்கள் நியமிக்கப்படு வார்கள். அவர்களிடம் நீங்கள் நன்ரமரயயும் 
காண்பரீ்கள்; தீரமரயயும் காண்பரீ்கள். தீரமரய (மனதால்) தவறுத்தவர் 
பிரழத்தார்; (மனதால்) மறுத்தவர் தப்பித்தார். (இதற்கு மாைாக,) யார் 
(தீரமரயக் கண்டு) திருப்தி அரடந்து (அதற்குத்) துரண கபானாகைா 
(அவருக்குக் குற்ைத்தில் பங்கு உண்டு)'' என்று கூைினார்கள். மக்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! அவர் களுடன் நாங்கள் கபாரிடலாமா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ரல. அவர்கள் 
ததாழுரகரய நிரைகவற்றும்வரை (கவண்டாம்)'' என்று கூைினார்கள்.42 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
3777 கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "(தீரமரய 
மனதால்) மறுத்தவர் பிரழத்தார்; தவறுத்தவர் தப்பித்தார்'' என்று இடம் 
தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "(இதற்கு 
மாைாக,) யார் (தீரமரயக் கண்டு) திருப்தி அரடந்து (அதற்குத்) துரண 
கபானாகைா (அவருக்குக் குற்ைத்தில் பங்கு உண்டு)'' எனும் குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல.  
 
பாடம் : 17 ஆட்ெித் தரலவர்களில் நல்லவர்களும் தீயவர்களும்  
 
3778 அவ்ஃப் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் தரலவர்களில் நல்லவர்கள் யாதை னில், 
அவர்கரள நீங்கள் கநெிப்பரீ்கள். உங் கரள அவர்கள் கநெிப்பார்கள். உங்களுக் 
காக அவர்கள் பிைார்த்திப்பார்கள். அவர்க ளுக்காக நீங்கள் பிைார்த்திப்பரீ்கள். 
உங்கள் தரலவர்களில் தீயவர்கள் யாதைனில், நீங்கள் அவர்கரள 
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தவறுப்பரீ்கள்: உங்கரள அவர் கள் தவறுப்பார்கள். நீங்கள் அவர்கரளச் 
ெபிப்பரீ்கள். அவர்கள் உங்கரளச் ெபிப்பார் கள்'' என்று கூைினார்கள். 
அப்கபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அவர்களுக்தகதிைாக நாங்கள் வாள் 
ஏந்தலாமா?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "கவண்டாம்; உங்களிரடகய அவர்கள் ததாழுரகரய 
நிரலநாட்டும்வரை (கவண் டாம்). உங்கள் ஆட்ெியாளர்களிடம் நீங்கள் 
தவறுக்கும் (மார்க்கத்திற்கு முைணாண தெயல்கள்) எரதகயனும் கண்டால், 
அந்த ஆட்ெியாளரின் தெயல்பாட்ரட தவறுப்பரீ்க ளாக! கட்டுப்படுதலில் 
இருந்து உங்கள் ரகரய விலக்கிவிடாதீர்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
 
 3779 அவ்ஃப் பின் மாலிக் அல்அஷ்ஜஈ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் தரலவர்களில் நல்லவர்கள் 
யாதைனில், நீங்கள் அவர்கரள கநெிப்பரீ்கள். அவர்களும் உங்கரள 
கநெிப்பார்கள். நீங்கள் அவர்களுக் காகப் பிைார்த்திப்பரீ்கள். அவர்களும் 
உங்களுக்காகப் பிைார்த்திப்பார்கள். உங்கள் தரலவர்களில் தீயவர்கள் 
யாதைனில், நீங்கள் அவர்கரள தவறுப்பரீ்கள். அவர்களும் உங்கரள 
தவறுப்பார்கள். நீங்கள் அவர்கரளச் ெபிப்பரீ்கள் அவர்களும் உங்கரளச் 
ெபிப்பார்கள்'' என்று கூைினார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அத்தரகய 
சூழலில் அ(ந்தத் தரல)வர்களுடன் நாங்கள் கபாரிடலாமா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு, "கவண்டாம். உங்களிரடகய அவர்கள் ததாழு ரகரய 
நிரலநாட்டும்வரை (கவண்டாம்). அைிந்துதகாள்ளுங்கள். ஒருவர், தம்ரம 
நிர்வாகம் தெய்கின்ை ஆட்ெியாளரிடம் இரைவனுக்கு மாறுதெய்யும் தெயல் 
எரதகயனும் கண்டால், அவர் தெயல்படுத்தும் அந்தப் பாவச் தெயரல அவர் 
தவறுக்கட்டும். ஆனால், கட்டுப்படுவதிலி ருந்து (தமது) ரகரய 
விலக்கிக்தகாள்ள கவண்டாம்'' என்று தொன்னார்கள். இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அப்துர் ைஹ்மான் பின் யஸீத் பின் ஜாபிர் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இந்த ஹதீரஸ ருரஸக் பின் ஹய்யான் 
(ைஹ்) அவர்கள் எனக்கு அைிவித்தகபாது அவர்களிடம் நான், "அபுல்மிக்தாகம! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூைியரதத் தாம் ககட்டதாக 
அவ்ஃப் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைி னார்கள் என முஸ்லிம் பின் கைழா 
(ைஹ்) அவர்கள் உங்களுக்கு அைிவித்தார்களா?'' என்று ககட்கடன். உடகன 
ருரஸக் (ைஹ்) அவர்கள், முழந் தாளிட்டு நின்று கிப்லாத் திரெரய முன் 
கனாக்கி, "ஆம், எவரனத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரலகயா அ(ந்த ஏக 

1798

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆட்சசயதசகாரம்



 
 
 

இரை) வன் மீதாரண! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு 
கூைியரதத் தாம் ககட்டதாக அவ்ஃப் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் தொல்ல 
நான் தெவியுற்கைன்'' என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "பனூ ஃபஸாைா 
குலத்தாைால் விடுதரல தெய்யப்பட்ட அவர்களின் அடிரமயான ருரஸக் 
(ைஹ்) அவர்கள்' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. இந்த ஹதீஸ் முஸ்லிம் பின் 
கைழா (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 18 ஆட்ெித் தரலவர் கபாருக்குச் தெல்ல உத்கதெிக்கும்கபாது 
பரடயினரிடம் உறுதி தமாழி தபற்றுக்தகாள்வது விரும்பத் தக்கதாகும் 
என்பதும், (நபி (ஸல்) அவர்கள் காலத்தில்) அந்த மைத்தின் கீழ் நடந்த 
"ரபஅத்துர் ரிள்வான்' உறுதிப் பிைமாண நிகழ்ச்ெி பற்ைிய விவைமும்.43 
 
 3780 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
ஹுரதபியா உடன்படிக்ரக நாளில் ஆயிைத்து நானூறு கபர் இருந்கதாம். 
அப்கபாது அங்கிருந்த ஒரு மைத்தின் கீழ் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
உறுதிதமாழி அளித்கதாம். அப்கபாது உமர் (ைலி) அவர் கள் நபியவர்களின் 
ரகரயப் பிடித்துக் தகாண்டிருந்தார்கள். அது ஒரு கருகவல மைமாகும். 
நாங்கள் (எந்தச் சூழ்நிரலயிலும்) புைமுதுகிட்டு ஓடமாட்கடாம் என அவர்களி 
டம் உறுதிதமாழி அளித்கதாம். மைணத்திற்கு (தயாைாயிருப்பதாக) நாங்கள் 
அவர்களிடம் உறுதிதமாழி அளிக்கவில்ரல. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
3781 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஹுரதபியா நாளில்) நாங்கள் 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் மைணத்திற்கு(த் 
தயாைாயிருப்பதாக) உறுதிதமாழி அளிக்கவில்ரல; (எந்த நிரலயிலும்) 
புைமுதுகிட்டு ஓடமாட்கடாம் என்கை அவர்களிடம் உறுதிதமாழி அளித்கதாம். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 3782 அபுஸ்ஸுரபர் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் அல்அெதீ (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடம், "ஹுரதபியா தினத்தன்று நீங்கள் 
எத்தரன கபர் இருந்தீர்கள்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "(அன்று) 
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நாங்கள் ஆயிைத்து நானூறு கபர் இருந் கதாம். அங்கிருந்த ஒரு மைத்தின் கீழ் 
நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் உறுதிதமாழி அளித் கதாம். அது ஒரு 
கருகவல மைமாகும். அப்கபாது உமர் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் 
ரகரயப் பிடித்துக்தகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது ஜத்து பின் ரகஸ் 
அல்அன்ொரீ அவர்கரளத் தவிை மற்ை அரனவரும் நபியவர் களிடம் 
உறுதிதமாழி அளித்கதாம். ஜத்து பின் ரகஸ் அவர்கள் தமது ஒட்டகத்தின் 
வயிற்றுக்குக் கீகழ ஒளிந்துதகாண்டார்.44  
 
3783 அபுஸ்ஸுரபர் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் துல்ஹுரலஃபாவில் உறுதி 
தமாழி வாங்கினார்களா?'' என்று ககட்கப் பட்டது. அதற்கு ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்கள், "இல்ரல. ஆனால், அந்த இடத்தில் ததாழு தார்கள். 
ஹுரதபியாவிலுள்ள மைத்ரதத் தவிை கவதைந்த மைத்திற்கு அருகிலும் 
அவர்கள் உறுதிதமாழி வாங்கவில்ரல'' என்று விரடயளித்தார்கள். இதன் 
அைிவிப்பாளைான இப்னு ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஹுரதபியா கிணற்ைருகில் (நீர் வளத்துக்காகப்) பிைார்த் தித்தார்கள்'' 
என ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியரதத் தாம் ககட்டதாக அபுஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) 
அவர்கள் என்னிடம் ததரிவித்தார்கள்.  
 
3784 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது நாங்கள் ஹுரதபியா தினத்தன்று 
ஆயிைத்து நானூறு கபர் இருந்கதாம். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 
எங்களிடம், "பூமியிலிருப்பவர்களில் நீங்ககள ெிைந்தவர்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். இப்கபாது (மட்டும்) எனக்குக் கண் பார்ரவ ததரியுமானால் அந்த 
(ரிள்வான் உறுதிப் பிைமாணம் நரடதபற்ை) மைத்தின் இடத்ரதக் 
காண்பித்திருப்கபன். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 
 3785 ொலிம் பின் அபில்ஜஅத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஜாபிர் 
பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடம் அந்த மைத்தின் கீழ் (ரபஅத்துர் 
ரிள்வான்) உறுதிதமாழி அளித்தவர்கரளப் பற்ைி (அவர்கள் எத்தரன கபர் 
என்று) ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் கூைினார்கள்: நாங்கள் ஒரு லட்ெம் கபர் 
இருந்திருந்தாலும்கூட (நபியவர்களின் விைல்களுக்கிரடயிலிருந்து 
தபாங்கிவந்த நீர்) எங்களுக்குப் கபாதுமான தாயிருக்கும். நாங்கள் ஆயிைத்து 
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ஐநூறு கபர்தாம் இருந்கதாம்.45 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. 
 
 3786 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைிலும் "நாங்கள் ஒரு 
லட்ெம் கபர் இருந்திருந்தாலும் அ(ந்த நீைான)து எங்களுக் குப் 
கபாதுமானதாயிருந்திருக்கும். நாங்கள் ஆயிைத்து ஐநூறு கபர்தாம் 
இருந்கதாம்'' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது. 
 
 3787 ொலிம் பின் அபில்ஜஅத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஜாபிர் 
(ைலி) அவர்களிடம், "அன்ரைய தினத்தில் நீங்கள் எத்தரன கபர் இருந்தீர்கள்?'' 
என்று ககட்கடன். அவர்கள், "ஆயிைத்து நானூறு கபர்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3788 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அந்த 
மைத்தின் கீழ் (ரபஅத்துர் ரிள்வான்) உறுதிதமாழி அளித்தவர்கள் (சுமார்) 
ஆயிைத்து முன்னூறு கபர் ஆவர். (இதில்) அஸ்லம் குலத்தார் (மட்டும்) 
முஹாஜிர்களில் எட்டில் ஒரு பகுதி யினைாக இருந்தனர்.46 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3789 மஅகில் பின் யொர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அந்த மைத்தின் கீழ் 
(ரபஅத்துர் ரிள்வான்) உறுதிப் பிைமாணம் நரடதபற்ை நாளில் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் மக்களிடம் உறுதிதமாழி தபற்றுக்தகாண்டிருந்தகபாது, நபி (ஸல்) 
அவர்களது தரலக்கு கமலிருந்த ஒரு மைக் கிரளரய நான் உயர்த்திப் 
பிடித்துக்தகாண் டிருந்கதன். அப்கபாது நாங்கள் ஆயிைத்து நானூறு கபர் 
இருந்கதாம். அவர்களிடம் நாங்கள் மைணத்திற்கு(த் தயாைாயிருப்பதாக) 
உறுதிதமாழி அளிக்கவில்ரல. மாைாக, (எந்தச் சூழ்நிரலயிலும்) நாங்கள் 
புைமுது கிட்டு ஓடமாட்கடாம்'' என்கை உறுதிதமாழி அளித்கதாம். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மஅகில் பின் யொர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3790 ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: என் தந்ரத 
(முெய்யப் பின் ஹஸன் - ைலி) அவர்கள் அந்த மைத்தின் கீழ் அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உறுதிதமாழி அளித்தவர்களில் ஒருவர் ஆவார். 
என் தந்ரத கூைினார்கள்: (உறுதிப் பிைமாணம் நடந்து முடிந்த) மறு ஆண்டு 
நாங்கள் ஹஜ்ஜுக்குச் தென்கைாம். அப்கபாது அந்த (மைம் இருந்த) இடம் 
எங்களுக்கு (அரடயாளம்) ததரியாமல் கபாய்விட்டது. அப்படியிருக்க, 
உங்களுக்கு அந்த இடம் (ததரிந்திருக்க வாய்ப்பில்ரல. அவ்வாறு 
உங்களுக்குத்) ததளிவாகத் ததரிந்தால் நீங்ககள தமத்தவும் அைிந்தவர்கள்.47  
 
3791 முெய்யப் பின் ஹஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அந்த 
மைத்தின் (கீழ் உறுதிப் பிைமாணம் நரடதபற்ை) ஆண்டில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருகில் இருந்கதாம். (உறுதிப் பிைமாணம் நடந்து 
முடிந்த) மறு ஆண்டில் அந்த இடத்ரத நாங்கள் மைந்து விட்கடாம்.48 
 
 3792 முெய்யப் பின் ஹஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ரபஅத்துர் 
ரிள்வான் எனும் உறுதிப் பிைமாணம் நரடதபற்ை) அந்த மைத்ரத நான் 
பார்த்திருந்கதன். பின்பு (ஒரு முரை) அங்கு நான் தென்கைன். அப்கபாது 
என்னால் அரத அைிய முடியவில்ரல.49 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
3793 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்களால் விடுதரல தெய்யப்பட்ட 
அவர்களின் அடிரமயான யஸீத் பின் அபஉீரபத் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நான் ெலமா (ைலி) அவர்களிடம், "ஹுரதபியா தினத்தன்று 
(நபித்கதாழர்களான) நீங்கள் எந்த விையத்திற்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் உறுதிதமாழியளித்தீர்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "(வைீ) மைணத்திற்கு(த் தயாைாயிருப்பதாக நாங்கள் உறுதி 
தமாழியளித்கதாம்)'' என்று பதிலளித்தார்கள்.50 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் யஸீத் 
பின் அபஉீரபத் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3794 அப்துல்லாஹ் பின் ரஸத் அல் அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
("அல்ஹர்ைா'ப் கபாரின்கபாது) என்னிடம் ஒருவர் வந்து, "இகதா அப்துல்லாஹ் 
பின் ஹன்ழலா (ைலி) அவர்கள் மக்களிடம் உறுதி தமாழி 
வாங்கிக்தகாண்டிருக்கிைார்'' என்று கூைினார். அவரிடம் நான், "எதற்காக அவர் 
உறுதிதமாழி வாங்குகிைார்?'' என்று ககட் கடன். அதற்கு அவர், "மைணத்ரதச் 
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ெந்திக்க வும் தயாைாயிருக்கும்படி (உறுதிதமாழி வாங்குகிைார்)'' என்று 
கூைினார். அதற்கு நான், "இதற்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
(ரபஅத்துர் ரிள்வானில் உறுதிதமாழி அளித்த) பின்னர் கவறு யாரிடமும் 
நான் உறுதிதமாழி அளிக்கமாட் கடன்'' என்று கூைிகனன்.51 
 
 

 பாடம் : 19 நாடு துைந்து (ஹிஜ்ைத்) தென்ைவர்  

மறுபடியும் தமது தாயகத்தில் குடிகயறுவது தரட தெய்யப்பட்டதாகும். 
  
3795 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (ஒரு முரை 
ஹிஜாஸ் மாகாண ஆளுநர்) ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுஃபிடம் தென்கைன். அவர், 
"இப்னுல் அக்வஉ! நீங்கள் (மதீனாவுக்கு ஹிஜ்ைத் தெய்த பின் அங்கிருந்து) 
உங்கள் குதிகால்களின் வழிகய (கிைாமத்திற்குத்) திரும்பிச் தென்ைதன் மூலம் 
கிைாமவாெியாக மாைி விட்டீர்களா?'' என்று ககட்டார். நான், "இல்ரல. 
ஆயினும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கிைாமத்தில் வெிக்க எனக்கு 
(மட்டும்) அனுமதியளித்தார்கள்'' என்று தொன்கனன்.52  
 
பாடம் : 20 மக்கா தவற்ைிக்குப் பின் இஸ்லாத்தின் படி வாழ்வதாகவும் 
அைப்கபார் புரிவ தாகவும் நற்தெயல்கள் தெய்வதாகவும் ஒருவர் உறுதிதமாழி 
(ரபஅத்) அளிப்ப தும், "மக்கா தவற்ைிக்குப் பின் ஹிஜ்ைத் கிரடயாது' எனும் 
நபிதமாழியின் விளக்கமும்.53 
 
 3796 முஜாைிஉ பின் மஸ்ஊத் அஸ்ஸுலமீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
ஹிஜ்ைத் தெய்தவற்கான உறுதிதமாழி (ரபஅத்) அளிப்பதற்காக நான் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் தென்கைன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஹிஜ்ைத், 
(மக்கா தவற்ைிக்கு முன்) அதற்குரியவர்களுக்குக் கடரமயாகி (நிரைகவைி) 
முடிந்துவிட்டது. இனி இஸ்லாத்தின்படி வாழவும், (கதரவப்பட்டால்) 
அைப்கபார் புரியவும், (பிை) நற்தெயல்கரளச் தெய்யவும் (உறுதி தமாழி 
வாங்குகவன்)'' என்று பதிலளித்தார்கள்.54 
 
 3797 முஜாைிஉ பின் மஸ்ஊத் அஸ்ஸுலமீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
மக்கா தவற்ைிக்குப் பின் நான் என் ெககாதைர் அபூமஅபத் (முஜாலித் பின் 
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மஸ்ஊத் - ைலி) அவர்கரள அரழத்துக்தகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் தென்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஹிஜ்ைத் தெய்வதற் கான 
உறுதிதமாழிரய இவரிடமிருந்து தபறுங்கள்'' என்று கூைிகனன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஹிஜ்ைத் (மக்கா தவற்ைிக்கு முன்) 
அதற்குரியவர்ககளாடு முடிந்துவிட்டது'' என்று கூைினார்கள். நான், 
"அவ்வாைாயின் (இனி) எதற்காக உறுதி தமாழி தபறுவரீ்கள்?'' என்று 
ககட்கடன். "இஸ்லாத்தின்படி வாழ்ந்திடவும், (கதரவப் பட்டால்) அைப்கபார் 
புரிந்திடவும், (பிை) நற் தெயல்கள் தெய்திடவும்தான் (உறுதிதமாழி 
தபறுகவன்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான 
அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: பின்னர் நான் 
அபூமஅபத் (ைலி) அவர்கரளச் ெந்தித்தகபாது, அவர்களி டம் முஜாைிஉ (ைலி) 
அவர்கள் தொன்ன தெய்திரயத் ததரிவித்கதன். அதற்கு அபூ மஅபத் 
"முஜாைிஉ தொன்னது உண்ரமகய'' என்ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
முஜாைிஉ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், பின்னர் நான் முஜாைிஉ (ைலி) அவர்களின் 
ெககாதைரைச் ெந்தித்(து முஜாைிஉ தொன்ன தெய்திரயத் ததரிவித்)தகபாது, 
"முஜாைிஉ தொன்னது உண்ரமகய'' என்று அவர் கூைினார் என 
இடம்தபற்றுள்ளது. அதில் "அபூமஅபத்' எனும் தபயர் இடம்தபைவில்ரல. 
 
 3798 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மக்கா தவற்ைியின்கபாது "(இனி) ஹிஜ்ைத் (மக்காரவத் 
துைப்பது) என்பது கிரடயாது. ஆயினும், அைப்கபார் புரிவதும் (அதற்காகவும் 
பிை நற்தெயல்கள் புரியவும்) எண்ணம் தகாள்வதும்தான் உள்ளது. நீங்கள் 
அைப்கபாருக்குப் புைப்படும்படி அரழக்கப்பட்டால், கபாருக்குப் புைப்படுங்கள்'' 
என்று கூைினார்கள்.55 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் ஐந்து அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3799 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (மக்கா தவற்ைியின்கபாது) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஹிஜ்ைத் (மக்கா ரவத் துைப்பது) 
பற்ைிக் ககட்கப்பட்டது. அவர்கள் "மக்கா தவற்ைிக்குப் பின் ஹிஜ்ைத் 
(மக்காரவத் துைப்பது) என்பது கிரடயாது. ஆயினும், அைப்கபார் புரிவதும் 
(அதற்காக வும் பிை நற்தெயல்கள் புரியவும்) எண்ணம் தகாள்வதும்தான் 
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உள்ளது. நீங்கள் கபாருக் குப் புைப்படும்படி அரழக்கப்பட்டால் புைப் பட்டுச் 
தெல்லுங்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
 3800 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: கிைாமவாெி ஒருவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நாடு துைப்பது (ஹிஜ்ைத்) பற்ைிக் 
ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனக்கு நாெம் 
தான்! ஹிஜ்ைத்தின் நிரல மிகவும் கடினமா னது. உன்னிடம் ஒட்டகங்கள் 
இருக்கின்ை னவா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், "ஆம்' என்று விரடயளித்தார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவற்றுக்குரிய ஸகாத்ரத நீ 
தகாடுத்துவருகிைாயா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், "ஆம்' என்ைார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படிதயன்ைால், நீ பல ஊர்களுக்கு 
அப்பால் தென்றுகூட கவரல தெய்(து வாழலாம்). ஏதனனில், அல்லாஹ் உன் 
நற்தெயல்க(ளின் பிைதி பலன்க)ளிலிருந்து எரதயும் குரைக்கமாட்டான்'' என்று 
தொன்னார்கள்.56 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ் உன் நற்தெயல்க(ளின் பிைதிபலன்க)ளிலிருந்து எரதயும் 
குரைக்க மாட்டான்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. ("ஏதனனில்' எனும் 
தொற்தைாடர் இடம்தபைவில்ரல.) கமலும் அந்த அைிவிப்பில், 
"அவ்தவாட்டகங்கள் (நீர்நிரலகளுக்கு) நீைருந்தச் தெல்லும் (முரை) நாளில் 
அவற்ைின் பாரலக் கை(ந்து ஏரழக ளுக்கு தகாடு)க்கிைாயா?'' என்றும் 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டார்கள். அவர் "ஆம்' என்று 
பதிலளித்தார்'' எனக் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 21 தபண்களிடம் உறுதிப் பிைமாணம் (ரபஅத்) வாங்கிய முரை.57  
 
3801 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவி யார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: இரைநம்பிக்ரக தகாண்ட தபண்கள் (மக்காவிலிருந்து 
மதீனாவுக்கு) நாடு துைந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்தால், பின்வரும் இரைவெனத்துக்ககற்ப அவர்களுக்குத் கதர்வு 
நடத்தப்படும். "நபிகய! இரைநம்பிக்ரக தகாண்ட தபண் கள் உம்மிடம் வந்து, 
தாம் அல்லாஹ்வுக்கு எரதயும் இரண கற்பிக்கமாட்கடாம்; திருடமாட்கடாம்; 
விபொைம் புரியமாட்கடாம்... என்தைல் லாம் உறுதிப் பிைமாணம் அளித்தால், 
அரத ஏற்று, அவர்களுக்காக அல்லாஹ்விடம் பாவமன் னிப்புக் ககாருவைீாக!'' 
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(60:12) என்பகத அந்த வெனமாகும். இரைநம்பிக்ரக தகாண்ட அப்தபண்களில் 
("இரண ரவக்கமாட்கடாம், திருடமாட்கடாம், விபொைம் புரியமாட்கடாம்' 
என்ை) இந்த நிபந்தரனகளுக்கு யார் ஒப்புதல் அளிக்கிைாகைா அவர் கதர்வில் 
தவன்றுவிட்டார் என்று முடிவு தெய்வார்கள். இந்த உறுதிதமாழிரய 
அப்தபண்கள் வாய்தமாழியாக ஒப்புக்தகாண்டுவிட்டால், அவர்களிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களிடம் உறுதிப் பிைமாணம் 
வாங்கிவிட்கடன். நீங்கள் தெல்லலாம்'' என்று கூறுவார்கள். அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! (உறுதிப் பிைமாணம் வாங்கும்கபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் ரக எந்தப் தபண்ணின் ரகரயயும் ஒருகபாதும் 
ததாட்டதில்ரல. வாய் தமாழியாககவ அப்தபண்களிடம் உறுதிதமாழி 
வாங்கினார்கள். அல்லாஹ் ஆரணயிட்ட நிபந்தரன (வாெகங்கரளத்) தவிை 
கவதைரதயும் அப் தபண்களிடமிருந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(உறுதிதமாழியாகப்) தபை வில்ரல. (உறுதிதமாழி வாங்கியகபாது) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ரக, எந்தப் தபண்ணின் ரகரயயும் 
ஒரு கபாதும் ததாட்டதில்ரல. அவர்களிடம் உறுதிதமாழி வாங்கியதும் 
"உங்களிடம் உறுதிப் பிைமாணம் தபற்றுக்தகாண்கடன்'' என்று வார்த்ரதயால் 
மட்டுகம கூறுவார்கள். (தபாதுவாக ஆண்களிடம் உறுதிதமாழி வாங்கும்கபாது 
கைம் பற்றுவரதப் கபான்று தபண்களின் கைம் பற்ைவில்ரல.)58  
 
3802 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள், தபண்களின் உறுதிப் பிைமாணம் (ரபஅத்) ததாடர்பாகக் 
கூைினார்கள்: (தபண்களிடம் உறுதிதமாழி வாங்கிய கபாது) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ரக, எந்தப் தபண்ரணயும் ஒருகபாதும் ததாட் 
டதில்ரல. வாய்தமாழியாககவ தபண்களிடம் உறுதிதமாழி வாங்கினார்கள். 
அவ்வாறு உறுதிதமாழி வாங்கியதும், "உன்னிடம் உறுதிதமாழி 
தபற்றுக்தகாண்கடன். நீ தெல்லலாம்'' என்று கூறுவார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 22 இயன்ை வரை தெவியுற்றுக் கட்டுப்பட்டு நடப்பதாக உறுதிதமாழி 
அளித்தல். 
 
 3803 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (அவர்களின் கட்டரளகரளச்) 
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தெவி யுற்றுக் கீழ்ப்படிந்து நடப்கபாம் என உறுதிதமாழி அளிக்கும்கபாது 
அவர்கள், "என்னால் முடிந்த விையங்களில்' என்று (கெர்த்துச் தொல்லுமாறு) 
கூறுவது வழக்கம்.59 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 23 பருவ வயது எது என்பது பற்ைிய விளக்கம்60  
 
3804 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் பதினான்கு 
வயதினனாக இருந்த கபாது, உஹுதுரடய நாளில் கபாருக்காக (ஆட்கள் 
கதர்வு நடந்த ெமயம்) அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் 
நின்கைன். ஆனால், (கபாரில் கலந்துதகாள்ள) எனக்கு அவர்கள் 
அனுமதியளிக்கவில்ரல. (அடுத்த ஆண்டு நடந்த) அகழ்ப் கபாரின் கபாது, 
நான் அவர்களுக்கு முன் நின்ை ெமயம் நான் பதிரனந்து வயதினனாக இருந் 
கதன். அப்கபாது (கபாரில் கலந்துதகாள்ள) எனக்கு அனுமதியளித்தார்கள். 
இதன் அைிவிப்பாளர் நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் உமர் பின் 
அப்தில் அஸீஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கலீஃபாவாக இருந்தகபாது அவர்களிடம் 
தென்று, (இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களின்) இந்த ஹதீரஸ அவர்களுக்கு 
அைிவித்கதன். அவர்கள், "(அப்படிதயன்ைால்) இதுதான் ெிைியவருக்கும் 
தபரியவருக்கும் இரடகய (கவறுபடுத்திக் காட்டும்) எல்ரலக் ககாடாகும்'' 
என்று கூைிவிட்டு, பதிரனந்து வயரத அரடந்தவர்களுக்கு (இைாணுவப் 
பணிக்கான ஊதியத் ததாரகரய) நிர்ணயிக்கும்படியும் அரதவிடக் குரைந்த 
வயது உரடயவர்கரளச் ெிறுவர்களின் கணக்கில் கெர்த்துவிடும்படியும் தம் 
ஆளுநர்களுக்குக் கடிதம் எழுதினார்கள்.61 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "நான் பதினான்கு வயதின னாக 
இருந்தகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ரனச் ெிறுவனாககவ 
கருதினார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 
 
 பாடம் : 24 இரைமறுப்பாளர்களின் ரககளில் ெிக்கி 
(இழிவுபடுத்தப்பட்டு)விடக் கூடும் என்ை அச்ெம் இருக்கும்கபாது, குர்ஆரன 
இரைமறுப்பாளர்களின் நாட்டுக்கு எடுத்துச் தெல்லக் கூடாது.  
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3805 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: குர்ஆன் 
பிைதியுடன் எதிரியின் நாட்டுக் குப் பயணம் தெய்வரத அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தரட தெய்தார்கள்.62  
 
3806 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: குர்ஆன் 
பிைதியுடன் எதிரியின் நாட்டுக் குப் பயணம் தெய்வரத அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தரட தெய்தார்கள். அது எதிரிகளின் ரகயில் அகப்(பட்டு 
இழிவுபடுத்தப்)படும் என்ை அச்ெகம அதற்குக் காைணம். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3807 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: குர்ஆன் பிைதியுடன் 
(எதிரியின் நாட்டுக்குப்) பயணம் தெய்யாதீர்கள். ஏதனனில், அது எதிரி களின் 
ரகயில் அகப்(பட்டு இழிவுபடுத்தப்)படுவரத என்னால் அஞ்ொமல் இருக்க 
முடியவில்ரல. இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அய்யூப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
(அப்படித் தான்) அரத எதிரிகள் எடுத்துரவத்துக்தகாண்டு, உங்களுடன் 
அவர்கள் குதர்க்கவாதம் தெய்தனர். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், இஸ்மாயலீ் பின் உலய்யா மற்றும் 
அப்துல் வஹ்ஹாப் அஸ்ஸகஃப ீ(ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் "அது 
எதிரிகளின் ரகயில் அகப்(பட்டு இழிவு படுத்தப்)படுவரத நான் அஞ்சுகிகைன்'' 
என்று இடம்தபற்றுள்ளது. சுஃப்யான் பின் உரயனா மற்றும் அள்ளஹ்ஹாக் 
பின் உஸ்மான் (ைஹ்) ஆகி கயாைது அைிவிப்பில் "எதிரிகளின் ரகயில் அது 
அகப்(பட்டு இழிவுபடுத்தப்)படும் என்ை அச்ெகம இதற்குக் காைணம்'' என்று 
இடம் தபற்றுள்ளது.  
 
பாடம் : 25 குதிரைப் பந்தயமும் அதற்காகக் குதிரைரய தமலிய ரவ(த்துப் 
பயிற்ெி யளி)ப்பதும். 
 3808 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமலிய ரவக்கப்பட்ட (பயிற்ெியளிக்கப் பட்ட) குதிரைகளுக்கிரடகய 
"அல்ஹஃப்யா' எனுமிடத்திலிருந்து பந்தயம் ரவத்தார்கள். "ஸனிய்யத்துல் 
வதா' மரலக் குன்கை அதன் பந்தய எல்ரலயாக இருந்தது. (அவ்வாகை) 
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தமலிய ரவக்கப்படாத (பயிற்ெியளிக்கப்படாத) குதிரைகளுக்கிரடகய 
"ஸனிய்யத்துல் வதா'விலிருந்து பனூ ஸுரைக் பள்ளிவாெல்வரை பந்தயம் 
ரவத்தார்கள். இந்தப் கபாட்டியில் கலந்துதகாண்டவர்களில் நானும் ஒருவன் 
ஆகவன்.63 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் பதினாறு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் இஸ்மாயலீ் பின் உலய்யா மற்றும் ஹம்மாத் பின் ரஸத் (ைஹ்) 
ஆகிகயாைது அைிவிப்பில், "நான் அந்தப் பயணத்தில் முந்தி வந்கதன். 
அப்கபாது நானிருந்த குதிரை அந்தப் பள்ளிவாெரலத் தாவிக் குதித்தது'' என்று 
கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
பாடம் : 26 குதிரைகளின் தநற்ைிகளில் மறுரம நாள்வரை நன்ரம 
பிரணக்கப்பட்டி ருக்கிைது.64  
 
3809 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (இரைவழியில் 
தெலுத்தப்படும்) குதிரை களின் தநற்ைிகளில் மறுரம நாள்வரை நன்ரம 
உள்ளது. இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.65 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் ஏழு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3810 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், குதிரைதயான்ைின் தநற்ைி கைாமத்ரதத் தம் விைலால் 
சுருட்டிவிட்டபடி "குதிரைகளின் தநற்ைிகளில் மறுரம நாள்வரை கபார்ச் 
தெல்வமும் (மறுரமயில் கிரடக்கும்) பிைதி பலன் என்ை நன்ரமயும் 
பிரணக்கப்பட்டிருக் கின்ைன'' என்று கூைியரத நான் கண்கடன். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஜரீர் பின் அப்தில் லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3811 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: குதிரைகளின் 
தநற்ைிகளில் மறுரம நாள் வரை நன்ரம பிரணக்கப்பட்டிருக்கிைது. அரவ: 
(அவற்ைில் ஏைி அைப்கபார் புரிவதால் கிரடக்கும்) கபார்ச் தெல்வமும் 
(மறுரமயில் கிரடக்கும்) பிைதிபலனும் ஆகும்.66 இரத உர்வா பின் 
அல்ஜஅத் அல்பாரிக்கீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
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3812 உர்வா அல்பாரிக்கீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "குதிரைகளின் தநற்ைிகளில் நன்ரம பிரணக்கப்பட்டி 
ருக்கிைது'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அது 
எப்படி?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "(அவற்ைில் ஏைி அைப்கபார் 
புரிவதால்) நன்ரமயும் கபார்ச் தெல்வமும் மறுரம நாள்வரை கிரடக்குகம!'' 
என்று விரடயளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பா ளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் (உர்வா அல்பாரிக்கீ (ைலி) அவர்களின் தந்ரத 
தபயருடன் இரணத்து) உர்வா பின் அல்ஜஅத் (ைலி) என இடம் தபற்றுள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் உர்வா அல்பாரிக்கீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
"(அவற்ைில் ஏைி அைப்கபார் புரிவதால்) பிைதிபலனும் கபார்ச் தெல்வமும் 
கிரடக்குகம!'' எனும் குைிப்பு இல்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உர்வா 
அல்பாரிக்கீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைிலும் "(அவற்ைில் 
ஏைி அைப் கபார் புரிவதால்) பிைதிபலனும் கபார்ச் தெல்வமும் கிரடக்குகம!'' 
எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  
 
3813 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: குதிரைகளின் 
தநற்ைிகளில் அருள்வளம் (பைக்கத்) உள்ளது. இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 27 குதிரையின் தன்ரமகளில் விரும்பத் தகாத அம்ெம்.67  
 
3814 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் குதிரைகளில் "ைிகால்' வரகரய விரும்பாத வர்களாக 
இருந்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3815 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அப்துர் 
ைஸ்ஸாக் பின் ஹம்மாம் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "ைிகால் என்பது 
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குதிரையின் வலப் பக்கப் பின் காலிலும் இடப் பக்க முன் காலிலும் 
தவள்ரள நிைம் இருப்பதாகும். அல்லது வலப் பக்க முன் காலிலும் இடப் 
பக்கப் பின் காலிலும் தவள்ரள நிைம் காணப்படுவதாகும்'' என்று கூடுதலாக 
இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 28 அைப்கபார் புரிதல் மற்றும் அல்லாஹ் வின் பாரதயில் 
புைப்படுதல் ஆகிய வற்ைின் ெிைப்பு. 
 
 3816 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
பாரதயில் கபாைாடுவ தற்காகவும், அவன்மீது தகாண்ட நம்பிக்ரக யாலும் 
அவனுரடய தூதர்கரள தமய்ப் படுத்துவதற்காகவும் என்கை யார் அவனு 
ரடய பாரதயில் புைப்படுகிைாகைா அவரைச் தொர்க்கத்தில் நுரழய ரவக்க 
அல்லாஹ் தபாறுப்கபற்றுக்தகாண்டுள்ளான். அல்லது அவர் தபற்ை 
நன்ரமயுடன் அல்லது கபார்ச் தெல்வத்துடன் அவர் புைப்பட்ட வடீ்டுக்கக 
அவரைத் திரும்பக் தகாண்டுகபாய்ச் கெர்க்க அல்லாஹ் தபாறுப்கபற்றுள்ளான். 
முஹம்மதின் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அ(ந்த இரை)வன் மீதாரணயாக! 
அல்லாஹ்வின் வழியில் (அைப்கபாரில்) காயப்படுத்தப்பட்டவர், அவர் 
காயப்பட்ட அகத நிரலயில் மறுரம நாளில் வருவார். அவைது 
(விழுப்புண்ணிலிருந்து வழியும் திைவத்தின்) நிைம் இைத்தத்தின் 
நிைத்திலிருக்கும். அதன் மணகமா கஸ்தூரி மணமாயிருக்கும். முஹம்மதின் 
உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அ(ந்த இரை)வன் மீதாரணயாக! முஸ்லிம் 
களுக்குச் ெிைமம் ஏற்பட்டுவிடும் என்ை நிரல இல்ரலயாயின், 
அல்லாஹ்வின் பாரதயில் அைப்கபார் புரிய புைப்படும் அரனத்துப் பரடப் 
பிரிவுகளிலும் கலந்துதகாள்ளாமல் நான் ஒருகபாதும் பின்தங்கமாட்கடன். 
(ஒன்று விடாமல் அரனத்திலும் கலந்திருப்கபன்.) ஆயினும், அவர்கள் 
அரனவரையும் ஏற்ைிச் தெல்வதற்கு என்னிடமும் வாகன வெதிகள் இல்ரல. 
அவர் களிடமும் வாகன வெதிகள் இல்ரல. இந்நிரலயில் என்னுடன் 
வைாமல் பின்தங்கிவிடுவது அவர்களுக்கு மன கவதரனரய உண்டாக்கும் 
(ஆககவதான், அரனத்துப் பரடப் பிரிவுகளி லும் நான் 
கலந்துதகாள்ளவில்ரல). முஹம்மதின் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா 
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அவன்மீது ெத்தியமாக! நான் அல்லாஹ்வின் பாரதயில் கபாரிட்டுக் 
தகால்லப்பட்டுப் பிைகு (உயிர் தகாடுக்கப்பட்டு) மீண்டும் கபாரிட்டுக் 
தகால்லப்பட்டுப் பிைகு (உயிர்க் தகாடுக்கப்பட்டு) மீண்டும் கபாரிட்டுக் 
தகால்லப்படுவரதகய நான் விரும்புகிகைன்.68 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
3817 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ், தனது பாரதயில் அைப் 
கபார் புரியச் தென்ைவரைச் தொர்க்கத்தில் நுரழவிப்கபன்; அல்லது 
(மறுரமயின்) நற்பலன் அல்லது அவர் அரடந்துதகாண்ட கபார்ச் தெல்வம் 
ஆகியவற்றுடன் அவர் புைப்பட்ட அவைது இல்லத்திற்கக அவரைத் திருப்பி 
அனுப்புகவன் என்று தபாறுப்கபற் றுக்தகாண்டான். அவர் அல்லாஹ்வின் 
பாரதயில் கபாரிடவும் அவனுரடய வார்த் ரதரய தமய்ப்பிக்கவுகம 
புைப்பட்டுச் தென்ைிருக்க கவண்டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
3818 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் பாரதயில் (அைப் 
கபாரில்) காயப்படுத்தப்பட்ட ஒருவர் -தனது பாரதயில் காயப்படுத்தப்பட்டவர் 
யார் என்பரத அல்லாஹ் அைிவான்- தமது (விழுப்புண்ணிலிருந்து) குருதி 
தகாப்புளிக்கின்ை நிரலயிகலகய மறுரம நாளில் வருவார். அவைது 
(காயத்திலிருந்து வழியும் திைவத்தின்) நிைம் இைத்தத்தின் நிைத்திலிருக்கும். 
அதன் மணகமா கஸ்தூரி மணமாயிருக்கும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 
 3819 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் இந்த ஹதீஸும் ஒன்ைாகும். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
பாரதயில் ஒரு முஸ்லிமுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒவ்தவாரு காயங்களும், 
தாக்கப்பட்ட கநைத்தில் இருந்தரதப் கபான்று குருதி தகாப்புளிக்கும் 
நிரலயிகலகய மறுரம நாளில் காணப்படும். (அவைது காயத்திலி ருந்து 
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வழியும் திைவத்தின்) நிைம் இைத்தத்தின் நிைத்திலிருக்கும். மணம் கஸ்தூரி 
மணமாயி ருக்கும். முஹம்மதின் உயிர் எவன் ரகயி லுள்ளகதா அ(ந்த 
இரை)வன் மீதாரணயாக! இரைநம்பிக்ரகயாளர்களுக்குச் ெிைமம் ஏற் 
பட்டுவிடும் என்ை அச்ெம் (மட்டும்) எனக்கில் ரலயாயின், அல்லாஹ்வின் 
பாரதயில் அைப்கபாரிட புைப்பட்டுச் தெல்லும் அரனத் துப் பரடப் 
பிரிவுகளிலும் கலந்துதகாள் ளாமல் நான் அமர்ந்திருக்க மாட்கடன். (ஒன்று 
விடாமல் அரனத்திலும் கலந்திருப்கபன்). ஆயினும், அவர்கள் 
அரனவரையும் ஏற்ைிச் தெல்வதற்கு என்னிடமும் வாகன வெதி இல்ரல. 
என்ரனப் பின்பற்ைி வருவதற்கு அவர்களிடமும் எந்த வெதியும் இல்ரல. 
நான் தென்ை பிைகு கபாரில் கலந்து தகாள்ளாமல் அமர்ந்துதகாண்டிருக்க 
அவர் களது மனமும் இடம் தகாடுக்காது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "இரைநம்பிக்ரகயாளர்களுக்குச் ெிைமம் ஏற்பட்டுவிடும் என்ை அச்ெம் 
(மட்டும்) எனக்கில்ரலயாயின் நான் (அனுப்பிரவக்கும்) எந்தப் பரடப் 
பிரிவிலும் கலந்துதகாள்ளாமல் நான் பின்தங்கியிருக்கமாட்கடன்...'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும், அதில் "என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா 
அவன்மீது ெத்தியமாக! நான் அல்லாஹ் வின் பாரதயில் (கபாரிட்டுக்) 
தகால்லப்பட்டு, மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கப்(பட்டு, மீண்டும் மீண்டும் தகால்லப்)பட 
கவண்டும் என நான் விரும்புகிகைன்'' என்று காணப்படுகிைது. மற்ைரவ கமற் 
கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "என் 
ெமுதாயத்தாருக்குச் ெிைமம் ஏற்பட்டுவிடும் என்ை அச்ெம் (மட்டும்) எனக் 
கில்ரலயாயின், நான் அனுப்பிரவக்கும் எந்தப் பரடப் பிரிவிலும் நானும் 
கலந்துதகாள்ளாமல் பின் தங்கியிருக்கமாட்கடன்...'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
3820 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், தனது பாரதயில் 
புைப்பட்டுச் தென்ைவரை (தொர்க்கத்தில் நுரழவிப்ப தற்கு, அல்லது 
மறுரமயின் பிைதிபலனு டகனா, கபார்ச் தெல்வத்துடகனா அவைது 
இல்லத்திற்குத் திருப்பியனுப்புவதற்கு) அல்லாஹ் தபாறுப்கபற்றுக்தகாண்டுள் 
ளான்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகி, "அல்லாஹ் வின் பாரதயில் அைப்கபார் 
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புரிய புைப் பட்டுச் தெல்லும் எந்தப் பரடப் பிரிவிலும் கலந்துதகாள்ளாமல் 
நான் பின்தங்கியிருக்க மாட்கடன்'' என்பகதாடு முடிவரடகிைது. 
 

பாடம் : 29 அல்லாஹ்வின் பாரதயில் (அைப் கபாரில்) வைீமைணம் 
அரடவதன் ெிைப்பு. 
 
 3821 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்விடம் நன்ரம கிரடக்கும் 
நிரலயில் இைந்துகபாகின்ை எவரும் உலகமும் உலகத்திலுள்ள 
தெல்வங்களும் கிரடப்பதாக இருந்தாலும் (மீண்டும்) உலகத்துக்குத் 
திரும்பிவை விரும்பமாட்டார். (இரைவழியில் தகால்லப்பட்ட) உயிர்த் 
தியாகிரயத் தவிை. அவர் வைீமைணத்திற்குக் கிரடக்கும் கமன்ரமரயக் 
கண்டுவிட்ட காைணத்தால் உலகத்துக்கு மீண்டும் வந்து (இரைவழியில் 
கபாரிட்டு) தகால்லப்பட கவண்டும் என்கை ஆரெப்படுவார். இரத அனஸ் 
பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.69 
 
 3822 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தொர்க்கத்தில் நுரழயும் எவரும் 
உலகத்திலுள்ள தெல்வங்கள் அரனத்தும் அவருக்குக் கிரடப்பதாக 
இருந்தாலும் உலகத்துக்குத் திரும்பிவை விரும்பமாட்டார். உயிர்த் 
தியாகிரயத் தவிை! அவர் தமக்கு (இரைவனிடத்தில்) கிரடக்கும் 
கண்ணியத்ரதக் கண்டுவிட்ட காைணத்தால் உலகத்துக்குத் திரும்பிவந்து 
(இரைவழியில் கபாரிட்டு) பத்து முரைகள் தகால்லப்பட கவண்டும் என்று 
ஆரெப்படுவார். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
3823 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம், 
"அல்லாஹ் வின் வழியில் அைப்கபார் புரிவதற்கு நிகைான அைச் தெயல் எது?'' 
என்று ககட்கப் பட்டது. "அதற்கு நிகைான அைத்ரதச் தெய்ய நீங்கள் ெக்தி 
தபைமாட்டீர்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் விரடயளித்தார்கள். முன்பு 
கபான்கை மீண்டும் இைண்டு அல்லது மூன்று முரை (மக்கள்) ககட்டனர். 
ஒவ்தவாரு முரையும் "அரதச் தெய்ய நீங்கள் ெக்தி தபைமாட்டீர்கள்'' என்கை 
நபியவர்கள் பதிலளித்தார்கள். மூன்ைாவது முரை, "அல்லாஹ்வின் வழியில் 
அைப்கபார் புரிகின்ைவரின் நிரல, (இரடவிடாது) கநான்பு கநாற்று, 
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(இரடவிடாது) நின்று வணங்கி, அல்லாஹ்வின் வெனங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து 
நடந்தவரின் நிரலரயப் கபான்ைதாகும். அல்லாஹ்வின் வழியில் 
அைப்கபாரில் ஈடுபட்டவர் திரும்பி வருகின்ை வரை (இகத நிரலயில் 
உள்ளார்)'' என்று கூைினார்கள.70 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
3824 நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்) 
அருகில் இருந்கதன். அப்கபாது ஒரு மனிதர், "நான் இஸ்லாத்ரதத் தழுவிய 
பின்னர் எந்த ஒரு நற்தெயரலயும் தெய்யாமலிருப்பரத ஒரு தபாருட்டாககவ 
கருதமாட்கடன்; ஹாஜிகளுக்குக் குடிநீர் வழங்குவரதத் தவிை'' என்று 
கூைினார். மற்தைாருவர், "நான் இஸ்லாத்ரதத் தழுவிய பின்னர் எந்த ஒரு 
நற்தெயரலயும் தெய்யா மலிருப்பரத ஒரு தபாருட்டாககவ நான் 
கருதமாட்கடன்; "மஸ்ஜிதுல் ஹைாம்' (புனிதப்) பள்ளிவாெரல நிர்வகிப்பரத 
தவிை'' என்று தொன்னார். இன்தனாருவர், "நீங்கள் தொல்வ ரததயல்லாம்விட 
அல்லாஹ்வின் வழியில் அைப்கபார் புரிவகத மிகவும் ெிைந்ததாகும்'' என்று 
கூைினார். அப்கபாது அவர்கள் மூவரையும் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
கண்டித்தார்கள். "நீங்கள் உங்கள் குைல்கரள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது தொற்தபாழிவு கமரடக்கு அருகில் உயர்த்தாதீர்கள். இது ஒரு 
தவள் ளிக்கிழரம தினமாகும். நான் ஜுமுஆ ததாழுரகரய ததாழுததும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று நீங்கள் கருத்து கவறுபாடு 
தகாண்ட விையத்தில் விளக்கம் ககட்கபன்'' என்று கூைினார்கள். 
அப்கபாதுதான் வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "ஹாஜிகளுக்குக் 
குடிநீர் வழங்கி, மஸ்ஜிதுல் ஹைாரம நிர்வகிப்கபாரை அல்லாஹ்ரவயும் 
இறுதி நாரளயும் நம்பி, அல்லாஹ்வின் பாரதயில் கபாரிடுகவாரைப் 
கபான்று கருதுகிைரீ்களா?'' (9:19) எனும் வெனத்ரத இறுதிவரை அருளினான். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதிலும் "நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்) 
அருகில் இருந்கதன்...'' என்கை ஹதீஸ் துவங்குகிைது. மற்ைரவ கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை காணப்படுகின்ைன.  
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பாடம் : 30 இரைவழியில் (கபாரிட) காரலயிலும் மாரலயிலும் தெல்வதன் 
ெிைப்பு.  
 
3825 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
பாரதயில் காரலயில் அல்லது மாரலயில் (கபார் புரியச்) தெல் வதானது, 
இந்த உலகத்ரதயும் அதிலுள்ள வற்ரையும்விடச் ெிைந்ததாகும். இரத 
அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.71 
 
 3826 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் அடியார் 
அல்லாஹ்வின் பாரதயில் (அைப்கபார் புரியச்) தெல்கின்ை காரல கநைம் 
அல்லது மாரல கநைமானது, இவ்வுல கத்ரதவிடவும் 
அதிலுள்ளவற்ரைவிடவும் ெிைந்ததாகும். இரத ெஹ்ல் பின் ெஅத் 
அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.72  
 
3827 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் பாரதயில் 
காரலயில் அல்லது மாரலயில் (கபார் புரியச்) தெல்வதானது, 
இவ்வுலகத்ரதயும் அதிலுள்ளவற்ரையும் விடச் ெிைந்ததாகும். இரத ெஹ்ல் 
பின் ெஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 3827-ஆ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் 
ெமுதாயத்தாரில் ெிலருக்குச் ெிைமம் ஏற்பட்டுவிடும் என்ை அச்ெம் 
எனக்கில்ரலயாயின், நான் அனுப்பிரவக்கின்ை எந்தப் பரடப் பிரிவிலும் 
நான் கலந்துதகாள்ளாமல் பின்தங்க மாட்கடன். அல்லாஹ்வின் பாரதயில் 
காரலயில் அல்லது மாரலயில் (கபார் புரியச்) தெல்வதானது, 
இவ்வுலகத்ரதயும் அதிலுள்ளவற்ரையும்விடச் ெிைந்ததாகும். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
 
 3828 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
பாரதயில் காரலயில் அல்லது மாரலயில் (கபார் புரியச்) தெல்வ தானது, 
சூரியன் எதன் மீது உதித்து மரைகின் ைகதா அந்த உலகத்ரதவிடச் 
ெிைந்ததாகும். இரத அபூஅய்யூப் அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.73 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
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வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஅய்யூப் அல் அன்ொரீ (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 31 அல்லாஹ் (தனது பாரதயில்) அைப் கபார் 
புரிந்தவர்களுக்காகச் தொர்க்கத்தில் தயாரித்துரவத்துள்ள படித்தைங்கள்.  
 
3829 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (என்னிடம்) "அபூெயதீ்! அல்லாஹ்ரவ 
இரைவனாகவும் இஸ்லாத்ரத மார்க்கமாக வும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 
இரைத் தூதர் எனவும் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக் தகாண்டவருக்குச் தொர்க்கம் 
உறுதியாகிவிட்டது'' என்று கூைினார்கள். இரதக் ககட்டு வியப்பரடந்த நான், 
"மீண்டும் ஒரு முரை தொல்லுங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று 
ககட்கடன். (மீண்டும்) அவ்வாகை அவர்கள் தொல்லிவிட்டு, இன்தனான்றும் 
தொல்கிகைன். தொர்க்கத்தில் ஓர் அடியார் நூறு படித்தைங்களுக்கு 
உயர்த்தப்படுவார். ஒவ்கவார் இரு படித்தைங்களுக்கிரடகய வானத்திற்கும் 
பூமிக்கும் இரடயிலுள்ளரதப் கபான்ை ததாரலவு இருக்கும்'' என்று 
கூைினார்கள். நான், "அது என்ன (நற்தெயலுக்குக் கிரடக்கும் தவகுமதி), 
அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு "அல்லாஹ்வின் 
பாரதயில் அைப்கபார் புரிதல், அல்லாஹ்வின் பாரதயில் அைப் கபார் புரிதல்'' 
என்று விரடயளித்தார்கள்.  
 
பாடம் : 32 அல்லாஹ்வின் பாரதயில் தகால்லப் பட்டவரின் அரனத்துப் 
பாவங்களும் மன்னிக்கப்படுகின்ைன; கடரனத் தவிை!  
 
3830 அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (ஒரு முரை) எங்களிரடகய நின்று, "அல்லாஹ் வின் பாரதயில் 
அைப்கபார் புரிவதும் அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்ரக தகாள்வதும் 
நற்தெயல்களிகலகய மிகவும் ெிைந்ததாகும்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது 
ஒரு மனிதர் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் அல்லாஹ்வின் 
பாரதயில் (அைப்கபாரில்) தகால்லப் பட்டால், என் பாவங்கள் அரனத்தும் 
மன்னிக்கப்படுமா, கூறுங்கள்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 

1817

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆட்சசயதசகாரம்



 
 
 

(ஸல்) அவர்கள், "ஆம், நீங்கள் அல்லாஹ்வின் பாரதயில் தபாறுரமயுடனும் 
(இரைவனுக்காக எனும்) தூய எண்ணத்துடனும் புைமுதுகிட்டு ஓடாமல் 
முன்கனாக்கிச் தென்று தகால்லப்பட்டால், (உங்கள் அரனத்துப் பாவங்களும் 
மன்னிக்கப்படும்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். பிைகு (ெிைிது கநைம் கழித்து) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எப்படிக் ககட்டீர்கள் (மீண்டும் 
தொல்லுங்கள்)?'' என்று ககட்டார்கள். அந்த மனிதர், "நான் அல்லாஹ்வின் 
பாரதயில் (அைப்கபாரில்) தகால்லப்பட்டால், என் பாவங்கள் அரனத்தும் 
மன்னிக்கப்படுமா, கூறுங்கள்?'' என்று ககட்டார். மீண்டும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம், நீங்கள் தபாறுரமயுடனும் (இரைவ னுக்காக 
எனும்) தூய எண்ணத்துடனும் புைமுதுகிட்டு ஓடாமல் முன்கனாக்கிச் 
தெல்லும்கபாது (தகால்லப்பட்டுவிட்டால் உங்கள் பாவங்கள் அரனத்தும் 
மன்னிக்கப்பட்டுவிடுகின்ைன.) ஆனால், கடரனத் தவிை! ஏதனனில், (வானவர்) 
ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் என்னிடம் (இப்கபாதுதான்) இவ்வாறு கூைினார்'' 
என்ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 
"ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, நான் 
அல்லாஹ்வின் பாரதயில் (அைப்கபாரில்) தகால்லப்பட்டால்...?'' என்று 
ககட்டார் என கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி இடம்தபற் றுள்ளது.  
 
3831 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஒருவர் 
மற்தைாருவரைவிடக் கூடுதலாக அைிவிக்கிைார். "நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தொற்தபாழிவு கமரட மீதிருந்த கபாது அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து 
கமற்கண்டவாறு ககட்டார்'' என இடம்தபற் றுள்ளது. 
 
 3832 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (அைப்கபாரில் 
தகால்லப்பட்ட) உயிர்த் தியாகியின் அரனத்துப் பாவங்களும் மன் 
னிக்கப்பட்டுவிடுகின்ைன; கடரனத் தவிை. இரத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் 
பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
 
3833 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் பாரதயில் 
வைீமணமரடவது அரனத்துப் பாவங்கரளயும் அழித்து விடும்; கடரனத் 
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தவிை. இரத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 
 
 பாடம் : 33 (அைப்கபாரில்) வைீமணம் அரடந்தவர் களின் உயிர்கள் 
தொர்க்கத்தில் உள்ளன. அவர்கள் தம் இரைவனிடம் உயிகைாடு உள்ளனர்; 
உணவளிக்கப் படுகின்ைனர். 
 
 3834 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடம், "(நபிகய!) அல்லாஹ் வின் 
வழியில் தகால்லப்பட்கடாரை இைந்கதார் என நீர் எண்ண கவண்டாம். 
மாைாக, (அவர்கள்) உயிருடன் உள்ளனர்; தம் இரைவனிடம் (தநருக்கமாக) 
உள்ளனர்; உணவளிக்கப்தபறு கின்ைனர்'' (3:169) எனும் இந்த இரைவெனத் 
ரதப் பற்ைிக் ககட்கடாம். அதற்கு அவர்கள் கூைினார்கள்: ததரிந்து தகாள்க. 
இந்த வெனம் குைித்து முன்கப நாங்கள் (நபியவர்களிடம்) ககட்டுவிட்கடாம். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைி னார்கள்: அவர்களின் உயிர்கள் பச்ரெ 
நிைப் பைரவகளின் வயிறுகளில் (தெலுத்தப்பட்டு) இருக்கும். அவற்றுக்தகன 
இரைஅரியரணயின் (அர்ைின்) கீழ் மாட்டப்பட்டுள்ள கண்ணாடிக் கூண்டுகள் 
இருக்கும். அரவ தொர்க்கத்தில் விரும்பியவாறு உண்டு களித்துவிட்டுப் பின்பு 
அந்தக் கூண்டுக்குள் வந்து அரடயும். அப்கபாது அவர்களின் இரைவன் 
அவர்களிடம் ஒரு முரை கதான்ைி, "நீங்கள் எரதகயனும் 
ஆரெப்படுகிைரீ்களா?'' என்று ககட்பான். அதற்கு அவர்கள், "நாங்கள் 
ஆரெப்படுவதற்கு என்ன உள்ளது? நாங்கள்தாம் தொர்க்கத்தில் 
விரும்பியவாறு உண்டு களித்துக்தகாண்டிருக்கி கைாகம!'' என்று கூறுவர். 
இவ்வாகை மூன்று முரை (ககள்வியும் பதிலும்) நரடதபறுகிைது. 
எரதகயனும் ககட்காமல் நாம் விடப்படமாட்கடாம் என்பரத அவர்கள் 
காணும்கபாது, "இரைவா! எங்கள் உயிர்கரள எங்கள் உடல்களுக்குள் 
திரும்பவும் தெலுத்துவாயாக! நாங்கள் உனது பாரதயில் மீண்டும் ஒரு 
முரை தகால்லப்பட கவண்டும்'' என்று கூறுவர். அவர்களுக்கு (இரதத் தவிை) 
கவதைந்தத் கதரவயும் இல்ரலதயன்பரத இரைவன் காணும்கபாது, 
அவர்கள் (அகத நிரலயில்) விடப்படுவார்கள்.74 இந்த ஹதீஸ் ஆறு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 பாடம் : 34 அைப்கபார் மற்றும் எல்ரலரயக் காவல் புரிவதன் ெிைப்பு. 
 
 3835 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "மக்களில் ெிைந்தவர் யார்?'' என்று ககட்டார். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் பாரதயில் தம் தபாருளா லும் 
உயிைாலும் கபாைாடுபவகை (மக்களில் ெிைந்தவர்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
அந்த மனிதர், "பிைகு யார்?'' என்று ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "(குழப்பம், 
கபார் கபான்ை சூழல்களில்) மரலக் கணவாய்களில் ஒன்ைில் 
வெித்துக்தகாண்டு, தம் இரைவனான அல்லாஹ்ரவ வழிபட்டவாறு தம்மால் 
மக்களுக்குத் தீங்கு கநைாமல் தவிர்த்துவருகின்ை இரைநம்பிக்ரகயாளர்'' 
என்று விரடயளித்தார்கள்.75  
 
3836 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! மக்களில் ெிைந்தவர் யார்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு, 
"அல்லாஹ்வின் பாரதயில் தம் உயிைாலும் தபாருளாலும் கபாைாடுகின்ை 
இரைநம்பிக் ரகயாளகை (மக்களில் ெிைந்தவர்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
"பிைகு யார்?'' என்று அந்த மனிதர் ககட்டார். அதற்கு, "பிைகு (மக்களில் 
ெிைந்தவர் யாதைனில், குழப்ப கநைங்களில்) மரலக் கணவாய்களில் ஒன்ைில் 
ஒதுங்கி, தம் இரைவரன வழிபட்டவாறு தம்மால் மக்க ளுக்குத் தீங்கு 
கநைாமல் தவிர்த்துவருகின்ை இரைநம்பிக்ரகயாளர் ஆவார்'' என்று 
விரடயளித்தார்கள்.  
 
3837 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற் 
கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "கமலும் 
(மக்களில் ெிைந்தவர் யாதைனில்)'' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது. "பிைகு (மக்களில் 
ெிைந்தவர் யாதைனில்)'' என்று காணப்படவில்ரல. 
 
 3838 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மனிதர் 
அல்லாஹ்வின் பாரதயில் (தெலுத்துவதற்குத் தயாைாக) தமது குதிரையின் 
கடிவாளத்ரதப் பிடித்தவண்ணம் இருப்பதும் மனித வாழ்வின் நலமான 
அம்ெகமயாகும். அவர் எதிரியின் ஆர்ப்பரிப்ரபகயா ஆகவெக் குைரலகயா 
தெவியுறும்கபாததல்லாம், வைீமைணமும் இைப்பும் உள்ள இடங்கரளத் கதடி 
அந்தக் குதிரையில் அமர்ந்து பைப்பார். அல்லது ஒரு மனிதர் (குழப்ப 
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கநைங்களில்) தமது ெிைிய ஆட்டு மந்ரதயுடன் இந்த மரலகளின் உச்ெிகளில் 
ஒன்ைில், அல்லது இந்தப் பள்ளத்தாக்குகளில் ஒன்ைின் நடுவில் 
ததாழுரகரய நிரலநாட்டி, ஸகாத்ரத வழங்கி, மைணம் வரும்வரையில் தம் 
இரைவரன வழிபட்ட வண்ணம் வெித்து வருகிைார். மக்களில் இவரும் 
நன்ரமயிகலகய உள்ளார். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 
 
 3839 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ("இந்த 
மரலகளின் உச்ெிகளில் ஒன்ைில்' என்பதற்குப் பகைமாக) "இந்த மரலக் 
கணவாய்களில் ஒன்ைில்' என இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
3840 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந் துள்ளது. அவற்ைிலும் 
"மரலக் கணவாய்கள் ஒன்ைில்' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது. 
 
 பாடம் : 35 (அைப்கபாரில் கலந்துதகாண்ட) இரு வரில் ஒருவர் மற்ைவரைக் 
தகான்று விடுகிைார். பிைகு அவ்விருவருகம தொர்க்கத்தில் நுரழகின்ைனர் 
(அது எவ்வாறு?) என்பது பற்ைிய விளக்கம்.  
 
3841 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "அல்லாஹ், இைண்டு 
மனிதர்கரளப் பார்த்துச் ெிரிக்கின்ைான். அவ்விருவரில் ஒருவர் மற்ைவரைக் 
தகான்றுவிடுகின்ைார். இருவருகம தொர்க்கத்தில் நுரழயவும் தெய் கின்ைனர்'' 
என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். "அது எவ்வாறு, 
அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று மக்கள் ககட்டனர். அதற்கு, "இவர் 
அல்லாஹ்வின் பாரத யில் கபாரிட்டு, வைீமைணம் அரடந்துவிடு கிைார். 
பிைகு (அவரைக்) தகான்ைவர் இஸ் லாத்ரத ஏற்று பாவமன்னிப்புக் ககாை, 
அரத ஏற்று அல்லாஹ் அவரை மன்னித்துவிடுகிைான். பிைகு அவரும் 
அைப்கபாரில் (தகால்லப்பட்டு) உயிர்த் தியாகி ஆகிவிடுகிைார் (எனகவ இரு 
வருகம தொர்க்கத்தில் நுரழகின்ைனர்)'' என்று பதிலளித்தார்கள்.76 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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 3842 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் இதுவும் ஒன்ைாகும். 
"அல்லாஹ் இைண்டு மனிதர்கரளப் பார்த்துச் ெிரிக்கின்ைான். அவ்விருவரில் 
ஒருவர் மற்தைாருவரைக் தகான்றுவிடுகிைார். அவ்விருவருகம தொர்க்கத்தில் 
நுரழந்தும் விடுகின்ைனர்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள். மக்கள், "அது எப்படி, அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்டனர். 
இவர் (இரைவழியில் கபாரிட்டுக்) தகால்லப்படுகிைார்; தொர்க்கத்தில் நுரழந்து 
விடுகிைார். பின்னர் (அவரைக் தகான்ை) மற்தைாருவர் பாவமன்னிப்புக் ககாை, 
அல்லாஹ் அவரை மன்னித்து, இஸ்லாத்திற்கு வழிகாட்டுகிைான். பின்னர் 
அவர் இரைவழி யில் கபாரிட்டுக் தகால்லப்படுகிைார் (தொர்க்கம் தெல்கிைார்)'' 
என்று அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதிலளித் தார்கள்.  
 

பாடம் : 36 இரைமறுப்பாளரன (கபாரில்) தகான்ை பின்னர் (மார்க்கத்தில்) 
உறுதிகயாடு இருத்தல்.77 
 
 3843 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் 
இரைமறுப்பாளனும் (அைப்கபாரில்) அவரனக் தகான்ை (இரைநம்பிக்ரக 
தகாண்ட) வரும் ஒருகபாதும் நைகத்தில் ஒன்றுகெைமாட்டார்கள். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3844 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இைண்டு கபர், ஒருவர் மற்தைாருவருக்கு இரடயூறு தெய்யும் 
வரகயில் நைகத்தில் ஒருகபாதும் ஒன்றுகெைமாட்டார்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
"அவர்கள் யார், அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு "ஓர் 
இரை நம்பிக்ரகயாளர் இரைமறுப்பாளரன (அைப் கபாரில்) 
தகான்றுவிடுகிைார். பின்னர் அவர் (வழி பிைழ்ந்துவிடாமல் மார்க்கத்தில்) 
உறுதி கயாடு நிரலத்திருக்கிைார். (இவரும் இவைால் தகால்லப்பட்ட 
இரைமறுப்பாளனும் நைகத்தில் ஒருகபாதும் இரணயமாட்டார்கள்)'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.  
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பாடம் : 37 அல்லாஹ்வின் பாரதயில் தர்மம் தெய்வதன் ெிைப்பும் அதற்குக் 
கிரடக் கும் பன்மடங்கு நன்ரமகளும்.  
 
3845 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 
கடிவாளமிடப்பட்ட ஒட்டக தமான்ரைக் தகாண்டுவந்து, "இது அல்லாஹ் வின் 
பாரதயில் (தர்மமாகும்)'' என்று தொன் னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உமக்கு மறுரம நாளில் இதற்குப் பகைமாக எழுநூறு ஒட்டகங்கள் 
கிரடக்கும். அவற்ைில் ஒவ்தவான்றும் கடிவாளமிடப்பட்டதாக இருக்கும்'' 
என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 38 அல்லாஹ்வின் பாரதயில் புைப்படும் அைப்கபார் வைீருக்கு 
வாகனம் உள்ளிட்ட உதவிகள் அளிப்பதன் ெிைப்பும் அவர் தென்ை பின் அவைது 
குடும்பத்ரத நல்ல விதமாகக் கவனித்துக்தகாள்வதும்.  
 
3846 அபூமஸ்ஊத் அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "என் வாகனப் பிைாணி மடிந்துவிட்டது. எனகவ, 
நான் ஏைிச்தெல்வதற்கு எனக்கு வாகனப் பிைாணி தாருங்கள்'' என்று ககட்டார். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "என்னிடம் (வாகனப் பிைாணி) இல்ரல'' என்று 
கூைினார்கள். அப்கபாது மற்தைாரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இவரை 
வாகனத்தில் ஏற்ைியனுப்பும் ஒருவரை நான் இவருக்கு அைிவித்துக் 
தகாடுக்கிகைன்'' என்று கூைினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நன்ரமக்கு வழிகாட்டியவருக்கும் அரதச் தெய்தவருக்குக் 
கிரடப்பரதப் கபான்ை நற்பலன் கிரடக்கும்'' என்று கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூமஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3847 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "அஸ்லம்' குலத்ரதச் 
கெர்ந்த ஓர் இரளஞர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் கபாருக்குச் தெல்ல 
விரும்புகிகைன். ஆனால், என்னிடம் பயணத்துக்குத் கதரவயான எந்த 
வெதியும் இல்ரல'' என்று கூைினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
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"நீ இன்ன மனிதரிடம் தெல். ஏதனனில், அவர் கபாருக்குச் தெல்வதற்காக 
எல்லா ஏற்பாடுகரளயும் தெய்திருந்தார். பிைகு அவர் கநாய்வாய்ப்பட்டு 
விட்டார்'' என்று கூைினார்கள். அவ்வாகை அவரிடம் அந்த இரளஞர் தென்று, 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்களுக்கு முகமன் (ெலாம்) 
தொல்கிைார்கள். கமலும், நீங்கள் உங்கள் பயணத்துக்காக ஏற்பாடு 
தெய்திருந்தவற்ரை என்னிடம் தகாடுக்கும்படி கூைினார்கள்'' என்ைார். அந்த 
மனிதர், (தம் வடீ்டி லிருந்த தபண்ணிடம்) "இன்ன தபண்கண! என் 
பயணத்திற்காக நான் ஏற்பாடு தெய்திருந்த வற்ரை இவருக்குக் 
தகாடுத்துவிடு. அவற்ைில் எரதயும் தை மறுக்காகத. அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! அவற்ைில் எரதகயனும் நீ தை மறுத்தால் அதில் உனக்கு 
அருள்வளம் (பைக்கத்) அளிக்கப்படாது'' என்று கூைினார். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 3848 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் 
அல்லாஹ்வின் பாரதயில் கபார் புரியும் ஒருவருக்குப் பயண வெதி தெய்து 
தகாடுக்கிைாகைா அவரும் அைப்கபாரில் பங்கு தபற்றுவிட்டார். யார் அைப்கபார் 
வைீர் புைப்பட்டுச் தென்ை பின் அவருரடய வடீ் டாரின் நலன் காக்கிைாகைா 
அவரும் அைப் கபாரில் பங்கு தபற்றுவிட்டார். இரத ரஸத் பின் காலித் 
அல்ஜுஹன ீ(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.78 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 3849 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் அைப்கபார் 
வைீர் ஒருவருக்குப் பயண வெதி தெய்து தகாடுக்கிைாகைா அவரும் 
அைப்கபாரில் பங்கு தபற்றுவிட்டார். யார் அைப்கபார் வைீர் புைப்பட்டுச் தென்ை 
பின் அவருரடய குடும்பத்தாரைக் கவனித்துக் தகாள்கிைாகைா, அவரும் 
அைப்கபாரில் பங்கு தபற்றுவிட்டார். இரத ரஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
 
 3850 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "ஹுரதல்' குலத்தாரில் பனூ லஹ்யான் குடும்பத் தாரை 
கநாக்கிப் பரடப் பிரிதவான்ரை அனுப்பினார்கள். அப்கபாது, "உங்களில் 
ஒவ்கவார் இைண்டு கபரில் ஒருவர் (ஒவ்தவாரு குலத்தாரிலும் பாதிப் கபர் 
பரடப் பிரிவுக்காகப்) புைப் படட்டும். அவர்கள் இருவருக்கும் (ெமமான) 
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நற்பலன் கிரடக்கும்'' என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் 
அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பரடப் பிரிதவான்ரை அனுப்பி னார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸின் கருத்துப் படிகய வந்துள்ளன. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் 
பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3851 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "பனூ லஹ்யான்' குலத்தாரை கநாக்கிப் பரடப் 
பிரிதவான்ரை அனுப்பியகபாது, "உங்களில் ஒவ்கவார் இைண்டு கபரிலும் 
ஒருவர் புைப்படட்டும்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு, (பரடப் பிரிவில் 
தெல்லாமல் ஊரில்) தங்கியவரிடம் "உங்களில் யார் பரட வைீர் புைப்பட்டுச் 
தென்ை பின் அவருரடய குடும் பத்தார் விையத்திலும் அவைது தெல்வம் 
விையத்திலும் நலம் கபணி நடந்துதகாள் கிைாகைா அவருக்கும் புைப்பட்டுச் 
தென்ை பரடவைீருக்குக் கிரடக்கும் நற்பலனில் பாதியளரவப் கபான்ைது 
கிரடக்கும்'' என்று கூைினார்கள்.  
 
பாடம் : 39 அைப்கபார் வைீர்களின் துரணவியருக்குள்ள மதிப்பும் 
அத்துரணவியர் விையத்தில் வைீர்களுக்குத் துகைாகமிரழப்பவர் அரடயும் 
தண்டரனயும்.  
 
3852 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கபாருக்குச் 
தெல்லாமல் (ஊரில்) இருப்கபார், கபாருக்குச் தென்ை வைீர்களின் துரணவி 
யரைத் தம் தாரய மதிப்பரதப் கபான்று மதிக்க கவண்டும். அைப்கபார் வைீர் 
புைப்பட்டுச் தென்ை பின் அவருரடய குடும்பத்தாரின் நலம் காக்கும் ஒருவர், 
துரணவியர் விையத்தில் அவருக்குத் துகைாகமிரழத்தால் அவ்வைீருக்காக 
அவர் மறுரம நாளில் நிறுத்தப்பட்கட தீருவார். அப்கபாது அவருரடய 
நற்தெயல் (களின் நன்ரம)களில் தாம் நாடிய அளவுக்கு எடுத்துக்தகாள்வார். 
(அப்கபாது அவரு ரடய நன்ரமகள் அரனத்ரதயுகம அவர் 
எடுத்துக்தகாள்வரதப் பற்ைி) நீங்கள் என்ன நிரனக்கிைரீ்கள்?79 இரத புரைதா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக் கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் புரைதா (ைலி) அவர் 
களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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 3853 கமற்கண்ட ஹதீஸ் புரைதா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அவ்வைீரிடம், 
"இவருரடய நற் தெயல்களிலிருந்து நீங்கள் விரும்பிய அளவுக்கு 
எடுத்துக்தகாள்ளுங்கள்' என்று தொல்லப்படும் என்று கூைிவிட்டு, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கரள கநாக்கித் திரும்பி, "நீங்கள் 
என்ன நிரனக்கிைரீ்கள்?' எனக் ககட்டார்கள்'' என்று காணப்படுகிைது. 
 

 பாடம் : 40 (உடல் ஊனம் கபான்ை) தகுந்த காைணம் உள்ளவர்களுக்கு 
அைப்கபாரில் கலந்து தகாள்ளும் கடரம கிரடயாது.  
 
3854 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
"இரைநம்பிக்ரகயாளர்களில் (கபாருக்குச் தெல்லாமல் வடீ்டில்) 
தங்கிவிடுகவாரும் அல்லாஹ்வின் பாரதயில் தம் தெல்வங்க ளாலும் 
உயிர்களாலும் அைப்கபார் புரிகவா ரும் ெமமாகமாட்டர்'' (4:95) எனும் இந்த 
இரைவெனம் அருளப்தபற்ைகபாது, அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ரஸத் பின் ஸாபித் (ைலி) அவர்களிடம் அகலமான எலும்பு ஒன்ரைக் 
தகாண்டுவைச் தொன்னார் கள். அவ்வாகை அவர்கள் எலும்ரபக் தகாண்டுவந்து 
அந்த வெனத்ரத எழுதிக் தகாண்டார்கள். அப்கபாது (அங்கிருந்த கண் பார்ரவ 
யற்ை) அப்துல்லாஹ் பின் உம்மி மக்த்தூம் (ைலி) அவர்கள், தமது (கண் 
பார்ரவயற்ை) குரை குைித்து முரையிட்டார்கள். அப்கபாது, 
"இரைநம்பிக்ரகயாளர்களில் தக்க காைண மின்ைி (கபாருக்குச் தெல்லாமல் 
வடீ்டில்) தங்கிவிடுகவாரும்...'' என்ை (விதிவிலக்குடன் கூடிய) முழு வெனம் 
அருளப்தபற்ைது. இந்த (4:95ஆவது) வெனம் ததாடர்பாக ரஸத் பின் ஸாபித் 
(ைலி) அவர்களும் பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியரதப் கபான்கை 
அைிவித்துள்ளார்கள்.80 இந்த ஹதீஸ் பைாஉ (ைலி) மற்றும் ரஸத் பின் 
ஸாபித் (ைலி) ஆகிகயார் வழியாக தமாத்தம் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3855 பைாஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "இரைநம்பிக்ரகயாளர்களில் 
(கபாருக்குச் தெல்லாமல் வடீ்டில்) தங்கிவிடுகவாரும் அல்லாஹ்வின் 
பாரதயில் தம் தெல்வங்களாலும் உயிர்களாலும் அைப்கபார் புரிகவாரும் 
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ெமமாகமாட்டர்'' (4:95) எனும் வெனம் அருளப்தபற்ைகபாது, அப்துல்லாஹ் பின் 
உம்மி மக்த்தூம் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (அது குைித்துப்) 
கபெினார்கள். அப்கபாது "தக்க காைணமின்ைி' என்பது அருளப்தபற்ைது. 
 

 பாடம் : 41 உயிர்த் தியாகிக்குச் தொர்க்கம் நிச்ெயம்.  
 
3856 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் (நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம்), "நான் தகால்லப்பட்டால் எங்கக இருப்கபன், அல்லாஹ்வின் 
தூதகை?'' என்று ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "தொர்க்கத்தில்' என்று 
பதிலளித்தார்கள். அந்த மனிதர் தமது ரகயிலிருந்த கபரீச்ெங் கனிகரள 
உடகன தூக்கி எைிந்துவிட்டு (களத்தில் குதித்து), தாம் தகால்லப்படும்வரை 
கபாரிட்டார்.81 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் சுரவத் பின் ெஈத் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "உஹுதுப் 
கபாரின் கபாது ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (கமற்கண்டவாறு) ககட்டார்'' 
என இடம்தபற் றுள்ளது.  
 
3857 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அன்ொரிகளில் "பனுந் 
நபதீ்' எனும் குலத் ரதச் கெர்ந்த ஒரு மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ் ரவத் தவிை 
கவறு இரைவன் இல்ரல. நீங்கள் அல்லாஹ்வின் அடியாரும் தூதரும் 
ஆவரீ்கள் என நான் உறுதிதமாழிகிகைன்'' என்று கூைிவிட்டு, (களத்தில்) 
முன்கனைிச் தென்று தகால்லப்படும்வரை கபாரிட்டார். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "இவர் குரைவாக நற்தெயல் புரிந்தார்; நிரைவாக நற்பலன் 
வழங்கப்தபற்ைார்'' என்று கூைினார்கள்.82 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூபக்ர் பின் அப ீரைபா 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "பனுந் நபதீ் குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு மனிதர் 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது.  
 
3858 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (ெிரியாவுக்குப் புைப்பட்டுச் தென்ை) அபூ சுஃப்யானின் வணிகக் 
குழு என்ன ஆயிற்று எனக் கண்டைிய புரெொ பின் அம்ர் அல்அன்ொரீ (ைலி) 
அவர்கரள உளவாளியாக அனுப்பிரவத்தார்கள். அவர் தென்றுவிட்டு 
(திரும்பி) வந்தகபாது, என்ரனயும் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கரளயும் தவிை கவதைவரும் வடீ்டில் இருக்கவில்ரல. ("அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்களின் துரணவியரில் ெிலரையும் தவிை' என்று 
கூைினார்களா என எனக்குத் ததரியவில்ரல என்று ஸாபித் பின் அஸ்லம் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் உள்ளது.) அவர் வந்து (அபூசுஃப்யானின் 
வணிகக் குழு மக்காரவ கநாக்கிப் புைப்பட்டுவிட்டது' என்ை) தகவரலச் 
தொன்னார். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புைப்பட்டு வந்து 
(எங்களிடம்) கபெினார்கள். "நமக்கு ஒரு முக்கிய அலுவல் உண்டு. யாரிடம் 
வாகனம் (ஒட்டகம்) உள்ளகதா அவர் நம்முடன் பயணமாகட்டும்'' என்று 
தொன்னார்கள். உடகன ெிலர் மதீனாவின் கமட்டுப் பகுதி கிைாமத்துக்குச் 
தென்று தம் ஒட்டகங் களுடன் வை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
அனுமதி ககாைலாயினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"இல்ரல, (இங்கு) யாரிடம் ஒட்டகம் தயாைாக உள்ளகதா அவரைத் தவிை 
(கவதைவரும் புைப்பட கவண்டாம்)'' என்று கூைிவிட்டு. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களும் (ெில) நபித்கதாழர்களும் புைப்பட்டனர். அவர்கள் 
இரணரவப்பாளர்கரள முந்திக்தகாண்டு "பத்ர்' வந்துகெர்ந்தனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நான் முன்னிரல வகிக்காமல் 
(என்னிடம் ககட்காமல்) உங்களில் யாரும் எதற்காகவும் முந்த கவண்டாம்'' 
என்று கூைினார்கள். இரணரவப்பாளர்கள் தநருங்கிவந்தவுடன் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "வானங்கள் மற்றும் பூமியின் 
பைப்பளவு தகாண்ட தொர்க்கத்திற்கு எழு(ந்து தயாைாகு)ங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். உடகன உரமர் பின் அல்ஹுமாம் அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள், 
"வானங்கள் மற்றும் பூமியின் பைப்பளவு தகாண்ட தொர்க்கமா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்று பதிலுரைக்க, 
"ஆஹா, ஆஹா'' என்று உரமர் (ைலி) அவர்கள் தொன்னார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆஹா, ஆஹா என்று நீர் கூைக் 
காைணதமன்ன?'' என்று ககட்டார்கள். உரமர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! கவதைான்றுமில்ரல, அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
தொர்க்கவாெிகளில் நானும் ஒருவனாக இருக்க கவண்டும் என்ை ஆரெ தான் 
(அவ்வாறு நான் தொல்லக் காைணம்)'' என்ைார். அதற்கு "தொர்க்கவாெிகளில் 
நீரும் ஒருவர்தாம்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள். உரமர் (ைலி) அவர்கள் தமது அம்புக் கூட்டிலிருந்து கபரீச்ெம் 
பழங்கரள எடுத்து, அவற்ைில் ெிலவற்ரை உண்ணத் ததாடங்கினார்கள். 
பிைகு, "இந்தப் கபரீச்ெம் பழங்கரள உண்டு முடிக்கும்வரை நான் உயிர் 
வாழ்ந்தால் அது ஒரு நீண்ட தநடிய வாழ்க்ரகயாகிவிடுகம!'' என்று கூைியபடி 
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தம்மிடமிருந்த அந்தப் கபரீச்ெம் பழங்கரளத் தூக்கி எைிந்துவிட்டு, எதிரி(கரள 
கநாக்கிச் தென்று அவர்)களுடன் கபாரிட்டு வைீமணம் அரடந்தார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 3859 அபூபக்ர் பின் அப்தில்லாஹ் பின் ரகஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
என் தந்ரத (அபூமூொ அல்அஷ்அரீ - ைலி) அவர்கள் (ஒரு கபாரில்) 
எதிரிகளின் முன்னிரலயில் இருந்தார்கள். அப்கபாது "தொர்க்கத்தின் 
வாெல்கள் வாட்களின் நிழலுக்குக் கீகழ உள்ளன என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். உடகன நலிந்த 
கதாற்ைத்தில் இருந்த ஒரு மனிதர் எழுந்து, "அபூமூொ! அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூைியரத நீர் ககட்டீைா?'' என்று வினவினார். 
அதற்கு அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் "ஆம்' என்ைார்கள். உடகன அந்த மனிதர் தம் 
கதாழர்களிடம் திரும்பிச் தென்று, "உங்களுக்கு நான் என் (இறுதி) ெலாரமத் 
ததரிவித்துக்தகாள்கிகைன்'' என்று கூைினார். பிைகு தமது வாள் உரைரயக் 
கிழித்துப் கபாட்டுவிட்டு, எதிரிகரள கநாக்கி நடந்தார். அந்த வாளால் 
கபாரிட்டு வைீமணமும் அரடந்தார்.  
 
3860 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்களில் ெிலர் 
(ரிஅல், தக்வான், உஸய்யா, பனூ லஹ்யான் ஆகிய கூட்டத்தார்) நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "எங்களுக்குக் குர்ஆரனயும் "சுன்னா'ரவயும் 
கற்பிப்பதற்காக எங்களுடன் ெிலரை அனுப்பிரவயுங்கள்'' என்று 
ககட்டுக்தகாண்டனர். அதற்கிணங்க அன்ொரிகளில் எழுபது கபரை 
அவர்களிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள் அனுப்பிரவத்தார்கள். அவர்கள் குர்ஆன் 
அைிஞர்கள் (அல்குர்ைாஉ) எனப் படுவர். அவர்களில் என் தாய்மாமா ஹைாம் 
பின் மில்ஹான் (ைலி) அவர்களும் ஒருவர் ஆவார். அவர்கள் (எழுபது கபரும்) 
இைவில் குர்ஆரன ஓதுவார்கள்; ஒருவருக்தகாருவர் கற்றுக்தகாடுக்கவும் 
கற்றுக்தகாள்ளவும் தெய்வார்கள். பகல் கநைங்களில் (அருந்து கவாருக்காகவும், 
அங்கத் தூய்ரம தெய் கவாருக்காகவும்) தண்ணரீ் தகாண்டுவந்து (மஸ்ஜிதுந் 
நபவ)ீ பள்ளிவாெலில் ரவப்பார் கள். விைகு கெகரித்து வந்து அரத விற்றுக் 
காொக்கி அதன் மூலம் திண்ரணவாெிகளுக்கும் ஏரழகளுக்கும் உணவு 
வாங்கிக் தகாடுப்பார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் இவர்கரள அனுப்பியகபாது, 
அவர்கள் (குைிப்பிட்ட) அந்த இடத்திற் குப் கபாய்ச் கெர்வதற்கு முன்கப 
அவர்கரள இரடமைித்து, ("பிஃரு மஊனா' எனும் இடத்தில்) அரனவரையும் 
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அக்கூட்டத்தார் தகான்றுவிட்டனர். (இைக்கும் தறுவாயில்) அவர்கள், 
"இரைவா! நாங்கள் உன்னிடம் வந்து கெர்ந்துவிட்கடாம். உன்ரன நாங்கள் 
உவந்துதகாண்கடாம்; எங்கரள நீயும் உவந்துதகாண்டாய் என்று எங்கரளப் 
பற்ைி எங்கள் நபியிடம் ததரிவித்துவிடுவாயாக!'' என்று கூைினர். என் 
தாய்மாமா ஹைாம் (ைலி) அவர்களுக்குப் பின்னால் ஒரு மனிதன் வந்து 
ஈட்டியால் குத்திவிட்டான். அது அவர்கரள ஊடுருவிச் தென்ைது. அப்கபாது 
ஹைாம் (ைலி) அவர்கள், "கஅபாவின் அதிபதிமீது ெத்தியமாக! நான் தவற்ைி 
தபற்றுவிட்கடன்'' என்று கூைினார்கள். (இரையைிவிப்பின் மூலம் இது குைித்து 
அைிந்த) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தம் கதாழர்களிடம், "உங்கள் 
ெககாதைர்கள் தகால்லப்பட்டுவிட்டனர். அவர்கள் (இைக்கும் தறுவாயில்) 
"இரைவா! நாங்கள் உன்னிடம் வந்து கெர்ந்துவிட்கடாம். உன்ரன நாங்கள் 
உவந்து தகாண்கடாம்; எங்கரள நீயும் உவந்துதகாண்டாய்' என எங்கள் 
நபியிடம் ததரிவித்துவிடு வாயாக என்று கூைினர்'' எனத் ததரிவித்தார்கள்.83  
 
3861 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: எனக்கு யாருரடய 
தபயர் சூட்டப்தபற் றுள்ளகதா அந்த என் தந்ரதயின் ெககாதைர் (அனஸ் பின் 
அந்நள்ர் -ைலி) அவர்கள் பத்ருப் கபரில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் கலந்துதகாள்ளவில்ரல. அது அவர்களுக்கு மன கவதரனரய 
அளித்தது. "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கலந்துதகாண்ட முதல் 
கபாரில் கலந்து தகாள்ளாமல் எங்ககா தென்றுவிட்கடகன! இனிவரும் 
காலத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் களம் காணும் ஒரு 
வாய்ப்ரப அல்லாஹ் எனக்குத் தந்தால் நான் தெய்யப்கபாவரத (என் 
வைீத்ரதயும் தியா கத்ரதயும்) அல்லாஹ் பார்த்துக்தகாள்வான்'' என்று 
கூைினார். (இரதத் தவிை விளக்கமாக கவதைரதயும் அவர் கூைவில்ரல.) 
இரதத் தவிை கவதைரதயும் தொல்ல அவர் அஞ்ெினார். (தொல்லிவிட்டுச் 
தெய்ய முடியாமற் கபாய்விட்டால் என்னாவது என்ை பயகம அதற்குக் 
காைணம்.) பின்னர் அவர் உஹுதுப் கபாரில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் கலந்து தகாண்டார். (கபார்க் களத்ரத கநாக்கி அவர் 
தென்ைகபாது) எதிரில் ெஅத் பின் முஆத் (ைலி) அவர்கள் (பின்வாங்கி) வை(க் 
கண்டு), "அபூஅம்கை! எங்கக (தெல்கிைரீ்)?'' என்று ககட்டுவிட்டு, "இகதா! 
தொர்க்கத்தின் நறுமணத்ரத உஹுத் மரலயிலிருந்து நான் தபறுகிகைன்'' 
என்று கூைினார். பிைகு எதிரிகளுடன் கபாரிட்டு அனஸ் பின் அந்நள்ர் (ைலி) 
அவர்கள் வைீமைணமரடந்தார்கள். அவைது உடலில் வாளால் தவட்டப்பட்டும், 
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ஈட்டியால் குத்தப்பட்டும், அம்பால் துரளக்கப் பட்டும் எண்பதுக்கும் கமற்பட்ட 
காயங்கள் காணப்பட்டன. அவர்களுரடய ெககாதரியும் என் னுரடய 
அத்ரதயுமான ருபய்யிஉ பின்த் அந்நள்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
என்னுரடய ெககாதைரை, நான் அவருரடய விைல் (நுனி)கரள ரவத்கத 
என்னால் அரடயாளம் காண முடிந்தது. (அந்த அளவுக்கு அவைது உடல் 
எதிரிகளால் ெிரதக்கப்பட்டிருந்தது.) "அல்லாஹ்விடம் எரதப் பற்ைி 
உறுதிதமாழி எடுத்தார்ககளா அரத உண்ரமப்படுத்தி கயாரும் 
இரைநம்பிக்ரக தகாண்கடாரில் உள்ளனர். அவர்களில் ெிலர் (இைந்து 
"வைீமைணம்' எனும்) தமது இலட்ெியத்ரத அரடந்துவிட்டனர். (அரத) 
எதிர்பார்த்துக்தகாண்டிருப்கபாரும் அவர்களில் உள்ளனர். அவர்கள் ெிைிதளவும் 
(வாக்ரக) மாற்ைிக்தகாள்ளவில்ரல'' (33:23) எனும் இந்த வெனம் அனஸ் பின் 
அந்நள்ர் (ைலி) அவர்கள் விையத்திலும் அவர்களுரடய கதாழர்களின் 
விையத்திலுகம அருளப் தபற்ைது என்கை மக்கள் கருதிவந்தனர்.84 
 
 பாடம் : 42 அல்லாஹ்வின் மார்க்கம் கமகலாங்க கவண்டும் என்பதற்காகப் 
கபாரிட்ட வகை அல்லாஹ்வின் பாரதயில் கபாரிட்டவர் ஆவார். 
 
 3862 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு கிைாமவாெி 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஒரு மனிதர் கபாரில் 
கிரடக்கும் தெல்வங்களுக்காகப் கபாரிடுகிைார். மற்தைாரு மனிதர் புகழப்படு 
வதற்காகப் கபாரிடுகிைார். இன்தனாரு மனிதர் தமது தகுதிரயப் பிைர் 
பார்க்கட்டும் என்பதற்காகப் கபாரிடுகிைார் -இவர்களில் யார் அல்லாஹ்வின் 
பாரதயில் கபாரிடு பவர் ஆவார்?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மார்க்கம் கமகலாங்க கவண்டும் 
என்பதற்காகப் கபாரிட்டவகை அல்லாஹ்வின் பாரதயில் கபாரிட்டவர் ஆவார்'' 
என விரடயளித்தார்கள்.85 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 
 3863 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "ஒரு மனிதர் வைீத்ரத தவளிக்காட்டப் கபாரிடு 
கிைார். மற்தைாருவர் இன மாச்ெரியத்திற்காகப் கபாரிடுகிைார். இன்தனாருவர் 
பிைருக்குக் காட்டிக் தகாள்வதற்காகப் கபாரிடுகிைார் -இவர்களில் 
இரைவழியில் கபாரிடுகின்ைவர் யார்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மார்க்கம் கமகலாங்க 
கவண்டும் என்பதற்காகப் கபாரிட் டவகை அல்லாஹ்வின் பாரதயில் கபாரிடு 
பவர் ஆவார்'' என்று பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூொ அல் அஷ்அரீ (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாக வும் வந்துள்ளது. 
அதில் "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஒரு மனிதர் வைீத்ரத தவளிக் காட்டப் கபாரிடுகிைார்' 
என்று ககட்கடாம் என ஹதீஸ் துவங்குகிைது. மற்ைரவ கமற் கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 
 
 3864 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், அல்லாஹ்வின் பாரதயில் 
கபாரிடுவரதப் பற்ைிக் ககட்டார். ஒருவர் (தனிப்பட்ட) ககாபதாபத்திற்காகப் 
கபாரிடுகிைார். மற்தைாருவர் இன மாச்ெர்யத்துடன் கபாரிடுகிைார் (இவற்ைில் 
அல்லாஹ்வின் பாரதயில் தெய்யப்படும் கபார் எது?)'' என்று ககட்டார். 
உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவரை கநாக்கித் தமது 
தரலரய உயர்த்தினார்கள் -அவர் நின்றுதகாண்டிருந்ததால்தான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரலரய உயர்த்தினார்கள்-. பிைகு, 
"அல்லாஹ்வின் மார்க்கம் கமகலாங்க கவண்டும் என்பதற்காகப் 
கபாரிடுகின்ைவகை அல்லாஹ்வின் பாரதயில் கபாரிட்டவர் ஆவார்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். 
 

 பாடம் : 43 பிைருக்குக் காட்டிக்தகாள்வதற்காகவும் விளம்பைத்திற்காகவும் 
கபாரிட்டவர் நைகத்திற்கக உரியவர் ஆவார். 
 
 3865 சுரலமான் பின் யொர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடம் மக்கள் (கூடி, அரவ) கரலந்தகபாது, 
ெிரியாவாெியான நாத்தில் பின் ரகஸ் என்பவர், "தபரியவகை! அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் தெவியுற்ை ஹதீஸ் எரதகயனும் 
எங்களுக்குத் ததரிவி யுங்கள்'' என்று ககட்டார். அதற்கு அபூ ஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள், "ஆம் (ததரிவிக் கிகைன்). அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(பின்வருமாறு) கூைியரத நான் ககட்டுள்களன் என்ைார்கள்: மறுரம நாளில் 
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மக்களில் முதல் முதலில் தீர்ப்பு வழங்கப்படுபவர் யாதைனில், இரைவழியில் 
உயிர்த் தியாகம் தெய்தவகை ஆவார். அவர் இரைவனிடம் தகாண்டுவைப் 
படும்கபாது, அவருக்குத் தான் வழங்கி யிருந்த அருட்தகாரடகரள இரைவன் 
எடுத்துரைப்பான். அவற்ரை அவர் அைிந்துதகாள்வார். பிைகு, "அந்த 
அருட்தகாரடகளில் நீ எவ்விதம் தெயல்பட்டாய்?'' என்று இரைவன் 
ககட்பான். அவர், "(இரைவா!) உனக்காக நான் அைப்கபாரில் ஈடுபட்டு என் 
உயிரைகய தியாகம் தெய்கதன்'' என்று பதிலளிப்பார். இரைவன், "(இல்ரல) நீ 
தபாய் தொல்கிைாய். (நீ எனக்காக உயிர்த் தியாகம் தெய்யவில்ரல.) மாைாக, 
"மாவைீன்' என்று (மக்களிரடகய) கபெப்படுவதற்காககவ நீ கபாரிட்டாய். 
அவ்வாறு தொல்லப்பட்டுவிட்டது. (உனது கநாக்கம் நிரைகவைிவிட்டது)'' 
என்று கூறுவான். பிைகு இரை வனின் கட்டரளப்படி முகம் குப்புை இழுத்துச் 
தெல்லப்பட்டு, அவர் நைகத்தில் எைியப்படுவார். பிைகு கல்விரயத் தாமும் 
கற்று அரதப் பிைருக்கும் கற்பித்தவரும் குர்ஆரனக் கற்றுணர்ந் தவருமான 
(மார்க்க அைிஞர்) ஒருவர் (இரைவனிடம்) தகாண்டுவைப்படுவார். அவருக்குத் 
தான் வழங்கியிருந்த அருட்தகாரடகரள இரைவன் எடுத்துரைப்பான். 
அவற்ரை அவர் அைிந்து தகாள்வார். பிைகு "அந்த அருட்தகாரடகளில் நீ 
எவ்விதம் தெயல்பட்டாய்?'' என்று இரைவன் ககட்பான். அவர், "(இரைவா!) 
கல்விரய நானும் கற்று, பிைருக்கும் அரத நான் கற்பித்கதன். உனக்காககவ 
குர்ஆரன ஓதிகனன்'' என்று பதிலளிப்பார். அதற்கு இரைவன், "(இல்ரல) நீ 
தபாய் தொல்கிைாய். (எனக்காக நீ கல்விரயக் கற்கவு மில்ரல; 
கற்பிக்கவுமில்ரல.) "அைிஞர்' என்று தொல்லப்பட கவண்டும் என்பதற்காககவ 
நீ கல்வி கற்ைாய்; "குர்ஆன் அைிஞர்' என (மக்களிரடகய) 
கபெப்படுவதற்காககவ நீ குர்ஆரன ஓதினாய். அவ்வாறு 
தொல்லப்பட்டுவிட்டது (உனது கநாக்கம் நிரைகவைிவிட்டது)'' என்று 
கூறுவான். பிைகு இரைவனின் கட்டரளப்படி முகம் குப்புை இழுத்துச் 
தெல்லப்பட்டு, அவர் நைகத்தில் எைியப்படுவார். பிைகு இரைவன் தாைாளமான 
வாழ்க்ரக வெதிகளும் அரனத்து விதமான தெல்வங் களும் வழங்கியிருந்த 
தபரிய தெல்வர் ஒருவர் இரைவனிடம் தகாண்டுவைப்படு வார். அவருக்குத் 
தான் வழங்கியிருந்த அருட்தகாரடகரள இரைவன் எடுத்துரைப் பான். 
அவற்ரை அவர் அைிந்துதகாள்வார். பிைகு, "அந்த அருட்தகாரடகளில் நீ எவ் 
விதம் தெயல்பட்டாய்?'' என்று இரைவன் ககட்பான். அதற்கு அவர், "நீ 
எந்ததந்த வழி களில் எல்லாம் தபாருள் தெலவழிக்கப்படு வரத 
விரும்புகிைாகயா, அந்த வழிகளில் எரதயும் விட்டுவிடாமல் அரனத்திலும் 
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நான் உனக்காக எனது தபாருரளச் தெல விட்கடன்'' என்று பதிலளிப்பார். 
அதற்கு இரைவன், "(இல்ரல) நீ தபாய் தொல்கிைாய் "இவர் ஒரு புைவலர்' 
என (மக்களிரடகய) கபெப்படுவதற்காககவ நீ இவ்வாறு (தெலவு) தெய்தாய். 
(உன் எண்ணப் படி) அவ்வாறு தொல்லப்பட்டுவிட்டது. (உனது எண்ணம் 
நிரைகவைிவிட்டது)'' என்று கூைிவிடுவான். பிைகு இரைவனின் கட்டரளப்படி 
முகம் குப்புை இழுத்துச் தெல்லப்பட்டு, அவர் நைகத்தில் எைியப்படுவார். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து மக்கள் கரலந்து தென்ைகபாது 
ெிரியா நாட்ரடச் கெர்ந்த "நாத்தில் பின் ரகஸ்' என்பவர் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடம் ககட்டார்...'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ைரவ கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம் தபற்றுள்ளன. 
 
 பாடம் : 44 அைப்கபாரில் கலந்துதகாண்டு கபார்ச் தெல்வங்கரளப் 
தபற்கைாரும் தபைாகதாரும் அரடந்துதகாள்ளும் (மறுரம) நன்ரமகளின் 
அளவு பற்ைிய விளக்கம்.  
3866 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
பாரதயில் கபார் புரியச் தென்று, கபார்ச் தெல்வங்கரள அரடந்து 
தகாண்கடார் மறுரமயின் நன்ரமகளில் மூன்ைில் இைண்டு பாகங்கரள 
முன்கூட்டிகய (இவ்வுலகிகலகய) தபற்றுக்தகாண்டுவிட்டனர். (மீதியுள்ள) 
மூன்ைில் ஒரு பாககம (மறுரம யில்) அவர்களுக்கு எஞ்ெியிருக்கும். (அைப் 
கபாரில் கலந்துதகாண்டு) கபார்ச் தெல்வம் எரதயும் அரடந்துதகாள்ளாகதார் 
முழு நன்ரமரயயும் (மறுரமயில்) தபற்றுக் தகாள்வர். இரத அப்துல்லாஹ் 
பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
 
 3867 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (அல்லாஹ்வின் 
பாரதயில்) அைப்கபாரில் அல்லது பரடப் பிரிவில் பங்ககற்றுப் கபார் தெய்து, 
கபார்ச் தெல்வங்களுடனும் உடல் நலத்துடனும் திரும்புகவார், தங்களுரடய 
மறுரம நன்ரமகளில் மூன்ைில் இைண்டு பாகத்ரத முன்கூட்டிகய 
(இவ்வுலகிகலகய) அரடந்துதகாண்டுவிட்டனர். அைப்கபாரில் அல்லது பரடப் 
பிரிவில் கலந்து, கபார் தெய்து, கபார்ச் தெல்வமும் தபைாமல் உடலும் 
பாதிக்கப்பட்ட நிரலயில் திரும்புகவார், (மறுரமயில்) முழுரமயான 
நன்ரமகரள அரடந்துதகாள்வர். இரத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
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பாடம் : 45 "எண்ணங்கரளப் தபாறுத்கத தெயல்கள் அரமகின்ைன'' எனும் 
நபிதமாழியும், அதில் அைப்கபார் உள்ளிட்ட அரனத்து நல்லைங்களும் 
அடங்கும் என்பதும்.  
 
3868 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எண்ணத்ரதப் 
தபாறுத்கத தெயல்கள் அரமகின்ைன. ஒவ்தவாரு மனிதனுக்கும் அவர் 
எண்ணியதுதான் கிரடக்கிைது. எனகவ, எவைது ஹிஜ்ைத் (நாடு துைத்தல்) 
அல்லாஹ்ரவயும் அவனுரடய தூதரையும் கநாக்கமாகக் தகாண்டு 
அரமகிைகதா, அவைது ஹிஜ்ைத்(தின் பலனும் அவ்வாகை) அல்லாஹ்விடமும் 
அவனுரடய தூதரிடமும் அரமயும். எவைது ஹிஜ்ைத் அவர் அரடய 
விரும்பும் உலக (ஆதாய)த்ரத, அல்லது அவர் மணக்க விரும்பும் தபண்ரண 
கநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளகதா, அவைது ஹிஜ்ைத்(தின் பலனும்) 
அதுவாகத்தான் இருக்கும்.86 இரத உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் எட்டு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் சுஃப்யான் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில் "உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் தொற்தபாழிவு 
கமரட (மிம்பர்) மீதிருந்தவாறு இவ்வாறு கூைியரத நான் ககட்கடன்'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. 
 
 பாடம் : 46 அல்லாஹ்வின் பாரதயில் வைீமைணம் அரடயும் வாய்ப்ரப 
வழங்குமாறு கவண்டுவது விரும்பத் தக்கதாகும். 
 
 3869 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் உண்ரமயான 
மனதுடன் இரை வழியில் வைீமைணம் அரடவரத கவண்டுகி ைாகைா, அவர் 
அ(தற்குரிய அந்தஸ்)ரத அரடந்துதகாள்வார்; அவரை வைீமைணம் 
தழுவாவிட்டாலும் ெரிகய! இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
3870 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் உண்ரமயான மனதுடன் 
இரைவனிடம் வைீமைணத்ரத கவண்டுவாகைா, அவரை உயிர்த் தியாகிகளின் 
தகுதிகளுக்கு அல்லாஹ் உயர்த்துவான்; அவர் தமது படுக்ரகயில் (இயற்ரக) 
மைணமரடந்தாலும் ெரிகய! இரத ெஹ்ல் பின் ஹுரனஃப் (ைலி) அவர்கள் 
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அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இைண்டு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபுத்தாஹிர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப் பில் 
"உண்ரமயான மனதுடன்' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  
 
பாடம் : 47 அைப்கபாரில் கலந்துதகாள்ளாமலும் அது குைித்து மனதில் எந்த 
விதமான ஆரெயும் இல்லாமலும் இைந்துகபான வர் குைித்து வந்துள்ள 
பழிப்புரை. 
 
 3871 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அைப்கபாரில் 
கலந்துதகாள்ளாமலும் அது குைித்து மனதில் எந்த விதமான ஆரெயும் 
இல்லாமல் இைந்துகபானவர் நய வஞ்ெகத்தின் ஓர் அம்ெத்திகலகய இைந்து 
கபாகிைார். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாைக் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இந்த நிரல அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில் இருந்தது என்கை நாம் கருதுகிகைாம்.87  
 
 
 
 
பாடம் : 48 கநாய் அல்லது கவறு தகுந்த காைணத்தால் கபாரில் 
கலந்துதகாள்ள முடியாமல் கபானவருக்கும் நன்ரம கிரடக்கும்.  
 
3872 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் ஓர் அைப்கபாரில் 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந் கதாம். அப்கபாது 
அவர்கள், "மதீனாவில் (நம் கதாழர்கள்) ெிலர் இருக்கின்ைனர். நீங்கள் ஒரு 
பாரதயில் நடக்கும்கபாதும் ஒரு பள்ளத்தாக்ரகக் கடக்கும்கபாதும் உங் 
களுடகனகய அவர்களும் இருக்கின்ைனர். கநாய்தான் அவர்கரள (கபாருக்கு 
வை விடாமல்) தடுத்துவிட்டது'' என்று தொன் னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஜாபிர் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பா ளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் வகீஉ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
"நன்ரமயில் உங்களுடன் அவர்களும் இரணந்துதகாள்ளாமல் 
இருப்பதில்ரல'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  
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பாடம் : 49 கடல்வழிப் கபாரின் ெிைப்பு  
 
3873 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (மதீனாவுக்கு அருகிலுள்ள "குபா'வுக்குச் தென்ைால், தம் 
பால்குடி அன்ரனயான) உம்மு ஹைாம் பின்த் மில்ஹான் (ைலி) அவர்களது 
வடீ்டிற்குச் தெல்வதும் அவர்களுக்கு அவர் உணவளிப்பதும் வழக்கம் -அவர் 
(பிற்காலத்தில்) உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ைலி) அவர்களுக்கு 
வாழ்க்ரகப்பட்டிருந்தார்- அவ்வாகை ஒரு நாள் (பகலில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உம்மு ஹைாம் (ைலி) அவர்களின் வடீ்டிற்குச் தென்ை கபாது, 
அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு உணவளித்தார். பின்னர் 
அவர்களுக்கு அவர் கபன் பார்த்துக்தகாண்டு உட்கார்ந்தார். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உைங்கிவிட்டார்கள். பிைகு ெிரித்தபடி 
விழித்தார்கள். ததாடர்ந்து உம்மு ஹைாம் (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
அப்கபாது நான், "ஏன் ெிரிக்கிைரீ்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று 
ககட்கடன். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் ெமுதாயத்தாரில் 
ெிலர் அல்லாஹ்வின் பாரதயில் இந்தக் கடல் கமல் பயணம் தெய்யும் 
அைப்கபார் வைீர்களாக எனக்குக் காட்டப்பட்டனர். அவர்கள் கட்டில்களில் 
வறீ்ைிருக்கும் "மன்னர்களாக' அல்லது "மன்னர்கரளப் கபான்று' இருந்தார் கள்'' 
என்று கூைினார்கள். (இவ்விரு வார்த் ரதகளில் எந்த வார்த்ரதரய அனஸ் 
(ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் என அைிவிப்பாளர் இஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்கள் 
ெந்கதகத்துடன் அைிவிக்கிைார்.) உடகன நான், "அல்லாஹ் வின் தூதகை! 
என்ரனயும் அவர்களில் ஒருத்தியாக ஆக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் 
பிைார்த்தியுங்கள்'' என்று தொன்கனன். அப்கபாது எனக்காக அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிைார்த்தித்தார்கள். பிைகு (மீண்டும்) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது தரலரயக் கீகழ ரவத்து உைங்கிவிட்டுப் பிைகு 
ெிரித்தபடி விழித்ததழுந்தார்கள். அப்கபாதும் நான், "ஏன் ெிரிக்கிைரீ்கள், 
அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "என் ெமுதா 
யத்தாரில் ெிலர் அல்லாஹ்வின் பாரதயில் அைப்கபார் புரிபவர்களாக 
எனக்குக் காட்டப்பட்டார்கள்'' என்று முன்பு கபாலகவ பதிலளித்தார்கள். 
அரதக் ககட்டு நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்ரனரயயும் அவர்களில் 
ஒருத்தியாக ஆக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்தியுங்கள்'' என்று 
தொன்கனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் (கடல்வழி 
அைப்கபாருக்குச் தெல்லும்) முதலாவது குழுவில் ஒருவைாக இருப்பரீ்கள்'' 
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என்று கூைினார்கள். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முன்னைிவிப்புச் 
தெய்தபடிகய) உம்மு ஹைாம் (ைலி) அவர்கள் முஆவியா பின் அபசீுஃப்யான் 
(ைலி) அவர்களது காலத்தில் கடற் பயணம் கமற் தகாண்டார்கள். பின்பு 
அவர்கள் கடலிலிருந்து புைப்பட்டு (கரைக்கு) வந்தகபாது, தமது வாகனத் 
திலிருந்து கீகழ விழுந்து இைந்துகபானார்கள்.88  
 
3874 அனஸ் (ைலி) அவர்களின் ெிற்ைன்ரன உம்மு ஹைாம் (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: ஒரு நாள் நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்து, எங்கள் 
வடீ்டில் மதிய ஓய்வு கமற் தகாண்டார்கள். பிைகு உைக்கத்திலிருந்து 
ெிரித்தபடிகய விழித்ததழுந்தார்கள். அப்கபாது நான், "என் தந்ரதயும் தாயும் 
தங்களுக்கு அர்ப்பணம்! ஏன் ெிரிக்கிைரீ்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "என் ெமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் கடல் 
முதுகில் பயணிப்பவர்களாக எனக்குக் காட்டப்பட்டனர். அவர்கள் கட்டில்களில் 
வறீ்ைிருக்கும் மன்னர்கரளப் கபான்று இருந் தார்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
உடகன நான், "என்ரனயும் அவர்களில் ஒருத்தியாக ஆக்கும்படி 
அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்தி யுங்கள்'' என்று தொன்கனன். அதற்கு, "நீங்களும் 
அவர்களில் ஒருவைாக இருப்பரீ்கள்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு (மீண்டும்) 
உைங்கிவிட்டு மறுபடியும் ெிரித்தபடிகய விழித்ததாழுந்தார்கள். அப்கபாது நான் 
(அதற்கான காைணத்ரத) அவர்களிடம் ககட்கடன். அவர்கள் முன்பு 
கூைியரதப் கபான்கை கூைினார்கள். அப்கபாதும் நான், "என்ரனயும் அவர் 
களில் ஒருத்தியாக ஆக்கும்படி அல்லாஹ் விடம் பிைார்த்தியுங்கள்'' என்று 
தொன்கனன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் (கடல்வழிப் கபாரில் தெல்லும்) 
முதலாவது குழுவினரில் ஒருவைாக இருப்பரீ்கள்'' என்று கூைினார்கள். அனஸ் 
(ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: பின்னர் உம்மு ஹைாம் (ைலி) அவர்கள் உபாதா 
பின் அஸ்ஸாமித் (ைலி) அவர்களுக்கு வாழ்க்ரகப்பட்டகபாது, உபாதா (ைலி) 
அவர்கள் கடலில் பயணம் தெய்து அைப்கபாருக்குச் தென்ைார்கள். அப்கபாது 
தம்முடன் (தம் துரணவி) உம்மு ஹைாம் (ைலி) அவர்கரளயும் (கப்பலில்) 
அரழத்துச் தென்ைார்கள். (கபார் முடிந்து) வந்தகபாது, உம்மு ஹைாம் (ைலி) 
அவர்களுக்கு அருகில் ககாகவறு கழுரததயான்று தகாண்டுவைப்பட்டது. 
அதில் அவர்கள் ஏைியகபாது, அது கீகழ தள்ளிவிட்டது. அதனால் அவர்களது 
கழுத்து முைிந்துவிட்டது. (அவர்கள் இைந்துவிட்டார்கள்.)  
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3875 கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு ஹைாம் பின்த் மில்ஹான் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "ஒரு நாள் (பகலில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (என் வடீ்டிற்கு வந்து) எனக்கு அருகில் உைங்கினார்கள். பிைகு 
புன்னரகத்தவர்களாக விழித்ததழுந்தார்கள். நான், "ஏன் ெிரிக்கிைரீ்கள், 
அல்லாஹ்வின் தூதகை?' என்று ககட்கடன். அதற்கு, "என் ெமுதாயத்தாரில் 
ெிலர் இந்தப் பசுரமக் கடல் கமல் பயணிப்பவர்களாக எனக்குக் 
காட்டப்பட்டார்கள்...' என்று கூைினார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபறுகின்ைன. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "(ஒரு 
நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் ெிற்ைன்ரன மில்ஹானின் 
புதல்வி (உம்மு ஹைாம் - ைலி) அவர்களின் வடீ்டுக்கு வந்து, அவர் அருகில் 
தமது தரலரயக் கீகழ ரவத்து உைங்கி னார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 
பாடம் : 50 அல்லாஹ்வின் பாரதயில் எல்ரலக் காவல் புரிவதன் ெிைப்பு. 
 
 3876 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "ஒரு பகல் ஓர் 
இைவு (நாட்டின்) எல்ரல ரயக் காக்கும் பணியில் ஈடுபடுவதானது, ஒரு 
மாதம் (பகதலல்லாம்) கநான்பு கநாற்று (இைதவல்லாம்) நின்று 
வழிபடுவரதவிடச் ெிைந்ததாகும். அ(வ்வாறு காவல் காப்ப)வர் 
இைந்துவிட்டாலும் அவர் தெய்துவந்த நற்தெயல் (களுக்குரிய நன்ரம)கள் 
(அவைது கணக்கில்) அவருக்குப் கபாய்க்தகாண்டிருக்கும். (இரைவனிடம்) அவர் 
உணவளிக்கவும்படுகிைார். கமலும், (ெவக் குழியில்) கவதரன 
தெய்பவரிடமிருந்து பாதுகாப்பும் தபறுவார். இரத ெல்மான் அல்ஃபாரிெீ (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெல்மானுல் ரகர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 51 (பல வரக) உயிர்த் தியாகிகள் பற்ைிய விளக்கம்.89  
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3877 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மனிதர் 
ொரலயில் நடந்து தென்று தகாண்டிருந்தார். அப்கபாது ொரலயில் முட்கிரள 
ஒன்ரைக் கண்டு அரத அப்புைப்படுத்தினார். (அவைது இந்த நற் தெயரல) 
அல்லாஹ் தபருமனதுடன் ஏற்று, அவருக்கு (அவர் தெய்த பாவங்களிலி 
ருந்து) மன்னிப்பு வழங்கினான். உயிர்த் தியாகிகள் ஐவர் ஆவர்: 1. தகாள்ரள 
கநாயால் இைந்தவர் 2. வயிற்றுப்கபாக்கால் இைந்தவர் 3. தவள்ளத் தில் 
மூழ்கி இைந்தவர் 4. இடிபாடுகளில் ெிக்கி இைந்தவர் 5. அல்லாஹ்வின் 
பாரதயில் (அைப்கபாரில்) உயிர்த் தியாகம் தெய்தவர். இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.90  
 
3878 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (மக்களிடம்), "உங்களில் உயிர்த் தியாகி (ைஹதீ்) குைித்து உங்கள் 
கருத்து என்ன?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! அல்லாஹ் வின் பாரதயில் (அைப்கபாரில்) தகால்லப்பட்டவர் உயிர்த் 
தியாகி ஆவார்'' என்று பதிலளித்தனர். "அப்படியானால், என் ெமுதாயத்தில் 
உயிர்த் தியாகம் தெய்தவர்கள் (எண்ணிக்ரகயில்) குரைந்துவிடுவார்கள்'' 
என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். மக்கள், 
"அவ்வாைாயின், உயிர்த் தியாகிகள் யார், அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று 
ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
பாரதயில் (அைப்கபாரில்) தகால்லப்பட்டவர் உயிர்த் தியாகி ஆவார். 
அல்லாஹ்வின் பாரதயில் இைந்தவர் உயிர்த் தியாகி ஆவார். தகாள்ரள 
கநாயால் இைந்தவரும் உயிர்த் தியாகி ஆவார். வயிற்கைாட்டத்தால் 
இைந்தவரும் உயிர்த் தியாகி ஆவார்'' என்று விரடயளித்தார்கள். (இந்த 
ஹதீஸ் இதன் அைிவிப்பாளர் ததாடரில் இடம்தபற்றுள்ள சுரஹல் பின் 
அபெீாலிஹ் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து மற்கைார் அைிவிப்பாளர் வரிரெயிலும் 
வந்துள்ளது. அதில் இடம்தபற்றுள்ள) உரபதுல்லாஹ் பின் மிக்ெம் (ைஹ்) 
அவர்கள் (தமக்கு இரத அைிவித்த) சுரஹல் (ைஹ்) அவர்களிடம், "இந்த 
ஹதீஸின் ததாடரில் "தவள்ளத்தில் மூழ்கி இைந்தவரும் உயிர்த் தியாகி 
ஆவார்' என உங்கள் தந்ரத (அபூ ொலிஹ் -ைஹ்) அவர்கள் அைிவித்தார்கள் 
என நான் உறுதிதமாழிகிகைன்'' என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின்வருமாறு இடம்தபற்றுள்ளது: சுரஹல் 
பின் அபெீாலிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (என்னிடம்) உரபதுல்லாஹ் 
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பின் மிக்ெம் (ைஹ்) அவர்கள், இந்த ஹதீஸின் ததாடரில் உங்கள் தந்ரத 
(அபூொலிஹ் -ைஹ்) அவர்கள் "தவள்ளத்தில் மூழ்கி இைந்தவரும் உயிர்த் 
தியாகி ஆவார்' என்று அைிவித்தார் என நான் உறுதிதமாழிகிகைன். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதிலும் அபூொலிஹ் (ைஹ்) 
அவர்கள் "தவள்ளத்தில் மூழ்கி இைந்தவர் உயிர்த் தியாகி ஆவார்'' என்று 
கூைினார்கள் எனக் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. 
 
 3879 ஹஃப்ஸா பின் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அனஸ் பின் 
மாலிக் (ைலி) அவர்கள் என்னிடம், "(உங்கள் ெககாதைர்) யஹ்யா பின் 
அபஅீம்ைா எதனால் இைந்தார்?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "தகாள்ரள 
கநாயால் இைந்தார்'' என்று பதிலளித்கதன். அவர்கள், "தகாள்ரள கநாய் 
(மைணம்), ஒவ்தவாரு முஸ்லிமுக்கும் வைீமைணமாகும்'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாகச் தொன்னார்கள்.91 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 52 அம்தபய்வதன் ெிைப்பும் அதற்காக ஆர்வமூட்டுவதும் அரதப் 
பயின்று மைந்துவிட்டவர் குைித்து வந்துள்ள பழிப்புரையும். 
 
 3880 உக்பா பின் ஆமிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்) மீதிருந்தபடி "நீங்கள் 
அவர்களுக்தகதிைாக உங்களால் இயன்ை அளவுக்குப் பலத்ரதத் தயார் படுத்தி 
ரவத்துக்தகாள்ளுங்கள்'' (8:60) எனும் இரைவெனத்ரத ஓதிவிட்டு, "அைிந்து 
தகாள்க: பலம் என்பது அம்தபய்வதாகும். அைிக! பலம் என்பது 
அம்தபய்வதாகும். அைிக! பலம் என்பது அம்தபய்வதாகும்'' என்று 
கூைினார்கள்.92  
 
3881 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: விரைவில் பல 
நாடுகள் உங்களால் தவற்ைிதகாள்ளப்படும். அதற்கு இரைவகன உங்களுக்குப் 
கபாதுமானவன். எனகவ, உங்களில் ஒருவர் தம் அம்புகளால் விரளயாட 
இயலாமல்கபாய்விட கவண்டாம். இரத உக்பா பின் ஆமிர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உக்பா பின் ஆமிர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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3882 அப்துர் ைஹ்மான் பின் ைுமாொ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஃபுரகம் 
அல்லக்மீ என்பவர் உக்பா பின் ஆமிர் (ைலி) அவர்களிடம் "(முதியவ ைான) 
தாங்கள் (அம்தபய்வதற்காக) இவ் விரு இலக்குகளுக்கிரடகய உங்கரளச் 
ெிைமப்படுத்திக்தகாள்கிைரீ்ககள!'' என்று ககட்டார். அதற்கு உக்பா பின் ஆமிர் 
(ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ஒரு 
தெய்திரய நான் தெவியுற்ைிைாவிட்டால் இதற்காக நான் ெிைமம் 
எடுத்துக்தகாள்ளமாட்கடன்'' என்று பதிலளித்தார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான 
ஹாரிஸ் பின் யஅகூப் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் அப்துர் ைஹ்மான் 
பின் ைுமாொ (ைஹ்) அவர்களிடம், "அது என்ன (தெய்தி)?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அப்துர் ைஹ்மான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், யார் 
அம்தபய்வரதப் பயின்ை பின் அரதக் ரகவிட்டுவிடுகிைாகைா அவர் "நம்ரமச் 
கெர்ந்தவர் அல்லர்' அல்லது "(நமக்கு) மாறு தெய்துவிட்டார்' என்று 
கூைினார்கள்'' என விரடயளித்தார்கள்.  
 
பாடம் : 53 "என் ெமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் எப்கபாதுகம உண்ரமக்கு 
ஆதைவாளர் களாக இருப்பார்கள். அவர்கரள எதிர்ப்பவர்களால் அவர்களுக்குத் 
தீங்கு தெய்ய முடியாது'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியது.  
 
3883 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் 
ெமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் உண்ரமக்கு ஆதைவாளர்களாக 
இருந்துதகாண்கட இருப்பார்கள். அவர்களுக்குத் துகைாகம் இரழப்பவர்களால் 
அவர்களுக்குத் தீங்கு தெய்ய முடியாது. இறுதியில் அவர்கள் இகத நிரலயில் 
இருக்கும்கபாகத இரைக்கட்டரள (மறுரமக்கு தநருக்கமான நிரல) 
வந்துவிடும். இரத ஸவ்பான் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் குரதபா (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "அவர்கள் இகத நிரலயில் இருக்கும்கபாகத' எனும் 
குைிப்பு இடம்தபை வில்ரல. 
 
 3884 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் 
ெமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் (உண்ரமரய மறுக்கும்) மக்கரள மிரகத்த 
வர்களாககவ இருந்துதகாண்டிருப்பார்கள். இறுதியில் அவர்கள் 
மிரகத்தவர்களாக இருக்கும்கபாகத அவர்களிடம் இரைக் கட்டரள 
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(மறுரமக்கு தநருக்கமான நிரல) வந்துவிடும். இரத முஃகீைா பின் ைுஅபா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.93 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் முஃகீைா பின் 
ைுஅபா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பா ளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3885 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இந்த மார்க்கத்திற்காக முஸ்லிம்களில் 
ஒரு குழுவினர் கபாைாடிக்தகாண்டிருக்கும் நிரலயி கலகய மறுரம நிகழும். 
அதுவரை இந்த மார்க்கம் நிரலத்திருக்கும். இரத ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 3886 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் 
ெமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் இறுதி நாள்வரை உண்ரமக்கு ஆதைவாகப் 
கபாைாடிக்தகாண்கட இருப்பார்கள். இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 
 
 3887 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் 
ெமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் இரைக்கட்டரளரய நிரலநாட்டிய 
வண்ணகம இருப்பார்கள். அவர்களுக்குத் துகைாகம் இரழப்பவர்ககளா 
அவர்கரள எதிர்ப்பவர் ககளா அவர்களுக்கு எந்தத் தீங்கும் இரழக்க 
முடியாது. அவர்கள் (உண்ரமரய மறுக்கும்) மக்கரள மிரகத்தவர்களாக 
இருக்கும் நிரலயிகலகய அவர்களிடம் இரைக் கட்டரள வரும். இரத 
முஆவியா (ைலி) அவர்கள் தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்) மீதிருந்தபடி 
அைிவித்தார்கள்.94  
 
3888 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் யாருக்கு 
நன்ரமரய நாடுகின்ைாகனா அவரை மார்க்க (விளக்கமுரடய) 
அைிஞைாக்குகிைான். முஸ்லிம்களில் ஒரு குழுவினர் உண்ரமக்கு ஆதைவாகப் 
கபைாடிய வண்ணம் தம் எதிரிகரளவிட கமகலாங்கியவர்களாககவ யுக 
முடிவு நாள்வரை நீடித்திருப்பார்கள். இரத முஆவியா பின் அபசீுஃப்யான் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.95 இதன் அைிவிப்பாளைான யஸீத் பின் 
அல்அஸம்மு (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: முஆவியா (ைலி) அவர்கள் நபி 
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(ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக அைிவித்த இந்த ஒரு ஹதீரஸ (மட்டுகம) நான் 
தெவியுற்கைன். நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக இந்த ஹதீரஸத் தவிை 
கவதைரதயும் முஆவியா (ைலி) அவர்கள் மிம்பர் மீதிருந்தபடி குைிப்பிட்டரத 
நான் ககட்டதில்ரல.  
 
3889 அப்துர் ைஹ்மான் பின் ைுமாொ அல்மஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நான் மஸ்லமா பின் முகல்லத் (ைலி) அவர்களிடம் இருந்கதன். 
அங்கு மஸ்லமா (ைலி) அவர்களுக்கு அருகில் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் 
அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் 
பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள், "பரடப்பி னங்களிகலகய மிகவும் 
தீயவர்கள்மீகத யுக முடிவு நாள் ெம்பவிக்கும். அவர்கள் அைியாரமக் கால 
மக்கரளவிட தீயவர் களாக இருப்பர். அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் எரத 
கவண்டினாலும் இரைவன் அரத நிைாகரித்துவிடுவான்'' என்று தொன்னார்கள். 
இவ்வாறு அவர்கள் கபெிக்தகாண்டிருந்தகபாது உக்பா பின் ஆமிர் (ைலி) 
அவர்கள் அங்கு வந்தார்கள். அப்கபாது மஸ்லமா (ைலி) அவர்கள், "உக்பா (ைலி) 
அவர்ககள! அப்துல்லாஹ் தொல் வரதக் ககளுங்கள்'' என்ைார்கள். அதற்கு 
உக்பா (ைலி) அவர்கள், "அவகை நன்கைிந்தவர். நாகனா, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூைியரதக் ககட்டுள்களன் என்ைார்கள்: என் 
ெமுதாயத்தாரில் ஒரு குழுவினர் அல்லாஹ்வின் கட்டரளக்ககற்ப 
கபாைாடியவண்ணம் தம் எதிரிகரள அடக்கிரவத்தபடிகய இருப்பார்கள். 
அவர்கரள எதிர்ப்பவர்களால் அவர் களுக்குத் தீங்கு தெய்ய முடியாது. 
அவர்கள் இவ்வாறு இருந்துதகாண்டிருக்கும் நிரலயிகலகய யுக முடிவு நாள் 
ஏற்படும். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள், 
"ஆம் (நீங்கள் தொன் னதும் ெரிகய!) பிைகு கஸ்தூரி கபான்ை மணமுரடய 
ஒரு காற்ரை அல்லாஹ் அனுப்புவான். அது பட்டு கபால கமனிரய வருடும். 
பிைகு எந்த உள்ளத்தில் கடுகளவு இரைநம்பிக்ரக உள்ளகதா அத்தரகய 
எந்த உயிரையும் அது ரகப்பற்ைாமல் விடாது. பிைகு மக்களிகலகய மிகவும் 
தீயவர்ககள எஞ்ெியிருப்பர். அவர் கள்மீகத யுக முடிவு நாள் ஏற்படும்'' என்று 
கூைினார்கள்.  
 
3890 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கமற்குவாெிகள் 
(ெிரியாவாெிகள்) யுக முடிவு நாள்வரை உண்ரமக்கு ஆதைவா ககவ 
இருந்துதகாண்டிருப்பார்கள்.96  
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பாடம் : 54 பயணத்தில் கால்நரடகளின் நலன் காப்பதும் ொரலயி(ன் 
நடுவி)ல் இைவில் இைங்கி ஓய்தவடுப்பதற்கு வந்துள்ள தரடயும்.  
 
3891 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் தெழிப்பான 
காலத்தில் பயணம் தெய்தால், (பசுரமயான) பூமியில் ஒட்டகங்க ளுக்குரிய 
பங்ரக (கமய்ச்ெரல)க் தகாடுத்து விடுங்கள். வைட்ெியான காலத்தில் பயணம் 
தெய்தால், ஒட்டகங்கரளத் துரிதமாகச் தெலுத்துங்கள். நீங்கள் இைவில் 
இைங்கி ஓய்தவடுத்தால், (கபாக்குவைத்துச்) ொரலரயத் தவிர்த்துவிடுங்கள். 
ஏதனனில், அது இைவில் விைஜந்துகள் உலவும் இடமாகும். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் தெழிப்பான காலத்தில் பயணம் 
தெய்தால், (பசுரமயான) பூமியில் ஒட்டகங்களுக்குரிய பங்ரக (கமய்ச்ெரல)க் 
தகாடுத்துவிடுங்கள். வைட்ெியான காலத்தில் பயணம் கமற் தகாண்டால், 
ஒட்டகங்களின் உடலில் எலும்பு மஜ்ரஜ (பலம்) இருக்ககவ விரை வாகச் 
தென்றுவிடுங்கள். (பயணத்தில்) நீங்கள் இைவில் இைங்கி ஓய்தவடுத்தால், 
கபாக்குவைத்துச் ொரலகரளத் தவிர்த்து விடுங்கள். ஏதனனில், அரவ 
கால்நரட களின் பாரதகளும் இைவில் விைஜந்துகள் உலவும் இடமும் 
ஆகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
பாடம் : 55 பயணம் கவதரனயின் ஒரு துண்டா கும். பயணி தம் பணிகரள 
முடித்த பின் விரைவாகத் தம் வடீ்டாரிடம் திரும்பிவிடுவது நல்லதாகும். 
 
 3892 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பயணம் 
கவதரனயின் ஒரு துண்டாகும். உங்கள் தூக்கத்ரதயும் உணரவயும் 
பானத்ரதயும் அது தடுத்துவிடுகிைது. ஆககவ, உங்களில் ஒருவர், தாம் நாடிச் 
தென்ை பயண கநாக்கத்ரத முடித்துவிட்டால், உடகன அவர் தம் வடீ்டாரை 
கநாக்கி விரைந்து தெல்லட்டும்.97 இந்த ஹதீஸின் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான யஹ்யா பின் யஹ்யா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் 
மாலிக் பின் அனஸ் (ைஹ்) அவர்களிடம், "இந்த ஹதீரஸ அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர் களிடமிருந்து அபூொலிஹ் (ைஹ்) அவர்களும், அவரிடமிருந்து 
சுமய்யு (ைஹ்) அவர்களும் உங்களுக்கு அைிவித்தார்களா?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஆறு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1845

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆட்சசயதசகாரம்



 
 
 

 
 
பாடம் : 56 (நீண்ட) பயணத்திலிருந்து திரும்புகின்ைவர் இைவில் (எந்த 
முன்னைிவிப்புமின்ைி) திடீதைனத் தமது வடீ்டினுள் நுரழவது (துரூக்) 
தவறுக்கத் தக்கதாகும்.  
 
3893 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (பயணத்ரத முடித்து) இைவு கநைத்தில் திடீ தைனத் தம் 
வடீ்டாரிடம் தெல்லமாட்டார்கள். அவர்களிடம் காரலயிகலா அல்லது 
மாரலயிகலாதான் தெல்வர்கள்.98 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "நுரழயமாட்டார்கள்' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது. 
("திடீதைன' எனும் குைிப்பு இல்ரல.) 
 
 3894 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் ஒரு 
கபாரில் (தபூக்கில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். 
பிைகு நாங்கள் மதீனா வந்து (ஊருக்குள்) நுரழயப்கபானகபாது, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(நீங்கள் வந்து கெர்ந்துவிட்ட தகவல் 
வடீ்டுப் தபண்கரளச் தென்ைரடய) இைவா கும்வரை தபாறுத்திருங்கள். 
தரலவிரி ககாலமாயிருக்கும் தபண்கள் தரலவாரிக்தகாள்ளட்டும். 
(கணவரனப்) பிரிந்திருந்த தபண்கள் ெவைக் கத்திரயப் பயன்படுத்தி(த் 
தங்கரள ஆயத்தப் படுத்தி)க்தகாள்ளட்டும்'' என்று தொன்னார்கள்.99 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3895 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
(தவளியூரிலிருந்து) இைவு கநைத்தில் வந்தால் (எந்த முன்னைிவிப்புமின்ைி) 
திடீதைன அவர் தம் வடீ்டாரிடம் தெல்ல கவண்டாம். (கணவரனப்) 
பிரிந்திருந்த தபண் ெவைக் கத்திரயப் பயன்படுத்தி(த் தம்ரம ஆயத்தப் 
படுத்தி)க்தகாள்ளும்வரையிலும், தரலவிரி ககாலமாயிருக்கும் தபண்கள் 
தரலவாரிக் தகாள்ளும்வரையிலும் (அவர் தாமதிக் கட்டும்!) இரத ஜாபிர் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர் 
களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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 3896 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது நீண்ட நாட்கள் 
கழித்து ஊர் திரும்பு கின்ை ஒருவர் (எந்த முன்னைிவிப்புமின்ைி) இைவு 
கநைத்தில் திடீதைனத் தம் வடீ்டாரிடம் தெல்ல கவண்டாம் என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட விதித்தார்கள்.100 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3897 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (தவளியூரிலிருந்து திரும்புகின்ை) 
ஒருவர் இைவு கநைத்தில் திடீதைனத் தம் வடீ்டாரிடம் தெல் வதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட விதித்தார்கள். வடீ்டார் கமாெடி 
தெய்கிைார் களா என்று கநாட்டமிடவும் அவர்களின் குற்ைங்குரைகரளக் 
கண்டுபிடிக்கவும் (அவ்வாறு தெல்வது முரையாகாது). - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள், "வடீ்டார் கமாெடி 
தெய்கிைார்களா என்று கநாட்டமிடவும் அவர்களின் குற்ைங்குரைகரளக் 
கண்டுபிடிக்கவும்'' எனும் இந்த வாெகம் ஹதீஸில் உள்ளதா, அல்லது 
இல்ரலயா (அைிவிப்பாளர் முஹாரிப் அவர்களின் வாெகமா) என எனக்குத் 
ததரியவில்ரல'' என்று கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
3898 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "ஒருவர் 
(பயணத்திலிருந்து திரும்பி) இைவில் திடீதைன வடீ்டாரிடம் தெல்வரத நபி 
(ஸல்) அவர்கள் தவறுத்து வந்தார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. "வடீ்டார் 
கமாெடி தெய்கிைார்களா என்று கநாட்டமிடவும் அவர்களின் 
குற்ைங்குரைகரளக் கண்டுபிடிக்கவும்'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 
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அத்தியாயம் 34 : கவட்ரடப் பிைாணிகளும் (உண்பதற்காக) அறுக்கப்படும் 
பிைாணிகளும் உண்ணத் தக்க பிைாணிகளும்1 ஹதஸீ் 3899 – 3958 வரை 
 

பாடம் : 1 பயிற்ெியளிக்கப்பட்ட நாய்கள் மூலம் கவட்ரடயாடுதல்.2 
 
3899 அதீ பின் ஹாத்திம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் பயிற்ெியளிக்கப்பட்ட நாய்கரள 
அல்லாஹ்வின் தபயர் (பிஸ்மில்லாஹ்...) தொல்லி அனுப்புகிகைன். அரவ 
எனக்காக (கவட்ரடயாடி)க் கவ்விப் பிடிக்கின்ைன (அவற்ரை நான் 
உண்ணலாமா?)'' என்று ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் 
பயிற்ெி அளிக்கப்பட்ட உங்கள் நாரய அல்லாஹ்வின் தபயர் தொல்லி 
அனுப்பியி ருந்தால் (அது கவட்ரடயாடிக் தகாண்டு வருவரத) நீங்கள் 
உண்ணுங்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். நான், "(கவட்ரடப் பிைாணிரய) அரவ 
தகான்றுவிட்டாலுமா?'' என்று ககட்கடன். "(கவட்ரடப் பிைாணிரய) அரவ 
தகான்றுவிட்டாலும் ெரிகய (அரத நீங்கள் உண்ணுங்கள்); நீங்கள் அனுப்பாத 
மற்தைாரு நாய் அவற்றுடன் கூட்டுச் கெைாதவரை (உண்ணலாம்)'' என்ைார்கள். 
நான், "இைகு இல்லாத அம்ரப ("மிஅைாள்') கவட்ரடப் பிைாணியின் மீது நான் 
எய்கிகைன். அது கவட்ரடப் பிைாணிரயத் தாக்கிவிடுகிைது (அரத நான் 
உண்ணலாமா)?'' என்று ககட்கடன். "நீங்கள் இைகு இல்லாத அம்ரப எய்ய, 
அது (தனது கூர்முரனயால்) குத்தி (வழீ்த்தி)யரத உண்ணுங்கள். அம்பின் 
பக்கவாட்டுப் பகுதியால் தாக்குண்டரத உண்ணாதீர்கள்'' என்று 
தொன்னார்கள்.3 
 
 3900 அதீ பின் ஹாத்திம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "நாங்கள் இந்த 
(கவட்ரட) நாய்களின் மூலம் கவட்ரடயாடும் ஒரு ெமுதாயத்தார் ஆகவாம்'' 
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என்று நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கூைி (அதன் ெட்டம் 
என்னதவன்று) வினவிகனன். அதற்கு அவர்கள், "பயிற்ெியளிக்கப் பட்ட 
உங்கள் (கவட்ரட) நாய்கரள, அல்லாஹ்வின் தபயர் தொல்லி (கவட்ரட 
யாட) நீங்கள் அனுப்பியிருந்தால், உங்களுக் காக அரவ கவ்விப் பிடித்து 
ரவத்திருப்ப வற்ரை நீங்கள் உண்ணலாம்; அவற்ரை அரவ 
தகான்றுவிட்டாலும் ெரிகய! (ஆனால்,) அந்த நாகய தின்றுவிட்டரத மட்டும் 
உண்ணாதீர்கள்! ஏதனன்ைால், அது தனக்காககவ கவ்வி ரவத்திருக்குகமா என 
நான் அஞ்சுகிகைன். இவ்வாகை கவறு நாய் கள் உங்கள் நாய்களுடன் 
கூட்டுச்கெர்ந்தி ருந்தாலும் (அரவ கவட்ரடயாடியவற்ரை) உண்ணாதீர்கள்'' 
என்று தொன்னார்கள்.4 
 
 3901 அதீ பின் ஹாத்திம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், இைகு இல்லாத அம்ரபக் குைித்து (அதன் மூலம் 
கவட்ரடயாடப்பட்ட பிைாணிரய உண்ணலாமா என)க் ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "அம்பின் முரனப் பகுதி பிைாணிரயத் தாக்கியிருந்தால் அரத 
உண்ணுங்கள். அம்பின் பக்க வாட்டுப் பகுதி தாக்கிச் தெத்திருந்தால், அது 
தடியால் அடித்துக் தகால்லப்பட்டது (கபால்)தான். எனகவ, அரத 
உண்ணாதீர்கள்'' என்று தொன்னார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம், (பயிற்ெியளிக்கப்பட்ட) நாய் (மூலம் கவட்ரடயாடப்பட்ட 
பிைாணிரயக்) குைித்துக் ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "நீங்கள் அல்லாஹ் 
வின் தபயர் தொல்லி அந்த நாரய அனுப்பியிருந்தால் (அது கவட்ரடயாடிக் 
தகாண்டுவருவரத) நீங்கள் உண்ணலாம். அந்தப் பிைாணியிலிருந்து 
ெிைிதளரவ அந்த நாய் தின்றுவிட்டிருந்தால், அரத உண்ணாதீர்கள். 
ஏதனன்ைால், அது தனக்காககவ கவ்விப் பிடித்திருக்கிைது'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். "நான் அனுப்பிய நாயுடன் மற்தைாரு நாரயக் கண்கடன். 
அவற்ைில் எது அந்தப் பிைாணி ரயக் கவ்விப் பிடித்தது என்று எனக்குத் 
ததரியவில்ரல (அப்கபாது நான் என்ன தெய்வது?)'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படியானால் அரத உண்ணாதீர்கள். 
ஏதனனில், நீங்கள் உங்கள் நாரய மட்டுகம அல்லாஹ்வின் தபயர் தொல்லி 
அனுப்பி னரீ்கள். மற்தைாரு நாரய அல்லாஹ்வின் தபயர் தொல்லி நீங்கள் 
அனுப்பவில்ரல'' என்று தொன்னார்கள்.5 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அதீ பின் 
ஹாத்திம் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்களிடம், இைகு இல்லாத அம்பு (மூலம் கவட்ரடயாடப்பட்ட பிைாணி) 
குைித்துக் ககட்கடன்'' என ஹதீஸ் ஆைம்ப மாகிைது. மற்ை விவைங்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற் றுள்ளன. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அதீ பின் ஹாத்திம் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதிலும் "நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், இைகு இல்லாத அம்பு (மூலம் 
கவட்ரடயாடப்பட்ட பிைாணி) குைித்துக் ககட்கடன்'' என்கை ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. 
 
 3902 அதீ பின் ஹாத்திம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், இைகு இல்லாத அம்பின் மூலம் கவட்ரட 
யாடப்பட்ட பிைாணி குைித்துக் ககட்கடன். அவர்கள், "பிைாணி அம்பின் 
கூர்முரனயால் தாக்கப் பட்டிருந்தால் அரத உண்ணுங்கள். அம்பின் 
பக்கவாட்டுப் பகுதியால் தாக்குண்டு தெத்திருந் தால் அது தடியால் அடித்துக் 
தகால்லப்பட்ட(து கபான்ை)கதயாகும். (எனகவ, அரத உண்ணா தீர்கள்)'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். (பயிற்ெியளிக்கப்பட்ட) நாய்கள் மூலம் கவட்ரடயாடப்பட்ட 
பிைாணி குைித்தும் அவர்களிடம் நான் ககட்கடன். அவர்கள், "உங்களுக்காக 
அரவ கவ்விப் பிடித்துரவத்து, அதிலிருந்து எரத யும் தின்னாமல் 
இருந்தால் நீங்கள் உண்ணுங்கள். ஏதனனில், (பழக்கப்படுத்தப்பட்ட) நாய் 
கவ்விப் பிடிப்பகத, (முரைப்படி) அறுப்பதாகிவிடும். உங்களது நாயுடன் 
கவதைாரு நாரய நீங்கள் கண்டு, அந்த கவதைாரு நாய் உங்கள் நாயுடன் 
அந்தப் பிைாணிரயப் பிடித்துக் தகான்ைிருக் குகமா என்று நீங்கள் அஞ்ெினால், 
அரத உண்ணாதீர்கள். ஏதனனில், நீங்கள் உங்கள் நாரய மட்டுகம 
அல்லாஹ்வின் தபயர் தொல்லி அனுப்பினரீ்கள். கவதைாரு நாரய அவ்வாறு 
கூைி நீங்கள் அனுப்பவில்ரல'' என்று தொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அதீ பின் ஹாத்திம் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3903 ைஅப ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (இைாக்கில் உள்ள) "நஹ்ரைன்' 
எனும் இடத்தில் எங்கள் அண்ரட வடீ்டாைாகவும், உற்ை நண்பைாகவும், 
(வழிபாடுகளில்) மிகுந்த ஈடுபாடு தகாண்டவைாகவும் இருந்த அதீ பின் 
ஹாத்திம் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "நான் 
எனது (கவட்ரட) நாரய (அல்லாஹ்வின் தபயர் தொல்லி) அனுப்புகிகைன். 
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எனது நாயுடன் கவதைாரு நாரய, (கவட்ரடப் பிைாணிரயப்) பிடித்த 
நிரலயில் நான் காண்கி கைன். அவற்ைில் எது கவட்ரடப் பிைாணி ரயப் 
பிடித்தது என்பது எனக்குத் ததரியவில்ரல (இந்த நிரலயில் நான் என்ன 
தெய்வது)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அரத 
உண்ணாதீர்கள். ஏதனனில், நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தபயர் தொல்லி 
அனுப்பியது உங்கள் நாரயத்தான். கவதைாரு நாரய நீங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தபயர் தொல்லி அனுப்பவில்ரல'' என்று தொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ைஅப ீ(ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 
 3904 அதீ பின் ஹாத்திம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் கூைினார்கள்: நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தபயர் கூைி, 
உங்களது (கவட்ரட) நாரய அனுப்ப, அது கவட்ரடப் பிைாணிரயப் பிடித்து 
உயிருடன் ரவத்திருப்பரத நீங்கள் கண்டால், அரத (முரைப்படி) நீங்கள் 
அறுத்து உண்ணலாம். அது கவட்ரடப் பிைாணிரயப் பிடித்துத் தின்று 
விடாமல் தகான்றுவிட்டிருப்பரத நீங்கள் கண்டால் அரதயும் நீங்கள் 
உண்ணலாம். உங்கள் நாயுடன் கவதைாரு நாயும் (கவட்ரடப் பிைாணிரயக்) 
தகான்றுவிட்ட நிரலயில் இருப்பரத நீங்கள் கண்டால், அரத 
உண்ணாதீர்கள். ஏதனனில், அவற்ைில் எது அந்தப் பிைாணிரயக் தகான்ைது 
என்பது உங்களுக்குத் ததரியாது. நீங்கள் உங்கள் அம்ரப அல்லாஹ்வின் 
தபயர் கூைி (கவட்ரடப் பிைாணிரய கநாக்கி) எய்ய, அது ஒரு நாள் அளவுக்கு 
உங்கரள விட்டு மரைந்துவிட்டது. ஒரு நாள் கழித்து உங்கள் அம்பின் 
அரடயாளம் அதில் இருக்க நீங்கள் கண்டால், விரும்பினால் அரத நீங்கள் 
உண்ணலாம். அந்தப் பிைாணி தண்ணரீில் மூழ்கிக் கிடப்பரத நீங்கள் 
கண்டால் அரத உண்ணாதீர்கள்.6  
 
3905 அதீ பின் ஹாத்திம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் கவட்ரடப் பிைாணிகள் குைித்து வினவிகனன். 
அவர்கள், "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தபயர் கூைி, உங்கள் அம்ரப எய்ய, அது 
தென்று பிைாணிரயத் தாக்கிக் தகான்றுவிட்டால், அரத நீங்கள் உண்ணலாம்; 
அந்தப் பிைாணி தண்ணரீில் விழுந்து கிடக்கும் நிரலயில் அரத நீங்கள் 
கண்டால் தவிை! (அப்கபாது அரத உண்ணாதீர்கள்.) ஏதனனில், தண்ணரீில் 
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விழுந்ததால் அது தெத்ததா, அல்லது உங்கள் அம்பு தாக்கி அது தெத்ததா 
என்பது உங்களுக்குத் ததரியாது'' என்று கூைினார்கள்.  
 
3906 அபூஸஅலபா அல்குைன ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
நாங்கள் கவதம் வழங்கப்தபற்ை ஒரு ெமுதாயத்தாரின் நாட்டில் வெிக்கிகைாம். 
அவர்களுரடய பாத்திைத்தில் ொப்பிடுகிகைாம். கமலும், கவட்ரடப் பிைாணிகள் 
நிரைந்த ஒரு பகுதியில் வெிக்கிகைாம். நான் எனது வில்லாலும் 
கவட்ரடயாடுகிகைன். பயிற்ெியளிக்கப்பட்ட எனது நாயாலும் 
கவட்ரடயாடுகிகைன். பயிற்ெியளிக்கப்படாத நாயாலும் கவட்ரடயாடுகிகைன். 
இவற்ைில் எது எங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டது என்பரத எனக்குத் 
ததரிவியுங்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (பின்வருமாறு) பதிலளித்தார்கள்: கவதம் வழங்கப்தபற்ைவர்களின் 
நாட்டில் நீங்கள் வெிப்பதாகவும் அவர்களுரடய பாத்திைங்களில் 
உண்பதாகவும் நீங்கள் தொன்னரதப் தபாறுத்தமட்டில், அவர்களு ரடய 
பாத்திைமல்லாத கவறு பாத்திைம் உங்க ளுக்குக் கிரடத்தால், அவர்களின் 
பாத்திைத் தில் நீங்கள் உண்ணாதீர்கள். (கவறு பாத்திைம்) உங்களுக்குக் 
கிரடக்காவிட்டால், அரதக் கழுவிவிட்டு, பின்னர் அதில் உண்ணுங்கள். 
கவட்ரடப் பிைாணிகள் நிரைந்த பகுதி யில் நீங்கள் வெிப்பதாகச் 
தொன்னரதப் தபாறுத்தவரை, உங்கள் வில்லால் கவட்ரட யாடியரத நீங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தபயர் கூைி (அறுத்து) உண்ணலாம். (அவ்வாகை) பயிற்ெி 
யளிக்கப்பட்ட உங்கள் நாயின் மூலம் கவட்ரடயாடியரதயும் அல்லாஹ்வின் 
தபயர் கூைி நீங்கள் உண்ணலாம். பயிற்ெியளிக்கப்படாத உங்கள் நாயின் 
மூலம் நீங்கள் கவட்ரடயாடியது அறுப்பதற்கு ஏதுவாக (உயிர் பிரியாத 
நிரலயில்) உங்களுக்குக் கிரடத்தால், அரத (முரைப்படி அறுத்து) நீங்கள் 
உண்ணலாம்.7 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு வஹ்ப் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், வில்லால் கவட்ரடயாடப்பட்ட பிைாணிரயப் பற்ைிய குைிப்பு 
இல்ரல 
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 பாடம் : 2 (அம்பு எய்த பின்) மரைந்துகபான கவட்ரடப் பிைாணி பிைகு 
கிரடத்தால்...?  
3907 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்கள் அம்பினால் நீங்கள் எய்த பின் 
கவட்ரடப் பிைாணி மரைந்து, பின்னர் (இைந்த நிரலயில்) அரத நீங்கள் 
கண்டால், நாற்ைமடிக்காமல் இருக்கும்வரை அரத நீங்கள் உண்ணலாம். 
இரத அபூஸஅலபா அல்குைன ீ(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
3908 அபூஸஅலபா அல்குைன ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "(காயமரடந்த) 
கவட்ரடப் பிைாணி (இைந்த நிரலயில்) மூன்று நாட்கள் கழித்து கிரடத்தால், 
நாற்ைமடிக்காமல் இருக்கும் வரை அரத நீங்கள் புெிக்கலாம்'' என நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்.  
 
3909 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஸஅலபா அல்குைன ீ(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
முஹம்மத் பின் ஹாத்திம் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "நாற்ைமடிக் காமல் 
இருக்கும்வரை' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. "நாய் கவட்ரடயாடிய 
பிைாணி, மூன்று நாட்கள் கழித்துக் காணப்பட்டால், நாற்ைமடிக்காமல் 
இருக்கும்வரை அரத நீங்கள் உண்ணலாம். அவ்வாறு நாற்ைமடித்துவிட்டால் 
அரத (உண்ணாதீர்கள்.) விட்டுவிடுங்கள்'' என்று இடம்தபற் றுள்ளது.  
 
பாடம் : 3 ககாரைப் பற்கள் உரடய விலங்குகரளயும் ககாரை நகங்கள் 
உரடய பைரவ கரளயும் உண்பதற்கு வந்துள்ள தரட.8  
 
3910 அபூஸஅலபா அல்குைன ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள், விலங்குகளில் ககாரைப் பற்கள் உள்ள எரதயும் உண்ணக் 
கூடாததனத் தரட விதித்தார்கள்.9 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: நாங்கள் ைாம் (ெிரியா) நாட்ரட தென்ைரடயும்வரை இந்த 
ஹதீரஸக் ககள்விப்படவில்ரல.  
 
3911 அபூஸஅலபா அல்குைன ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், விலங்குகளில் ககாரைப் பற்கள் உள்ள எரதயும் 
உண்ணக் கூடாததனத் தரட விதித்தார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
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ஒருவைான இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
நான் இந்த ஹதீரஸ ஹிஜாஸில் உள்ள நம் அைிஞர்களிடமிருந்து 
தெவியுைவில்ரல. பின்னர் ைாம் (ெிரியா)வாெிகளின் மார்க்கச் ெட்ட 
அைிஞர்களில் ஒருவைான அபூஇத்ரீஸ் அல்கவ்லான ீ(ைஹ்) அவர்ககள எனக்கு 
இரத அைிவித்தார்கள்.  
 
3912 அபூஸஅலபா அல்குைன ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், விலங்குகளில் ககாரைப் பற்கள் உள்ள எரதயும் 
உண்ணக் கூடாததனத் தரட விதித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஸஅலபா அல்குைன ீ(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஒன்பது 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், யூனுஸ் பின் 
யஸீத் மற்றும் அம்ர் பின் அல்ஹாரிஸ் (ைஹ்) ஆகிகயா ரைத் தவிை 
மற்ைவர்களின் அைிவிப்பில் "உண்ணக் கூடாததன' எனும் தொற்தைாடர் 
இடம்தபற்றுள்ளது. அவ்விருவரின் அைிவிப் பில் "விலங்குகளில் ககாரைப் 
பற்கள் உள்ள அரனத்துக்கும் தரட விதித்தார்கள்'' என்ை வாெககம 
இடம்தபற்றுள்ளது. 
 
 3913 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: விலங்குகளில் ககாரைப் பற்கள் 
உள்ள எரதயும் உண்பது தரட தெய்யப்பட்டதாகும். இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3914 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், விலங்குகளில் ககாரைப் பற்கள் உள்ள ஒவ்தவான்ரையும், 
பைரவகளில் ககாரை நகங்கள் உள்ள ஒவ்தவான்ரையும் (உண்ணக் 
கூடாததனத்) தரட தெய்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பா ளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
- இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், விலங்குளில் ககாரைப் பற்கள் உள்ள ஒவ்தவான்ரை யும், 
பைரவகளில் ககாரை நகங்கள் உள்ள ஒவ்தவான்ரையும் (உண்ணக் 
கூடாததனத்) தரட தெய்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
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அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
 
பாடம் : 4 கடல்வாழ் உயிரினங்களில் தெத்த வற்ரை உண்பதற்கு வந்துள்ள 
அனுமதி.10  
3915 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் குரைைியரின் வணிகக் குழுதவான்ரை எதிர்தகாள்ள பரடப் பிரிவு 
ஒன்ைில் எங்கரள அனுப்பினார்கள். எங்களுக்கு அபூஉரபதா பின் அல்ஜர் 
ைாஹ் (ைலி) அவர்கரளத் தளபதியாக நிய மித்தார்கள். ஒரு ரப கபரீச்ெம் 
பழத்ரத எங்களுக்குப் பயண உணவாகக் தகாடுத் தார்கள். எங்களுக்குக் 
தகாடுக்க கவதைரத யும் அவர்கள் தபற்ைிருக்கவில்ரல. அபூஉரபதா (ைலி) 
அவர்கள் அதிலிருந்து ஒவ்தவாரு கபரீச்ெம் பழமாக எங்களுக்குக் 
தகாடுத்துவந்தார்கள். அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அபுஸ்ஸுரபர் 
முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் (ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்களிடம்) "அரத ரவத்துக்தகாண்டு என்ன தெய்தீர்கள்? (அது 
உங்களுக்குப் கபாதுமானதாக இருந்திருக்காகத?)'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள் கூைினார்கள்: குழந்ரத வாயிலிட்டுச் சுரவப்பரதப் கபான்று 
நாங்களும் அந்தப் கபரீச்ெம் பழத்ரதச் சுரவப்கபாம். அதற்கு கமல் 
தண்ணரீும் அருந்திக்தகாள்கவாம். அன்ரைய பகலி லிருந்து இைவுவரை 
அதுகவ எங்களுக்குப் கபாதுமானதாயிருக்கும். நாங்கள் எங்களிடமிருந்த 
தடிகளால் கரு கவல மைத்தில் அடி(த்து இரல பைி)ப்கபாம். பிைகு அரதத் 
தண்ணரீில் நரனத்து அரத யும் உண்கடாம். பிைகு நாங்கள் 
கடற்கரைகயாைமாக நடந் கதாம். அப்கபாது கடகலாைத்தில் தபரிய மணல் 
திட்ரடப் கபான்று ஏகதா ஒன்று எங்களுக்குத் ததன்பட்டது. அங்கு நாங்கள் 
தென்கைாம். அங்கக "தகாழுப்புத் தரல திமிங்கலம்' (அம்பர்) எனப்படும் ஒரு 
பிைாணி கிடந்தது.11 (தளபதி) அபூஉரபதா (ைலி) அவர்கள் "தெத்ததாயிற்கை?'' 
என்று கூைினார்கள். பிைகு "இல்ரல, நாம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் தூதர்கள் ஆகவாம். அல்லாஹ்வின் பாரதயில் (அைப்கபாரில்) 
உள்களாம். நீங்கள் நிர்ப்பந்தத்திற்கும் உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிைரீ்கள். எனகவ, 
(இரத) உண்ணுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். அந்தத் திமிங்கலத்ரத 
ரவத்துக்தகாண்டு நாங்கள் ஒரு மாதம் கழித்கதாம். எங்கள் முந்நூறு கபரின் 
உடலும் வலிரமயாகிவிட்டது. நாங்கள் அந்தத் திமிங்கலத்தின் விழிப் 
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பள்ளத்திலிருந்து தபரிய பாத்திைங்கள் மூலம் எண்தணய் எடுத்கதாம். அதன் 
உடரலக் காரள மாட்டின் அளவுக் குத் துண்டு கபாட்கடாம். அபூஉரபதா 
(ைலி) அவர்கள் எங்களில் பதிமூன்று கபரைத் கதர்ந் ததடுத்து, அதன் விழிப் 
பள்ளத்தில் உட்காைரவத்தார்கள். கமலும், அதன் விலா எலும்புகளில் ஒன்ரை 
எடுத்து, அரத (பூமியில்) நட்டுரவத்தார்கள். பிைகு எங்களிடமிருந்த ஒரு 
தபரிய ஒட்டகத்தில் ெிவிரக பூட்டி அதில் ஏைி அந்த எலும்பிற்குக் கீகழ 
கடந்துகபானார்கள். (அந்த எலும்பு தரலரயத் ததாடவில்ரல. அந்த 
அளவுக்குப் தபரிய தாக இருந்து.) பிைகு அந்த மீரன (அரை கவக்காட்டில்) 
கவகரவத்து, பயண உணவாக எடுத்துக்தகாண்கடாம். நாங்கள் மதீனா 
வந்தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று நடந்தரத 
அவர்களிடம் ததரிவித்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அது அல்லாஹ் உங்களுக்கு தவளிப்படுத்திய உணவாகும். அதில் 
ஏகதனும் உங்களிடம் மீதியிருந்தால் நமக்கும் உண்ணக் தகாடுங்க களன்!'' 
என்று ககட்டார்கள். உடகன நாங்கள் அதிலிருந்து ெிைிதளரவ அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குக் தகாடுத்தனுப்பிகனாம். அரத அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உண்டார்கள்.12 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
 3916 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களில் முந்நூறு கபரை ஒரு பரடப் பிரிவில் 
வாகனங்களில் அனுப்பினார்கள். அபூஉரபதா பின் அல்ஜர்ைாஹ் (ைலி) 
அவர்கள் எங்கள் (பரடக்குத்) தளபதியாக இருந்தார்கள். நாங்கள் 
குரைைியரின் வணிகக் குழுதவான்ரை எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்கதாம். 
ஆககவ, நாங்கள் கடற்கரையில் அரை மாதம் தங்கிகனாம். (இந்நாட்களில் 
உணவுப் பற்ைாக் குரையால்) எங்களுக்குக் கடுரமயான பெி ஏற்பட்டது. 
எனகவ, நாங்கள் கருகவல மைத்தின் இரலகரளப் புெித்கதாம். ஆககவதான், 
அந்தப் பரடப் பிரிவு "கருகவல இரல பரடப் பிரிவு' எனப் தபயர் தபற்ைது. 
இந்த (இக்கட்டான சூழ்)நிரலயில் கடல் எங்களுக்கு "அல்அம்பர்' (தகாழுப்புத் 
தரலத் திமிங்கலம்) எனப்படும் (ஒரு வரகக் கடல்வாழ்) உயிரினத்ரத 
ஒதுக்கியது. நாங்கள் அதன் தகாழுப்பிலிருந்து எண்தணய் 
எடுத்துக்தகாண்கடாம். அ(ந்த மீரனப் புெித்த)தனால் (வலிரமயான) உடல்கள் 
எங்களுக்குத் திரும்பக் கிரடத்தன. அபூஉரபதா (ைலி) அவர்கள் அந்த மீனின் 
விலா எலும்புகளில் ஒன்ரை எடுத்து அரத (பூமியில்) நட்டுவிட்டுப் பிைகு, 
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பரடயிலிருந்த உயைமான மனிதரையும், உயைமான ஒட்டகம் ஒன்ரையும் 
கண்டு(பிடித்து), அவரை அந்த ஒட்டகத்தில் ஏற்ைி அனுப்ப, அவர் அந்த 
எலும்பிற்குக் கீகழ (தரல முட்டாமல்) கடந்து தென்ைார். அந்த மீனுரடய 
கண்ணின் எலும்புக் குள் ஒருவர் உட்கார்ந்திருந்தார். அதன் விழிப் 
பள்ளத்திலிருந்து நாங்கள் இப்படி இப்படி தபரிய பாத்திைத்தில் தகாழுப்ரப 
எடுத்கதாம். (அந்தப் பயணத்தின் துவக்கத்தில்) எங்க ளுடன் ஒரு ரப நிரைய 
கபரீச்ெம் பழங்கள் இருந்தன. அபூஉரபதா (ைலி) அவர்கள் எங்களில் 
ஒவ்தவாருவருக்கும் ஒரு ரகப் பிடி கபரீச்ெம் பழம் தகாடுத்துவந்தார்கள். 
பிைகு (நாட்கள் தெல்லச் தெல்ல) ஒவ்தவாரு கபரீச்ெம் பழம் தந்தார்கள். 
அதுவும் தீர்ந்து விட்டகபாதுதான் அதன் அருரமரய நாங்கள் உணர்ந்கதாம். 
 
 3917 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "கருகவல இரல'ப் பரடப் பிரிவின் 
கபாது, ஒரு மனிதர் (ரகஸ் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்கள்) மூன்று ஒட்டகங்கள் 
அறு(த்து உணவளி)த்தார். பிைகு மூன்று ஒட்டகங்கள் அறுத்தார். பிைகு மூன்று 
ஒட்டகங்கள் அறுத்தார். பிைகு (அவர் அறுக்க முற்பட்டகபாது) அவரை 
அபூஉரபதா (ைலி) அவர்கள் தடுத்துவிட்டார்கள். 
 
 3918 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் எங்களில் முந்நூறு கபரை ஒரு பரடப் பிரிவில் அனுப்பினார்கள். 
நாங்கள் எங்கள் பயண உணரவ எங்கள் கதாள்களில் சுமந்து எடுத்துச் 
தென்கைாம். 
 
 3919 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முந்நூறு கபர் தகாண்ட பரடப் பிரிதவான்ரை அபூ 
உரபதா பின் அல்ஜர்ைாஹ் (ைலி) அவர்கள் தரலரமயில் அனுப்பினார்கள். 
அவர்களிடமிருந்த பயண உணவுகள் தீர்ந்துவிட்டகபாது, அபூஉரபதா (ைலி) 
அவர்கள் பரடப் பிரிவினரிடமிருந்த உணவுகரள ஒரு ரபயில் 
கெகரித்தார்கள். அரதகய எங்களுக்கு உணவாக விநிகயாகித்தார்கள். 
இறுதியில் நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு கபரீச்ெம் பழம் மட்டுகம எங்களுக்குக் 
கிரடத்தது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கடற்கரைக்கு (ெீஃபுல் பஹ்ர்) 
அனுப்பினார்கள். அப்பரடயில் நானும் ஒருவனாயிருந்கதன்'' என்று ஹதீஸ் 
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ஆைம் பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட அைிவிப்புகளில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. இதில் வஹ்ப் பின் ரகொன் (ைஹ்) அவர் களது 
அைிவிப்பில் "பரடப் பிரிவினர் அந்த (மீன்) உணரவப் பதிதனட்டு இைவுகள் 
உண்டனர்'' எனும் குைிப்பு இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் 
பின் அப்தில் லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஜுரஹனா' குலத்தார் வெிக்கும் 
பகுதிரய கநாக்கிப் பரடப் பிரிதவான்ரை அனுப்பி னார்கள். அவர்களுக்கு 
ஒரு மனிதரைத் தளபதியாக நியமித்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்ப மாகிைது. 
மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளவாகை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 
 
பாடம் : 5 நாட்டுக் கழுரதகளின் இரைச்ெிரய உண்பதற்கு வந்துள்ள தரட.13  
 
3920 அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ரகபர் கபார் 
தினத்தன்று அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தவரண முரைத் 
திருமணத்திற்கும் ("முத்ஆ'), நாட்டுக் கழுரதகளின் இரைச்ெிக்கும் தரட 
விதித்தார்கள்.14 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
எட்டு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் யூனுஸ் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "நாட்டுக் கழுரதகளின் இரைச் ெிரய உண்ண 
கவண்டாம் என்றும் தரட விதித்தார்கள்'' என இடம்தபற்றுள்ளது. 
 
 3921 அபூஸஅலபா அல்குைன ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நாட்டுக் கழுரதகளின் இரைச்ெிக்குத் தரட 
விதித்தார்கள்.15 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 3922 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நாட்டுக் கழுரதகளின் இரைச்ெிரய உண்ணக் கூடாததனத் தரட 
விதித்தார்கள்.16 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 3923 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ரகபர் கபார் நாளன்று நாட்டுக் கழுரத களின் இரைச்ெிரய 
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உண்ணக் கூடாததனத் தரட விதித்தார்கள். (அன்ரைய தினத்தில்) மக்களுக்கு 
அந்த இரைச்ெியின் கதரவ இருக்ககவ தெய்தது. இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3924 சுரலமான் அஷ்ரைபான ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ைலி) அவர்களிடம் நாட்டுக் கழுரதகளின் 
இரைச்ெி(ரய உண்பது) குைித்துக் ககட் கடன். அவர்கள், "ரகபர் கபார் 
நாளன்று எங்களுக்குப் பெி ஏற்பட்டது. அப்கபாது நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். அந்த நகரிலிருந்து தவளிகய 
ைிக்தகாண்டிருந்த, அந்த ஊர் மக்களுக்குச் தொந்தமான (நாட்டுக்) 
கழுரதகரள நாங்கள் (கபார்ச் தெல்வமாகப்) தபற்கைாம். அவற்ரை நாங்கள் 
அறுத்கதாம். எங்கள் பாத்திைங்களில் கழுரத களின் இரைச்ெி 
தவந்துதகாண்டிருந்தது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவர் "பாத்திைங் கரளக் கவிழ்த்துவிடுங்கள். 
கழுரதகளின் இரைச்ெிகளில் ெிைிதும் உண்ணாதீர்கள்'' என்று அைிவித்தார் 
எனத் ததரிவித்தார்கள். அப்கபாது நான், "எதற்காக அதற்குத் தரட 
விதித்தார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா 
(ைலி) அவர்கள், "(இந்த அைிவிப்ரபச் தெவியுற்ை) எங்களில் ெிலர் "முற்ைாக 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரதத் தரட தெய்துவிட்டார்கள்' 
என்றும், கவறுெிலர் "(அப்படியல்ல கபார்ச் தெல்வமாகக் ரகப்பற்ைிய) அந்தக் 
கழுரதகளிலிருந்து ஐந்தில் ஒரு பாகம் (குமுஸ்) தெலுத்தப்படாததால்தான் 
(தாற்காலிகமாகத்) தரட தெய்தார்கள்' என்றும் கபெிக்தகாண்கடாம்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.17  
 
3925 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ரகபர் 
(முற்றுரக) நாட்களில் எங்களுக் கு(க் கடுரமயான) பெி ஏற்பட்டிருந்தது. 
ரகபர் கபார் (ததாடங்கிய) நாளன்று நாங்கள் நாட்டுக் கழுரதகரள (கபார்ச் 
தெல்வமாக)க் ரகப்பற்ைி அவற்ரை அறுத்(துச் ெரமத்)கதாம். பாத்திைங்கள் 
தகாதிக்கத் ததாடங்கிய கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் 
அைிவிப்பாளர், "பாத்திைங்கரளக் கவிழ்த்துவிடுங்கள். கழுரதகளின் இரைச்ெி 
யில் ெிைிதும் உண்ணாதீர்கள்'' என்று (உைக்கக் கூவி) அைிவித்தார். அப்கபாது 
மக்களில் ெிலர், "(கபார்ச் தெல்வமாகப் பிடிக்கப்பட்ட) அக்கழுரத களிலிருந்து 
ஐந்தில் ஒரு பாகம் (குமுஸ்) தெலுத்தப்படாததால்தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கள் தரட விதித்துள்ளார் கள்'' என்று கூைினர். கவறுெிலர், 
"(அப்படி யல்ல;) முற்ைாக அதற்குத் தரட விதித்து விட்டார்கள்'' என்று 
கூைினர்.  
 
3926 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) மற்றும் அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ைலி) 
ஆகிகயார் கூைியதாவது: நாங்கள் (ரகபர் கபாரின்கபாது நாட்டுக்) 
கழுரதகரள (கபார்ச் தெல்வமாக)க் ரகப்பற்ைி அவற்ரைச் 
ெரமத்துக்தகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் அைிவிப்பாளர் ஒருவர் "பாத்திைங்கரளக் கவிழ்த்துவிடுங்கள்'' 
என்று அைிவிப்புச் தெய்தார்.  
 
3927 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ரகபர் கபார் நாளன்று 
(நாட்டுக்) கழுரதகரள நாங்கள் (கபார்ச் தெல்வமாகக்) ரகப்பற்ைி 
(ெரமக்கலா)கனாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
அைிவிப்பாளர் ஒருவர் "பாத்திைங்கரளக் கவிழ்த்துவிடுங்கள்'' என்று 
அைிவிப்புச் தெய்தார். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 
 3928 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாட்டுக் கழுரதகளின் 
இரைச்ெிரய உண்ணக் கூடாததன எங்களுக்குத் தரட விதிக்கப்பட்டது. இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
3929 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், (ரகபர் கபாரின்கபாது) நாட்டுக் கழுரதகளின் இரைச்ெிரய, 
அது பச்ரெயாயிருந்தாலும் ெரமக்கப்பட்டிருந்தாலும் எைிந்துவிடுமாறு 
எங்களுக்குக் கட்டரளயிட்டார்கள். அதற்குப் பின்பு அரத உண்ணும்படி 
(அனுமதியளித்து) எங்களுக்கு அவர்கள் உத்தைவிடகவ யில்ரல.18 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
3930 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாட்டுக் கழுரதகளின் 
இரைச்ெிரய உண்ணக் கூடாததன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தரட தெய்ததற்குக் காைணம், நாட்டுக் கழுரத மக்களின் தபாதிகரளச் சுமந்து 
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தெல்லும் வாகனமாக இருப்பதால், (உண்ணப்படும் பட்ெத்தில்) அவர்களுக்கு 
வாகனம் இல்லாமல் கபாய்விடும் என நபியவர்கள் அஞ்ெியதா? அல்லது 
ரகபர் நாளன்று நாட்டுக் கழுரதகளின் இரைச்ெிக்கு (நிைந்தைமாக)த் தரட 
விதித்தார்களா என்பது எனக்குத் ததரியாது.19  
 
3931 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ரகபரை கநாக்கி (கபாருக் காக)ப் 
புைப்பட்கடாம். பிைகு ரகபர்வாெிக ளுக்கு எதிைாக எங்களுக்கு அல்லாஹ் 
தவற்ைியளித்தான். தவற்ைி தபற்ை அன்ரைய மாரல கவரளயில் மக்கள் 
அதிகமான தநருப்புகரள (ஆங்காங்கக) மூட்டினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது என்ன தநருப்பு? எதற்காக மூட்டியிருக்கிைரீ்கள்?'' 
என்று ககட்டார்கள். "இரைச்ெி ெரமப்பதற்காக'' என்று மக்கள் கூைினர். "எந்த 
இரைச்ெி?'' என்று அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்க, "நாட்டுக் 
கழுரதகளின் இரைச்ெி'' என்று மக்கள் கூைினர். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவற்ரைக் தகாட்டிவிட்டு, அந்தப் பாத்திைங்கரள 
உரடத்துவிடுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை, இரைச்ெிகரளக் தகாட்டிவிட்டு, பாத்திைங்கரளக் 
கழுவிக்தகாள்ளலாமா?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அப்படிகய ஆகட்டும்!'' என்று கூைினார்கள்.20 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெலமா பின் 
அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3932 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ரகபரை தவற்ைிதகாண்டகபாது, அந்த ஊரிலிருந்து தவளிகய 
வந்த நாட்டுக் கழுரதகரள நாங்கள் ரகப்பற்ைி, அவற்ரை அறுத்துச் 
ெரமத்துக் தகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவர், "அைிந்து தகாள்ளுங்கள். 
அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதரும் நீங்கள் நாட்டுக் கழுரதகளின் 
இரைச்ெிரய உண்ணக் கூடாததனத் தரட தெய்கிைார்கள். அரவ 
அசுத்தமானரவயும் ரைத்தானின் நடவடிக் ரகயும் ஆகும்'' என்று 
அைிவிப்புச் தெய்தார். உடகன பாத்திைங்கள் அவற்ைில் உள்ள வற்கைாடு 
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கவிழ்க்கப்பட்டன. அப்கபாது அப்பாத்திைங்களில் இரைச்ெி தவந்து 
தகாதித்துக்தகாண்டிருந்தது.21  
 
3933 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ரகபர் கபார் நாளன்று 
ஒருவர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! கழுரதகள் (அறுத்து) 
உண்ணப்படுகின்ைன'' என்று கூைி னார். பிைகு மற்தைாருவர் வந்து, 
"அல்லாஹ் வின் தூதகை! கழுரதகள் (உண்டு) தீர்க்கப் பட்டுவிட்டன'' என்று 
தொன்னார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்களுக்கு 
அைிவிப்புச் தெய்யும் படி) அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களுக்குக் கட்டரளயிட, 
அவர் மக்களிரடகய, "அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதரும் நீங்கள் நாட்டுக் 
கழுரதகளின் இரைச்ெிரய உண்ணக் கூடாததனத் தரட தெய்கிைார்கள். 
ஏதனனில், அரவ அசுத்தமானரவயாகும்'' என்று அைிவிப்புச் தெய்தார். 
உடகன பாத்திைங்கள் அவற்ைிலிருந்தவற்கைாடு கவிழ்க்கப்பட்டன.  
 

பாடம் : 6 குதிரைகளின் இரைச்ெிரய உண்பது22  
 
3934 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரகபர் கபார் நாளன்று நாட்டுக் கழுரதகளின் 
இரைச்ெிரய உண்ண கவண்டாதமனத் தரட தெய்தார்கள்; குதிரையின் 
இரைச்ெிரய உண்ண அனுமதியளித்தார்கள்.23 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3935 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ரகபர் கபார் 
நடந்த கால கட்டத்தில் நாங்கள் குதிரைகரளயும் காட்டுக் கழுரதக ரளயும் 
உண்கடாம். நபி (ஸல்) அவர்கள் (ரகபர் கபார் நாளில்) நாட்டுக் கழுரதயின் 
இரைச்ெிரய உண்ண கவண்டாதமன எங்களுக்குத் தரட விதித்தார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில் லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3936 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ஒரு குதிரைரய (அதன் 
கழுத்து நைம்ரப) அறுத்து ("நஹ்ர்' தெய்து) உண்கடாம்.24 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அஸ்மா 

1862

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் வேட்ைடப் பிராணிகளும்....



 
 
 

பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 7 உடும்பு உண்ணலாம்25  
 
3937 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
உடும்பு (இரைச்ெி உண்பது) குைித்துக் ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், 
"அரத நான் உண்ணக்கூடியவ னாகவும் இல்ரல; அரத (உண்ண கவண்டா 
தமனத்) தரட தெய்பவனாகவும் இல்ரல'' என விரடயளித்தார்கள்.26 இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3938 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உடும்ரப உண்பரதப் பற்ைிக் ககட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உடும்ரப நான் உண்ணவுமாட் கடன்; 
அரத (உண்ண கவண்டாதமனத்) தரட தெய்யவுமாட்கடன்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 3939 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்) மீதிருந்தகபாது ஒரு மனிதர் 
உடும்ரப உண்பரதப் பற்ைிக் ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அரத நான் உண்ணவுமாட்கடன்; அரத (உண்ண கவண்டாதமனத்) 
தரட தெய்யவுமாட்கடன்'' என விரடயளித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஏழு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், அய்யூப் பின் அபதீமீமா (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உடும்புக் கைி 
தகாண்டுவைப்பட்டது. அரத அவர்கள் உண்ணவுமில்ரல; அரத உண்ண 
கவண்டா தமனத் தரட தெய்யவுமில்ரல'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. உொமா 
பின் ரஸத் அல்ரலஸீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்) மீதிருந்தகபாது, பள்ளி 
வாெலில் இருந்த ஒரு மனிதர் எழுந்தார்...'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  
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3940 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் உள்ளிட்ட நபித்கதாழர்களில் ெிலர் 
இருந்தனர். அப்கபாது அவர்களிடம் உடும்புக் கைி தகாண்டுவைப்பட்(டு 
பரிமாைப்பட்)டது. உடகன நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவி யரில் ஒருவர் 
அரழத்து "அது உடும்பு இரைச்ெி' என்று கூைினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் கதாழர்களிடம்) "நீங்கள் உண்ணுங்கள். ஏதனனில், 
அது அனுமதிக்கப்பட்டது (ஹலால்)தான். ஆயினும், அது என் (பரிச்ெியமான) 
உணவு இல்ரல'' என்று தொன்னார்கள்.27 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், பின்வருமாறு 
இடம்தபற்றுள்ளது. தவ்பா பின் அபில்அெத் ரகொன் அல்அம்பரீ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: என்னிடம் ைஅப ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைி னார்கள்: 
ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள் ததாடர்பாக (நிரைய) 
ஹதீஸ்கரள அைிவிப்பரதப் பார்த்தீர்களா? நான் இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்களுடன் ஏைத் தாழ இைண்டு அல்லது ஒன்ைரை ஆண்டுகள் அமர்ந்து 
(ஹதீஸ்கரளக் கற்று)ள்களன். ஆனால், அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிட 
மிருந்து இரதத் தவிை கவதைரதயும் அைிவித்து நான் ககட்டதில்ரல. 
அதாவது ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) உள்ளிட்ட நபித்கதாழர்களில் ெிலர் 
(நபி (ஸல்) அவர் களிடம்) இருந்தனர்... என்று (கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளரதப் கபான்று) அைிவித் தார்கள். 
 
 3941 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் 
காலித் பின் அல்வலீத் (ைலி) அவர்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் (அவர்களின் துரணவியார்) ரமமூனா (ைலி) அவர்களது 
இல்லத்திற்குச் தென்கைாம். அப்கபாது தபாரிக்கப்பட்ட உடும்புக் கைி 
தகாண்டுவைப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதன் பக்கம் 
தமது கைத்ரத நீட்ட, ரமமூனா (ைலி) அவர்களது இல்லத்திலிருந்த 
தபண்களில் ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எரத உண்ணப் 
கபாகிைார்கள் என்பரத அவர்களுக்கு (முன்கப) ததரிவித்துவிடுங்கள்'' என்று 
தொன்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது கைத்ரத 
(உடும்பிலிருந்து) எடுத்துவிட்டார்கள். அப்கபாது நான், "உடும்பு தரட 
தெய்யப்பட்டதா, அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள், 
"இல்ரல (தரட தெய்யப்பட்டதன்று); ஆயினும், அது என் ெமுதாயத்தாரின் 
பூமியில் இல்ரல. ஆதலால், என் மனம் அரத விரும்பவில்ரல'' என்று 
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பதிலளித்தார்கள். காலித் பின் அல்வலீத் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் 
அரத (என் பக்கம்) இழுத்து ரவத்து உண்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (என்ரனப்) பார்த்துக்தகாண்டு தானிருந்தார்கள். 
 
 3942 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
"அல்லாஹ்வின் வாள்' எனப்படும் காலித் பின் அல்வலீத் (ைலி) அவர்கள் 
என்னிடம் கூைினார்கள்: நான் (ஒரு முரை) அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் அவர்களின் துரணவியார் ரமமூனா (ைலி) அவர்களின் 
இல்லத்திற்குச் தென்கைன். அவர் என் தாயின் ெககாதரியும் இப்னு அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்களின் தாயின் ெககாதரியும் ஆவார். ரமமூனா (ைலி) அவர்கள் 
அருகில் தபாரிக்கப்பட்ட உடும்பு இரைச்ெி இருப்ப ரதக் கண்கடன். அரத 
ரமமூனா (ைலி) அவர்களின் ெககாதரி ஹுரதஃபா பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ைலி) 
அவர்கள் நஜ்துப் பகுதியி லிருந்து தகாண்டுவந்திருந்தார். அவர் அந்த 
உடும்புக் கைிரய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் 
ரவத்தார். -தபாதுவாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் 
ஏகதனும் உணவு ரவக்கப்பட்டால் அரதப் பற்ைிச் தொல்லாமலும் அதன் 
தபயரைத் ததரிவிக்காமலும் அரத அவர்கள் உண்பது அரிதாகும்- எனகவ, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது கைத்ரத அந்த உடும்ரப கநாக்கி 
நீட்ட, அங்கிருந்த தபண்களில் ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு முன்னால் எரத ரவத்துள்ளரீ்கள் என்பரத (முன்னதாக) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ததரிவித்துவிடுங்கள்'' என்று 
தொன்னார். அப்தபண்கள், "இது உடும்பு, அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று 
கூைினர். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது கைத்ரத 
(உடும்பிலிருந்து) எடுத்துவிட்டார்கள். உடகன நான், "உடும்பு தரட 
தெய்யப்பட்டதா, அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 
"இல்ரல (தரட தெய்யப்பட்டதன்று); எனினும், அது என் ெமுதாயத்தாரின் 
பூமியில் இல்ரல. ஆதலால், என் மனம் அரத விரும்பவில்ரல'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். நான் அரத (என் பக்கம்) இழுத்து ரவத்து உண்கடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்ரனப்) 
பார்த்துக்தகாண்டுதானிருந்தார்கள். (உண்ண கவண்டாதமன) என்ரன அவர்கள் 
தரட தெய்யவில்ரல.28 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
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 3943 காலித் பின் அல்வலீத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுடன் என் தாயின் ெககாதரி ரமமூனா 
(ைலி) அவர்களிடம் தென்கைன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு முன் உடும்புக் கைி ரவக்கப்பட்டது. அரத (ரமமூனா (ைலி) 
அவர்களின் ெககாதரி) உம்மு ஹுஃரபத் பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ைலி) அவர்கள் 
நஜ்துப் பகுதியிலிருந்து தகாண்டு வந்திருந்தார். உம்மு ஹுஃரபத் (ைலி) 
அவர்கள் பனூ ஜஅஃபர் குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு மனிதரின் துரணவியைாய் 
இருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எரதயும் அது 
என்னதவன்று அைியாமல் உண்ணமாட்டார்கள். பிைகு கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளது. ஹதீஸின் இறுதியில் "இரத யஸீத் 
பின் அல்அஸம்மு (ைஹ்) அவர்கள் ரமமூனா (ைலி) அவர்களிட மிருந்து 
அைிவித்தார்கள். அவர் ரமமூனா (ைலி) அவர்களது மடியில் வளர்ந்தவர் 
ஆவார்'' என்று கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நாங்கள் ரமமூனா (ைலி) அவர்களது 
இல்லத்தில் இருந்தகபாது, நபி (ஸல்) அவர்களி டம் தபாரிக்கப்பட்ட இரு 
உடும்புகள் தகாண்டுவைப்பட்டன'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. அதில் "யஸீத் 
பின் அல்அஸம்மு (ைஹ்) அவர்கள் ரமமூனா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து 
அைிவித்தார்கள்'' எனும் குைிப்பு இல்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ரமமூனா (ைலி) அவர்களது இல்லத் தில் இருந்தகபாது அவர்களிடம் உடும்புக் 
கைி தகாண்டுவைப்பட்டது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு அருகில் காலித் பின் அல்வலீத் (ைலி) அவர் களும் 
இருந்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்ப மாகிைது. மற்ைரவ கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 
3944 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் தாயாரின் ெககாதரி 
உம்மு ஹுஃரபத் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
தநய்யும் பாலாரடக் கட்டியும் உடும்புகளும் அன்ப ளிப்பாக வழங்கினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தநய்ரயயும் பாலாரடக் கட்டிரயயும் 
உட்தகாண்டார்கள். உடும்ரப அவர்களின் மனம் விரும்பாததால் அரத 
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உண்ணாமல் விட்டுவிட்டார்கள். ஆனால், உடும்புகள் (ெரமக்கப்பட்டு) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுரடய உணவு விரிப்பின் மீது 
உண்ணப்பட்டன. உடும்புகள் தரட தெய்யப்பட்டரவயாக இருந்திருந்தால் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுரடய உணவு விரிப்பில் அரவ 
உண்ணப்பட்டிருக்க மாட்டா.29 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 
 3945 யஸீத் பின் அல்அஸம்மு (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: மதீனாவில் 
புதிதாக மணமுடித்த (மணமகன்) ஒருவர் எங்கரள விருந்துக்காக 
அரழத்தார். அவர் எங்களிடம் (ெரமக்கப்பட்ட) பதிமூன்று உடும்புகரளக் 
தகாண்டுவந்து ரவத்தார். மக்களில் ெிலர் உண்டனர். கவறுெிலர் 
உண்ணவில்ரல. மறுநாள் நான் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கரளச் ெந்தித்து, 
அரதப் பற்ைித் ததரிவித்கதன். அவர்கரளச் சுற்ைி இருந்தவர்கள் அதிகமாகப் 
கபெினர். எந்த அளவுக்தகன்ைால், அவர்களில் ெிலர் "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உடும்ரப உண்ணவுமாட்கடன்; உண்பரதத் 
தடுக்கவுமாட்கடன்; அரத உண்ண கவண் டாதமனத் தரட 
தெய்யவுமாட்கடன்'' எனக் கூைியுள்ளார்கள் என்று (நபியவர்கள் எந்த 
விளக்கமும் தொல்லாமகலகய தென்றுவிட் டார்கள் என்பரதப் கபான்று) 
கபெினார்கள். இரதக் ககட்ட இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "நீங்கள் 
தொல்வது தவறு. அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதிக்கப் 
பட்டவற்ரையும் தரட தெய்யப்பட்டவற்ரை யும் அைிவிப்பதற்காககவ 
அனுப்பப்பட் டார்கள். (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(தம் துரணவியார்) ரமமூனா (ைலி) அவர்களது இல்லத்தில் இருந்தார்கள். 
அப்கபாது அவர்களுக்கு அருகில் (என் ெககாதைர்) ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களும் காலித் பின் அல்வலீத் (ைலி) அவர்களும் மற்தைாரு தபண்ணும் 
இருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் ஓர் உணவுவிரிப்பில் இரைச்ெி 
ரவக்கப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உண்ண 
முற்பட்டகபாது அவர்களிடம் ரமமூனா (ைலி) அவர்கள், "இது உடும்புக் கைி'' 
என்று தொன்னார்கள். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
கைத்ரத எடுத்துக்தகாண்டார்கள். கமலும் "இந்த இரைச்ெிரய நான் 
ஒருகபாதும் உண்டதில்ரல'' என்று கூைிவிட்டு, அங்கிருந்தவர்களிடம், "நீங்கள் 
உண்ணுங்கள்'' என்ைார்கள். எனகவ, அரத ஃபள்ல் (ைலி) அவர்களும் காலித் 
பின் அல்வலீத் (ைலி) அவர்களும் அந்தப் தபண்ணும் உண்டனர். ரமமூனா 
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(ைலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எரத உண்பார்ககளா 
அரதத் தவிை கவதைரதயும் நான் உண்ணமாட்கடன்'' என்று கூைிவிட்டார்கள். 
 
 3946 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உடும்பு (இரைச்ெி) தகாண்டுவைப்பட்டது. அரத 
அவர்கள் உண்ண மறுத்துவிட்டார்கள். கமலும், "எனக்குத் ததரியவில்ரல. 
இது, (முந்ரதய ெமுதாயத்தார்) உருமாற்ைப்பட்ட தரலமுரைகளில் 
உள்ளரவயாக இருக்கலாம்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 3947 அபுஸ்ஸுரபர் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நான் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடம் உடும்ரபப் பற்ைிக் ககட்கடன். 
அவர்கள் "அரத உண்ணாதீர்கள்'' என்று கூைியதுடன் அரத அருவருப்பாகவும் 
கருதினார்கள். கமலும் "நபி (ஸல்) அவர்கள் அரதத் தரட தெய்யவில்ரல. 
வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் அதன் மூலம் பலருக்குப் 
பயனளிக்கிைான். ஏதனனில், தபாதுவாக இரடயர்களின் உணவு அதுதான். 
அது என்னிடம் இருந்திருந்தால் அரத நானும் உண்கபன்'' என உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் என்ைார்கள்.  
 
3948 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் (நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் உடும்புகள் நிரைந்த 
ஒரு பகுதியில் வெிக்கிகைாம். எனகவ, அரதப் பற்ைி எங்களுக்கு என்ன 
"கட்டரளயிடுகிைரீ்கள்?' அல்லது "தீர்ப்பளிக் கிைரீ்கள்?' என்று ககட்டார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பனூ இஸ்ைாயலீ் 
ெமுதாயத்தாரில் ெிலர் (உயிர்ப் பிைாணிகளாக) உருமாற்ைப்தபற்ைனர் என 
என்னிடம் கூைப்பட்டது'' என்று கூைினார்கள். அரத உண்ணும்படி 
கட்டரளயிடவுமில்ரல; உண்ண கவண்டாதமனத் தரட தெய்யவுமில்ரல. 
அதன் பின்னர் உமர் (ைலி) அவர்கள், "வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ் அதன் மூலம் பலருக்குப் பயனளிக்கிைான். இது இந்த 
இரடயர்களில் தபரும்பாகலாரின் உணவாகும். அது என்னிடம் 
இருந்திருந்தால் அரத நான் உண்டிருப்கபன். (தனிப்பட்ட முரையில்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் மனம் அரத விரும்பவில்ரல'' 
என்று கூைினார்கள்.  
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3949 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு கிைாமவாெி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் உடும்புகள் நிரைந்த 
பள்ளமான பகுதியில் வெிக்கிகைன். உடும்புதான் என் குடும்பத்தாரின் 
தபாதுவான உணவாகும்'' என்று கூைினார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பதிலளிக்கவில்ரல. நாங்கள் அந்தக் கிைாமவாெியிடம், 
"நபியவர்களிடம் மறுபடியும் ககள்'' என்று தொன்கனாம். அவர் மறுபடியும் 
ககட்டார். அப்கபாதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பதிலளிக்கவில்ரல. இவ்வாறு மூன்று முரை நடந்தது. மூன்ைாவது முரை 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த மனிதரை அரழத்து, 
"கிைாமவாெிகய! அல்லாஹ், பனூ இஸ்ைாயலீ் ெமுதாயத்தாரில் ஒரு 
கூட்டத்தாரைச் ெபித் தான்; அல்லது ககாபப்பட்டான். அவர்க ரளப் பூமியில் 
ஊர்ந்து தெல்லும் பிைாணி களாக மாற்ைிவிட்டான். எனகவ, இது (உடும்பு) 
அவர்களாயிருக்குகமா என்பது எனக்குத் ததரியாது. எனகவ, அரத நான் 
உண்ணவுமாட்கடன்; அரத (உண்ண கவண்டா தமன)த் தரட 
தெய்யவுமாட்கடன்'' என்று கூைினார்கள். 
 
 பாடம் : 8 தவட்டுக்கிளிரய உண்ணலாம்30  
 
3950 அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஏழு கபார்களில் 
கலந்துதகாண்கடாம். (அப்கபாது) நாங்கள் தவட்டுக்கிளிகரள உண்கடாம்.31 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
அபூபக்ர் பின் அபரீைபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "ஏழு கபார்களில் 
(கலந்துதகாண்கடாம்)'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. இஸ்ஹாக் பின் இப்ைாஹமீ் 
(ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில், "ஆறு (கபார்களில் கலந்துதகாண்கடாம்)'' 
என்று இடம்தபற் றுள்ளது. இப்னு அபஉீமர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 
"ஆறு அல்லது ஏழு (கபார் களில் கலந்துதகாண்கடாம்)'' என்று இடம் 
தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் "ஏழு கபார்களில்'' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது.  
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பாடம் : 9 முயரல உண்ணலாம்  

 
3951 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் "மர்ருழ் 
ழஹ்ைான்' எனும் இடத்ரதக் கடந்து தென்ைகபாது முயல் ஒன்ரைத் துைத்திச் 
தென்கைாம்.32 மக்கள் அரதப் பிடிக்க முயன்று கரளத்துவிட்டனர். நான் 
அரத விைட்டிச் தென்று பிடித்துவிட்கடன். அரத (என் தாயின் கணவர்) 
அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களிடம் தகாண்டுவந்கதன். அவர்கள் அரத அறுத்து 
அதன் ெப்ரபரயயும் இரு ததாரடகரளயும் (அன்பளிப்பாக) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (தகாடுக்குமாறு) அனுப்பிரவத்தார்கள். அரத நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தகாண்டுதென்கைன். அரத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏற்றுக்தகாண்டார்கள்.33 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "அதன் 
ெப்ரபரய அல்லது இரு ததாரடகரள (அனுப்பிரவத்தார்கள்)'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
பாடம் : 10 கவட்ரடயாடுவதற்கும் எதிரிகரள எதிர்தகாள்வதற்கும் கவண்டிய 
பயிற் ெிகரள கமற்தகாள்வது அனுமதிக்கப் பட்டதாகும். கல்சுண்டு 
விரளயாட்டு தவறுக்கப்பட்டதாகும்.34  
 
3952 அப்துல்லாஹ் பின் அல்முகஃப்பல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
ெிைிய கற்கரளச் சுண்டி (விரள யாடி)க்தகாண்டிருந்த என் கதாழர் 
ஒருவரைக் கண்கடன். அவரிடம், "கற்கரளச் சுண்டி விரளயாடாகத! 
ஏதனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ெிைிய கற்கரளச் 
சுண்டிதயைி வரத தவறுத்துவந்தார்கள்' அல்லது "ெிைிய கற்கரளச் 
சுண்டிதயைிய கவண்டாதமனத் தடுத்து வந்தார்கள்'. அவ்வாறு ெிைிய 
கற்கரளச் சுண்டிதயைிவதால் கவட்ரடப் பிைாணிகள் கவட்ரட 
யாடப்படுவகதா எதிரிகள் வழீ்த்தப்படுவகதா கிரடயாது. மாைாக, அது பல்ரல 
உரடக்கலாம்; கண்ரணப் பைித்துவிடலாம். (அவ்வளவுதான் அதனால் 
முடியும்)'' என்று தொன்கனன். அதன் பிைகு ஒரு முரை அகத கதாழர் ெிைிய 
கற்கரளச் சுண்டிதயைிந்து விரளயாடிக் தகாண்டிருப்பரதக் கண்கடன். 
அவரிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெிைிய கற்கரளச் 
சுண்டிதயைிந்து "விரளயாடுவரத தவறுத்துவந்தார்கள்' அல்லது "அரதத் 
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தரட தெய்துவந்தார்கள்' என்று நான் உன்னிடம் தொல்கிகைன். பிைகு 
(மறுபடியும்) நீ ெிைிய கற்கரளச் சுண்டிதயைிந்து விரளயாடுவரதக் 
காண்கிகைகன! நான் உன்னிடம் இவ்வளவு இவ்வளவு காலம் கபெமாட்கடன்'' 
என்று கூைிகனன்.35 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அல்முகஃப்பல் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 
 3953 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அல்முகஃப்பல் (ைலி) 
அவர்களிடமி ருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெிைிய 
கற்கரளச் சுண்டிதயைிந்து விரளயாட கவண்டாதமனத் தரட விதித் தார்கள்'' 
என்று அப்துல்லாஹ் பின் அல் முகஃப்பல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக இடம் 
தபற்றுள்ளது. முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவ்வாறு ெிைிய கற்கரளச் 
சுண்டிதயைிவதால் அது எதிரிரய வழீ்த்தி விடகவா கவட்ரடப் பிைாணிரய 
கவட்ரடயாடிவிடகவா தெய்வதில்ரல. மாைாக, அது பல்ரல உரடக்கலாம்; 
கண்ரணப் பைித்துவிடலாம்' என்று கூைினார்கள்'' என்றும் அப்துல்லாஹ் பின் 
அல்முகஃப்பல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. அப்துர் 
ைஹ்மான் பின் மஹ்தீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "அது எதிரிரய வழீ்த்தி 
விடாது'' என்பது மட்டுகம இடம்தபற்றுள்ளது. "கண்ரணப் பைித்துவிடலாம்'' 
எனும் குைிப்பு இல்ரல. 
 
 3954 ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: தம் நண்பர் ஒருவர் 
ெிைிய கற்கரளச் சுண்டி விரளயாடிக்தகாண்டிருப்பரதக் கண்ட 
அப்துல்லாஹ் பின் முகஃப்பல் (ைலி) அவர்கள், அவ்வாறு விரளயாட 
கவண்டாதமனத் தடுத் தார்கள். கமலும், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெிைிய கற்கரளச் சுண்டிதயைிந்து விரளயாட கவண்டாதமனத் 
தரட தெய்தார்கள். அவ்வாறு சுண்டிதயைிவதால் எந்தப் பிைாணி ரயயும் 
கவட்ரடயாடவும் முடியாது; எந்த எதிரிரயயும் வழீ்த்தவும் முடியாது. 
மாைாக, அது பல்ரல உரடக்கலாம்; கண்ரணப் பைித்துவிடலாம் என்று 
கூைினார்கள்'' என்ைார்கள். பிைகு மறுபடியும் அந்த நண்பர் ெிைிய கற்கரளச் 
சுண்டிதயைிந்து விரளயாடினார். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் முகஃப்பல் 
(ைலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெிைிய கற்கரளச் 
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சுண்டிதயைிந்து விரளயாட கவண்டாதமனத் தரட தெய்தார்கள் என்று நான் 
உனக்குச் தொல்கிகைன். நீ மறுபடியும் ெிைிய கற்கரளச் சுண்டிதயைிகிைாகய! 
(இனி) நான் உன்னிடம் ஒருகபாதும் கபெ மாட்கடன்'' என்று 
கூைிவிட்டார்கள்.36 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 11 பிைாணிகரள அறுக்கும்கபாதும் (மைண தண்டரனக் ரகதிகளுக்கு) 
மைண தண்டரன நிரைகவற்றும் கபாதும் எளிய முரைரயக் ரகயாளு 
மாறும், கத்திரய கூர்ரமயாகத் தீட்டிக் தகாள்ளுமாறும் வந்துள்ள 
கட்டரள.37 
 
 3955 ைத்தாத் பின் அவ்ஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் இைண்டு 
விையங்கரள அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து மனன 
மிட்டுள்களன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் 
எல்லா வற்ைிலும் எளிய முரைரய விதியாக்கியுள் ளான். எனகவ, 
தகால்லும்கபாதும் எளிய முரையில் தகால்லுங்கள். அறுக்கும்கபாதும் எளிய 
முரையில் அறுங்கள். உங்களில் ஒருவர் அறுப்பதற்கு முன் கத்திரயத் 
தீட்டிக்தகாள்ளட்டும். அறுக்கப்படும் பிைாணிரய ஆசுவாெப்படுத்தட்டும். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ைத்தாத் பின் அவ்ஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 12 விலங்குகரளக் கட்டிரவத்து அம் தபய்து தகால்வது தரட 
தெய்யப்பட் டதாகும்.  
 
3956 ஹிைாம் பின் ரஸத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (ஒரு தடரவ) 
என் பாட்டனார் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களுடன் (பஸ்ைாவின் துரண 
ஆளுநைான) ஹகம் பின் அய்யூபின் இல்லத்திற்குச் தென்கைன். அங்கு ெிலர், 
ககாழிதயான்ரைக் கட்டி ரவத்து அதன்மீது அம்தபய்துதகாண்டி ருந்தனர். 
இரதக் கண்ட அனஸ் (ைலி) அவர்கள், "விலங்குகரளக் கட்டிரவத்து 
அம்தபய்து தகால்வதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட 
விதித்தார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.38 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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3956-ஆ நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (அம்தபய்து பயிற்ெி தபறுவதற்காக) 
எந்த உயிரினத்ரதயும் இலக்காக ஆக்காதீர்கள். இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
3957 ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்கள், ககாழி ஒன்ரைக் கட்டிரவத்து அதன்மீது அம்தபய்துதகாண்டி ருந்த 
ெிலரைக் கடந்து தென்ைார்கள். இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கரளக் கண்டவுடன் 
அரத அப்படிகய விட்டுவிட்டு அவர்கள் ெிதைிகயாடிவிட்டனர். இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்கள், "இரதச் தெய்தவர் யார்? இவ்வாறு தெய்பவர்கரள 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெபித்தார்கள்'' என்று தொன்னார்கள்.39 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - ெயதீ் பின் 
ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய தாவது: (ஒரு முரை) இப்னு உமர் (ைலி) அவர் 
கள், பைரவதயான்ரைக் கட்டிரவத்து அதன்மீது அம்தபய்துதகாண்டிருந்த 
குரைைி இரளஞர்கள் ெிலரைக் கடந்து தென்ைார்கள். அவர்கள் (குைி) 
தவைவிடும் அம்புகள் ஒவ்தவான்றும் பைரவயின் உரிரமயாளருக்கு 
உரியரவ என முடிவு தெய்திருந்தனர். இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கரளக் கண்ட 
வுடன் அவர்கள் ெிதைிகயாடிவிட்டனர். அப்கபாது இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள், 
"இரதச் தெய்தவர் யார்? இவ்வாறு தெய்பவர்கரள அல்லாஹ் ெபித்துள்ளான். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அம்தபய்து பயிற்ெி தபறுவதற்காக) 
எந்த உயிரினத்ரதயும் இலக்காக ஆக்கியவரனச் ெபித்தார்கள்'' என்று 
தொன்னார்கள். 
 
 3958 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (அம்தபய்து 
பயிற்ெி தபறுவதற்காக) எந்த உயிர் பிைாணியும் கட்டிரவத்துக் தகால்லப்படு 
வதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட விதித்தார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அத்தியாயம் - 35 : குர்பானிப் பிைாணிகள்ஹதஸீ் 3959 – 4003 வரை 

பாடம் : 1 குர்பானி தகாடுக்கப்படும் கநைம்.2  
 
 
3959 ஜுன்தப் பின் (அப்தில்லாஹ் பின்) சுஃப்யான் அல்பஜலீ (ைலி) அவர்கள் 
கூைிய தாவது: நான் துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளன்று (தபரு நாள் 
ததாழுரகயில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
கலந்துதகாண்கடன். அவர்கள் (தபருநாள்) ததாழுரகரயத் ததாழுது ெலாம் 
தகாடுத்தார்ககளா இல்ரலகயா, அங்கு குர்பானிப் பிைாணிகளின் 
இரைச்ெிரயக் கண்டார்கள். நபியவர்கள் ததாழுது முடிப்பதற்கு முன்கப 
அரவ அறுக்கப்பட்டிருந்தன. எனகவ, "தாம் ததாழுவதற்கு முன்கப குர்பானிப் 
பிைாணிரய அறுத்துவிட்டவர்' அல்லது "நாம் ததாழுவதற்கு முன்கப 
(குர்பானிரய அறுத்துவிட்டவர்)' அதற்குப் பதிலாக மற்தைாரு பிைாணிரய 
அறுக்கட்டும். (ததாழுரக முடியும்வரை) அறுக்காமலிருந்த வர் 
ததாழுரகக்குப் பின் அல்லாஹ்வின் தபயர் ("பிஸ்மில்லாஹ்...') தொல்லி 
அறுக் கட்டும்!'' என்று கூைினார்கள்.3 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  
 
3960 ஜுன்தப் பின் சுஃப்யான் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஈதுல் 
அள்ஹா அன்று (தபருநாள் ததாழுரகயில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் கலந்துதகாண்கடன். அவர்கள் மக்களுக்குத் ததாழுவித்து 
முடித்ததும் குர்பானி தகாடுக்கப்பட்ட ஆடுகரளக் கண்டார்கள். அப்கபாது 
"ததாழுரகக்கு முன்கப குர்பானிப் பிைாணிரய அறுத்துவிட்டவர், அதற்குப் 
பதிலாக மற்கைார் ஆட்ரட அறுக்கட்டும். (ததாழுரக முடியும்வரை) 
அறுக்காமலிருந்தவர், இப்கபாது (ததாழுரக முடிந்த பின்) அல்லாஹ்வின் 
தபயர் தொல்லி அறுக்கட்டும்!'' என்று தொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஜுன்தப் பின் சுஃப்யான் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "அல்லாஹ்வின் 
தபயர் தொல்லி' எனும் தொற்தைாடர் இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
3961 ஜுன்தப் பின் சுஃப்யான் அல்பஜலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஹஜ்ஜுப் தபருநாளன்று 
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(ததாழுரகயில்) கலந்துதகாண்கடன். அவர்கள் (குத்பா -உரை நிகழ்த்துவதற்கு 
முன்கப) ததாழுதுவிட்டுப் பிைகு உரை நிகழ்த்தினார்கள். அப்கபாது, 
"ததாழுவதற்கு முன்கப (குர்பானிப் பிைாணிரய) அறுத்துவிட்டவர், 
அதனிடத்தில் (அதற்குப் பதிலாக) கவதைான்ரை (ததாழுரகக்குப் பின்) 
அறுக்கட்டும். (ததாழுரகக்கு முன்கப) அறுக்காமலிருந்தவர் (ததாழுரக 
முடிந்த வுடன்) அல்லாஹ்வின் தபயர் தொல்லி அறுக்கட்டும்!'' என்று 
தொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுன்தப் பின் சுஃப்யான் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
3962 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் தாய்மாமா 
அபூபுர்தா (ைலி) அவர்கள் (தபருநாள்) ததாழுரகக்கு முன்கப குர்பானி 
தகாடுத்தார். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது 
இரைச்ெி(க் காக அறுக்கப்பட்ட) ஆடுதான். (குர்பானி ஆடன்று)'' என்று 
தொன்னார்கள். உடகன அபூபுர்தா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
என்னிடம் ஒரு வயதுக்குட்பட்ட தவள்ளாடு (குட்டி) ஒன்று உள்ளது. (அரத 
நான் குர்பானி தகாடுக்கட்டுமா?)'' என்று வினவினார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அரத அறுத்து (குர்பானி) தகாடுங்கள். 
(ஆனால்,) இது மற்ை மக்களுக்குப் தபாருந்தாது'' என்று தொல்லிவிட்டு, 
"ததாழுரகக்கு முன்கப (குர்பானிப் பிைாணிரய) அறுப்பவர், தமக்காககவ 
அரத அறுக்கிைார். ததாழுரகக்குப் பிைகு (அரத) அறுப்பவரின் வழிபாடு 
முழுரமயரடந்துவிட்டது. அவர் முஸ்லிம்களின் வழிமுரை ரயப் 
பின்பற்ைிவிட்டார்'' என்று கூைினார்கள்.4  
 
3963 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் தாய்மாமா 
அபூபுர்தா பின் நியார் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள், குர்பானி தகாடுப்ப 
தற்கு முன்கப குர்பானி தகாடுத்துவிட்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இது, 
(பிைரிடம்) இரைச்ெி (ககட்பது) விரும்பத் தகாத நாளாகும். நான் என் 
குடும்பத்தாருக்கும் அண்ரட வடீ்டா ருக்கும் என் வடீ்டாருக்கும் 
உணவளிப்பதற்காக (ததாழுரகக்கு) முன்கப அறுத்துவிட்கடன்'' என்று 
கூைினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மீண்டும் ஒரு 
பிைாணிரய அறுத்து (குர்பானி) தகாடுப்பைீாக!'' என்று தொன்னார்கள். அபூபுர்தா 
(ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்னிடம் ஒரு வயதுரடய பால்குடி 
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மைவாத தபட்ரட தவள்ளாட்டுக் குட்டி உள்ளது. அது இரைச்ெி ஆடுகள் 
இைண்ரடவிடச் ெிைந்தது (அரத இப்கபாது குர்பானி தகாடுக்கட்டுமா?)'' என்று 
வினவினார்கள். அதற்கு "அது (ததாழுரகக்கு முன்பும், ததாழுரகக்குப் பின்பும் 
தகாடுத்த) உம்முரடய இரு குர்பானிகளில் ெிைந்த தாகும். ஒரு 
வயதுக்குட்பட்ட தவள்ளாடு உமக்குப் பிைகு கவதைவருக்கும் தெல்லாது'' 
என்று தொன்னார்கள். - பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நஹ்ரு'ரடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) 
நாளில் எங்களிரடகய உரையாற்ைினார்கள். அப்கபாது "(தபருநாள் ததாழுரக) 
ததாழாத வரை உங்களில் யாரும் அறுத்துப் பலியிட கவண்டாம்'' என்று 
கூைினார்கள். அப்கபாது என் தாய்மாமா (அபூபுர்தா (ைலி) அவர்கள்), 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! இது, (பிைரிடம்) இரைச்ெி (ககட்பது) விரும்பத் தகாத 
நாளாகும்...'' என்று கூைிவிட்டு, கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்று 
வினவினார்கள். 
 
 3964 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (ஈதுல் அள்ஹா தபருநாளன்று நிகழ்த்திய உரையில்), "யார் 
நமது ததாழுரகரயத் ததாழுது, நமது ததாழும் திரெரய (கிப்லா) 
முன்கனாக்கி, நமது குர்பானி வழிபாட்ரடச் தெய்கிைாகைா அவர் 
ததாழுவதற்கு முன் (குர்பானிப் பிைாணிரய) அறுக்க கவண்டாம்'' என்று 
தொன்னார்கள். அப்கபாது என் தாய்மாமா (அபூபுர்தா (ைலி) அவர்கள்), 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் என் மகனுக்காக (ததாழுரகக்கு) முன்கப 
குர்பானி தகாடுத்துவிட்கடகன?'' என்று ககட்க, அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அது நீங்கள் உங்களுரடய வடீ்டாருக்காக அவெைப்பட்டு அறுத்து 
விட்ட ஒன்ைாகும். (அது குர்பானியாகாது)'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு என் 
தாய்மாமா, "என்னிடம் இைண்டு ஆடுகரளவிடச் ெிைந்த ஆதடான்று உள்ளது 
(அரத நான் அறுக்கலாமா?)'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அரத அறுத்து குர்பானி தகாடுப்பைீாக! அது (உமது) 
குர்பானிப் பிைாணியில் ெிைந்ததாகும்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
 3695 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், (ஈதுல் அள்ஹா தபருநாளன்று) "இன்ரைய தினம் நாம் 
முதலாவதாகச் தெய்ய கவண்டி யது யாததனில், முதலில் நாம் (தபருநாள் 

1876

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் குர்பபனிப் பிரபணிகள்



 
 
 

ததாழுரக) ததாழுகவாம். பிைகு ததாழுரக யிலிருந்து திரும்பிச் தென்று 
குர்பானிப் பிைாணிகரள அறுப்கபாம். இரத யார் தெய் கிைாகைா அவர் நமது 
வழிரய அரடந்து தகாண்டவர் ஆவார். (தபருநாள் ததாழு ரகக்கு முன்கப) 
யார் குர்பானிப் பிைாணிரய அறுக்கிைாகைா அவர் தம் குடும்பத்தாருக் காக 
முன்கூட்டிகய தயார் தெய்த (ொதாைண) இரைச்ெியாககவ அது அரமயும். 
அது (குர்பானி) வழிபாட்டில் எதிலும் கெைாது'' என்று தொன்னார்கள். (என் 
தாய்மாமா) அபூபுர்தா பின் நியார் (ைலி) அவர்கள் ததாழுரகக்கு முன்கப 
குர்பானிப் பிைாணிரய அறுத்துவிட்டிருந்தார். அவர் (எழுந்து), "என்னிடம் ஒரு 
வயதுக்குட்பட்ட (தவள்ளாட்டு) குட்டி ஒன்று இருக்கிைது. அது ஒரு வயது 
பூர்த்தியான ஆட்ரடவிடச் ெிைந்த தாகும் (அரதக் குர்பானி தகாடுக்கலாமா?)'' 
என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அரத 
அறுத்து (குர்பானி தகாடுத்து)விடுவைீாக! உமக்குப் பின்னர் கவதைவ ருக்கும் 
அது தெல்லாது'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் பைாஉ பின் 
ஆஸிப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அைிவிப்பா ளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"நஹ்ரு'ரடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளன்று ததாழுரகக்குப் பிைகு 
எங்களிரடகய உரையாற்ைினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 
3966 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "நஹ்ரு'ரடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளன்று எங்களிரடகய 
உரையாற்ைினார்கள். அப் கபாது அவர்கள், "ததாழுவதற்கு முன்கப யாரும் 
குர்பானி தகாடுக்க கவண்டாம்'' என்று கூைினார்கள். ஒரு மனிதர், "என்னிடம் 
ஒரு வயதுக்குட்பட்ட பால்குடி மைவாத தவள் ளாட்டுக் குட்டி ஒன்று உள்ளது. 
அது இரு இரைச்ெி ஆடுகரளவிடச் ெிைந்ததாகும்'' என்று கூைினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அரதகய நீர் குர்பானி தகாடுப் பைீாக! 
ஒரு வயதுக்குட்பட்ட தவள்ளாட்டுக் குட்டி உமக்குப் பிைகு கவதைவருக்கும் 
தெல்லாது'' என்று கூைினார்கள். 
 
 3967 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தாய்மாமா) 
அபூபுர்தா (ைலி) அவர்கள் (தபருநாள்) ததாழுரகக்கு முன்கப (குர்பானிப் 
பிைாணிரய) அறுத்து விட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அதற்குப் பதிலாக 
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கவதைான்ரை அறு(த்துக் குர்பானி தகாடு)ப்பைீாக!'' என்று கூைினார்கள். உடகன 
அபூ புர்தா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்னிடம் ஒரு 
வயதுரடய தவள்ளாடு ஒன்ரைத் தவிை கவதைதுவுமில்ரல. -அைிவிப்பாளர் 
ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: "அது ஒரு வயது பூர்த்தியான 
ஆட்ரடவிடச் ெிைந்ததாகும்'' என்று அபூபுர்தா (ைலி) அவர்கள் தொன்னதாக 
(எனக்கு அைிவிக்கப்பட்டது என்று) நான் எண்ணுகிகைன்.- அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரதகய அதற்குப் பதிலாக அறுத்துக் 
தகாள்வைீாக! உமக்குப் பிைகு கவதைவருக்கும் இது தெல்லாது'' என்று 
தொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அது ஒரு வயது பூர்த்தியான ஆட்ரடவிடச் 
ெிைந்ததாகும் (என்று அபூபுர்தா (ைலி) அவர்கள் தொன்னதாக எனக்கு 
அைிவிக்கப்பட்டது என்று நான் எண்ணுகிகைன்)'' என ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் 
ஐயப்பாட்டுடன் கூைியுள்ள குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  
 
3968 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "நஹ்ரு'ரடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளன்று, "(தபருநாள்) 
ததாழுரகக்கு முன்கப குர்பானி தகாடுத்துவிட்டவர் மறுபடியும் குர்பானி 
தகாடுக்கட்டும்!'' என்று கூைினார்கள். உடகன ஒரு மனிதர் எழுந்து, 
"அல்லாஹ் வின் தூதகை! இது இரைச்ெி விரும்பி உண் ணப்படும் நாள்'' 
என்று கூைி, தம் (வடீ்டார் மற்றும்) அண்ரட அயலாரின் கதரவ பற்ைி (யும் 
அதனாகலகய தாம் ததாழுரகக்கு முன்கப அறுத்தது பற்ைியும்) குைிப்பிட்டார். 
கமலும், தம்மிடம் ஒரு வயதுக்குட்பட்ட தவள்ளாடு ஒன்று இருப்பதாகவும், 
அது இரைச்ெி ஆடுகள் இைண்ரடவிடச் ெிைந்தது என்றும் அரத இப்கபாது 
குர்பானி தகாடுக் கலாமா என்றும் ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவருக்கு அனுமதியளித்தார்கள். இந்த அனுமதி அவைல்லாத 
மற்ைவருக்கும் தபாருந்துமா, அல்லது தபாருந்தாதா என்பது எனக்குத் 
ததரியாது. பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இரு 
தெம்மைியாட்டுக் கடாக்களின் பக்கம் தென்று அவ்விைண்ரடயும் 
அறுத்தார்கள். மக்கள் ஒரு ெிைிய ஆட்டு மந்ரதக்குச் தென்று (அதிலிருந்த) 
ஆடுகரளத் தமக்குள் பிரித்துக்தகாண்ட(பின் குர்பானி தகாடுத்த)னர். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 3969 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (ஈதுல் அள்ஹா தபருநாள் அன்று) ததாழுதுவிட்டுப் பிைகு 
உரையாற்ைினார்கள். அப்கபாது ததாழுரகக்கு முன்கப குர்பானிப் பிைாணிரய 
அறுத்து விட்டவர்கரள மீண்டும் குர்பானி தகாடுக்குமாறு 
கட்டரளயிட்டார்கள். மற்ை தகவல்கள் கமற் கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
3970 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஈதுல் அள்ஹா தபருநாளன்று எங்களி ரடகய 
உரையாற்ைினார்கள். அப்கபாது இரைச்ெி மணம் வருவரதக் கண்டு 
குர்பானிப் பிைாணிகரள (ததாழுரகக்கு முன்கப) அறுக்க கவண்டாதமனத் 
தரட விதித்தார்கள். "யார் (ததாழுரகக்கு முன்கப) குர்பானிப் பிைாணிரய 
அறுத்தாகைா அவர் மறுபடியும் குர்பானி தகாடுக்கட்டும்!'' என்று கூைினார்கள். 
மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட இரு ஹதீஸ்களில் உள்ளரதப் கபான்கை 
இடம்தபற்றுள்ளன. 
 

 பாடம் : 2 குர்பானிப் பிைாணியின் வயது5  
 
3971 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓைாண்டு 
பூர்த்தியான ஆட்ரடகய அறுத்துக் குர்பானி தகாடுங்கள். அது கிரடக்கா 
விட்டால் தெம்மைியாட்டில் (ஆறு மாதத்திற்கு கமல்) ஒரு 
வயதுக்குட்பட்டரத அறுத்துக் குர்பானி தகாடுங்கள்.6 இரத ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
3972 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் மதீனாவில் "நஹ்ரு' ரடய (துல்ஹஜ் பத்தாவது) நாளன்று எங்க 
ளுக்கு (தபருநாள்) ததாழுரக நடத்தினார் கள். அப்கபாது ெிலர், நபி (ஸல்) 
அவர்கள் குர்பானிப் பிைாணிரய அறுத்துவிட்டார்கள் என எண்ணி, முன்கப 
தென்று (தங்களு ரடய குர்பானிப் பிைாணிகரள) அறுத்தனர். அப்கபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் தாம் அறுப் பதற்கு முன்கப அறுத்துவிட்டவர் அதற்குப் 
பதிலாக மீண்டும் ஒரு பிைாணிரய அறுக்க கவண்டும். தாம் அறுப்பதற்கு 
முன் எவரும் அறுக்க கவண்டாதமன்று உத்தைவிட்டார்கள். 
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 3973 உக்பா பின் ஆமிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தம் கதாழர்களுக்குப் பங்கிட்டுக் தகாடுக்கு மாறு ெில 
குர்பானிப் பிைாணிகரள என்னிடம் தகாடுத்தார்கள். (அவ்வாகை நான் பங்கிட்டு 
முடித்த பின்) ஒரு வயதுக்குட்பட்ட தவள்ளாட்டுக் குட்டி ஒன்று எஞ்ெியது. 
அது பற்ைி நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கூைியகபாது, 
"அரத நீகை (அறுத்து) குர்பானி தகாடுப்பைீாக!'' என்று கூைினார்கள்.7 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. குரதபா பின் ெயதீ் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் ("தம் கதாழர்களுக்கு' என்பரதக் குைிக்க "அலா 
அஸ்ஹாபிஹி' என்பதற்குப் பதிலாக) "அலா ஸஹாபத்திஹி' எனும் 
தொற்தைாடர் (மூலத்தில்) இடம்தபற்றுள்ளது. 
 
 3974 உக்பா பின் ஆமிர் அல்ஜுஹன ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிரடகய குர்பானிப் 
பிைாணிகரளப் பங்கிட்டார்கள். அப்கபாது எனக்கு (எனது பங்காக) ஒரு 
வயதுக்குட்பட்ட தவள்ளாட்டுக் குட்டி ஒன்று கிரடத்தது. நான், "அல்லாஹ் 
வின் தூதகை! ஒரு வயதுக்குட்பட்ட தவள் ளாடுதான் எனக்குக் கிரடத்தது'' 
என்று தொன்கனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அரத (அறுத்து) 
நீர் குர்பானி தகாடுப்பைீாக!'' என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உக்பா 
பின் ஆமிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் 
கதாழர்களிரடகய குர்பானிப் பிைாணிகரளப் பங்கிட்டார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 
பாடம் : 3 குர்பானிப் பிைாணிரய அறுக்கும் தபாறுப்ரப கவதைவரிடமும் 
ஒப்பரடக்காமல் கநைடியாகத் தாகம (தமது ரகயால்) அறுத்துக் குர்பானி 
தகாடுப்பதும் பிைாணிரய அறுக்கும்கபாது அல்லாஹ்வின் தபயரும் தக்பரீும் 
கூறுவதும் விரும்பத் தக்கரவ ஆகும்.8 
 
 3975 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், தகாம்புள்ள 
கறுப்பு தவள்ரள கலந்த இைண்டு தெம்மைியாட்டுக் கடாக் கரளக் குர்பானி 
தகாடுத்தார்கள். அவ்விைண்ரடயும் தமது கைத்தால் அறுத்தார்கள். அப்கபாது 
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அல்லாஹ்வின் தபயர் ("பிஸ்மில்லாஹ்') கூைினார்கள். தக்பரீும் ("அல்லாஹு 
அக்பர்') தொன் னார்கள். கமலும், தமது காரல அவற்ைின் பக்கவாட்டில் 
ரவத்(துக்தகாண்டு அறுத்)தார்கள்.9  
 
3976 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், தகாம்புள்ள கறுப்பு தவள்ரள கலந்த இரு தெம்மைியாட்டுக் 
கடாக்கரளக் குர்பானி தகாடுத்தார்கள். அவர்கள் தமது பாதத்ரத அவற்ைின் 
பக்கவாட்டின் மீது ரவத்தரதயும் அல்லாஹ்வின் தபயர் கூைி, தக்பரீ் (அல் 
லாஹு அக்பர்) தொல்லி அவற்ரைத் தமது ரகயால் அறுத்தரதயும் நான் 
பார்த்கதன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் அைிவிப்பாளர் ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் 
பின்வருமாறு கூைியதாக இடம் தபற்றுள்ளது: நான் கத்தாதா (ைஹ்) அவர் 
களிடம் "நீங்கள் இரத அனஸ் (ைலி) அவர் களிடம் தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் "ஆம்' என்று விரடயளித்தார்கள். 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "பிஸ்மில்லாஹி வல்லாஹு அக்பர்' (அல்லாஹ்வின் 
தபயைால், அல்லாஹ் தபரியவன்) என்று கூைியரதயும் நான் பார்த்கதன்'' 
என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 
 
3977 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கறுப்பில் நடக்கின்ை, கறுப்பில் படுக்கின்ை, கறுப்பில் பார்க்கின்ை 
(கால்கள், வயிறு, கண் ஆகிய பகுதிகள் கறுப்பு நிைத்தில் அரமந்த) 
தகாம்புள்ள தெம்மைியாட்டுக் கடா ஒன்ரைக் தகாண்டுவருமாறு 
உத்தைவிட்டார்கள். அவ்வாகை குர்பானிக்காக அது தகாண்டுவைப்பட்டகபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "ஆயிைா! அந்தக் 
கத்திரய எடு'' என்ைார்கள். பிைகு "அரத ஒரு கல்லில் நன்ைாகத் தீட்டு'' 
என்ைார்கள். அவ்வாகை நான் தெய்கதன். பிைகு அந்தக் கத்திரய வாங்கி, 
அந்தச் தெம்மைியாட்ரடப் பிடித்து, ெரித்துப் படுக்கரவத்து அறுத்தார்கள். 
(அறுப்பதற்கு முன்) "பிஸ்மில்லாஹ். அல்லாஹும்ம தகப்பல் மின் 
முஹம்மதின் வ ஆலி முஹம்மதின் வமின் உம்மத்தி முஹம்மதின்' 
(அல்லாஹ்வின் தபயைால்! இரைவா! முஹம்மதிடமிருந்தும் முஹம் மதின் 
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குடும்பத்தாரிடமிருந்தும் முஹம்மதின் ெமுதாயத்தாரிடமிருந்தும் இரத 
ஏற்றுக் தகாள்வாயாக!)' என்று கூைி, அரத அறுத் தார்கள்.  
 
பாடம் : 4 பல், நகம் மற்றும் எலும்பு ஆகியரவ தவிை இைத்தத்ரத 
வழிந்கதாடச் தெய்யும் கவறு எந்தப் தபாருளாலும் பிைாணிரய அறுக்கலாம்.10 
 
 3978 ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம்) "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (ஒட்டகங்கரள அறுக்கக் கத்திகரளப் 
பயன்படுத்திவிட்டால்) நாரள (கூரிய) கத்திகள் இல்லாத நிரலயில் நாங்கள் 
எதிரிகரளச் ெந்திக்க கநரிடுகம?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "(பிைாணி ொவதற்கு முன்பாகக் கூர்ரமயான ஏகதனும் ஒரு 
தபாருளால்) "விரைவாக அறுத்துவிடுங்கள்' அல்லது "உயிரிழக்கச் 
தெய்துவிடுங்கள்'. இைத்தத்ரத வழிந்கதாடச் தெய்யும் எரதக் தகாண்டும் 
அறுக்கும்கபாது அல்லாஹ்வின் தபயர் கூைப் பட்டால், அரத நீங்கள் 
உண்ணலாம். பல்லாலும் நகத்தாலும் (அறுத்தல்) கூடாது. (இந்த இைண்டா 
லும் ஏன் அறுக்கலாகாது என்பதற்கான காைணத்ரத) நான் உங்களுக்குத் 
ததரிவிக்கிகைன். பற்ககளா எலும்பு இனமாகும். நகங்ககளா 
(இரைமறுப்பாளர்களான) அபிெீனியர்களின் கத்திக ளாகும்'' என்று 
கூைினார்கள். (அந்தப் கபாரில்) எங்களுக்குச் ெில ஒட்டகங்களும் ஆடுகளும் 
கபார்ச் தெல்வமாகக் கிரடத்தன. அவற்ைிலிருந்து ஓர் ஒட்டகம் மிைண்டு 
ஓடிவிட்டது. உடகன (நபித்கதாழர்களில்) ஒருவர் அந்த ஒட்டகத்ரதக் 
குைிரவத்து அம்தபய்து, அரத ஓடவிடாமல் தடுத்து நிறுத்தினார். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "வனவிலங்குகளில் 
கட்டுக்கடங்காதரவ இருப்பரதப் கபான்கை, இந்தப் பிைாணிகளி லும் 
கட்டுக்கடங்காதரவ ெில உள்ளன. இவற்ைில் உங்கரள மீைிச் தெல்பவற்ரை 
இவ்வாகை (அம்தபய்து நிற்கச்) தெய்யுங்கள்'' என்று கூைினார்கள்.11  
 
3979 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நாங்கள் 
நபி (ஸல்) அவர்களுடன் "திஹாமா' பகுதியிலுள்ள "துல்ஹுரலஃபா' வில் 
இருந்கதாம். அப்கபாது நாங்கள் (கபார்ச் தெல்வத்திலிருந்து) ெில 
ஆடுகரளயும் ஒட்ட கங்கரளயும் தபற்கைாம். மக்கள் அவெைப் பட்டு 
(அவற்ரைப் பங்கிடுவதற்கு முன்பா ககவ அறுத்து)ப் பாத்திைங்கரள (அடுப்புக 
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ளில்) ஏற்ைி (ெரமக்கத் ததாடங்கி)விட்டார்கள். (இரதயைிந்த) நபி (ஸல்) 
அவர்கள் பாத்திைங்கரளக் கவிழ்த்துவிடும்படி உத்தை விட, அவ்வாகை அரவ 
கவிழ்க்கப்பட்(டு அவற்ைிலிருந்த இரைச்ெிகள் தவளிகய தகாட்டப்பட்)டன. 
பிைகு பத்து ஆடுகரள ஓர் ஒட்டகத்திற்குச் ெமமாக்கி (பங்கிடலா)னார்கள்'' 
என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 
3980 ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் (ஒட்டகங்கரள அறுக்க 
வாட்கரள இன்று பயன்படுத்திவிட்டால்) நாரள எங்களிடம் வாட்ககள 
இல்லாத நிரலயில் எதிரிகரளச் ெந்திக்க கநரிடுகம! ஆககவ, (கூர்ரமயான) 
மூங்கில் கழியால் (ஒட்டகங்கரள) அறுக்கலாமா?'' என்று ககட்கடாம். மற்ை 
விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 
"அப்கபாது (கபார்ச் தெல்வமாக நாங்கள் தபற்ை) ஒட்டகங்களிலிருந்து ஒன்று 
மிைண்டு ஓடியது. நாங்கள் அம்தபய்து அரத (ஓடவிடாமல்) தடுத்து 
நிறுத்திகனாம்'' என்றும் இந்த அைிவிப்பில் இடம்தபற்றுள்ளது. இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ைாஃபிஉ 
பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "எங்களிடம் (கூைான) வாட்கள் இல்லாத 
நிரலயில் (நாங்கள் எதிரிகரளச் ெந்திக்க கநரிடுகம!) நாங்கள் (கூைான) 
மூங்கில் கழியால் (ஒட்டகங்கரள) அறுக்கலாமா?'' என்று ககட்டதாக 
இடம்தபற்றுள்ளது. 
 
 3981 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நான் (நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம்) "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் (இன்று ஒட்டகங்கரள 
அறுக்க வாட்கரளப் பயன் படுத்திவிட்டால்) நாரள எங்களிடம் (கூைான) 
வாட்கள் இல்லாத நிரலயில் எதிரிகரளச் ெந்திக்க கநரிடுகம!'' என்று 
ககட்கடன் என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. அதில் "மக்கள் 
அவெைப்பட்டு (அவற்ரைப் பங்கிடுவதற்கு முன்பாககவ அறுத்து)ப் பாத்திைங் 
கரள (அடுப்புகளில்) ஏற்ைி (ெரமக்கத் ததாடங்கி)விட்டனர். அப்கபாது நபி 
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(ஸல்) அவர்கள் பாத்திைங்கரளக் கவிழ்க்கும்படி உத்தைவிட அவ்வாகை அரவ 
கவிழ்க்கப்பட்டன'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  
 
பாடம் : 5 இஸ்லாத்தின் ஆைம்பத்தில் குர்பானி இரைச்ெிரய மூன்று 
நாட்களுக்கு கமல் கெமித்து ரவக்கக் கூடாது என விதிக்கப்தபற்ைிருந்த 
தரடயும், பின்னர் அது மாற்ைப்பட்டு எத்தரன நாட்களுக்கு 
கவண்டுமானாலும் கெமித்துரவக்கலாம் என்ை (புதிய) அனுமதி வந்த 
விவைமும்.12  
3982 அபூஉரபத் ெஅத் பின் உரபத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
(கலீஃபா) அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்களுடன் தபருநாள் ததாழுரக யில் 
கலந்துதகாண்கடன். அவர்கள் உரை நிகழ்த்து வதற்கு முன்கப தபருநாள் 
ததாழுரக ததாழு வித்தார்கள். (தமது உரையில்) "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், நாம் நமது குர்பானி இரைச்ெிகரள மூன்று நாட்களுக்கு 
கமல் (கெமித்துரவத்து) உண்பதற்குத் தரட விதித்தார்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். 
 
 3983 அபூஉரபத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய தாவது: நான் (கலீஃபா) உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்களுடன் தபருநாள் ததாழுரக யில் 
கலந்துதகாண்டுள்களன். பிைகு (கலீஃபா) அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) 
அவர்களுடனும் ததாழுதிருக்கிகைன். அலீ (ைலி) அவர்கள் உரையாற்றுவதற்கு 
முன் எங்களுக்குப் தபருநாள் ததாழுரக ததாழுவித்தார்கள். பிைகு 
மக்களிரடகய உரையாற்ைி னார்கள். அப்கபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், மூன்று நாட்களுக்கு கமலாக உங்கள் குர்பானி இரைச்ெிகரள 
நீங்கள் உண்பதற்குத் தரட விதித்தார்கள். எனகவ, (மூன்று நாட்களுக்கு 
கமலாகக் குர்பானி இரைச்ெிகரள) உண்ணாதீர்கள்'' என்று கூைினார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
3984 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யாரும் தமது குர்பானி இரைச்ெிரய 
மூன்று நாட்களுக்கு கமல் உண்ண கவண் டாம். இரத இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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 3985 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், மூன்று நாட்களுக்கு கமலாகக் குர்பானி இரைச்ெி 
உண்ணப்படுவரதத் தரட தெய்தார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான ொலிம் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள், குர்பானி 
இரைச்ெிரய மூன்று நாட்களுக்கு கமலாக உண்ணமாட்டார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
3986 அப்துல்லாஹ் பின் அபபீக்ர் பின் முஹம்மத் பின் அம்ர் பின் ஹஸ்ம் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் வாகித் பின் அப்தில்லாஹ் 
பின் உமர் (ைஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குர்பானி 
இரைச்ெிரய மூன்று நாட்களுக்கு கமலாக உண்பதற்குத் தரட 
விதித்துள்ளார்கள்'' என்று கூைினார்கள். இரத நான் அம்ைா பின்த் அப்திர் 
ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்களிடம் ததரிவித்கதன். அப்கபாது அம்ைா (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: அப்துல்லாஹ் பின் வாகித் தொன்னது உண்ரமகய. 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ஈதுல் அள்ஹா தபருநாள் 
ெமயத்தில் கிைாமப்புை ஏரழ மக்களில் ெிலர் (மதீனாவுக்கு) வந்தனர். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் கதாழர்களிடம்), "(குர் 
பானி இரைச்ெிகரள) மூன்று நாட்களுக்கு மட்டுகம கெமித்துரவயுங்கள். 
பிைகு எஞ்ெியரத தர்மம் தெய்யுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். அதன் பின் 
(அடுத்த ஆண்டு) ஆனகபாது மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! மக்கள் 
தங்களது குர்பானிப் பிைாணியி(ன் கதாலி)லிருந்து கதால் ரப தயாரித்துக் 
தகாள்கின்ைனர். அவற்ைின் இரைச்ெியிலி ருந்து தகாழுப்ரப உருக்கி 
எடுத்துக்தகாள் கின்ைனர்'' என்று கூைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அதனால் என்ன?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "குர்பானிப் 
பிைாணியின் இரைச்ெிரய மூன்று நாட்களுக்கு கமலாக உண்ண கவண்டாம் 
எனத் தாங்கள் தரட தெய்தீர்ககள?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(நம்ரம நாடி) வந்திருந்த (ஏரழ) 
மக்களுக் காககவ (மூன்று நாட்களுக்கு கமலாகக் குர்பானி இரைச்ெிரய 
உண்ண கவண்டா தமன) உங்கரளத் தடுத்கதன். இனி, நீங்கள் குர்பானி 
இரைச்ெிரய உண்ணுங்கள். கெமித்துரவயுங்கள். தான தர்மமும் 
தெய்யுங்கள்'' என்று கூைினார்கள்.  
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3987 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் குர்பானி இரைச்ெிரய மூன்று நாட்களுக்கு கமலாக உண்ண 
கவண்டாம் என (முதலில்) தரட விதித்தார்கள். பின்னர் (அந்தத் தரடரய 
நீக்கி) "நீங்களும் உண்ணலாம். பயணத்திலும் எடுத்துச் தெல்லலாம். 
கெமித்தும்ரவக்கலாம்'' என்று கூைினார்கள். 
 
 3988 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
மினாவில் தங்கும் நாளிலிருந்து மூன்று நாட்களுக்கு கமல் குர்பானிப் பிைாணி 
களின் இரைச்ெிரய உண்ணாமல் இருந்கதாம். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "(இப்கபாது நீங்கள் உண்ணலாம்; கெமித்தும்ரவக்கலாம்'' 
என்று கூைி, எங்களுக்கு அனுமதி வழங்கினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான 
இப்னு ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் அதாஉ (ைஹ்) 
அவர்களிடம் "நாங்கள் மதீனா வரும்வரை (கெமித்துரவத்கதாம்)'' என்று 
ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார் களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 
"ஆம்' என்று விரடயளித்தார்கள்.13  
 
3989 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
குர்பானிப் பிைாணிகளின் இரைச்ெிரய மூன்று நாட்களுக்கு கமல் 
கெமித்துரவக்காமல் இருந்துவந்கதாம். பின்னர் அரத (மூன்று நாட்களுக்கு 
கமல்) பயண உணவாக எடுத்துச் தென்று, அரத உண்ணுமாறு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தைவிட்டார்கள். 
 
3990 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் மதீனாவுக்குச் தெல் 
லும்கபாது, குர்பானிப் பிைாணியின் இரைச்ெி ரயப் பயண உணவாக எடுத்துச் 
தெல்கவாம்.14 
 
 3991 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), "மதீனாவாெிககள! குர்பானிப் பிைாணி களின் 
இரைச்ெிரய மூன்று நாட்களுக்கு கமல் உண்ணாதீர்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
அப்கபாது மதீனாவாெிகள், தங்களுக்குக் குழந்ரத குட்டிகளும் (இன்பம் 
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துன்பங்களில் பங்தக டுக்கும்) உதவியாளர்களும் ஊழியர்களும் 
இருப்பதாக(வும் அவர்களுக்குக் தகாடுப்பதற்கு இரைச்ெி கவண்டும் எனவும்) 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் முரையிட்ட னர். எனகவ, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்களும் உண்ணுங்கள். (பிைருக் கும்) 
உண்ணக் தகாடுங்கள். கெமித்தும் ரவயுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னுல் 
முஸன்னா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "கெமித்தும் ரவயுங்கள்' என்பரதக் 
குைிக்க "இஹ்பிஸூ' அல்லது "இத்தகிரூ' என்று ஐயப்பாட்டுடன் அப்துல் 
அஃலா (ைஹ்) அவர்ககள அைிவித் தார்கள் என இடம்தபற்றுள்ளது. 
 
 3992 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (ஓர் ஆண்டில்) "உங்களில் குர்பானி தகாடுத்தவர், 
மூன்று நாட்களுக்குப் பின் தமது வடீ்டில் (குர்பானி இரைச்ெியில்) எரதயும் 
ரவத்திருக்க கவண்டாம்'' என்று கூைினார்கள். அடுத்த ஆண்டு வந்தகபாது 
மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! கடந்த ஆண்டில் நாங்கள் தெய்தரதப் 
கபான்கை இந்த ஆண்டும் தெய்ய கவண்டுமா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ரல (அவ்வாறு தெய்ய 
கவண்டியதில்ரல); அந்த ஆண்டில் மக்களுக்கு (பஞ்ெத்தால்) ெிைமம் 
ஏற்பட்டிருந்தது. (குர்பானி இரைச்ெி மூலம்) பைவலாக மக்கள் அரனவரும் 
பயனரடய கவண்டும் என நான் விரும்பிகனன் (எனகவ, மூன்று நாட்களுக்கு 
கமல் உண்ண கவண்டாம் எனத் தரட விதித்கதன்)'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.15  
 
3993 ஸவ்பான் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமது குர்பானிப் பிைாணிரய அறுத்துவிட்டு, "ஸவ்பான்! இந்த 
இரைச்ெிரய (பயணத்தில் தகாண்டுதெல்வதற்ககற்ப) தயார் தெய்'' என்று 
கூைினார்கள். நான் (அவ்வாகை தயார் தெய்து) மதீனா வரும்வரை 
அதிலிருந்து அவர்களுக்கு உண்ணக் தகாடுத்துக்தகாண்கடயிருந்கதன். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஸவ்பான் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 3994 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களால் விடுதரல தெய்யப்பட்ட 
அவர்களின் முன்னாள் அடிரமயான ஸவ்பான் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
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விரடதபறும் ஹஜ்ஜின்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என்னிடம், "இந்த இரைச்ெிரய (பயணத்தில் தகாண்டு தெல்வதற்ககற்ப) தயார் 
தெய்'' என்று கூைி னார்கள். அவ்வாகை நான் தயார் தெய்கதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனா தென்ைரடயும்வரை அரத 
உண்டார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஸவ்பான் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"விரடதபறும் ஹஜ்ஜின்கபாது' எனும் குைிப்பு இல்ரல. 
 
3995 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அடக்கத் 
தலங்கரளச் ெந்திக்க கவண் டாம் என உங்களுக்கு நான் தரட விதித்தி 
ருந்கதன். இனி நீங்கள் அடக்கத் தலங்கரளச் ெந்தியுங்கள். குர்பானிப் 
பிைாணிகளின் இரைச் ெிரய மூன்று நாட்களுக்கு கமல் உண்ண 
கவண்டாதமன உங்களுக்குத் தரட விதித்தி ருந்கதன். இனி, உங்களுக்கு 
எவ்வாறு கதான்றுகிைகதா அவ்வாறு அரதச் கெமித்துரவயுங்கள். கதால் 
ரபயில் தவிை கவதைதிலும் பழச் ொறுகரள ஊற்ைிரவக்க கவண்டாம் என 
உங்களுக்குத் தரட விதித்திருந்கதன். இனி, நீங்கள் எல்லாப் 
பாத்திைங்களிலும் பருகுங்கள். ஆனால், கபாரத தைக்கூடிய எரதயும் 
பருகாதீர்கள். இரத புரைதா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் புரைதா 
(ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 6 ஆடு அல்லது ஒட்டகத்தின் முதலாவது குட்டிரயப் 
பலியிடுவதும் 
 (அல் ஃபைஉ), ைஜப் மாதத்தின் முதல் பத்து நாட்களில் பிைாணிகரளப் 
பலியிடு வதும் (அல்அத்தீைா).16 
 
 3996 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (இனி,) தரலக் 
குட்டி(ரயப் பலியிடும் அைியாரமக் காலச் தெய்ரக)யும் இல்ரல; (ைஜப் 
மாதத்தின் முதல் பத்து நாட்களில்) பிைாணிகரளப் பலியிடுதலும் இல்ரல. 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஆறு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் ைாஃபிஉ 
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(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "(ஆடு மற்றும் ஒட்டகம் ஆகியரவ ஈனும்) 
முதலாவது குட்டி "ஃபைஉ' ஆகும். அரத (அைியாரமக் கால) மக்கள் 
பலியிட்டுவந்தனர்'' என்று இடம்தபற் றுள்ளது. 
 
17 பாடம் : 7 குர்பானி தகாடுக்க எண்ணியிருப்பவர் துல்ஹஜ் மாதத்தின் 
(முதல்) பத்து நாட் களில் தரலமுடிரயகயா நகங்க ரளகயா கரளவதற்கு 
வந்துள்ள தரட.  
 
3997 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (துல்ஹஜ் மாதத்தின் முதல்) பத்து 
நாட்கள் வந்து, உங்களில் ஒருவர் குர்பானி தகாடுப்பதற்கு எண்ணினால், 
அவர் தமது தரலமுடியிலிருந்தும் கமனியிலிருந்தும் (நகம், கைாமம் ஆகிய) 
எரதயும் தவட்ட கவண்டாம். இரத உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான சுஃப்யான் பின் 
உரயனா (ைஹ்) அவர்களிடம், "இது நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதன்று எனச் 
ெிலர் கூறுகிைார்ககள!'' என வினவப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் "இது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூைியதுதான் என்று நான் அைிவிக்கிகைன்'' என்ைார்கள். 
 
 3998 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தம்மிடம் குர்பானிப் பிைாணி உள்ள 
ஒருவர், குர்பானி தகாடுக்க விரும்பியுள்ளகபாது, (துல் ஹஜ் மாதம் முதல்) 
பத்து நாட்கள் ஆைம்பித்துவிட்டால், அவர் முடிரயகயா நகங்கரளகயா 
கரளய கவண்டாம். இரத உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
 
 3999 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் துல்ஹஜ் பிரைரயக் கண்டு, 
உங்களில் ஒருவர் குர்பானி தகாடுக்க எண்ணினால், அவர் தமது முடிரயயும் 
நகங்கரளயும் அகற்ைாமல் இருக்கட்டும்! இரத உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4000 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யாரிடம் அவர் 
அறுப்பதற்கான குர்பானிப் பிைாணி இருந்து, துல்ஹஜ் பிரை 
காணப்பட்டுவிட்டால், அவர் குர்பானி தகாடுக்காத வரை தமது 
தரலமுடிரயகயா நகங்கரளகயா ெிைிதும் தவட்ட கவண்டாம். இரத உம்மு 
ெலமா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - அம்ர் பின் முஸ்லிம் பின் அம்மார் 
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அல்ரலஸீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஈதுல் அள்ஹா தபருநாளுக்குச் 
ெில நாட் களுக்கு முன் நாங்கள் தவண்ணரீ் குளியல் அரையில் 
இருந்தகபாது, ெிலர் தம் மரை விடத்திலிருந்த கைாமங்கரள அகற்ைினர். 
அப்கபாது குளியலரையில் இருந்த ஒருவர், "(குர்பானி தகாடுக்க 
எண்ணியிருப்பவர் துல்ஹஜ் முதல் பத்து நாட்களில்) இ(வ்வாறு கைாமங்கரள 
அகற்றுவ)ரத ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ைஹ்) அவர்கள் தவறுக்கிைார்கள்; 
அல்லது அவ்வாறு அகற்ை கவண்டாதமனத் தரட தெய்கிைார்கள்'' என்று 
கூைினார். ஆககவ, நான் ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ைஹ்) அவர்கரளச் ெந்தித்து 
அரதப் பற்ைி அவர் களிடம் கூைிகனன். அப்கபாது ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் 
(ைஹ்) அவர்கள், "என் ெககாதைர் மககன! இந்த ஹதீஸ் மைக்கப்பட்டுக் 
ரகவிடப்பட்டுவிட்டது. நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் உம்மு ெலமா 
(ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்று எனக்கு அைிவித்தார்கள்'' என்று கூைி 
னார்கள்.18 - அம்ர் பின் முஸ்லிம் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கும் கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 8 அல்லாஹ் அல்லாதவரின் தபயர் கூைிப் பிைாணிகரள அறுப்பது 
தரட தெய்யப் பட்டதாகும்  
என்பதும் அவ்வாறு தெய்பவர் ொபத்திற்குரியவர் என்பதும்.19  

 
4001 அபுத்துஃரபல் ஆமிர் பின் வாஸிலா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
(கலீஃபா) அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்களிடம் இருந்தகபாது அவர் களிடம் 
ஒரு மனிதர் வந்து, "உங்களிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள் இைகெியமாக என்ன 
கூைி வந்தார்கள்?'' என்று ககட்டார். இரதக் ககட்டு அலீ (ைலி) அவர்கள் 
ககாபமுற்ைார்கள். கமலும், "நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்களிடம் மூடி மரைக்கும் 
விதமாக எரதயும் என்னிடம் இைகெியமாகக் கூைவில்ரல. எனினும், நான்கு 
தெய்திகரள என்னிடம் கூைினார்கள்'' என்ைார்கள். நான், "அரவ யாரவ, 
இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் தரலவகை?'' என்று ககட்கடன். அலீ (ைலி) 
அவர்கள், "தன் தந்ரதரயச் ெபித்தவரன அல்லாஹ் ெபிக்கின்ைான். 
அல்லாஹ் அல்லாத மற்ைவர் தபயரில் (பிைாணிகரள) அறுத்தவரன 
அல்லாஹ் ெபிக்கின்ைான். (மார்க்கத்தில் இல்லாத) புதிய விையங்கரள 
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(மார்க்கத்தின் தபயைால்) உருவாக்கியவனுக்கு அரடக்கலம் அளித்த வரன 
அல்லாஹ் ெபிக்கின்ைான். பூமியின் (எல்ரலக் கல், ரமல் கல், வைப்பு 
உள்ளிட்ட) அரடயாளங்கரள மாற்ைியரம(த்து பிைர் நிலத்ரத 
அபகரி)ப்பவரன அல்லாஹ் ெபிக்கின்ைான்'' என்று கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4002 அபுத்துஃரபல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (கலீஃபா) அலீ பின் 
அபதீாலிப் (ைலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
உங்களுக்கு இைகெியமாகச் தொன்ன ஏகதனும் விையத்ரத எங்களுக் குச் 
தொல்லுங்கள்'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அலீ (ைலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிடம் மரைத்து விட்டு எரதயும் 
என்னிடம் மட்டும் இைகெியமாகச் தொல்லவில்ரல. ஆயினும் அவர்கள், 
"அல்லாஹ் அல்லாத மற்ைவர் தபயரில் (பிைாணிரய) அறுத்தவரன 
அல்லாஹ் ெபிக்கின்ைான். (மார்க்கத்தில் இல்லா) புதிய விையங்கரள 
(மார்க்கத்தின் தபயைால்) உருவாக்கியவனுக்கு அரடக்கலம் அளித்தவரன 
அல்லாஹ் ெபிக்கின்ைான். தம் தபற்கைாரைச் ெபித்தவரன அல்லாஹ் 
ெபிக்கின்ைான். பூமியின் (எல்ரலக் கல், ரமல் கல், வைப்பு உள்ளிட்ட) 
அரடயாளங் கரள மாற்ைியரம(த்து பிைர் நிலத்ரத அபகரி)ப்பவரன 
அல்லாஹ் ெபிக்கின்ைான்'' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன் என்ைார்கள். 
 
4003 அபுத்துஃரபல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அலீ (ைலி) அவர்களிடம், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்களிடம் மட்டும் தனிப் பட்ட 
முரையில் ஏகதனும் விையத்ரத (இைகெியமாகச்) தொன்னார்களா?'' என்று 
ககட்கப் பட்டது. அலீ (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மக்கள் அரனவருக்கும் தபாதுவாகச் தொல்லாத எந்த விையத்ரதயும் 
எங்களிடம் தனிப்பட்ட முரையில் (இைகெியமாகச்) தொல்லவில்ரல; இகதா 
இந்த வாளுரையில் இருப்பரதத் தவிை'' என்று கூைிவிட்டு, ஓர் ஏட்ரட 
தவளியில் எடுத்தார்கள். அதில் பின்வருமாறு எழுதப்பட்டிருந்தது: அல்லாஹ் 
அல்லாத மற்ைவர் தபயரில் (பிைாணிரய) அறுத்தவரன அல்லாஹ் 
ெபிக்கின்ைான். பூமியின் அரடயாளச் ெின்னங்கரளத் திருடியவரன 
அல்லாஹ் ெபிக்கின்ைான். தன் தந்ரதரயச் ெபித்தவரன அல்லாஹ் 
ெபிக்கின்ைான். (மார்க்கத்தில் இல்லாத) புதுரமகரள (மார்க்கத்தின் தபயைால்) 
ஏற்படுத்தியவனுக்கு அரடக்கலம் அளித்தவரன அல்லாஹ் ெபிக்கின்ைான்.20 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 
 
 
 

அத்தியாயம் - 36 : குடிபானங்கள்ஹதீஸ் 4004 – 4191வரை 

பாடம் : 1 மதுவிலக்கும் திைாட்ரெப் பழச்ொறு,  
கபரீச்ெங்கனி, கபரீச்ெச் தெங்காய், உலர்ந்த திைாட்ரெ உள்ளிட்டவற்ைிலி 
ருந்து தயாரிக்கப்படும் கபாரத யூட்டும் ஒவ்தவான்றும் மதுகவ என்பதன் 
விளக்கமும்.2  
 
4004 அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: பத்ருப் கபாரில் 
கிரடத்த தெல்வங்களில் (எனது பங்காக) வயதான ஒட்டகம் ஒன்ரை 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் கெர்ந்து தபற்கைன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது தபாறுப்பில் வந்த ஐந்தில் ஒரு 
பாகத்திலிருந்து) வயதான மற்கைார் ஒட்டகத்ரதயும் எனக்கு வழங்கி 
னார்கள். ஒரு நாள் நான் அவ்விைண்டு ஒட்டகங் கரளயும் அன்ொரி 
ஒருவரின் வடீ்டு வாெலருகக படுக்கரவத்திருந்கதன். "இத்கிர்' எனும் புல்ரல 
அவற்ைின் மீது ஏற்ைிச் தென்று, விற்க கவண்டுதமன நான் நிரனத் 
திருந்கதன். அப்கபாது "பனூ ரகனுகா' குலத்ûச் கெர்ந்த தபாற்தகால்லர் 
ஒருவர் என்னுடன் (அதற்கு உதவியாக வை) இருந் தார். ஃபாத்திமா(ரவ 
மணம் புரிந்த) "வலீமா' விருந்துக்காக அந்தப் புல் விற்ை பணத்ரதப் 
பயன்படுத்த நான் நாடியிருந்கதன். (நான் ஒட்டகத்ரதப் படுக்கரவத்திருந்த) 
அந்த வடீ்டில் (என் ெிைிய தந்ரத) ஹம்ஸா பின் அப்தில் முத்தலிப் (மது) 
அருந்திக்தகாண்டிருந்தார். அவருடன் ஓர் அடிரமப் பாடகியும் இருந்தாள். 
அவள் "ஹம்ஸா! தகாழுத்த இந்தக் கிழம் ஒட்டகங்களுக்கு (நீகை கபாதும். 
ஒரு ரக பார்ப்பைீாக!)'' என்று (யாப்பு வரகப் பாடரலப்) பாடினாள். உடகன 
ஹம்ஸா (ைலி) அவர்கள் வாளுடன் அவ்விரு ஒட்டகங்கரள கநாக்கிப் 
பாய்ந்து அவற்ைின் திமில்கரள தவட்டிச் ொய்த்தார்; அவற்ைின் இடுப்ரபப் 
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பிளந்து, பின்னர் ஈைக்குரல கரள தவளிகய எடுத்தார். - இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான இப்னு ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: நான் எனக்கு இரத அைிவித்த இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ 
(ைஹ்) அவர்களிடம் "திமில்கரள யுமா அவர் தவளிகய எடுத்தார்?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அவர் "ஆம்; அவற்ைின் திமில் கரளயும் பிளந்து 
எடுத்துக்தகாண்கட அவர் தென்ைார்'' என்று கூைினார்கள்- (ததாடர்ந்து அலீ 
(ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்:) என்ரன அதிர்ச்ெியரடயச் தெய்த அந்தக் 
காட்ெிரய கண்ட நான், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்கைன். 
அப்கபாது அவர்களுடன் ரஸத் பின் ஹாரிஸா (ைலி) அவர் களும் 
இருந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் நான் நடந்தரதத் 
ததரிவித்கதன். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரஸத் பின் 
ஹாரிஸா (ைலி) அவர்களுடன் புைப் பட்டார்கள். அவர்களுடன் நானும் 
நடந்கதன். ஹம்ஸா (ைலி) அவர்களிடம் தென்று தமது ககாபத்ரத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தவளிப்படுத்தினார்கள். அப்கபாது 
ஹம்ஸா தமது பார்ரவரய உயர்த்தி, "நீங்கதளல்லாம் என் மூதாரத யரின் 
அடிரமகள்தாகம?'' என்று கூைினார். இரதக் ககட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், (ஹம்ஸா கபாரதயில் இருக்கிைார் என்பரதப் 
புரிந்துதகாண்டு திரும்பாமல்) அப்படிகய பின்வாக்கில் நடந்துவந்து 
அவர்கரளவிட்டு தவளிகயைிவிட்டார்கள்.3 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ைலி) 
அவர்களிட மிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 4005 அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: பத்ருப் கபாரின்கபாது கபார் 
தெல்வத்தி லிருந்து எனது பங்காக வயதான ஒட்டகம் ஒன்று 
கிரடத்திருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அன்ரைய 
தினத்தில் (தமது தபாறுப்பில் வந்த) ஐந்தில் ஒரு பாகத்திலிருந்து வயதான 
மற்கைார் ஒட்டகத்ரத எனக்கு வழங்கியிருந்தார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் புதல்வி பாத்திமா(ரவ மணந்து) அவர்களு டன் 
தாம்பத்திய உைரவத் ததாடங்க விரும்பியகபாது, "பனூ ரகனுகா' குலத்ரதச் 
கெர்ந்த தபாற்தகால்லர் ஒருவரிடம், அவர் என்னுடன் வந்து "இத்கிர்' புல்ரல 
நாங்கள் தகாண்டு வருகவாம் எனச் தொல்லியிருந்கதன். அந்தப் புல்ரலப் 
தபாற்தகால்லர்களுக்கு விற்று அந்தப் பணத்ரத என் மணவிருந்துக்குப் 
பயன்படுத்திக்தகாள்ள விரும்பியிருந்கதன். அதற்காக நான் என் 
ஒட்டகங்களுக்கான கெண இருக்ரககரளயும், தீவனப் ரபகள் மற்றும் 
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கயிறுகரளயும் கெகரிக்கலாகனன். அப்கபாது என் இரு ஒட்டகங்களும் 
அன்ொரீ ஒருவைது அரையின் அருகக படுக்கரவக் கப்பட்டிருந்தன. நான் 
கெகரிக்க விரும்பியவற்ரைச் கெகரித்துவிட்டகபாது (திரும்பிவந்கதன். 
அப்கபாது) என் இரு ஒட்டகங்களின் திமில்களும் பிளக்கப்பட்டிருந்தன. 
அவற்ைின் இடுப்புப் பகுதியும் பிளக்கப்பட்டு, அதன் ஈைக்குரல கள் தவளிகய 
எடுக்கப்பட்டிருந்தன. அவற்ைின் இந்த (அவலக்) காட்ெிரயக் கண்டகபாது 
என்னால் என் கண்கரளக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்ரல. (அழுதுவிட் கடன்.) 
நான், "இரதச் தெய்தவர் யார்?'' என்று ககட்கடன். மக்கள், "ஹம்ஸா பின் 
அப்தில் முத்தலிப்தாம் இப்படிச் தெய்துவிட்டார். அவர் இந்த வடீ்டில் 
அன்ொரிகளின் மது அருந்தும் குழுவினருடன் இருக்கிைார். அவருக்காக 
அவருரடய நண்பர்களும் அடிரமப் பாடகி ஒருத்தியும் பாட்டுப் பாடு 
கின்ைனர். அவள் தமது பாடலில் "ஹம்ஸா! இந்தக் கிழம் ஒட்டகங்களுக்கு 
(நீகை கபாதும்! ஒரு ரக பார்ப்பைீாக!)'' என்று பாடினாள். உடகன வாளுடன் 
எழுந்த ஹம்ஸா, அவ்விரு ஒட்ட கங்களின் திமில்கரளப் பிளந்தார். அதன் 
இடுப்புப் பகுதிரயப் பிளந்து, அவற்ைின் ஈைக்குரல கரள தவளிகய 
எடுத்துக்தகாண்டார்'' என்று பதிலளித்தனர். உடகன நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்கைன். அப்கபாது அவர்களுடன் ரஸத் பின் 
ஹாரிஸா (ைலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். எனது முகத்ரதப் பார்த்து நான் 
ெந்தித்த (துயைத்)ரத அைிந்துதகாண்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"உங்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இன்று (நடந்தரதப்) கபான்று (ஓர் 
அவலத்ரத) நான் ஒருகபாதும் கண்டதில்ரல. ஹம்ஸா என் ஒட்டகங்களிடம் 
எல்ரல மீைி நடந்துவிட்டார். அவற்ைின் திமில்கரள தவட்டித் 
துண்டாடிவிட்டார். அவற்ைின் இடுப்ரபப் பிளந்து விட்டார். இகதா அவர் 
இப்கபாது ஒரு வடீ்டில் மது அருந்தும் குழுவினருடன் இருக்கிைார்'' என்று 
தொன்கனன். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
கமலங்கிரயக் தகாண்டுவைச் தொல்லி அரத அணிந்துதகாண்டு 
நடந்துதென்ைார்கள். அவர்கரள நானும் ரஸத் பின் ஹாரிஸா (ைலி) 
அவர்களும் பின்ததாடர்ந்கதாம். ஹம்ஸா இருந்த (வடீ்டு) வாெல் வந்தவுடன் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உள்கள தெல்ல) அனுமதி 
ககட்டார்கள். அவர்கள் அனுமதி தந்தனர். அவர்கள் அரனவரும் 
குடிகபாரதயில் இருந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஹம்ஸாரவ அவர் தெய்த காரியத்திற்காகக் கண்டிக்கலானார்கள். அப்கபாது 
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ஹம்ஸாவின் கண்கள் ெிவந் திருந்தன. ஹம்ஸா (தரலரய உயர்த்தி) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளப் பார்த்தார். பிைகு தமது 
பார்ரவரயத் தாழ்த்தி அவர்களின் இரு முழங்கால் பகுதி கரளப் பார்த்தார். 
பிைகு மீண்டும் பார்ரவரய உயர்த்தி வயிற்றுப் பகுதிரயப் பார்த்தார். பிைகு 
இன்னும் ெற்று தரலரய உயர்த்தி முகத்ரதப் பார்த்தார். பிைகு, "நீங்கதளல் 
லாம் என் தந்ரதயின் அடிரமகள்தாகம?'' என்று கூைினார். அவர் கபாரதயில் 
இருக்கிைார் என்ப ரதப் புரிந்துதகாண்டு, (திரும்பாமல்) அப்படிகய 
பின்வாக்கில் எட்டுரவத்து, வந்த வழிகய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தவளிகயைினார்கள். நாங்களும் அவர்களுடன் தவளிகயைிகனாம். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 
 4006 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மது தரட 
தெய்யப்பட்ட நாளன்று நான் அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களது இல்லத்தில் 
மக்களுக்கு மது பரிமாைிக்தகாண்டிருந்கதன். அந்நாட்களில் நன்கு கனியாத 
நிைம் மாைிய கபரீச்ெங்காய்கள், கனிந்த கபரீச்ெம் பழங்கள் ஆகியவற்ைால் 
தயாரிக்கப்பட்ட கபரீச்ெ மதுரவகய (ஃபளகீ்) அவர்கள் அருந்தினர். (மதுரவத் 
தரட தெய்யும் இரைவெனம் அருளப்தபற்ைதும்) ஒரு தபாது அைிவிப்பாளர் 
"(மக்ககள!) மது தரட தெய்யப்பட்டுவிட்டது'' என்று அைிவிப்புச் தெய்தார். 
அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் (என்னிடம்), "தவளிகய கபாய் பார்(த்து வா)'' என்று 
கூைினார்கள். அவ்வாகை நான் தவளியில் தென்கைன். அங்கு தபாது 
அைிவிப்பாளர் ஒருவர் "அைிந்துதகாள்ளுங்கள். மது தரட 
தெய்யப்பட்டுவிட்டது'' என்று அைிவிப்புச் தெய்துதகாண்டிருந்தார். (இந்த 
அைிவிப்ரபக் ககட்ட அரனவரும் மதுரவ வடீ்டுக்கு தவளிகய ஊற்ைினர்.) 
மதீனா வின் ததருக்களில் மது ஓடியது. அப்கபாது அபூதல்ஹா (ைலி) 
அவர்கள் என்னிடம், "தவளிகய தென்று இரதயும் ஊற்ைிவிடு'' என்று 
(தம்மிடமிருந்த மதுரவக் தகாடுத்து) கூைினார். அவ்வாகை நான் அரத 
ஊற்ைிவிட்கடன். அப்கபாது மக்கள் (அல்லது மக்களில் ெிலர்) "மது, தம் 
வயிறுகளில் இருக்கும் நிரலயில் இன்ன மனிதர் தகால்லப்பட்டார். இன்ன 
மனிதர் தகால்லப்பட்டார் (அவர்களின் நிரல என்னவாகுகமா!)'' என்று 
கூைினர். (இந்த வாெகம் அனஸ் (ைலி) அவர்களின் அைிவிப்பிகலகய உள்ளதா 
என்பது எனக்குத் ததரியவில்ரல என அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவர் 
கூறுகிைார்). அப்கபாதுதான் வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், 
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"(இரைவரன) அஞ்ெி, இரைநம்பிக்ரக தகாண்டு, நல்லைங்கள் தெய்து, பிைகு 
அஞ்ெி, இரைநம்பிக்ரக தகாண்டு, பின்னரும் அஞ்ெி, நன்ரமகரளச் 
தெய்வார்களானால் (தடுக்கப்பட்டவற்ரை முன்னர்) உட்தகாண்டதற்காக 
இரைநம்பிக்ரக தகாண்டு நல்லைங்கள் தெய்கதார்மீது எந்தக் 
குற்ைமுமில்ரல'' (5:93) எனும் வெனத்ரத அருளினான்.4  
 
4007 அப்துல் அஸீஸ் பின் ஸுரஹப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்கள் 
அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடம் கபரீச்ெங்காய் மது (ஃபளகீ்) குைித்துக் 
ககட்டனர். அப்கபாது அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் "ஃபளகீ்' 
எனக் குைிப்பிடும் இந்தப் கபரீச்ெங்காய் மதுரவத் தவிை கவதைந்த மதுவும் 
(நபி (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) எங்களிடம் இருக்கவில்ரல. (ஒரு நாள்) 
நான் எங்கள் வடீ்டில் (என் தாயாரின் இரளய கணவர்) அபூதல்ஹா (ைலி) 
அவர்களுக்கும் அபூஅய்யூப் (ைலி) அவர்களுக்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் கதாழர்களில் கவறுெிலருக்கும் மது பரிமாறுவதில் 
ஈடுபட்டிருந்கதன். அப்கபாது ஒரு மனிதர் வந்து, "உங்களுக்கு அச்தெய்தி 
எட்டியதா?' என்று ககட்டார். நாங்கள் "இல்ரல' என்கைாம். அவர், "மது தரட 
தெய்யப்பட்டுவிட்டது'' என்று ததரிவித்தார். அப்கபாது அபூதல்ஹா (ைலி) 
அவர்கள், "அனகஸ! இந்த மதுப் பபீ்பாரயக் கீகழ தகாட்டி விடு' என்று 
கூைினார்கள். அந்த மனிதர் தெய்தி ததரிவித்த பிைகு நபித்கதாழர்கள் 
மதுரவத் திரும்பிப் பார்க்கவுமில்ரல. (உறுதி தெய்துதகாள்வதற்காக) 
மதுரவப் பற்ைி (கவறு யாரிடமும்) ககட்கவுமில்ரல.5  
 
4008 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் எங்கள் 
உைவினரிரடகய நின்று என் தந்ரதயின் ெககாதைர்களுக்கு, அவர்க ளுக்குரிய 
கபரீச்ெங்காய் மதுரவப் பரி மாைிக்தகாண்டிருந்கதன். நாகன அவர்களில் 
(வயதில்) ெிைியவனாயிருந்கதன். அப்கபாது ஒரு மனிதர் வந்து "மது தரட 
தெய்யப்பட்டு விட்டது'' என்று ததரிவித்தார். உடகன என் தந்ரதயின் 
ெககாதைர்கள், "அனகஸ! இரதக் கவிழ்த்துவிடு'' என்று கூைினார்கள். அவ் 
வாகை நான் அரதக் கவிழ்த்துவிட்கடன். இதன் அைிவிப்பாளைான சுரலமான் 
பின் தர்கான் அத்ரதமீ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் அனஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம், "அ(வர்களுரடய ம)து எ(த்தரகய)து?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "நன்கு கனியாத நிைம் மாைிய கபரீச்ெங்காய்களிலிருந்தும் கபரீச்ெச் 
தெங்காய்களிலிருந்தும் தயாரிக்கப்பட்ட தாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
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அப்கபாது அபூபக்ர் பின் அனஸ் (ைஹ்) அவர்கள் "அதுகவ அன்ரைய 
நாட்களில் அவர்களின் மதுபானமாக இருந்தது'' என்று (விளக்கிக்) கூைினார். 
சுரலமான் அத்ரதமீ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இவ்வாறு அனஸ் பின் 
மாலிக் (ைலி) அவர்ககள கூைியதாக மற்தைாரு மனிதர் எனக்கு அைிவித்தார்.6  
 
4009 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நான் என் 
உைவினரிரடகய நின்று (மது) பரிமாைிக்தகாண்டிருந்கதன்...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம் தபற்றுள்ளன. கமலும், அதில் பின்வருமாறு காணப்படுகிைது: 
அப்கபாது அபூபக்ர் பின் அனஸ் (ைஹ்) அவர்கள் "அதுகவ அன்ரைய நாளில் 
அவர்களின் மதுபானமாக இருந்தது'' என்று கூைினார்கள். அந்த இடத்தில் 
அனஸ் (ைலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். அ(பூபக்ர் அவ்வாறு கூைிய)ரத 
அனஸ் (ைலி) அவர்கள் மறுக்கவில்ரல. முஅதமிர் பின் சுரலமான் பின் 
தர்கான் (ைஹ்) அவர்கள் தம் தந்ரதயிடமிருந்து அைிவிக்கும் அைிவிப்பில், 
"அன்ரைய நாளில் அதுகவ அவர்களின் மதுபானமாக இருந்தது'' என அனஸ் 
(ைலி) அவர்ககள கூைியரத நான் ககட்கடன் என என்னுட னிருந்த ஒருவர் 
எனக்கு அைிவித்தார்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
4010 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) நான் 
அன்ொரிகளில் ஒரு குழுவில் அபூதல்ஹா (ைலி), அபூதுஜானா (ைலி) மற்றும் 
முஆத் பின் ஜபல் (ைலி) ஆகி கயாருக்கு மது பரிமாைிக்தகாண்டிருந்கதன். 
அப்கபாது ஒருவர் உள்கள வந்து, "புதிதாக ஒரு தெய்தி வந்துள்ளது. மதுரவத் 
தரட தெய்யும் இரை வெனம் அருளப்தபற்றுள் ளது'' என்று கூைினார். 
அன்ரைய தினத்தில் நாங்கள் மதுரவக் கவிழ்த்துவிட்கடாம். அ(ப்கபாரதய 
ம)து, நன்கு கனியாத நிைம் மாைிய கபரீச்ெங்காயிலிருந்தும் கனிந்த கபரீச்ெம் 
பழங்களிலிருந்தும் கலந்து தயாரிக்கப்பட்டதாககவ இருந்தது. இதன் 
அைிவிப்பாளைான கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "மது தரட 
தெய்யப்பட்டகபாது மக்களின் மதுபானங்களில் தபரும்பாலனரவ நன்கு 
கனியாத நிைம் மாைிய கபரீச்ெங்காய்களிலிருந்தும் கனிந்த கபரீச்ெம் 
பழங்களிலிருந்தும் கலந்து தயாரித்தரவயாககவ இருந்தன'' என்று அனஸ் 
பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் 
மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
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வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "நான் கதால் ரபயிலிருந்து நன்கு 
கனியாத நிைம் மாைிய கபரீச்ெங்காயிலிருந்தும் கனிந்த கபரீச்ெம் 
பழத்திலிருந்தும் கலந்து தயாரித்த மது பானத்ரத அபூதல்ஹா (ைலி), அபூ 
துஜானா (ைலி) மற்றும் சுரஹல் பின் ரபளா (ைலி) ஆகிகயாருக்குப் 
பரிமாைிக்தகாண்டிருந்கதன்'' என்று அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.7  
4011 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கனிந்த கபரீச்ெம் பழத்ரதயும் நன்கு கனியாத நிைம் மாைிய 
கபரீச்ெங்காரயயும் கல(ந்து ஊைரவ)க்க கவண்டாம் என்றும் பின்னர் அரத 
அருந்த கவண்டாம் என்றும் தரட விதித்தார்கள். மது தரட தெய்யப்பட்ட 
நாளில் அவர்களுரடய தபாதுவான மது பானம் அதுவாககவ இருந்தது.  
 
4012 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூஉரபதா பின் 
அல்ஜர்ைாஹ் (ைலி), அபூதல்ஹா (ைலி) மற்றும் உரப பின் கஅப் (ைலி) 
ஆகிகயாருக்கு நிைம் மாைிய கபரீச்ெங் காய்களாலும் கபரீச்ெங்கனிகளாலும் 
தயாரித்த மதுபானத்ரத நான் பரிமாைிக் தகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது 
அவர்களிடம் ஒருவர் வந்து "மது தரட தெய்யப்பட்டு விட்டது'' என்று 
கூைினார். உடகன அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள், "அனகஸ! எழுந்து இந்தப் 
பாத்திைங்கரள உரடத்துவிடு'' என்று கூைினார்கள். அவ்வாகை நான் எங்களது 
கல் பாத்திைம் ஒன்ரை கநாக்கி எழுந்து, அதன் அடிப் பாகத்தில் அடித்கதன். 
அது உரடந்துவிட்டது.8 
 
 4013 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ் மதுரவத் 
தரட தெய்யும் வெனத்ரத அருளியகபாது, மதீனாவில் கனிந்த கபரீச்ெங் 
கனிகளில் தயாரிக்கப்படும் மதுபானத்ரதத் தவிை கவதைந்த மதுபானமும் 
இருக்கவில்ரல.9  
 
பாடம் : 2 மதுபானத்ரத (ெரமயல்) காடியாக மாற்றுவது தரட தெய்யப்பட்ட 
தாகும்.10 
 
 4014 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் மதுரவ 
(ெரம யல்) காடியாக மாற்றுவரதப் பற்ைிக் ககட்கப் பட்டது. அதற்கு நபி 
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(ஸல்) அவர்கள் "இல்ரல (மாற்ைக் கூடாது)'' என்று கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 3 மதுரவ மருந்தாகப் பயன்படுத்துவ தற்கு வந்துள்ள தரட. 
 
 4015 வாயில் பின் ஹுஜ்ர் அல்ஹள்ைமீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் தாரிக் பின் சுரவத் அல்ஜுஅஃப ீ(ைலி) அவர்கள் மது 
(தயாரிப்ப ரதப்) பற்ைிக் ககட்டார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அ(வ்வாறு மது தயாரிப்ப)ரதத் தரட தெய்தார்கள்; அல்லது அரத 
தவறுத்தார்கள். அப்கபாது தாரிக் (ைலி) அவர்கள், "மருந்துக் காககவ அரதத் 
தயாரிக்கிகைன்'' என்று கூைினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அது மருந்தல்ல; 
கநாய்'' என்ைார்கள்.11 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 4 கபரீச்ெம் பழம், திைாட்ரெ ஆகியவற்ரை ஊைரவத்துத் 
தயாரிக்கப்படும் எல்லாப் பழச் ொறுகளும் (கபாரத தரு மானால்) "மதுபானம்' 
("கம்ர்') என்கை அரழக்கப்படும். 
 
 4016 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மது (கம்ர்), 
இவ்விரு மைங்களிலிருந்கத தயாரிக்கப்படுகிைது. அரவ: 1. கபரீச்ரெ 2. 
திைாட்ரெ. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4017 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் மது, இவ்விரு 
மைங்களிலிருந்கத தயாரிக் கப்படுகிைது. அரவ: 1. கபரீச்ரெ 2. திைாட்ரெ. 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4018 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மது, இவ்விரு 
மைங்களிலிருந்கத தயாரிக்கப்படுகிைது. அரவ: 1. திைாட்ரெ 2. கபரீச்ரெ. 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஆறு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூகுரைப் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், (திைாட்ரெ, கபரீச்ரெ என்பரதக் குைிக்க அல்கர்மத், 
அந்நக்லத் என்பதற்குப் பதிலாக) அல்கர்ம், அந்நக்ல் எனும் தொற்கள் 
ஆளப்பட்டுள்ளன.  
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பாடம் : 5 கபரீச்ெம் பழங்கரளயும் உலர்ந்த திைாட் ரெகரளயும் கலந்து 
ஊைரவப்பது தவறுக்கத் தக்கதாகும்.12  
 
4019 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி 
(ஸல்) அவர்கள், உலர்ந்த திைாட்ரெ களும் கபரீச்ெம் பழங்களும் கலந்து ஊை 
ரவக்கப்படுவதற்கும் நன்கு கனியாத நிைம் மாைிய கபரீச்ெங்காய்களும் 
கபரீச்ெச் தெங் காய்களும் கலந்து ஊைரவக்கப்படுவதற்கும் தரட 
விதித்தார்கள்.13  
 
4020 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், கபரீச்ெங்கனிகளும் உலர்ந்த திைாட்ரெகளும் 
ஒன்றுகெர்த்து ஊைரவக்கப்படுவரதத் தரட தெய்தார்கள். (அவ்வாகை) 
கபரீச்ெச் தெங்காய்களும் நன்கு கனியாத நிைம் மாைிய கபரீச்ெங்காய்களும் 
ஒன்றுகெர்த்து ஊைரவக்கப்படுவரதயும் தரட தெய்தார்கள்.  
4021 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கபரீச்ெச் 
தெங்காய்கரளயும் நன்கு கனியாத நிைம் மாைிய கபரீச்ெங்காய்கரளயும் 
ஒன்று கெர்(த்து ஊைரவ)க்காதீர்கள். உலர்ந்த திைாட்ரெகரளயும் 
கபரீச்ெங்கனிகரளயும் ஒன்றுகெர்த்து ஊைரவக்காதீர்கள். இரத ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4022 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், உலர்ந்த திைாட்ரெகளும் கபரீச்ெம் பழங் களும் 
கல(ந்து ஊைரவ)க்கப்படுவரதத் தரட தெய்தார்கள். (அவ்வாகை) நன்கு 
கனியாத நிைம் மாைிய கபரீச்ெங்காய்களும் கபரீச்ெச் தெங்காய்களும் ஒன்று 
கெர்த்து ஊைரவக்கப்படுவரதயும் தரட தெய்தார்கள். 
 
 4023 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 
கபரீச்ெங்கனிகளும் உலர்ந்த திைாட்ரெகளும் கல(ந்து ஊைரவ)க் 
கப்படுவரதத் தரட தெய்தார்கள். (அவ் வாகை) கனிந்த கபரீச்ெம் பழங்களும் 
நன்கு கனியாத நிைம் மாைிய கபரீச்ெங்காய்களும் கல(ந்து 
ஊைரவ)க்கப்படுவரதயும் தரட தெய்தார்கள்.  
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4024 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், உலர்ந்த திைாட்ரெகரளயும் கபரீச்ெம் பழங் கரளயும் 
கல(ந்து ஊைரவ)க்க கவண்டா தமன எங்களுக்குத் தரட விதித்தார்கள். 
(அவ்வாகை) நன்கு கனியாத நிைம் மாைிய கபரீச்ெங்காய்கரளயும் கனிந்த 
கபரீச்ெம் பழங்கரள யும் கல(ந்து ஊைரவ)க்க கவண்டாதமன்றும் தரட 
விதித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4025 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் 
பழச்ொற்ரை அருந்துகின்ைவர், உலர்ந்த திைாட்ரெரயத் தனியாக 
(ஊைரவத்து) அருந்தட்டும். அல்லது கபரீச்ெம் பழத்ரதத் தனியாக 
(ஊைரவத்து) அருந்தட்டும். அல்லது நன்கு கனியாத நிைம் மாைிய 
கபரீச்ெங்காரயத் தனியாக (ஊைரவத்து) அருந்தட்டும். இரத அபூெயதீ் 
அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4026 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற் 
கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நன்கு கனியாத நிைம் மாைிய கபரீச்ெங்காய்கரள 
கனிந்த கபரீச்ெம் பழங் களுடன், அல்லது உலர்ந்த திைாட்ரெகரளப் கபரீச்ெம் 
பழங்களுடன், அல்லது உலர்ந்த திைாட்ரெகரள நன்கு கனியாத நிைம் மாைிய 
கபரீச்ெங்காய்களுடன் கல(ந்து ஊைரவ)க்க கவண்டாதமன எங்களுக்குத் 
தரட விதித் தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. பிைகு "உங்களில் பழச் 
ொற்ரை அருந்து கின்ைவர்...'' எனத் ததாடரும் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள 
இதை தகவல்களும் இடம் தபற்றுள்ளன.  
 
4027 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நன்கு கனியாத 
நிைம் மாைிய கபரீச்ெங் காய்கரளயும் கபரீச்ெச் தெங்காய்கரளயும் ஒன்ைாகச் 
கெர்த்து ஊைரவக்காதீர்கள். (அவ்வாகை) உலர்ந்த திைாட்ரெகரளயும் 
கபரீச்ெம் பழங் கரளயும் ஒன்ைாகச் கெர்த்து ஊைரவக்காதீர்கள். 
(கவண்டுமானால்) அரவ ஒவ்தவான்ரையும் தனித்தனியாக 
ஊைரவத்துக்தகாள்ளுங்கள். இரத அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள் 
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அைிவிக்கிைார்கள்.14 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூகத்தாதா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 4028 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நன்கு கனியாத 
நிைம் மாைிய கபரீச்ெங்காய்கரளயும் கபரீச்ெச் தெங்காய்கரளயும் ஒன்ைாகச் 
கெர்த்து ஊைரவக்காதீர்கள். (அவ்வாகை) கபரீச்ெச் தெங்காய்கரளயும் உலர்ந்த 
திைாட்ரெகரளயும் ஒன்றுகெர்த்து ஊைரவக்காதீர்கள். மாைாக, அரவ 
ஒவ்தவான்ரையும் தனித்தனியாக ஊை ரவத்துக்தகாள்ளுங்கள். இரத 
அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், கமற்கண்ட ஹதீரஸ 
அபூெலமா (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கும் யஹ்யா பின் அபகீஸீர் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் அப்துல்லாஹ் பின் அபீ கத்தாதா (ைஹ்) 
அவர்கரள (கநைடியாகச்) ெந்தித்கதன். அப்கபாது தம் தந்ரத அபூ கத்தாதா 
(ைலி) அவர்கள் கூைியதாக கமற் கண்ட ஹதீரஸ என்னிடம் அவர்கள் 
அைிவித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "கபரீச்ெச் தெங்காய்கரளயும் நன்கு 
கனியாத நிைம் மாைிய கபரீச்ெங்காய் கரளயும் (ஒன்றுகெர்த்து ஊைரவக்க 
கவண்டாம்) என்றும், கபரீச்ெம் பழங்கரளயும் உலர்ந்த திைாட்ரெகரளயும் 
(ஒன்றுகெர்த்து ஊைரவக்க கவண்டாம்)'' என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது. 
 
 4029 அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"கபரீச்ெம் பழங்கரளயும் நன்கு கனியாத நிைம் மாைிய கபரீச்ெங்காய் 
கரளயும் கல(ந்து ஊைரவ)க்க கவண்டாம் என்றும், உலர்ந்த 
திைாட்ரெகரளயும் கபரீச்ெம் பழங்கரளயும் கல(ந்து ஊைரவ)க்க கவண்டாம் 
என்றும், நன்கு கனியாத நிைம் மாைிய கபரீச்ெங் காய்கரளயும் கபரீச்ெச் 
தெங்காய்கரளயும் கல(ந்து ஊைரவ)க்க கவண்டாம் என்றும் தரட 
தெய்தார்கள். "(கவண்டுமானால்) அரவ ஒவ்தவான்ரையும் தனித்தனியாக 
ஊைரவத்துக் தகாள்ளுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4029-ஆ அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், உலர்ந்த திைாட்ரெகரளயும் கபரீச்ெம் பழங்கரளயும், 
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(அவ்வாகை) நன்கு கனியாத நிைம் மாைிய கபரீச்ெங்காய்கரளயும் கபரீச்ெம் 
பழங்கரளயும் (ஒன்ைாகச் கெர்த்து) ஊைரவக்க கவண்டாதமனத் தரட 
தெய்தார்கள். "(கவண்டுமானால்) அரவ ஒவ்தவான்றும் தனித்தனியாக 
ஊைரவக்கப்படலாம்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
4030 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 
கபரீச்ெம் பழங் களும் உலர்ந்த திைாட்ரெகளும் ஒன்று கெர்(த்து 
ஊைரவ)க்கப்படுவதற்கும் நன்கு கனியாத நிைம் மாைிய கபரீச்ெங்காய்களும் 
கபரீச்ெம் பழங்களும் ஒன்றுகெர்த்து ஊை ரவக்கப்படுவதற்கும் தரட 
விதித்தார்கள். இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் (யமன் நாட் டிலுள்ள) 
"ஜுைஷ்'வாெிகளுக்குப் கபரீச்ெம் பழங்கரளயும் உலர்ந்த திைாட்ரெகரளயும் 
கல(ந்து ஊைரவ)க்க கவண்டாம் எனத் தரட தெய்து கடிதம் எழுதினார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "கபரீச்ெம் பழங்கரளயும் உலர்ந்த திைாட்ரெகரளயும் 
கலந்து ஊைரவக்க கவண்டாம்'' என்பது மட்டுகம இடம்தபற்றுள் ளது. நன்கு 
கனியாத நிைம் மாைிய கபரீச்ெம் பழங்கரளயும் கபரீச்ெம் பழங்கரளயும் 
கலந்து ஊைரவப்பது பற்ைிய குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  
 
4031 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நன்கு கனியாத நிைம் மாைிய 
கபரீச்ெங்காய்களும் கபரீச்ெச் தெங்காய்களும் ஒன்றுகெர்த்து 
ஊைரவக்கப்படுவதற்கும் கபரீச்ெம் பழங்களும் உலர்ந்த திைாட்ரெகளும் 
ஒன்றுகெர்த்து ஊை ரவக்கப்படுவதற்கும் தரட விதிக்கப்பட்டுவிட்டது.  
 
4032 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நன்கு கனியாத நிைம் மாைிய 
கபரீச்ெங்காய்களும் கபரீச்ெச் தெங்காய்களும் ஒன்ைாகச் கெர்த்து 
ஊைரவக்கப்படுவதற்கும் கபரீச்ெம் பழங்களும் உலர்ந்த திைாட்ரெகளும் 
ஒன்றுகெர்த்து ஊைரவக்கப்படுவதற்கும் தரட விதிக்கப்பட்டுவிட்டது.  
 
பாடம் : 6 தார் பூெப்பட்ட பாத்திைம், சுரைக்காய் குடுரவ, மண் ொடி, கபரீச்ெ 
மைத்தின் அடிப்பாகத்ரதக் குரடந்து தயாரிக் கப்பட்ட பாத்திைம் ஆகியவற்ைில் 

1903

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் குடிபானங்கள்



 
 
 

பானங்கரள ஊற்ைிரவப்பதற்கு விதிக்கப்தபற்ைிருந்த தரடயும், பின்னர் 
அச்ெட்டம் காலாவதியாக்கப் பட்டதும், கபாரதயூட்டக்கூடியதாக மாைாத 
வரை எல்லாப் பாத்திைங்களும் தற்கபாது அனுமதிக்கப்பட்டரவகய என்பது 
பற்ைிய விளக்கமும்.15 
 
 4033 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் சுரைக்காய் குடுரவ, தார் பூெப்பட்ட பாத்திைம் ஆகிய வற்ைில் 
பானங்கரள ஊற்ைிரவக்க கவண்டாதமனத் தரட விதித்தார்கள். இரத 
இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் ரலஸ் (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4034 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் சுரைக்காய் குடுரவ, தார் பூெப்பட்ட பாத்திைம் ஆகியவற்ைில் 
பானங்கரள ஊற்ைிரவக்க கவண்டாதமனத் தரட விதித்தார்கள். இரத 
இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் சுஃப்யான் பின் உரயனா 
(ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கிைார்கள். கமற்கண்ட ஹதீரஸ 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் வழியாகவும் இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ 
(ைஹ்) அவர்கள் அைிவித்துள் ளார்கள். அதில் பின்வருமாறு இடம்தபற் 
றுள்ளது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: சுரைக்காய் 
குடுரவயில் பானங்கரள ஊற்ைிரவக்காதீர்கள். தார் பூெப்பட்ட பாத்தி 
ைத்திலும் ஊற்ைிரவக்காதீர்கள். பிைகு அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள், "மண் 
ொடிகரளயும் தவிர்த்துவிடுங்கள்'' என்று கூைினார்கள்.  
 
4035 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், தார் 
பூெப்பட்ட பாத்திைம், "ஹன்த்தம்', கபரீச்ெ மைத்தின் அடிப் பாகத்ரதக் குரடந்து 
தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திைம் ஆகியவற்ரைப் பயன்படுத்த கவண்டாதமனத் தரட 
தெய்தார்கள். அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடம் "ஹன்த்தம் என்பது என்ன?'' 
என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "சுட்ட களிமண்ணாலான பச்ரெநிைச் 
ொடிகள்' என்று பதிலளித்தார்கள்.  
 
4036 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் அப்துல் 
ரகஸ் தூதுக் குழுவினரிடம், "சுரைக்காய் குடுரவ, மண் ொடி (ஹன்த்தம்), 
கபரீச்ெ மைத்தின் அடிப் பாகத்ரதக் குரடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திைம், தார் 
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பூெப்பட்ட பாத்திைம் ஆகியவற்ரை உங்களுக்குத் தரட விதிக்கிகைன். 
கவண்டுமானால், கதால் ரபகளில் (அனுமதிக்கப்பட்ட பானங்கரள) 
அருந்திக்தகாள்க. அதன் வாய்ப் பகுதியில் சுருக்கிட்டுக்தகாள்க'' என்று 
கூைினார்கள்.16 "ஹன்த்தம்' என்பது, கழுத்துப் பகுதி துண்டிக்கப்பட்ட கதால் 
ரப ஆகும். 
4037 அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சுரைக்காய் குடுரவ, தார் பூெப்பட்ட பாத்திைம் ஆகியவற்ைில் பானங்கரள 
ஊற்ைிரவக்க கவண்டாதமனத் தரட தெய்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஜரீர் பின் அப்தில் ஹமீத் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் கமற்கண்ட வாறு இடம்தபற்றுள்ளது. அப்ஸர் 
பின் அல்காெிம் (ைஹ்) மற்றும் ைுஅபா பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ைஹ்) 
ஆகிகயாைது அைிவிப் பில் "நபி (ஸல்) அவர்கள் சுரைக்காய் குடுரவ, தார் 
பூெப்பட்ட பாத்திைம் ஆகிய வற்ரைப் பயன்படுத்த கவண்டாதமனத் தரட 
தெய்தார்கள்'' என்று இடம்தபற் றுள்ளது.17  
 
4038 இப்ைாஹமீ் அந்நகஈ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அஸ்வத் பின் 
யஸீத் (ைஹ்) அவர்களிடம் "எந்தப் பாத்திைத்தில் பானங்கரள ஊற்ைி ரவப்பது 
தவறுக்கப்பட்டது எனத் தாங்கள் இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன 
(ஆயிைா- ைலி) அவர்களிடம் ககட்டீர்கள்?'' என்று வினவிகனன். அதற்கு 
அவர்கள் "ஆம்; நான் "இரை நம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரனகய! எந்தப் 
பாத்திைங்களில் பானங்கரள ஊற்ைிரவக்க கவண்டாதமன அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட தெய்தார்கள்?' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் இல்லத்தாைாகிய 
எங்களிடம் சுரைக்காய் குடுரவ, தார் பூெப்பட்ட பாத்திைம் ஆகியவற்ைில் 
பானங்கரள ஊற்ைிரவக்க கவண்டாதமனத் தரட தெய்தார்கள் என்று 
விரடயளித்தார்கள்'' என்ைார்கள். (அைிவிப்பாளர் இப்ைாஹமீ் அந்நகஈ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்:) "மண் ொடிரயயும் சுட்ட களிமண் பாத்திைத்ரதயும் 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் குைிப்பிடவில் ரலயா?'' என நான் அஸ்வத் (ைஹ்) 
அவர்களிடம் ககட்கடன். அதற்கு அஸ்வத் (ைஹ்) அவர்கள், "நான் 
ககட்டரதத்தான் உங்களுக்கு அைிவிக்கிகைன். நான் ககட்காதரத உங்களுக்கு 
அைிவிக்க கவண்டுமா?'' என்று கூைினார்கள்.18 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

1905

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் குடிபானங்கள்



 
 
 

 4039 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் சுரைக்காய் 
குடுரவ, தார் பூெப்பட்ட பாத்திைம் ஆகியவற்ரைப் பயன்படுத்த 
கவண்டாதமனத் தரட தெய் தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) 
அவர் களிடமிருந்கத கமலும் ஆறு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 
 4040 ஸுமாமா பின் ஹஸ்ன் அல் குரைரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் ஆயிைா (ைலி) அவர்கரளச் ெந்தித்துப் பழச்ொறுகள் பற்ைிக் ககட்கடன். 
அப்கபாது அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்களி டம் அப்துல் ரகஸ் தூதுக் 
குழுவினர் வந்து பழச்ொறுகள் பற்ைிக் ககட்டனர். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
சுரைக்காய் குடுரவ, கபரீச்ெ மைத்தின் அடிப் பாகத்ரதக் குரடந்து 
தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திைம், தார் பூெப்பட்ட பாத்திைம், மண் ொடி ஆகியவற்ைில் 
பானங்கரள ஊற்ைிரவக்க கவண்டாதமனத் தரட விதித்தார்கள்' என்று 
பதிலளித்தார்கள்'' என்ைார்கள்.  
 
4041 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் சுரைக்காய் குடுரவ, மண் ொடி, கபரீச்ெ மைத்தின் அடிப் பாகத்ரதக் 
குரடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திைம், தார் பூெப்பட்ட பாத்திைம் ("முஸஃப்பத்') 
ஆகியவற்ரைப் பயன்படுத்த கவண்டாதமனத் தரட தெய்தார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் (தார் பூெப்பட்டப்பட்ட 
பாத்திைம் என்பரதக் குைிக்க) "முஸஃப்பத்' என்பதற் குப் பதிலாக "முகய்யர்' 
என இடம்தபற் றுள்ளது. 
 
 4042 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
அப்துல் ரகஸ் தூதுக் குழுவினர் வந்தகபாது, "சுரைக்காய் குடுரவ, மண் 
ொடி, கபரீச்ெ மைத்தின் அடிப் பாகத்ரதக் குரடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திைம், 
தார் பூெப்பட்ட பாத்திைம் (முகய்யர்) ஆகியவற்ரைப் பயன்படுத்த கவண்டா 
தமன உங்களுக்குத் தரட தெய்கிகைன்'' என்று நபியவர்கள் கூைினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
ஹம்மாத் பின் ரஸத் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் ("தார் பூெப்பட்ட 
பாத்திைம்' என்பரதக் குைிக்க) "முகய்யர்' என்பதற்குப் பதிலாக "முஸஃப்பத்' 
எனும் தொல் இடம்தபற்றுள்ளது. 4043 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் 
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கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுரைக்காய் குடுரவ, 
மண் ொடி, தார் பூெப்பட்ட பாத்திைம், கபரீச்ெ மைத்தின் அடிப் பாகத்ரதக் 
குரடந்து தயார் தெய்யப்பட்ட பாத்திைம் ஆகிய வற்ரைப் பயன்படுத்த 
கவண்டாதமனத் தரட தெய்தார்கள்.  
 
4044 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் சுரைக்காய் குடுரவ, மண் ொடி, தார் பூெப்பட்ட பாத்திைம் 
மற்றும் கபரீச்ெ மைத்தின் அடிப் பாகத்ரதக் குரடந்து தயாரிக்கப்பட்ட 
பாத்திைம் ஆகியவற்ரைப் பயன்படுத்த கவண்டாம் என்றும், பழுக்காத பச்ரெ 
நிைமுள்ள கபரீச்ெம் பழங்கரள நன்கு கனியாத நிைம் மாைிய 
கபரீச்ெங்காய்களுடன் ஒன்ைாகச் கெர்த்து ஊைரவக்க கவண்டாம் என்றும் 
தரட தெய்தார்கள்.  
 
4045 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் சுரைக்காய் குடுரவ, கபரீச்ெ மைத்தின் அடிப் பாகத்ரதக் 
குரடந்து தயாரிக்கப் பட்ட பாத்திைம் மற்றும் தார் பூெப்பட்ட பாத்திைம் 
ஆகியவற்ரைப் பயன்படுத்த கவண்டாம் எனத் தரட விதித்தார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 4046 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், சுட்ட களிமண் பாத்திைத்தில் பானங்கரள ஊற்ைிரவக்க 
கவண்டாம் எனத் தரட தெய்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
 4047 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் சுரைக்காய் குடுரவ, மண் ொடி, கபரீச்ெ மைத்தின் அடிப் 
பாகத்ரதக் குரடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திைம் மற்றும் தார் பூெப்பட்ட 
பாத்திைம் ஆகியவற்ரைப் பயன்படுத்த கவண்டாதமனத் தரட தெய்தார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள், 
(கமற்கண்ட பாத்திைங்களில் பானங்கரள) ஊற்ைிரவக்க கவண்டாதமனத் 
தரட தெய்தார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  
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4048 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மண் ொடி, சுரைக்காய் குடுரவ மற்றும் கபரீச்ெ மைத்தின் 
அடிப் பாகத்ரதக் குரடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திைம் ஆகியவற்ைில் 
(பானங்கரள) அருந்த கவண்டாதமனத் தரட தெய்தார்கள். 
 
 4049 ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் சுரைக்காய் குடுரவ, மண் ொடி, தார் பூெப் பட்ட பாத்திைம் 
மற்றும் கபரீச்ெ மைத்தின் அடிப் பாகத்ரதக் குரடந்து தயாரிக்கப் பட்ட 
பாத்திைம் ஆகியவற்ரைப் பயன் படுத்த கவண்டாதமனத் தரட தெய்தார்கள் 
என நான் ொட்ெியம் அளிக்கிகைன்'' என்று இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களும் 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களும் கூைியதாக நான் ொட்ெியம் அளிக்கிகைன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4050 ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்களிடம், சுட்ட களிமண் பாத்திைத்தில் ஊைரவக்கப் பட்ட பானங்கள் 
பற்ைிக் ககட்கடன். இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் சுட்ட களிமண் பாத்திைத்தில் ஊைரவக்கப்பட்ட பானத்திற்குத் தரட 
விதித்தார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். பின்னர் நான் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம் தென்று, "இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூறுவரதத் தாங்கள் 
தெவியுைவில்ரலயா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள், "இப்னு உமர் என்ன கூறுகிைார்?'' என்று ககட்டார்கள். நான் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுட்ட களிமண் பாத்திைத்தில் 
ஊைரவக்கப்பட்ட பானத்திற்குத் தரட விதித்தார்கள் என்று கூைினார்கள்'' 
என்கைன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "இப்னு உமர் தொன்னது 
உண்ரமகய. அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நபதீுல் ஜர்ரு'க்குத் 
தரட விதித்தார்கள்'' என்று கூைினார்கள். உடகன நான், "நபதீுல் ஜர் என்பது 
என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "சுட்ட 
களிமண்ணில் தயாரிக்கப்படும் (பாத்திைங்கள்) ஒவ்தவான்றுகம (நபதீுல் ஜர்) 
ஆகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.  
 
4051 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், தாம் கலந்துதகாண்ட கபார் ஒன்ைில் மக்களிரடகய 
உரையாற்ைினார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இருந்த 
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பகுதிரய கநாக்கிச் தென்கைன். நான் அங்கு தென்ை ரடவதற்குள் (அவர்கள் 
உரைரய முடித்துத்) திரும்பிவிட்டார்கள். எனகவ நான் (மக்களிடம்), 
"அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ன தொன் னார்கள்?'' என்று 
ககட்கடன். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுரைக் காய் 
குடுரவ, தார் பூெப்பட்ட பாத்திைம் ஆகியவற்ைில் (பானங்கரள) ஊற்ைிரவக்க 
கவண்டாம் எனத் தரட விதித்தார்கள்'' என்று பதிலளித்தனர்.  
 
4052 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் பத்து 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் மாலிக் பின் 
அனஸ் (ைஹ்) மற்றும் உொமா பின் ரஸத் (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்ரபத் 
தவிை மற்ை அைிவிப்புகளில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கலந்துதகாண்ட கபார்களில் ஒன்ைில்'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  
 
4053 ஸாபித் பின் அஸ்லம் அல்புனான ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுட்ட 
களிமண் பாத்திைத்தில் ஊைரவக்கப்பட்ட பானங்கரளத் தரட தெய்தார்களா?'' 
என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் "அவ்வாகை மக்கள் கூறுகிைார்கள்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதற்குத் 
தரட விதித்தார்களா?'' என்று (மீண்டும்) ககட்கடன். இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்கள் "அவ்வாகை மக்கள் கூறுகிைார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். - 
தாவூஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடம் ஒரு 
மனிதர் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுட்ட களிமண் பாத்திைத்தில் 
பானங்கரள ஊற்ைி ரவக்க கவண்டாதமனத் தரட தெய்தார் களா?'' என்று 
ககட்டார். அதற்கு இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித் தார்கள். 
இதன் அைிவிப்பாளைான சுரலமான் அத்ரதமீ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
பிைகு தாவூஸ் (ைஹ்) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இவ்வாகை 
நான் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்கைன்'' என்று 
கூைினார்கள்.  
 
4054 தாவூஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடம் 
ஒரு மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுட்ட களிமண் 
பாத்திைம், சுரைக் காய் குடுரவ ஆகியவற்ைில் பானங்கரள ஊற்ைிரவக்க 
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கவண்டாதமனத் தரட தெய் தார்களா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித் தார்கள். 
 
 4055 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் சுட்ட களிமண் பாத்திைம், சுரைக்காய் குடுரவ ஆகியவற்ரைப் 
பயன்படுத்த கவண்டாதமனத் தரட தெய்தார்கள்.  
 
4056 தாவூஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) நான் இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்களிடம் அமர்ந்திருந்கதன். அப்கபாது அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுட்ட களிமண் பாத்திைம், 
சுரைக்காய் குடுரவ மற்றும் தார் பூெப்பட்ட பாத்திைம் ஆகியவற்ைில் 
பானங்கரள ஊற்ைிரவக்க கவண்டா தமனத் தரட தெய்தார்களா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் "ஆம்' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.  
 
4057 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் மண் ொடி, சுரைக்காய் குடுரவ, தார் பூெப்பட்ட பாத்திைம் 
ஆகியவற்ரைப் பயன்படுத்த கவண்டாதமனத் தரட தெய்தார்கள். 
அைிவிப்பாளர் முஹாரிப் பின் திஸார் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இரத 
நான் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து (ஓரிரு முரை அல்ல) பலமுரை 
தெவியுற் றுள்களன். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்கள் கபரீச்ெ மைத்தின் அடிப் பாகத்ரதக் குரடந்து தயாரிக்கப்பட்ட 
பாத்திைத்ரதயும் குைிப்பிட் டார்கள் என்கை நான் கருதுகிகைன் என முஹாரிப் 
பின் திஸார் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்.  
 
4058 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் சுட்ட களிமண் பாத்திைம், சுரைக்காய் குடுரவ மற்றும் தார் 
பூெப்பட்ட பாத்திைம் ஆகியவற்ரைப் பயன்படுத்த கவண்டாம் எனத் தரட 
தெய்தார்கள். (மாைாக) "கதால் ரபகளில் பானங்கரள 
ஊற்ைிரவத்துக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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4059 ஜபலா பின் ெஹமீ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஹன்த்தமா'ரவப் 
பயன்படுத்த கவண்டாதமனத் தரட தெய்தார்கள்'' என்று கூைினார்கள். நான் 
"ஹன்த்தமா என்பது என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்கள், "சுட்ட களிமண் பாத்திைம்' என்று பதிலளித்தார்கள். 
 
 4060 ஸாதான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்களிடம் "நபி (ஸல்) அவர்கள் தரட தெய்துள்ள குடிபானங் கரளப் பற்ைி 
உங்களது (வட்டாை) தமாழியில் கூைி, அதற்கு எங்களது (வட்டாை) தமாழியில் 
எனக்கு விளக்கமளியுங்கள். ஏதனனில், எங்களது தமாழி வழக்கு அல்லாத 
கவதைாரு தமாழி வழக்கு உங்களுக்கு உள்ளது'' என்று கூைிகனன். அதற்கு 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"ஹன்த்தரம'ப் பயன்படுத்த கவண்டா தமனத் தரட தெய்தார்கள். அது சுட்ட 
களி மண் பாத்திைமாகும். கமலும், அவர்கள் "துப்பா'ரவயும் தரட 
தெய்தார்கள். அது சுரைக்காய் குடுரவயாகும். "முஸஃப்பத்'ரத யும் தரட 
தெய்தார்கள். அதுகவ தார் பூெப்பட்ட பாத்திைமாகும். "நக்கீரை'யும் தரட 
தெய்தார்கள். அது கபரீச்ெ மைத்தின் கமற் பட்ரட உரிக்கப்பட்டு பின்னர் நன்கு 
குரடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திைமாகும்'' என்று கூைிவிட்டு, "(இவற்ரை 
விடுத்து) கதால் ரபகளில் பானங்கரள ஊற்ைிரவக்குமாறு 
உத்தைவிட்டார்கள்'' என்று தொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்து கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
4061 ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் இந்தச் தொற்தபாழிவு கமரட -அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் மிம்பரை கநாக்கி ரெரக தெய்கிைார்- அருகில், 
"அப்துல் ரகஸ் தூதுக் குழுவினர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து குடிபானங்கள் பற்ைிக் ககட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சுரைக்காய் குடுரவ, கபரீச்ெ மைத்தின் அடிப் பாகத்ரதக் குரடந்து 
தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திைம் மற்றும் மண் ொடி ஆகியவற்ரைப் பயன்படுத்த 
கவண்டாதமன அவர்களுக்குத் தரட விதித்தார்கள்'' என்று கூைியரத நான் 
ககட்கடன். இந்த ஹதீஸின் அைிவிப்பாளைான அப்துல் காலிக் பின் ெலமா 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ைஹ்) 
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அவர்களிடம், "அபூமுஹம்மகத! தார் பூெப்பட்ட பாத்திைத் ரதயுமா 
(பயன்படுத்த கவண்டாம் எனத் தரட தெய்தார்கள்)?'' என்று ககட்கடன். அரத 
அவர்கள் மைந்துவிட்டார்கள் என்று நாங்கள் கருதிகனாம். (அதனால்தான் 
அவ்வாறு ககட்கடாம்). அதற்கு ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ைஹ்) அவர்கள், 
"அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அன்று அவ்வாறு கூைியரத நான் 
ககட்கவில்ரல. (எனினும்,) அவர்கள் (தார் பூெப்பட்ட பாத்திைத்ரத) 
தவறுத்துவந்தார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.  
 
4062 ஜாபிர் (ைலி) மற்றும் இப்னு உமர் (ைலி) ஆகிகயார் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கபரீச்ெ மைத்தின் அடிப் பாகத்ரதக் 
குரடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திைம், தார் பூெப்பட்ட பாத்திைம் மற்றும் 
சுரைக்காய் குடுரவ ஆகியவற்ரைப் பயன்படுத்த கவண்டா தமனத் தரட 
தெய்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 4063 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் சுட்ட களிமண் பாத்திைம், சுரைக்காய் குடுரவ மற்றும் தார் 
பூெப்பட்ட பாத்திைம் ஆகியவற் ரைப் பயன்படுத்த கவண்டாதமனத் தரட 
தெய்தரத நான் தெவியுற்றுள்களன். - ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சுட்ட களிமண் 
பாத்திைம், தார் பூெப்பட்ட பாத்திைம் மற்றும் கபரீச்ெ மைத்தின் அடிப் பாகத்ரதக் 
குரடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திைம் ஆகியவற்ரைப் பயன்படுத்த 
கவண்டாதமனத் தரட தெய்தார்கள். கமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்குப் பானங்கள் ஊற்ைிரவப்பதற்கு (பாத்திைம்) எதுவும் 
கிரடக்காவிட்டால், கல் ததாட்டியில் அவர் களுக்காகப் பானங்கள் 
ஊற்ைிரவக்கப்பட்டுவந்தது. 
 
 4064 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்காகக் கல் ததாட்டி ஒன்ைில் பானங்கள் ஊற்ைிரவக்கப்பட்டுவந்தது.  
 
4065 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்காகத் கதால் பாத்திைத்தில் பானங்கள் ஊற்ைிரவக் கப்பட்டுவந்தது. 
கதால் பாத்திைம் எதுவும் கிரடக்காவிட்டால், கல் ததாட்டிதயான்ைில் அவர் 
களுக்காகப் பானங்கள் ஊற்ைிரவக்கப்பட்டன. இதன் அைிவிப்பாளைான அபுஸ் 
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ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்களிடம் மக்களில் ெிலர் "கல் ததாட்டியிலா 
(ஊற்ைிரவத்தனர்)?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அபுஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) 
அவர்கள் "கல் ததாட்டியில்தான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
 4066 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கதால் பாத்திைம் 
தவிை கவதைதிலும் பானங்கரள ஊற்ைிரவக்க கவண்டாதமன உங்களுக்கு 
நான் தரட விதித்திருந்கதன். இனி, எல்லாப் பாத்திைங்களிலும் (ஊற்ைி 
ரவத்து) அருந்திக்தகாள்ளுங்கள். கபாரத தைக்கூடியரத அருந்தாதீர்கள். 
இரத புரைதா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக் கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4067 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (ெில குைிப்பிட்ட) 
பாத்திைங்கரளப் பயன்படுத்த கவண்டாதமன உங்களுக்கு நான் தரட 
விதித்திருந்கதன். (இப்கபாது கூறுகிகைன்:) பாத்திைங்கள் -அல்லது பாத்திைம்- 
எந்த ஒன்ரையும் அனுமதிக்கப்பட்டதாக ஆக்குவதுமில்ரல; எந்த ஒன்ரையும் 
தரட தெய்யப்பட்டதாக ஆக்குவதுமில்ரல. (பாத்திைத்தில் உள்ள பானகம 
முக்கியம். எனகவ,) கபாரத தரும் எல்லாகம தரட தெய்யப்பட்டதாகும். 
இரத புரைதா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
 
 4068 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கதால் 
பாத்திைங்களில் ஊற்ைிரவக்கப்பட்ட பானங்கரள(த் தவிை கவதைந்த 
பானத்ரதயும்) அருந்த கவண்டாதமன உங்களுக்கு நான் தரட 
விதித்திருந்கதன். இனி எல்லாப் பாத்திைங்களிலும் அருந்திக்தகாள்ளுங்கள். 
எனினும், கபாரத தைக்கூடியரத அருந்தாதீர்கள். இரத புரைதா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4069 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கதால் பாத்திைங்(கரளத் தவிை மற்ைரவ) களில் 
(பானங்கரள) ஊற்ைிரவப்பதற்குத் தரட விதித்தகபாது, "மக்கள் 
அரனவருகம கதால் பாத்திைங்கரளப் தபற்ைிருப்பதில் ரலகய?'' என்று 
மக்கள் ககட்டனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தார் 
பூெப்படாத சுட்ட களிமண் பாத்திைத்ரதப் பயன்படுத்திக்தகாள்ள மக்களுக்கு 
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அனுமதியளித்தார்கள்.19 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 7 கபாரத தரும் ஒவ்தவாரு பானமும் மதுகவயாகும்.  
அரனத்து மது பானமும் தரட தெய்யப்பட்டதாகும் என்பதன் விளக்கம். 
 
 4070 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் கதனிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பானம் (பித்உ) குைித்துக் 
ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் "கபாரத தரும் ஒவ்தவாரு பானமும் தரட 
தெய்யப்பட்டதாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.20 இரத இப்னு ைிஹாப் 
அஸ்ஸஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து மாலிக் பின் அனஸ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4071 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் கதனிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பானம் (பித்உ) குைித்துக் 
ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "கபாரத தரும் ஒவ்தவாரு பானமும் தரட 
தெய்யப்பட்டதாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். இரத இப்னு ைிஹாப் 
அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து யூனுஸ் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4072 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஒன்பது 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் சுஃப்யான் 
மற்றும் ொலிஹ் (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில், "கதனிலி ருந்து 
தயாரிக்கப்படும் பானம் (பித்உ) பற்ைிக் ககட்கப்பட்டது' எனும் குைிப்பு 
இடம்தபை வில்ரல. மஅமர் (ைஹ்) மற்றும் ொலிஹ் (ைஹ்) ஆகிகயாைது 
அைிவிப்பில், "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கபாரத தரும் 
ஒவ்தவாரு பானமும் தரட தெய்யப்பட்ட தாகும்' என்று கூைியரத நான் 
ககட்கடன்'' என ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
4073 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
என்ரனயும் முஆத் பின் ஜபல் (ைலி) அவர்கரளயும் யமன் நாட்டுக்கு 
அனுப்பிரவத்தகபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! எங்கள் நாட்டில் கதால் 
நீக்கப்படாத ககாதுரமயி லிருந்து ஒரு வரக பானம் தயாரிக்கப் படுகிைது. 
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அதற்கு "அல்மிஸ்ர்' என்று தபயர் தொல்லப்படுகிைது. கமலும், கதனிலிருந்து 
"பித்உ' எனப்படும் ஒரு பானமும் தயாரிக்கப்படுகிைது. (அவற்ரை நாங்கள் 
அருந்தலாமா?)'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "கபாரத தரும் 
ஒவ்தவான்றும் தரட தெய்யப்பட்டதாகும்'' என்று (தபாது விதி) கூைினார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - அபூமூொ 
அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ரனயும் 
முஆத் (ைலி) அவர்கரளயும் யமன் நாட்டுக்கு அனுப்பி ரவத்தகபாது எங்கள் 
இருவரிடமும், "நீங்கள் (மக்களுக்கு) நற்தெய்திகரள(கய அதிகமாக)ச் 
தொல்லுங்கள். (அவர்களிடம்) எளிதாக நடந்துதகாள்ளுங்கள். 
கற்றுக்தகாடுங்கள். (அவர் களுக்கு) தவறுப்கபற்ைிவிடாதீர்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். "நீங்கள் இருவரும் இணக்கமாக நடந்து தகாள்ளுங்கள்'' என்றும் 
(அைிவுரை) கூைி னார்கள் என்கை நான் கருதுகிகைன். நான் திரும்பிச் 
தென்ைகபாது மீண்டும் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! யமன்வாெிகளிடம் 
கதன் சுண்டக்காய்ச்ெப்பட்டுத் தயாரிக்கப் படும் ஒரு வரக பானம் உண்டு. 
கமலும், கதால் நீக்கப்படாத ககாதுரமயிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் "மிஸ்ர்' 
எனும் பானமும் உண்டு (அவற்ரை அருந்தலாமா?)'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ததாழுரகயிலிருந்து தடுக்கக் கூடிய 
கபாரத தரும் ஒவ்தவான்றும் தரட தெய்யப்பட்டதாகும்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.  
 
4074 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ரனயும் முஆத் பின் ஜபல் (ைலி) அவர் கரளயும் 
யமன் நாட்டுக்கு அனுப்பிரவத்தகபாது, மக்களுக்கு (இஸ்லாமிய) அரழப்பு 
விடுங்கள். நற்தெய்திகரள(கய அதிகமாக)க் கூறுங்கள். (எச்ெரிக்ரக 
விடுக்கும்கபாது) தவறுப் கபற்ைிவிடாதீர்கள். (அவர்களிடம்) எளிதாக 
நடந்துதகாள்ளுங்கள். (அவர்கரளச்) ெிைமப்படுத்தி விடாதீர்கள்'' என்று 
(அைிவுரை) கூைினார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் யமன் 
நாட்டில் தயாரித்துவரும் இரு பானங்கரளப் பற்ைி எங்களுக்குத் தீர்ப்பு 
வழங்குங்கள். அரவ: கட்டியாகும்வரை ஊைரவக்கப்படும் கதனிலி ருந்து 
தயாரிக்கப்படும் "பித்உ' எனும் பானமும், அவ்வாகை கட்டியாகும்வரை 
ஊைரவக்கப்படும் கொளம், கதால் நீக்கப்படாத ககாதுரம ஆகியவற்ைிலிருந்து 
தயாரிக்கப்படும் "மிஸ்ர்' எனும் பானமும் ஆகும்'' என்று கூைிகனன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (ஆைம்பம் முதல்) முடிவுவரை 
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அரனத்தும் தெைிவுடன் அரமந்த ஒருங்கிரணந்த தொற்கள் 
வழங்கப்பட்டிருந்தார்கள். அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாழு ரகயிலிருந்து 
தடுக்கக்கூடிய கபாரத தரும் ஒவ்தவான்ரையும் நான் தரட தெய்கிகைன்.21 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4075 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் யமன் நாட்டிலுள்ள 
"ரஜைான்' எனுமிடத்திலிருந்து வந்து, தம் நாட்டினர் கொளத்திலிருந்து 
தயாரித்துப் பருகிவருகின்ை ஒரு வரக பானம் குைித்து நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "அது 
கபாரதயளிக்கக்கூடியதா?'' என்று ககட்டார் கள். அவர் "ஆம் (கபாரதயளிக்கக் 
கூடியகத)'' என்று பதிலளித்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "கபாரதயளிக்கக்கூடிய 
ஒவ் தவான்றும் தரட தெய்யப்பட்டதாகும். (இவ் வுலகில்) கபாரதப் 
தபாருட்கரள உட்தகாள் பவருக்கு (மறுரமயில்) "தீனத்துல் கபாரல' 
நிச்ெயமாக நான் புகட்டுகவன் என அல்லாஹ் உறுதிதமாழி எடுத்துள்ளான்'' 
என்று கூைினார்கள். மக்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதகை! "தீனத்துல் கபால்' 
என்பது என்ன?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நைகவாெி 
களின் வியர்ரவ அல்லது நைகவாெிகளின் ெீழ்'' என்று விரடயளித்தார்கள்.  
 
4076 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கபாரத தரும் 
ஒவ்தவான்றும் மதுவாகும். கபாரத தரும் ஒவ்தவான்றும் தரட தெய்யப் 
பட்டதாகும். யார் இவ்வுலகில் ததாடர்ந்து மது அருந்தி, பாவமன்னிப்புத் 
கதடாமல் (திருந்தாமல்) குடிகாைைாககவ இைந்துவிடுகிைாகைா அவர் 
மறுரமயில் (தொர்க்க) மதுரவ அருந்தமாட்டார். இரத இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 4077 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கபாரத தரும் 
ஒவ்தவான்றும் மதுவாகும். கபாரத தரும் ஒவ்தவான்றும் தரட தெய்யப் 
பட்டதாகும். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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 4078 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: கபாரத தரும் ஒவ்தவான்றும் 
மதுவாகும். ஒவ்தவாரு மதுவும் தரட தெய்யப்பட்ட தாகும். இரத இப்னு 
உமர் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்கத அைிவிக்கி ைார்கள் 
என்கை நான் அைிகிகைன் என அைிவிப்பாளர் நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 8 குடிகாைன் பாவமன்னிப்புக் ககாரி திருந்தாவிட்டால் மறுரமயில் 
(தொர்க் கத்தின்) மது மறுக்கப்படுவதன் மூலம் தண்டிக்கப்படுவான்.  
 
4079 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உலகில் மது 
அருந்தியவருக்கு மறுரமயில் (தொர்க்கத்தின்) மது அருந்தும் வாய்ப்பு 
மறுக்கப்படும். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.22 
 
 4080 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "உலகில் மது அருந்திவிட்டு 
அதற்காகப் பாவமன்னிப்புக் ககாைாதவருக்கு மறுரமயில் (தொர்க்கத்தின்) மது 
அருந்தும் வாய்ப்பு மறுக்கப்படும். அது அவருக்குப் புகட்டப்படமாட்டாது'' 
என்று இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்லமா பின் கஅனப் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: (எனக்கு இந்த ஹதீரஸ அைிவித்த) மாலிக் பின் அனஸ் 
(ைஹ்) அவர்களிடம் "நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் இந்த ஹதீரஸ நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூைியதாகக் குைிப்பிட் டார்களா?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு 
மாலிக் (ைஹ்), அவர்கள், "ஆம்' என்ைார்கள். 
 
4081 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உலகில் மது 
அருந்தியவர் மறுரமயில் அரத அருந்தமாட்டார்; பாவமன்னிப்புக் ககாரி 
(திருந்தி)னால் தவிை. இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் 
பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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 பாடம் : 9 தகட்டித் தன்ரமயும் கபாரதயும் உள்ளதாக மாைாவிட்டால், 
பழச் ொறுகள் அனுமதிக்கப்பட்டரவகய ஆகும்.23 
 
 4082 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்காக இைவின் ஆைம்ப கநைத்தில் பழச்ொறு ஊற்ைி 
ரவக்கப்படும். காரலயில் அரத அவர்கள் அருந்துவார்கள். அன்ரைய பகல் 
முழுவதும், அடுத்த இைவும், அடுத்த நாள் பகலிலும், மற் கைார் இைவிலும், 
அதற்கடுத்த பகலில் அஸ்ர் கநைம்வரையிலும் அரத அருந்துவார்கள். பிைகு 
(அதில்) ஏகதனும் எஞ்ெியிருந் தால் (தம்) பணியாளருக்கு அரத அருந்தக் 
தகாடுப்பார்கள். அல்லது (அரதக் தகாட்டி விடுமாறு) உத்தைவிடுவார்கள். 
அவ்வாகை அது தகாட்டப்படும்.  
 
4083 யஹ்யா பின் உரபத் அல்பஹ்ைான ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
மக்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களி டம் பழச் ொறுகள் பற்ைிக் 
குைிப்பிட்டனர். அப்கபாது இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காகத் கதால் ரபதயான்ைில் 
பழச்ொறு ஊற்ைிரவக்கப்பட்டுவந்தது. திங்கட்கிழரம இைவு அவ்வாறு ஊற்ைி 
ரவக்கப்பட்டால், திங்கட்கிழரமயும் தெவ் வாய்கிழரம அஸ்ர்வரையும் 
அரத அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருந்துவார்கள். பிைகு அதில் 
ஏகதனும் எஞ்ெியிருந்தால் பணியாளருக்கு அருந்தக் தகாடுப்பார்கள்; அல்லது 
தகாட்டிவிடுவார்கள்.  
 
4084 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்காக உலர்ந்த திைாட்ரெ (தண்ணரீில்) ஊைரவக்கப் படும். 
அரத அன்ரைய தினமும் மறுநாளும் அதற்கடுத்த மூன்ைாம் நாளின் 
மாரலவரையும் அவர்கள் அருந்துவார்கள். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் கட்டரளக்கிணங்க அது (யாருக்ககனும்) அருந்தக் 
தகாடுக்கப்படும்; அல்லது தகாட்டப்பட்டுவிடும். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 4085 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்காகத் கதால் ரபயில் உலர்ந்த திைாட்ரெ ஊைரவக் 
கப்படும். அரத அன்ரைய தினமும் மறு நாளும் அதற்கடுத்த நாளும் 
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அவர்கள் அருந்துவார்கள். மூன்ைாவது நாள் மாரலயில் தாமும் அருந்து 
வார்கள்; (யாருக்ககனும்) அருந்தவும் தகாடுப்பார்கள். பிைகு (அதில்) ஏகதனும் 
எஞ்ெியிருந்தால் அரதக் தகாட்டிவிடு வார்கள்.  
 
4086 யஹ்யா பின் உரபத் அபூஉமர் அந்நகஈ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
ெிலர் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களி டம், மதுரவ விற்பது, வாங்குவது, 
வியாபாைம் தெய்வது ஆகியவற்ரைப் பற்ைிக் ககட்டனர். அப்கபாது இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "நீங்கதளல்லாம் முஸ்லிம்களா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் "ஆம்' என்று கூைினர். இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள், "மதுரவ விற்பதும் கூடாது; வாங்குவதும் கூடாது; அது ததாடர்பான 
வியாபாைங்களில் ஈடுபடுவதும் கூடாது'' என்று கூைினார்கள். பிைகு மக்கள், 
பழச் ொறுகள் பற்ைிக் ககட்ட கபாது, இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் 
பின்வருமாறு பதிலளித்தார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
பயணத்திற்காகப் புைப்பட்டுச் தென்றுவிட்டுத் திரும்பிக்தகாண்டிருந்தார்கள். 
அப்கபாது அவர்களுரடய கதாழர்களில் ெிலர் மண் ொடிகளிலும் கபரீச்ெ 
மைத்தின் அடிப் பாகத்ரதக் குரடந்து தயாரிக்கப்பட்ட பாத்திைத்திலும் 
சுரைக்காய் குடுரவயிலும் பழச் ொறுகரள ஊைரவத்திருந்தனர். அவற்ரைக் 
தகாட்டிவிடுமாறு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தைவிட 
அவ்வாகை அரவ தகாட்டப்பட்டன. பிைகு கதால் ரபதயான்ரைக் 
தகாண்டுவைச் தொல்லி உத்தைவிட்டார்கள். (அரதக் தகாண்டு வந்ததும்) அதில் 
உலர்ந்த திைாட்ரெகளும் ெிைிது தண்ணரீும் ஊற்ைப்பட்டது. பிைகு அது அந்த 
இைவு முழுவதும் அப்படிகய (ஊை) விடப்பட்டது. காரலயானதும் அன்ரைய 
தினம் முழுவதிலும் அடுத்த இைவிலும் அதற்கடுத்த நாள் மாரலவரையிலும் 
அதில் தாமும் அருந்தினார்கள்; (பிைருக்கும்) அருந்தக் தகாடுத்தார்கள். 
(அடுத்த நாள்) காரலயில் அதில் எஞ்ெியிருந்தரதக் தகாட்டி விடுமாறு 
அவர்கள் உத்தைவிட அவ்வாகை அது தகாட்டப்பட்டது. 
 
 4087 ஸுமாமா பின் ஹஸ்ன் அல்குரைரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் ஆயிைா (ைலி) அவர்கரளச் ெந்தித்து, பழச்ொறுகள் பற்ைிக் ககட்கடன். 
அப்கபாது ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், அபிெீனியாரவச் கெர்ந்த (கறுப்பு நிை) 
அடிரமப் தபண் ஒருவரை அரழத்து, "இவரிடம் ககளுங்கள். இவர்தாம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுக்காகப் பழச் ொறுகரள ஊைரவப்பவ 
ைாக இருந்தார்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அந்த அபிெீனிய (அடிரமப்) 
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தபண், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காக இைவில் தண்ணரீ் 
கதால் ரபயில் பழச் ொற்ரை ஊற்ைிரவத்து, அதன் வாய்ப் பகுதிரய 
சுருக்கிட்டுக் கட்டி, அரத ததாங்க விட்டுவிடுகவன். மறுநாள் காரல யில் 
அரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருந்துவார்கள்'' என்று 
கூைினார். 
 
 4088 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்காகத் தண்ணரீ் கதால் ரபதயான்ைில் பழச் ொறுகரள 
ஊற்ைிரவப்கபாம். ரபயின் வாய்ப் பகுதி சுருக்கிட்டுக் கட்டப்படும். அதன் 
கீழ்ப்பகுதியில் துவாைம் இருக்கும். பழச் ொற்ரை நாங்கள் காரலயில் 
ஊற்ைிரவத்தால் இைவில் அரத நபியவர்கள் அருந்துவார்கள்; இைவில் 
ஊற்ைிரவத்தால் காரலயில் அரத அருந்துவார்கள். 
 
 4089 ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூஉரெத் (மாலிக் 
பின் ைபஆீ) அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) அவர்கள் தமது திருமணத்திற்கு அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள அரழத்தார்கள். அதில் (அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கலந்துதகாண்டார்கள்.) அபூஉரெத் (ைலி) அவர்களின் 
துரணவியார் (ெலாமா பின்த் உரஹப் - ைலி) அவர்ககள -அவர்தாம் 
மணப்தபண்- அன்ரைய தினம் மக்களுக்குப் பணிவிரடகள் தெய்தார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பருகுவதற்கு மணப்தபண் என்ன 
வழங்கினார் ததரியுமா? அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்தகன்கை இைவில் கபரீச்ெம் பழங்கரளக் கல் ததாட்டிதயான்ைில் 
ஊைப்கபாட்டுரவத்திருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வலீமா 
விருந்ரத) உண்டு முடித்ததும் அந்தப் கபரீச்ெம் பழச் ொற்ரை அவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பருகத் தந்தார்.24 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் 
பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அபூஉரெத் அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் வந்து அவர்கரள 
(மணவிருந்துக்கு) அரழத்தார்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. அதில் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வலீமா விருந்ரத) உண்டு 
முடித்ததும் அந்தப் கபரீச்ெம் பழச் ொற்ரை அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு அவர் பருகத் தந்தார்'' எனும் குைிப்பு இடம் தபைவில்ரல.  
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4090 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அவர் கல் 
ததாட்டிதயான்ைில் (கபரீச்ெம் பழங்கரள ஊைரவத்திருந்தார்). அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உண வருந்தி முடித்ததும் அந்தப் கபரீச்ெம் பழங்கரள 
மணப்தபண் தமது கைத்தால் பிரெந்து ொறு எடுத்து அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்குப் பருகத் தந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு மட்டுகம அரத அவர் வழங்கினார்'' என இடம்தபற்றுள்ளது. 
 
 4091 ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் ஓர் அைபுப் தபண்ரனப் பற்ைி (அவரள மணந்து 
தகாள்ளுமாறு) கூைப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அப்தபண்ரண அரழத்து வருவதற்கு ஆளனுப்புமாறு அபூஉரெத் 
அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) அவர்களுக்கு உத்தைவிட, அவ்வாகை அவர்கள் 
ஆளனுப்பினார்கள். அந்தப் தபண் வந்து, (மதீனாவிலுள்ள) பனூ ொஇதா 
குலத்தாரின் ககாட்ரட ஒன்ைில் தங்கினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் புைப்பட்டு அப்தபண்ணிடம் வந்து, அவள் இருந்த இடத்தில் நுரழய, 
அங்கக அப்தபண் தரலரயக் கவிழ்த்தபடி இருந்தாள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அப்தபண்ணிடம் (தம்ரம மணந்துதகாள்ள ெம்மதம் ககட்டுப்) 
கபெியகபாது அவள், "உங்களிடமிருந்து நான் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் 
ககாரு கிகைன்'' என்று தொன்னாள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"என்னிடமிருந்து உனக்குப் பாதுகாப்பு அளித்துவிட்கடன்'' என்று கூைினார்கள். 
மக்கள் அந்தப் தபண்ணிடம், "இவர்கள் யார் என்று உனக்குத் ததரியுமா?'' 
என்று ககட்க, அவள் "ததரியாது' என்று பதிலளித்தாள். மக்கள் "இவர்கள்தாம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள். உன்ரனப் தபண் கபசுவதற்காக 
வந்தார்கள்'' என்று கூைினர். அந்தப் தபண், "அவர்கரள மணந்துதகாள்ளும் 
நற்கபற்ரை நான் இழந்து துர்பாக்கியொலி ஆகிவிட்கடகன!'' என்று 
(வருத்தத்துடன்) கூைினாள். அன்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் 
கதாழர்களும் முன்கன தென்று பனூ ொஇதா ெமுதாயக் கூடத்தில் 
அமர்ந்துதகாண்டனர். பிைகு "எங்களுக்குக் குடிக்க தண்ணரீ் தகாடுங்கள்' என்று 
என்னிடம் தொன்னார்கள். ஆககவ, நான் அவர்களுக்காக இந்தக் கிண்ணத்ரத 
எடுத்துக்தகாண்டு புைப்பட்டுச் தென்று அதில் அவர்களுக்குத் தண்ணரீ் 
(தகாண்டு வந்து) புகட்டிகனன். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அபூஹாஸிம் (ைஹ்) 
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அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: (பின்னர்) ெஹ்ல் (ைலி) அவர்கள் அந்தக் கிண்ணத்ரத 
தவளியில் எடுத்தார்கள். அதில் நாங்களும் பருகிகனாம். பிைகு (கலீஃபா) உமர் 
பின் அப்தில் அஸீஸ் (ைஹ்) அவர்கள் அரதத் தமக்கு அன்பளிப்பாகத் 
தரும்படி ககட்க, ெஹ்ல் (ைலி) அவர்கள் அரத அவர்களுக்கு அன்பளிப்பாக 
வழங்கிவிட்டார்கள். அபூபக்ர் பின் இஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 
"எங்களுக்குக் குடிக்கத் தண்ணரீ் தகாடுங்கள், ெஹ்கல!'' என அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என்று இடம்தபற் றுள்ளது.25  
 
4092 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்க ளுக்கு இந்தக் கிண்ணத்தில் கதன், பழச் ொறு, தண்ணரீ் மற்றும் பால் 
ஆகிய எல்லாப் பானங் கரளயும் அருந்தக் தகாடுத்திருக்கிகைன். இரத 
ஸாபித் பின் அஸ்லம் அல்புனான ீ(ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 10 பால் அருந்தலாம்  
 
4093 அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் மக்கா விலிருந்து மதீனா கநாக்கி (ஹிஜ்ைத்) தென்ை கபாது, 
ஆட்டு இரடயன் ஒருவரன நாங்கள் கடந்துதென்கைாம். அப்கபாது 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குத் தாகம் ஏற் பட்டிருந்தது. 
அப்கபாது நான் (அந்த இரட யனிடமிருந்த ஆட்டிலிருந்து) ெிைிதளவு பால் 
கைந்து அரத நபியவர்களிடம் தகாண்டுவ(ந்து தகாடு)த்கதன். நான் 
திருப்தியரடயும் அளவுக்கு அரத நபி (ஸல்) அவர்கள் அருந்தினார்கள். 
இரத பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.26  
 
4094 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மக்காவிலிருந்து மதீனாவிற்கு (ஹிஜ்ைத் தெய்து) வந்தகபாது, 
அவர்கரளப் பின்ததாடர்ந்து (அவர்கரளப் பிடிப்பதற்காக) சுைாக்கா பின் 
மாலிக் பின் ஜுஅைும் என்பவர் வந்தார். ஆககவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் சுைாக்காவிற்கு எதிைாகப் பிைார்த்தித்தார்கள். உடகன அவைது 
குதிரை பூமியில் அழுந்திவிட்டது. சுைாக்கா (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம்), "எனக்காக அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்தி யுங்கள்'' என்று 
தொன்னார். அவ்வாகை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவருக்காகப் 
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பிைார்த்தித்தார்கள். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தாகத்துடன் 
இருக்க, ஓர் ஆட்டு இரடயரன அவர்கள் கடந்துதென்ைார்கள். (பின்னர் 
நடந்தரவ பற்ைி) அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் 
ஒரு கிண்ணத்ரத எடுத்து (ஆடு ஒன்ைிலிருந்து) ெிைிதளவு பாரல அதில் 
கைந்து, அரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தகாண்டுவந்(து 
தகாடுத்)கதன். நான் திருப்தியரடயும் அளவுக்கு அதிலி ருந்து அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருந்தினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4095 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தஜரூெலத்திற்கு அரழத்துச் தெல்லப்பட்ட (இஸ்ைா மற்றும் விண்ணுலகப் 
பயண) இைவில் அவர்களிடம் இரு கிண்ணங்கள் தகாண்டுவைப்பட்டன. 
ஒன்ைில் மதுவும் மற்தைான்ைில் பாலும் இருந்தன. நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அவ்விைண்ரடயும் உற்றுப் பார்த்துவிட்டு, பால் கிண்ணத்ரத 
எடுத்துக்தகாண்டார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) 
அவர்கள் "தங்களுக்கு இயற்ரக வழிரயக் காட்டிய இரைவனுக்கக எல்லாப் 
புகழும். நீங்கள் மதுக் கிண்ணத்ரத எடுத்திருந்தால் உங்கள் ெமுதாயம் 
தைிதகட்டுப் கபாயிருக்கும்'' என்று தொன்னார்கள்.27 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைவில் 
அரழத்துச் தெல்லப்பட்டகபாது அவர்களிடம் இரு கிண்ணங்கள் 
தகாண்டுவைப்பட்டன'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. அதில் "தஜரூெலத்திற்கு' 
எனும் குைிப்பு இல்ரல. 
 
 பாடம் : 11 பழச் ொறுகரளப் பருகுவதும் பாத்திைங் கரள மூடிரவப்பதும். 
 
 4096 அபூஹுரமத் அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் "அந்நகீஉ' எனுமிடத்திலிருந்து ஒரு ககாப்ரபப் பாரல 
மூடாமல் தகாண்டுவந்கதன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இதன்மீது ஒரு 
குச்ெிரயக் குறுக்காக ரவத்தாவது இரத நீங்கள் மூடிக் தகாண்டுவந்திருக்கக் 
கூடாதா?'' என்று (என்னிடம்) ககட்டார்கள். இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.28 "தண்ணரீ் கதால் ரபகளின் வாய்ப் 
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பகுதிரயச் சுருக்கிட்டுரவக்குமாறும் கதவு கரள இைவில் 
தாழிட்டுரவக்குமாறும் கட்டரளயிடப்பட்டுள்ளது'' என்றும் அபூ ஹுரமத் 
(ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - அபூஹுரமத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து ஜாபிர் 
பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நான் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு ககாப்ரப பால் தகாண்டுவந்கதன்'' என ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. ஸகரிய்யா பின் இஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "இைவில்' எனும் குைிப்பு இல்ரல.  
 
4097 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தகபாது 
குடிப்பதற்குத் தண்ணரீ் ககட்டார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! குடிப்பதற்குப் பழச் ொறு தைட்டுமா?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ெரி' என்ைார்கள். உடகன அந்த மனிதர் விரைந்து 
தென்று ஒரு ககாப்ரபயில் பழச் ொறு தகாண்டு வந்தார். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இதன்மீது ஒரு குச்ெிரயக் குறுக்காக 
ரவத்தாவது இரத நீங்கள் மூடிக் தகாண்டுவந்திருக்கக் கூடாதா?'' என்று 
ககட்டு விட்டு, பிைகு அரத அருந்தினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
 4098 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூஹுரமத் எனப்படும் ஒரு 
மனிதர் "நகீஉ' எனும் இடத்திலிருந்து ஒரு ககாப்ரப பால் தகாண்டுவந்தார். 
அவரிடம் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இதன்மீது ஒரு குச்ெிரயக் 
குறுக்காக ரவத்தாவது இரத நீங்கள் மூடிக் தகாண்டுவந்திருக்கக் கூடாதா?'' 
என்று ககட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 12 பாத்திைங்கரள மூடிரவத்தல், தண்ணரீ் கதால் ரபயின் வாரயச் 
சுருக்கிட்டு ரவத்தல், கதரவத் தாழிடுதல், இவற்ைின்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தபயர் கூைல், உைங்கச் தெல்ரகயில் விளக்ரகயும் தநருப்ரபயும் 
அரணத்துவிடுதல், மஃக்ரிபுக் குப் பின் (இைவின் ெிைிது கநைம் கழியும்வரை) 
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குழந்ரதகரளயும் கால்நரடகரளயும் (தவளிகய திரியவிடாமல்) 
தடுத்துவிடல் ஆகியவற்ரைச் தெய்யுமாறு வந்துள்ள கட்டரள. 
 
 4099 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பாத்திைங்கரள 
மூடிரவயுங்கள்; தண்ணரீ் கதால் ரபயின் வாரயச் சுருக்கிட்டுக் கட்டி 
விடுங்கள்; கதரவத் தாழிட்டுவிடுங்கள்; விளக்ரக அரணத்துவிடுங்கள்; 
ஏதனனில், ரைத்தான் (சுருக்கிட்டு மூடிரவக்கப்பட்ட) எந்தப் ரபரயயும் 
அவிழ்ப்பதில்ரல; மூடப்பட்ட எந்தக் கதரவயும் திைப்பதில்ரல; 
(மூடிரவக்கப்பட்ட) எந்தப் பாத்திைத்ரதயும் திைப்பதில்ரல. உங்களில் ஒருவர் 
தமது பாத்திைத்தின் மீது ஒரு குச்ெிரயக் குறுக்காக ரவத்தாவது 
அல்லாஹ்வின் தபயர் தொல்லி மூடிரவக்க முடியுமானால் அவ்வாகை அவர் 
தெய்து தகாள்ளட்டும். ஏதனன்ைால், எலி (விளக்கின் திரிரய இழுத்துச் 
தென்று) வடீ்டாகைாடு கெர்த்து வடீ்ரட எரித்துவிடும். இரத ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் குரதபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "கதரவத் 
தாழிட்டுவிடுங்கள்'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஜாபிர் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "பாத்திைத்ரதக் கவிழ்த்து(க் 
தகாட்டி)விடுங்கள்; அல்லது பாத்திைத்ரத மூடிரவயுங்கள்'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. "பாத்திைத்தின் மீது குச்ெிரயக் குறுக்காக ரவப்பது' 
ததாடர்பான குைிப்பு இல்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர் 
களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "கதரவத் தாழிட்டுவிடுங்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகி கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளவாகை இடம்தபற்றுள்ளது. இந்த அைிவிப்பில் "பாத்திைத்ரத 
மூடிரவயுங்கள்'' என்றும், "(எலி) வடீ்டாரின் உரடகரள எரித்துவிடும்'' 
என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள விவைங்களுடன் "எலி வடீ்டாகைாடு 
கெர்த்து வடீ்ரட எரித்துவிடும்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 
 
 4100 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "இைவின் இருள் 
பைவத் ததாடங்கிவிட்டால்' அல்லது "அந்திப் தபாழுதாகிவிட்டால்' உங்கள் 
குழந்ரதகரள (தவளிகய திரியவிடாமல்) தடுத்துவிடுங்கள். ஏதனனில், 
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ரைத்தான்கள் அப்கபாதுதான் (புத்ததழுச்ெியுடன் பூமி தயங்கும்) 
பைவுகின்ைனர். இைவின் ெிைிது கநைம் கழிந்துவிட்டால் குழந்ரதகரள 
(தவளிகய தெல்ல) விட்டுவிடுங்கள். கமலும், (வடீ்டின்) கதவுகரளத் 
தாழிட்டுவிடுங்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தபயரைச் தொல் லுங்கள். 
ஏதனனில், ரைத்தான் மூடப்பட்ட எந்தக் கதரவயும் திைப்பதில்ரல. உங்கள் 
தண்ணரீ் ரபயின் வாய்ப் பகுதி ரயச் சுருக்கிட்டு மூடிவிடுங்கள். (அப்கபா 
தும்) அல்லாஹ்வின் தபயரைச் தொல்லுங் கள். உங்களுரடய பாத்திைங்கரள 
மூடி ரவயுங்கள். (அப்கபாதும்) அல்லாஹ்வின் தபயரைச் தொல்லுங்கள். 
(அவற்ரை முழு வதும் மூட முடியாவிட்டாலும்) அவற்ைின் மீது எரதயாவது 
குறுக்காக ரவத்கதனும் மூடிவிடுங்கள். உங்கள் விளக்குகரள 
அரணத்துவிடுங்கள். இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.29 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. எனினும், அதில் 
"வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வின் தபயரைச் தொல்லுங்கள்'' 
என்று இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட இரு ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 4101 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: சூரியன் 
மரைந்துவிட்டால் இைவின் (ஆைம்ப கநை) இருள் விலகும்வரை உங்கள் 
கால்நரட கரளயும் குழந்ரதகரளயும் தவளிகய விடாதீர்கள். ஏதனனில், 
ரைத்தான்கள் சூரியன் மரைந்துவிட்டால் இைவின் (ஆைம்ப கநை) இருள் 
விலகும்வரை கிளம்பிச் தெல்கின்ைனர். இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக் 
கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் 
ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4102 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பாத்திைங்கரள 
மூடிரவயுங்கள்; தண்ணரீ் கதால் ரபயின் வாய்ப் பகுதிரயச் சுருக்கிட்டு 
மூடிரவயுங்கள். ஏதனனில், ஆண்டின் ஓர் இைவில் தகாள்ரள கநாய் 
இைங்குகிைது. மூடியில்லாத பாத்திைத்ரதயும் சுருக்கிட்டு மூடிரவக்காத 
தண்ணரீ் ரபரயயும் கடந்து தெல்லும் அந்த கநாயில் ெிைிதளவாவது அதில் 
இைங்காமல் இருப்பதில்ரல. இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
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மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஆண்டில் 
ஒரு நாள் உண்டு. அந்நாளில் தகாள்ரள கநாய் இைங்குகிைது'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. ஹதீஸின் இறுதியில் "நமக்கு அருகிலுள்ள அைபியர் 
அல்லாகதார் டிெம்பர் மாதத்தில் அந்த நாள் வருவதாகக் கருதி 
அஞ்சுகின்ைனர்'' என்று ரலஸ் பின் ெஅத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள் எனக் 
கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.30 
 
4103 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் உைங்கச் தெல்லும்கபாது 
உங்கள் வடீ்டிலுள்ள தநருப்ரப (அரணக்காமல்) விட்டுவிடாதீர்கள். இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.31 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4104 அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: மதீனாவில் ஒரு வடீு இைவில் 
(தீ விபத் துக்குள்ளாகி) வடீ்டாகைாடு எரிந்துவிட்டது. அவர்களின் நிரல 
குைித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ததரிவிக்கப்பட்ட கபாது, 
"இந்த தநருப்பு உங்களுக்கு ஆபத் தானகத ஆகும். ஆககவ, நீங்கள் உைங்கச் 
தெல்லும்கபாது தநருப்ரப அரணத்து விடுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள்.32 
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 13 உண்பது, அருந்துவது ஆகியவற்ைின் ஒழுங்குமுரைகளும் 
விதிமுரைகளும்.  
 
4105 ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் நபி 
(ஸல்) அவர்களுடன் (கெர்ந்து) உணவு உண்பதற்கு அமர்ந்தால், 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முதலில் ரக ரவப்பதற்கு முன் 
எங்கள் ரககரள (உணவில்) நாங்கள் ரவக்கமாட்கடாம். ஒரு முரை 
நாங்கள் உணவு உண்பதற்கு அவர்களுடன் அமர்ந்கதாம். அப்கபாது ஒரு 
ெிறுமி, (யாைாகலா) தள்ளிவிடப்பட்டவரளப் கபான்று (விரைந்து) வந்து, 
(பிஸ்மில்லாஹ் தொல்லாமல்) உணவில் ரக ரவக்கப்கபானாள். உடகன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவளது ரகரயப் 
பிடித்துக்தகாண்டார்கள். பிைகு ஒரு கிைாமவாெி, (யாைாகலா) தள்ளி 
விடப்பட்டவரைப் கபான்று (விரைந்து வந்து பிஸ்மில்லாஹ் தொல்லாமல் 
உணவில் ரக ரவக்க) வந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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அவைது ரகரயயும் பிடித்துக் தகாண்டார்கள். அப்கபாது, "அல்லாஹ்வின் 
தபயர் தொல் லப்படாத உணவில் ரைத்தான் பங்ககற்கி ைான். அவன் 
இச்ெிறுமியுடன் வந்து, அவள் மூலகம இந்த உணவில் பங்ககற்கப் பார்த் 
தான். ஆககவ, அவளது ரகரய நான் பிடித்து (அரதத் தடுத்து)விட்கடன். 
பிைகு இந்தக் கிைாமவாெியுடன் வந்து அவர் மூலம் இந்த உணவில் 
பங்ககற்கப் பார்த்தான். ஆககவ, இவைது ரகரயப் பிடித்து (அரதத் 
தடுத்து)விட்கடன். என் உயிர் எவன் ரகயி லுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! 
ரைத்தா னின் ரக அச்ெிறுமியின் ரகயுடன் எனது ரகக்குள் 
ெிக்கிக்தகாண்டது'' என்று கூைினார்கள்.33 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுரதஃபா 
பின் அல்யமான் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் உணவு உண்ண (விருந்துக்கு) அரழக்கப்தபற்ைால்...'' என்று 
ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. இதில் ("தள்ளிவிடப்பட்டவரைப் கபான்று' 
என்பதற்குப் பதிலாக) "துைத்தப்பட்டவரைப் கபான்று' என்றும், முதலில் 
கிைாமவாெி வந்தார்; பிைகு அச்ெிறுமி வந்தாள் என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது. 
கமலும், ஹதீஸின் இறுதியில் "பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தபயர் (பிஸ்மில்லாஹ்) தொல்லி உணவு உண்டார்கள்'' என்று 
அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுரதஃபா பின் 
அல்யமான் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள் ளது. அதில் "கிைாமவாெிக்கு முன் அச்ெிறுமி வந்தாள்'' 
என்று காணப்படுகிைது.  
 
4106 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர் தமது இல்லத்திற்குள் 
நுரழயும் கபாதும் உணவு உண்ணும்கபாதும் அல்லாஹ்ரவ 
நிரனவுகூர்ந்தால், ரைத் தான் (தன் கூட்டத்தாரிடம்), "இன்ரைய இைவில் 
உங்களுக்கு (இங்கக) தங்குமிடமும் இல்ரல; உண்ண உணவுமில்ரல'' என்று 
கூறுகிைான். ஒருவர் இல்லத்திற்குள் நுரழயும் கபாது அல்லாஹ்ரவ 
நிரனவுகூைாவிட் டால் ரைத்தான் (தன் கூட்டத்தாரிடம்), "இன்ரைய இைவில் 
உங்களுக்குத் தங்கு மிடம் கிரடத்துவிட்டது'' என்று தொல்கிைான். அவர் 
உணவு உண்ணும்கபாது அல்லாஹ் வின் தபயர் கூைாவிட்டால் ரைத்தான் 
"இன்ரைய இைவில் நீங்கள் தங்கும் இடத் ரதயும் உணரவயும் 
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அரடந்துதகாண்டீர் கள்'' என்று தொல்கிைான். இரத ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் 
பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அவர் உணவு உண்ணும்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தபயர் கூைாவிட்டால், அவர் இல்லத்திற்குள் நுரழயும்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தபயர் கூைாவிட்டால் (ரைத்தான் "இந்த இைவில் நீங்கள் 
தங்குமிடத்ரதயும் உணரவயும் அரடந்துதகாண்டீர்கள்' என்று கூறுகிைான்)'' 
என இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
4107 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இடக் ரகயால் 
உண்ணாதீர்கள். ஏதனனில், ரைத்தான் இடக் ரகயால்தான் உண்கிைான். 
இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4108 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
உணவு உண்ணும் கபாது வலக் ரகயால் உண்ணட்டும்; பருகும் கபாது வலக் 
ரகயால் பருகட்டும். ஏதன னில், ரைத்தான் இடக் ரகயால்தான் உண் 
கிைான்; இடக் ரகயால்தான் பருகுகிைான். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4109 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் யாரும் 
இடக் ரகயால் உண்ண கவண்டாம்; இடக் ரகயால் பருக கவண்டாம். 
ஏதனனில், ரைத்தான் இடக் ரகயால்தான் உண்கிைான்; இடக் ரகயால் தான் 
பருகுகிைான். இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் தமது அைிவிப்பில் "இடக் ரகயால் 
வாங்காதீர்கள். இடக் ரகயால் தகாடுக்காதீர்கள்'' என்று கூடுதலாக 
அைிவித்துள்ளார்கள். அபுத்தாஹிர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "உங்களில் 
ஒருவர் (இடக் ரகயால்) உண்ண கவண்டாம்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 
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 4110 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் இடக் ரகயால் உணவு 
உண்டார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "வலக் ரகயால் 
உண்பைீாக!'' என்று தொன்னார்கள். அவர், "என்னால் முடியாது'' என்ைார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உம்மால் முடியாமகல கபாகட்டும்!'' 
என்று தொன்னார்கள். அகம் பாவகம அவரை (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்குக் கட்டுப்படாமல்) தடுத்தது. அவ்வாகை, அவைால் தமது 
வாய்க்குக் ரகரய உயர்த்த முடியாமல்கபானது. 
 
 4111 உமர் பின் அபெீலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்க ளின் மடியில் வளர்ந்கதன். (ஒரு முரை) 
எனது ரக, உணவுத் தட்டில் (இங்கும் அங்கு மாக) அரலந்துதகாண்டிருந்தது. 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "குழந்தாய்! 
(உண்ணும்கபாது) அல்லாஹ்வின் தபயரைச் தொல்வாயாக! உன் வலக் 
கைத்தால் உண்பாயாக! உன(து ரக)க்கு அருகிலிருக்கும் பகுதியிலிருந்து 
எடுத்து உண்பாயாக!'' என்று தொன்னார்கள்.34 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4112 உமர் பின் அபெீலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் உணவு அருந்திகனன். தட்டின் 
மூரலகளிலிருந்து இரைச்ெிரய எடுக்கலாகனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன(து ரக)க்கு அருகிலிருந்து எடுத்து உண்பாயாக!'' 
என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4113 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தண்ணரீ் கதால் ரபகரள, அவற்ைின் வாய்ப் பகுதிரய தவளிப் பக்கமாகச் 
சுருட்டிவிட்டு அதிலிருந்து நீைருந்த கவண்டாதமன ("இக்தினாஸ்') தரட 
விதித்தார்கள்.35  
 
4114 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தண்ணரீ் கதால் ரபகரள, அவற்ைின் வாய்ப் பகுதியி(ரன 
தவளிப்பக்கமாகச் சுருட்டிவிட்டு அதி)லிருந்து நீர் பருக கவண்டாதமனத் தரட 
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தெய்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "இக்தினாஸ்' என்பது, அவற்ைின் வாய்ப் பகுதிரய தவளிப் பக்கமாகத் 
திருப்பிவிட்டு, அதிலிருந்து நீர் பருகுவதாகும்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 14 நின்றுதகாண்டு நீர் அருந்துவது தவறுக்கத் தக்கதாகும்.36 
 
 4115 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 
நின்றுதகாண்டு நீர் அருந்துவரதக் கண்டித்தார்கள்.  
 
4116 கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய தாவது: அனஸ் (ைலி) அவர்கள், "நபி 
(ஸல்) அவர்கள், ஒருவர் நின்றுதகாண்டு நீர் அருந்த கவண்டாம் எனத் தரட 
தெய்தார் கள்'' என்று கூைினார்கள். உடகன நாங்கள், "அவ்வாைாயின் 
(நின்றுதகாண்டு) உண்ண லாமா?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அனஸ் (ைலி) 
அவர்கள், "அது அரதவிட கமாெமா னது; அருவருப்பானது'' என்று 
கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
கத்தாதா (ைஹ்) அவர்களின் கூற்று இடம்தபைவில்ரல.  
 
4117 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 
நின்றுதகாண்டு நீர் அருந்துவரதக் கண்டித்தார்கள்.  
 
4118 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், நின்றுதகாண்டு நீர் அருந்த கவண்டா தமனத் தரட 
தெய்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 4119 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் யாரும் 
நின்றுதகாண்டு அருந்த கவண்டாம். யாகைனும் மைந்து(கபாய் நின்றுதகாண்டு 
அருந்தி)விட்டால் அவர் வாந்தி எடுத்துவிடட்டும்!37 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
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பாடம் : 15 ஸம்ஸம் தண்ணரீை நின்றுதகாண்டு அருந்துவது  
 
4120 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் களுக்கு, அருந்துவதற்கு ஸம்ஸம் தண் ணரீைக் 
தகாடுத்கதன். அரத அவர்கள் நின்றுதகாண்டு அருந்தினார்கள்.38  
 
4121 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ஸம்ஸம் (கிணற்ைின்) தண்ணரீை ஒரு வாளியில் எடுத்து, அரத 
நின்றுதகாண்டு அருந்தினார்கள்.  
 
4122 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் நின்றுதகாண்டு ஸம்ஸம் தண்ணரீை அருந்தினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4123 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் களுக்கு, அருந்துவதற்கு ஸம்ஸம் தண்ணரீ் தகாடுத்கதன். 
அரத அவர்கள் நின்று தகாண்டு அருந்தினார்கள். இரையில்லம் கஅபா 
அருகில் இருந்தகபாதுதான் அவர்கள் தண்ணரீ் ககட்டார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "ஆககவ, அவர்களுக்கு 
ஒரு வாளியில் தண்ணரீ் தகாண்டுவந்கதன்'' என இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
பாடம் : 16 (பருகும்) பாத்திைத்தினுள் மூச்சு விடுவது தவறுக்கத் தக்கதாகும். 
பாத்திைத்திற்கு தவளிகய மூன்று முரை மூச்சு விட்டுப் பருகுவது விரும்பத் 
தக்கதாகும்.  
 
4124 அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (பருகும்) 
பாத்திைத் தினுள் மூச்சு விட கவண்டாதமனத் தரட தெய்தார்கள். 
 
 4125 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (பருகும்கபாது) மூன்று முரை பாத்திைத்தி(ற்கு தவளியி)ல் மூச்சு 
விட்டு(ப் பருகி)வந்தார்கள்.39 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 4126 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கள் பருகும்கபாது மூன்று முரை மூச்சு விட்டு(ப் 
பருகி)வந்தார்கள். கமலும், "இதுகவ நன்கு தாகத்ரதத் தணிக்கக்கூடியதும் 
(உடல்நலப்) பாதுகாப்பிற்கு ஏற்ைதும் அழகிய முரையில் தெரிக்கச் 
தெய்யக்கூடியதும் ஆகும்'' என்று கூைினார்கள்.40 ஆககவதான், நானும் 
பருகும்கபாது மூன்று முரை மூச்சு விட்டு(ப் பருகி) வருகி கைன். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அனஸ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "பாத்திைத்தில் (பருகும்கபாது)' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
பாடம் : 17 (ஓர் அரவயில் பரிமாைப்படும்) தண்ணரீ், பால் உள்ளிட்ட 
பானங்கரள (பரிமாறு கின்ை) முதல் நபர், தமது வலப் பக்கத்திலிருந்து 
தகாடுத்துவருவது விரும்பத் தக்கதாகும்.  
 
4127 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் தண்ணரீ் கலந்த பால் தகாண்டுவைப்பட்டது. அப்கபாது 
அவர்களுக்கு வலப் பக்கம் கிைாமவாெி ஒருவரும் இடப் பக்கம் அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்களும் இருந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பாரலப்) 
பருகிய பின் (மீதிரய வலப் பக்கமிருந்த) அந்தக் கிைாமவாெிக்குக் 
தகாடுத்துவிட்டு, "(பரிமாறும்கபாது முதலில்) வலப் பக்கம் இருப்பவருக்கும், 
அடுத்து (அவருக்கு) வலப் பக்கமிருப்பவருக்கும் (தகாடுக்க கவண்டும்)'' என்று 
தொன்னார்கள்.41  
 
4128 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு 
வந்த கபாது நான் பத்து வயதுரடயவனாக இருந் கதன். நான் இருபது 
வயதுரடயவனாக இருந்தகபாது அவர்கள் இைந்தார்கள். என் (தாய், தாயின் 
ெககாதரி உள்ளிட்ட) அன்ரன யர்கள், நபி (ஸல்) அவர்களுக்குப் பணிவிரட 
தெய்யுமாறு என்ரனத் தூண்டிக்தகாண்கட யிருந்தார்கள். இந்நிரலயில் (ஒரு 
நாள்) நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் வடீ்டுக்கு வந்தார்கள். அவர்களுக்காக 
(எங்கள்) வடீ்டில் வளர்ந்த ஓர் ஆட்டிலிருந்து நாங்கள் பால் கைந்து, 
வடீ்டிலிருந்த கிணறு ஒன்ைிலிருந்து நீதைடுத்து அதில் கலந்து (அடர்த்தி நீக்கி, 
குளுரம யாக்கி) அவர்களுக்குக் தகாடுத்கதாம். அரத அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பருகினார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் உமர் (ைலி) அவர்கள், 

1933

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் குடிபானங்கள்



 
 
 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! அபூபக்ருக்குக் தகாடுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். 
அப்கபாது அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
இடப் பக்கத்தில் இருந்தார்கள். ஆனால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தமக்கு வலப் பக்கத்திலிருந்த) கிைாமவாெி ஒருவருக்கக 
தகாடுத்தார்கள். கமலும், "(பானங்கள் உள்ளிட்ட வற்ரைப் பரிமாறும்கபாது 
முதலில்) வலப் பக்கம் இருப்பவருக்கும் அடுத்து (அவருக்கு) வலப் பக்கத்தில் 
இருப்பவருக்கும் (தகாடுக்க கவண்டும்)'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4129 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்கள் வடீ்டுக்கு வந்தகபாது, அருந்துவதற்குத் தண்ணரீ் 
ககட்டார்கள். ஆககவ, அவர்களுக்காக நாங்கள் ஓர் ஆட்டின் பாரலக் 
கைந்கதாம். பிைகு எனது இந்தக் கிணற்ைிலிருந்து தண்ணரீ் எடுத்து, அதில் 
கலந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தகாடுத்கதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருந்தினார்கள். அப்கபாது அபூபக்ர் 
(ைலி) அவர்கள் நபியவர்களின் இடப் பக்கத்தி லும், உமர் (ைலி) அவர்கள் 
நபியவர்களின் முன் பக்கத்திலும், ஒரு கிைாமவாெி நபியவர் களுக்கு வலப் 
பக்கத்திலும் இருந்தனர். அப்கபாது உமர் (ைலி) அவர்கள், "இகதா அபூபக்ர் 
(அவருக்கு மீதியுள்ள பாரலக் தகாடுங்கள்) அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று 
(இடப் பக்கத்திலிருந்த) அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கரளக் காட்டிக் கூைினார்கள். 
எனினும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வலப் பக்கமிருந்த) அந்தக் 
கிைாம வாெிக்குக் தகாடுத்தார்கள். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களுக்கும் உமர் (ைலி) 
அவர்களுக்கும் தகாடுக்கவில்ரல. கமலும், "(பரிமாறும்கபாது முதலில்) வலப் 
பக்கத்தில் இருப்பவர்ககள (முன்னுரிரமயுரடயவர்கள்). வலப் பக்கத்தில் 
இருப்பவர்ககள (முன்னுரிரமயுரடயவர்கள்). வலப் பக்கத்தில் இருப்பவர்ககள 
(முன்னுரிரமயுரடயவர்கள்)'' என்று கூைினார்கள். (இறுதியில்) அனஸ் (ைலி) 
அவர்கள், "இதுகவ நபிவழியாகும்; இதுகவ நபிவழியாகும்; இதுகவ 
நபிவழியாகும்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4130 ெஹ்ல் பின் ெஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு 
முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஏகதா பானம் 
தகாண்டுவைப்பட்டது. அவர்கள் அரத அருந்தினார்கள். அப்கபாது அவர்களுக்கு 
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வலப் பக்கம் ெிறுவர் ஒருவரும் இடப் பக்கத்தில் முதிகயார் ெிலரும் 
இருந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அச் ெிறுவரிடம், "இ(ந்தப் 
பானத்ரத இம்முதிய)வர்களுக்கு அளிக்க என்ரன நீ அனுமதிப்பாயா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அச்ெிறுவர், "இல்ரல; அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
தங்களிடமிருந்து எனக்குக் கிரடக்கும் இந்த நற்கபற்ரை கவதைவருக்கும் 
நான் விட்டுத் தைமாட்கடன்'' என்று பதிலளித்தார். உடகன அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அரத அச்ெிறுவனின் ரகயிகலகய அழுத்தி 
ரவத்துவிட்டார்கள்.42  
 
4131 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் குரதபா 
மற்றும் யஅகூப் (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் "உடகன அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரத (அச்ெிறுவனின் ரகயிகலகய) அழுத்தி 
ரவத்துவிட்டார்கள்'' எனும் குைிப்பு இடம் தபைவில்ரல. ஆயினும், யஅகூப் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "எனகவ, அ(ச் ெிறு)வருக்கக அரதக் 
தகாடுத்தார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.43  
 
பாடம் : 18 (உணவு உண்டு முடித்ததும்) விைல் கரளச் சூப்புவதும், உணவுத் 
தட்ரட வழித்து உண்பதும், கீகழ தவைி விழுந்த உணவுக் கவளத்தில் படும் 
தூரெத் துரடத்துவிட்டு அரத உண்பதும் விரும்பத் தக்கரவ ஆகும். 
விைல்கரளச் சூப்புவதற்கு முன் ரகரயத் துரடப்பது தவறுக்கத் தக்கதாகும்.  
 
4132 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
உணவு உட்தகாண்டால், அவர் தமது ரகரயத் தாகம உைிஞ்ொமல் அல்லது 
(மரனவி கபான்ைவரிடம்) உைிஞ்ெத் தைாமல் அரத அவர் துரடத்துக்தகாள்ள 
கவண்டாம். இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.44 இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4133 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
உணவு உட்தகாண் டால், அவர் தமது ரகரயத் தாகம உைிஞ் ொமல் 
அல்லது (மரனவி கபான்ைவரிடம்) உைிஞ்ெத் தைாமல் ரகரயத் துரடத்துக் 
தகாள்ள கவண்டாம். இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

1935

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் குடிபானங்கள்



 
 
 

 
4134 கஅப் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
உணவு உண்ட பின் தம்முரடய மூன்று விைல்கரள உைிஞ்சு வரத நான் 
பார்த்திருக்கிகைன். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் ஹாத்திம் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "மூன்று' எனும் குைிப்பு இல்ரல. - கஅப் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மூன்று 
விைல்களால் உணவு உண்பார்கள். (உண்டு முடித்த பின்) ரகரயத் துரடப்ப 
தற்கு முன் ரகரய உைிஞ்சுவார்கள்.  
 
4135 கஅப் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மூன்று விைல்களால் உணவு உட்தகாள்வார்கள். உண்டு 
முடித்ததும் அவ்விைல்கரள உைிஞ்சுவார்கள். இரத அப்துர் ைஹ்மான் பின் 
கஅப் (ைஹ்) அவர்கள், அல்லது அப்துல்லாஹ் பின் கஅப் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4136 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், (உணவு உண்டு 
முடித்தவர் தம்) விைல்கரள உைிஞ்சுமாறும் தட்ரட வழித்து உண்ணுமாறும் 
உத்தைவிட் டார்கள். கமலும், "உணவின் எந்தப் பகுதி யில் வளம் (பைக்கத்) 
உள்ளது என்பரத நீங்கள் அைியமாட்டீர்கள்'' என்றும் கூைினார்கள்.  
 
4137 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவைது 
உணவுக் கவளம் (உண்ணும்கபாது தவைி) விழுந்துவிட்டால் அவர் அரத 
எடுத்து, அதில் ஒட்டியி ருப்பரத அகற்ைி(ச் சுத்தம் தெய்து)விட்டு அரத 
உண்ணட்டும். அரத ரைத்தானுக்கு விட்டுவிட கவண்டாம். கமலும், (உண்ட 
பின்) தம் விைல்கரள உைிஞ்சுவதற்கு முன் ரகக்குட்ரடயால் ரகரயத் 
துரடத்துவிட கவண்டாம். ஏதனனில், தமது உணவில் எந்தப் பகுதியில் 
வளம் (பைக்கத்) உள்ளது என்பரத அவர் அைியமாட்டார். இரத ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக் கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், "தமது ரகரயத் தாகம உைிஞ்ொமல் அல்லது 
(மரனவி கபான்ைவரிடம்) உைிஞ்ெத் தைாமல் அரதக் ரகக்குட்ரடயால் 
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துரடத்துவிட கவண்டாம்'' என்பதும் அதற்குப் பின்னுள்ள தகவல்களும் 
இடம்தபற்றுள்ளன.  
 
4138 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவருரடய ஒவ்தவாரு 
அலுவலிலும் ரைத்தான் பங்ககற்கிைான். மனிதன் உணவு உண்ணும்கபாதும் 
அவன் பங்ககற்கிைான். (உண்ணும்கபாது) உங்களில் ஒருவரிடமிருந்து 
உணவுக் கவளம் கீகழ விழுந்துவிட்டால், அதில் படுவரத 
சுத்தப்படுத்திவிட்டு, பிைகு அரத உண்ணட்டும். அரத ரைத்தானுக்கு 
விட்டுவிட கவண்டாம். உண்டு முடித்ததும் அவர் தம் விைல் கரள 
உைிஞ்ெிக்தகாள்ளட்டும். ஏதனனில், அவைது எந்த உணவில் வளம் (பைக்கத்) 
இருக்கும் என்பரத அவர் அைியமாட்டார். இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
"உங்களில் ஒருவரிடமிருந்து உணவுக் கவளம் விழுந்துவிட்டால்'' என்பதி 
லிருந்கத ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. "உங்களில் ஒருவருரடய ஒவ்தவாரு 
அலுவலிலும் ரைத்தான் பங்ககற்கிைான்'' எனும் ஆைம்பக் குைிப்பு அவற்ைில் 
இல்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களி டமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "ரக 
விைல்கரள உைிஞ்ெிக் தகாள்வது' ததாடர்பாக இடம்தபற்றுள்ளது. 
அபூசுஃப்யான் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப் பில் "உணவுக் கவளம் 
விழுந்துவிடுவது' ததாடர்பான குைிப்பு இடம்தபற்றுள்ளது. 
 
 4139 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஏகதனும் உணரவ உண்டால் (இறுதியில்) மூன்று விைல்கரள 
உைிஞ்ெிக்தகாள்வார்கள். கமலும், "உங்களில் ஒருவைது உணவுக் கவளம் 
(உண்ணும் கபாது) கீகழ விழுந்துவிட்டால், அதில் படுவரத நீக்கி 
(சுத்தப்படுத்தி)விட்டு, அரத உண்ணட்டும். அரத ரைத்தானுக்கு விட்டுவிட 
கவண்டாம்'' என்றும் அவர்கள் கூைினார்கள். இறுதியில் உணவுத் தட்ரடயும் 
வழித்து உண்ணுமாறு எங்களுக்கு உத்தைவிட்டார்கள். "ஏதனனில் உங்களின் 
எந்த உணவில் வளம் (பைக்கத்) உள்ளது என்பரத நீங்கள் அைிய மாட்டீர்கள்'' 
என்றும் கூறுவார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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4140 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் உணவு உண்டால், 
அவர் தம் விைல்கரள உைிஞ்ெிக்தகாள் ளட்டும். அவற்ைில் எதில் வளம் 
(பைக்கத்) உள்ளது என்பரத அவர் அைியமாட்டார். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "உங்களில் ஒருவர் உணவு உண்டால் (இறுதியில்) உணவுத் தட்ரட 
வழித்து உண்ணட்டும்'' என்றும், உங்களின் "எந்த உணவில் வளம் (பைகத்) 
உள்ளது' அல்லது "(உங்களின் எந்த உணவில்) உங்க ளுக்கு வளம் 
வழங்கப்படும்' (என்பரத அவர் அைியமாட்டார்)'' என்றும் இடம்தபற் றுள்ளது.  
 
பாடம் : 19 விருந்துக்கு அரழக்கப்பட்டவரைத் ததாடர்ந்து அரழக்கப்படாத 
மற்தைாருவரும் வந்துவிட்டால் விருந்தாளி என்ன தெய்ய கவண்டும் 
என்பதும், அவ்வாறு பின் ததாடர்ந்து வந்தவருக்கு விருந்து தகாடுப்பவர் 
அனுமதி அளிப்பது விரும்பத் தக்கதாகும் என்பதும்.45  
 
4141 அபூமஸ்ஊத் உக்பா பின் ஆமிர் அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அன்ொரிகளில் அபூைுஐப் எனப்படும் ஒருவர் இருந்தார். 
அவரிடம் இரைச்ெி விற்கும் பணியாளர் ஒருவர் இருந்தார். (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் முகத்தில் பெி(யின் குைி)ரயக் 
கண்ட அபூைுஐப் (ைலி) அவர்கள் தம் பணியாளிடம், "உமக்குக் ககடுதான். 
ஐந்து கபருக்கு கவண்டிய உணரவ நமக்காக நீ தயார் தெய்(து ரவ). 
ஏதனனில், ஐவரில் ஒருவைாக நபி (ஸல்) அவர்கரள நான் (விருந்துக்கு) 
அரழக்கப் கபாகிகைன்'' என்று கூைினார். அவ்வாகை அந்த அடிரமயும் 
உணவு தயாரித்தார். பிைகு அபூைுஐப் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
தென்று, ஐவரில் ஒருவைாக நபியவர்கரளயும் விருந்துண்ண அரழத்தார். 
அவர்கரளப் பின்ததாடர்ந்து மற்தைாரு மனிதரும் வந்தார். (அபூைுஐபின்) 
வடீ்டு வாெலுக்கு வந்த நபி (ஸல்) அவர்கள், "இவர் எங்கரளப் பின் 
ததாடர்ந்து வந்துவிட்டார். எனகவ, இவருக்கு அனுமதியளிக்க நீங்கள் 
விரும்பினால் (அவர் விருந்தில் கலந்துதகாள்வார்; விருந்தில் 
கலந்துதகாள்ளக் கூடாது என) நீங்கள் விரும்பினால் அவர் திரும்பிச் 
தென்றுவிடுவார்'' என்று கூைினார்கள். அபூ ைுஐப் (ைலி) அவர்கள், "இல்ரல. 
அவருக்கு நான் அனுமதியளிக்கிகைன், அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்று 
கூைினார்கள்.46 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
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கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமஸ்ஊத் அல் அன்ொரீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் ஆறு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூமஸ்ஊத் அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4142 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 
களுக்கு அண்ரட வடீ்டுக்காைர் ஒருவர் இருந்தார். பாைெீகைான அவர் நன்கு 
(மணம் கமழ) குழம்பு ெரமக்கக்கூடியவைாக இருந் தார். அவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காக உணவு ெரமத்துவிட்டு 
அவர்கரள அரழப்பதற்காக வந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(தம் அருகில் பெிகயாடு இருந்த தம் துரணவி) ஆயிைா (ைலி) அவர்கரள 
ரெரக தெய்து காட்டி "இவரும் (வைலாமா)?'' என்று ககட்டார்கள், அவர் 
(உணவு குரைவாக இருந்ததால்), "இல்ரல (கவண்டாம்)'' என்று கூைிவிட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இல்ரல (அவ்வாைாயின் நானும் 
வைமாட்கடன்)'' என்று கூைிவிட்டார்கள். அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கரள அரழப்பதற்காக மறுபடியும் வந்தார். அப்கபாதும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவரும் (வைலாமா)?'' என்று (ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கரள ரெரக தெய்து) ககட்டார்கள். அப்கபாதும் அவர் "இல்ரல 
(கவண்டாம்)'' என்று கூைினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் 
"(அவ்வாைாயின் நானும்) இல்ரல'' என்று கூைிவிட்டார்கள். அவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள அரழப்பதற்காக மறுபடியும் வந்தார். 
அப்கபாதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இவரும் (வைலாமா)?'' 
என்று (ஆயிைா (ைலி) அவர்கரள ரெரக தெய்து) ககட்டார்கள். அவர் 
மூன்ைாவது முரை "ெரி (வைலாம்)'' என்ைார். பின்னர் இருவரும் 
ஒருவரைதயாருவர் பின்ததாடர்ந்து அவைது வடீ்டுக்குப் கபாய்ச்கெர்ந்தனர். 
 
 பாடம் : 20 வடீ்டுக்காைரின் ெம்மதம் கிரடக்கும் என்ை நம்பிக்ரக இருந்தால், 
அரத நன்கு உறுதி தெய்துதகாண்டு மற்தைாருவரையும் அரழத்துச் 
தெல்லலாம் என்பதும், பலர் கெர்ந்து உணவு உண்பது விரும்பத் தக்கதாகும் 
என்பதும். 
 
 4143 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) "ஒரு பகல்' அல்லது "ஓர் இைவு' (தமது இல்லத்திலிருந்து) தவளிகய 

1939

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் குடிபானங்கள்



 
 
 

புைப்பட்டு வந்தார்கள். அப்கபாது அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களும் உமர் (ைலி) 
அவர்களும் தவளிகய இருந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"இந்த கநைத்தில் நீங்கள் இருவரும் உங்கள் வடீுகளிலிருந்து புைப்பட்டு வை 
என்ன காைணம்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு, "பெிதான் (காைணம்), 
அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று அவ்விருவரும் பதிலளித்தனர். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் ரகயிலுள் ளகதா 
அவன்மீது ெத்தியமாக! நானும் (புைப் பட்டு வந்தது அதனால்)தான். உங்கள் 
இரு வரையும் தவளிகயவைச் தெய்தகத என்ரன யும் தவளிகயவைச் தெய்தது '' 
என்று கூைி விட்டு, "எழுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். அவ்வாகை அவர்கள் 
இருவரும் எழுந்தனர். பிைகு (மூவரும்) அன்ொரிகளில் ஒருவரிடம் (அவைது 
வடீ்டுக்குச்) தென்ைனர். அப்கபாது அந்த அன்ொரி வடீ்டில் இருக்கவில்ரல. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள அந்தத் கதாழரின் துரணவியார் 
கண்டதும், "வாழ்த்துகள்! வருக'' என்று கூைினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அப்தபண்ணிடம், "அவர் எங்கக?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு அப்தபண், "எங்களுக்காக நல்ல தண்ணரீ் தகாண்டுவருவதற்காக 
(தவளிகய) தென்றுள் ளார்'' என்று பதிலளித்தார். அப்கபாது அந்த அன்ொரி 
வந்துவிட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளயும் அவர்களுரடய 
இரு கதாழர்கரளயும் (தமது வடீ்டில்) கண்டார். பிைகு "எல்லாப் புகழும் 
அல்லாஹ்வுக்கக! இன்ரைய தினம் மிகச் ெிைந்த விருந்தினரைப் தபற்ைவர் 
என்ரனத் தவிை கவதைவரும் இல்ரல'' என்று கூைிவிட்டு, (திரும்பிச்) தென்று 
ஒரு கபரீச்ெங்குரலயுடன் வந்தார். அதில் நன்கு கனியாத நிைம் மாைிய 
காய்களும் கனிந்த பழங்களும் தெங்காய்களும் இருந்தன. அவர், "இரத 
உண்ணுங்கள்'' என்று கூைிவிட்டு, (ஆடு அறுப்பதற்காக) கத்திரய எடுத்தார். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பால் தரும் ஆட்ரட 
அறுக்க கவண்டாம் என உம்ரம நான் எச்ெரிக்கிகைன்'' என்று கூைினார்கள். 
அவ்வாகை அவர்களுக்காக அவர் ஆடு அறுத்(து விருந்து ெரமத்)தார். 
அவர்கள் அரன வரும் அந்த ஆட்ரடயும் அந்தப் கபரீச்ெங்குரலயிலிருந்தும் 
உண்டுவிட்டு (தண்ணரீும்) அருந்தினர். வயிறு நிைம்பி தாகம் தணிந்தகபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூபக்ர் (ைலி) மற்றும் உமர் (ைலி) 
ஆகிகயாரிடம், "என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அவன் மீதாரணயாக! 
இந்த அருட்தகாரட பற்ைி மறுரம நாளில் நீங்கள் விொரிக்கப்படுவரீ்கள். பெி 
உங்கரள உங்கள் வடீுகளிலிருந்து தவளி கயற்ைியது. பின்னர் இந்த 
அருட்தகாரடரய அனுபவித்த பிைகக நீங்கள் திரும்பிச் தெல்கிைரீ்கள்'' என்று 

1940

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் குடிபானங்கள்



 
 
 

கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அபூபக்ர் 
(ைலி) அவர்களுடன் உமர் (ைலி) அவர்கள் (ஓரிடத்தில்) அமர்ந் திருந்தகபாது, 
அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து, "இங்கு நீங்கள் 
இருவரும் அமர்ந்திருப்பதற்கு என்ன காைணம்?' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அவ்விருவரும், "தங்கரளச் ெத்திய (மார்க் க)த்துடன் அனுப்பியவன் 
மீதாரணயாக! பெிதான் எங்கரள எங்கள் வடீுகளிலிருந்து தவளிகயற்ைியது ' 
என்று கூைினர்'' என ஹதீஸ் துவங்குகிைது. மற்ை நிகழ்வுகள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 
 
 4144 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அகழ் 
(கபாருக்காகக் குழி) கதாண்டப்பட்டுக்தகாண்டிருந்தகபாது, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் வயிறு (பெியால்) ஒட்டியிருப்பரதக் கண்கடன். 
உடகன நான் என் மரனவி யிடம் திரும்பிவந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் வயிறு மிகவும் ஒட்டியிருந்தரத நான் கண்கடன். 
உன்னிடம் ஏகதனும் (உணவு) இருக்கிைதா?'' என்று ககட்கடன். உடகன என் 
மரனவி என்னிடம் ஒரு ரபரயக் தகாண்டுவந்தார். அதில் ஒரு "ஸாஉ' 
அளவு ததாலி நீக்கப்படாத ககாதுரம இருந்தது. வடீ்டில் வளரும் ஆட்டுக் 
குட்டி ஒன்றும் எங்களிடம் இருந்தது. அரத நான் அறுத்கதன். என் மரனவி 
அந்தக் ககாதுரமரய அரைத் தார். நான் (அறுத்து) முடித்தகபாது அவரும் 
(அரைத்து) முடித்துவிட்டார். கமலும், அரதத் துண்டுகளாக்கி அதற்கான 
பாத்திைத்தில் இட்கடன். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
திரும்பிச் தென்கைன். என் மரனவி, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கும் அவர்களுடன் இருப்பவர்களுக்கும் முன்னால் என்ரன நீங்கள் 
ககவலப்படுத்திவிட கவண்டாம் ("நம்மிடம் உணவு குரைவாககவ இருக்கிைது' 
என்று கூைிவிடுங்கள்)'' என்று தொல்லியிருந்தார். எனகவ, நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று இைகெியமாக 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் எங்க ளுக்குச் தொந்தமான ஆட்டுக் குட்டி 
தயான்ரை அறுத்கதாம். எங்களிடம் இருந்த ஒரு "ஸாஉ' அளவு ததாலி 
நீக்கப்படாத ககாதுரமரய (என் மரனவி) அரைத்து ரவத்துள்ளார். எனகவ, 
தாங்களும் தங்களுடன் ஒரு ெிலரும் (என் இல்லத்திற்கு) வாருங்கள்'' என்று 
அரழத்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உைத்த 
குைலில், "அகழ்வாெிககள! ஜாபிர் உங்களுக்காக உணவு தயாரித்துள் ளார். 
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எனகவ, விரைந்து வாருங்கள்'' என்று கூைினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "நான் வரும்வரை நீங்கள் பாத்திைத்ரத 
(அடுப்பிலிருந்து) இைக்க கவண்டாம். குரழத்துரவத்துள்ள மாவில் தைாட்டி 
சுடவும் கவண்டாம்'' என்று கூைினார்கள். நான் என் இல்லத்திற்கு வந்கதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கரள அரழத்துக்தகாண்டு 
முன்னால் வந்துதகாண்டிருந்தார்கள். நான் என் மரனவியிடம் 
வந்துகெர்ந்கதன். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நூற்றுக்கணக்கான 
மக்களுடன் வருவரதப் பார்த்து என் மரனவி ககாபமுற்று) "(எல்லாம்) 
உங்களால்தான்; உங்களால்தான்'' என என்ரனக் கடிந்துதகாண்டார். உடகன 
நான் "நீ அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தொன்ன விையத்ரத 
நான் அவர்களிடம் ததரிவித்துவிட்கடன்'' என்று தொன்கனன். பிைகு என் 
மரனவி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் குரழத்த மாரவக் 
தகாண்டு வந்து தகாடுத்தார். அதில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இகலொக உமிழ்ந்து, தபருக்கம் (பைக்கத்) ஏற்பட பிைார்த்தித்தார்கள். பிைகு 
(இரைச்ெிப்) பாத்திைத்ரத கநாக்கிச் தென்று, அதில் இகலொக உமிழ்ந்து 
தபருக்கம் (பைக்கத்) ஏற்படப் பிைார்த்தித்தார்கள். பிைகு (என் மரனவியிடம்), 
"தைாட்டி சுடுபவள் ஒருத்திரய (உதவிக்கு) அரழத்துக்தகாள். உன்னுடன் 
(கெர்ந்து) அவளும் தைாட்டி சுடட்டும்! உங்கள் (இரைச்ெிப்) பாத்திைத்திலிருந்து 
நீ அள்ளிக்தகாண்டிரு. பாத்திைத்ரத இைக்கி ரவத்துவிடாகத'' என்று 
கூைினார்கள். அ(ங்கு வந்த) வர்கள் ஆயிைம் கபர் இருந்தனர். அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! அவர்கள் அரனவரும் உண்டுவிட்டு, அந்த உணரவ (ெிைிதும் 
குரையாமல்) அப்படிகய விட்டுவிட்டுத் திரும்பிச் தென்ைனர். அப்கபாது 
எங்கள் பாத்திைம் முன்பு கபாலகவ (ெிைிதும் குரையாமல்) ெப்தத்துடன் 
தகாதித்துக்தகாண்டிருந்தது. கமலும், நாங்கள் குரழத்த மாவும் (ெிைிதும் 
குரைந்துவிடாமல்) முன்பு கபாலகவ தைாட்டி யாகச் 
சுடப்பட்டுக்தகாண்டிருந்தது.47  
 
4145 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூதல்ஹா (ைலி) 
அவர்கள் (தம் துரண வியும் என் தாயாருமான) உம்மு சுரலம் (ைலி) 
அவர்களிடம், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது குைரலப் 
பலவனீ மானதாகக் ககட்கடன். அதில் நான் (அவர் களுக்கு இருக்கும்) 
பெிரயப் புரிந்து தகாண்கடன். உன்னிடம் (உணவு) ஏகதனும் இருக்கிைதா?'' 
என்று ககட்டார்கள். அதற்கு உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்கள், "ஆம் 
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(இருக்கிைது)'' என்று கூைிவிட்டு, ததாலி நீக்கப்படாத ககாதுரம(யில் 
தயாரித்த) தைாட்டிகள் ெிலவற்ரை எடுத்தார்கள். பிைகு அவர்கள் தமது 
துப்பட்டா ஒன்ரை எடுத்து, அதன் ஒரு பகுதியில் அந்த தைாட்டிகரளச் சுற்ைி 
எனது ஆரடக்குள் திணித்துவிட்டு, அதன் மற்தைாரு பகுதிரய எனக்கு 
கமல்துண்டாகப் கபார்த்திவிட்டார்கள். பிைகு என்ரன அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் அனுப்பினார்கள். நான் அரதக் தகாண்டுதென்கைன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாெலில் அமர்ந்திருப்பரதக் 
கண்கடன். அவர்களுடன் மக்களும் இருந்தனர். நான் (தென்று) அவர் களுக்கு 
முன்னால் நின்கைன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(என்னிடம்), "உன்ரன அபூதல்ஹா அனுப்பினாைா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் 
"ஆம்' என்கைன். "உணவு உண்ணவா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' 
என்கைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்முடன் இருந்தவர்களிடம் 
"எழுந்திருங்கள்'' என்று தொல்லிவிட்டு, (என் இல்லம் கநாக்கி) 
நடக்கலானார்கள். நான் அவர்களுக்கு முன்னால் நடந்கதன். அபூதல்ஹா (ைலி) 
அவர்களிடம் நான் தென்று (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் 
கதாழர்களுடன் வந்துதகாண்டிருக்கும்) விவைத்ரதத் ததரிவித்கதன். உடகன 
அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் (என் தாயாரிடம்), "உம்மு சுரலம்! அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களுடன் வந்துவிட் டார்கள். ஆனால், 
அவர்களுக்கு கவண்டிய உணவு நம்மிடம் இல்ரலகய!'' என்று தொன்னார்கள். 
உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதருகம 
அைிந்தவர்கள்'' என்று கூைினார்கள். அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் (தாகம 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள வை கவற்பதற்காக) நடந்து தென்று, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளச் ெந்தித்தார்கள். பிைகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களுடன் 
வடீ்டுக்குள் நுரழந்தார்கள். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"உம்மு சுரலம்! உம்மிடம் இருப்பரதக் தகாண்டுவா'' என்று தொல்ல, உம்மு 
சுரலம் (ைலி) அவர்கள் அந்த தைாட்டிரயக் தகாண்டுவந்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அரதத் துண்டு துண்டாகப் 
பிய்க்கும்படி) உத்தைவிட, அவ்வாகை அது பிய்க்கப்பட்டது. உம்மு சுரலம் 
(ைலி) அவர்கள், தம்மிடமிருந்த கதால் ரபயிலிருந்து தவண்தணய் எடுத்துப் 
பிழிந்து அரத (உருக்கி)க் குழம்பு தெய்தார்கள். பிைகு அதில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரைவன் நாடிய (பிைாத்தரன வரிகள் ெில)வற்ரைச் 
தொன்னார்கள். பிைகு "பத்துப் கபருக்கு (உள்கள வை) அனுமதி அளியுங்கள்'' 
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என்று (அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களிடம்) தொன்னார்கள். அவ்வாகை 
அவர்களுக்கு அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் அனுமதி யளித்தார்கள். அவர்கள் 
(பத்துப் கபர்) வந்து வயிைாை உண்டுவிட்டு தவளிகயைினார்கள். பின்னர், 
"இன்னும் பத்துப் கபருக்கு அனுமதி அளியுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூை, அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களும் அனுமதியளித்தார்கள். 
அவர்களும் வயிைாை உண்டுவிட்டு தவளிகயைினார்கள். பிைகு "இன்னும் 
பத்துப் கபருக்கு அனுமதி அளியுங்கள்'' என்ைார்கள். (இவ்வாறு வந்திருந்த) 
மக்கள் அரனவரும் வயிைாை உண்டார்கள். அப்படி உண்ட மக்கள் எழுபது 
அல்லது எண்பது கபர் ஆவர்.48 
 
4146 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூதல்ஹா (ைலி) 
அவர்கள் உணவு தயாரித்துவிட்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள 
அரழப்பதற்காக என்ரன அனுப்பினார்கள். நான் வந்தகபாது அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களுடன் இருந்தார்கள். அவர்கள் என்ரனப் பார்த்த 
கபாது நான் கூச்ெப்பட்கடன். நான், "அபூ தல்ஹா (ைலி) அவர்கள் (தங்கரள 
விருந் துண்ண அரழக்கிைார்கள். அந்த) அரழப்ரப ஏற்றுக்தகாள்ளுங்கள்'' 
என்று கூைிகனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(தம்முடனிருந்த) மக்களிடம், "எழுந்திருங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். பிைகு 
(அவர்கள் எங்கள் இல்லத்திற்கு வந்து கெர்ந்தகபாது) "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
தங்க ளுக்கு மட்டுகம நான் ெிைிதளவு (உணவு) தயாரித்துள்களன்'' என்று 
அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அந்த உணரவத் ததாட்டு, அதில் தபருக்கம் (பைக்கத்) ஏற்படப் 
பிைார்த்தித்தார்கள். பிைகு, "என் கதாழர்களில் பத்துப் கபரை உள்கள 
அனுப்புங்கள்'' என்று கூைினார்கள். (அவர்கள் உள்கள வந்ததும்) 
"உண்ணுங்கள்'' என்று கூைிவிட்டு, தம் விைல்களுக்கிரடயிலிருந்து எரதகயா 
தவளியாக்கினார்கள். உள்கள வந்தவர்கள் வயிைாை உண்டுவிட்டு 
தவளிகயைிச் தென்ைனர். பிைகு "இன்னும் பத்துப் கபரை உள்கள அனுப்புங்கள்'' 
என்று கூைினார்கள். அவர் களும் வந்து வயிைாை உண்டனர். இவ்வாகை 
பத்துப் கபர் உள்கள வை, பத்துப் கபர் தவளிகய கபாக அவர்களில் ஒருவர்கூட 
மிஞ்ொமல் அரனவரும் உள்கள வந்து வயிைாை உண்டனர். பிைகு 
எஞ்ெியிருந்த உணரவ ஒருங்கிரணத்துப் பார்த்தகபாது, அவர்கள் 
ொப்பிட்டகபாது இருந்த அகத அளவில் (ெிைிதும் குரையாமல்) அது இருந்தது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
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ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அபூதல்ஹா (ைலி) 
அவர்கள் என்ரன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
அனுப்பினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாகை இடம்தபற்றுள்ளன. இறுதியில் "பிைகு 
எஞ்ெியிருந்த உணரவ எடுத்து ஒன்றுகெர்த்து அதில் தபருக்கம் (பைக்கத்) 
ஏற்படப் பிைார்த்தித்தார்கள். அது முன்பிருந் தரதப் கபான்கை மாைிவிட்டது. 
பிைகு "இரத ரவத்துக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள் என இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் 
பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் உம்மு சுரலம் 
(ைலி) அவர்களிடம் நபி (ஸல்) அவர்களுக்காக மட்டும் உணவு தயாரிக்கும் படி 
கூைிவிட்டு, என்ரன நபி (ஸல்) அவர் களிடம் அனுப்பினார்கள்'' என்று 
ஹதீஸ் துவங்குகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி 
ததாடருகின்ைன. அதில், நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது கைத்ரத (உணவின் மீது) 
ரவத்து அல்லாஹ் வின் தபயர் கூைினார்கள். பிைகு (அபூ தல்ஹா (ைலி) 
அவர்களிடம்) "பத்துப் கபருக்கு அனுமதி அளியுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
அவ்வாகை அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் அனுமதியளித்ததும் அவர்கள் 
(இல்லத்திற்குள்) நுரழந்தனர். அப்கபாது "அல்லாஹ்வின் தபயர் 
(பிஸ்மில்லாஹ்) தொல்லி உண்ணுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூை, அவ்வாகை அவர்கள் உண்டனர். இவ்வாறு எண்பது கபரிடமும் 
கூைினார்கள். பிைகு நபி (ஸல்) அவர்களும் (அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களின்) 
வடீ்டாரும் உண்டுவிட்டு, (மீதி) உணரவயும் விட்டுச்தென்ைனர் என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. - அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு 
விருந்தளித்த இந்த நிகழ்ச்ெி அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், அபூதல்ஹா 
(ைலி) அவர்கள் (தம்) வடீ்டு வாெலில் நின்றுதகாண்டிருக்க அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்துகெர்ந்தார்கள். அப்கபாது அபூதல்ஹா (ைலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ் வின் தூதகை! ெிைிதளகவ (உணவுப்) தபாருள் 
இருக்கிைது'' என்று கூைினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"அரதக் தகாண்டுவாருங்கள். அதில் அல்லாஹ் வளத்ரத ஏற்படுத்து வான்'' 
என்று கூைினார்கள் எனக் காணப்படுகிைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் 
மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
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வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் ொப்பிட்டு, வடீ்டாரும் ொப்பிட்டு தங்கள் அண்ரட வடீ்டாருக்கும் 
தகாடுத்தனுப்பும் அளவுக்கு மீதி ரவத்தனர்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கவகைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், (ஒரு முரை) 
அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பள்ளிவாெலில் படுத்திருப்பரதக் கண்டார்கள். அப்கபாது அவர்கள் புைண்டு 
புைண்டு படுத்தார்கள். (இரதக் கண்ட) அபூ தல்ஹா (ைலி) அவர்கள் (தம் 
துரணவி) உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்களிடம் தென்று, "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாெலில் படுத்திருப்பரத நான் கண்கடன். அவர்கள் 
புைண்டு புைண்டு படுத்துக்தகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் பெிகயாடு இருப்பதாக 
நான் எண்ணுகிகைன்'' என்று கூைியதாக ஹதீஸ் துவங்குகிைது. கமலும் 
அதில் "பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அபூதல்ஹா (ைலி), 
உம்மு சுரலம் (ைலி) மற்றும் அனஸ் (ைலி) ஆகிகயாரும் உண்டனர். மீதி 
உணவும் இருந்தது. அரத நாங்கள் எங்கள் அண்ரட வடீ்டாருக்கு 
அன்பளிப்பாக வழங்கிகனாம்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
பிைிகதார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின்வருமாறு 
அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது: நான் ஒரு நாள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்கதன். அப்கபாது அவர்கள் தம் 
கதாழர்களுடன் கபெிக்தகாண்டு அமர்ந்திருப்பரதக் கண்கடன். அப்கபாது 
அவர்கள் தமது வயிற்ைில் ஒரு துணிரயக் கட்டியிருந்தார்கள். -
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான உொமா பின் ரஸத் (ைஹ்) அவர்கள் "கல்ரல 
ரவத்து ஒரு துணியால் கட்டியிருந்தார்கள் (என்று கூைியதாககவ) நான் 
ெந்கதகத்துடன் கருதுகிகைன்'' என்று கூறுகிைார்கள்- உடகன நான் 
நபித்கதாழர்கள் ெிலரிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏன் தமது 
வயிற்ரைத் துணியால் கட்டியிருக்கி ைார்கள்?'' என்று ககட்கடன். கதாழர்கள், 
"பெியால்' என்று பதிலளித்தனர். ஆககவ, நான் அபூதல்ஹா (ைலி) அவர் 
களிடம் தென்று, - அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் (என் தாயார்) உம்மு சுரலம் 
பின்த் மில்ஹானின் கணவர் ஆவார் - "தந்ரதகய! அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமது வயிற்ரை ஒரு துணியால் கட்டியிருப்பரத நான் 
கண்கடன். எனகவ, அவர்களுரடய கதாழர்களில் ெிலரிடம் (அரதப் பற்ைிக்) 
ககட்கடன். அதற்கு "பெியால்தான்' என்று அவர்கள் பதிலளித்தனர் என்று 
தொன்கனன். உடகன அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் என் தாயாரிடம் தென்று 
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"(உன்னிடம் உணவு) ஏகதனும் இருக்கிைதா?'' என்று ககட்டார்கள். என் தாயார் 
"ஆம். என்னிடம் ெில தைாட்டித் துண்டுகளும் கபரீச்ெம் பழங்களும் இருக் 
கின்ைன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மட்டும் நம்மிடம் வந்தால் 
அவர்களுக்கு நம்மால் வயிைாை உணவளிக்க முடியும். அவர்களுடன் கவறு 
யாகைனும் வந்தால் எல்லாருக்கும் கபாதாது...'' என்று கூைினார். மற்ை 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாறு ததாடருகின்ைன. - அபூதல்ஹா 
(ைலி) அவர்கள் அளித்த விருந்து ததாடர்பான கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் கமற்கண்ட 
ஹதீஸ்களில் காணப்படும் தகவல்கள் இடம்தபற்றுள்ளன.  
 
பாடம் : 21 குழம்பு ொப்பிடலாம்; சுரைக்காரய உண்பது விரும்பத் தக்கதாகும்; 
பந்தியில் அமர்ந் திருப்பவர்கள் அரனவரும் விருந்தினைாய் இருந்தாலும், 
விருந்தளிப்பவர் தவறுக்க மாட்டார் என்ைால் அவர்களில் ெிலர் 
கவறுெிலருக்கு முன்னுரிரம அளிக்கலாம்.  
 
4147 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ரதயற்காைர் ஒருவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளத் தாம் தயாரித்த உணவி(ரன 
உண்பத)ற்காக அரழத்தார். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களு டன் 
அந்த உணரவ உண்ணச் தென்கைன். அந்தத் ரதயற்காைர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அருகக ததாலி நீக்கப் படாத (வாற்)ககாதுரம 
தைாட்டிரயயும், சுரைக்காயும் உப்புக்கண்டமும் உள்ள குழம்ரபயும் 
ரவத்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தட்ரடச் சுற்ைிலும் 
சுரைக்காரயத் துழாவு வரத நான் கண்கடன். அன்ைிலிருந்து சுரைக்காரய 
நானும் விரும்பி(ச் ொப்பிட்டு)க் தகாண்கட இருக்கிகைன்.49  
 
4148 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கரள (விருந்துக்கு) அரழத்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் நானும் தென்கைன். அப்கபாது சுரைக்காய் உள்ள குழம்பு 
தகாண்டுவைப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த 
சுரைக்காரய உண்ணலானார்கள். அது அவர்களுக்கு விருப்பமானதாயிருந்தது. 
அதன் பின்னர் சுரைக்காரய நானும் விரும்பி(ச் ொப்பிட்டு)க்தகாண்கட 
இருக்கிகைன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
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வந்துள்ளது. அவற்ைில் "ரதயற்காைர் ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கரள (விருந்துக்கு) அரழத்தார்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
அவற்ைில் பின்வருமாறு அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாகக் கூடுதலாக 
இடம்தபற்றுள்ளது: அதன் பின்னர் எனக்காகத் தயாரிக்கப்படும் எந்த ஓர் 
உணவிலும் சுரைக்காரயச் கெர்த்துக் தகாள்ள என்னால் முடியுமானால் 
(அவ்வாகை) கெர்த்துக்தகாள்ளப்படாமல் இருந்ததில்ரல. 
 
பாடம் : 22 கபரீச்ெம் பழ(ம் உள்ள பாத்திை)த்துக்கு தவளிகய தகாட்ரடரயப் 
கபாடுவ தும், விருந்தளிப்பவருக்காக விருந் தாளி பிைார்த்திப்பதும் விரும்பத் 
தக்கரவ ஆகும். நல்ல மனிதருக்கு விருந்தளிக்கும்கபாது அவரிடம் பிைார்த் 
திக்குமாறு ககாருவதும் அரதகயற்று அவர் பிைார்த்திப்பதும் விரும்பத் 
தக்கரவ ஆகும்.  
 
4149 அப்துல்லாஹ் பின் புஸ்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் தந்ரத (புஸ்ர் பின் அபபீுஸ்ர்-ைலி) 
அவர்களிடம் (விருந்தாளியாகத்) தங்கினார் கள். அப்கபாது அவர்களுக்கு 
அருகக உணவும் (கபரீச்ெம் பழம், பாலாரட, தநய் ஆகியவற் ைால் 
தெய்யப்பட்ட "வத்பா' எனும்) ஒரு வரகப் பலகாைமும் ரவத்கதாம். 
அதிலிருந்து அவர்கள் உண்டார்கள். பிைகு கபரீச்ெம் பழங்கள் 
தகாண்டுவைப்பட்டன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கபரீச்ெம் 
பழத்ரதச் ொப்பிட்டுவிட்டு, அவற்ைின் தகாட்ரடகரள (பாத்திைத்தினுள்கள 
கபாடாமல்) தம்மிரு விைல்களுக்கிரடகய ரவத்திருந்(துவிட்டு பிைகு 
வெீிதயைிந்)தார்கள்.50 - இரதக் கூைியகபாது அைிவிப்பாளர் தம் ஆட்காட்டி 
விைரலயும் நடு விைரலயும் இரணத்து ரெரக தெய்கிைார். (இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் "இன்ைா 
அல்லாஹ், "இரு விைல்களுக்கிரடகய தகாட்ரடரய ரவத்திருந்தார்கள்' 
என்பது ஹதீஸிகலகய உள்ளதாகும் என்பகத என் எண்ணமாகும்'' என்று 
(ஐயத்துடன்) கூைினார்கள்.- பிைகு ஒரு பானம் தகாண்டுவைப்பட்டகபாது, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரதயும் அருந்தினார்கள். பிைகு 
மீதியிருந்தரதத் தமக்கு வலப் பக்கத்திலிருந்தவருக்குக் தகாடுத்தார்கள். 
பிைகு (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புைப்படத் தயாைானகபாது) என் 
தந்ரத, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் வாகனத்தின் 
கடிவாளத்ரதப் பிடித்துக்தகாண்டு, "எங்களுக்காகப் பிைார்த் தியுங்கள்'' என்று 
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கூைினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இரைவா! நீ 
இவர்களுக்கு வழங்கிய உணவில் அருள்வளம் (பைக்கத்) புரிவாயாக! 
இவர்கரள மன்னித்து, இவர்களுக்குக் கருரண புரிவாயாக!'' (அல்லாஹும்ம, 
பாரிக் லஹும் ஃபமீா ைஸக்த்தஹும்,, வஃக்ஃபிர் லஹும், வர்ஹம்ஹும்) 
எனப் பிைார்த்தித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் புஸ்ர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், "இரு விைல்களுக்கிரடகய கபரீச்ெம் பழக் 
தகாட்ரடகரள ரவத்தி ருந்(துவிட்டுப் பிைகு வெீிதயைிந்)தார்கள்'' என்பது 
ஐயத்திற்கிடமின்ைி (ஹதீஸில் உள்ளதாககவ) அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
 பாடம் : 23 கபரீச்ெச் தெங்காய்களுடன் தவள்ளரிக்காரயயும் கெர்த்து 
உண்பது.  
 
4150 அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், கபரீச்ெச் தெங்காய்களுடன் (கெர்த்து) 
தவள்ளரிக் காய்கரள உண்பரத நான் கண்கடன்.51 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 24 உணவு உண்பவர் பணிகவாடு அமர்வது விரும்பத் தக்கதாகும் 
என்பதும் அவர் அமரும் முரையும். 
 
4151 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
குத்துக் காலிட்டு அமர்ந்து கபரீச்ெம் பழத்ரத உண்பரத நான் கண்கடன். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
 4152 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் (அவர்களுக்குரிய) கபரீச்ெம் பழங்கள் தகாண்டுவைப்பட்டன. 
(அரவ கிரடத்த வுடன் ெரியாக உட்காைாமல்கூட) அவற்ரை அவர்கள் 
விரைவாகப் பங்கிட்டுக் தகாடுக்க வும் அவற்ரை விரைவாக உண்ணவும் 
ஆைம்பித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 25 பலருடன் கெர்ந்து உண்பவர், மற்ை வர்கள் அனுமதித்தால் தவிை, 
ஒகை தடரவயில் இைண்டு கபரீச்ெம் பழங் கரளச் கெர்த்து உண்ணக் கூடாது. 
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 4153 ஜபலா பின் சுரஹம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஹிஜாஸ் 
பகுதியில்) மக்களுக்குப் பஞ்ெம் ஏற்பட்டிருந்த நாளில் அப்துல்லாஹ் பின் 
அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள் எங்களுக்குப் கபரீச்ெம் பழங்கரள 
வழங்கிவந்தார்கள். அவற்ரை நாங்கள் உண்ணும்கபாது, அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ைலி) அவர்கள் எங்கரளக் கடந்து தெல்வார்கள். அப்கபாது அவர்கள், 
"கபரீச்ெம் பழங்கரள இைண்டிைண்டாக எடுக்காதீர்கள். ஏதனனில், ஒகை 
தடரவயில் இைண்டு பழங்கரள எடுத்து உண்பரத அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தரட தெய்துள்ளார்கள்; ஒருவர் தம் ெககாதைரிடம் (அவ்வாறு 
கெர்த்து எடுக்க) அனுமதி தபற்ைிருந்தால் தவிை'' என்று தொல்வார்கள். இதன் 
அைிவிப்பாளைான ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள், "அனுமதி தபறுதல் ததாடர்பான 
இக்கூற்று, இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களின் தொந்தக் கருத்து என்கை நான் 
கருதுகிகைன்'' என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜபலா பின் 
சுரஹம் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், ைுஅபா (ைஹ்) அவர்களின் (இறுதிக்) 
கூற்கைா, "அன்ரைய நாளில் மக்களுக்குப் பஞ்ெம் ஏற்பட்டிருந்தது'' எனும் 
விளக்ககமா இடம்தபைவில்ரல.  
 
4154 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (பலர் கூடியுள்ள ஓர் 
அரவயில்) ஒருவர், தம் ெகாக்களிடம் அனுமதி தபைாத வரை இரு கபரீச்ெம் 
பழங்கரளச் கெர்த்து உண்ணுவரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தரட தெய்தார்கள். இரத ஜபலா பின் சுரஹம் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 
 
பாடம் : 26 குடும்பத்தாருக்காகப் கபரீச்ெம் பழங்கள் உள்ளிட்ட உணவுகரளச் 
கெமித்துரவத்தல். 
 
 4155 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எந்தக் குடும்பத்தாரிடம் கபரீச்ெம் 
பழங்கள் (கெமித்துரவக்கப்பட்டு) உள்ளனகவா அவர்கள் 
பெித்திருக்கமாட்டார்கள். இரத ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
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4156 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (என்னிடம்), "ஆயிைா! கபரீச்ெம் பழம் இல்லாத வடீ்டாகை பட்டினி 
கிடக்கும் வடீ்டார். ஆயிைா! கபரீச்ெம் இல்லாத வடீ்டாகை "பட்டினி கிடக்கும் 
வடீ்டார்' அல்லது "பட்டினிக்குள்ளாகும் வடீ்டார்' என்று இைண்டு அல்லது 
மூன்று தடரவ கூைினார்கள்.  
 

பாடம் : 27 மதனீா கபரீச்ெம் பழங்களின் ெிைப்பு  
 
4157 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் காரலயில் 
இந்த (மதீனாவின்) இரு மரலகளுக்கிரடகய உள்ள பழங்களில் ஏழு 
கபரீச்ெம் பழங்கரள உண்கிைாகைா அவருக்கு (அன்று) மாரலவரை எந்த 
விைமும் தீங்களிக்காது. இரத ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4158 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் காரலயில் 
ஏழு "அஜ்வா' (ைகப்) கபரீச்ெம் பழங்கரள உண்கிைாகைா அவருக்கு அன்ரைய 
தினத்தில் (மாரலவரை) எந்த விைமும் சூனியமும் இரடயூறு தெய்யாது. 
இரத ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.52 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 4159 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (மதீனாவின்) 
கமட்டுப் பகுதியில் விரளயும் "அஜ்வா' (ைகப்) கபரீச்ெம் பழத்ரத அதிகாரல 
உண்பதில் "நிவாைணம்' அல்லது "விைமுைிவு' உள்ளது. இரத ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 28 ெரமயல் காளானின் ெிைப்பும் அரதக் தகாண்டு கண்ணுக்கு 
மருந்திடு வதும்.53  
4160 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ெரமயல் காளான் "மன்னு' 
வரகரயச் கெர்ந்ததாகும். அதன் ொறு கண்ணுக்கு நிவாைணமாகும். இரத 
ெயதீ் பின் ரஸத் பின் அம்ர் பின் நுஃரபல் (ைலி) அவர்கள் 
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அைிவிக்கிைார்கள்.54 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
 
4161 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ெரமயல் காளான் 
"மன்னு' வரகரயச் கெர்ந்ததாகும். அதன் ொறு கண்ணுக்கு நிவாைணமாகும். 
இரத ெயதீ் பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ெயதீ் பின் ரஸத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் அைிவிப்பாளர் ைுஅபா 
(ைஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு குைிப்பிடுகிைார்கள்: இந்த ஹதீரஸ ஹகம் 
பின் உரதபா (ைஹ்) அவர்கள் எனக்கு அைிவித்தகபாது, அப்துல் மலிக் பின் 
உரமர் (ைஹ்) அவர்கள் வழியாக எனக்கு வந்த (முந்ரதய) அைிவிப்ரப நான் 
மறுக்கவில்ரல.  
 
4162 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ெரமயல் காளான் 
பனூ இஸ்ைாயலீ் ெமுதாயத்தாருக்கு அல்லாஹ் இைக்கிரவத்த "மன்னு' 
வரகரயச் கெர்ந்ததாகும். அதன் ொறு கண்ணுக்கு நிவாைணமாகும். இரத 
ெயதீ் பின் ரஸத் பின் அம்ர் பின் நுஃரபல் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
 
 4163 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ெரமயல் காளான், மூொ (அரல) 
அவர் களு(ரடய ெமுதாயத்தாரு)க்கு அல்லாஹ் இைக்கிரவத்த "மன்னு' 
வரகரயச் கெர்ந்ததா கும். அதன் ொறு கண்ணுக்கு நிவாைணமாகும். இரத 
ெயதீ் பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4164 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ெரமயல் காளான் 
பனூ இஸ்ைாயலீ் ெமுதாயத்தாருக்கு அல்லாஹ் இைக்கிரவத்த "மன்னு' 
வரகரயச் கெர்ந்ததாகும். அதன் ொறு கண்ணுக்கு நிவாைணமாகும். இரத 
ெயதீ் பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4165 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ெரமயல் காளான் 
"மன்னு' வரகரயச் கெர்ந்ததாகும். அதன் ொறு கண்ணுக்கு நிவாைணமாகும். 
இரத ெயதீ் பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
 

1952

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் குடிபானங்கள்



 
 
 

 பாடம் : 29 "அல்கபாஸ்' எனும் (மிஸ்வாக்) மைத்தின் கறுப்பு நிை 
பழத்துரடய ெிைப்பு.55  
 
4166 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (ஒரு 
முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "மர்ருழ் ழஹ்ைான்' 
எனுமிடத்தில் "அல்கபாஸ்' மைத்தின் பழத்ரதப் பைித்துக்தகாண்டிருந்கதாம். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இதில் கறுப்பு நிைத்ரதப் பைியுங்கள்'' என்று 
தொன்னார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! தாங்கள் ஆடு 
கமய்த்துள்ளரீ்கள் கபாலிருக்கிைகத?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "ஆம், ஆடு கமய்க்காத இரைத் தூதரும் உண்டா?'' என்கைா அது 
கபான்கைா (திருப்பிக்) ககட்டார்கள்.56 
 
 பாடம் : 30 ெரமயல் காடியின் ெிைப்பும் அரதக் குழம்பாகப் 
பயன்படுத்துவதும்57  
 
4167 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "குழம்புகளில்' அல்லது "குழம்பில்' 
அருரமயானது (ெரமயல்) காடியாகும் என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்.  
 
4168 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "குழம்புகளில் 
அருரமயானது' என ஐயப்பாடின்ைி அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 4169 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் வடீ்டாரிடம் குழம்பு ககட்டார்கள். அதற்கு வடீ்டார், 
"நம்மிடம் காடி மட்டுகம உள்ளது'' என்று கூைினர். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
காடிரயக் தகாண்டுவைச் தொல்லி அரத(த் ததாட்டு)க்தகாண்டு 
உண்ணலானார்கள். கமலும், "குழம்புகளில் அருரமயானது காடியாகும்'' என்று 
தொன்னார்கள்.  
 
4170 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனது ரகரயப் பிடித்துத் தமது 
இல்லத்திற்கு அரழத்துச் தென்ைார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்களிடம், 
(அங்குள்ள ஒருவர்) தைாட்டித் துண்ரடக் தகாடுத்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள், 

1953

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் குடிபானங்கள்



 
 
 

"குழம் கபதும் இல்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். வடீ்டார், "இல்ரல, ெிைிது 
காடிரயத் தவிை கவதைதுவுமில்ரல'' என்று கூைினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"காடிதான் குழம்புகளில் அருரமயானது'' என்று கூைினார்கள். ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்கள், "இரைவனின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்வாறு கூைியரதக் 
ககட்டதிலிருந்து நான் காடிரய விரும்பி(ச் ொப்பிட்டு)க்தகாண்டிருக்கிகைன்'' 
என்று கூைினார்கள். அைிவிப்பாளர் தல்ஹா பின் நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் இவ்வாறு கூைியரதக் ககட்டதிலிருந்து 
நானும் காடிரய விரும்பி(ச் ொப்பிட்டு)க்தகாண்டிருக்கிகைன்.  
 
4171 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனது ரகரயப் பிடித்துத் தமது 
இல்லத்திற்கு அரழத்துச் தென்ைார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
ததாடர்ந்து "குழம்புகளில் அருரமயானது காடியாகும்'' என்பதுவரை 
இடம்தபற்றுள்ளது. அதற்குப் பின் உள்ளரவ இடம்தபைவில்ரல.  
 
4172 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) நான் 
என் வடீ்டில் அமர்ந் திருந்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்ரனக் கடந்து தென்ைார்கள். அப்கபாது (தம்மருகக வருமாறு) 
என்ரன கநாக்கி ரெரக தெய்தார்கள். நான் அவர்களிடம் எழுந்து தென்கைன். 
அவர்கள் எனது ரகரயப் பிடித்துக்தகாண்டார்கள். பிைகு நாங்கள் இருவரும் 
நடந்கதாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் துரணவியரில் 
ஒருவைது அரை வந்ததும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உள்கள 
நுரழந்தார்கள். பிைகு எனக்கும் (உள்கள வை) அனுமதியளித்தார்கள். நான் 
வடீ்டாருக்காக இடப்பட்டிருந்த திரைவரை தென்கைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "ஏகதனும் உணவு உள்ளதா?'' என்று ககட்டார்கள். வடீ்டார், 
"ஆம்' என்ைனர். பிைகு மூன்று தைாட்டிகள் தகாண்டுவைப்பட்டு, அவர்களுக்கு 
முன்னால் ரவக்கப்பட்டன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
தைாட்டிரய எடுத்துத் தமக்கு முன்னால் ரவத்தார்கள். பிைகு மற்தைாரு 
தைாட்டிரய எடுத்து எனக்கு முன்னால் ரவத்தார்கள். பிைகு மூன்ைாவது 
தைாட்டிரய எடுத்து அரத (இைண்டாக)ப் பிட்டு, ஒரு பாதிரயத் தமக்கு 
முன்னாலும் மற்தைாரு பாதிரய எனக்கு முன்னாலும் ரவத்தார்கள். பிைகு 
(தம் வடீ்டாரிடம்), "குழம்கபதும் இருக்கிைதா?'' என்று ககட்டார்கள். வடீ்டார், 
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"இல்ரல; ெிைிதளவு காடிரயத் தவிை கவதைதுவுமில்ரல'' என்று கூைினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அரதக் தகாண்டுவாருங்கள். 
குழம்புகளில் அருரமயானது அதுகவ'' என்று தொன்னார்கள்.  
 

பாடம் : 31 தவள்ரளப் பூண்டு ொப்பிடலாம்;  
தபரியவர்கரளச் ெந்தித்துப் கபசுபவர், அரதயும் அரதப் கபான்ைரதயும் 
தவிர்த்துக்தகாள்வது அவெியமாகும்.58 
 
 4173 அபூஅய்யூப் அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஏகதனும் உணவு தகாண்டுவைப்பட்டால், அரத 
உண்டுவிட்டு அதில் எஞ்ெியரத எனக்குக் தகாடுத்தனுப்புவார்கள். ஒரு நாள் 
(அவ்வாறு) எஞ்ெியரத எனக்குக் தகாடுத்த னுப்பினார்கள். அதிலிருந்து 
அவர்கள் உண்ண வில்ரல. ஏதனனில், அதில் தவள்ரளப் பூண்டு இருந்தது. 
எனகவ, அது குைித்து நான் "அது (தவள்ரளப் பூண்டு) தரட தெய்யப்பட் 
டதா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "இல்ரல. அதிலிருந்து வரும் 
வாரட காைணமாக அரத நான் விரும்பவில்ரல'' என்று தொன்னார்கள். 
நான், "அவ்வாைாயின் தாங்கள் விரும்பாதரத நானும் விரும்பமாட்கடன்'' 
என்று தொன்கனன். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஅய்யூப் அல்அன்ொரீ (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 4174 அபூஅய்யூப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு வந்தகபாது) எனது வடீ்டி கலகய தங்கினார்கள். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கீழ்த் தளத்திலும் நான் கமல் தளத்திலும் 
தங்கியிருந்கதாம். ஓர் இைவில் நான் உணர்வு தபற்று, "நாம் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களது தரலக்கு கமகல நடமாடுவதா?'' என்று 
தொல்லிக்தகாண்டு, (தரலக்கு கநைான பகுதியிலிருந்து) விலகி மற்தைாரு 
பகுதியில் (நானும் வடீ்டாரும்) இைரவக் கழித்கதாம். பிைகு நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் (இது குைித்துச்) தொன்னகபாது அவர்கள், "கீழ்த் தளகம மிகவும் 
வெதியானது'' என்று கூைி னார்கள். நான், "நீங்கள் கீகழயிருக்க நான் கமல் 
தளத்தில் இருக்கமாட்கடன்'' என்று தொன்கனன். எனகவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கமல் தளத்துக்கும் நான் கீழ்த் தளத்துக்கும் இடம் மாைிக்தகாண்கடாம். நான் 
நபி (ஸல்) அவர்களுக்காக உணவு தயாரித்துவந்கதன். அது (நபி (ஸல்) 
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அவர்களிடம் தென்றுவிட்டு) என்னிடம் தகாண்டுவைப்பட்டால், (உணவுப் 
பாத்திைத்தில்) நபி (ஸல்) அவர்களின் விைல்கள் பட்ட இடத்ரதப் பற்ைிக் 
ககட்கபன். அவர்களின் விைல்கள் பட்ட இடத்ரதக் கண்டைி(ந்து அந்த 
இடத்தில் நான் ொப்பிடு)கவன். இவ்வாகை (ஒரு நாள்) தவள்ரளப் பூண்டு 
உள்ள ஓர் உணவு தயாரித்கதன். (நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தென்றுவிட்டு) அது 
திருப்பிக் தகாண்டுவைப்பட்டகபாது, நபி (ஸல்) அவர்களின் விைல்கள் பட்ட 
இடத்ரதப் பற்ைிக் ககட்கடன். அப்கபாது "நபி (ஸல்) அவர்கள் அரத உண்ண 
வில்ரல'' என்று என்னிடம் தொல்லப்பட்டது. அரதக் ககட்டு நான் 
பதைிகனன். கமல் தளத்திற்கு ஏைிச்தென்று "அது (தவள்ரளப் பூண்டு) தரட 
தெய்யப்பட்டதா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "இல்ரல. 
ஆயினும், அரத நான் விரும்பவில்ரல'' என்று பதிலளித்தார்கள். நான், 
"அவ்வாைாயின், தாங்கள் தவறுப்பரத அல்லது தாங்கள் தவறுத்தரத நானும் 
தவறுக்கிகைன்'' என்று தொன்கனன். நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (வானவர்களும் 
கவதஅைிவிப்பும்) வந்துதகாண்டிருந்தன. இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 32 விருந்தினரை உபெரிப்பதும் அவர் களுக்கு முன்னுரிரம 
வழங்குவதன் ெிைப்பும்.  
 
4175 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "எனக்கு (கடுரமயான பெி)த் துன்பம் 
ஏற்பட்டுள்ளது'' என்று கூைி னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் 
துரணவியரில் ஒருவரிடம் ஆளனுப்பி (அவர்களிடம் உணவு ஏகதனும் 
இருக்கிைதா என்று ககட்டுவைச் தொன்)னார்கள். அதற்கு அத்துரணவியார், 
"தங்கரளச் ெத்திய (மார்க் க)த்துடன் அனுப்பியவன் மீதாரணயாக! என்னிடம் 
தண்ணரீைத் தவிை கவதைதுவும் இல்ரல'' என்று பதிலளித்தார். பிைகு (தம் 
துரணவியரில்) மற்தைாருவரிடம் ஆளனுப்பியகபாது, அவரும் அரதப் 
கபான்கை பதிலளித்தார். முடிவில் ஒவ்தவாரு துரணவியரிடமிருந்தும் அகத 
பதிகல வந்தது. "இல்ரல; தங்கரளச் ெத்திய (மார்க்க)த்துடன் அனுப்பியவன் 
மீதாரணயாக! என்னிடம் தண்ணரீைத் தவிை கவதைதுவும் இல்ரல'' என்கை 
கூைினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் கதாழர்கரள 
கநாக்கி), "இன்ைிைவு இவருக்கு விருந்தளிப்பவர் யார்? அவருக்கு அல்லாஹ் 
அருள் புரிவான்'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது அன்ொரிகளில் ஒருவர் 
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எழுந்து, "நான் (இவருக்கு விருந்தளிக்கிகைன்), அல்லாஹ் வின் தூதகை!'' 
என்று தொல்லி, (அவரை அரழத்துக்தகாண்டு) தம் வடீ்டுக்குச் தென்ைார். 
அங்கு தம் மரனவியிடம், "உன்னிடம் (உணவு) ஏகதனும் இருக்கிைதா?'' 
என்று ககட்டார். அதற்கு அவர் மரனவி "நம் குழந்ரதகளின் உணரவத் 
தவிை கவதைதுவுமில்ரல'' என்ைார். அவர், "(நம் குழந்ரதகள் உணவு 
ககட்டால்) ஏதாவது காைணம் தொல்லி (தூங்க ரவத்து) விடு; நம் விருந்தாளி 
நமது வடீ்டுக்குள் நுரழந்ததும் (வடீ்டிலுள்ள உணரவத் தயாைாக எடுத்து 
ரவத்துவிட்டு, விளக்ரக ஏற்ைிவிடுவதுகபால் பாவரன தெய்து) விளக்ரக 
அரணத்துவிடு. நாமும் ொப்பிட்டுக்தகாண்டிருப்பரதப் கபான்று அவருக்குக் 
காட்டிக்தகாள். (மைக்காமல் விருந் தாளி வந்து) ெப்பிடக் ரகரய 
நீட்டும்கபாது விளக்ரக கநாக்கிச் தென்று அரத அரணத்துவிடு'' என்று 
கூைினார். அவ்வாகை (விருந்தாளி வந்ததும்) அவர்கள் அரனவரும் 
அமர்ந்தனர். விருந்தாளி ொப்பிட்டார். பிைகு (விருந்தளித்த) அந்தத் கதாழர் 
காரலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்ைகபாது, 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இன்ைிைவு நீங்கள் இருவரும் உங்கள் 
விருந்தாளியிடம் நடந்து தகாண்ட முரைரயக் கண்டு அல்லாஹ் 
வியப்பரடந்தான்'' என்று தொன்னார்கள்.59 
 
 4176 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஓர் அன்ொரித் கதாழரிடம் 
இைவில் விருந்தாளி ஒருவர் வந்தார். அத்கதாழரிடம் தமக்கும் தம் 
குழந்ரதகளுக்கும் கதரவ யான உணரவத் தவிை கவதைதுவும் இருக்க 
வில்ரல. எனகவ, அவர் தம் துரணவி யாரிடம், "குழந்ரதகரள 
(எப்படியாவது ெமாதானப்படுத்தி) தூங்க ரவத்துவிடு; விளக்ரக 
(ஏற்ைிவிடுவரதப் கபான்று பாவரன தெய்து அரத) அரணத்துவிடு. 
உன்னிடம் உள்ள உணரவ விருந்தாளிக்கு அருகில் ரவத்துவிடு'' என்று 
கூைினார். இது ததாடர்பாககவ, "தமக்கக கதரவயிருந்தும் கூட தம்ரமவிடப் 
பிைருக்கக அவர்கள் முன்னுரிரம வழங்குவார்கள்'' (59:9) எனும் இரை 
வெனம் அருளப்தபற்ைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
விருந்தாளியாக வந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அவருக்கு 
விருந்தளிப்பதற்கு எதுவும் இருக்க வில்ரல. எனகவ, (தம் கதாழர்கரள 
கநாக்கி), "இவருக்கு விருந்தளிக்கும் ஆள் யாகைனும் உண்டா? அவருக்கு 
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அல்லாஹ் அருள்புரிவான்' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது அன்ொரிகளில் 
அபூதல்ஹா (ைலி) எனப்படும் ஒரு மனிதர் எழுந்து, அந்த விருந்தாளிரய தம் 
இல்லத்திற்கு அரழத்துச் தென்ைார்...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 
அதில் (59:9 ஆவது) இரைவெனம் இைங்கியது ததாடர்பான குைிப்பும் 
காணப்படுகிைது. 
 
 4177 மிக்தாத் பின் அல்அஸ்வத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் 
என்னிரு நண்பர்களும் பெியால் காதும் கண்ணும் (அரடபட்டுப்) கபாய்விட்ட 
நிரலயில் வந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுரடய கதாழர்களுக்கு 
முன்னால் தரல காட்டிகனாம். (வறுரம சூழ்ந்திருந்த அந்த நிரலயில்) 
அவர்களில் எவரும் எங்கரள (விருந்தாளிகளாக) ஏற்றுக்தகாள்ள வில்ரல. 
எனகவ, நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர் களிடம் தென்கைாம். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
எங்கரளத் தம் வடீ்டாரிடம் அரழத்துச் தென்ைார்கள். அங்கு மூன்று தபட்ரட 
தவள் ளாடுகள் இருந்தன. நபி (ஸல்) அவர்கள், "இவற்ைிலிருந்து பால் கைந்து 
நம்மிரடகய பகிர்ந்துதகாள்கவாம்'' என்று தொன்னார்கள். அவ்வாகை நாங்கள் 
பால் கைந்து எங்க ளில் ஒவ்தவாருவரும் தமக்குரிய பங்ரகப் பருகிகனாம். 
நபி (ஸல்) அவர்களுக்குரிய பங்ரக அவர்களுக்காக எடுத்துரவத்கதாம். நபி 
(ஸல்) அவர்கள் இைவில் (எங்களிடம்) வந்து, உைங்கிக்தகாண்டிருப்பவரை 
விழிக்கச் தெய்யாமல், விழித்திருப்பவர்களுக்குக் ககட்கும் விதமாக 
(தமதுவாக) முகமன் (ெலாம்) தொல்வார்கள். பிைகு பள்ளிவாெலுக்குச் தென்று 
ததாழு வார்கள். பிைகு தமது பானத்ரத கநாக்கி வந்து (அரத) 
அருந்துவார்கள். இந்நிரலயில், எனது பங்ரக நான் அருந்திவிட்ட நிரலயில் 
ஓர் இைவில் என்னிடம் ரைத்தான் வந்து, "முஹம்மத் அவர்கள் 
அன்ொரிகளிடம் தெல்லும்கபாது அவர்களுக்கு அன் ொரிகள் அன்பளிப்புகள் 
வழங்குகிைார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களும் அரதப் தபற்று (புெித்து)க்தகாள் 
கிைார்கள். இந்த ஒரு மிடறு(ப் பால்) அவர்களுக்குத் கதரவகய இருக்காது'' 
என்று தொன்னான். எனகவ, நான் அந்தப் பாரல கநாக்கிச் தென்று அரதப் 
பருகிவிட்கடன். என் வயிற்றுக்குள் பால் இைங்கியதும், (அருந்திய) அந்தப் 
பாரல(த் திருப்பி)க் தகாடுக்க வழியில்ரல என்பரத நான் உணர்ந்கதன். 
பிைகு ரைத்தான் "உனக்குக் ககடு கநைட்டும்! என்ன காரியம் தெய்துவிட் 
டாய்! முஹம்மத் அவர்களுக்குரிய பானத்ரதப் பருகிவிட்டாகய? அவர் 
(வடீ்டுக்கு) வரும் கபாது, பால் இல்லாதரதக் கண்டு உனக்தகதிைாகப் 
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பிைார்த்தித்துவிட்டால் நீ அழிந்துகபாவாய். உனது இம்ரமயும் மறுரமயும் 
(பாழாகிப்) கபாய்விடுகம!'' என்று என்ரனச் ெஞ்ெலப்படுத் தினான். அப்கபாது 
என்மீது ஒரு ொல்ரவ இருந்தது. அரத என் பாதங்கள்மீது கபார்த் தினால் 
தரல தவளிகய ததரியும். தரலமீது கபார்த்தினால் என் பாதங்கள் தவளிகய 
ததரியும். (உடல் முழுவதும் கபார்த்தி மூடிக் தகாள்ளும் அளவுக்கு அது 
இருக்கவில்ரல.) எனக்கு (அன்ைிைவு குற்ை உணர்வால்) தூக்ககம 
வைாமலாயிற்று. என்னிரு கதாழர்ககளா (நிம்மதியாகத்) தூங்கிவிட்டனர். நான் 
தெய்த தவரை அவர்களிருவரும் தெய்யவில்ரல. பிைகு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
வந்து வழக்கம்கபால் ெலாம் தொன்னார்கள். பிைகு பள்ளிவாெலுக்குச் தென்று 
ததாழுதார்கள். பிைகு தமது பானத்ரத கநாக்கி வந்து, அரதத் திைந்தார்கள். 
அதில் எதுவும் இருக்க வில்ரல. அப்கபாது வானத்ரத கநாக்கித் தமது 
தரலரய உயர்த்தினார்கள். "இப் கபாது எனக்தகதிைாக அவர்கள் பிைார்த்திப் 
பார்கள். நான் அழிந்துகபாய்விடுகவன்'' என்று நான் (எனக்குள்கள) 
கூைிக்தகாண்கடன். ஆனால் அவர்கள், "இரைவா! எனக்கு உண்ண 
உணவளித்தவருக்கு நீ உணவளிப்பாயாக! எனக்குப் பருகப் பானம் 
புகட்டியவருக்கு நீ புகட்டுவாயாக!'' (அல்லாஹும்ம அத்இம் மன் அத்அமன ீ
வஸ்கி மன் ெகான)ீ என்று பிைார்த்தித்தார்கள். நான் அந்தச் ொல்ரவரய 
எடுத்து அரத இறுக்கமாக என்மீது கட்டிக்தகாண்டு, கத்திரய 
எடுத்துக்தகாண்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குரிய அந்த 
தவள்ளாடுகரள கநாக்கிச் தென்று, அவற்ைில் தகாழுத்த ஆடு எது என்பரதப் 
பார்த்து, அரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காக அறுக்கலாம் என 
நிரனத்கதன். ஆனால், அவற்ைின் பால்மடிகள் திைண்டு காணப்பட்டன. 
அவற்ைில் ஒவ்தவான்றும் பால் சுைந்து காணப்பட்டன. உடகன நான் 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்தார் பால் கைப்பதற்குப் பயன்படுத்தும் 
ஒரு பாத்திைத்ரத கநாக்கிச் தென்று அதில் பால் கைந்கதன். அதில் நுரை 
ததும்பும் அளவுக்குக் கைந்கதன். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்கதன். அப்கபாது அவர்கள், "இன்ைிைவு நீங்கள் உங்களுக்குரிய 
பானத்ரதப் பருகினரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! தாங்கள் பருகுங்கள்'' என்கைன். அவர்கள் பருகி விட்டுப் பிைகு 
(மீதிரய) என்னிடம் தகாடுத்தார்கள். பிைகு (மீண்டும்) நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! (இன்னும்) பருகுங்கள்'' என்கைன். அவர்கள் பருகிவிட்டுப் பிைகு 
(மீதிரய மீண்டும்) என்னிடம் தகாடுத்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களின் தாகம் 
தணிந்துவிட்டது; அவர்களது பிைார்த்தரன எனக்குக் கிரடத்துவிட்டது 
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என்பரத நான் அைிந்துதகாண்டகபாது, (மகிழ்ச்ெியால்) பூமியில் 
விழுமளவுக்குச் ெிரித்கதன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "மிக்தாகத! ஏகதா 
ஒரு குறும்பு தெய்துள்ளரீ்! அது என்ன?'' என்று ககட்டார்கள். நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! இன்னின்னவாறு நடந்தது. இப்படி நான் தெய்கதன்'' 
என்று தொன்கனன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இது 
அல்லாஹ்விடமிருந்து வந்துள்ள கருரணகய ஆகும். இரத (முன்கப) 
என்னிடம் ததரிவித்திருக்கக் கூடாதா? நம் கதாழர்கள் இருவரையும் நாம் 
எழுப்பி, அவர் களுக்கும் அரதக் கிரடக்கச் தெய்திருக்க லாகம!'' என்று 
கூைினார்கள். அப்கபாது நான், "தங்கரளச் ெத்திய (மார்க்க)த்துடன் 
அனுப்பியவன் மீதாரண யாக! அரதத் தாங்களும் தங்களுடன் நானும் 
அரடந்துதகாண்ட பின் மக்களில் கவறு யாருக்குக் கிரடத்தாலும் (கிரடக்கா 
விட்டாலும்) அரத நான் தபாருட்படுத்த மாட்கடன்'' என்று கூைிகனன். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் மிக்தாத் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4178 அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
நூற்று முப்பது கபர் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். அப்கபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் யாரிடமாவது உணவு இருக்கிைதா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதரிடம் ஒரு "ஸாஉ' அல்லது "கிட்டத்தட்ட 
அந்த அளவு' உணவு(க்கு கவண்டிய மாவு) இருந்தது. அது தண்ணரீ் விட்டுக் 
குரழக்கப்பட்டது. (ெற்று கநைத்திற்குப்) பின் பைட்ரடத் தரலயுரடய 
உயைமான இரணரவப்பாளைான மனிதர் ஒருவர் ஆடுகரள ஓட்டியபடி 
வந்தார். அவரிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், "(இரவ) விற்பரனக்கா? அல்லது 
அன்பளிக்கவா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், "இல்ரல. விற்பரனக்குத்தான்'' 
என்ைார். அவரிடமிருந்து நபி (ஸல்) அவர்கள் ஓர் ஆட்ரட விரலக்கு 
வாங்கினார்கள். அது அறு(த்துச் ெரம)க்கப்பட்டது. அதன் ஈைரலப் 
தபாரிக்கும்படி நபி (ஸல்) அவர்கள் உத்தைவிட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! எங்கள் நூற்று முப்பது கபரில் ஒருவர் விடாமல் ஆளுக்தகாரு 
துண்ரட நபி (ஸல்) அவர்கள் தவட்டித் தந்தார்கள். அங்கிருந்தவருக்கு 
(அப்கபாகத) அவரிடகம தகாடுத்தார்கள். அங்கில்லாத வருக்காக எடுத்து 
ரவத்(துப் பிைகு தகாடுத்) தார்கள். பிைகு இரு அகன்ை தட்டுக(ளில் அந்த 
இரைச்ெி)கரள ரவத்தார்கள். அவற்ைிலி ருந்து நாங்கள் அரனவரும் 
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வயிைாை உண் கடாம். அப்படியிருந்தும் அவ்விரு தட்டு களிலும் மீதி 
இருந்தது. எனகவ, அரத நான் ஒட்டகத்தின் மீது ஏற்ைிக்தகாண்கடன்.60  
 
4179 அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: திண்ரணத் 
கதாழர்கள் (அஸ்ஹாபுஸ் ஸுஃப்பா) ஏரழகளாக இருந்தார்கள். ஒரு முரை 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "யாரிடம் இைண்டு கபருக்கான உணவு உள்ளகதா அவர், 
மூன்ைாம(வைாகத் திண்ரணத் கதாழர் களில் ஒரு)வரை அரழத்துச் 
தெல்லட்டும். யாரிடம் நான்கு கபருக்கான உணவு இருக்கிைகதா அவர் 
ஐந்தாவது அல்லது ஆைாவது கபரை அரழத்துச் தெல்லட்டும்'' என்று 
கூைினார்கள். (இவ்வாகை நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்) அல்லது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் எப்படிச் தொன்னார்ககளா அரதப் கபால. (என் தந்ரத) 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் மூன்று கபரை அரழத்துவந்தார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் பத்துப் கபருடன் (தம் வடீ்டுக்குச்) தென்ைார்கள். அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்கள் மூன்று கபருடன் வந்தகபாது, வடீ்டில் நானும் என் தந்ரதயும் என் 
தாயார் (உம்மு ரூமான்) அவர்களும் தாம் இருந்கதாம். -"என் மரனவியும் 
எங்கள் வடீ்டிற்கும் (என் தந்ரத) அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களின் வடீ்டிற்கும் 
கெர்ந்து பணிபுரிந்துவந்த பணிப் தபண்ணும்...' என அவர்கள் குைிப்பிட்டார்களா 
என எனக்குத் ததரியவில்ரல என்கிைார்கள் அைிவிப்பாளர் அபூஉஸ்மான் 
அந்நஹ்தீ (ைஹ்) அவர்கள்.- அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் (விருந்தினருக்கு 
உணவளிக்குமாறு தம் வடீ்டாரிடம் கூைிவிட்டு) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
(தென்று) இைவு உணவு அருந்தினார்கள். பிைகு (நபியவர்களுடன்) இைா 
ததாழுரக ததாழும்வரை (அவர் களுடன்) தங்கினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
உைங்கச் தெல்லும்வரை அவர்களுடன் தங்கியிருந்துவிட்டு, இைவில் 
அல்லாஹ் நாடிய கநைம் கழிந்த பின்னர் வடீ்டுக்குத் திரும்பிவந்தார்கள். 
அப்கபாது அவர்களுரடய துரணவி யார் (அதாவது என் தாயார்), "உங்கள் 
விருந் தாளிகரள' அல்லது "உங்கள் விருந்தாளிரய' உபெரிக்க வைாமல் 
தாமாதமானதற்கு என்ன காைணம்?'' என்று ககட்டார். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள், 
"அவர்களுக்கு நீ இைவு உணவு அளிக்கவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்குத் துரணவியார், "நீங்கள் வைாமல் உண்ண முடியாததன அவர்கள் 
மறுத்து விட்டனர். நாங்கள் (உண்ணும்படி) ககட்டுக் தகாண்டகபாதும் 
(அவர்கள் ெம்மதிக்காமல்) எங்கரள மிரகத்துவிட்டனர்'' என்று பதிலளித்தார். 
(என் தந்ரத விருந்தாளிகரளக் கவனிக்கும் தபாறுப்ரப என்னிடம் 
ஒப்பரடத்துச் தென்ைிருந்ததால் என்ரனக் கண்டிப்பார்ககளா என்ைஞ்ெி) நான் 
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தென்று ஒளிந்துதகாண்கடன். அவர்கள், "தடியா!' என்று (ககாபத்துடன்) 
அரழத்து, "உன் மூக்கறுந்து கபாக!'' என்று (என்ரன) ஏெினார்கள். 
(விருந்தாளிகரள கநாக்கி) "மகிழ்ச்ெியாக இல்ரல; நீங்கள் உண்ணுங்கள்'' 
என்று கூைினார்கள். (தம் வடீ்டாரை கநாக்கி, "என்ரன எதிர்பார்த்துத்தாகன 
விருந்தாளிகளுக்குச் ெிைமம் தகாடுத்து விட்டீர்கள்! இதற்குத் தண்டரனயாக) 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் ஒருகபாதும் இரத உண்ணமாட்கடன்'' 
என்று தொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நாங்கள் ஒரு கவள 
உணரவ எடுக்கும்கபாததல்லாம் அதன் கீழ்ப் பகுதியிலிருந்து அரதவிட 
அதிகமாகப் தபருகியது. இறுதியில் நாங்கள் அரனவரும் வயிைாை 
உண்கடாம். அந்த உணவு முன்பிருந்தரதவிடக் கூடுதலாகிவிட்டிருந்தது. அது 
முன்பிருந்த அளவிகலா, அல்லது அரதவிடக் கூடுதலாககவா 
மாைியிருப்பரதக் கண்ட அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் தம் துரணவியாரிடம், "பனூ 
ஃபிைாஸ் குலமககள! என்ன இது?'' என்று (வியப்புடன்) ககட்க, என் தாயார், 
"என் கண் குளிர்ச்ெியின் மீதாரணயாக! இந்த உணவு முன்பிருந்தரதவிட 
மூன்று மடங்கு அதிகமாகிவிட்டிருக்கிைது'' என்று தொன்னார். பிைகு அபூபக்ர் 
(ைலி) அவர்கள் (தமது ெத்தியத்ரத முைித்துவிட்டு) அதிலிருந்து உண்டார்கள். 
கமலும், "அதுதவல்லாம் (நான் ஒருகபாதும் இரத உண்ணமாட்கடன் என 
நான் ெத்தியம் தெய்தததல்லாம்) ரைத்தானால் ஏற்பட்டடகத'' என்று 
கூைிவிட்டு, பிைகு அதிலிருந்து கமலும் ஒரு கவளம் உண்டார்கள். பிைகு 
அரத நபி (ஸல்) அவர்களிடம் எடுத்துச் தென்ைார்கள். பிைகு அந்த உணவு 
நபி (ஸல்) அவர் களிடம் இருக்கலாயிற்று. (அப்கபாது) எங்களுக்கும் ஒரு 
கூட்டத்தாருக்குமிரடகய ெமாதான ஒப்பந்தம் இருந்துவந்தது. ஒப்பந்தக் 
காலம் முடிவுக்கும் வந்தது. (இனி அவர்கள் கபாருக்கு வந்தால் அவர்கரள 
எதிர்தகாள் வதற்காக) நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களில் பன்னிைண்டு கபரைத் 
தளபதிகளாக்கி ஒவ் தவாருவருடனும் ெில வைீர்கரள ஒப்பரடத் தார்கள். 
ஒவ்தவாரு தளபதியுடனும் எத்தரன கபர் இருந்தனர் என்பரத அல்லாஹ்கவ 
அைிவான். எனினும், அப்பரடயினரிடம் அந்த உணரவக் 
தகாடுத்தனுப்பினார்கள். அவர்கள் அரனவரும் அதிலிருந்து உண்ட னர். 
(இவ்வாகை அவர்கள் அைிவித்தார்கள்) அல்லது அவர்கள் எப்படி 
அைிவித்தார்ககளா அரதப் கபால.61 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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4180 அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: எங்கள் 
(வடீ்டுக்கு) விருந்தாளிகள் ெிலர் வந்தனர். அந்த இைவில் என் தந்ரத 
(அபூபக்ர்-ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
கபசுவதற்காகச் தென்றுவிட்டார்கள். (அவர்கள் தெல்வதற்கு முன் என்னிடம்,) 
"அப்துர் ைஹ்மாகன! உன் விருந்தாளிகரள (இைவு உணவு தகாடுத்து) 
கவனித்துக்தகாள்'' என்று கூைினார்கள். மாரல கநைமானதும் நாங்கள் 
விருந்தாளிகளுக்கு உணவு தகாண்டுவந்து தகாடுத்கதாம். ஆனால் அவர்கள், 
"குடும்பத் தரலவர் வந்து எங்களுடன் உண்ணாத வரை நாங்கள் உண்ண 
மாட்கடாம்'' என்று கூைி, மறுத்துவிட்டனர். அப்கபாது அவர்களிடம் நான், 
"அவர் (என் தந்ரத) ஓர் இரும்பு மனிதர். நீங்கள் விருந்து 
உண்ணவில்ரலயானால், நான்தான் அவரிடம் அவஸ்ரதப்பட 
கவண்டியிருக்கும் என அஞ்சு கிகைன்'' என்று தொன்கனன். அப்படியிருந்தும் 
அவர்கள் மறுத்துவிட்டனர். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் வடீ்டுக்கு வந்ததும் முதல் 
கவரலயாக விருந்தாளிகரளப் பற்ைிகய ககட்டார்கள். "உங்கள் 
விருந்தாளிகளுக்கு உணவு தகாடுத்துவிட்டீர்களா?'' என்று ககட்டார்கள். 
வடீ்டார், "இல்ரல. அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அவர்களுக்கு இன்னும் 
நாங்கள் உணவு தகாடுக்கவில்ரல'' என்று பதிலளித்த னர். அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்கள், "நான் அப்துர் ைஹ்மானிடம் (அவர்களுக்கு உணவு தகாடுக்குமாறு) 
கட்டரளயிடவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். உடகன நான் அங்கிருந்து 
நகர்ந்கதன். அப்கபாது அவர்கள், "அப்துர் ைஹ்மான்!' என அரழத்தார்கள். நான் 
ஒளிந்துதகாண் கடன். அவர்கள் "தடியா! உன்மீது அறுதி யிட்டுச் 
தொல்கிகைன். என் குைல் உன் காதில் விழுந்தால் இங்கு வந்துவிடு'' என்று 
கூைினார்கள். நான் வந்து, "அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியமாக! என்மீது எந்தக் 
குற்ைமும் இல்ரல. இகதா! உங்கள் விருந்தாளிகளி டகம ககட்டுப் பாருங்கள். 
நான் அவர்களிடம் உணரவக் தகாண்டுவந்து ரவத்கதன். நீங்கள் வரும்வரை 
நாங்கள் உண்ணமாட்கடாம் என அவர்கள்தாம் மறுத்துவிட்டனர்'' என்று 
தொன்கனன். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள், "எங்கள் விருந்ரத ஏற்காமலிருக்க 
உங்களுக்கு என்ன வந்தது?'' என்று ககட்டார்கள். கமலும், (என் தந்ரத) 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாரண யாக! இன்ைிைவு இரத 
நான் உண்ணமாட்கடன்'' என்று கூைிவிட்டார்கள். அதற்கு விருந்தாளிகள், 
"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நீங்கள் உண்ணாத வரை நாங்களும் இரத 
உண்ணமாட்கடாம்'' என்று கூைினர். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள், "இன்ைிைரவப் 
கபான்று தர்மெங்கடமான ஓர் இைரவ நான் ஒரு கபாதும் கண்டதில்ரல'' 
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என்று கூைிவிட்டு, "உங்களுக்கு என்ன ககடு! உங்கள் விருந்ரத 
எங்களிடமிருந்து ஏன் நீங்கள் மறுக்கிைரீ்கள்?'' என்று கூைிவிட்டு, "(நான் 
உண்ணமாட்கடன் எனச் ெத்தியம் தெய்த) முந்ரதய நிரலப்பாடு 
ரைத்தானால் விரளந்ததாகும்'' என்ைார்கள். பிைகு "உங்கள் உணரவக் 
தகாண்டுவாருங்கள்'' என்று கூைினார்கள். உணவு தகாண்டுவைப் பட்டதும் 
அல்லாஹ்வின் தபயர் (பிஸ்மில்லாஹ்) தொல்லி உண்டார்கள். விருந்தினரும் 
உண்டனர். காரலயில் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் 
தென்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இவர்கள் (தமது ெத்தியத்தில்) உறுதியாக 
இருந்தனர். நான்தான் ெத்தியத்ரத முைித்து விட்கடன்'' என்று கூைி 
நடந்தரதத் ததரிவித்தார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இல்ரல. 
அவர்களில் நீகை நன்ரம புரிந்தவர். அவர்களில் நீகை ெிைந்தவர்'' என்று 
கூைினார்கள். அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவர் கூறுகிைார்: அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள், 
ெத்திய முைிவுக் குப் பரிகாைம் தெய்தார்களா என்பது ததாடர் பாக எனக்குத் 
தகவல் கிரடக்கவில்ரல. 
 
 பாடம் : 33 உணவு குரைவாக இருக்கும்கபாது அனுெரித்து 
நடந்துதகாள்வதன் ெிைப்பும், இருவருரடய உணவு மூவ ருக்குப் 
கபாதுமானதாகும் என்பதும்.  
4181 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இருவருரடய 
உணவு மூவருக்குப் கபாதுமானதாகும். மூவரின் உணவு நால் வருக்குப் 
கபாதுமானதாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.62  
 
4182 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒருவருரடய உணவு இருவருக்குப் கபாது 
மானதாகும். இருவரின் உணவு மூவருக்குப் கபாதுமானதாகும். நால்வரின் 
உணவு எண்மருக்குப் கபாதுமானதாகும்'' என்று கூைியரதக் ககட்கடன். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இஸ்ஹாக் 
பின் இப்ைாஹமீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்'' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது. "நான் ககட்கடன்'' என 
ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாகக் குைிப்பு இல்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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4183 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவருரடய 
உணவு இருவருக்குப் கபாதுமானதாகும். இருவரின் உணவு நால்வருக்குப் 
கபாதுமானதாகும். இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4184 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மனிதருரடய உணவு இரு 
மனித ருக்குப் கபாதுமானதாகும். இரு மனிதரின் உணவு நால்வருக்குப் 
கபாதுமானதாகும். நால்வரின் உணவு எண்மருக்குப் கபாதுமானதாகும். இரத 
ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 34 இரைநம்பிக்ரகயாளர் ஒகை குடலில் உண்பார். இரைமறுப்பாளன் 
ஏழு குடல்களில் உண்பான்.63  
 
4185 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரைமறுப்பாளன் ஏழு குடல்களில் 
உண்பான். இரைநம்பிக்ரகயாளர் ஒகை குடலில் உண்பார். இரத இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
4186 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய தாவது: இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் ஓர் 
ஏரழ(க்கு விருந்தளித்தகபாது அவர் உண்ணும் முரை) ரயக் கவனித்தார்கள். 
அவருக்கு முன் உணரவ ரவக்கலானார்கள். (மீண்டும் மீண்டும்) அவருக்கு 
முன் ரவத்துக் தகாண்கட இருந்தார்கள். அவர் (அளவுக்கு மீைி) நிரைய 
உண்டுதகாண்டிருந்தார். அப்கபாது இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் (என்னிடம்), 
"இவரை என்னிடம் அரழத்து வைாகத. ஏதனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இரைமறுப்பாளன் ஏழு குடல்களில் உண்பான்' என்று 
கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள்.64  
 
4187 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
இரைநம்பிக்ரகயாளர் ஒகை குடலில் உண்பார். இரைமறுப்பாளன் ஏழு குடல் 
களில் உண்பான். இரத ஜாபிர் (ைலி) மற்றும் இப்னு உமர் (ைலி) ஆகிகயார் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர் களிடமிருந்து 
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மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர்களும் அைிவிக்கி ைார்கள் என்பது பற்ைிய குைிப்பு இல்ரல. 
 
4188 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரைநம்பிக்ரகயாளர் ஒகை குடலில் 
உண்பார். இரைமறுப்பாளன் ஏழு குடல்களில் உண்பான். இரத அபூமூொ 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் வாயிலாக மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 
 4189 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் இரைமறுப்பாளர் ஒருவர் விருந்தாளியாக வந்து 
தங்கினார். அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓர் 
ஆட்டிலிருந்து பால் கைந்து தகாடுக்கும்படி உத்தைவிட்டார்கள். அவ்வாகை 
கை(ந்து அவரிடம் தகாடு)க்கப்பட்டது. அவர் அந்தப் பாரலப் பருகினார். பிைகு 
மற்கைார் ஆட்டில் பால் கைக்கப்பட்டது. அரதயும் பருகினார். பிைகு மீண்டும் 
ஓர் ஆட்டில் கைக்கப்பட்டது. அரதயும் பருகினார். இவ்வாைாக ஏழு 
ஆடுகளிலிருந்து கைக்கப்பட்ட பாரல அவர் பருகினார். மறு நாள் காரலயில் 
அவர் இஸ்லாத்ரதத் தழுவினார். அப்கபாது ஓர் ஆட்டில் பால் கைந்து 
அவருக்கு வழங்கும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தைவிட, 
அவர் அந்தப் பாரலப் பருகினார். மற்கைார் ஆட்டில் பால் கைந்து 
தகாடுக்கும்படி உத்தைவிட்டகபாது, அவைால் அரத முழுவதுமாகப் பருக 
முடியவில்ரல. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இரை 
நம்பிக்ரகயாளர் ஒகை குடலில் பருகுவார். இரைமறுப்பாளன் ஏழு 
குடல்களில் பருகுவான்'' என்று கூைினார்கள்.  
 
பாடம் : 35 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உணரவக் குரை 
தொல்லமாட்டார்கள்.  
 
4190 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எந்த உணரவயும் ஒருகபாதும் குரை தொன்னதில்ரல. ஒரு 
தபாருள் பிடித்தால் அரத உண்பார்கள்; பிடிக்காவிட்டால் (உண்ணாமல்) 
விட்டுவிடுவார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
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மற்கைார் அைிவிப்பா ளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4191 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எந்த உணரவயும் ஒருகபாதும் குரை தொன்னரத நான் 
கண்டதில்ரல. உணவு பிடித்திருந்தால் உண்பார்கள்; பிடிக்காவிட்டால் 
(உண்ணாமல்) அரமதியாக இருந்துவிடுவார்கள்.65 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 
 

   
 

 

 
 

அத்தியாயம் - 37 : ஆரடயும் அலங்காைமும் 
ஹதஸீ் 4192 – 4318 வரை 
பாடம் : 1 தபான் மற்றும் தவள்ளிப் பாத்திைங் கரள, பருகுவதற்காககவா 
மற்ை கநாக் கங்களுக்காககவா பயன்படுத்துவது ஆண்களுக்கும் 
தபண்களுக்கும் தரட தெய்யப்பட்டதாகும்.2  
 
4192 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தவள்ளிப் 
பாத்திைங்களில் (பானங்கரள) அருந்துகின்ைவர், தமது வயிற்ைில் மிடறு 
மிடைாக நைக தநருப்ரபகய விழுங்குகிைார். இரத நபி (ஸல்) அவர்களின் 
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துரணவி யார் உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக் கிைார்கள்.3 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஒன்பது 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் உரபதுல்லாஹ் 
பின் உமர் பின் ஹஃப்ஸ் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து அலீ பின் முஸ்ஹிர் 
(ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கும் அைிவிப்பில், "தவள்ளி மற்றும் தபான் 
பாத்திைங்களில் உண்ணகவா பருககவா தெய்கின்ைவர்...'' என்று கூடுதலாக 
இடம்தபற்றுள்ளது. ஆனால், மற்ைவர்களின் அைிவிப்புகளில் "உண்பது' 
ததாடர்பாககவா "தபான் பாத்திைம்' பற்ைிகயா குைிப்பு இல்ரல.  
 
4193 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தபான் அல்லது 
தவள்ளிப் பாத்திைத்தில் (பானங்கரளப்) பருகியவர், தமது வயிற்ைில் மிடறு 
மிடைாக நைக தநருப்ரபகய விழுங்கு கிைார். இரத உம்மு ெலமா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
 

 பாடம் : 2 தபான் மற்றும் தவள்ளிப் பாத்திைத் ரதப் பயன்படுத்துவது  
ஆண், தபண் இரு பாலருக்கும் தரட தெய்யப்பட் டுள்ளது. தபான் கமாதிைம் 
மற்றும் பட்டாரட அணிவது ஆண்களுக்குத் தரட தெய்யப்பட்டுள்ளது; 
தபண்க ளுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. பட்டுக் கரை கபான்ைவற்ரை, நான்கு 
விைல்கள் அளவுக்கு மிகாமல் பயன் படுத்துவது ஆண்களுக்கு அனுமதிக் 
கப்பட்டுள்ளது. 
 
 4194 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஏழு விையங்கரளக் கரடப்பிடிக்கும்படி எங்களுக்குக் 
கட்டரளயிட்டார்கள். ஏழு தெயல்கரளச் தெய்ய கவண்டாதமன எங்களுக்குத் 
தரட விதித்தார்கள். எங்களுக்கு அவர்கள் கட்டரளயிட்ட ஏழு 
விையங்களாவன: 1. கநாயாளிகரள நலம் விொரிப்பது. 2. ஜனாஸாரவப் 
பின்ததாடர்ந்து தெல்வது. 3. தும்மிய(வர் "அல்லாஹ்வுக்கக எல்லாப் புகழும்' 
என்று கூைினால் அ)வருக்கு ("அல்லாஹ், உங்க ளுக்குக் கருரண 
புரிவானாக!' என்று) மறுதமாழி கூறுவது. 4. ெத்தியத்ரத நிரைகவற்றுவது 
அல்லது (உன்கனாடு ததாடர்புரடய ஒரு விையத்தில்) ெத்தியம் 
தெய்தவருக்கு அரத நிரை கவற்ை உதவுவது. 5. அநீதியிரழக்கப்பட்டவருக்கு 
உதவுவது. 6. விருந்தரழப்ரப ஏற்றுக்தகாள் வது. 7. (மக்களிரடகய) 
ெலாரமப் பைப்புவது. எங்களுக்கு அவர்கள் தரட விதித்த ஏழு 
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விையங்களாவன: 1. (ஆண்கள்) "தபான் கமாதிைம் அணிவது' அல்லது 
"கமாதிைங்கள் அணிவது' 2. தவள்ளிப் பாத்திைத்தில் பருகுவது. 3. தமன்பட்டுத் 
திண்டு பயன்படுத்துவது. 4. (ஆண்கள் எகிப்தியப்) பட்டு கலந்த பஞ்ொரட 
அணிவது. 5. (ஆண்கள்) ொதாைணப் பட்டு அணிவது. 6. (ஆண்கள்) தகட்டிப் 
பட்டு அணிவது. 7. (ஆண்கள்) அலங்காைப் பட்டு அணிவது.4 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் பைாஉ பின் 
ஆஸிப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "ெத்தியத்ரத நிரைகவற்றுவது, அல்லது 
ெத்தியம் தெய்தவருக்கு அரத நிரைகவற்ை உதவுவது' என்பது இடம்தபை 
வில்ரல. அதற்குப் பகைமாக "கண்தடடுக்கப் பட்ட தபாருள் பற்ைி அைிவிப்புச் 
தெய்வது' என இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் பைாஉ பின் ஆஸிப் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், "ெத்தியத்ரத நிரைகவற்று வது' என ஐயப்பாடின்ைி 
அைிவிக்கப் பட்டுள்ளது. கமலும் அவற்ைில் "தவள்ளிப் பாத்திைத்தில் பருகுவது; 
ஏதனனில், இம்ரம யில் அதில் பருகியவர் மறுரமயில் அதில் 
பருகமாட்டார்'' என்று கூடுதலாக இடம்தபற் றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் ஏழு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. இவற்ைிலும் 
கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ள தகவல்ககள இடம்தபற்றுள்ளன. ஆனால், 
"(மக்களிரடகய) ெலாரமப் பைப்பு வது' என்பதற்குப் பகைமாக "ெலாமுக்குப் 
பதிலுரைப்பது' என இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும் "(ஆண்கள்) தங்க கமாதிைம் 
அணி வது அல்லது "தங்க வரளயம் அணிவது' என்று (ஐயத்துடன்) 
காணப்படுகிைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "ெலாரமப் பைப்புவது' என்றும் "தங்க 
கமாதிைம் அணிவது' என்றும் ெந்கதகமின்ைி இடம்தபற்றுள்ளது. 
 
 4195 அப்துல்லாஹ் பின் உரகம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி) அவர்களுடன் "மதாயின்' (இைாக்) நகரில் 
இருந்தகபாது, அவர்கள் பருகுவதற் குத் தண்ணரீ் ககட்டார்கள். அப்கபாது 
அவர்களிடம் (மஜூெி மதத்தவைான) ஊர்த் தரலவர் தவள்ளிப் பாத்திைத்தில் 
பானம் தகாண்டுவந்தார். ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள் அரத அவர்மீது 
வெீிதயைிந்து விட்டு (அங்கிருந்தவர்களிடம்) பின்வருமாறு கூைினார்கள்: நான் 
(ஏன் அவர்மீது வெீிதயைிந்கதன் என்பதற்கான காைணத்ரத) உங்களிடம் ததரி 
விக்கிகைன். நான் அவரிடம் இ(ந்த தவள்ளிப் பாத்திைத்)தில் பருகத் தை 
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கவண்டாம் எனக் கட்டரளயிட்டிருந்கதன். (அவர் அரதக் ககட்காமல் 
அதிகலகய மீண்டும் பருகத் தந்தார்). அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"தபான் மற்றும் தவள்ளிப் பாத்தி ைத்தில் பருக கவண்டாம்; அலங்காைப் 
பட்ரடகயா ொதாைணப் பட்ரடகயா பயன்படுத்த கவண்டாம். ஏதனனில், 
அரவ இம்ரமயில் (இரைமறுப்பாளர்களான) அவர்களுக்கும் மறுரம நாளில் 
(இரைநம்பிக்ரகயாளர்களான) உங்களுக்கும் உரியரவ ஆகும்'' என்று 
கூைினார்கள்.5 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உரகம் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நாங்கள் "மதாயின்' நகரில் ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி) 
அவர்கள் அருகில் இருந்கதாம்...'' என்று ஹதீஸ் துவங்குகிைது. அதில் 
"மறுரம நாளில்' எனும் தொற்தைாடர் இடம் தபைவில்ரல. மற்ை தகவல்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை காணப்படுகின்ைன. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) அவர்களது ஓர் அைிவிப்பில் 
ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து இப்னு அபரீலலா (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவித்தார் என்றும், மற்கைார் அைிவிப்பில் அபூஃபர்வா (ைஹ்) அவர்கள் "நான் 
அப்துல்லாஹ் பின் உரகம் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து ககட்கடன்' என்றும் 
இடம்தபற்றுள்ளது. சுஃப்யான் (ைஹ்) அவர்கள், "இப்னு அப ீரலலா (ைஹ்) 
அவர்கள் அப்துல்லாஹ் பின் உரகம் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத தெவியுற் 
ைார்கள் என்கை நான் எண்ணுகிகைன்'' என்று கூைியதாகவும் 
இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "மதாயின் நகரில் ஹுரதஃபா (ைலி) 
அவர்கள் பருகுவதற்குத் தண்ணரீ் ககட்டகபாது நான் அங்கிருந்கதன். அப் 
கபாது ஒருவர் தவள்ளிப் பாத்திைதமான் ரைக் தகாண்டுவந்தார்...'' என்று 
இப்னு அப ீரலலா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாகச் தெய்தி ஆைம்பிக்கிைது. மற்ை 
விவைங்கள் கமற் கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் எந்த அைிவிப்பிலும் "நான் அங்கிருந்கதன்'' எனும் 
வாெகம் இடம்தபை வில்ரல. முஆத் பின் முஆத் (ைஹ்) அவர் களது 
அைிவிப்பில் மட்டுகம அவ்வாறு இடம்தபற்றுள்ளது. மற்ைவர்களின் அைிவிப் 
பில் "ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள் பருகுவதற்குத் தண்ணரீ் ககட்டார்கள்'' 
என்பதாககவ இடம் தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுரதஃபா (ைலி) 
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அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 
 4196 அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபரீலலா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள் பருகுவதற்குத் தண்ணரீ் ககட்டகபாது, அக்னி 
ஆைாதரனயாளர் (மஜூெி) ஒருவர் ஒரு தவள்ளிப் பாத்திைத்தில் தண்ணரீ் 
தகாண்டுவந்தார். அப்கபாது ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ொதாைணப் பட்ரடகயா அலங் காைப் பட்ரடகயா 
அணிய கவண்டாம். தபான் மற்றும் தவள்ளிப் பாத்திைங்களில் பருக 
கவண்டாம். தபான் மற்றும் தவள்ளித் தட்டுகளில் உண்ண கவண்டாம். 
ஏதனனில், அரவ இம்ரமயில் (இரைமறுப்பாளர்களான) அவர்களுக்கு 
உரியரவ ஆகும்'' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன் என்ைார்கள். 
 
 4197 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் பள்ளிவாெலின் நுரழவாயில் அருகக 
ககாடுகபாட்ட பட்டாரட ஒன்று விற்கப்படுவரதக் கண்டார்கள். அப்கபாது 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! இரதத் தாங்கள் வாங்கிக்தகாண்டால், 
தவள்ளிக்கிழரம யன்று மக்களுக்காக (உரையாற்ை) நிற்கும்கபாதும், 
தங்களிடம் தூதுக் குழுக்கள் வரும்கபாதும் அணிந்துதகாள்ளலாகம?'' என்று 
தொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மறுரம நாளில் எந்த 
நற்கபறும் இல்லாதவர்தாம் இரத (இம்ரமயில்) அணிவார்'' என்று 
கூைினார்கள். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அத்தரகய 
ெில பட்டாரடகள் வந்தன. அவற்ைில் ஓர் ஆரடரய உமர் (ைலி) 
அவர்களுக்கு வழங்கினார்கள். அப்கபாது உமர் (ைலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! இரத எனக்கு அணியத் தருகிைரீ்கள். ஆனால், 
(பள்ளி வாெலின் நுரழவாயில் அருகக விற்றுக்தகாண்டிருந்த) "உத்தாரித் 
(பின் ஹாஜிப்)' என்பாரின் பட்டாரட விையத்தில் தாங்கள் கவறு விதமாகக் 
கூைினரீ்ககள?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"இரத நீங்கள் அணிந்துதகாள்வதற்காக நான் உங்களுக்குத் தைவில்ரல'' 
என்று தொன்னார்கள். ஆககவ, உமர் (ைலி) அவர்கள் அரத மக்காவிலிருந்த 
இரணரவப்பாளைான தம் ெககாதைர் ஒருவருக்கு அணியக் 
தகாடுத்துவிட்டார்கள்.6 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
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அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாக வும் 
வந்துள்ளது.  
 
4198 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "தமீம்' குலத்ரதச் 
கெர்ந்த உத்தாரித் (பின் ஹாஜிப்) என்பவர் கரடத் ததருவில் நின்று, 
ககாடுகபாட்ட பட்டு அங்கி விற்பரத உமர் (ைலி) அவர்கள் கண்டார்கள். -
உத்தாரித் (பன்னாட்டு) மன்னர்களுடன் ததாடர்புள்ளவைாகவும், 
அவர்களிடமிருந்து (பல்கவறு தபாருட்கரளப்) தபற்றுவருபவ ைாகவும் 
இருந்தார்.- பிைகு உமர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் வின் தூதகை! 
கரடத்ததருவில் நின்று, ககாடு கபாட்ட பட்டு அங்கிரய உத்தாரித் 
விற்பரதக் கண்கடன். அரதத் தாங்கள் வாங்கி, அைபுத் தூதுக் குழுக்கள் 
தங்களிடம் வரும்கபாது தாங்கள் அணிந்துதகாண்டால் நன்ைாயிருக்குகம!'' 
என்று தொன்னார்கள். "தவள்ளிக்கிழரமயின்கபாதும் அணிந்து தகாண்டால் 
நன்ைாயிருக்குகம'' என்றும் அவர்கள் கூைியதாக நான் எண்ணுகிகைன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மறுரமயில் எந்த நற்கபறும் 
இல்லாதவகை இம்ரமயில் இந்தப் பட்டாரடகரள அணிவார்'' என்று 
தொன்னார்கள். பின்னர் (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ககாடு கபாட்ட பட்டாரடகள் ெில தகாண்டுவைப்பட்டன. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அவற்ைில் ஓர் பட்டாரடரய உமர் (ைலி) அவர்களுக்கும் 
மற்தைான்ரை உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்களுக்கும் அனுப்பி 
ரவத்தார்கள். இன்தனான்ரை அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்களுக்குக் 
தகாடுத்து, "இரத முக்காடுகளாக தவட்டி உங்கள் தபண்களிரடகய 
பங்கிட்டுவிடுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள் தமது 
பட்டாரடரய எடுத்துக்தகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இரத எனக்குக் தகாடுத்தனுப்பியுள்ளரீ்கள். 
ஆனால், உத்தாரித் விற்ை பட்டாரட குைித்து கநற்று தாங்கள் கவறு 
விதமாகக் கூைினரீ்ககள?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இரத நீங்கள் அணிந்துதகாள் வதற்காக உங்களுக்கு நான் 
தகாடுத்தனுப்ப வில்ரல. மாைாக, இரத நீங்கள் (விற்றுப் பணம்) 
தபறுவதற்காககவ தகாடுத்தனுப்பி கனன்''என்று தொன்னார்கள். உொமா (ைலி) 
அவர்ககளா அரத அணிந்துதகாண்டு வந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உொமாரவ உற்றுப் பார்த்தார்கள். (அவர்கள் பார்த்த 
பார்ரவயி லிருந்து) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுக்குத் தாம் 
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(இவ்வாறு) தெய்தது பிடிக்க வில்ரலதயன்பரத உொமா உணர்ந்து 
தகாண்டார். உடகன "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஏன் (இப்படி) என்ரன உற்றுப் 
பார்க்கிைரீ்கள்? தாங்கள்தாகம இரத எனக்குக் தகாடுத்த னுப்பினரீ்கள்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரத நீ 
அணிந்துதகாள்வதற் காக உனக்கு நான் தகாடுத்தனுப்பவில்ரல. மாைாக, 
இரத முக்காடுகளாக தவட்டி, உன் (வடீ்டுப்) தபண்களுக்குப் 
பங்கிடுவதற்காககவ உனக்குக் தகாடுத்தனுப்பிகனன்'' என்று தொன்னார்கள்.  
 
4199 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் தகட்டிப் பட்டாரட ஒன்று கரடத் 
ததருவில் விற்கப்படுவரதக் கண்டு, அரத வாங்கிக்தகாண்டு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இரதத் 
தாங்கள் வாங்கி தபருநாள், தூதுக் குழுக்கள் ெந்திப்பு ஆகியவற்ைின்கபாது 
தங்கரள அலங்கரித்துக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது (மறுரமயில்) எந்த நற்கபறும் 
இல்லாதவர் (இம்ரமயில் அணியும்) ஆரடயாகும்'' என்று தொன்னார்கள். 
பின்னர் உமர் (ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ் நாடிய ெில நாட்கள் (எதுவும் 
நடக்காமல்) கழித்தார்கள். பின்னர் அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அலங்காைப் பட்டு அங்கி ஒன்ரை அனுப்பிரவத்தார்கள். உடகன 
அரத எடுத்துக்தகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! "இது (மறுரமயில்) எந்த நற்கபறும் இல்லாதவர் 
(இம்ரமயில் அணியும்) ஆரடயாகும்'. அல்லது "(மறுரமயில்) எந்த 
நற்கபறும் இல்லாதவகை (இம்ரமயில்) இரத அணிவார்' என்று தாங்கள் 
கூைினரீ்ககள? பிைகு தாங்ககள இரத எனக்குக் தகாடுத்தனுப்பியுள்ளரீ் ககள?'' 
என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரத 
விற்று நீங்கள் உங்களது கதரவரயப் பூர்த்தி தெய்துதகாள்ளுங்கள் 
(அதற்காககவ இரதக் தகாடுத்தனுப் பிகனன்)'' என்று தொன்னார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் 
பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4200 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உமர் (ைலி) 
அவர்கள் "உத்தாரித்' குலத் ரதச் கெர்ந்த ஒரு மனிதரிடம் "தகட்டியான' 
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அல்லது "ொதாைண' பட்டு கமலங்கி ஒன்ரைக் கண்டார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (வந்து), "இரதத் தாங்கள் வாங்கிக் தகாண்டால் 
நன்ைாயிருக்குகம?'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(மறுரமயில்) எந்த நற்கபறும் இல்லாதவர் தாம் இரத 
(இம்ரமயில்) அணிவார்'' என்று தொன்னார்கள். பிைகு (ஒரு ெந்தர்ப்பத்தில்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குக் ககாடு கபாட்ட பட்டாரட ஒன்று 
அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டகபாது, அரத உமர் (ைலி) அவர்களுக்குக் 
தகாடுத்தனுப்பினார்கள். அரதப் தபற்ை உமர் (ைலி) அவர்கள், "இரத எனக்குக் 
தகாடுத்தனுப்பி யுள்ளரீ்கள். ஆனால், இரதப் பற்ைித் தாங்கள் கவறு 
விதமாகத் கூைியரதக் ககட்கடகன?'' என்ைார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "(இரத விற்று) இதன் மூலம் நீங்கள் பயனரடந்து தகாள்ள 
கவண்டும் என்பதற்காககவ இரத உங்களுக்குக் தகாடுத்தனுப்பிகனன்'' என்று 
தொன் னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் "உத்தாரித்' குலத்ரதச் கெர்ந்த 
ஒரு மனிதரிடம் (தகட்டியான அல்லது ொதாைண பட்டு கமலங்கி) ஒன்ரைக் 
கண்டார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல் கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. எனினும் அதில், "(இரத 
விற்று) இதன் மூலம் நீங்கள் பயனரடந்துதகாள்ள கவண்டும் 
என்பதற்காககவ உங்களுக்கு இரதக் தகாடுத்தனுப்பிகனன். இரத நீங்கள் 
அணிந்துதகாள்வதற்காக உங்களுக்கு நான் தகாடுத்தனுப்பவில்ரல'' என்று 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என இடம்தபற்றுள்ளது. 
- யஹ்யா பின் அபஇீஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: என்னிடம் 
ொலிம் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ைஹ்) அவர்கள் "அல்இஸ்தப்ைக்' பட்டு 
குைித்துக் ககட்டார்கள். நான் "தகட்டி யான முைட்டுப் பட்டு'' என்று 
பதிலளித்கதன். அப்கபாது அவர்கள் கூைினார்கள்: (என் தந்ரத) அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூைக் ககட்டுள்களன்: என் தந்ரத 
உமர் (ைலி) அவர்கள் ஒரு மனிதர் தகட்டிப் பட்டாரட ஒன்ரை அணிந்திருப்ப 
ரதக் கண்டார்கள். உடகன நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்கள்... என்று 
ததாடங்கி, கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளவாறு குைிப்பிட்டார்கள். எனினும், 
இந்த அைிவிப்பில், "(இரத விற்று) இதன் மூலம் ஏகதனும் தெல்வத்ரத 
நீங்கள் அரடந்துதகாள்வதற்காககவ இரத உங்களுக்கு நான் 
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தகாடுத்தனுப்பிகனன்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள் என்று காணப்படுகிைது. 
 
 4201 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிரமயும் அதாஉ 
(ைஹ்) அவர் களின் பிள்ரளக்குத் தாய்மாமாவுமான அப்துல்லாஹ் பின் 
ரகொன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அஸ்மா (ைலி) அவர்கள் என்ரன 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடம் அனுப்பி, "ஆரடகளில் (ெிைிது) 
பட்டு கவரலப்பாடுகள் உள்ளரதயும் ெிவப்பு நிை தமன்பட்டுத் திண்டுக 
ரள(ப் பயன்படுத்துவரத)யும் ைஜப் மாதம் முழுவதும் கநான்பு கநாற்பரதயும் 
தாங்கள் தரட தெய்துவருவதாக எனக்குச் தெய்தி எட்டியுள்ளகத (அது 
உண்ரமயா?)'' என்று ககட்கச் தொன்னாôர்கள். அதற்கு என்னிடம் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள், "ைஜப் மாதத்தில் கநான்பு 
கநாற்பரதப் பற்ைி நீங்கள் குைிப் பிட்டரதப் தபாறுத்தவரையில், (நீங்கள் 
ககள்விப்பட்டது தபாய்யாகும்.) எல்லாக் காலங்களிலும் கநான்பு கநாற்கும் 
ஒருவ (னான என்)ரனப் பற்ைி எப்படி (இரதச் தொல்ல முடியும்)? 
ஆரடகளில் பட்டு கவரலப்பாடுகள் உள்ளரதப் தபாறுத்தவரையில், 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக (என் தந்ரத) உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் "(மறுரமயில்) எந்த நற்கபறும் இல்லாதவர்தாம் 
(இம்ரமயில்) பட்டாரட அணிவார்'' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன். 
பட்டு கவரலப்பாடுகள் உள்ளதும் இத்தரடக்குள் அடங்கும் என்று நான் 
அஞ்ெிகனன். ெிவப்பு நிைத்தில் அரமந்த தமன்பட்டுத் திண்ரடப் 
தபாறுத்தவரையில், இதுதான் அப்துல்லாஹ் பின் உமரின் திண்டாகும். 
இதுவும் ெிவப்பு நிைத்தில் அரமந்த திண்டுதான்'' என்று கூைினார்கள்.7 நான் 
அஸ்மா (ைலி) அவர்களிடம் திரும்பி வந்து, இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
கூைியரதத் ததரிவித்கதன். அப்கபாது அஸ்மா (ைலி) அவர்கள், "இதுதான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் நீளங்கியாகும்'' எனக் கூைி, 
ககாடுகபாட்ட பாைெீக (மன்னர்கள் அணியும்) பட்டு நீளங்கி ஒன்ரை தவளிகய 
எடுத்தார்கள். அதன் கழுத்துப் பகுதியில் அலங்காைப் பட்டு கவரலப்பாடு 
இருந்தது. அதன் முன், பின் திைப்புகள் அலங்காைப் பட்டினால் 
கவரலப்பாடுகள் தெய்யப்பட்டிருந்தன.8 அஸ்மா (ைலி) அவர்கள், "இது, 
ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் அவர்கள் இைக்கும்வரை இருந்துவந்தது. 
அவர்கள் இைந்த பின்னர் அரத நான் எடுத்துரவத்துக்தகாண்கடன். இரத நபி 
(ஸல்) அவர்கள் அணிந்துவந்தார்கள். பின்னர் நாங்கள் (அருள்வளம் கருதி) 
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இரதத் தண்ணரீில் கழுவி, அரதக்தகாண்டு கநாயாளிகளுக்குச் ெிகிச்ரெ 
அளித்துவருகிகைாம்'' என்று கூைினார்கள். 
 
 4202 கலீஃபா பின் கஅப் அபதீிப்யான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு 
முரை) அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள் உரை 
நிகழ்த்துரகயில் "நீங்கள் உங்கள் (வடீ்டுப்) தபண்களுக்குப் பட்டாரடகள் 
அணிவிக்கா தீர்கள். ஏதனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"பட்டாரட அணியாதீர்கள். யார் இம்ரமயில் அரத அணிகிைாகைா, அவர் 
மறுரமயில் அரத அணியமாட்டார்' என்று கூைியதாக உமர் பின் அல்கத்தாப் 
(ைலி) அவர்கள் தொல்ல நான் ககட்டுள் களன்'' என்ைார்கள்.9  
 
4203 அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
(ஈைானிலுள்ள) ஆதர்ரபஜானில் (ஓர் பரடயில்) இருந்தகபாது எங்களுக்கு 
(வாெித்துக் காட்டுமாறு எங்கள் தளபதி உத்பா (ைலி) அவர்களுக்கு) உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் கடிதம் ஒன்று எழுதினார்கள். (அதில் 
பின்வருமாறு குைிப்பிட்டிருந்தார்கள்:) (தளபதி) உத்பா பின் ஃபர்ககத! இது 
(உமது தபாறுப்பிலுள்ள தெல்வம்.) நீர் பாடுபட்டுச் ெம்பாதித்ததுமல்ல; 
உம்முரடய தந்ரதகயா தாகயா பாடுபட்டுச் ெம்பாதித்ததுமல்ல. எனகவ, நீர் 
உமது இருப்பிடத்தில் இருந்துதகாண்டு அனுபவிப்பரதப் கபான்கை, 
முஸ்லிம்கள் தம் இருப் பிடங்களில் இருந்தவாகை அனுபவிக்கச் தெய்வைீாக. 
உல்லாெ வாழ்க்ரக, இரணரவப்பாளர் களின் நாகரிகம், பட்டாரட 
ஆகியவற்ைிலிருந்து உங்கரள நான் எச்ெரிக்கிகைன். ஏதனனில், 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், பட்டாரடக்குத் தரட விதித்தார்கள்; 
இந்த அளரவத் தவிை: (அந்த அளரவ விவரிக்ரகயில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமது நடு விைரலயும் ஆட்காட்டி விைரலயும் உயர்த்தி, 
அவ்விைண்ரடயும் இரணத்துக் காட்டினார்கள். (அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான) ஸுரஹர் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: "(ரககளால் ரெரக 
தெய்து காட்டியது ததாடர்பான) இந்தச் தெய்தியும் அந்தக் கடிதத்தில் 
காணப்பட்டது'' என அைிவிப்பாளர் ஆஸிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள். 
இரதக் கூறுரகயில் அைிவிப்பாளர் ஸுரஹர் (ைஹ்) அவர்களும் தம்மிரு 
விைல்கரள உயர்த்திக் காட்டினார்கள்.10  
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4204 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. - அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நாங்கள் (எங்கள் பரடத் தளபதி உத்பா பின் ஃபர்கத் (ைலி) அவர்களுடன் ஆதர் 
ரபஜானில் இருந்தகபாது) எங்களுக்கு (கலீஃபா) உமர் (ைலி) அவர்களின் 
கடிதம் வந்தது. (அதில் பின்வருமாறு எழுதப்பட்டி ருந்தது:) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மறுரமயில் இந்தப் பட்டாரடயில் ஒரு ெிைிது(ம் 
அணிகின்ை பாக்கிய)மற்ைவகை இம் ரமயில் அரத அணிவார்; இந்த 
அளரவத் தவிை: - (அந்த அளரவ விவரிக்கும் வரக யில் அபூஉஸ்மான் 
(ைஹ்) அவர்கள்) தபருவிைலுக்கு அடுத்துள்ள இரு விைல்களால் ரெரக தெய்து 
காட்டினார்கள்.- அது ககாடுகபாட்ட தகட்டி ஆரடகளின் பித்தான்களின் அளவு 
என அந்த ஆரடகரளக் கண்டகபாது கருதிகனன். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நாங்கள் உத்பா பின் 
ஃபர்கத் (ைலி) அவர்களுடன் இருந்கதாம்...'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
மற்ைரவ கமற் கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 
4205 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
பின்வருமாறு இடம்தபற் றுள்ளது: நாங்கள் உத்பா பின் ஃபர்கத் (ைலி) 
அவர்களுடன் ஆதர்ரபஜானில் அல்லது ெிரியாவில் இருந்தகபாது, எங்களுக்கு 
உமர் (ைலி) அவர்களின் கடிதம் வந்தது. (அதில் பின்வருமாறு 
எழுதப்பட்டிருந்தது:) இரைவாழ்த்துக்குப் பின்! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பட்டு அணிவரத (ஆண்களுக்கு)த் தரட தெய்தார்கள்; இந்த இரு 
விைல்களின் அளரவத் தவிை. அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ைஹ்) அவர் கள் 
கூைினார்கள்: "(உமர் (ைலி) அவர்கள் குைிப்பிட்ட "இந்த அளவு' என்பது, ஆரட 
களின் கரைகளில் தெய்யப்படும்) கவரலப் பாட்ரடகய குைிக்கிைது என 
அைிந்து தகாள்ள எங்களுக்கு அவகாெம் கதரவப் படவில்ரல. - கமற்கண்ட 
தகவல் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் அபூஉஸ்மான் (ைஹ்) அவர்களின் (இறுதிக்) கூற்று இடம்தபைவில்ரல.  
 
4206 சுரவத் பின் ஃகஃபலா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (கலீஃபா) உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் (டமாஸ்கஸிலுள்ள) "ஜாபியா' எனுமிடத்தில் உரை 
நிகழ்த்துரகயில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் பட்டு அணிவரதத் தரட தெய்தார்கள்; 
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இரு விைல்கள் அல்லது மூன்று விைல்கள் அல்லது நான்கு விைல்கள் 
ரவக்குமிடத்தின் அளரவத் தவிை'' என்று குைிப்பிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
ஆறு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4207 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் நபி 
(ஸல்) அவர்கள் தமக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்ட அலங்காைப் பட்டு 
நீளங்கி ஒன்ரை அணிந்தார்கள். பின்னர் விரைவாக அரதக் கழற்ைி உமர் 
பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்களுக்குக் தகாடுத்தனுப்பினார்கள். அப்கபாது அவர் 
களிடம், "ஏன் விரைவாக அரதக் கழற்ைி விட்டீர்கள், அல்லாஹ்வின் 
தூதகை?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அரத அணிய கவண்டாம் 
என (வானவர்) ஜிப்ரீல் என்ரனத் தடுத்துவிட்டார்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
பிைகு உமர் (ைலி) அவர்கள் அழுதுதகாண்கட வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
தாங்கள் தவறுத்த ஒன்ரை எனக்குக் தகாடுத்துள்ளரீ் ககள? எனக்கு மட்டும் 
என்னவாம்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இரத நீங்கள் அணிந்து தகாள்வதற்காக உங்களுக்கு நான் இரத 
வழங்கவில்ரல. இரத நீங்கள் விற்று(க் காொக்கி)க் தகாள்வதற்காககவ 
உங்களுக்கு வழங்கிகனன்'' என்று தொன்னார்கள். எனகவ, அரத உமர் (ைலி) 
அவர்கள் இைண்டாயிைம் திர்ஹங்களுக்கு விற்றுவிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4208 அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்குக் ககாடுகபாட்ட பட்டு அங்கி ஒன்று அன்பளிப் பாக 
வழங்கப்பட்டது. அவர்கள் அரத எனக்குக் தகாடுத்தனுப்பினார்கள். அரத 
நான் அணிந்துதகாண்கடன். (அரதக் கண்டகபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது முகத்தில் நான் ககாபத்ரதக் கண்கடன். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரத நீங்கள் அணிந்து 
தகாள்வதற்காக உங்களுக்கு நான் தகாடுத்தனுப்பவில்ரல. (மாைாக,) இரத 
முக்காடுகளாக தவட்டி (உங்கள் வடீ்டுப்) தபண்களிரடகய 
பங்கிடுவதற்காககவ உங்களுக்கு நான் தகாடுத் தனுப்பிகனன்'' என்று 
கூைினார்கள்.11 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஆத் பின் முஆத் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
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"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உத்தைவுக்கிணங்க அரத(த் 
துண்டாக்கி) என் (வடீ்டுப்) தபண் களிரடகய பங்கிட்டுக் தகாடுத்துவிட்கடன்'' 
என்று அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. முஹம்மத் பின் 
ஜஅஃபர் (ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் உத்தைவுக்கிணங்க' எனும் குைிப்பு இல்ரல. "அரத நான் என் 
(வடீ்டுப்) தபண்களிரடகய பங்கிட்டுவிட்கடன்'' என்பது மட்டுகம 
காணப்படுகிைது.  
 
4209 அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "தூமத்துல் ஜந்தல்' பகுதியின் மன்னர் 
உரகதிர் என்பவர், நபி (ஸல்) அவர்களுக்குப் பட்டுத் துணி ஒன்ரை 
அன்பளிப்பாக வழங்கினார்.12 அரத நபி (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு அன்பளிப் 
பாக வழங்கி, இரத முக்காடுகளாக தவட்டி, ஃபாத்திமாக்களிரடகய 
பங்கிட்டுவிடுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள்.13 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூபக்ர் பின் அபரீைபா 
மற்றும் அபூகுரைப் (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் "(உங்கள் வடீ்டுப்) 
தபண்களிரடகய பங்கிட்டுவிடுங்கள்'' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
4210 அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ககாடுகபாட்ட பட்டு அங்கி ஒன்ரை எனக்குக் தகாடுத்தார்கள். 
நான் (அரத அணிந்து தகாண்டு அவர்களிடம்) புைப்பட்டு வந்த கபாது, 
அவர்களது முகத்தில் ககாபத்ரத நான் கண்கடன். எனகவ, அரத தவட்டி என் 
(வடீ்டுப்) தபண்களிரடகய பங்கிட்டுவிட் கடன்.  
 
4211 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமன்பட்டு நீளங்கிதயான்ரை உமர் (ைலி) அவர்களுக்குக் 
தகாடுத்தனுப்பினார்கள். அப்கபாது உமர் (ைலி) அவர்கள் "இரத எனக்குக் 
தகாடுத்தனுப்பியுள்ளரீ்ககள! (முன்பு) இந்த ஆரட குைித்து கவறு வித மாகக் 
கூைினரீ்ககள?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இரத நீங்கள் அணிந்துதகாள் வதற்காக உங்களுக்கு நான் 
தகாடுத்தனுப்ப வில்ரல. (மாைாக, இரத விரலக்கு விற்று,) அந்தக் காெின் 
மூலம் நீங்கள் பயனரடந்து தகாள்வதற்காககவ உங்களுக்கு இரத நான் 
தகாடுத்தனுப்பிகனன்'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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4212 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் இம்ரமயில் 
பட்டு அணிகிைாகைா, அவர் மறுரமயில் அரத அணியமாட்டார். இரத 
அனஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
 4213 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இம்ரமயில் பட்டு 
அணிந்தவர், மறுரமயில் அரத அணியமாட்டார். இரத அபூஉமாமா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4214 உக்பா பின் ஆமிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஆண்கள் பட்டு 
அணிவது தரட தெய் யப்படுவதற்கு முன்பு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு ("ஃபர்ரூஜ்' எனும்) நீண்ட பட்டு அங்கி ஒன்று அன்பளிப்பாக 
வழங்கப்பட்டது. அரத அவர்கள் அணிந்து தகாண்டார்கள். பிைகு அரத 
அணிந்த படிகய (மஃக்ரிப் ததாழுரக) ததாழுதார்கள். ததாழுரக முடிந்து 
திரும்பியதும் அரத தவறுப்பவர்கரளப் கபான்று பலமாக (உருவிக்) 
கழற்ைினார்கள். பிைகு, "இது இரை யச்ெமுரடயவர்களுக்கு உகந்ததன்று'' 
என்று கூைினார்கள்.14 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உக்பா பின் ஆமிர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 3 தொைிெிைங்கு உள்ளிட்டரவ இருந்தால் ஆண்கள் பட்டாரட 
அணியலாம்.15 
 4215 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துர் ைஹ்மான் 
பின் அவ்ஃப் (ைலி) , ஸுரபர் பின் அல்அவ்வாம் (ைலி) ஆகிகயாருக்குப் 
பயணத்தில் தொைிெிைங்கு அல்லது (கவறு) கநாய் ஏற்பட்டிருந்ததால் பட்டு 
முழு நீளங்கி அணிந்துதகாள்ள அவ்விருவருக்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அனுமதியளித் தார்கள்.16 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் 
மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைி விப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "பயணத்தில்' எனும் குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல.  
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4216 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது ஸுரபர் பின் அல்அவ்வாம் (ைலி), 
அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைலி) ஆகி கயாருக்குச் தொைிெிைங்கு 
ஏற்பட்டிருந்த காைணத்தால் பட்டாரட அணிந்துதகாள்ள அவர்கள் 
இருவருக்கும் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதியளித்தார்கள்.' 
அல்லது "அனுமதியளிக்கப்பட்டது.' - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர் 
களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
 
4217 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் 
(ைலி) அவர்களும் ஸுரபர் பின் அல்அவ்வாம் (ைலி) அவர்களும் புைப்பட்டுச் 
தென்ை ஒரு கபார் பயணத்தில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
(தமது உடலில் ெிைங்கு உண்டாக்கிய) ஒட்டுண்ணிகரளக் குைித்து 
முரையிட்டனர். ஆககவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவ்விருவருக்கும் பட்டு முழு நீளங்கி அணிய அனுமதியளித்தார்கள்.17  
 

பாடம் : 4 தெம்மஞ்ெள் நிைச் ொயமிடப்பட்ட ஆரடரய ஆண்கள் 
அணிவதற்கு வந்துள்ள தரட.18  
 
4218 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நான் தெம்மஞ்ெள் நிைச் 
ொயமிடப்பட்ட இரு ஆரடகரள அணிந்திருப்பரதக் கண்ட கபாது, "இரவ 
இரைமறுப்பாளர்களின் ஆரடகளில் உள்ளரவயாகும். எனகவ, இரத நீர் 
அணியாதீர்'' என்று தொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் 
அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்களிட மிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4219 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் தெம்மஞ்ெள் நிைச் ொயமிடப்பட்ட இரு ஆரடகரள அணிந்திருப்பரதக் 
கண்ட நபி (ஸல்) அவர்கள், "உன் தாயாைா இவ்வாறு (தெம்மஞ்ெள் நிைச் 
ொயமிடுமாறு) உமக்குக் கட்டரளயிட்டார்?'' என்று ககட் டார்கள். நான், 
"அவ்விைண்ரடயும் கழுவி (தெம்மஞ்ெள் நிைச் ொயத்ரத அகற்ைி)க் 

1981

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆடையும் அலங்ககரமும்



 
 
 

தகாள்கிகைன்'' என்கைன். நபி (ஸல்) அவர்கள் "இல்ரல, அவ்விைண்ரடயும் 
எரித்துவிடு'' என்று தொன்னார்கள்.  
 
4220 அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பட்டு கலந்த (எகிப்திய) பஞ்ொரட, தெம் மஞ்ெள் நிைச் 
ொயமிடப்பட்ட ஆரட ஆகியவற்ரை அணிய கவண்டாம் என்றும், தபான் 
கமாதிைம் அணிய கவண்டாதமன்றும், (ததாழுரகயில்) ருகூஉவில் குர்ஆரன 
ஓத கவண்டா தமன்றும் தரட தெய்தார்கள். இரத அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4221 அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 
(ததாழுரகயில்) ருகூஉவிலிருக்கும்கபாது குர்ஆரன ஓத கவண்டா தமன்றும், 
தங்கம் அணிய கவண்டாதமன்றும், தெம்மஞ்ெள் நிைச் ொயமிடப்பட்ட 
ஆரடரய அணிய கவண்டாதமன்றும் என்ரனத் தடுத்தார்கள்.  
 
4222 அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என்ரனத் தங்க கமாதிைம் அணிய கவண் டாதமன்றும், பட்டு 
கலந்த (எகிப்திய) பஞ்ொரட அணிய கவண்டாதமன்றும், ருகூஉ மற்றும் 
ெஜ்தாவில் குர்ஆரன ஓத கவண்டாதமன்றும், தெம்மஞ்ெள் நிைச் ொய 
மிடப்பட்ட ஆரடரய அணிய கவண்டா தமன்றும் தரட தெய்தார்கள். 
 

 பாடம் : 5 பருத்தி ஆரட அணிவதன் ெிைப்பு. 
 
 4223 கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய தாவது: நாங்கள் அனஸ் பின் மாலிக் 
(ைலி) அவர்களிடம் "எந்த ஆரட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
மிகவும் விருப்ப மானதாக இருந்தது?'' என்று ககட்கடாம். "(பருத்தியாலான) 
யமன் நாட்டுச் ொல்ரவ' என்று பதிலளித்தார்கள்.19  
4224 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (பருத்தியாலான) யமன் நாட்டுச் 
ொல்ரவகய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு மிகவும் பிரியமான 
துணியாக இருந்தது.  
 
பாடம் : 6 ஆரடயில் (எளிரமயும்) பணிவு(ம்) கமற்தகாள்வதும்; ஆரட, 
விரிப்பு உள்ளிட்ட வற்ைில் தகட்டியானரதயும் எளிரமயானரதயும் ரவத்துப் 

1982

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆடையும் அலங்ககரமும்



 
 
 

கபாதுமாக்கிக் தகாள்வதும்; முடியாலான ஆரட, கரை கவரலப்பாடுகள் 
தெய்யப்பட்டரவ ஆகியவற்ரை அணியலாம் என்பதும்.  
 
4225 அபூபுர்தா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் 
தென்கைன். அவர்கள் எங்களிடம் யமன் நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட தகட்டியான 
கீழங்கி ஒன்ரையும் "அல்முலப்பதா' (ஒட்டாரட) எனப் தபயர் தபற்ை 
மற்கைார் ஆரடரயயும் எடுத்துக்காட்டி, "அல்லாஹ் வின் மீதாரணயாக! 
இந்த இைண்டு ஆரட கரளயும் அணிந்திருந்த நிரலயில்தான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உயிர் பிரிந்தது'' என்று 
தொன்னார்கள்.20  
 
4226 அபூபுர்தா (ைலி) அவர்கள் கூைியதா வது: ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
எங்களிடம் கீழங்கி ஒன்ரையும் (இைண்ரட ஒன்ைாகச் கெர்த்து) ஒட்டப்பட்ட 
மற்தைாரு தகட்டியான ஆரடரயயும் எடுத்துக்காட்டி, "இவற்ரை 
அணிந்திருந்த நிரலயில்தான் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
உயிர் பிரிந்தது'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் ஹாத்திம் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில் "தகட்டியான கீழங்கிதயான்ரையும்' என்று இடம்தபற் 
றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபுர்தா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "தகட்டியான 
கீழங்கிதயான்ரையும்' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
4227 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் காரல நபி (ஸல்) 
அவர்கள், ககாடுகபாட்ட கறுப்பு முடியாலான ஆரட அணிந்து தவளிகய 
புைப்பட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4228 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ொய்ந்துதகாள்ளும் தரலயரண, பதனிடப் பட்ட கதாலால் 
அரமந்திருந்தது. அது ஈச்ெ நாரினால் நிைப்பப்தபற்ைிருந்தது.21  
 
4229 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் உைங்கும் விரிப்பு, ஈச்ெ நாைால் நிைப்பப் தபற்ை பதனிடப்பட்ட 
கதாலால் அரமந்தி ருந்தது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் 

1983

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆடையும் அலங்ககரமும்



 
 
 

களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் ("விரிப்பு' என்பரதக் குைிக்க "ஃபிைாஷ்' என்பதற்குப் 
பதிலாக) "ளிஜாஉ' எனும் தொல் இடம்தபற்றுள்ளது. அபூ முஆவியா (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில் "உைங்கும் (விரிப்பு)' எனும் தொல் இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
பாடம் : 7 படுக்ரக விரிப்புகரளப் பயன்படுத்தலாம்.22  
 
4230 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: எனக்குத் 
திருமணமானகபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், 
"படுக்ரக விரிப்புகள் அரமத்துவிட்டாயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், 
"எங்களிடம் எவ்வாறு படுக்ரக விரிப்புகள் இருக்கும்?'' என்கைன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ததரிந்துதகாள். விரைவில் அரவ 
(உங்களிடம்) இருக்கும்'' என்று தொன்னார்கள்.23 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4231 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: எனக்கு 
மணமானகபாது என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "படுக்ரக 
விரிப்புகள் அரமத்துவிட்டாயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "எங்களிடம் 
எவ்வாறு படுக்ரக விரிப்புகள் இருக்கும்?'' என்கைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "ததரிந்துதகாள். விரைவில் அரவ (உங்களிடம்) இருக்கும்'' 
என்ைார்கள். (பின்னாளில் ஒரு ெமயம்) என் துரணவியிடம் படுக்ரக 
விரிப்தபான்று இருந்தது. நான் அவரிடம் "அரத என்னிடமிருந்து 
அப்புைப்படுத்து (என்னிடம் அரதக் தகாண்டுவைாகத)'' என்று தொல்ல, அதற்கு 
என் துரணவி, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், விரைவில் அரவ 
(உங்களிடம்) இருக்கும் என்று தொன்னார்ககள?'' என்று ககட்டார். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாக வும் வந்துள்ளது. அதில் "(என் துரணவி அவ்வாறு பதிலளித்ததும்) 
அவ்வாைாயின், அவற்ரை நான் (அப்படிகய) விட்டுவிடுகிகைன்'' என்று ஜாபிர் 
(ைலி) அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
பாடம் : 8 கதரவக்கு அதிகமான விரிப்புகளும் ஆரடகளும் இருப்பது 
விரும்பத் தக்கதன்று.  

1984

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆடையும் அலங்ககரமும்



 
 
 

4232 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "ஒரு விரிப்பு ஆணுக்குரியது. மற்தைாரு 
விரிப்பு அவன் துரணவிக்குரி யது. மூன்ைாவது விரிப்பு விருந்தாளிக்குரியது. 
நான்காவது விரிப்பு ரைத்தானுக்குரியது'' என்று தொன்னார்கள்.24  
 
பாடம் : 9 தபருரமக்காக ஆரடரயத் தரையில் படும்படி இழுத்துச் தெல்வது 
தரட தெய்யப்பட்டதாகும் என்பதும், அணி யும் ஆரட எந்த அளவுக்குக் கீகழ 
இைங்கலாம், அதில் விரும்பத் தக்க அளவு என்ன என்பது பற்ைிய 
விளக்கமும்.25  
 
4233 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆரடரய 
(தரையில் படும்படி) தற் தபருரமயுடன் இழுத்துக்தகாண்டு தென்ை வரன 
அல்லாஹ் (மறுரமயில்) ஏதைடுத்துப் பார்க்கமாட்டான். இரத அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.26 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் பதிகனாரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "மறுரம 
நாளில் ஏதைடுத்துப் பார்க்கமாட்டான்'' என்று அதிகப்படியாக 
இடம்தபற்றுள்ளது. மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாகை 
இடம்தபற்றுள்ளன.  
 
4234 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தற்தபருரமயால் 
தனது ஆரடரய(த் தரையில் படும்படி) இழுத்துக்தகாண்டு தெல்பவரன 
அல்லாஹ் மறுரம நாளில் ஏதைடுத்துப் பார்க்கமாட்டான். இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாக வும் வந்துள்ளது.  
 
4235 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தற்தபருரமயால் 
தனது ஆரடரய(த் தரையில் படும்படி) இழுத்துக்தகாண்டு தென்ைவரன 
அல்லாஹ் மறுரம நாளில் ஏதைடுத்துப் பார்க்கமாட்டான். இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட 
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ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "தன் ஆரடகரள' 
என்று (பன்ரமயாக) இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
4236 முஸ்லிம் பின் யந்நாக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ைலி) அவர்கள், ஒரு மனிதர் தமது ஆரடரயத் தரையில் 
இழுபடும்படி இழுத்துச் தெல்வரதக் கண்டார்கள். அப்கபாது, "நீர் யார்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அவர் தமது குடும்பத்ரதப் பற்ைித் ததரிவித் தார். அவர் பனூ 
ரலஸ் குலத்ரதச் கெர்ந்த வைாயிருந்தார். அவரை யாதைன அைிந்து தகாண்ட 
பின், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தற்தபருரமயடிக்கும் கநாக்கத் 
துடகன தனது கீழாரடரய (தரையில் படும் படி) இழுத்துச் தென்ைவரன 
அல்லாஹ் மறுரமயில் ஏதைடுத்துப் பார்க்கமாட்டான்' என்று கூைியரத நான் 
இந்த என் இரு காதுகளால் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "தனது 
கீழாரடரய' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது. "தனது ஆரடரய' என (தபாதுவாக) 
இல்ரல. அபூயூனுஸ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் ("முஸ்லிம் பின் யந்நாக்' 
என்ை அைிவிப்பாளரின் தபயர்) "முஸ்லிம் அபில்ஹென்' என (குைிப்புப் 
தபயருடன்) இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
4237 முஹம்மத் பின் அப்பாத் பின் ஜஅஃபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
(ஒரு முரை) நான் நாஃபிஉ பின் அப்தில் ஹாரிஸ் (ைஹ்) அவர்களின் 
முன்னாள் அடிரம யான முஸ்லிம் பின் யொர் (ைஹ்) அவர்களுக்கும் இப்னு 
உமர் (ைலி) அவர்களுக்கும் நடுகவ அமர்ந்திருந்கதன். அப்கபாது முஸ்லிம் 
பின் யொர் (ைஹ்) அவர்களிடம் "தற்தபருரமயுடன் தனது ஆரடரயத் 
தரையில் படும்படி இழுத்துக்தகாண்டு தெல்பவன் குைித்துத் தாங்கள் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் ஏகதனும் தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்களிடம் ககட்கச் தொன்கனன். (அவ்வாகை அவர் ககட்டார்.) அப்கபாது 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் மறுரம நாளில் அவரன 
ஏதைடுத்துப் பார்க்கமாட்டான் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் 
ககட்கடன்'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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4238 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளக் கடந்து தென்கைன். அப்கபாது 
எனது கீழாரட (கணுக்காலுக்குக்) கீகழ இருந்தது. அப்கபாது அவர்கள், 
"அப்துல்லாஹ்! உமது கீழாரடரய உயர்த்திக் கட்டு'' என்ைார்கள். நான் 
உயர்த்திக் கட்டி கனன். பிைகு "இன்னும் ெிைிது (உயர்த்து)'' என்ைார்கள். 
அவ்வாகை நான் இன்னும் ெிைிது உயர்த்திகனன். பின்னர் அரதகய நான் 
வழக்கமாகக் தகாண்டிருக்கிகைன். (இவ்வாறு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள் கூைியரதக் ககட்ட) மக்கள் ெிலர், "எதுவரை உயர்த்த கவண்டும்?'' 
என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள், 
"கரணக்கால்களின் பாதியளவுக்கு'' என்று பதிலளித்தார்கள்.  
 
4239 முஹம்மத் பின் ஸியாத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் பஹ்ரைன் நாட்டின் (ஸகாத் வசூலிக்கும்) அதிகாரியாக 
இருந்தகபாது, ஒரு மனிதர் தமது கீழாரடரயத் தரையில் படும்படி 
இழுத்துக்தகாண்டு தெல்வரதக் கண்டார்கள். அப்கபாது தமது காலால் 
பூமியில் தட்டியவாறு "(இகதா! தபரிய) தரலவர் வருகிைார். (தபரிய) தரலவர் 
வருகிைார்'' என்று (இடித்துக்) கூைலானார்கள். பிைகு "அல்லாஹ்வின் துதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "அகம்பாவத்துடன் தனது ஆரடரய (தரையில் படும்படி) 
இழுத்துச் தெல்பரன அல்லாஹ் மறுரமயில் ஏதைடுத்துப் பார்க்கமாட்டான்' 
என்று கூைினார்கள்'' என்ைார்கள்.27 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் 
ஜஅஃபர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "மர்வான் பின் அல்ஹகம், 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கரள (இரடக்கால) ஆட்ெியைாக நியமித்திருந்தார்'' 
என்று காணப்படுகிைது. முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் மதீனாவின் (இரடக்கால) 
ஆட்ெியைாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள்'' என இடம் தபற்றுள்ளது. 
 
 பாடம் : 10 தம் ஆரடகரளக் கண்டு ஒருவர் தபருமிதம் தகாண்டு, 
கர்வத்கதாடு நடப்பது தரட தெய்யப்பட்டதாகும்.  
 
4240 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாவது: (முற்காலத்தில்) ஒரு மனிதன் 
கதாள்கள் வரை ததாங்கும் தனது தரல முடிரயயும் தான் அணிந்திருந்த 
இரு ஆரடகரளயும் எண்ணிப் தபருமிதத்கதாடு நடந்து தென்று 
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தகாண்டிருந்தான். அப்கபாது பூமிக்குள் அவன் புரதயுண்டுகபானான். அவன் 
மறுரம நாள் நிகழும்வரை பூமிக்குள் குலுங்கியபடி அழுந்திச் 
தென்றுதகாண்கட இருப்பான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.28 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 
 4241 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (முற்காலத்தில்) 
ஒரு மனிதன் தற்தபருரம தகாண்டவனாகத் தன் ஆரடகரள அணிந்து 
தகாண்டு கர்வத்கதாடு நடந்து தென்று தகாண்டிருந்தான். திடீதைன அவரன 
அல்லாஹ் பூமிக்குள் புரதயச் தெய்துவிட்டான். அவன் மறுரம நாள் 
நிகழும்வரை (அவ்வாகை) பூமிக்குள் குலுங்கியபடிகய அழுந்திச் தென்று 
தகாண்கட இருப்பான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "ஒரு மனிதன் தன்னிரு 
ஆரட கரள அணிந்து கர்வப்பட்டுக்தகாண்டிருந்த கபாது...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பா ளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "உங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த மக்களில் ஒருவன் தனது ஆரடரய 
அணிந்து கர்வம் தகாண்டான்...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகி கமற்கண்ட 
ஹதீஸ்களில் உள் ளரதப் கபான்கை முடிகிைது 

 பாடம் : 11 ஆண்கள் தங்க கமாதிைம் அணிவது தரட தெய்யப்பட்டதாகும்;  
இஸ்லாத்தின் ஆைம்பத்தில் அதற்கு வழங்கப்பட்டி ருந்த அனுமதி 
மாற்ைப்பட்டுவிட்டது.29  
 
4242 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், தங்க 
கமாதிைம் அணிய கவண்டாதமன (ஆண்களுக்கு)த் தரட விதித்தார்கள்.30 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4243 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒரு மனிதர் தமது ரகயில் தங்க 
கமாதிைம் அணிந்தி ருப்பரதக் கண்டகபாது, அரதக் கழற்ைச் தெய்து 

1988

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆடையும் அலங்ககரமும்



 
 
 

தூக்கிதயைிந்தார்கள். பிைகு "உங்களில் ஒருவர் (நைக) தநருப்பின் கங்ரக 
எடுத்து, அரதத் தமது ரகயில் ரவத்துக்தகாள்கிைார்'' என்று கூைினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தென்ை பிைகு அந்த மனிதரிடம், 
"உமது கமாதிைத்ரத(க் கழற்ைி) எடுத்து நீ (கவறு வரகயில்) 
பயனரடந்துதகாள்'' என்று கூைப்பட்டது. அவர், "இல்ரல. அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வெீி தயைிந்துவிட்டரத அல்லாஹ்வின் மீதா 
ரணயாக ஒருகபாதும் நான் எடுக்க மாட்கடன்'' என்று தொல்லிவிட்டார்.  
 
4244 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தங்க கமாதிைம் ஒன்ரைத் தயாரித்து ரவத் 
திருந்தார்கள். அரத அணியும்கபாது அதன் குமிழ் பகுதி தமது உள்ளங்ரக 
பக்கமாக அரமயும்படி அணிவார்கள். (இரதக் கண்ட) மக்களும் (அரதப் 
கபான்ை) கமாதி ைங்கரளச் தெய்துதகாண்டனர். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தொற்தபாழிவு கமரடயில் (மிம்பரில்) அமர்ந்து அந்த 
கமாதிைத்ரதக் கழற்ைிவிட்டு, "நான் இந்த கமாதிைத்ரத அதன் குமிழ் பகுதி 
உள்ளங்ரக பக்கமாக அரமயும்படி ரவத்கத அணிந்துதகாண்டிருந்கதன்'' 
என்று கூைி, அரத எைிந்துவிட்டார்கள். பிைகு "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
இரத ஒருகபாதும் நான் அணியமாட்கடன்'' என்று தொன்னார்கள். உடகன 
மக்களும் தங்களின் கமாதிைங்கரள (கழற்ைி) எைிந்தனர்.31 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் உக்பா பின் 
காலித் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "அ(ந்த கமாதிைத்)ரதத் தமது வலக் 
ரகயில் அணிந்திருந்தார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாக வும் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 12 நபி (ஸல்) அவர்கள் "முஹம்மதுர் ைசூலுல்லாஹ்' எனும் 
இலச்ெிரன தபாைிக்கப்பட்ட தவள்ளி கமாதிைத்ரத அணிந்திருந்ததும் அரத 
நபியவர்க ளுக்குப் பின் (மூன்று) கலீஃபாக்களும் அணிந்திருந்ததும்.  
 
4245 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தவள்ளி கமாதிைம் ஒன்ரைத் தயாரித்து 
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ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆடையும் அலங்ககரமும்



 
 
 

அணிந்துதகாண்டார்கள். அது (அவர்களின் வாழ்நாளில்) அவர்களது ரகயில் 
இருந்தது. பிைகு (முதலாவது கலீஃபா) அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களின் ரகயில் 
இருந்தது. பிைகு (இைண்டாவது கலீஃபா) உமர் (ைலி) அவர்களின் ரகயில் 
இருந்தது. பிைகு (மூன்ைாவது கலீஃபா) உஸ்மான் (ைலி) அவர்களின் ரகயில் 
இருந்தது. இறுதி யில் அது உஸ்மான் (ைலி) அவர்களிடமி ருந்து "அரீஸ்' 
எனும் கிணற்ைில் (தவைி) விழுந்துவிட்டது. அதில் தபாைிக்கப்பட்டிருந்த 
இலச்ெிரன "முஹம்மதுர் ைசூலுல்லாஹ்' (அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத்) 
என்ைிருந்தது.32 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் அப்துல்லாஹ் பின் நுரமர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
"உஸ்மான் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 
 
 4246 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (முதலில்) தங்க கமாதிைம் ஒன்ரைத் தயாரித்து (அணிந்து) 
தகாண்டார்கள். பிைகு அரத(க் கழற்ைி) எைிந்தார்கள். பிைகு தவள்ளி கமாதிைம் 
ஒன்ரைத் தயாரித்து (அணிந்து)தகாண்டார் கள். அதில் "முஹம்மதுர் 
ைசூலுல்லாஹ்' எனும் இலச்ெிரன தபாைித்தார்கள். கமலும், "எனது 
கமாதிைத்தில் தபாைிக்கப்பட்டிருப்ப ரதப் கபான்று கவறு யாரும் (அைசு) 
இலச்ெிரன தபாைிக்க கவண்டாம்'' என்று தொன்னார்கள். அவர்கள் அரத 
அணியும்கபாது அதன் குமிழ் பகுதி உள்ளங்ரக பக்கமாக அரமயும்படி 
அணிவார்கள். அந்த கமாதிைம் தான் "அரீஸ்' எனும் கிணற்ைில், முஐகீப் (பின் 
அபஃீபாத்திமா - ைலி) அவர்களின் ரகயிலிருந்து விழுந்துவிட்டது. இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - அனஸ் பின் 
மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் தவள்ளி கமாதிைம் 
ஒன்ரைச் தெய்து, அதில் "முஹம்மதுர் ைசூலுல்லாஹ்' எனும் இலச்ெிரன 
தபாைித்தார்கள். கமலும், மக்களிடம் "நான் தவள்ளி கமாதிைம் ஒன்ரைச் 
தெய்து, அதில் "முஹம்மதுர் ைசூலுல்லாஹ்' எனும் இலச்ெிரன 
தபாைித்துள்களன். ஆககவ, கவறு யாரும் அரதப் கபான்று (அைசு) இலச்ெிரன 
தபாைிக்க கவண்டாம்'' என்று தொன்னார்கள்.33 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், "முஹம்மதுர் ைசூலுல்லாஹ்' (எனும் இலச்ெிரன 
அரமந்திருந்தது) எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 
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 பாடம் : 13 நபி (ஸல்) அவர்கள் அைபியைல்லாத (தவளிநாட்ட)வருக்குக் 
கடிதம் எழுத விரும்பியகபாது (முத்திரையிடுவதற் காக) கமாதிைம் ஒன்ரைத் 
தயாரித்துக் தகாண்டது.34 
 
 4247 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (ரபஸாந்திய) கைாமர்களுக்குக் கடிதம் எழுத விரும்பியகபாது 
மக்கள், "கைாமர்கள் முத்திரையிடப்படாத எந்தக் கடிதத்ரதயும் 
வாெிக்கமாட்டார்கள்'' என்று கூைினர். எனகவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தவள்ளி கமாதிைம் ஒன்ரைச் தெய்து, அதில் "முஹம்மதுர் 
ைசூலுல்லாஹ்' எனும் இலச்ெிரன தபாைித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் ரகயில் (ஒளிர்ந்த) அந்த கமாதிைத்தின் தவண்ரமரய 
இப்கபாதும் நான் பார்ப்பரதப் கபான்றுள்ளது.35 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4248 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அைபியர் அல்லாகதாருக்குக் கடிதம் எழுத விரும்பியகபாது, 
"அைபியர் அல்லாகதார் முத்திரை இல்லாத கடிதம் எரதயும் 
ஏற்கமாட்டார்கள்'' என்று அவர்களிடம் கூைப்பட்டது, எனகவ, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தவள்ளி கமாதிைம் ஒன்ரைத் தயார் தெய்துதகாண் 
டார்கள். அவர்களது ரகயில் (ஒளிர்ந்த) அந்த கமாதிைத்தின் தவண்ரமரய 
இப்கபாதும் நான் பார்ப்பரதப் கபான்றுள்ளது. 
 
 4249 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ெீெர், குஸ்ரூ, 
நீகஸ் (கிஸ்ைா, ரகெர், நஜாைீ) ஆகிய மன்னர் களுக்குக் கடிதம் எழுத 
விரும்பியகபாது, "இ(ம்மன்ன)வர்கள் முத்திரை இல்லாத எந்தக் கடிதத்ரதயும் 
ஏற்கமாட்டார்கள்'' என்று கூைப்பட்டது. ஆககவ, அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தவள்ளி வரளய கமாதிைம் ஒன்ரை வார்த்து அதில் "முஹம்ம துர் 
ைசூலுல்லாஹ்' எனும் இலச்ெிரன தபாைித்துக்தகாண்டார்கள்.  
 
பாடம் : 14 கமாதிைங்கரள(க் கழற்ைி) எைிதல்  
 
4250 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது ரகயில் தவள்ளி கமாதிைம் 

1991

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆடையும் அலங்ககரமும்



 
 
 

ஒன்ரைக் கண்கடன். (அரதக் கண்ட) மக்களும் தவள்ளி கமாதிைங்கரளச் 
தெய்து அணிந்துதகாண்டனர். ஆககவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் (முன்பு 
அணிந்திருந்த) தமது (தபான்) கமாதிைத்ரத (கழற்ைி) எைிந்துவிடகவ, மக்களும் 
தம் (தபான்) கமாதிைங்கரள (கழற்ைி) எைிந்துவிட்டனர்.36  
 
4251 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ரகயில் தவள்ளி கமாதிைத்ரதக் 
கண்கடன். பிைகு மக்களும் தவள்ளி கமாதிைங்கரள வார்த்து, அவற்ரை 
அணிந்துதகாண்டனர். ஆககவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (முன்பு 
அணிந்திருந்த) தமது (தங்க) கமாதிைத்ரத எைிந்துவிட்டார்கள். எனகவ, 
மக்களும் தம் (தங்க) கமாதிைங்கரள எைிந்துவிட்டனர். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 15 அபிெீனியக் குமிழ் உள்ள தவள்ளி கமாதிைம்.  
 
4252 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது தவள்ளி கமாதிைம் அபிெீனியக் குமிழ் (அல்லது கறுப்புக் 
கல்) உள்ளதாக இருந்தது.  
 
4253 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமது வலக் கைத்தில் தவள்ளி கமாதிைம் ஒன்ரை 
அணிந்திருந்தார்கள். அதன் குமிழ் அபிெீனியாரவச் கெர்ந்ததாயிருந்தது. அதன் 
குமிழ் பகுதிரயத் தமது உள்ளங்ரக பக்கம் அரமயும்படி அணிந்திருப்பார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் 
பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 16 ரகயின் சுண்டுவிைலில் கமாதிைம் அணிவது  
 
4254 ஸாபித் அல்புனான ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது அனஸ் (ைலி) 
அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் இந்த விைலில் கமாதிைம் அணிந்திருந்தார்கள்'' 
என்று கூைி, தமது இடக் ரகயின் சுண்டுவிைரல கநாக்கி ரெரக 
தெய்தார்கள்.37 

1992

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆடையும் அலங்ககரமும்



 
 
 

 
 பாடம் : 17 நடு விைலிலும் அதற்கடுத்துள்ள ஆட் காட்டி விைலிலும் கமாதிைம் 
அணிவ தற்கு வந்துள்ள தரட.38  
 
4255 அபூபுர்தா ஆமிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அலீ 
(ைலி) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் இந்த விைலில் அல்லது அதற்கடுத்த 
விைலில் கமாதிைம் அணிய கவண்டாம் என என்ரனத் தரட தெய்தார்கள்'' 
என்று கூைினார்கள். -அது எந்த இரு விைல்கள் என அைிவிப்பாளர் ஆஸிம் 
பின் குரலப் (ைஹ்) அவர்களுக்குத் ததரியவில்ரல.- கமலும், "கஸ்' வரகத் 
துணிரய அணிய கவண்டாம் என்றும் (ெிவப்பு) தமன்பட்டு விரிப்புகளில் 
(மீஸைா) அமை கவண்டா தமன்றும் எனக்குத் தரட தெய்தார்கள். கமலும், 
அலீ (ைலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூைினார்கள்: "கஸ்' வரகத் துணி என்பது, 
எகிப்து அல்லது ெிரியாவிலிருந்து இைக்குமதி தெய்யப்பட்ட ஒரு வரகத் 
துணியாகும். அதில் விலா எலும்புகரளப் கபால வரிவரியாகக் ககாடுகள் 
இருக்கும். இன்னவற்றுக்கு அது ஒப்பாயிருக்கும். "மீஸைா' என்பது, தபண்கள் 
தம் கணவர்களுக்காக ஒட்டகச் கெணத்தில் அரமக்கும் ெிவப்பு நிை 
தமன்பட்டுத் திண்டுகரளப் கபான்ை விரிப்புகளாகும்.39 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அபூமூொவின் புதல்வர் 
(அபூபுர்தா) கூைினார்'' என அைிவிப்பாளர்ததாடரில் இடம் தபற்றுள்ளது. மற்ை 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் "நபி (ஸல்) அவர்கள் தரட தெய்தார்கள். அல்லது நபி 
(ஸல்) அவர்கள் என்ரனத் தரட தெய்தார்கள்'' என்று இடம் தபற்றுள்ளது. 
 4256 அபூபுர்தா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அலீ (ைலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இந்த விைலில் அல்லது இந்த விைலில் 
கமாதிைம் அணிய கவண்டாம் என்று என்ரனத் தரட தெய்தார்கள்'' என்று 
கூைி, நடு விைரலயும் அதற்கடுத்த (ஆட் காட்டி) விைரலயும் சுட்டிக் 
காட்டினார்கள்.  
 
பாடம் : 18 காலணி அல்லது அது கபான்ைரத அணிவது விரும்பத் 
தக்கதாகும்.  
 

1993

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆடையும் அலங்ககரமும்



 
 
 

4257 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் கமற்தகாண்ட ஒரு கபார் 
பயணத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள், "காலணிரய அணிந்துதகாள்ளுங்கள். 
ஏதனனில், ஒரு மனிதர் காலணி அணிந்திருக்கும்வரை அவர் 
வாகனத்திகலகய இருக்கிைார்'' என்று கூைினார்கள்.40 
 
 பாடம் : 19 காலணி அணியும்கபாது முதலில் வலக் காலில் அணிவதும் 
கழற்றும்கபாது முதலில் இடக் காலில் இருந்து கழற்றுவதும் விரும்பத் 
தக்கதாகும்; ஒகைதயாரு காலணியில் நடப்பது தவறுக்கத் தக்கதாகும். 
 
 4258 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
காலணி அணியும் கபாது முதலில் வலக் காலில் அணியட்டும். அரதக் 
கழற்றும்கபாது முதலில் இடக் காலில் இருந்து கழற்ைட்டும். ஒன்று, இரு 
காலணிகரளயும் ஒருகெை அவர் அணிந்து தகாள்ளட்டும். அல்லது 
இைண்ரடயும் ஒருகெைக் கழற்ைிவிடட்டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.41  
 
4259 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
ஒகைதயாரு காலணி யில் நடக்க கவண்டாம். ஒன்று, இரு காலணி கரளயும் 
ஒருகெை அவர் அணிந்துதகாள் ளட்டும். அல்லது இைண்ரடயும் ஒருகெை 
கழற்ைிவிடட்டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.42 
 
 4260 அபூைஸீன் மஸ்ஊத் பின் மாலிக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் எங்களி டம் புைப்பட்டு வந்து, தமது ரகயால் 
தமது தநற்ைியில் அடித்துவிட்டு, "அைிந்துதகாள்ளுங்கள்: நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மீது (அவர்கள் தொல்லாதரதச் தொன்னதாகப்) 
தபாய்யுரைக்கிகைன் என நீங்கள் கபெிக்தகாள் கிைரீ்கள். நீங்கள் கநர்வழியில் 
தெல்ல, நான் (மட்டும்) வழிதகட்டுவிட கவண்டுமா? அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் ஒருவரின் தெருப்பு வார் அறுந்துவிட்டால், 
அரதச் ெீைாக்காத வரை மற்தைாரு தெருப்பில் நடந்து தெல்ல கவண்டாம்' 
என்று கூைினார்கள் என நான் உறுதி யளிக்கிகைன்'' என்ைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

1994

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆடையும் அலங்ககரமும்



 
 
 

 
 பாடம் : 20 ஒகைதயாரு துணிரய உடலில் சுற்ைிக் தகாண்டு, அதன் ஒரு 
மூரலரய ஒரு கதாளில் கபாட்டுக்தகாண்டு, மற்தைாரு கதாள் பகுதிரயத் 
திைந்த நிரலயில் விட்டுவிடுவதும் (இஷ்தி மாலுஸ் ஸம்மாஉ), ஒகை 
துணிரயப் கபார்த்திக்தகாண்டு குத்துக்காலிட்டு அமர்வதும் (இஹ்திபா) தரட 
தெய்யப் பட்டரவ ஆகும்.43  
 
4261 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், ஒருவர் தமது இடக் ரகயால் உணவு உண்பது, அல்லது 
ஒகைதயாரு காலணியில் நடப்பது, ஒகைதயாரு துணிரய உடலில் 
சுற்ைிக்தகாண்டு, அதன் ஒரு மூரலரய ஒரு கதாளில் கபாட்டுக்தகாண்டு 
மற்தைாரு கதாரளத் திைந்த நிரலயில் விட்டுவிடுவது (இஷ்திமாலுஸ் 
ஸம்மாஉ), ஒகை துணியால் (தம் முதுரகயும் முழங்கால்கரளயும்) 
கபார்த்திக் தகாண்டு மர்ம உறுப்பு தவளிகய ததரியுமாறு (குத்துக்காலிட்டு) 
அமர்வது (இஹ்திபா) ஆகிய வற்றுக்குத் தரட விதித்தார்கள்.  
 
4262 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "உங்களில் 
ஒருவைது தெருப்பு வார் அறுந்துவிட்டால்' அல்லது "தமது தெருப்பு வார் 
அறுந்து விட்ட ஒருவர்' அரதச் ெீைாக்காத வரை ஒகைதயாரு காலணியில் 
நடக்க கவண்டாம். ஒகைதயாரு காலுரை அணிந்தும் நடக்க கவண்டாம். இடக் 
ரகயால் ொப்பிட கவண்டாம். ஒகை துணியால் (தம் முதுரகயும் 
முழங்கால்கரளயும்) கபார்த்திக்தகாண்டு (மர்ம உறுப்பு தவளிகய ததரியுமாறு 
குத்துக்காலிட்டு) அமை கவண்டாம். ஒகை துணிரய உடலில் சுற்ைிக்தகாண்டு, 
அதன் ஒரு மூரலரய ஒரு கதாளில் கபாட்டுக்தகாண்டு மற்தைாரு 
கதாரளத் திைந்த நிரலயில் விட்டுவிட கவண்டாம். இரத ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக் கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 
 
 
 
 

1995

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆடையும் அலங்ககரமும்



 
 
 

பாடம் : 21 மல்லாந்து படுத்துக்தகாண்டு ஒரு கால்மீது மற்தைாரு காரலப் 
கபாட்டுக் தகாள்வதற்கு வந்துள்ள தரட.44  
 
4263 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒகை துணிரய உடலில் சுற்ைிக்தகாண்டு, அதன் ஒரு 
மூரலரய ஒரு கதாளில் கபாட்டுக்தகாண்டு மற்தைாரு கதாரளத் திைந்த 
நிரலயில் விட்டுவிட கவண்டாம் என்றும், ஒகை துணிரயப் 
கபார்த்திக்தகாண்டு (மர்ம உறுப்பு தவளிகய ததரியுமாறு குத்துக்காலிட்டு) 
அமை கவண்டாம் என்றும், ஒரு மனிதர் மல்லாந்து படுத்திருக்கும்கபாது 
கால்மீது கால் கபாட்டுக்தகாள்ள கவண்டாம் என்றும் தரட தெய்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4264 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (என்னிடம்), "ஒகைதயாரு காலணியில் நடக்காகத. ஒகை 
கீழாரடயால் (உன் முதுரகயும் முழங்கால்கரளயும்) கபார்த்திக்தகாண்டு 
குத்துக்காலிட்டு அமைாகத. இடக் ரகயால் ொப்பிடாகத. ஒகை துணிரய 
உடலில் சுற்ைிக்தகாண்டு அதன் ஒரு மூரலரய ஒரு கதாளில் 
கபாட்டுக்தகாண்டு, மற்தைாரு கதாள் பகுதிரயத் திைந்தவாறு விட்டு விடாகத. 
நீ மல்லாந்து படுத்திருக்கும்கபாது ஒரு காரல மற்தைாரு கால்மீது 
கபாடாகத'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  
 
4265 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் மல்லாந்து படுத்துக் 
தகாண்டு ஒரு காரல மற்தைாரு கால்மீது கபாட்டுக்தகாள்ள கவண்டாம். 
இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
பாடம் : 22 மல்லாந்து படுத்துக்தகாண்டு ஒரு காரல மற்தைாரு கால்மீது 
கபாட்டுக் தகாள்வதற்கு வந்துள்ள அனுமதி.  
 
4266 அப்துல்லாஹ் பின் ரஸத் பின் ஆஸிம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு காலின் மீது மற்தைாரு காரலப் 
கபாட்டுக்தகாண்டு பள்ளிவாெலில் மல்லாந்து படுத்திருப்பரத நான் கண்கடன். 

1996

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆடையும் அலங்ககரமும்



 
 
 

4267 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் ரஸத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் ஒன்பது அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 23 ஆண்கள் (கமனியில்) குங்குமப்பூச் ொயமிட்டுக்தகாள்வது தரட 
தெய்யப்பட்ட தாகும்.45  
 
4268 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 
குங்குமப்பூச் ொய மிட்டுக்தகாள்வரதத் தரட தெய்தார்கள்.46 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. ஹம்மாத் பின் ரஸத் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில் "அதாவது ஆண்களுக்குத் தரட தெய்தார்கள்'' என 
(விளக்கத்துடன்) இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் 
மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஆண்கள் குங்குமப்பூச் ொய மிட்டுக்தகாள்ளக் கூடாது எனத் தரட 
விதித்தார்கள்'' என இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
பாடம் : 24 நரைமுடியில் மஞ்ெள் நிைத்திகலா ெிவப்பு நிைத்திகலா 
ொயமிடுவது விரும்பத் தக்கதாகும். கறுப்பு நிைச் ொயமிடுவது தரட 
தெய்யப்பட்டதாகும்.47  
 
4269 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களின் தந்ரத) 
அபூகுஹாஃபா அவர்கள் மக்கா "தவற்ைி ஆண்டில்' அல்லது "தவற்ைி நாளில்' 
(நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) "வந்தார்கள்'. அல்லது "தகாண்டுவைப்பட்டார்கள்'. 
அவர்களது தரல முடியும் தாடியும் தும்ரபப் பூரவப் கபான்று (தூய 
தவள்ரள நிைத்தில்) இருந்தன. அவருரடய துரணவியரிடம் நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "இ(ந்த தவள்ரள நிைத்)ரத ஏகதனும் (ொயம்) தகாண்டு 
மாற்றுங்கள்'' என்று உத்தைவிட்டார்கள். 
 
 4270 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்கா தவற்ைி நாளில் (அபூபக்ர் 
(ைலி) அவர்களின் தந்ரத) அபூகுஹாஃபா, (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) 
தகாண்டுவைப்பட்டார். அவைது தரல முடியும் தாடியும் தும்ரபப் பூரவப் 
கபான்று தவள்ரள நிைத்தில் இருந்தன. அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் இ(ந்த 

1997

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆடையும் அலங்ககரமும்



 
 
 

தவள்ரள நிைத்)ரத ஏகதனும் (ொயம்) தகாண்டு மாற்றுங்கள். கறுப்பு 
நிைத்ரத தவிர்த்துக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
 

 பாடம் : 25 (நரைமுடிக்கு) ொயமிட்டுக்தகாள்வதில் யூதர்களுக்கு மாறு 
தெய்தல்.  
 
4271 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யூதர்களும் கிைித்தவர்களும் 
(நரைமுடிக்கு) ொயமிட்டுக்தகாள்வதில்ரல. ஆககவ, நீங்கள் (உங்கள் 
நரைமுடிகளுக்குச் ொயமிட்டு) அவர்களுக்கு மாறு தெய்யுங்கள். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.48  
 
பாடம் : 26 உயிரினங்களின் உருவப் படங்கரள வரைவதும், விரிப்புகள் 
கபான்ை மதிப் பில்லாப் தபாருட்கள் தவிை, உருவப் படமுள்ள இதைப் 
தபாருட்கரள ரவத் துக்தகாள்வதும் தரட தெய்யப்பட் டரவ ஆகும். 
உருவப் படகமா நாகயா உள்ள வடீ்டில் வானவர்கள் நுரழயமாட்டார்கள்.49  
 
4272 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு (குைிப்பிட்ட) 
கநைத்தில் வருவதாக வாக்களித்திருந்தார்கள். ஆனால், அந்த கநைம் வந்தும் 
ஜிப்ரீல் வைவில்ரல. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
ரகயில் குச்ெிதயான்று இருந்தது. அரத அவர்கள் தூக்கிதயைிந்துவிட்டு, 
"அல்லாஹ் தனது வாக்குறுதிக்கு மாறு தெய்யமாட்டான். அவனுரடய 
தூதர்களும் வாக்குறுதிக்கு மாறு தெய்ய மாட்டார்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
பின்னர் திரும்பிப் பார்த்தகபாது, தமது கட்டிலுக்குக் கீகழ நாய்க்குட்டிதயான்று 
இருப்பரதக் கண்டார்கள். உடகன "ஆயிைா! இந்த நாய் இங்கு எப்கபாது 
நுரழந்தது?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
எனக்குத் ததரியவில்ரல'' என்கைன். உடகன அரத அப்புைப் படுத்துமாறு 
உத்தைவிட்டார்கள். அவ்வாகை அது அப்புைப்படுத்தப்பட்ட பின் ஜிப்ரீல் (அரல) 
அவர்கள் வந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் 
வருவதாகச் தொன்னரீ்கள். உங்களுக்காக நான் (எதிர்பார்த்து) 
அமர்ந்திருந்கதன். ஆனால், நீங்கள் வைவில்ரலகய (ஏன்)?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள், "உங்கள் வடீ்டினுள்ளிருந்த 

1998

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆடையும் அலங்ககரமும்



 
 
 

நாகய என(து வருரக)க்குத் தரடயாக அரமந்துவிட்டது. (வானவர்களாகிய) 
நாங்கள், நாயும் உருவப் படமும் உள்ள வடீ்டிற்குள் நுரழயமாட் கடாம்'' 
என்று தொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் 
களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) 
அவர்கள் வருவதாக வாக்களித்திருந்தார் கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகி 
(சுருக்க மாக முடிகி)ைது. கமற்கண்ட அைிவிப்பில் உள்ளரதப் கபான்று 
விரிவாக இடம்தபை வில்ரல.  
4273 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவி யார்) ரமமூனா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: ஒரு நாள் காரலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(வழக்கத்திற்கு மாைாகக்) கவரலகயாடு அரமதியாக இருந் தார்கள். நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! இன்ரைய தினம் தங்களது கதாற்ைத்தில் ஏகதா 
மாற்ைத்ரத நான் காண்கிகைகன (ஏன்)?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(வானவர்) ஜிப்ரீல் இன்ைிைவில் என்ரன வந்து 
ெந்திப்பதாக வாக்களித்திருந்தார். ஆனால், அவர் வைவில்ரல. அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! அவர் என்னிடம் வாக்கு மாைி நடந்ததில்ரல'' என்று 
தொன்னார்கள். அந்நாள் முழுவதும் அகத நிரலயிகலகய அவர்கள் 
காணப்பட்டார்கள். பிைகு அவர்களது மனதில், எங்கள் வடீ்டிலிருந்த 
கூடாைதமான்றுக்குக் கீகழ நாய்க்குட்டி இருக்கும் நிரனவு வந்தது. உடகன 
அரத அப்புைப்படுத்துமாறு உத்தைவிட்டார்கள். அவ்வாகை அது 
அப்புைப்படுத்தப்பட்டவுடன் தமது ரகயில் தண்ணரீ் அள்ளி அந்த இடத்தில் 
ததளித்து விட்டார்கள். அன்று மாரல கநைமானதும் ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் 
வந்து அவர்கரளச் ெந்தித்தார்கள். அப்கபாது "நீங்கள் கநற்ைிைவு என்னிடம் 
வருவதாக வாக்களித்திருந்தீர்ககள?'' என்று நபிய வர்கள் ககட்டார்கள். அதற்கு 
ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் "ஆம். ஆயினும், (வானவர்களாகிய) நாங்கள் நாயும் 
உருவப் படமும் உள்ள வடீ்டில் நுரழயமாட்கடாம்'' என்று கூைினார்கள். 
அன்ரைய தபாழுது புலர்ந்ததும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நாய் 
கரளக் தகால்லுமாறு கட்டரளயிட்டார்கள். ெிைிய கதாட்டங்களில் உள்ள 
நாய்கரளக் தகால்லுமாறும் கட்டரளயிட்டார்கள். தபரிய கதாட்டங்களில் 
உள்ள நாய்கரள விட்டுவிட்டார்கள். (அவற்ரைக் தகால்லு மாறு 
உத்தைவிடவில்ரல.)50  
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4274 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நாயும் (உயிரினங்களின்) உருவப் 
படமும் உள்ள வடீ்டில் (அருள்) வானவர்கள் நுரழயமாட்டார்கள். இரத 
அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.51 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4275 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நாயும் 
(உயிரினங்களின்) உருவப் படமும் உள்ள வடீ்டில் (அருள்) வானவர்கள் 
நுரழய மாட்டார்கள். இரத அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4276 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் கதாழர் அபூதல்ஹா (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உருவப் படம் 
உள்ள வடீ்டில் (அருள்) வானவர்கள் நுரழயமாட்டார்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான புஸ்ர் பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: (இந்த ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்த) ரஸத் பின் காலித் 
அல்ஜுஹன ீ(ைலி) அவர்கள் பின்னர் கநாய்வாய்ப்பட்டகபாது, அவர்கரள 
உடல்நலம் விொரிக்க நாங்கள் தென்கைாம். அப்கபாது அவர்களது வடீ்டுக் 
கதவில் உருவப் படம் உள்ள திரைச் ெீரல தயான்று 
ததாங்கிக்தகாண்டிருந்தது. நான் (இந்த ஹதீரஸ ரஸத் (ைலி) அவர்கள் 
எனக்கு அைிவித்தகபாது என்னு டனிருந்த) நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவி 
யார் ரமமூனா (ைலி) அவர்களின் மடியில் வளர்ந்த உரபதுல்லாஹ் 
அல்கவ்லான ீ(ைஹ்) அவர்களிடம், "உருவப் படங்கரளப் பற்ைி முன்தபாரு 
நாள் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் நமக்கு (ஒரு ஹதீஸ்) அைிவிக்கவில்ரலயா?'' 
என்று ககட்கடன். அதற்கு உரபதுல்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள், "துணியில் 
வரையப்பட்ட (உயிைற்ைரவயின் உருவத்)ரதத் தவிை என்று அவர்கள் 
தொன்னரத நீர் ககட்கவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4277 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (உயிரினங்களின்) 
உருவப் படம் உள்ள வடீ்டில் (அருள்) வானவர்கள் நுரழயமாட்டார்கள். இரத 
அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
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ஒருவைான) புஸ்ர் பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார் கள்: (இந்த 
ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்த) ரஸத் பின் காலித் (ைலி) அவர்கள் கநாய் 
வாய்ப்பட்டகபாது, நாங்கள் அவர்கரள உடல்நலம் விொரிக்கச் தென்கைாம். 
அங்கு அவர்களது வடீ்டி(ன் வாெலி)ல் உருவப் படங்கள் உள்ள திரைரய 
நாங்கள் கண்கடாம். நான் (என்னுடனிருந்த) உரபதுல்லாஹ் அல் கவ்லான ீ
(ைஹ்) அவர்களிடம் "உருவப் படங்கரளப் பற்ைி (முன்பு ஒரு நாள்) ரஸத் 
பின் காலித் (ைலி) அவர்கள் நமக்கு (ஒரு) ஹதீஸ் அைிவிக்கவில்ரலயா?'' 
என்று ககட்கடன். அதற்கு உரபதுல்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள், "துணியில் 
வரையப்பட்ட (உயிைற்ைரவயின் படத்)ரதத் தவிை என்று அவர்கள் 
தொன்னரத நீர் தெவிகயற்கவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "இல்ரல' 
என்கைன். அதற்கு உரபதுல்லாஹ் அல்கவ்லான ீ(ைஹ்) அவர்கள், "ஆம், 
அவ்வாறு தொல்லத்தான் தெய்தார்கள்'' என்ைார்கள்.52 
 
 4278 ரஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நாயும் உருவச் ெிரலகளும் உள்ள 
வடீ்டில் (அருள்) வானவர்கள் நுரழயமாட்டார்கள்'' என்று கூைியரத நான் 
ககட்கடன் என அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். ஆககவ, நான் 
ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் தென்று, "இவர் (ரஸத் பின் காலித்), "நாயும் 
உருவச் ெிரலகளும் உள்ள வடீ்டில் வானவர்கள் நுரழயமாட்டார்கள்' என 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என என்னிடம் ததரிவிக்கிைாகை? 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்வாறு கூைியரத நீங்கள் 
தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், 
கூைினார்கள்: இல்ரல. ஆயினும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தெய்த ஒரு தெயல் குைித்து உங்களுக்கு நான் அைிவிக்கிகைன். (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு கபாருக்காகப் புைப்பட்டுச் 
தென்ைார்கள். பிைகு நான் திரைச் ெீரலதயான்ரை எடுத்து அரத (எனது 
வடீ்டு) வாெலில் ததாங்கவிட்கடன். அவர்கள் (கபாரை முடித் துத் திரும்பி) 
வந்தகபாது அந்தத் திரைச் ெீரலரயப் பார்த்தார்கள். அவர்களது முகத் தில் 
அதிருப்திரய நான் அைிந்துதகாண்கடன். அவர்கள் கவகமாக அரதப் பிடித்து 
இழுத்துக் கிழித்துவிட்டார்கள். கமலும், "அல்லாஹ், கல்லுக்கும் களி 
மண்ணுக்கும் ஆரடயணிவிக்குமாறு நமக்குக் கட்டரளயிடவில்ரல'' என்று 
கூைி னார்கள். ஆககவ, அந்தத் திரைரய நாங்கள் துண்டாக்கி, அவற்ைில் 
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கபரீச்ெ நார்கரள நிைப்பி, இரு தரலயரணகள் தெய்துதகாண் கடாம். அரத 
அவர்கள் ஆட்கெபிக்க வில்ரல.  
 
4279 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: எங்களிடம் திரைச் 
ெீரலதயான்று இருந் தது. அதில் பைரவயின் உருவம் இருந்தது. ஒருவர் 
வடீ்டுக்குள் நுரழயும்கபாது அந்தத் திரைகய அவரை வைகவற்கும். என்னிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரத அப்புைப்படுத்து. நான் 
வடீ்டுக்குள் நுரழயும் கபாததல்லாம் இவ்வுலக(த்தின் ஆடம்பை)ம்தான் என் 
நிரனவுக்கு வருகிைது'' என்று கூைினார்கள். கமலும், எங்களிடம் குஞ்ெம் 
ரவத்த துணிதயான்றும் இருந்தது. அதன் கரைகவரலப்பாடு கள் பட்டினால் 
ஆனரவ என்கை நாங்கள் கூைிவந்கதாம். அரத நாங்கள் அணிந்துவந்கதாம்.53 
 
 4280 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அப்துல் அஃலா 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "ஆயினும், அத்துணிரயக் கிழித்துவிடுமாறு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு உத்தைவிடவில்ரல'' என்று 
அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
4281 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு பயணத்திலிருந்து திரும்பி வந்தகபாது, எனது வடீ்டு வாெலில் 
நான் குஞ்ெம் உள்ள திரைச் ெீரலதயான்ரைத் ததாங்கவிட்டிருந் கதன். அதில் 
இைக்ரககள் தகாண்ட குதிரை களின் உருவங்கள் இருந்தன. உடகன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரத (அகற்றுமாறு) உத்தைவிட, 
அவ்வாகை அரத நான் அகற்ைிவிட்கடன். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) 
அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அப்தா பின் சுரலமான் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
"ஒரு பயணத்திலி ருந்து திரும்பி வந்தகபாது' எனும் குைிப்பு இல்ரல. 
 
 4282 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (ஒரு பயணத்ரத முடித்துக்தகாண்டு) என்னிடம் வந்தார்கள். 
அப்கபாது நான் (வடீ்டு வாெரல) உருவப் படம் உள்ள திரைச் ெீரலயால் 
மரைத்தி ருந்கதன். அரதக் கண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
முகம் நிைம் மாைிவிட்டது. அந்தத் திரைச் ெீரலரய எடுத்துக் 

2002

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆடையும் அலங்ககரமும்



 
 
 

கிழித்துவிட்டார்கள். பிைகு "மறுரம நாளில் மக்களிகலகய மிகக் கடுரமயான 
கவதரனக்குள்ளாகவாரில், அல்லாஹ்வின் பரடப்புகளுக்கு ஒப்பாகப் 
பரடக்(க நிரனக்)கின்ைவர்களும் அடங்குவர்'' என்று தொன்னார்கள்.54 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்தார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகி, 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாறு முடிகிைது. ஆயினும், அதில் "பிைகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தத் திரைச் ெீரலரய கநாக்கிச் 
தென்று, தமது ரகயாகலகய அரதக் கிழித்துவிட்டார்கள்'' என்று (கூடுதலாக) 
இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 
கமலும் ஐந்து அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
இஸ்ஹாக் பின் இப்ைாஹமீ் மற்றும் அப்து பின் ஹுரமத் (ைஹ்) ஆகி 
கயாைது அைிவிப்பில் "மிகக் கடுரமயான கவதரனக்குள்ளாகவார்' என்கை 
இடம்தபற் றுள்ளது. "கவதரனக்குள்ளாகவாரில்...' என்று இடம்தபைவில்ரல. 
 
 4283 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (ஒரு பயணத்திலிருந்து திரும்பி) என்னிடம் வந்தார்கள். அப்கபாது 
நான் எனது அலமாரிரய, உருவச் ெித்திைங்கள் தபாைித்த திரைச் 
ெீரலதயான்ைால் மரைத்திருந்கதன். அரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பார்த்தகபாது, அரதக் கிழித்து விட்டார்கள். அவர்களது முகம் நிைம் 
மாைி யிருந்தது. கமலும், "ஆயிைா! மறுரம நாளில் மக்களிகலகய மிகக் 
கடுரமயான கவதரனக் குள்ளாகவார் அல்லாஹ்வின் பரடப்புகளுக்கு 
ஒப்பாகப் பரட(க்க நிரன)ப்பவர்கள் தாம்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு நாங்கள் 
அந்தத் திரைச் ெீரலரயக் கிழித்து ஓரிரு தரலயரண (இருக்ரக)களாக 
ஆக்கிக்தகாண்கடாம். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 
 4284 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என்னிடம் உருவப் படங்கள் 
உள்ள (திரைத்) துணிதயான்று இருந்தது. அது வாெலிலிருந்து (எனது) 
அலமாரிவரை நீண்டிருந்தது. நபி (ஸல்) அவர்கள் அரத கநாக்கிகய ததாழும் 
நிரல ஏற்பட்டிருந்தது. எனகவ, "அரத என்ரனவிட்டு அப்புைப்படுத்து'' என்று 
கூைினார்கள். ஆககவ, அரத நான் அப்புைப்படுத்தி அரதத் தரலயரண 
(இருக்ரக)களாக ஆக்கிவிட்கடன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் 
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களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 
 4285 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் 
வந்தார் கள். நான் (எனது வடீ்டில்) உருவப் படங்கள் உள்ள திரைச் 
ெீரலரயத் ததாங்கவிட்டிருந் கதன். நபி (ஸல்) அவர்கள் அரத அப்புைப் 
படுத்தினார்கள். ஆககவ, அரத நான் இரு தரலயரண (இருக்ரக)களாக 
ஆக்கிக் தகாண்கடன்.  
 
4286 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நான் (எனது வடீ்டில்) உருவப் படங்கள் உள்ள திரைச் 
ெீரலதயான்ரைத் ததாங்க விட்டிருந்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (வடீ்டுக்கு) வந்தகபாது, அரத அப்புைப்படுத்திவிட்டார்கள். அரத 
நான் துண்டித்து இரு தரலயரண (இருக்ரக)களாக ஆக்கிக்தகாண்கடன். 
(இரத அப்துர் ைஹ்மான் பின் அல்காெிம் பின் முஹம்மத் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவித்த) அந்த கவரளயில், அங்கு அரவயில் இருந்த பனூ ஸுஹ்ைா 
குலத்தாரின் முன்னாள் அடிரமயான ைபஆீ பின் அதாஉ (ைஹ்) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்விரு தரலயரணகளில் தரல 
ொய்த்துக்தகாள் வார்கள் என ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் தொன்னதாக (உங்கள் 
தந்ரத) அபூமுஹம்மத் காெிம் பின் முஹம்மத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியரத 
நீங்கள் தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அப்துர் ைஹ்மான் பின் 
அல்காெிம் (ைஹ்) அவர்கள் "இல்ரல' என்று பதிலளித்தார்கள். அந்த மனிதர், 
"ஆயினும், காெிம் பின் முஹம்மத் (ைஹ்) அவர்கள் அவ்வாறு கூைியரத நான் 
தெவியுற்கைன்'' என்று கூைினார். 
 
 4287 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (உயிரினங்களின்) உருவப் 
படங்கள் உள்ள திண்டு ஒன்ரை விரலக்கு வாங்கிகனன். (வடீ்டுக்கு வந்த) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரதக் கண்டதும் வாெற்படியி கலகய 
நின்றுவிட்டார்கள்; உள்கள வை வில்ரல. அவர்களது முகத்தில் அதிருப் 
திரய "நான் அைிந்துதகாண்கடன்'. அல்லது "அைியப்பட்டது'. உடகன நான், 
"அல்லாஹ் வின் தூதகை! நான் அல்லாஹ்விடமும் அவனுரடய தூதரிடமும் 
மன்னிப்புக் ககாரு கிகைன். நான் என்ன குற்ைம் தெய்துவிட் கடன்?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்தத் திண்டின் 
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நிரல என்ன?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "இதில் தாங்கள் 
அமர்ந்துதகாள்வதற்காகவும் தரல ொய்த் துக்தகாள்வதற்காகவும் 
தங்களுக்காககவ இரத நான் விரலக்கு வாங்கிகனன்'' என்கைன். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்த உருவப் படங்கரள வரைந் 
தவர்கள் (மறுரம நாளில்) கவதரன தெய் யப்படுவார்கள். கமலும், 
அவர்களிடம் "நீங்கள் பரடத்தவற்றுக்கு நீங்ககள உயிர் தகாடுங்கள்' எனக் 
கூைப்படும்'' என்று தொல்லிவிட்டு, "(உயிரினங்களின்) உருவப் படங்கள் உள்ள 
வடீ்டில் (அருள்) வானவர் கள் நுரழவதில்ரல'' என்று தொன்னார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் ஆறு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ெிலைது 
அைிவிப்ரபவிட கவறுெிலைது அைிவிப்பு முழுரமயானதாக உள்ளது. 
அவற்ைில் அப்துல் அஸீஸ் பின் அப்தில்லாஹ் அல்மாஜிைூன் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "அரத எடுத்து இரு தரலயரணகளாக நான் 
ஆக்கிக்தகாண்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வடீ்டில் 
இருக்கும்கபாது அவற்ைில் தரல ொய்த்துக்தகாள்வார்கள்'' என்று ஆயிைா 
(ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் எனக் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. 
 
 4288 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உயிரினங்களின் 
உருவங்கரளத் தயாரித் தவர்கள் மறுரம நாளில் கவதரன தெய்யப் 
படுவார்கள். அவர்களிடம் "நீங்கள் பரடத்த வற்றுக்கு நீங்ககள உயிர் 
தகாடுங்கள்'' என்று கூைப்படும். இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாக 
வும் வந்துள்ளது. 
 
 4289 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: திண்ணமாக 
மறுரம நாளில் (இரைவனி டம்) மிகக் கடுரமயான கவதரனக்கு 
உள்ளாகவார் உருவங்கரளப் பரடப்கபார் தாம். இரத அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூெயதீ் அல்அைஜ்ஜு (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில் "திண்ணமாக' எனும் தொல் இடம்தபைவில்ரல. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
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கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
யஹ்யா பின் யஹ்யா (ைஹ்) மற்றும் அபூகுரைப் (ைஹ்) ஆகிகயாைது 
அைிவிப்பில், "உருவங்கரளப் பரடப்கபார் மறுரம நாளில் நைகவாெிகளில் 
மிகக் கடுரமயான கவதரனக்கு உள்ளாகவாரில் அடங்குவர்'' என 
இடம்தபற்றுள்ளது. சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை காணப்படுகிைது. - முஸ்லிம் 
பின் ஸுரபஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (ஒரு முரை) மஸ்ரூக் 
(ைஹ்) அவர் களுடன் ஓர் இல்லத்தில் இருந்கதன். அங்கு மர்யம் (அரல) 
அவர்களின் உருவச் ெிரல கள் இருந்தன. அப்கபாது மஸ்ரூக் (ைஹ்) 
அவர்கள், "இரவ (கைாமப் கபைைெர்) ெீெரின் உருவச் ெிரலகள்'' என்ைார்கள். 
"நான் இல்ரல, இரவ மர்யம் (அரல) அவர்களின் உருவச் ெிரலகள்'' 
என்கைன். அப்கபாது மஸ்ரூக் (ைஹ்) அவர்கள், "கவனி. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "மறுரம நாளில் மிகக் கடுரமயான கவதரனக்கு 
உள்ளாகவார் உருவங்கரளப் பரடப்கபாகை' என்று கூைினார்கள் என 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியரத நான் 
தெவியுற்றுள்களன்'' என்ைார்கள்.55 
 
 4290 ெயதீ் பின் அபில்ஹென் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "நான் இந்த உருவங்கரள வரை(யும் 
ததாழில் தெய்துவரு)கிகைன். இரதப் பற்ைி எனக்கு மார்க்கத் தீர்ப்பு 
அளியுங்கள்'' என்று ககட்டார். இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "எனக்கு 
அருகில் வா'' என்ைார்கள். அவர் அருகில் வந்தார். பிைகு (மீண்டும்) "இன்னும் 
அருகில் வா'' என்ைார்கள். அவர் இன்னும் அருகில் வந்தகபாது, அவைது 
தரலமீது ரகரய ரவத்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
நான் தெவியுற்ை ஒரு தெய்திரய உமக்குச் தொல்கிகைன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உருவங்கரளப் பரடக்கும் ஒவ்தவாருவரும் 
நைகத்திற்கக தெல்வர். அவர் பரடத்த ஒவ்கவார் உருவத்திற்கும் அல்லாஹ் 
உயிர் தகாடுப்பான். அதுகவ அவரை நைகத்தில் கவதரன தெய்யும்' என்று 
கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். கமலும் "நீர் வரைந்துதான் ஆக 
கவண்டும் என்ைால் மைங்கள், உயிைற்ை (இயற்ரகக் காட்ெிகள் 
உள்ளிட்ட)வற்ைின் படங்கரள வரைந்துதகாள்'' என்று கூைினார்கள்.56 
முஸ்லிம் (பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான்) கூறுகிகைன்: நான் (இந்த 
அைிவிப்பாளர்ததாடரில் கிரடத்த இந்த ஹதீரஸ) நஸ்ர் பின் அலீ (ைஹ்) 
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அவர்கள் (முன்னிரலயில் வாெித்துக் காட்டியகபாது அவர்கள்) அரத 
(உண்ரம யான ஹதீஸ் என) ஏற்றுக்தகாண்டார்கள்.  
 
4291 நள்ர் பின் அனஸ் பின் மாலிக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (ஒரு 
முரை) இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம் அமர்ந்திருந்கதன். அப்கபாது 
அவர்கள் (மக்களுக்கு) மார்க்கத் தீர்ப்புகள் வழங்கலானார்கள். அப்கபாது 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைி னார்கள் என (எரதப் 
பற்ைியும்) குைிப்பிட வில்ரல. இந்நிரலயில் இறுதியாக ஒரு மனிதர் வந்து, 
அவர்களிடம், "நான் இந்த உருவங்கரளப் பரடக்கும் (ததாழில் புரிகின்ை) ஒரு 
மனிதன் ஆகவன்'' என்று கூைி (அது குைித்துத் தீர்ப்புக் ககாரி)னார். அப்கபாது 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "அருகில் வா'' என்று கூை, அந்த மனிதர் 
அருகில் வந்ததும் "உலகில் ஓர் உருவப் படத்ரத வரைந்தவர், மறுரம 
நாளில் அந்த உருவத்தினுள் உயிரை ஊதும்படி பணிக்கப்படுவார். ஆனால், 
அவைால் ஊத முடியாது என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியரத நான் ககட்கடன்'' எனக் கூைினார்கள்.57 - இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவித்துள்ள கமற்கண்ட ஹதீஸ் நள்ர் பின் அனஸ் பின் மாலிக் 
(ைஹ்) அவர்கள் வாயிலாககவ கவறு இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4292 அபூஸுர்ஆ பின் அம்ர் பின் ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நான் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களுடன் (மதீனாவின் ஆளுநர்) 
மர்வான் பின் அல்ஹகமின் வடீ்டுக்குச் தென்கைன். அங்கு அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் உருவப் படங்கள் ெிலவற்ரைக் கண்டார்கள். அப்கபாது "எனது 
பரடப்ரபப் கபான்று பரடக்கத் தயாைாகிவிட்டவரன விட அக்கிை மக்காைன் 
கவறு யார் இருக்க முடியும்? அவ்வாைாயின் அவர்கள் ஓர் உயிைணுரவப் 
பரடத்துக் காட்டட்டும்! அல்லது ஒரு தானிய வித்ரதப் பரடத்துக் 
காட்டட்டும்! அல்லது ககாதுரம வித்ரதப் பரடத்துக் காட்டட்டும் என்று 
வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் கூைினான் என அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொல்ல நான் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள்.58 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - அபூஸுர்ஆ பின் 
அம்ர் பின் ஜரீர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: மதீனாவில் 
கட்டப்பட்டுக்தகாண்டிருந்த மர்வான் அல்லது ெயதீ் பின் அல்ஆஸுக்கு உரிய 
புது மரனதயான்றுக்கு நானும் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களும் தென்கைாம். 

2007

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆடையும் அலங்ககரமும்



 
 
 

அந்த மரனயில் ஓவியர் ஒருவர் உருவப் படங்கரள 
வரைந்துதகாண்டிருந்தார். அப்கபாது அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கமற்கண்ட 
நபிதமாழிரய அைிவித்தார்கள். அதில் "அல்லது ககாதுரம வித்ரதப் 
பரடத்துக் காட்டட்டும்!'' எனும் வாெகம் இடம்தபைவில்ரல. 
 
 4293 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உருவச் 
ெிரலககளா உருவப் படங்ககளா உள்ள வடீ்டில் (அருள்) வானவர்கள் நுரழய 
மாட்டார்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
 
 பாடம் : 27 பயணத்தில் நாயும் (ஒலிதயழுப்பும்) மணியும் தவறுக்கத் 
தக்கரவ ஆகும்.59 
 
 4294 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நாயும் 
மணிகயாரெயும் உள்ள பயணிக ளுடன் (அருள்) வானவர்கள் வைமாட்டார் 
கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4295 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒலிதயழுப்பும் 
மணி, ரைத்தானின் இரெக் கருவியாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 28 ஒட்டகத்தின் கழுத்தில் (திருஷ்டிக்காக) கயிற்று மாரல 
அணிவிப்பது தவறுக்கத் தக்கதாகும்.  
 
4296 அபூபைீர் ரகஸ் பின் உரபத் அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கமற்தகாண்ட பயணதமான்ைில் 
அவர்களுடன் இருந்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அைிவிப்பாளர் ஒருவரை அனுப்பி, "எந்த ஒட்டகத்தின் கழுத்திலும் (கண்கணறு 
கழிவதற்காகக் கட்டப்படுகின்ை) கயிற்று மாரலகயா அல்லது கவதைந்த 
மாரலகயா இருக்கக் கூடாது. இருந்தால் அரவ துண்டிக்கப்பட கவண்டும்'' 
என்று அைிவிக்கச் தெய்தார்கள். (இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) 

2008

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆடையும் அலங்ககரமும்



 
 
 

அப்துல்லாஹ் பின் அபபீக்ர் (ைஹ்) அவர்கள், "அப்கபாது நபித்கதாழர்கள் 
இைவில் ஓய்தவடுக்கும் இடங்களில் இருந்தார்கள்'' என்று அபூபைீர் (ைலி) 
அவர்கள் (கூைியதாக அப்பாத் பின் தமீம் (ைஹ்) அவர்கள் என்னிடம்) 
தொன்னதாககவ நான் கருதுகிகைன்.60 இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான 
மாலிக் பின் அனஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: கண் திருஷ்டிக்காக 
இவ்வாறு கட்டப்படு வரதகய (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட 
தெய்தார்கள் என) நான் கருதுகிகைன்.  
 
பாடம் : 29 உயிரினங்களின் முகத்தில் அடிப்பதும் முகத்தில் அரடயாளச் 
சூடிடுவதும் தரட தெய்யப்பட்டரவ ஆகும்.  
 
4297 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், முகத்தில் அடிக்க கவண்டாம் என்றும், முகத்தில் அரடயாளச் 
சூடிட கவண்டாம் என்றும் தரட தெய்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் 
(ைலி) அவர்களி டமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4298 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கரள, முகத்தில் 
அரட யாளச் சூடிடப்பட்ட கழுரததயான்று கடந்து தென்ைது. அப்கபாது 
அவர்கள், "இதற்கு அரடயாளச் சூடிட்டவரன அல்லாஹ் ெபிப்பானாக!'' என்று 
கூைினார்கள்.  
 
4299 உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிரமயான 
அபூஅப்தில்லாஹ் நாஇம் பின் உரஜல் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "(ஒரு 
முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், முகத்தில் சூடு கபாட்டு 
அரடயாளமிடப்பட்டிருந்த கழுரததயான் ரைக் கண்டு அரதக் 
கண்டித்தார்கள்'' என்று இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியரத நான் 
ககட்கடன். கமலும், (அவர்களின் தந்ரத அப்பாஸ் பின் அப்தில் முத்தலிப் - 
ைலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அதன் முகத்திலிருந்து 
தள்ளியுள்ள (உடம்பின்) ஒரு பகுதியிகலகய நான் அரடயாளமிடு கவன்'' 
என்று கூைிவிட்டு, தமது கழுரதக்கு அதன் பின்கால் ெப்ரபயின் ஓர் 
ஓைத்தில் அரடயாளமிடுமாறு கட்டரளயிட்டார்கள். அவர்கள்தாம் பின்கால் 
ெப்ரபயின் ஓைத்தில் சூடு கபாட்டு அரடயாளமிட்ட முதல் ஆள் ஆவார்கள்.  

2009

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் ஆடையும் அலங்ககரமும்



 
 
 

 
பாடம் : 30 மனிதனல்லா பிை உயிரினங்களில் முகமல்லா மற்ை உறுப்புகளில் 
சூடிட்டு அரட யாளமிடலாம் என்பதும், ஸகாத் மற்றும் ஜிஸ்யா 
கால்நரடகளில் அவ்வாறு தெய்யுமாறு வந்துள்ள தூண்டலும்.  
 
4300 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தாயார்) உம்மு சுரலம் (ைலி) 
அவர்களுக்குக் குழந்ரத பிைந்தகபாது என்னிடம் அவர்கள், "அனகஸ! இந்தக் 
குழந்ரதரய நன்கு கவனித்துக்தகாள். நபி (ஸல்) அவர்கள் (கபரீச்ெம் 
பழத்ரத) தமன்று இவன் வாயிலிடுவதற்காக இவரன அவர்களிடம் நீ 
எடுத்துச் தெல்லாத வரை இவன் எரதயும் உட்தகாண்டுவிட கவண்டாம்'' 
என்று தொன்னார்கள். அவ்வாகை, நான் அவரன நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
எடுத்துச் தென்கைன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு கதாட்டத்தில் 
"ஹுரவத்' (அல்லது ஜவ்ன்) குலத் தயாரிப்பான ககாடு கபாட்ட கம்பளியாரட 
அணிந்து, மக்கா தவற்ைியின்கபாது தம்மிடம் வந்த வாகன ஒட்டகத் துக்குச் 
சூடிட்டு அரடயாளமிட்டுக்தகாண்டிருந்தார்கள்.61  
 
4301 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தாயார்) உம்மு சுரலம் (ைலி) 
அவர் களுக்குக் குழந்ரத பிைந்தகபாது, நபி (ஸல்) அவர்கள் (கபரீச்ெம் 
பழத்ரத) தமன்று அச் ெிறுவனின் வாயிலிடுவதற்காக நபியவர் களிடம் 
அவரன (எங்கள் குடும்பத்தார்) தகாண்டுதென்ைனர். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஒட்டகத் ததாழுவதமான்ைில் ஓர் ஆட்டிற்குச் சூடிட்டு 
அரடயாளமிட்டுக் தகாண்டிருந்தார்கள். (இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான) ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: (இரத எனக்கு 
அைிவித்த) ஹிைாம் பின் உர்வா (ைஹ்) அவர்கள் "அதன் காது களில் 
(அரடயாளமிட்டுக்தகாண்டிருந்தார் கள்)'' என்று கூைியதாககவ நான் தபரும்பா 
லும் கருதுகிகைன்.62 
 
4302 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒட்டகத் ததாழுவதமான்ைில் ஓர் ஆட்டிற்குச் சூடிட்டு 
அரடயாளமிட்டுக்தகாண்டிருந்தகபாது நாங்கள் அவர்களிடம் தென்கைாம். 
(அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
"அதன் காதுகளில் (அரடயாளமிட்டுக்தகாண்டிருந்தார்கள்)'' என்று ஹிைாம் 
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பின் உர்வா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாககவ நான் கருதுகிகைன். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4303 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது கைத்தில் சூடிடும் கருவி இருந்தது. (அதன் மூலம்) அவர்கள் 
"ஸதகா' (ஸகாத்) ஒட்டகங்களுக்கு அரடயாளமிட்டுக்தகாண்டிருந்தரத நான் 
கண்கடன்.  

பாடம் : 31 குழந்ரதயின் தரல முடியில் ெிைி தளவு மழித்துவிட்டு,  
ெிைிதளவு மழிக்காமல் விட்டுவிடுவது (குடுமி ரவப்பது) தவறுக்கத் 
தக்கதாகும்.  
 
4304 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய தாவது: இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "கஸஉ' ரவத்துக் தகாள்ளக் 
கூடாததனத் தரட விதித்தார்கள்'' என்று கூைினார்கள். இதன் 
அைிவிப்பாளைான உமர் பின் நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் 
(என் தந்ரத) நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர் களிடம் "கஸஉ என்ைால் என்ன?'' என்று 
ககட்கடள். "ெிறுவனின் தரலமுடியில் ெில பகுதிரய மழித்துவிட்டு, 
கவறுெில பகுதி கரள மழிக்காமல் விட்டுவிடுவதாகும்'' என்று 
விரடயளித்தார்கள்.63 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூஉொமா (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "கஸஉ' பற்ைி அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான 
உரபதுல்லாஹ் பின் உமர் பின் ஹஃப்ஸ் (ைஹ்) அவர்கள் விளக்கம் 
அளித்ததாக இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. இவ்விரு 
அைிவிப்புகளிலும் (கஸஉ ததாடர்பான) விளக்கக் குைிப்பு 
இரணக்கப்பட்டுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 
 பாடம் : 32 ொரலகளில் அமர்வதற்கு வந்துள்ள தரடயும் (அவ்வாறு 
அமர்ந்தால்) ொரலக்குரிய உரிரமகரளப் கபணு வதும்.  
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4305 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் ொரலகளில் அமர்வரதத் தவிர்த்து விடுங்கள்'' 
என்று கூைினார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் அங்கு 
அமைாமல் இருக்க இயலாது. அங்கு (அமர்ந்து தான் பல விையங்கரள) 
நாங்கள் கபெிக் தகாள்கிகைாம்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "(அங்கு) நீங்கள் அமர்ந்துதான் ஆக கவண்டும் என்ைிருந்தால், 
ொரலக்கு அதன் உரிரம ரயக் தகாடுத்துவிடுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
மக்கள், "ொரலயின் உரிரம என்ன?'' என்று வினவினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"(அந்நியப் தபண்கரளப் பார்க்காமல்) பார்ரவரயத் தாழ்த்திக்தகாள்வதும், 
(பாதொரிகளுக்குச் தொல்லாகலா தெயலாகலா) துன்பம் தைாமலிருப்பதும், 
முகமனுக்கு (ெலாம்) பதிலுரைப்பதும், நன்ரம புரியும் படி 
கட்டரளயிடுவதும், தீரமயிலிருந்து தடுப்பதும் (அதன் உரிரம) ஆகும்'' 
என்று பதிலளித் தார்கள்.64 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 33 தபண்கள் ஒட்டுமுடி ரவத்துவிடுவது, ரவத்துக்தகாள்வது; பச்ரெ 
குத்திவிடு வது, குத்திக்தகாள்வது; (அழகிற்காக) முகத்தில் முரளத்திருக்கும் 
முடிகரள நீக்கிவிடுவது, நீக்கிக்தகாள்வது; (அழ கிற்காக) பல் வரிரெரய 
அைத்தால் கதய்த்துப் பிரித்துக்தகாள்வது, (தமாத் தத்தில்) அல்லாஹ்வின் 
(இயற்ரக யான) பரடப்பு முரைரய மாற்றுவது தரட தெய்யப்பட்டதாகும்.65  
 
4306 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு தபண் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என் மகள் (தாம்பத்திய 
உைவுக்குச் தெல்லவிருக்கும்) மணப்தபண்ணாக இருக்கிைாள். அவளுக்குத் 
தட்டம்ரம கநாய் ஏற்பட்டு அதன் காைணத்தால் அவளது தரலமுடி 
தகாட்டிவிட்டது. அவளது தரலயில் நான் ஒட்டுமுடி ரவத்துவிடட்டுமா?'' 
என்று ககட்டார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஒட்டுமுடி 
ரவத்துவிடுபவரளயும் ஒட்டுமுடி ரவத்துக் தகாள்பவரளயும் அல்லாஹ் 
ெபிக்கின்ைான் (தன் கருரணயிலிருந்து அப்புைப்படுத்துகின்ைான்)'' என்று 
கூைினார்கள்.66 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், வகீஉ மற்றும் ைுஅபா (ைஹ்) ஆகிகயாைது 
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அைிவிப்பில் ("அதனால் அவளது தரலமுடி தகாட்டிவிட்டது' என்பரதக் 
குைிக்க "ஃப தமர்ைக ைஅருஹா' என்பதற்குப் பகைமாக) "ஃப தமர்ைத்த 
ைஅருஹா' என இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
4307 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு தபண் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் என் மகளுக்கு மணமுடித்து ரவத்கதன். 
பிைகு (அவளுக்கு ஏற்பட்ட கநாயால்) அவளது தரலமுடி தகாட்டி விட்டது. 
அவளுரடய கணவகைா அவரள அழகுபடுத்தி (அனுப்பி)விடுமாறு கூறுகிைார். 
ஆககவ, அவளுக்கு ஒட்டுமுடி ரவத்து விடட்டுமா, அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' 
என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கவண்டாதமன 
அவரளத் தடுத்துவிட்டார்கள்.  
 
4308 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அன்ொரிகளில் ஒரு தபண் 
மணமுடித் தார். பின்னர் அவர் உடல் நலிவுற்றுவிடகவ அவைது தரலமுடி 
தகாட்டிவிட்டது. ஆககவ, (அவருரடய குடும்பத்தார்) அவருக்கு ஒட்டுமுடி 
ரவத்துவிட விரும்பினர். எனகவ, இது குைித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வினவினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
ஒட்டுமுடி ரவத்துவிடுபவரளயும் ஒட்டுமுடி ரவத்துக்தகாள்பவரளயும் 
ெபித்தார்கள்.67 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4309 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அன்ொரிகளில் ஒரு தபண் 
தன்னுரடய மகளுக்கு மணமுடித்துரவத்தார். பிைகு அவள் கநாய்வாய்ப்பட்டு 
அதன் காைணத்தால் அவளது தரலமுடி உதிர்ந்துவிட்டது. அப்கபாது அப்தபண் 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, தன் மகளின் கணவர் விருப்பத்திற்கிணங்க 
அவளது தரலயில் ஒட்டுமுடி ரவத்து விடட்டுமா? என்று ககட்டார். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஒட்டுமுடி ரவக்கும் 
தபண்கள் ெபிக்கப் பட்டுள்ளனர்'' என்று தொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஒட்டுமுடி ரவத்துவிடும் தபண்கள் 
ெபிக்கப்பட்டுள்ளனர்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
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4310 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒட்டுமுடி ரவத்துவிடுபவரளயும் ஒட்டு முடி 
ரவத்துக்தகாள்பவரளயும் பச்ரெ குத்திவிடுபவரளயும் பச்ரெ 
குத்திக்தகாள்ப வரளயும் ெபித்தார்கள்.68 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
4311 அல்கமா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 
(ைலி) அவர்கள், "பச்ரெ குத்திவிடும் தபண்கள், பச்ரெ குத்திக் தகாள்ளும் 
தபண்கள், (அழகிற்காக) முகத்தில் முரளத்திருக்கும் முடிகரள அகற்ைிவிடும் 
தபண்கள், முகத்தில் முரளத்திருக்கும் முடிகரள அகற்ைக் ககாரும் 
தபண்கள், அழகிற்காக அைத்தால் கதய்த்து, தம் முன்பற்கரளப் 
பிரித்துக்தகாள்ளும் தபண்கள், (ஆக) அல்லாஹ்வின் (இயற்ரக) பரடப்பு 
முரைரய மாற்ைிக்தகாள்ளும் தபண்கள்மீது அல்லாஹ்வின் ொபம் உண்டா 
கட்டும்!'' என்று கூைினார்கள். இந்தச் தெய்தி பனூ அெத் குலத்ரதச் கெர்ந்த 
"உம்மு யஅகூப்' எனப்படும் ஒரு தபண்மணிக்கு எட்டியது. அந்தப் தபண் 
குர்ஆரன ஓதிய(ைிந்த)வைாக இருந்தார். அவர் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 
(ைலி) அவர்களிடம் வந்து, "நீங்கள் பச்ரெ குத்தி விடும் தபண்கள், பச்ரெக் 
குத்திக்தகாள்ளும் தபண்கள், முகத்தில் முரளத்திருக்கும் முடி கரள 
அகற்ைக் ககாரும் தபண்கள், அழகிற் காக அைத்தால் கதய்த்து தம் 
முன்பற்கரளப் பிரித்துக்தகாள்ளும் தபண்கள், அல்லாஹ் வின் 
(இயற்ரகயான) பரடப்பு முரைரய மாற்ைிக்தகாள்ளும் தபண்கரளச் 
ெபித்ததாக எனக்கு எட்டிய தெய்தி என்ன (அது உண்ரமயா)?'' என்று 
ககட்டார். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் யாரைச் ெபித்தார்ககளா அவர்கரள 
நான் ஏன் ெபிக்கக் கூடாது? அவர்கள் அல்லாஹ்வின் கவதத்திலும் 
ெபிக்கப்பட்டுள்ளனகை?'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு அந்தப் தபண், "குர்ஆன் 
பிைதியில் இரு அட்ரடகளுக்கிரடயிலுள்ள அரனத்ரதயும் நான் 
வாெித்திருக்கிகைன். அதில் (தாங்கள் குைிப்பிட்டரத) நான் காணவில்ரலகய?'' 
என்று ககட்டார். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள், "நீ 
குர்ஆரன (ெரியாக) வாெித்திருந் தால் அதில் (நான் கூைியரத) நீ 
கண்டிருப்பாய். வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் "இரைத்தூதர் எரத 
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உங்களுக்குக் தகாடுத்தாகைா அரதப் தபற்றுக்தகாள்ளுங்கள். அவர் எதிலிருந்து 
உங்கரளத் தடுத்தாகைா அதிலிருந்து நீங்கள் விலகி இருங்கள்' (59:7) என்று 
கூறுகின்ைானா?'' என்ைார்கள். அதற்கு அந்தப் தபண், "இவற்ைில் ெிலவற்ரை 
தற்கபாது உங்கள் மரனவியிடகம நான் காண்கிகைகன?'' என்று ககட்டார். 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள், "நீகய தென்று (என் 
மரனவிரயப்) பார்'' என்று கூைினார்கள். அப்தபண் அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களின் மரனவியிடம் தென்ைார். ஆனால், எரதயும் 
அவர் காணவில்ரல. பிைகு அவர் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடம் (திரும்பி)வந்து "எரதயும் நான் காணவில்ரல'' என்று 
தொன்னார். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள், "கவனி. 
அவ்வாறு (நீ கூைியபடி ஏகதனும் என் மரனவியிடம்) இருந்திருக்குமானால், 
அவளுடன் நாம் கெர்ந்து வாழமாட்கடாம்'' என்று கூைினார்கள்.69 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாக வும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ("பச்ரெ 
குத்திவிடும் தபண்கள், பச்ரெ குத்திக்தகாள்ளும் தபண்கள்' என்ப ரதக் 
குைிக்க) சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "அல்வாைி 
மாத்தி, வல் முஸ்தவ்ைிமாத்' எனும் தொற் தைாடரும் முஃபள்ளல் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில் "அல்வாைிமாத்தி வல்மவ்ைூ மாத்தி' எனும் 
தொற்தைாடரும் ஆளப்பட் டுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாக வும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் நபி (ஸல்) அவர்களின் கூற்று மட்டுகம 
இடம்தபற்றுள்ளது. உம்மு யஅகூப் ததாடர்பான எந்தச் தெய்தியும் இல்ரல. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள் ளது. 
 
 4312 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள், தபண்கள் தமது தரலயில் எரதயும் ஒட்டுச் கெர்க்ரக தெய்வரதக் 
கண்டித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4313 ஹுரமத் பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: முஆவியா பின் அபசீுஃப்யான் (ைலி) அவர்கள் ஹஜ் தெய்த 
ஆண்டில் தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்) மீதிருந்தபடி (தமய்க்) காவலர் 
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ஒருவைது ரகயிலிருந்த முடிக் கற்ரை (ெவுரி முடி) ஒன்ரை வாங்கி, 
"மதீனாவாெிககள! உங்கள் மார்க்க அைிஞர்கள் எங்கக? அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் இது கபான்ைரதத் தரட தெய்து, "பனூ இஸ்ைாயலீ் 
ெமுதாயத்தார் அழிந்துகபான ததல்லாம் அவர்களுரடய தபண்கள் இரதப் 
பயன்படுத்தியகபாதுதான்' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' எனக் 
கூைினார்கள்.70 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் மஅமர் பின் ைாைித் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் ("பனூ இஸ்ைாயலீ் ெமுதாயத்தார் அழிந்துகபானததல்லாம்' 
என்பதற்குப் பகைமாக) "கவதரன தெய்யப் பட்டததல்லாம்' என்று 
காணப்படுகிைது. 
 
 4314 ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: முஆவியா (ைலி) 
அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்தகபாது எங்களிரடகய உரை நிகழ்த்தி னார்கள். 
அப்கபாது முடிக் கற்ரை ஒன்ரை (ரகயில்) எடுத்து, "இரத (ஒட்டுமுடி 
ரவத்துக் தகாள்ளும் தெயரல) யூதர்கரளத் தவிை கவதைவரும் தெய்வரத 
நான் பார்த்ததில்ரல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இது பற்ைிய 
தெய்தி எட்டியகபாது, இரத "கபாலித்தனம்' என அவர்கள் வர்ணித்தார்கள்'' 
என்ைார்கள்.71 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4315 ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் 
முஆவியா (ைலி) அவர்கள் (எங்களிரடகய உரையாற்றுரகயில்), "நீங்கள் ஒரு 
கமாெமான கலாொைத்ரத உருவாக்கிவிட்டி ருக்கிைரீ்கள். அல்லாஹ்வின் நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கபாலித்தனத்திற்குத் தரட விதித் தார்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். (அப்கபாது) ஒரு மனிதர் தடிதயான்ரைக் தகாண்டு வந்தார். 
அதன் முரனயில் துண்டுத் துணி தயான்று இருந்தது. முஆவியா (ைலி) 
அவர்கள் "கவனியுங்கள்! இதுவும் கபாலி யானதுதான்'' என்று கூைினார்கள். 
இதன் அைிவிப்பாளைான கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: தபண்கள் 
துண்டுத் துணிகரளச் கெர்த்து தங்களுரடய தரல முடிகரள அதிகமாக்கிக் 
காட்டுவரதகய அவ்வாறு முஆவியா (ைலி) அவர்கள் குைிப்பிட்டார்கள்.  
 
பாடம் : 34 தமல்லிய உரடயணிந்து, பிைரைத் தம்பால் ஈர்க்கும் வண்ணம் 
கதாள்கரளச் ொய்த்து (கர்வத்கதாடு) நடக்கும் தபண்கள். 
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4316 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரு பிரிவினர் 
நைகவாெிகளில் அடங்குவர். அந்த இரு பிரிவினரையும் நான் பார்த்த தில்ரல. 
(முதலாவது பிரிவினர் யாதைனில்,) மக்களில் ெிலர், பசு மாட்டின் வாரலப் 
கபான்ை (நீண்ட) ொட்ரடகரளத் தம்மிடம் ரவத்துக்தகாண்டு, மக்கரள 
அடி(த்து இம்ெி)ப்பார்கள். (இைண்டாவது பிரிவினர் யாதைனில்,) தமல்லிய 
உரடயணிந்து, தம் கதாள்கரளச் ொய்த்து (கர்வத்துடன்) நடந்து, (அந்நிய 
ஆடவர்களின் கவனத்ரத) தன்பால் ஈர்க்கக்கூடிய தபண்கள் ஆவர். 
அவர்களது தரல(முடி), கழுத்து நீண்ட ஒட்டகங்களின் (இரு பக்கம்) 
ொயக்கூடிய திமில் கரளப் கபான்ைிருக்கும். அவர்கள் தொர்க்கத்தில் 
நுரழயமாட்டார்கள்; (ஏன்) தொர்க்கத்தின் வாரடரயக்கூட நுகை மாட்டார்கள். 
தொர்க்கத்தின் நறுமணகமா இவ்வளவு இவ்வளவு பயணத் 
ததாரலவிலிருந்கத வெீிக்தகாண்டிருக்கும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
பாடம் : 35 ஆரட முதலியவற்ைில் கபாலித்தனம் காட்டுவதும் தனக்குக் 
கிரடக்கப் தபைாத ஒன்று நிரைய கிரடத்து விட்டதாகக் காட்டிக்தகாள்வதும் 
தரட தெய்யப்பட்டரவ ஆகும்.  
 
4317 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: ஒரு தபண்மணி (நபி (ஸல்) 
அவர்களி டம்), "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் என் கணவர் எனக்கு வழங்காத 
ஒன்ரை வழங்கி யதாகக் காட்டிக்தகாள்ளலாமா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கிரடக்கப்தபைாத ஒன் ரைக் 
கிரடத்ததாகக் காட்டிக்தகாள்கிைவர், கபாலியான இரு ஆரடகரள அணிந்து 
தகாண்டவர் கபாலாவார்'' என்று கூைினார்கள்.  
 
4318 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு தபண்மணி 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "எனக்குச் ெகக் கிழத்தி ஒருவர் இருக்கிைார். 
நான் (அவரிடம்) என் கணவர் எனக்கு வழங்காத ஒன்ரை வழங்கியதாகக் 
காட்டிக்தகாண்டால், அது குற்ைமாகுமா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "கிரடக்கப்தபைாத ஒன்ரைக் கிரடத்ததாகக் காட்டிக்தகாள்கிைவர், 
கபாலியான இரு ஆரடகரள அணிந்துதகாண்டவர் கபாலாவார்'' என்று 
கூைினார்கள்.72 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
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அத்தியாயம் - 38 : நற்பண்புகள்1 

ஹதஸீ் 4319 - 4363 
 
பாடம் : 1 "அபுல்காெிம்' எனக் குைிப்புப் தபயர் சூட்டிக்தகாள்வதற்கு 
விதிக்கப்பட்டி ருந்த தரடயும், விரும்பத் தகுந்த தபயர்கள் பற்ைிய 
விவைமும்.2  
 
4319 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (மதீனாவிலுள்ள) "அல்பகீஉ' தபாது 
ரமயவாடியில் ஒரு மனிதர் மற்தைாருவரை "அபுல்காெிம்!' என்று 
அரழத்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திரும்பிப் பார்த்தார் கள். 
அப்கபாது அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! உங்கரள எண்ணி நான் 
அரழக்கவில்ரல. இன்ன மனிதரைகய நான் அரழத்கதன்'' என்று கூைினார். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் தபயரை நீங்கள் 
சூட்டிக்தகாள்ளுங்கள். ஆனால், ("அபுல்காெிம்' எனும்) என் குைிப்புப் தபயரை 
நீங்கள் சூட்டிக்தகாள்ளாதீர்கள்'' என்று கூைினார்கள்.3 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4320 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்கள் தபயர்களில் 
அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமானது, அப்துல்லாஹ் (அல்லாஹ்வின் 
அடிரம) மற்றும் அப்துர் ைஹ்மான் (அருளாளனின் அடிரம) ஆகிய 
ரவயாகும். இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
(இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) அப்பாத் பின் அப்பாத் (ைஹ்) அவர்கள் 
இந்த ஹதீரஸ உரபதுல்லாஹ் பின் உமர் (ைஹ்) மற்றும் அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ைஹ்) ஆகிய ெககாதைர்களிடம் (ஹிஜ்ரீ) 144ஆம் ஆண்டில் 
தெவியுற்ைார்.  
 
4321 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: எங்க(ள் 
அன்ொரிக)ளில் ஒருவருக்கு ஆண் குழந்ரததயான்று பிைந்தது. அதற்கு அவர் 
"முஹம்மத்' எனப் தபயர் சூட்டினார். அவருரடய குடும்பத்தார், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தபயரை ரவக்க உம்ரம நாங்கள் 
விடமாட்கடாம்'' என்று கூைினர். ஆககவ, அந்த மனிதர் தம் மகரன முதுகில் 
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சுமந்துதகாண்டு நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ் வின் தூதகை! 
எனக்கு ஆண் குழந்ரததயான்று பிைந்தது. அவனுக்கு நான் "முஹம்மத்' எனப் 
தபயரிட்கடன். என்னுரடய ெமுதாயத்தார் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் தபயர் ரவக்க உம்ரம நாங்கள் விடமாட்கடாம்' என்று கூைினர்'' 
என்ைார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் (இயற்)தபயரைச் 
சூட்டிக்தகாள்ளுங்கள். (ஆனால் "அபுல்காெிம் எனும்) எனது குைிப்புப் தபயரைச் 
சூட்டிக்தகாள்ளாதீர்கள். ஏதனனில், நாகன பங்கீடு தெய்பவன் (காெிம்) ஆகவன். 
உங்களிரடகய நான் பங்கீடு தெய்கிகைன்'' என்று கூைினார்கள்.4 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4322 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: எங்க(ள் 
அன்ொரிக)ளில் ஒரு மனித ருக்கு ஆண் குழந்ரத ஒன்று பிைந்தது. அதற்கு 
அவர் "முஹம்மத்' எனப் தபயர் சூட்டினார். அப்கபாது நாங்கள் "அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இதற்கு அனுமதி தபைாத வரை உம்ரம 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் குைிப்புப் தபயைால் 
("அபூமுஹம்மத்' என) அரழக்க மாட்கடாம்'' என்று தொன்கனாம். அந்த 
மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று, "எனக்கு ஆண் 
குழந்ரத ஒன்று பிைந்தது. அதற்கு நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் தபயரைச் சூட்டிகனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
நான் அனுமதி தபைாத வரை என் ெமுதாயத்தார் அக்குைிப்புப் தபயைால் 
என்ரன அரழக்கமாட்கடாம் என மறுத்துவிட்டனர்'' என்று தொன்னார். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "என் தபயரைச் சூட்டிக்தகாள்ளுங்கள்; 
(அபுல்காெிம் எனும்) என் குைிப்புப் தபயரைச் சூட்டிக்தகாள்ளாதீர்கள். 
ஏதனனில், உங்களிரடகய பங்கிடுபவனாககவ நான் அனுப்பப்பட்டுள்களன்'' 
என்று கூைினார்கள்.5 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாக வும் வந்துள்ளது. அதில் 
"உங்களிரடகய பங்கிடுபவனாககவ நான் அனுப்பப்பட்டுள்களன்'' எனும் 
குைிப்பு இல்ரல.  
 
4323 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் தபயரைச் 
சூட்டிக்தகாள்ளுங்கள். (அபுல்காெிம் எனும்) என் குைிப்புப் தபயரைச் 
சூட்டிக்தகாள்ளாதீர்கள். ஏதனனில், நாகன உங்களிரடகய பங்கீடு தெய்கின்ை 
"அபுல் காெிம்' ஆகவன். இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 
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அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூபக்ர் பின் அபரீைபா (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், ("குைிப்புப் தபயரைச் சூட்டிக்தகாள்ளாதீர்கள்' என்ப ரதக் குைிக்க 
"வலா தகன்னவ்' என்பதற்குப் பகைமாக) "வலா தக்தனூ' எனும் தொற் தைாடர் 
இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நான் 
உங்களிரடகய பங்கீடு தெய்பவனாககவ ஆக்கப்பட்டுள்களன்'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
4324 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அன்ொரிகளில் 
ஒருவருக்கு ஆண் குழந்ரத ஒன்று பிைந்தது. அதற்கு "முஹம்மத்' என்று 
தபயர் சூட்ட அவர் விரும்பினார். அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து 
அரதப் பற்ைிக் ககட்டார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அன்ொரிகள் 
தெய்தது நன்கை. என் தபயரைச் சூட்டிக்தகாள்ளுங்கள். என் குைிப்புப் தபயரைச் 
சூட்டிக்தகாள்ளாதீர்கள்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4325 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் பதிமூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் ஹுரஸன் பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) மற்றும் சுரலமான் பின் 
மிஹ்ைான் (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் (ெற்று) கூடுதலான தகவல்களும் 
இடம்தபற் றுள்ளன. ஹுரஸன் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 
"உங்களிரடகய பங்கிடுபவ னாககவ நான் அனுப்பப்பட்டுள்களன்'' என்றும், 
சுரலமான் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "ஏதனனில், உங்களிரடகய நான் 
பங்கீடு தெய்பவனாககவ உள்களன்'' என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது. - ஜாபிர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (அன்ொரிகளான) எங்களில் 
ஒருவருக்கு ஆண் குழந்ரத ஒன்று பிைந்தது. அதற்கு அவர் "காெிம்' எனப் 
தபயர் சூட்டினார். நாங்கள், "உம்ரம அபுல்காெிம் (காெிமின் தந்ரத) எனும் 
குைிப்புப் தபயைால் அரழக் கவுமாட்கடாம்; (அவ்வாறு அரழத்து) உம்ரம 
மகிழ்விக்கவுமாட்கடாம்'' என்று கூைிகனாம். ஆககவ, அவர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் தென்று அரதப் பற்ைித் ததரிவித்தார். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "உம்முரடய மகனுக்கு அப்துர் ைஹ்மான் எனப் தபயரிட்டுக் 
தகாள்வைீாக'' என்ைார்கள்.6 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 

2021

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நற்பண்ப�கள்



 
 
 

வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், அவற்ைில் 
"உம்ரம நாங்கள் மகிழ்விக்கவுமாட்கடாம்' எனும் தொற்தைாடர் 
இடம்தபைவில்ரல.  
 
4326 அபுல்காெிம் (முஹம்மத் - ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் தபயரைச் 
சூட்டிக்தகாள்ளுங்கள். என் குைிப்புப் தபயரைச் சூட்டிக்தகாள்ளா தீர்கள். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4327 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் உத்தைவுக்கிணங்க) "நஜ்ைான்' 
எனும் ஊருக்கு (யமன்) தென்ைகபாது அ(ந்நாட்டுக் கிைித்த)வர்கள், "நீங்கள் 
(குர்ஆனில் அன்ரன மர்யம் (அரல) அவர்கரளப் பற்ைி) "ஹாரூனின் 
ெககாதரிகய!' என்று ஓதுகிைரீ்கள். (ஆனால், ஹாரூன் மூொவின் காலத்தில் 
வாழ்ந்தவர்.) மூொகவா ஈொ (அரல) அவர்களுக்கு இவ்வளவு இவ்வளவு 
ஆண்டுகளுக்கு முந்ரதயவர் ஆயிற்கை! (அப்படி யிருக்க, மர்யம் ஹாரூனின் 
ெககாதரியாக எப்படி இருக்க முடியும்?)'' என்று ககட்டார்கள். நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தகபாது அரதப் பற்ைிக் 
ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் 
(இஸ்ைகவலர்கள்) தங்களுக்கு முந்ரதய நபிமார்கள் மற்றும் நல்லவர்களின் 
தபயர்கரளச் சூட்டிக்தகாண்டனர் (அந்த வரகயில் ஹாரூன் என்ை தபயரில் 
மர்யம் அவர்களுக்கு ஒரு ெககாதைர் இருந்தார்)'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 2 அருவருப்பான தபயர்கரளயும், "நாஃபிஉ' (பயனளிப்பவர்) மற்றும் 
அரதப் கபான்ை (தபாருள் உள்ள) தபயர்கரளயும் சூட்டிக்தகாள்வது 
தவறுக்கத் தக்கதாகும்.7  
 
4328 ெமுைா பின் ஜுன்தப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்கள் அடிரமகளுக்கு அஃப்லஹ் (தவற் ைியாளன்), ைபாஹ் 
(இலாபம்), யொர் (சுலபம்), மற்றும் நாஃபிஉ (பயனளிப்பவன்) ஆகிய நான்கு 
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தபயர்கரளச் சூட்ட கவண்டாதமன எங்களுக்குத் தரட விதித்தார்கள்.8 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4329 ெமுைா பின் ஜுன்தப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் அடிரமக்கு ைபாஹ் (இலாபம்) என்கைா, யொர் 
(சுலபம்) என்கைா, அஃப்லஹ் (தவற்ைியாளன்) என்கைா, நாஃபிஉ 
(பயனளிப்பவன்) என்கைா தபயர் சூட்ட கவண்டாம்'' என்று தொன்னார்கள்.  
 
4330 ெமுைா பின் ஜுன்தப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமான (துதிச்) தொற்கள் 
நான்கு ஆகும். 1. சுப்ஹானல்லாஹ் (அல்லாஹ் தூயவன்) 2. அல்ஹம்து 
லில்லாஹ் (எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக) 3. லா இலாஹ 
இல்லல்லாஹ் (அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல) 4. 
அல்லாஹு அக்பர் (அல்லாஹ் மிகவும் தபரியவன்). இவற்ைில் எரத நீர் 
முதலில் கூைினாலும் உம்மீது குற்ைமில்ரல'' என்று கூைிவிட்டு, 
"உம்முரடய அடிரமக்கு யொர் (சுலபம்) என்கைா, ைபாஹ் (இலாபம்) என்கைா, 
நஜஹீ் (தவற்ைி யாளன்) என்கைா, அஃப்லஹ் (தவற்ைியாளன்) என்கைா தபயர் 
சூட்ட கவண்டாம். ஏதனனில், (அந்தப் தபயர் தொல்லி) "அவன் அங்கு இருக்கி 
ைானா' என்று நீர் ககட்கும்கபாது, அவன் அங்கு இல்லாவிட்டால் "இல்ரல' 
என்று பதில் வரும். (அது திருப்தியளிப் பதற்குப் பகைமாக நற்குைியற்ை 
பதிலாக உங்கள் மனதுக்குப் படலாம்)'' என்று கூைினார்கள். அைிவிப்பாளர் 
ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இரவ நான்கு தபயர்கள் மட்டுகம 
ஆகும். இவற்ரைவிடக் கூடுதலாக கவதைரதயும் என்னிடமிருந்து நீங்கள் 
அைிவிக்க கவண்டாம். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெமுைா பின் ஜுன்தப் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், ைுஅபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 
அடிரமகளுக்குப் தபயர் சூட்டுவது ததாடர்பாககவ இடம்தபற்றுள் ளது. நான்கு 
(துதிச்) தொற்கள் பற்ைிய குைிப்பு இல்ரல.  
 
4331 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் யஅலா (உயர்வு), பைக்கத் (வளம்), அஃப்லஹ் (தவற்ைி), யொர் 
(சுலபம்), நாஃபிஉ (பயனளிப்பவன்) கபான்ை தபயர்கரளச் சூட்ட கவண்டாம் 
எனத் தரட விதிக்க விரும் பினார்கள். பின்னர் அரதப் பற்ைி எதுவும் 
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கூைாமல் அரமதியாக இருந்துவிட்டார்கள்; அரதப் பற்ைி எதுவும் 
கூைவில்ரல. பின்னர் அவற்றுக்குத் தரட விதிக்காத நிரலயிகலகய 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைந்துவிட்டார்கள். பிைகு (கலீஃபா) 
உமர் (ைலி) அவர்கள் அவற்றுக்குத் தரட விதிக்க விரும்பினார்கள். பின்னர் 
அவர்களும் (அவற்றுக்குத் தரட விதிக்காமல்) விட்டுவிட்டார்கள்.9  
 
பாடம் : 3 அருவருப்பான தபயரை அழகான தபயைாகவும் "பர்ைா' எனும் 
தபயரை ரஸனப், ஜுரவரியா கபான்ை தபயர்களாகவும் மாற்ைியரமப்பது 
விரும்பத் தக்கதாகும்.  
 
4332 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆஸியா' (பாவி) எனும் தபயரை மாற்ைி விட்டு, "நீ 
(பாவியல்ல), ஜமீலா (அழகி)'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஐந்து 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4333 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரத) 
உமர் (ைலி) அவர்களுக்கு "ஆஸியா' (தபாருள்: பாவி) எனப்படும் 
புதல்விதயாருவர் இருந்தார். அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஜமீலா (தபாருள்: அழகி) என (மாற்று)ப் தபயர் சூட்டினார்கள்.  
 
4334 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துரணவியாைான) ஜுரவரியா (ைலி) அவர்களுக்கு (முதலில்) "பர்ைா' என்ை 
தபயர் இருந்தது. அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"ஜுரவரியா' (இரளயவள்) எனப் தபயர் மாற்ைினார்கள். "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பர்ைா'விடமிருந்து (நல்லவளிடமிருந்து) புைப்பட்டு 
விட்டார்கள்' என்று தொல்லப்படுவரத அவர்கள் தவறுத்தார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4335 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ரஸனப் (ைலி) அவர்களுக்கு 
(முதலில்) "பர்ைா' (நல்லவள்) என்ை தபயர் இருந்தது. அப்கபாது "அவர் 
தம்ரமத் தாகம பரிசுத் தப்படுத்திக்தகாள்கிைார்'' என்று (மக்களால்) 
தொல்லப்பட்டது. ஆககவ, அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ரஸனப் (அழகிய கதாற்ைமுரடய நறுமணச் தெடி) என்று தபயர் 
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சூட்டினார்கள்.10 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4336 ரஸனப் பின்த் உம்மி ெலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (முதலில்) 
எனக்கு "பர்ைா' (நல்லவள்) என்ை தபயகை இருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்ககள எனக்கு ரஸனப் (அழகான கதாற்ைமுள்ள நறுமணச் தெடி) 
எனப் தபயர் சூட்டினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
(அவர்களுரடய துரணவியார்) ரஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ைலி) அவர்கள் 
வந்தார். அவருக்கும் பர்ைா (நல்லவர்) என்ை தபயகை இருந்தது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்ககள அவருக்கும் "ரஸனப்' எனப் தபயர் 
சூட்டினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4337 முஹம்மத் பின் அம்ர் பின் அதாஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
என் புதல்விக்கு "பர்ைா' (நல்லவள்) எனப் தபயர் சூட்டிகனன். அப்கபாது 
ரஸனப் பின்த் அபெீலமா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இந்தப் தபயரைச் சூட்ட கவண்டாதமனத் தரட தெய்தார்கள். 
(முதலில்) எனக்கு "பர்ைா' என்ை தபயகை சூட்டப் தபற்ைது. அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கரள நீங்ககள பரிசுத்தப்படுத்திக்தகாள்ளாதீர்கள். 
உங்களில் நல்லவர் யார் என அல்லாஹ்கவ நன்கைிந்தவன்'' என்று 
தொன்னார்கள். மக்கள், "அவருக்கு நாங்கள் என்ன தபயர் சூட்ட கவண்டும்?'' 
என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவருக்கு 
"ரஸனப்' எனப் தபயர் சூட்டுங்கள்'' என்ைார்கள்.  
 

பாடம் : 4 "மன்னாதி மன்னன்' ("மலிக்குல் அம்லாக்' அல்லது "மலிக்குல் 
முலூக்') எனப் தபயர் சூட்டிக்தகாள்வது தரட தெய்யப்பட்டதாகும்.  
 
4338 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (மறுரம நாளில்) அல்லாஹ்விடம் 
மிகவும் ககவலமான தபயர், (உலகில்) ஒரு மனிதன் "மன்னாதி மன்னன்' 
(மலிக்குல் அம்லாக்) என்று தபயர் சூட்டிக்தகாண்டதாகும். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூபக்ர் பின் அபரீைபா 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 
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அல்லாஹ்ரவத் தவிை (ெர்வ வல்லரம பரடத்த) கவறு அைெனில்ரல'' 
என்று கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான 
ெயதீ் பின் அம்ர் அல்அஷ்அஸீ (ைஹ்) அவர்கள், "("மலிக்குல் அம்லாக்' 
என்பதற்கு) "ைாஹான் ைாஹ்' (மன்னாதி மன்னன்) என்று (பாைெீக 
தமாழியில்) சுஃப்யான் (ைஹ்) அவர்கள் (தபாருள்) கூைினார்கள்'' என்ைார்கள். 
மற்கைார் அைிவிப் பாளைான அஹ்மத் பின் ஹன்பல் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: நான் (தமாழியியல் வல்லுநர்) அபூஅம்ர் இஸ்ஹாக் பின் மிைார் 
(ைஹ்) அவர்களிடம் ("மிகவும் ககவலமான' என்பரதக் குைிக்க இந்த 
ஹதீஸின் மூலத்தில் இடம்தபற்றுள்ள) "அக்னஉ' எனும் தொல் குைித்துக் 
ககட்கடன். அதற்கு அபூஅம்ர் (ைஹ்) அவர்கள், இதற்கு "அவ்ளஉ' (மிகவும் 
கீழ்த்தைமானது) என்று தபருள் என விரடயளித்தார்கள்.11  
 
4339 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
எங்களுக்கு அைிவித்த ஹதீஸ் களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மறுரம 
நாளில் அல்லாஹ்வின் ககாபத் துக்குரிய, அவனிடம் மிகவும் ககவலமான 
மனிதர் யாதைனில், (உலகில்) "மன்னாதி மன்னன்' எனப் தபயரிடப்பட்ட 
மனிதர்தாம். அல்லாஹ்ரவத் தவிை (ெர்வ வல்லரம பரடத்த) மன்னன் 
கவறு யாருமில்ரல.  
 
பாடம் : 5 குழந்ரத பிைந்தவுடன் இனிப்பான தபாருரள தமன்று அதன் 
வாயிலிடு வதும் அதற்காக நல்ல மனிதர் ஒருவரி டம் குழந்ரதகரளக் 
தகாண்டுதெல் வதும் விரும்பத் தக்கதாகும். அது பிைந்த நாளன்கை தபயர் 
சூட்டுவது தெல்லும். அப்துல்லாஹ் எனும் தபயரையும் இப்ைாஹமீ் உள்ளிட்ட 
நபிமார்களின் தபயர்கரளயும் சூட்டுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.  
 
4340 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தாய்வழிச் 
ெககாதைர்) அப்துல்லாஹ் பின் அபதீல்ஹா அல்அன்ொரீ பிைந்தகபாது 
அவரை(த் தூக்கிக்தகாண்டு) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் நீளங்கி அணிந்து, தமது ஒட்டகத்திற்கு 
(ெிகிச்ரெக்காகத்) தார் பூெிக் தகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் "உன்னிடம் 
கபரீச்ெம் பழம் இருக்கிைதா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்று கூைி, 
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அவர்களிடம் கபரீச்ெம் பழங்கள் ெிலவற்ரை எடுத்துக் தகாடுத் கதன். 
அவற்ரை வாங்கி அவர்கள் தமது வாயிலிட்டு தமன்று, பிைகு குழந்ரதயின் 
வாரயத் திைந்து, அதில் ெிைிதளரவ உமிழ்ந்தார்கள். குழந்ரத அரத 
நாரவச் சுழற்ைி சுரவக்கலாயிற்று. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அன்ொரிகளுக்கு மிகவும் விருப்பமானது கபரீச்ெம் பழங்கள் ஆகும்'' 
என்று கூைி விட்டு, குழந்ரதக்கு "அப்துல்லாஹ்' எனப் தபயர் சூட்டினார்கள்.  
 
4341 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தாயார் உம்மு 
சுரலம் (ைலி) அவர் களின் இைண்டாவது கணவைான) அபூ தல்ஹா (ைலி) 
அவர்களின் புதல்வர் ஒருவர் கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தார். அபூதல்ஹா (ைலி) 
அவர்கள் (தவளியூருக்குப்) புைப்பட்டுச் தென்ைிருந்தகபாது, அக்குழந்ரத 
இைந்து விட்டது. அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் திரும்பி வந்தகபாது "என் மகன் 
என்ன ஆனான்?'' என்று ககட்டார்கள். (அவருரடய துரணவியார்) உம்மு 
சுரலம் (ைலி) அவர்கள் (துக்கத்ரத தவளிக் காட்டாமல்) "அவன் முன்ரபவிட 
நிம்மதி யாக இருக்கிைான்'' என்று பதிலளித்துவிட்டு, கணவருக்கு முன்னால் 
இைவு உணரவ ரவத்தார். அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் இைவு உணரவ 
அருந்தினார்கள். பிைகு (அன்ைிைவு) மரனவியுடன் தாம்பத்திய உைவு 
தகாண்டார்கள். உைவு தகாண்ட பின், உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்கள் (தம் 
கணவரிடம்), "குழந்ரதரய அடக்கம் தெய்(ய ஏற்பாடு தெய்)யுங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். (அப்கபாதுதான் அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களுக்குக் குழந்ரத 
இைந்த விவைகம ததரிந்தது.) விடிந்ததும் அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று (நடந்தரதத்) 
ததரிவித்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்ைிைவு 
தாம்பத்திய உைவில் ஈடுபட்டீர்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அபூதல்ஹா (ைலி) 
அவர்கள், "ஆம்' என்ைார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"இரைவா! அவர்கள் இருவருக்கும் வளம் (பைக்கத்) வழங்குவாயாக!'' எனப் 
பிைார்த்தித்தார்கள். பின்னர் உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்கள் ஆண் 
மகதவான்ரைப் தபற்தைடுத்தார்கள். அப்கபாது அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் 
என்னிடம், "குழந்ரதரய எடுத்துக்தகாண்டு (கநைாக) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
தெல்'' என்று கூைினார்கள். அவ்வாகை நான் குழந்ரதரய நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் தகாண்டுதென்கைன். (அப்கபாது) என்னிடம் உம்மு சுரலம் (ைலி) 
அவர்கள் கபரீச்ெம் பழங்கள் ெிலவற்ரைக் தகாடுத்தனுப்பினார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் என்னிடமிருந்து குழந்ரதரய வாங்கிக்தகாண்டு, "இக்குழந்ரதயுடன் 
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ஏகதனும் (இனிப்புப்) தபாருள் உள்ளதா?'' என்று ககட்டார்கள். (அங்கிருந்த) 
மக்கள், "ஆம், கபரீச்ெம் பழங்கள் உள்ளன'' என்று பதிலளித்தார்கள். நபி 
(ஸல்) அவர்கள் அவற்ரை வாங்கி (தமது வாயால்) தமன்று, பிைகு தமது 
வாயிலிருந்து அரத எடுத்துக் குழந்ரதயின் வாயில் ரவத்து அரதத் 
தடவலானார்கள். குழந்ரதக்கு "அப்துல்லாஹ்' எனப் தபயர் சூட்டினார்கள்.12 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4342 அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: எனக்கு ஆண் குழந்ரததயான்று 
பிைந் தது. அக்குழந்ரதரய நான் நபி (ஸல்) அவர் களிடம் 
தகாண்டுதென்கைன். நபி (ஸல்) அவர்கள் அக்குழந்ரதக்கு "இப்ைாஹமீ்' எனப் 
தபயர் சூட்டிப் கபரீச்ெம் பழத்ரத தமன்று குழந்ரதயின் வாயில் அரதத் 
தடவினார்கள்.13 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4343 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) மற்றும் ஃபாத்திமா பின்த் அல்முன்திர் 
பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) ஆகிகயார் கூைிய தாவது: அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் 
(ைலி) அவர்கள் புலம்தபயர்ந்து (மதீனாவுக்குச்) தென்ைகபாது, அப்துல்லாஹ் 
பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர் கரளக் கருவுற்ைிருந்தார்கள். அவர்கள் "குபா' 
வந்தரடந்தகபாது, அங்கு அப்துல்லாஹ்ரவப் தபற்தைடுத்தார்கள். குழந்ரத 
பிைந்தவுடன் கபரீச்ெம் பழத்ரத தமன்று, அரதக் குழந்ரதயின் வாயில் 
தடவுவதற்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் புைப்பட்டுச் 
தென்ைார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அஸ்மா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து குழந்ரதரய வாங்கி, தமது மடியில் ரவத்தார்கள். பிைகு 
கபரீச்ெம் பழத்ரதக் தகாண்டுவைச் தொன்னார்கள். ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
(இது ததாடர்பாகப் பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: கபரீச்ெம் பழம் கிரடக்காமல் 
நாங்கள் ெிைிது கநைம் அரத எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்கதாம். கபரீச்ெம் பழம் 
கிரடத்ததும் அரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது வாயிலிட்டு 
தமன்ைார்கள். பிைகு குழந்ரதயின் வாயில் அரத உமிழ்ந்தார்கள். 
குழந்ரதயின் வயிற்றுக்குள் தென்ை முதல் தபாருள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் உமிழ்நீைாகத்தான் இருந்தது. அஸ்மா (ைலி) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குழந்ரதரயத் 
தடவிக்தகாடுத்து, குழந்ரதக் காகப் பிைார்த்தித்தார்கள். பிைகு அதற்கு 
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"அப்துல்லாஹ்' எனப் தபயர் சூட்டினார்கள். பிைகு அப்துல்லாஹ் (ைலி) 
அவர்களுக்கு ஏழு அல்லது எட்டு வயதானகபாது, அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் (பிைார்த்தரன கவண்டி) உறுதிப் பிைமாணம் தெய்தவற்காக 
அவர்களிடம் வந்தார். அவ்வாறு தெல்லு மாறு (அப்துல்லாஹ்வின் தந்ரத) 
ஸுரபர் (ைலி) அவர்ககள அப்துல்லாஹ்வுக்கு உத்தை விட்டிருந்தார்கள். 
அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள் தம்ரம கநாக்கி வருவரதக் 
கண்டகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புன்னரக புரிந்தார்கள். 
பிைகு உறுதிதமாழி வாங்கினார்கள்.14 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4344 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்காவில் (என் 
புதல்வர்) அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபரை நான் கருவுற்கைன். கர்ப்ப 
காலம் முழுரமயரடந்துவிட்ட நிரலயில் நான் (புலம்தபயர்ந்து) மதீனா 
தென்கைன். (வழியில்) "குபா'வில் நான் தங்கிகனன். "குபா'விகலகய அவரை 
நான் தபற்தைடுத்கதன். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
(குழந்ரதரயக் தகாண்டு)தென்று அவர்களது மடியில் ரவத்கதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கபரீச்ெம் பழத்ரதக் தகாண்டுவைச் 
தொல்லி, அரத தமன்று, குழந்ரதயின் வாயில் உமிழ்ந்தார்கள். 
அப்துல்லாஹ்வின் வயிற்றுக்குள் தென்ை முதல் உணவு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உமிழ் நீைாகத்தான் இருந்தது. பிைகு (மீண்டும்) 
அந்தப் கபரீச்ெம் பழத்ரத தமன்று குழந்ரதயின் வாயில் தடவலானார்கள். 
பின்னர் குழந்ரதக்காகப் பிைார்த்தித்தார்கள். அதற்காக அருள்வளம் (பைக்கத்) 
கவண்டினார்கள். (என் குழந்ரத) அப்துல்லாஹ்தான் இஸ்லாத்தில் 
(முஹாஜிர்களுக்குப்) பிைந்த முதல் குழந்ரத ஆவார். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நான் (என் புதல்வர்) 
அப்துல் லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபரைக் கருவுற் ைிருந்த நிரலயில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (மதீனாவுக்கு) நாடு துைந்து 
(ஹிஜ்ைத்) தென்கைன்...'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற் 
கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 
4345 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களி டம், (பிைந்த) குழந்ரதகள் தகாண்டுவைப்படுவ துண்டு. அப்கபாது 

2029

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நற்பண்ப�கள்



 
 
 

அவற்றுக்காக அவர்கள் அருள்வளம் (பைக்கத்) கவண்டிப் பிைாத்திப் பார்கள். 
கபரீச்ெம் பழத்ரத தமன்று, அரதக் குழந்ரதயின் வாயில் தடவிவிடுவார்கள்.  
 
4346 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நாங்கள் (அஸ்மாவின் புதல்வர்) 
அப்துல் லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபரை, அவைது வாயில் கபரீச்ெம் பழத்ரத 
தமன்று தடவுவ தற்காக நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தகாண்டு தென்கைாம். 
அப்கபாது கபரீச்ெம் பழம் ஒன்ரைத் கதடிகனாம். அது கிரடப்பதற்குள் தபரும் 
பாடாகிவிட்டது.  
 
4347 ெஹ்ல் பின் ெஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூஉரெத் 
மாலிக் பின் ைபஆீ (ைலி) அவர்களின் புதல்வர் "முன்திர்' என்பார் பிைந்தவுடன் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தகாண்டுவைப்பட்டார். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அக்குழந்ரதரயத் தமது மடியில் 
ரவத்துக்தகாண்டார்கள். அப்கபாது (குழந்ரதயின் தந்ரத) அபூஉரெத் (ைலி) 
அவர்களும் அமர்ந்திருந்தார்கள். எகதச்ரெயாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு முன்னால் நிகழ்ந்த (ெம்பவம்) ஒன்ைினால் அவர்களின் கவனம் 
(கவறு பக்கம்) திரும்பியது. எனகவ, அபூஉரெத் (ைலி) அவர்கள் தம் மகரன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து எடுத்துவருமாறு கூை, 
அவ்வாகை குழந்ரதரய அவர்களது மடியிலிருந்து எடுத்து, (வடீ்டுக்குக்) 
தகாடுத்தனுப்பி விட்டனர். ெிைிது கநைத்தில் முந்ரதய நிரலக்குத் திரும்பிய 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அந்தக் குழந்ரத எங்கக?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அபூஉரெத் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
குழந்ரதரய (வடீ்டுக்கு)க் தகாடுத்தனுப்பி விட்கடாம்'' என்று கூைினார்கள். 
அப்கபாது "அக்குழந்ரதயின் தபயதைன்ன?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ககட்க, "இன்னது, அல்லாஹ்வின் தூதகை!' என அபூஉரெத் 
கூைினார்கள். (அப்தபயரை விரும்பாததால்) அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இல்ரல, (இனி) அவர் தபயர் "முன்திர்' (எச்ெரித்து நல்வழிப் 
படுத்துபவர்) ஆகும்'' என்று கூைினார்கள். "முன்திர்' என்று அக்குழந்ரதக்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்ககள அன்ரைக்குப் தபயர் சூட்டினார்கள்.15 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4348 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மக்களிகலகய மிகவும் நற்குணம் வாய்ந்தவர்களாய் 
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இருந்தார்கள். எனக்கு (என் தாய் வழியில்) "அபூஉரமர்' எனப்படும் ஒரு 
ெககாதைர் இருந்தார். அவர் பால்குடி மைந்தவைாக இருந்தார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்கள் வடீ்டுக்கு) வந்தால் என் ெககாதைரைப் பார்த்து, 
"அபூஉரமர்! பாடும் (உனது) ெின்னக் குருவி என்ன தெய்கிைது?'' என்று 
ககட்பார்கள். என் ெககாதைர் அந்தக் குருவிரய ரவத்து 
விரளயாடிக்தகாண்டிருப்பார்.16 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 6 ஒருவர் தம் மகனல்லாத கவதைாரு வரைப் பார்த்து "அருரம 
மககன!' என்று கூைலாம். அன்பு பாைாட்டுவதற் காக அவ்வாறு கூறுவது 
விரும்பத் தக்கதாகும்.  
 
4349 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "என் அருரம மககன!'' என்று என்ரன அரழத்தார்கள்.  
 
4350 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (மகா தபாய்யனான) தஜ்ஜாரலப் பற்ைி நான் 
வினவியரதவிட அதிகமாக கவதைவரும் வினவியதில்ரல. அவர்கள் 
என்னிடம் "மககன! அவரனப் பற்ைி உனக்தகன்ன கவரல? அவன் உனக்கு 
எந்தத் தீங்கும் தெய்யமாட்டான்'' என்று தொன்னார்கள். நான், "அவனுடன் 
நதியளவு நீரும் மரலயளவு தைாட்டியும் இருக்கும் என்று மக்கள் 
கூறுகிைார்ககள!'' என்று தொன்கனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"(அவன் மூலம் அல்லாஹ் எரததயல்லாம் காட்ட விரும்புகிைாகனா) 
அவற்ரைவிட இது அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் எளிதானகத'' என்று 
தொன்னார்கள்.17 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், யஸீத் 
பின் ஹாரூன் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் மட்டுகம நபி (ஸல்) அவர்கள் 
முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கரள "மககன!' என்று கூைியதாக இடம்தபற் 
றுள்ளது. கவதைந்த அைிவிப்பிலும் அவ்வாறு இல்ரல.  
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பாடம் : 7 அனுமதி ககாருதல்18  
 
4351 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் மதீனாவில் 
அன்ொரிகளின் அரவ தயான்ைில் அமர்ந்திருந்கதன். அப்கபாது அபூமூொ (ைலி) 
அவர்கள் பதற்ைமரடந்த வர்களாக எங்களிடம் வந்தார்கள். நாங்கள் 
(அவரிடம்) "உங்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு 
அவர்கள், "(கலீஃபா) உமர் (ைலி) அவர்கள் என்ரனத் தம்மிடம் வைச் தொல்லி 
ஆளனுப்பியிருந் தார்கள். நான் அவர்களது வடீ்டு வாெலுக்குச் தென்று 
(வடீ்டுக்குள் நுரழய அனுமதி ககட்டு) மூன்று முரை முகமன் (ெலாம்) 
கூைிகனன். ஆனால், அவர்கள் எனக்குப் பதில் (ெலாம்) தொல்லவில்ரல. 
ஆககவ, நான் திரும்பிவிட்கடன். பிைகு அவர்கள் (என்னிடம்) "நீங்கள் 
என்னிடம் வைாததற்கு என்ன காைணம்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு, "நான் 
தங்களிடம் வந்து தங்கள் வடீ்டு வாெலில் நின்று, மூன்று முரை முகமன் 
(ெலாம்) கூைிகனன். எனக்கு யாரும் பதில் ெலாம் தொல்லவில்ரல. ஆககவ, 
நான் திரும்பி வந்துவிட்கடன். (ஏதனனில்,) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "உங்களில் ஒருவர் மூன்று முரை அனுமதி ககட்டும் அவருக்கு 
அனுமதி வழங்கப்படாவிட்டால் அவர் திரும்பி விடட்டும்' என்று 
கூைியுள்ளார்கள்'' என்கைன். அதற்கு உமர் (ைலி) அவர்கள், "இ(வ்வாறு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என்ப)தற்கு நீங்கள் 
ொட்ெிரயக் தகாண்டுவை கவண்டும். இல்லாவிட்டால் உங்கரளத் தண்டிக்க 
கவண்டியதிருக்கும்'' என்று கூைினார்கள். (இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ைவர் உங்களில் யாகைனும் உள்ளாைா 
என்று ககட்டார்கள்.) அதற்கு (அங்கிருந்த) உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்கள், 
"மக்களில் மிகச் ெிைியவகை இவருடன் (இப்கபாது ொட்ெியம் தொல்ல) 
எழுவார்'' என்று தொன்னார்கள். நான் (அபூெயதீ்), "நான்தான் மக்களிகலகய 
மிகச் ெிைியவன்'' என்று தொன்கனன். உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்கள் 
"இவரை அரழத்துச் தெல்வைீாக!'' என்று கூைினார்கள்.19 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், இப்னு அபஉீமர் 
(ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில் "எனகவ, நான் அபூ மூொ (ைலி) அவர்களுடன் 
எழுந்து, உமர் (ைலி) அவர்களிடம் தென்று ொட்ெியமளித் கதன்'' என்று 
அபூெயதீ் (ைலி) கூைியதாக அதிகப்படியாக இடம்தபற்றுள்ளது. 4352 அபூெயதீ் 
அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் உரப பின் கஅப் (ைலி) 
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அவர்களுடன் ஓர் அரவயில் இருந்கதாம். அப்கபாது அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் 
ககாபத்துடன் வந்து நின்று, "அல்லாஹ்ரவ முன்ரவத்து நான் ககட்கிகைன்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதி ககாருதல் மூன்று 
முரையாகும். (மூன்று முரை அனுமதி ககாரி) உங்களுக்கு அனுமதி 
வழங்கப்பட்டால் ெரி! (வடீ்டுக்குள் தெல்லுங்கள்.) இல்லாவிட்டால் 
திரும்பிவிடுக'' என்று கூைியரதக் ககட்டவர் உங்களில் யாகைனும் உள்ளாைா?'' 
என்று ககட்டார்கள். உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்கள், "என்ன அது (என்ன 
நடந்தது)?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அபூமூொ (ைலி) அவர்கள், "கநற்று 
நான் (கலீஃபா) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்களிடம் மூன்று முரை 
அனுமதி ககட்கடன். எனக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்ரல. பிைகு இன்று 
அவர்களிடம் வந்து, அவர்களிடம் (அவர்களது வடீ்டுக்குள்) தென்று, 
அவர்களிடம் கநற்று நான் வந்து (அனுமதி ககட்டு) மூன்று முரை ெலாம் 
தொன்கனன். (பதில் வைாததால்) பிைகு நான் திரும்பிவிட்கடன்'' என்று 
கூைிகனன். அதற்கு உமர் (ைலி) அவர்கள், "உமது குைரல நாம் 
தெவியுற்கைாம். அப்கபாது நாம் ஒரு (முக்கிய) அலுவலில் ஈடுபட்டிருந்கதாம். 
அனுமதி வழங்கப்படும்வரை நீங்கள் அனுமதி ககட்டிருந்தால் 
நன்ைாயிருந்திருக் குகம!'' என்ைார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து நான் தெவி யுற்ைரதப் கபான்கை அனுமதி ககட்கடன்'' 
என்கைன். உமர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இ(வ்வாறு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என்ப) தற்கு உமக்குச் 
ொட்ெியம் அளிப்பவர் ஒருவரை நீர் தகாண்டுவை கவண்டும். இல்லாவிட்டால் 
உமது முதுகிலும் வயிற்ைி லும் நாம் தண்டிக்க கவண்டியதிருக்கும்'' என்று 
கூைினார்கள் என்ைார்கள். அப்கபாது உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்கள் 
"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! எங்களில் வயதில் ெிைியவகை உங்களுடன் 
(இப்கபாது ொட்ெியம் தொல்ல) எழுவார்'' என்று கூைிவிட்டு, "அபூெயகீத! 
எழுந்திரும்'' என்று தொன்னார்கள். அவ்வாகை நான் எழுந்து உமர் (ைலி) 
அவர்களிடம் தென்று, "இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியரத நான் தெவியுற்கைன்'' என்று (ொட்ெியம்) தொன்கனன்.  
 
4353 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூமூொ (ைலி) 
அவர்கள் (கலீஃபா) உமர் (ைலி) அவர்களின் (வடீ்டு) வாெலுக்குச் தென்று 
(உள்கள நுரழய) அனுமதி ககட்டார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள் "ஒன்று' 
என்ைார்கள். பிைகு அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் இைண்டாவது முரை அனுமதி 
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ககட்டார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள் "இைண்டு' என்ைார்கள். பிைகு அபூமூொ (ைலி) 
அவர்கள் மூன்ைாவது முரை அனுமதி ககட்ட கபாது, உமர் (ைலி) அவர்கள் 
"மூன்று' என்ைார்கள். பிைகு அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் திரும்பி 
வந்துவிட்டார்கள். அப்கபாது உமர் (ைலி) அவர்கள் அபூமூொ (ைலி) அவர்கரளப் 
பின்ததாடர்ந்து வந்து தம்மிடம் திரும்பிவைச் தெய்து, "இவ்வாறு நீர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து மனனமிட்டிருந்தால் அதற்கு 
ஆதாைம் தகாண்டுவாருங்கள். இல்லாவிட்டால் உம்ரம (மற்ைவர்களுக்கு) ஒரு 
பாடமாக ஆக்கி விடுகவன்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அபூமூொ (ைலி) 
அவர்கள் எங்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அனுமதி 
ககாருதல் மூன்று முரையாகும்' என்று கூைியரத நீங்கள் அைிவரீ்களா?'' 
என்று ககட்டார்கள். அரதக் ககட்டு மக்கள் ெிரிக்கலாயினர். உடகன நான், 
"உங்களு ரடய முஸ்லிம் ெககாதைர் பதீிக்குள்ளாக்கப் பட்ட நிரலயில் 
உங்களிடம் வந்துள்ளார். (அவரைக் கண்டு) நீங்கள் ெிரிக்கிைரீ்ககள?'' என்று 
கூைிவிட்டு, (அபூமூொ (ைலி) அவர் களிடம்) "நீங்கள் வாருங்கள். இந்தத் தண்ட 
ரனயில் உங்களுக்கு நான் பங்காளியா கவன்'' என்று கூைிவிட்டு, உமர் (ைலி) 
அவர் களிடம் தென்கைன். அப்கபாது அபூமூொ (ைலி) அவர்கள், "இகதா 
அபூெயதீ் (ொட்ெி)'' என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் (ைலி) 
அவர் களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
4354 உரபத் பின் உரமர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூமூொ (ைலி) 
அவர்கள் (கலீஃபா) உமர் (ைலி) அவர்களிடம் (தென்று அவர்களது 
இல்லத்திற்குள் நுரழய) மூன்று முரை அனுமதி ககட்டார்கள். (ஆனால், 
அவர் களுக்கு அனுமதியளிக்கப்படவில்ரல. அப்கபாது) உமர் (ைலி) அவர்கள் 
ஏகதா அலுவலில் ஈடுபட்டிருந்தரதக் கண்டார்கள் கபாலும். எனகவ, அபூமூொ 
(ைலி) அவர்கள் திரும்பிவிட்டார்கள். (அலுவரல முடித்த) பிைகு உமர் (ைலி) 
அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் பின் ரகஸ் (ைலி) அவர்களின் (அபூமூொ) குைரல 
நீங்கள் ககட்கவில்ரலயா? அவருக்கு அனுமதி அளியுங்கள்'' என்ைார்கள். 
பிைகு அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் அரழக்கப்பட்டார்கள். அப்கபாது உமர் (ைலி) 
அவர்கள், "இவ்வாறு நீங்கள் தெய்ததற்கு என்ன காைணம் (ஏன் மூன்று முரை 
அனுமதி ககாரி விட்டுத் திரும்பிச் தென்றுவிட்டீர்கள்)?'' என்று ககட்டார்கள். 
அபூமூொ (ைலி) அவர்கள், "இவ்வாகை நாங்கள் கட்டரளயிடப்பட்டிருந்கதாம்'' 
என்று பதிலளித்தார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள், "நீங்கள் இதற்குரிய ொன்ரை 
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நிரலநிறுத்த கவண்டும். அல்லது நான் (இன்னின்னவாறு) நடவடிக்ரக 
எடுப்கபன்'' என்ைார்கள். எனகவ, அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் அன்ொரிகளின் 
அரவதயான்ரை கநாக்கிப் புைப்பட்டார் கள். அன்ொரிகள், "எங்களில் ெிைியவர் 
ஒருவகை இதற்காக உமக்குச் ொட்ெியமளிப்பார்'' என்று கூைினர். ஆககவ, 
அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள் எழுந்து (உமர் (ைலி) அவர்களிடம் தென்று), 
"இவ்வாகை நாங்கள் கட்டரளயிடப்பட்டிருந் கதாம்'' என்று கூை, உமர் (ைலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் இந்த விவைம் எனக்குத் 
ததரியாமல் கபாய் விட்டகத! (நபி (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூைிய நாளில்) 
கரடவதீிகளில் நான் வணிகத் தில் ஈடுபட்டிருந்தது எனது கவனத்ரதத் திரெ 
திருப்பிவிட்டது (கபாலும்)'' என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உரபத் 
பின் உரமர் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் நள்ர் பின் ைுரமல் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "கரடவதீிகளில் நான் வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தது எனது 
கவனத்ரதத் திரெ திருப்பிவிட்டது'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  
 
4355 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (கலீஃபா) உமர் 
பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்களிடம் வந்து, "அஸ்ஸலாமு அரலக்கும். இகதா! 
அப்துல்லாஹ் பின் ரகஸ் வந்துள்களன்'' என்று கூைி (அனுமதி ககாரி)கனன். 
அவர்கள் எனக்கு அனுமதி வழங்கவில்ரல. பிைகு (மீண்டும்) நான், 
"அஸ்ஸலாமு அரலக்கும். இகதா! அபூமூொ (வந்துள்களன்). அஸ்ஸலாமு 
அரலக்கும். இகதா! அஷ்அரீ (வந்துள்களன்)'' என்று (இன்னும் இைண்டு 
முரை) அனுமதி ககாரிகனன். (அனுமதி கிரடக்காததால்) பிைகு நான் திரும்பி 
வந்துவிட்கடன். அப்கபாது உமர் (ைலி) அவர்கள் "அவரை என்னிடம் அரழத்து 
வாருங்கள். அவரை என்னிடம் அரழத்து வாருங்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
நான் (மீண்டும்) வந்தகபாது, "அபூமூொ! ஏன் திரும்பிச் தென்ைரீ்? நாம் ஓர் 
அலுவலில் ஈடுபட்டிருந்கதாம்'' என்று கூைினார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அனுமதி ககாருதல் மூன்று முரையாகும். (மூன்று 
முரைக்குள்) உமக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டால் ெரி. இல்லாவிட்டால் நீர் 
திரும்பிவிடுக' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' என்கைன். உமர் (ைலி) 
அவர்கள் "இ(வ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் 
என்ப)தற்கு நீங்கள் ொட்ெி தகாண்டுவை கவண்டும். இல்லாவிட்டால் இப்படி 
இப்படிச் தெய்து விடுகவன்'' என்று கூைினார்கள். ஆககவ, நான் 
(அன்ொரிகளின் அரவக்குச்) தென்கைன். உமர் (ைலி) அவர்கள், "அவருக்குச் 
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ொட்ெி கிரடத்தால் மாரலயில் அவரைச் தொற் தபாழிவு கமரடக்கு அருகில் 
நீங்கள் காண் பரீ்கள். ொட்ெி கிரடக்காவிட்டால் அவரை நீங்கள் 
காணமாட்டீர்கள்'' என்று கூைினார்கள். மாரல கநைமானகபாது என்ரனக் 
கண்ட மக்கள், "அபூமூொ! நீர் என்ன தொல் கிைரீ்? ொட்ெி கிரடத்துவிட்டாைா?'' 
என்று உமர் (ைலி) அவர்கள் ககட்டார்கள். நான் "ஆம், உரப பின் கஅப் (ைலி) 
அவர்ககள (ொட்ெி)'' என்கைன். உமர் (ைலி) அவர்கள் "அவர் 
கநர்ரமயானவர்தாம்'' என்று கூைி விட்டு, "அபுத்துஃரபல்! இவர் என்ன 
தொல்கிைார்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்கள், 
"கத்தாபின் புதல்வகை! அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூைி 
யரத நான் ககட்டுள்களன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
கதாழர்களுக்கு நீகை ஒரு கவதரனயாக ஆகிவிடாதீர்'' என்று கூைினார்கள். 
அதற்கு உமர் (ைலி) அவர்கள், "சுப்ஹானல்லாஹ் (அல்லாஹ் தூயவன்). 
இரதக் குைித்து ஒன்ரைக் ககள்விப்பட்கடன். அரத உறுதி தெய்துதகாள்ளகவ 
விரும்பிகனன்'' என்ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூொ அல்அஷ்அரீ 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், உமர் (ைலி) அவர்கள், "அபுல்முன்திர்! நீங்கள் இரத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று 
உமர் (ைலி) அவர்கள் ககட்டார்கள். அதற்கு உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்கள், 
"ஆம், கத்தாபின் புதல்வகை! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
கதாழர்களுக்கு நீகை ஒரு கவதரனயாக ஆகிவிடாதீர்'' என்று கூைினார்கள் 
என இடம்தபற்றுள்ளது. அதில் உமர் (ைலி) அவர்கள் "சுப்ஹானல்லாஹ்' என்று 
கூைியதும் அதற்குப் பின் உள்ளரவயும் இடம்தபைவில்ரல.  
 
பாடம் : 8 "யார் அது?' என்று ககட்கப்படும்கபாது (தபயரைச் தொல்லாமல்) 
"நான்' என்று அனுமதி ககட்பவர் பதிலளிப்பது தவறுக்கத் தக்கதாகும்.  
 
4356 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் தென்று (அவர்கரள) அரழத்கதன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "யார் 
அது?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "நான்தான்'' என்று பதிலளித்கதன். அப்கபாது 
அவர்கள் "நான்... நான் (என்ைால்...?)'' என்று கூைியபடி தவளிகய வந்தார்கள்.20  
 
4357 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் உள்கள வை அனுமதி ககட்கடன். அவர்கள், 

2036

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நற்பண்ப�கள்



 
 
 

"யார் அது?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நான் "நான்தான்'' என்று 
பதிலளித்கதன். நபி (ஸல்) அவர்கள் "நான்... நான் (என்ைால்...?)'' என்று 
கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில் லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாக வும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
"அவ்வாறு கூைியரத அவர்கள் தவறுத்தரதப் கபான்ைிருந்தது'' என இடம் 
தபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 9 பிைர் வடீ்டில் எட்டிப் பார்ப்பது தரட தெய்யப்பட்டதாகும்.  
 
4358 ெஹ்ல் பின் ெஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு 
மனிதர் கதவில் ஒரு துவாைத்தின் வழியாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது அரையினுள் எட்டிப் பார்த்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் ஈர்வலி (கபன் ெீப்பு) ஒன்ைிருந்தது. அதன் மூலம் 
அவர்கள் தமது தரலரயக் ககாதிக்தகாண்டிருந்தார்கள். அவரைக் கண்ட 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீ என்ரனப் பார்த்துக் 
தகாண்டிருக்கிைாய் என்று எனக்கு (முன்கப) ததரிந்திருந்தால், இந்த 
ஈர்வலியால் உன் கண்ரணக் குத்தியிருப்கபன்'' என்று கூைி விட்டு, 
"(வடீ்டுக்குள் நுரழய) அனுமதி ககட்க கவண்டும் என்று ெட்டமாக்கப்பட் டகத, 
பார்ரவ (எல்ரல மீைி வடீ்டிலிருப் பவர்கள்மீது விழக்கூடும் என்ை) காைணத் 
தால்தான்'' என்று தொன்னார்கள்.21 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4359 ெஹ்ல் பின் ெஅத் அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு 
மனிதர் கதவில் ஒரு துவாைத்தின் வழியாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் களின் அரையினுள் எட்டிப் பார்த்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் களிடம் ஈர்வலி (கபன் ெீப்பு) ஒன்ைிருந்தது. அதன் மூலம் 
அவர்கள் தமது தரலரயச் ெீவிக்தகாண்டிருந்தார்கள். அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ பார்த்துக்தகாண்டிருக்கிைாய் என 
நான் (முன்கப) அைிந்திருந்தால், இந்த ஈர்வலியால் உன் கண்ரணக் 
குத்தியிருப் கபன். (வடீ்டுக்குள் நுரழய) அனுமதி ககட்க கவண்டும் என்று 
அல்லாஹ் ெட்டமாக்கியிருப் பகத, பார்ரவ (எல்ரல மீைி 
வடீ்டிலிருப்பவர்கள்மீது விழக்கூடும் என்ை) காைணத்தால்தான்'' என்று 
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தொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
4360 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி 
(ஸல்) அவர்களின் அரைகளில் ஒன்ைின் வழியாக எட்டிப் பார்த்தார். (இரதக் 
கண்ட) நபி (ஸல்) அவர்கள் நீளமான அம்பின் "கூர்முரனயுடன்' அல்லது 
"கூர்முரன களுடன்' அவருக்குத் ததரியாமல் அவரை கநாக்கிச் தென்று 
(அவைது கண்ணில்) குத்தப் கபானரத இப்கபாதும் நான் பார்ப்பரதப் 
கபான்றுள்ளது.22 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4361 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு குடும்பத்தாரின் அனுமதியின்ைி 
அவர்களது வடீ்டினுள் யாகைனும் எட்டிப் பார்த்தால், அவைது கண்ரணப் 
பைிக்கவும் அவர்களுக்கு அனுமதி உண்டு. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4362 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உன் அனுமதியின்ைி 
ஒரு மனிதர் உன்ரன எட்டிப் பார்த்தகபாது, அவர்மீது நீ ெிறு கல்ரலச் 
சுண்டிதயைிய, அது அவைது கண்ரணப் பைித்துவிட்டால் உன்மீது எந்தக் 
குற்ைமுமில்ரல. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.23  
 
பாடம் : 10 எகதச்ரெயாகப் பார்ரவ விழுவது.24  
 
4363 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எகதச்ரெயாக (அந்நியப் தபண்மீது) 
பார்ரவ விழுவரதப் பற்ைிக் ககட்கடன். அப்கபாது எனது பார்ரவரய 
(உடனடியாகத்) திருப்பிக்தகாள்ள கவண்டுதமன அவர்கள் எனக்குக் 
கட்டரளயிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கவறு இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 

2038

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நற்பண்ப�கள்



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

அத்தியாயம் - 39 : முகமன் (ெலாம்)1 

ஹதஸீ் 4364 - 4518 
 

பாடம் : 1  
வாகனத்தில் தெல்பவர் நடந்து தெல் பவருக்கும், (எண்ணிக்ரகயில்) 
குரைந்தவர்கள் அதிகமானவர்க ளுக்கும் (முதலில்) முகமன் (ெலாம்) தொல்ல 
கவண்டும்.2  
 
4364 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வாகனத்தில் 
தெல்பவர் நடந்து தெல்பவ ருக்கும், நடந்து தெல்பவர் அமர்ந்திருப்பவருக் கும், 
(எண்ணிக்ரகயில்) குரைந்தவர்கள் அதிகமானவர்களுக்கும் (முதலில்) 
முகமன் (ெலாம்) தொல்லட்டும்.3 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.4 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 2 முகமனுக்குப் பதிலுரைப்பது ொரல யில் அமர்வதன் ஒழுங்கு 
முரைகளில் ஒன்ைாகும்.5  
 
4365 அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் வடீ்டு முற்ைங்களில் 
அமர்ந்து கபெிக்தகாண்டிருப்கபாம். (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் வந்து எங்களிரடகய நின்று, "ொரலகயாைங்களில் அமர்ந்து (கபெிக்) 
தகாண்டிருப்பதற்கு உங்களுக்கு என்ன (அவெியம்) கநர்ந்தது? 
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ொரலகயாைங்களில் அமர்வரதத் தவிர்த்துவிடுங்கள்'' என்று கூைி னார்கள். 
நாங்கள் "அவெியத்ரத முன்னிட்கட அமர்கிகைாம். (இங்கு அமர்ந்துதான் பல 
விை யங்கள் குைித்து) நாங்கள் கபெிக்தகாள்கிகைாம்; கலந்துரையாடுகிகைாம்'' 
என்று கூைிகனாம். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அரதத் 
தவிர்க்க முடியாது என்ைி ருந்தால், ொரலகளுக்கு அவற்ைின் உரிரமரய 
வழங்கிவிடுங்கள். (அந்நியப் தபண்கரளப் பார்க்காமல்) பார்ரவரயத் 
தாழ்த்திக்தகாள் வதும், முகமனுக்குப் பதிலுரைப்பதும், நல்ல கபச்சுக்கரளப் 
கபசுவதும் (அவற்ைின் உரிரம) ஆகும்'' என்று தொன்னார்கள்.  
 
4366 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் ொரலகளில் அமர்வரதத் தவிர்த்துவிடுங்கள்'' 
என்று கூைினார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் அங்கு 
அமைாமல் இருக்க இயலாது. அங்கு (அமர்ந்துதான் பல விையங்கரள) 
நாங்கள் கபெிக்தகாள்கிகைாம்'' என்று கூைினர். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"(அங்கு) நீங்கள் அமர்ந்துதான் ஆககவண்டும் என்ைிருந்தால், ொரலக்கு 
வழங்க கவண்டிய உரிரமரய வழங்கி விடுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
மக்கள், "ொரலயின் உரிரம என்ன?'' என்று வினவினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"(அந்நியப் தபண்கரளப் பார்க்காமல்) பார்ரவரயத் தாழ்த்திக்தகாள்வதும், 
(பாதொரி களுக்குச் தொல்லாகலா தெயலாகலா) துன்பம் தைாமலிருப்பதும், 
முகமனுக்குப் பதிலுரைப்பதும், நன்ரம புரியும்படி கட்டரளயிடுவதும், 
தீரமயிலிருந்து தடுப்பதும் (அதன் உரிரம) ஆகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.6 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 3 முகமனுக்குப் பதிலுரைப்பது, ஒரு முஸ்லிம் மற்தைாரு 
முஸ்லிமுக்குச் தெய்ய கவண்டிய கடரமகளில் ஒன்ைாகும்.  
 
4367 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு முஸ்லிம் தம் 
(தகாள்ரகச்) ெககாதைருக் குச் தெய்ய கவண்டிய கடரமகள் ஐந்தாகும். 1. 
முகமனுக்குப் பதிலுரைப்பது 2. தும்மி ("அல் ஹம்து லில்லாஹ்' என்று 
கூைி)யவருக்கு ("யர்ஹமுகல்லாஹ்' என்று) மறுதமாழி கூறுவது 3. 
விருந்தரழப்ரப ஏற்பது. 4. கநாயாளிரய நலம் விொரிப்பது 5. ஜனாஸாவில் 
கலந்து தகாள்வது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.7 
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இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. (இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) அப்துர் ைஸ்ஸாக் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: (தபாதுவாக) இந்த ஹதீரஸ மஅமர் (ைஹ்) அவர்கள், ஸுஹ்ரீ 
(ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து "முர்ெலா'ககவ அைிவிப்பார்கள். ஒரு முரை மஅமர் 
(ைஹ்) அவர்கள், "ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்தும், ெயதீ் அவர்கள் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்தும் 
கூைியதாவது'' என்று (முஸ்னதாக) அைிவித்தார்கள்.  
 
4368 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ஒரு முஸ்லிம் இன்தனாரு முஸ்லிமுக்குச் தெய்ய கவண்டிய 
கடரமகள் ஆைாகும்'' என்று கூைினார்கள். "அரவ யாரவ, அல்லாஹ்வின் 
தூதகை?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அவரைச் ெந்திக்கும்கபாது முகமன் கூறுவாயாக. அவர் உன்ரன 
விருந்துக்கு அரழத்தால் அவருக்குப் பதிலளிப்பாயாக. அவர் உன்னி டத்தில் 
அைிவுரை கூைச் தொன்னால் அவருக்கு அைிவுரை கூறுவாயாக. அவர் தும்மி 
"அல் ஹம்து லில்லாஹ்' என்று கூைினால் (யர்ஹமு கல்லாஹ் என்று) 
அவருக்கு மறுதமாழி கூறு வாயாக. அவர் கநாய்வாய்ப்பட்டால் அவரை 
உடல்நலம் விொரிப்பாயாக. அவர் இைந்துவிட் டால் அவைது ஜனாஸாரவப் 
பின்ததாடர்ந்து தெல்வாயாக'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 4 கவதக்காைர்களுக்கு (நாம்) முதலில் முகமன் கூறுவது தரட 
தெய்யப்பட் டதாகும்  
என்பதும் அவர்களுக்கு எவ்வாறு பதில் முகமன் கூை கவண்டும் என்பதும்.8  
 
4369 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கவதக்காைர்கள் 
உங்களுக்கு முகமன் (ெலாம்) கூைினால், "வ அரலக்கும்' (நீங்கள் தொன்னது 
உங்களுக்கும் கநைட்டும்) என்று (பதில்) கூறுங்கள். இரத அனஸ் பின் மாலிக் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.9 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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4370 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபித்கதாழர்கள் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம், "கவதக்காைர்கள் எங்களுக்கு முகமன் (ெலாம்) கூைினால், 
நாங்கள் அவர்களுக்கு எவ்வாறு பதில் (முகமன்) கூை கவண்டும்?'' என்று 
ககட் டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "வ அரலக்கும்' (நீங்கள் 
தொன்னது உங்களுக்கும் கநைட்டும்) என்று (பதில்) கூறுங்கள் என 
விரடயளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4371 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யூதர்கள் 
உங்களுக்கு முகமன் (ெலாம்) கூைினால் அவர்களில் ெிலர் "அஸ்ஸாமு 
அரலக்க' (உங்களுக்கு மைணம் உண்டாகட் டும்) என்கை கூறுவர். ஆககவ, 
(அவர்களுக் குப் பதிலாக) "அரலக்க' (நீ தொன்னது உனக்கு உண்டாகட்டும்) 
என்று கூறுவைீாக. இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4372 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "ஆககவ, 
(அவர்களுக்குப் பதிலாக) "வ அரலக்க' (நீ தொன்னது உனக்கும் 
உண்டாகட்டும்) என்று கூறுவைீாக'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.10  
 
4373 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: யூதர்களில் ஒரு குழுவினர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து (உள்கள வை) அனுமதி 
ககட்டு "அஸ்ஸாமு அரலக்கும்' (உங்களுக்கு மைணம் உண்டாகட்டும்) என்று 
(ெற்கை மாற்ைி முகமன்) கூைினர். உடகன நான் "அரலக்குமுஸ் ஸாமு 
வல்லஅனா' (உங்களுக்கு மைணமும் ொபமும் உண்டாகட்டும்) என்று பதில் 
தொன்கனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆயிைா! 
(நிதானம்!) அல்லாஹ் எல்லாக் காரியங்களிலும் நளினத்ரதக் 
ரகயாள்வரதகய விரும்புகிைான்'' என்று கூைினார்கள். நான் "அவர்கள் 
தொன்னரத நீங்கள் தெவியுைவில்ரலயா?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான்தான் "வ அரலக்கும்' (நீங்கள் தொன்னது 
உங்களுக்கும் உண்டாகட்டும்) என்று (நளின மாகச்) தொல்லிவிட்கடகன 
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(அரத நீ கவனிக்க வில்ரலயா)?'' என்று (திருப்பிக்) ககட்டார் கள்.11 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "நான்தான் "அரலக்கும்' (நீங்கள் 
தொன்னது உங்களுக்கு உண்டாகட்டும்) என்று (நளினமாகச்) 
தொல்லிவிட்கடகன என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (திருப்பிக்) 
ககட்டார்கள்'' என இடம்தபற்றுள்ளது. அவற்ைில் ("அரலக்கும்' என்பதற்கு 
முன்) "வ' எனும் (இரடச்)தொல் இடம்தபைவில்ரல.  
 
4374 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: யூதர்களில் ெிலர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "அபுல்காெிகம! அஸ்ஸாமு அரலக்க'" (உமக்கு மைணம் 
உண்டாகட்டும்) என்று (ெற்கை மாற்ைி முகமன்) கூைினர். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"வ அரலக்கும்' (நீங்கள் தொன்னது உங்களுக்கும் உண்டாகட்டும்) என்று 
(பதில்) தொன்னார்கள். நான் "அரலக்குமுஸ் ஸாமு வத்தாமு'' (உங்களுக்கு 
மைணமும் இழிவும் உண்டாகட்டும்) என்று பதில் (முகமன்) கூைிகனன். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆயிைா! அருவருப்பாகப் 
கபசுபவளாக இைாகத'' என்று கூைினார்கள். நான், "அவர்கள் தொன்னரத 
நீங்கள் தெவியுைவில்ரலயா?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நான்தான் அவர்கள் தொன்னதற்கு "வ அரலக்கும்' (நீங்கள் 
தொன்னது உங்களுக்கும் உண்டாகட்டும்) என்று (நளினமாக) பதில் தொல்லி 
விட்கடகன (அரத நீ கவனிக்கவில்ரலயா)?'' என்று (திருப்பிக்) ககட்டார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும் அதில், "ஆயிைா 
(ைலி) அவர் கள், யூதர்கள் கூைியரதப் புரிந்துதகாண்டு (பதிலுக்கு) அவர்கரள 
ஏெினார்கள். அப் கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆயிைா! 
நிதானம்! ஏதனனில், அல்லாஹ் இயற்ரகயாககவா தெயற்ரகயாககவா அரு 
வருப்பாகப் கபசுவரத விரும்புவதில்ரல'' என்று கூைினார்கள் என 
இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும், அப்கபாது வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ் "(நபிகய!) அவர்கள் உம் மிடம் வரும்கபாது அல்லாஹ் எரத 
உமக்கு முகமனாக ஆக்கவில்ரலகயா அரத உமக்கு முகமனாகக் 
கூறுகின்ைனர்'' (58:8) எனும் வெனத்ரத முழுரமயாக அருளினான் என்று 
கூடுதலாகக் காணப்படுகிைது.  
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4375 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: யூதர்களில் ெிலர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு "அபுல்காெிகம! அஸ்ஸாமு 
அரலக்க'' (உங்களுக்கு மைணம் உண்டாகட்டும்) என்று முகமன் கூைினர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "வ அரலக்கும்' (நீங்கள் தொன்னது 
உங்களுக்கும் உண்டாகட்டும்) என்று (நளினமாக பதில்) கூைினார்கள். ஆயிைா 
(ைலி) அவர்கள் ககாபப்பட்டு, "அவர்கள் தொன்னரத நீங்கள் 
தெவியுைவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ஆம்; நான் ககட்டுவிட்டு அவர்களுக்கு (நளினமாக) பதில் 
தொல்லிவிட்கடகன! அவர்களுக்கு எதிைாக நாம் தெய்த பிைார்த்தரன 
ஏற்கப்படும். நமக் தகதிைாக அவர்கள் தெய்த பிைார்த்தரன ஏற்கப்படாது'' என்று 
தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4376 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யூதர்களுக்கும் 
கிைித்தவர்களுக்கும் நீங்கள் முதலில் முகமன் கூைாதீர்கள். அவர்களில் 
ஒருவரை நீங்கள் ொரலயில் ெந்தித்தால், ொரலயின் தநருக்கடியான 
பகுதியில் அவரை ஒதுங்கிப்கபாகச் தெய்யுங்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் வகீஉ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "யூதர்கரள 
நீங்கள் ெந்தித்தால்' என்றும், முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "கவதக்காைர்கள் ததாடர்பாக ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் (கமற் 
கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி) கூைினார்கள்'' என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது. ஜரீர் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அவர்கரள நீங்கள் ெந்தித்தால்' என்று அந்த 
இரணரவப்பாளர்களில் யாருரடய தபயரும் குைிப்பிடாமல் 
அைிவிக்கப்தபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 5 (தபரியவர்கள்) ெிைாருக்கு முகமன் கூறுவது விரும்பத் 
தக்கதாகும்.12  
 
4377 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ெிறுவர்கரளக் கடந்து தென்ைகபாது, அவர்களுக்கு முகமன் 
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(ெலாம்) கூைினார்கள்.13 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4378 ெய்யார் பின் அபெீய்யார் வர்தான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு 
முரை) நான் ஸாபித் அல்புனான ீ(ைஹ்) அவர்களுடன் நடந்து தென்கைன். 
அப்கபாது அவர்கள் ெிறுவர்கள் ெிலரைக் கடந்து தென்ைகபாது அவர்களுக்கு 
முகமன் (ெலாம்) கூைினார்கள். "(ஒரு முரை) நான் அனஸ் (ைலி) அவர் 
களுடன் நடந்து தென்கைன். அப்கபாது அனஸ் (ைலி) அவர்கள் ெிறுவர்கள் 
ெிலரைக் கடந்து தென்ைார்கள். அப்கபாது அவர்கள் அச்ெிறுவர்களுக்கு முகமன் 
(ெலாம்) கூைி னார்கள். கமலும், அனஸ் (ைலி) அவர்கள், "(ஒரு முரை) நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நடந்து தென்கைன். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெிறுவர்கள் ெிலரைக் கடந்து தென் 
ைார்கள். அப்கபாது அச்ெிறுவர்களுக்கு அல் லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
முகமன் (ெலாம்) கூைினார்கள் என்றும் கூைினார்கள்'' என்ைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 6 வடீ்டு வாெலில் திரைரய விலக்கிரவத்திருப்பது கபான்ை 
அரடயாளங்கரள, உள்கள தெல்ல அனுமதியாகக் கருதலாம்.14  
 
4379 இப்னு மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "(என் வடீ்டு வாெலில்) திரை விலக்கப்படு வதும், 
எனது அைவத்ரத நீ தெவியுறுவதும் என்னிடம் (வடீ்டுக்குள்) நீ வைலாம் 
என்பதற்கான அனுமதியாகும். நானாக (வைகவண்டாம் எனத்) தடுக்காத வரை'' 
என்று கூைினார்கள்.15 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 7 இயற்ரகத் கதரவரய நிரைகவற்று வதற்காகப் தபண்கள் 
தவளிகய தெல்லலாம்.16  
 
4380 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: "பர்தா' அணிவது 
ெட்டமாக்கப்பட்ட பின்னர் (நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார்) ெவ்தா (ைலி) 
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அவர்கள் இயற்ரகக் கடரன நிரைகவற் றுவதற்காக (இைவு கநைத்தில்) 
தவளிகய தென் ைார்கள். ெவ்தா (ைலி) அவர்கள் தபண்களி கலகய நல்ல 
உயைமும் (உயைத்துக்கு ஏற்ை) பருமனும் உள்ளவைாக இருந்தார்கள். அவரை 
அைிந்தவர்களுக்கு அவர் (பர்தா அணிந்து தென்ைாலும் அவர்) யார் என்று 
(அரடயாளம்) ததரியாம லிருக்காது. அப்கபாது உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) 
அவர்கள் ெவ்தா (ைலி) அவர்கரளப் பார்த்து (அைிந்து) விட்டு, "ெவ்தாகவ! 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (பர்தா அணிந்திருந்தாலும்) நீங்கள் யார் என்று 
எங்களுக்குத் ததரியாமலில்ரல. நீங்கள் (யார் என்று அைிந்துதகாள்ளப்படுகிை 
நிரலயில்) எப்படி தவளிகய வருகிைரீ்கள் என்பது குைித்து கயாெித்துப் 
பாருங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். ெவ்தா (ைலி) அவர்கள் உடகன அங்கி ருந்து 
திரும்பி வந்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் 
வடீ்டில் இைவு உணவு அருந்திக்தகாண்டிருந் தார்கள். அவர்களது ரகயில் 
இரைச்ெி கலந்த எலும்புத் துண்டு ஒன்று இருந்தது. ெவ்தா (ைலி) அவர்கள் 
வடீ்டினுள் நுரழந்து, "அல்லாஹ் வின் தூதகை! நான் (இயற்ரகக் கடரன 
நிரை கவற்ை) தவளிகய தென்கைன். அப்கபாது உமர் (ைலி) அவர்கள் இப்படி 
இப்படிச் தொன் னார்கள்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு இரைச்தெய்தி (வஹ)ீ வந்தது. பின்னர் அந்நிரல 
விலக்கப்பட்டது. அப் கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களது 
ரகயில் அந்த எலும்புத் துண்டு (அப்படிகய) இருந்தது; அரத அவர்கள் (கீகழ) 
ரவத்திருக்கவில்ரல. கமலும், அவர்கள் "(தபண்ககள!) நீங்கள் உங்கள் 
(அடிப்பரடத்) கதரவகளுக்காக தவளிகய தெல்ல அனுமதி 
வழங்கப்பட்டுள்ளது'' என்று தொன்னார்கள்.17 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூபக்ர் பின் அப ீரைபா 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "ெவ்தா (ைலி) அவர்கள் தபண்களிகலகய நல்ல 
உயைமான உடல்வாகு தகாண்டவைாயிருந்தார்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 
கமலும் அவர்களது அைிவிப்பில் "அதாவது கழிப்பிடங்களுக்கு(ச் தெல்ல 
அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது)'' என்று ஹிைாம் பின் உர்வா (ைஹ்) அவர்கள் 
(விளக்கம்) கூைியதாகக் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாக 
வும் வந்துள்ளது. அதில், "ெவ்தா (ைலி) அவர்கள் மக்களிகலகய நல்ல 
உயைமான உடல்வாகு தகாண்ட தபண்ணாக இருந்தார்கள்'' என 
இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாக வும் வந்துள்ளது.  
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4381 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் துரணவியர் (மதீனாவின்) புைநகர்ப் பகுதிக ளுக்கு இயற்ரகக் 
கடரன நிரைகவற்ை இைவு கவரளகளில் புைப்பட்டுச் தெல்வார்கள். -("புை 
நகர்ப் பகுதிகள்' என்பரதக் குைிக்க ஹதீஸின் மூலத்தில் இடம்தபற்றுள்ள) 
"மனாஸிஉ' எனும் தொல், விொலமான இடங்கரளக் குைிக்கும். -உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் "தங்கள் 
துரணவியரைத் திரைக்குள்ளிருக்கு மாறு கூறுங்கள்'' என்று தொல்வார்கள். 
ஆனால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்வாறு தெய்யவில்ரல. 
இந்நிரல யில் ஒரு நாள் நபி (ஸல்) அவர்களின் துரண வியார் ெவ்தா 
பின்த் ஸம்ஆ (ைலி) அவர்கள் ஓர் இைவில் இைா கநைத்தில் தவளிகய 
தென்ைார்கள். ெவ்தா (ைலி) அவர்கள் உயைமான தபண்ணாக இருந்தார்கள். 
உமர் (ைலி) அவர்கள் ெவ்தா (ைலி) அவர்கரள கநாக்கி, "ெவ்தாகவ! (நீங்கள் 
பர்தா அணிந்திருந்தாலும்) நாங்கள் உம்ரம யார் என்று அரடயாளம் 
ததரிந்துதகாண்கடாம்'' என்று கூைினார்கள். பர்தா ததாடர்பான ெட்டம் 
அருளப்பட கவண்டுதமன்ை கபைாவலிகலகய இவ்வாறு கூைினார்கள். 
வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் அவ்வாகை பர்தா ததாடர்பான 
வெனத்ரத அருளினான்.18 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாக வும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 8 அந்நியப் தபண்ணுடன் தனிரமயில் இருப்பதும் அவளிடம் 
தெல்வதும் தரட தெய்யப்பட்டதாகும்.19  
 
4382 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கவனத்தில் 
ரவயுங்கள்! கன்னி கழிந்த எந்தப் தபண்ணுடனும் எந்த ஆணும் இைவில் 
(தனியாகத்) தங்க கவண்டாம்; அவர் அவரள மணந்துதகாண்டவைாககவா 
(மணமுடிக்கத் தகாத) தநருங்கிய உைவினைாககவா இருந்தால் தவிை!20 இரத 
ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4383 உக்பா பின் ஆமிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "(அந்நியப்) தபண்கள் இருக்குமிடத்திற்குச் தெல்ல கவண் 
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டாம் என உங்கரள நான் எச்ெரிக்கிகைன்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது 
அன்ொரிகளில் ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! கணவருரடய (ெககாதைன் 
கபான்ை) உைவினர் (அவள் இருக்குமிடத்திற்குச் தெல்வது) குைித்துத் தாங்கள் 
என்ன கூறுகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"கணவருரடய (ெககாதைன் கபான்ை) உைவினர் ("அல்ஹம்வு') மைணத்திற்கு 
நிகைானவர்கள்'' என்று கூைினார்கள்.21 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உக்பா பின் 
ஆமிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4384 ரலஸ் பின் ெஅத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "அல்ஹம்வு' என்பது 
கணவருரடய ெககா தைர், கணவருரடய தந்ரதயின் ெககாதைரின் புதல்வர் 
கபான்ை உைவினர்கரளக் குைிக்கும்.  
 
4385 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
பனூ ஹாைிம் குலத்ரதச் கெர்ந்த (ஆண்கள்) ெிலர் அஸ்மா பின்த் உரமஸ் 
(ைலி) (அவர்கள் தனிரமயில் இருந்தகபாது) அவர்களிடம் வந்தனர். அப்கபாது 
அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ைலி) அவர்கள் வடீ்டினுள் நுரழந்தார்கள். அஸ்மா 
பின்த் உரமஸ் (ைலி) அவர்கள் அப்கபாது அபூபக்ர் (ைலி) அவர் களின் 
மரனவியாக இருந்தார்கள்.22 (தனிரம யிலிருந்த தம் துரணவியாரிடம்) 
அவர் கரளக் கண்ட அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் தவறுப்பரடந்தார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அது குைித்துத் ததரிவித்துவிட்டு, 
"(ஆயினும்) நான் (என் துரணவி விையத்தில்) நல்லரதகய கருதுகிகைன்'' 
என்று அபூபக்ர் கூைினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அவரை அல்லாஹ் நிைபைாதியாக்கிவிட்டான்'' என்று கூைி விட்டு, 
பிைகு தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்)மீது நின்று, "இன்ரைய தினத்திற்குப்பின் 
எந்த ஆணும் தனிரமயில் இருக்கும் எந்தப் தபண்ணிடமும் தெல்ல 
கவண்டாம்; அவனுடன் மற்ை ஓர் ஆகணா, இரு ஆண்ககளா இருந்தால் 
தவிை'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 9 ஒருவர் தம் மரனவியுடகனா அல்லது மணமுடிக்கத் தகாத 
தநருங்கிய தபண் உைவினர் ஒருவருடகனா தனிரம யில் இருப்பரத 
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யாகைனும் பார்த்தால் "இவர் (எனக்கு) இன்ன (உைவுரடய) தபண்'' என்று 
கூைி, தகட்ட எண் ணத்ரத அகற்றுவது விரும்பத் தக்க தாகும்.  
 
4386 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தம் துரணவியார் ஒருவருடன் இருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்கரளக் கடந்து 
ஒரு மனிதர் தென்ைார். நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்த மனிதரை அரழத்தார்கள். 
அவர் வந்ததும், "இன்ன மனிதகை! இவர் என்னுரடய இன்ன துரணவி 
ஆவார்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
நான் யாரைச் ெந்கதகித்தாலும் தங்கரளச் ெந்கதகிக்கப்கபாவதில்ரல'' என்று 
கூைினார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "ரைத் தான், மனிதனின் இைத்த 
நாளங்களில் எல்லாம் ஓடுகிைான்'' என்று கூைினார்கள்.  
 
4387 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார்) ஸஃபிய்யா பின்த் ஹுரய (ைலி) 
அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (ைமளானின் இறுதிப் பத்து 
நாட்களில்) "இஃதிகாஃபி'ல் இருந்தகபாது, அவர் கரளச் ெந்திப்பதற்காக இைவு 
கநைத்தில் நான் தென்கைன். அவர்களிடம் கபெிவிட்டு நான் திரும்பிச் 
தெல்வதற்காக எழுந்தகபாது, என்ரன வடீ்டுக்கு அனுப்புவதற்காக நபி (ஸல்) 
அவர்களும் எழுந் தார்கள். அப்கபாது உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்களது 
இல்லத்திகலகய என் வெிப்பிடம் இருந்தது. அப்கபாது அன்ொரிகளில் இருவர் 
(எங்கரளக்) கடந்து தென்ைனர். அவ்விருவரும் நபி (ஸல்) அவர்கரளக் 
கண்டதும் விரைவாக நடந்தனர். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "ெற்று 
நில்லுங்கள். இவர் (என் துரணவி) ஸஃபிய்யா பின்த் ஹுரய ஆவார்'' என்று 
தொன்னார்கள். அதற்கு அவர்கள் இருவரும், "அல்லாஹ் தூயவன்! 
அல்லாஹ்வின் தூதகை! (தங்கரளயா நாங்கள் ெந்கதகிப்கபாம்!)'' என்று 
கூைினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், "ரைத்தான், மனித னின் இைத்த நாளங்களில் 
எல்லாம் ஓடுகிைான். அவன் உங்கள் உள்ளங்களில் தீய எண் ணத்ரதப் 
கபாட்டுவிடுவாகனா என்று நான் அஞ்ெிகனன்'' என்கைா, அல்லது 
"எரதகயனும் கபாட்டுவிடுவான்'' என்கைா தொன்னார்கள்.23 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4388 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவி யார் ஸஃபிய்யா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ைமளான் மாதத்தின் இறுதிப் பத்து 
நாட்களில் பள்ளிவாெலில் "இஃதி காஃப்' இருந்தகபாது, அவர்கரளச் 
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ெந்திப்பதற் காக நான் (பள்ளிவாெலுக்குச்) தென்கைன். (அந்த இைவில்) ெிைிது 
கநைம் கபெிவிட்டு நான் திரும்பிச் தெல்வதற்காக எழுந்கதன். என்ரன 
வடீ்டுக்கு அனுப்புவதற்காக நபி (ஸல்) அவர் களும் எழுந்தார்கள்... பிைகு 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம் தபற்றுள்ளது. ஆயினும், 
அதில் "ரைத்தான், மனித னின் இைத்த நாளங்கரள எல்லாம் தென்ைரட 
கிைான்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. "ஓடுகிைான்'' எனும் வாெகம் 
இடம்தபைவில்ரல.  
 
பாடம் : 10 ஓர் அரவக்குச் தெல்பவர், அங்கு இரடதவளி ஏகதனும் இருக்கக் 
கண்டால் அதில் அமர்ந்துதகாள்ளலாம். இல்லாவிட்டால், பின்வரிரெயிகலகய 
அமை கவண்டும்.  
 
4389 அபூவாகித் அவ்ஃப் பின் அல்ஹாரிஸ் அல்ரலஸீ (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மக்களுடன் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெலில் அமர்ந்திருந்தகபாது மூன்று கபர் 
வந்தனர். அவர்களில் இருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள 
கநாக்கி வந்தனர். மற்தைாருவர் (கண்டுதகாள்ளாமல்) தென்றுவிட்டார். (உள்கள 
வந்த) அவ்விருவரும் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வறீ்ைிருந்த 
அரவக்கு) முன்னால் வந்து நின்ைார்கள். அவர்களில் ஒருவர் வட்டமான 
அந்த அரவ யில் இரடதவளி இருப்பரதக் கண்டு அதில் 
அமர்ந்துதகாண்டார். மற்தைாருவர் பின்வரிரெ யில் அமர்ந்துதகாண்டார். 
மூன்ைாமவகைா திரும்பிப் கபாய்க்தகாண்டிருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (மக்களிடம் கபெி) முடித்ததும், "இம்மூவரைப் பற்ைி 
உங்களுக்கு நான் தொல்லட்டுமா? அவர் களில் ஒருவகைா, அல்லாஹ்விடம் 
ஒதுங்கி னார். அல்லாஹ்வும் அவரை அைவரணத்துக் தகாண்டான். 
மற்ைவகைா (மக்கரளத் தாண்டிச் தெல்ல) தவட்கப்பட்டார். அல்லாஹ்வும் 
அவர் விையத்தில் (அவரைத் தண்டிக்க) தவட்கப் பட்டான். மூன்ைாமவகைா 
அலட்ெியப்படுத்தி னார். எனகவ, அல்லாஹ்வும் அவரை அலட் 
ெியப்படுத்தினான்'' என்று கூைினார்கள்.24 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூவாகித் 
அல்ரலஸீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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 பாடம் : 11 ஒரு மனிதர் முந்திச் தென்று தமக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்தில் 
அமர்ந்திருக்கும் கபாது, அவ்விடத்திலிருந்து அவரை எழுப்பிவிடுவது தரட 
தெய்யப்பட்டதாகும்.25  
 
4390 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒரு மனிதர் இன்தனாரு 
மனிதரை, அவர் அமர்ந்திருக்கும் இடத்திலி ருந்து எழுப்பிவிட்டுப் பிைகு அந்த 
இடத்தில் அமை கவண்டாம். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.26 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4391 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மனிதர் இன்தனாரு மனிதரை, 
அவர் அமர்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து எழுப்பிவிட்டு, பிைகு அந்த இடத்தில் 
அமை கவண்டாம். மாைாக, நகர்ந்து உட்கார்ந்து மற்ைவர்களுக்கு 
இடமளியுங்கள். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.27 இந்த 
ஹதீஸ் ஏழு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "மாைாக, நகர்ந்து உட்கார்ந்து 
மற்ைவர்களுக்கு இடமளியுங்கள்'' என்பது இடம்தபைவில்ரல. அவற்ைில் 
இப்னு ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "நான் (நாஃபிஉ (ைஹ்) 
அவர்களிடம்) தவள்ளிக்கிழரம அன்ைா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 
"தவள்ளிக் கிழரம அன்றும் அது அல்லாத மற்ை ெமயங்களிலும்தான் என்று 
விரடயளித்தார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
4392 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தம் ெககாதைரை 
எழுப்பி விட்டு, அவர் அமர்ந்திருக்கும் இடத்தில் அமை கவண்டாம். இரத 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். (இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான ொலிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்:) இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்கள் தமக்காக யாகைனும் அவைது இடத்திலிருந்து எழுந்(து இடமளித்) 
தால் அங்கு அவர்கள் அமைமாட்டார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
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4393 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தவள்ளிக்கிழரம அன்று உங்களில் 
ஒருவர், தம் ெககாதைர் அமர்ந்த இடத்தில் தாம் அமர்வதற்காக அவரை 
எழுப்பிவிட்டு அங்கு அமை கவண்டாம். மாைாக, "(நகர்ந்து) இடமளி யுங்கள்'' 
என்று கூைட்டும். இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
பாடம் : 12 ஒருவர் தாம் அமர்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து எழுந்து 
தென்றுவிட்டுத் திரும்பி வந்தால், அவகை அந்த இடத்திற்கு உரியவர் ஆவார்.  
 
4394 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
தாம் அமர்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து எழுந்து தென்றுவிட்டுத் திரும்பி வந்தால், 
அவகை அந்த இடத்திற்கு உரியவர் ஆவார்.28 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூஅவானா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "ஒருவர் 
தாம் அமர்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து எழுந்து தென்றுவிட்டு...'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. (அதில் "உங்களில் ஒருவர்' எனும் குைிப்பு இல்ரல.) 
 

 பாடம் : 13 அந்நியப் தபண்கள் உள்ள இடத் திற்கு அலிகள் தெல்ல 
வந்துள்ள தரட.29  
 
4395 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவி யார்) உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் 
கூைிய தாவது: (ஆகணா தபண்கணா அல்லாத) அலி ஒருவர் என் அருகில் 
இருந்துதகாண்டிருந்தார். அப்கபாது வடீ்டில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் இருந்தார்கள். அப்கபாது அந்த அலி என் ெககாதைரிடம், 
"அப்துல்லாஹ் பின் அபஉீமய்யாகவ! நாரள உங்களுக்கு "தாயிஃப்' நகைத்தின் 
மீது அல்லாஹ் தவற்ைியளித்தால், ஃரகலானின் மகரள உனக்கு நான் 
காட்டுகிகைன். (அவரள மணந்துதகாள்.) ஏதனனில், அவள் முன்பக்கம் நாலு 
(ெரத மடிப்புகளு)டனும் பின்பக்கம் எட்டு (ெரத மடிப்புகளு)டனும் வருவாள்'' 
என்று தொன்னார்.30 அரதச் தெவியுற்ை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(அலிகளான) இவர்கள் (அந்நியப் தபண்களான) உங்களிடம் வை 
கவண்டாம்'' என்று கூைினார்கள்.31 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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4396 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துரணவியரிடம் (ஆணுமல்லாத தபண்ணுமல்லாத) அலி ஒருவர் வருவார். 
அவர் பாலுைவு கவட்ரக யில்லாதவர்களில் ஒருவர் என்கை கருதிவந் 
தார்கள். ஒரு நாள் அவர் நபி (ஸல்) அவர்க ளின் துரணவியார் ஒருவரிடம் 
இருந்தகபாது, அங்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். அந்த அலி ஒரு 
தபண்ரணப் பற்ைி வர்ணித்துக் தகாண்டிருந்தார். "அவள் வந்தால் நாலு (ெரத 
மடிப்புகளு)டன் வருவாள். கபானால் எட்டு (ெரத மடிப்புகளு)டன் கபாவாள்'' 
என்று அவர் தொன்னார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "இவர் இங்குள்ள (தபண்களின்) 
நிரலரம பற்ைியும் அைிவார் என்று நான் ஏன் கருதக் கூடாது? (அலிகளான) 
இவர்கள் உங்களிடம் ஒருகபாதும் வை கவண்டாம்'' என்று கூைினார்கள். 
எனகவ, அவரை(ப் தபண்கரளவிட்டு)த் தடுத்துவிட்டார்கள்.  
 

பாடம் : 14 ொரலயில் கரளப்புற்றுவிட்ட அந்நியப் தபண்ரண, ஒருவர் 
வாகனத்தில் அமர்த்திக்தகாள்வது தெல்லும்.  
 
4397 அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என்ரன ஸுரபர் 
பின் அல்அவ்வாம் (ைலி) அவர்கள் (மக்காவிலிருந்தகபாகத) மணந்துதகாண் 
டார். இந்தப் பூமியில் அவருக்கு அவைது குதிரைரய(யும் தண்ணரீ் இரைக்கும் 
ஓர் ஒட்டகத்ரதயும்) தவிை கவறு எந்தச் தொத்துகளும் அடிரமகளும் 
உரடரமகளும் இருக்கவில்ரல. அந்தக் குதிரைக்கு நான் தீனி கபாடுகவன்; 
அரதப் பைாமரிக்கும் தபாறுப்புகரள நாகன கவனித்துக்தகாள்கவன்; (அதற்குத்) 
தண்ணரீ் புகட்டுகவன்; அரத ஓட்டிச் தெல்கவன்; தண் ணரீ் இரைக்கும் 
அவைது ஒட்டகத்துக்காகப் கபரீச்ெங் தகாட்ரடகரள இடித்து, அதற்கு 
ஊட்டுகவன்; தண்ணரீ் இரைப்கபன்; அவைது கதால் கமரலரயத் ரதப்கபன்; 
மாவு குரழப் கபன். ஆனால், எனக்கு நன்ைாக தைாட்டி சுடத் ததரியாது. என் 
அண்ரட வடீ்டு அன்ொரிப் தபண்ககள எனக்கு தைாட்டி சுட்டுத் தருவார்கள். 
அப்தபண்கள் உண்ரம யாளர்களாயிருந்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என் கணவருக்கு வருவாய் மானியமாக ஒதுக்கிய நிலத்தி லிருந்து 
நாகன கபரீச்ெங் தகாட்ரடகரள(ப் தபாறுக்கி) என் தரலமீது ரவத்துச் 
சுமந்து வருகவன். அந்த நிலம் (என் வடீ்டிலிருந்து) இைண்டு ரமல் (3.5 கி.மீ) 
ததாரலவில் இருந்தது.32 ஒரு நாள் நான் கபரீச்ெங் தகாட்ரடகரள என் 
தரலமீது சுமந்து வந்துதகாண்டிருந்கதன். (வழியில்) நான், (என் ெககாதரி 
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ஆயிைாவின் கணவைான) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளச் 
ெந்தித்கதன். அவர்களுடன் அவர்களுரடய கதாழர்கள் ெிலரும் இருந்தனர். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ரன அரழத்தார்கள். 
என்ரனத் தமக்குப் பின்னால் (வாகனத்தில்) அமர்த்திக்தகாள்வதற்காக "இஃக், 
இஃக்'' என்று தொல்லித் தமது ஒட்ட கத்ரத மண்டியிட ரவத்தார்கள். 
(ஆனால், நான் அவர்களது ஒட்டகத்தில் ஏைிக்தகாள்ளவில்ரல.) (நான் 
வடீ்டுக்கு வந்து என் கணவர் ஸுரபர் (ைலி) அவர்களிடம் நடந்தரதத் 
ததரிவித்துவிட்டு) "நான் தவட்கப்பட்கடன். கமலும், உங்களின் கைாைத்ரத 
நான் அைிந்துள்களன்'' என்று கூைிகனன். அதற்கு என் கணவர், 
"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நீ 
வாகனத்தில் வருவரதவிடப் கபரீச்ெங்தகாட்ரடகரள நீ சுமந்து வந்ததுதான் 
எனக்குக் கடினமானதாக இருக்கிைது'' என்று கூைினார். (இவ்வாைாக வடீ்டுப் 
பணிகளில் தபரும் பகுதிரய நாகன கமற்தகாண்டுவந்கதன்.) இறுதியாக (என் 
தந்ரத) அபூபக்ர் (ைலி) அவர் கள் எனக்கு ஓர் (அடிரமப் தபண்) ஊழியரை 
அனுப்பிரவத்தார்கள். அந்த ஊழியர் குதிரை ரயப் பைாமரிக்கும் தபாறுப்ரப 
ஏற்றுக்தகாண் டார். என்னகவா எனக்கு விடுதரல கிரடத் தது கபால் 
இருந்தது.33  
 
4398 அஸ்மா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (என் கணவர்) ஸுரபர் (ைலி) 
அவர் களின் வடீ்டுப் பணிகரளக் கவனித்துவந் கதன். என் கணவரிடம் 
குதிரைதயான்று இருந்தது. அந்தக் குதிரைரயப் பைாமரிக்கும் தபாறுப்ரபப் 
கபான்று கவதைந்தப் பணியும் எனக்குக் கடினமானதாக இருக்கவில்ரல. 
அதற்காக நாகன புற்பூண்டுகள் திைட்டுகவன்; அரதப் பைாமரிப்கபன்; அரத 
நாகன கமய்ப்கபன். பிைகு எனக்கு (என் தந்ரத அபூபக்ர் மூலம், தபண்) 
ஊழியர் ஒருவர் கிரடத்தார். நபி (ஸல்) அவர்களிடம் கபார்க் ரகதிகள் ெிலர் 
வந்தகபாது, அவர்களில் (தபண்) ஊழியர் ஒருவரை எனக்கு (என் தந்ரத 
வழியாகக்) தகாடுத்தார்கள். அந்தப் தபண் (ஊழியர்) குதிரைரயப் பைாமரிக்கும் 
தபாறுப்ரப ஏற்றுக்தகாண்டு, அரதப் பைாமரிக்கும் தபாறுப்பிலிருந்து என்ரன 
விடுவித்தார். (இந்நிரலயில்) ஒரு மனிதர் என்னிடம் வந்து, 
"அப்துல்லாஹ்வின் அன்ரனகய! நான் ஓர் ஏரழ. நான் தங்கள் வடீ்டு 
நிழலில் வியாபாைம் தெய்ய விரும்புகிகைன்'' என்று கூைி (அனுமதி 
ககாரி)னார். நான் "உங்களுக்கு அனுமதி அளித்தால் (என் கணவர்) ஸுரபர் 
(ைலி) அவர்கள் அரத மறுப்பார். எனகவ, (என் கணவர்) ஸுரபர் (ைலி) 
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அவர்கள் (வடீ்டில்) இருக்கும்கபாது நீங்கள் வந்து (இது கபான்று) அனுமதி 
ககளுங்கள்'' என்று கூைிகனன். அவ்வாகை அம்மனிதர் வந்து, 
"அப்துல்லாஹ்வின் அன்ரனகய! நான் ஓர் ஏரழ. நான் தங்கள் வடீ்டு 
நிழலில் வியாபாைம் தெய்ய விரும்புகிகைன்'' என்று ககட்டார். உடகன நான் 
(அவருக்கு மறுப்புத் ததரிவிப்பது கபால்) மதீனாவில் உமக்கு என் வடீ்ரடத் 
தவிை கவைிடம் கிரடக்க வில்ரலயா?'' என்று ககட்கடன். அப்கபாது (என் 
கணவர்) ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள் என்னிடம், "உனக்கு என்ன ஆயிற்று? ஓர் 
ஏரழ வியாபாரி (நமது வடீ்டு நிழலில்) வியாபாைம் தெய்வரத நீ ஏன் 
தடுக்கிைாய்?'' என்று ககட்டார். பிைகு அவர் வியாபாைம் தெய்து (நல்ல) 
வருமானத்ரதத் கதடிக் தகாண்டார். அவருக்கக (எனது) அந்த அடிரமப் 
தபண்ரண நான் விற்கைன். அந்தக் காரெ நான் எனது மடியில் 
ரவத்துக்தகாண்டிருந்த கபாது (என் கணவர்) ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள் 
என்னிடம் வந்து, "அரத எனக்கு அன்பளிப் பாக வழங்கு'' என்று ககட்டார். 
நான் "இரத ஏற்தகனகவ தர்மமாக அளி(க்கத் தீர்மானி)த்து விட்கடன்'' என்று 
கூைிகனன்.  
 

பாடம் : 15 (மூவர் உள்ள இடத்தில் அவர்களில்) ஒருவரை விட்டுவிட்டு, 
அவைது ெம்மத மின்ைி  
இருவர் மட்டும் இைகெியம் கபசு வது தரட தெய்யப்பட்டதாகும்.34  
 
4399 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மூவர் 
இருக்கும்கபாது ஒருவரை விட்டுவிட்டு இருவர் மட்டும் இைகெியம் கபெ 
கவண்டாம். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.35 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் பத்து 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4400 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் மூன்று கபர் 
இருக்கும்கபாது மூன் ைாமவரை விட்டுவிட்டு, இைண்டுகபர் மட்டும் இைகெியம் 
கபெ கவண்டாம்; நீங்கள் (மூவரும்) மக்களுடன் கலக்கும்வரை. (அவ்வாறு 
மூன்ைா மவரை விட்டுவிட்டு இருவர் மட்டும் கபசுவது) அ(ந்த 
மூன்ைாம)வரை வருத்தமரடயச் தெய்யும். இரத அப்துல்லாஹ் பின் 
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மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.36 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4401 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் மூன்று கபர் 
இருக்கும்கபாது உங்கள் நண்ப(ர் ஒருவ)ரை விட்டுவிட்டு, இைண்டுகபர் மட்டும் 
இைகெியம் கபெ கவண் டாம். அ(வ்வாறு கபசுவ)து அவரை வருத்த மரடயச் 
தெய்யும். இரத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 16 மருத்துவமும் கநாயும் ஓதிப்பார்த்தலும்37  
 
4402 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கநாய்வாய்ப்பட்டால் 
அவர்களுக்கு (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள், "பிஸ்மில்லாஹி யுப்ரீக்க, 
வ மின் குல்லி தாயின் யஷ்ஃபகீ்க, வ மின் ைர்ரி ஹாெிதின் இதா ஹெத, வ 
ைர்ரி குல்லி தீ அய்னின்'' என்று ஓதிப்பார்ப்பார்கள். (தபாருள்: அல்லாஹ்வின் 
தபயைால் (ஓதிப் பார்க்கிகைன்). அவன் உங்களுக்கு குணமளிப் பானாக! 
அரனத்து கநாயிலிருந்தும் உங்க ளுக்குச் சுகமளிப்பானாக. தபாைாரமக்காைன் 
தபாைாரமப்படும்கபாது ஏற்படும் தீரமயிலி ருந்தும் கண்கணறு உள்ள 
ஒவ்தவாருவரின் தீரமயிலிருந்தும் (காப்பானாக!).  
 
4403 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்(கள் 
உடல் நலிவுற்ைிருந்தகபாது அவர்)களிடம் (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) 
அவர்கள் வந்து, "முஹம்மகத! உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். 
அப்கபாது, "பிஸ்மில்லாஹி அர்கீக்க, மின் குல்லி ரைஇன் யுஃதீக்க, மின் 
ைர்ரி குல்லி நஃப்ெின் அவ் அய்னின் ஹாெிதின், அல்லாஹு யஷ்ஃபகீ்க, 
பிஸ்மில்லாஹி அர்கீக்க'' என்று ஓதிப்பார்த்தார்கள். (தபாருள்: அல்லாஹ்வின் 
தபயைால் உமக்கு ஒதிப்பார்க்கிகைன். உமக்குத் ததால்ரல தரும் அரனத்து 
அம்ெங்களிலிருந்தும், தபாைாரம தகாள்ளக்கூடிய அரனவரின் அல்லது கண் 
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களின் தீரமயிலிருந்தும் உமக்கு அல்லாஹ் நிவாைணமளிப்பானாக. 
அல்லாஹ்வின் தபய ைால் உமக்கு ஓதிப்பார்க்கிகைன்.)  
 
4404 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின் வரும் 
ஹதீஸும் ஒன்ைாகும்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
கண்கணறு உண்ரமயாகும்.38  
 
4405 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கண்கணறு உண்ரமயாகும். 
தரலவிதிரய ஏகதனும் ஒன்று தவல்ல முடியுமானால், கண் கணறு அரத 
தவன்ைிருக்கும். (கண்கணறுக் குக் காைணமான) உங்களிடம் குளித்துக் 
தகாள்ளுமாறு ககாைப்பட்டால் குளித்துக்தகாள் ளுங்கள்.39 இரத இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. பாடம் : 17 சூனியம்40  
 
4406 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: பனூ ஸுரைக் குலத்ரதச் கெர்ந்த 
லபதீ் பின் அல்அஃஸம் எனப்படும் யூதன் ஒருவன் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்குச் சூனியம் தெய்துவிட்டான். இரதயடுத்து தாம் தெய்யாத 
ஒன்ரைச் தெய்வது கபான்ை பிைரம அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது. ஒரு நாள் அல்லது ஓர் இைவில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிைார்த் தித்தார்கள். பிைகு (மீண்டும்) பிைார்த்தித்தார்கள். 
பிைகு (மீண்டும்) பிைார்த்தித்தார்கள். பிைகு கூைினார்கள்: ஆயிைா! (விையம்) 
ததரியுமா? நான் எந்த விையத்தில் ததளி ரவத் தரும்படி அல்லாஹ்விடம் 
ககட்டுக் தகாண்டிருந்கதகனா அந்த விையத்தில் அல்லாஹ் எனக்குத் 
ததளிரவ வழங்கிவிட் டான். (கனவில் வானவர்கள்) இைண்டு கபர் என்னிடம் 
வந்து, ஒருவர் என் தரலமாட்டி லும் இன்தனாருவர் என் கால்மாட்டிலும் 
அமர்ந்துதகாண்டனர். என் தரலமாட்டில் இருந்தவர் என் கால்மாட்டில் 
இருந்தவரிடம், அல்லது கால்மாட்டில் இருந்தவர் என் தரலமாட்டில் 
இருந்தவரிடம் "இந்த மனிதருக்கு என்ன கநாய்?'' என்று ககட்டார். மற்ைவர், 
"சூனியம் தெய்யப்பட்டுள்ளார்'' என்று தொன்னார். அதற்கு அவர், "யார் 
அவருக்குச் சூனியம் ரவத்தார்?'' என்று ககட்டார். மற்ைவர், "லபதீ் பின் 
அல்அஃஸம்' என்று பதிலளித்தார். அவர், "எதில் (சூனியம் 
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ரவக்கப்பட்டுள்ளது)?'' என்று ககட்க, மற்ைவர், "ெீப்பிலும் ெிக்கு முடியிலும்'' 
என்று பதிலளித்தார். கமலும், ஆண் கபரீச்ெம்பாரளயின் உரையில் என்றும் 
கூைினார். அவர், "எங்கக அ(ந்தச் சூனியம் ரவக்கப்பட்டுள்ள)து?'' என்று ககட்க, 
மற்ைவர், "தூ அர்வான்' குலத்தாரின் கிணற்ைி(லுள்ள கல் ஒன்ைின் அடியி)ல் 
என்று பதிலளித்தார். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் 
கதாழர்கள் ெிலருடன் அங்கு தென்ைார்கள். பிைகு (என்னிடம்), "ஆயிைா! 
அல்லாஹ் வின் மீதாரணயாக! அந்தக் கிணற்ைின் தண்ணரீ் மருதாணிச் 
ொற்ரைப் கபான்று (கலங் கலாக) இருந்தது. அதன் கபரீச்ெ மைங்கள் 
ரைத்தான்களின் தரலகரளப் கபான்று இருந்தன'' என்று தொன்னார்கள். 
உடகன நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை? அரதத் தாங்கள் (தவளியில் 
எடுத்துக்காட்டி) எரித்தி ருக்கக் கூடாதா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 
"இல்ரல; அல்லாஹ் என்ரனக் குணப்படுத்திவிட்டான். மக்களி ரடகய 
தீரமரயப் பைப்ப நான் விரும்ப வில்ரல. எனகவ, அரத நான் 
புரதத்துவிடும் படி கட்டரளயிட்டுவிட்கடன். அவ்வாகை 
புரதக்கப்பட்டுவிட்டது'' என்று பதிலளித்தார்கள்.41  
 
4407 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தென்று அந்தக் கிணற்ரைப் பார்த்தார்கள். கிணற் ைருகில் 
கபரீச்ெ மைங்கள் இருந்தன'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும் நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! அந்தக் கட்ரடத் தாங்கள் பிரித்துக் காட்டுங்கள்'' 
எனக் ககட்கடன் என்கை காணப்படுகிைது. "அரதத் தாங்கள் எரித்திருக்கக் 
கூடாதா?'' என்று ககட்டதாககவா, "அரத நான் புரதத்துவிடும்படி கட்டரள 
யிட்கடன். அவ்வாகை அது புரதக்கப்பட்டுவிட்டது'' என்று கூைியதாககவா 
இடம்தபைவில்ரல.  
 

பாடம் : 18 விைம்  
 
4408 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: யூதப் தபண் ஒருத்தி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் விைம் கதாய்க் கப்பட்ட ஓர் 
ஆட்ரட (அன்பளிப்பாக)க் தகாண்டுவந்தாள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அதிலிருந்து (ெிைிது) உண்டார்கள். பிைகு அவள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தகாண்டுவைப்பட்டாள். அவளி டம் அது பற்ைி 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விொரித்தர்கள். அப்கபாது அவள், "நான் 
உங்கரளக் தகால்ல விரும்பிகனன்'' என்ைாள். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அதற்காக, அல்லது எனக்தகதிைாக அல்லாஹ் உன்ரனச் 
ொட்டியிருக்கவில்ரல'' என்று கூைினார்கள். மக்கள், "அவரள நாங்கள் 
தகான்றுவிடலாமா?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "கவண்டாம்' என்று கூைிவிட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் உள்நாக்குச் ெரதயில் அ(ந்த விைத்தின் அரடயாளத்)ரத நான் 
ததாடர்ந்து பார்த்துவந்கதன்.42 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "யூதப் தபண் ஒருத்தி இரைச்ெியில் விைத்ரத ரவத்து 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தகாண்டுவந்தாள்...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது.  
 

பாடம் : 19 கநாயாளிக்கு ஓதிப்பார்ப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.  
 
4409 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: எங்களில் ஒரு மனிதர் 
கநாய்வாய்ப்பட் டால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது வலக் 
கைத்தால் அவரைத் தடவிவிட்டுப் பிைகு, "அத்ஹிபில் பாஸ ைப்பந் நாஸ். 
வஷ்ஃபி அன்த்தஷ் ைாஃப.ீ லா ைிஃபாஅ இல்லா ைிஃபாஉக்க ைிஃபாஅன் லா 
யுஃகாதிரு ெகமன்'' (மனிதர்கரளப் பரடத்துப் பைாமரிப்ப வகன! கநாரயப் 
கபாக்கி அைகவ கநாயில் லாதவாறு குணமளிப்பாயாக. நீகய குணமளிப் 
பவன். உன் நிவாைணத்ரதத் தவிை கவறு நிவாைணம் இல்ரல) என்று 
பிைார்த்திப்பார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கநாய்வாய்ப்பட்டு 
அவர்களது உடல் கனத்து விட்டகபாது, அவர்கள் தெய்துவந்தரதப் கபான்கை 
தெய்வதற்காக அவர்களது ரகரய நான் பிடித்கதன். உடகன அவர்கள் எனது 
ரகயிலிருந்து தமது ரகரய உருவிக்தகாண்டு விட்டுப் பிைகு, "இரைவா! 
எனக்கு மன்னிப் பளிப்பாயாக! மிக்க கமலான கதாழர்களுடன் (தொர்க்கத்தில்) 
என்ரனச் கெர்த்தருள்வாயாக'' என்று கூைினார்கள். நான் அவர்கரள உற்றுப் 
பார்த்தகபாது அவர்களது உயிர் பிரிந்துவிட்டி ருந்தது.43 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஏழு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் ஹுரைம், ைுஅபா (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில், (அவர்களது 
"வலக் கைத்தால்' தடவினார்கள் என்பதற்குப் பதிலாக) "அவர்கள் தமது 
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கைத்தால் தடவினார்கள்'' என்று (தபாதுவாக) இடம்தபற்றுள்ளது. சுஃப்யான் 
அஸ்ஸவ்ரீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அவர்கள் தமது வலக் கைத்தால் 
தடவினார்கள்'' என்று காணப்படுகிைது.  
 
4410 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு கநாயாளிரய உடல்நலம் விொரிக்கச் தென்ைால், "அத்ஹிபில் 
பாஸ, ைப்பந் நாஸ். இஷ்ஃபிஹி. அன்த்ததஷ் ைாஃப.ீ லா ைிஃபாஅ இல்லா 
ைிஃபாஉக்க, ைிஃபாஅன் லா யுஃகாதிரு ெகமன்'' என்று பிைார்த்திப் பார்கள். 
(தபாருள்: மனிதர்கரளப் பரடத்துப் பைாமரிப்பவகன! கநாரயப் கபாக்கி 
அைகவ கநாயில்லாதவாறு குணமளிப்பாயாக. நீகய குணமளிப்பவன். உன் 
நிவாைணத்ரத தவிை கவறு நிவாைணம் இல்ரல.)  
 
4411 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கநாயாளி ஒருவரிடம் தென்ைால், "அத்ஹிபில் பாஸ, ைப்பந் நாஸ், 
வஷ்ஃபி அன்த்தஷ் ைாஃபீ, லா ைிஃபாஅ இல்லா ைிஃபாஉக்க, ைிஃபாஅன் லா 
யுஃகாதிரு ெகமன்'' என்று அவருக்காகப் பிைார்த்திப்பார்கள். (தபாருள்: 
மனிதர்கரளப் பரடத்துப் பைாமரிப் பவகன! கநாரயப் கபாக்கி அைகவ 
கநாயில் லாதவாறு குணமளிப்பாயாக. நீகய குணமளிப்பவன். உன் 
நிவாைணத்ரதத் தவிை கவறு நிவாைணம் இல்ரல.) இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூபக்ர் பின் அபரீைபா 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அவருக்காகப் பிைார்த்தித் தார்கள்'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. அதில் ("அன்த்தஷ் ைாஃபீ' என்பதற்குப் பதிலாக) "வ 
அன்த்தஷ் ைாஃப'ீ என்று இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
4412 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அத்ஹிபில் பாஸ, ைப்பந் நாஸ். பி யதிகஷ் ைிஃபாஉ. லா காைிஃப 
லஹு இல்லா அன்த்த'' (மனிதர் கரளப் பரடத்துப் பைாமரிப்பவகன! 
கநாரயப் கபாக்குவாயாக. உன் கைத்திகலகய நிவாைணம் உள்ளது. உன்ரனத் 
தவிை கநாரய நீக்குபவர் கவதைவரும் இல்ரல) என்று ஓதிப்பார்ப் பார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
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ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 20 பாதுகாப்புக் ககாரும் அத்தியாயங் களால் ஓதிப்பார்ப்பதும் ஓதி 
ஊது வதும்.44  
 
4413 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தம் வடீ்டாரில் யாகைனும் கநாய்வாய்ப்பட்டுவிட்டால், அவருக்காகப் 
பாதுகாப்புக் ககாரும் அத்தியாயங்கரள ("அல்முஅவ்விதாத்') ஓதி 
ஊதுவார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எந்த கநாயில் 
இைந்துகபானார்ககளா அந்த கநாயின்கபாது, நான் அவர்கள்மீது ஊதி 
அவர்களது ரகயாகலகய அவர்கள்கமல் தடவிவிட்கடன். ஏதனனில், 
அவர்களது கைம் எனது கைத்ரதவிட வளம் (பைக்கத்) வாய்ந்ததாக இருந்தது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4414 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கநாய்வாய்ப்பட்டால் பாதுகாப்புக் ககாரும் அத்தியாயங்கரள ஓதித் தம்மீது 
ஊதிக்தகாள்வார்கள். அவர்களது (இைப்புக்கு முன்) கநாய் கடுரமயானகபாது, 
நான் அவற்ரை ஓதி அவர்களின் (ரகயில் ஊதி அந்தக்) ரகயாகலகய 
(அவர்களின் உடல்மீது) தடவிக் தகாண்டிருந்கதன். நபியவர்களின் கைத்திற் 
குள்ள வளத்ரத (பைக்கத்ரத) நாடிகய அவ்வாறு தெய்கதன்.45 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் ஆறு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் எந்த அைிவிப்பிலும் "அவர் 
களது கைத்திற்குள்ள வளத்ரத (பைக்கத்ரத) நாடிகய அவ்வாறு தெய்கதன்'' 
எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. மாலிக் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
மட்டுகம அவ்வாறு இடம்தபற் றுள்ளது. யூனுஸ், ஸியாத் (ைஹ்) ஆகிகயாைது 
அைி விப்பில் "நபி (ஸல்) அவர்கள் கநாய்வாய்ப்பட் டால் பாதுகாப்புக் ககாரும் 
அத்தியாயங்கரளத் தமது ரகயில் ஓதி ஊதி, அரதத் தம்மீது 
தடவிக்தகாள்வார்கள்'' என்று இடம்தபற் றுள்ளது.46  
 
பாடம் : 21 கண்கணறு, ெின்னம்ரம, விைக்கடி, பார்ரவ ஆகியவற்றுக்காக 
ஓதிப்பார்ப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.  
 

2061

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் முகமன்



 
 
 

4415 அஸ்வத் பின் யஸீத் அந்நகஈ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் ஓதிப்பார்ப்பது பற்ைிக் ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அன்ொரிகளில் ஒரு 
வடீ்டாருக்கு ஒவ்தவாரு விைக்கடிக்கும் ஓதிப்பார்ப்பதற்கு 
அனுமதியளித்தார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.47  
 
4416 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அன்ொரிகளில்  
ஒரு வடீ்டாருக்கு விைக் கடிக்கு (நிவாைணம் தபற்ைிட) ஓதிப்பார்ப்பதற்கு 
அனுமதியளித்தார்கள்.  
 
4417 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (யாகைனும் ஒரு) மனிதருக்கு உடல்நலக் குரைவு ஏற்பட்டால், 
அல்லது தகாப்புளகமா காயகமா ஏற்பட்டால், தமது ஆட்காட்டி விை ரலப் 
பூமியில் ரவத்து (மண்ரணத் ததாட்டு) விட்டு அரத உயர்த்தி, 
"அல்லாஹ்வின் தபயைால்! எங்களில் ெிலைது உமிழ்நீகைாடு எமது இந்தப் 
பூமியின் மண் (இரணந்தால் அது) எங்கள் இரைவனின் ஆரணயின் கபரில் 
எங்களில் கநாயுற்ைிருப்பவரைக் குணப் படுத்தும்'' என்று கூறுவார்கள்.48 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு 
அபரீைபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் ("குணப்படுத்தும்' என்பரதக் 
குைிக்க) "யுஷ்ஃபா' எனும் தொல் ஆளப்பட்டுள்ளது. ஸுரஹர் பின் ஹர்ப் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "லி யுஷ்ஃபா ெகீமுனா' எனும் தொல் 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
4418 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கண்கணறுக்காக ஓதிப்பார்த்துக்தகாள்ளும்படி எனக்குக் 
கட்டரளயிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4419 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கண்கணறுக்காக ஓதிப்பார்த்துக்தகாள்ளும்படி எனக்குக் 
கட்டரளயிட்டுவந்தார்கள்.  
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4420 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் ஓதிப்பார்த்தல் குைித்துக் 
கூைியதாவது: விைக்கடி, ெின்னம்ரம, கண்கணறு ஆகியவற்றுக்காக 
(ஓதிப்பார்ப்பதற்கு) அனுமதி யளிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 
4421 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கண்கணறு, விைக்கடி, ெின்னம்ரம ஆகிய வற்றுக்காக 
ஓதிப்பார்ப்பதற்கு அனுமதியளித் தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4422 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் என் வடீ்டில் இருந்த ஒரு ெிறுமியின் 
முகத்தில் படர்தாமரை இருப்ப ரதப் பார்த்துவிட்டு, "இவளுக்குக் கண்கணறு 
பட்டிருக்கிைது. எனகவ, இவளுக்கு ஓதிப்பாருங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். 
அதாவது அவள் முகத்தில் மஞ்ெள் நிைத்தில் படர்தாமரை இருப்பரதக் 
கண்டார்கள்.49  
 
4423 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் பாம்புக்கடிக்கு ஓதிப் பார்த்துக்தகாள்ள "ஹஸ்ம்' குடும்பத்தாருக்கு 
அனுமதியளித்தார்கள். கமலும், அஸ்மா பின்த் உரமஸ் (ைலி) அவர்களிடம், 
"என் ெககாதைர் (ஜஅஃபரின்) மக்களுரடய உடல்கரள நான் தமலிந்திருக்கக் 
காண்கிகைகன ஏன்? அவர் கள் வறுரமயில் வாடுகின்ைனைா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அஸ்மா (ைலி) அவர்கள், "இல்ரல; கண்கணறு 
அவர்கரள கவகமாகப் பாதிக்கி ைது'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அவர்களுக்கு ஓதிப்பார்ப்பைீாக'' என்று கூைினார்கள். நான் 
அவர்களிடம் (ஒரு துஆரவ) எடுத்துரைத்கதன். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"(அரதகய) அவர்களுக்கு ஓதிப் பார்ப்பைீாக'' என்று கூைினார்கள்.  
 
4424 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் பாம்புக்கடிக்கு ஓதிப் பார்ப்பதற்கு "பனூ அம்ர்' குலத்தாருக்கு 
அனுமதியளித்தார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான அபுஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: கமலும் ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள், "நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்தகபாது எங்களில் 
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ஒருவரைத் கதள் தகாட்டிவிட்டது. அப்கபாது ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! நான் ஓதிப் பார்க்கட்டுமா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் ஒருவர் தம் ெககாதைருக்குப் பயனளிக்க 
முடிந்தால் அவ்வாகை தெய்யட்டும்'' என்ைார்கள் என்றும் கூைியரத நான் 
ககட்கடன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "மக்களில் ஒருவர் 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! அவருக்கு நான் ஓதிப்பார்க்கட்டுமா (அர்கீஹி)?' என்று 
ககட்டார்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. "நான் ஓதிப்பார்க்கட்டுமா (அர்கீ)' எனும் 
வாெகம் இல்ரல.  
 
4425 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் தாய் மாமன் ஒருவர் 
கதள்கடிக்காக ஓதிப்பார்த்துவந்தார். இந்நிரலயில் அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஓதிப்பார்ப்ப தற்குத் தரட விதித்துவிட்டார்கள். எனகவ, 
அவர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! தாங்கள் ஓதிப்பார்க்க கவண்டாதமனத் 
தரட தெய்தீர் கள். நான் கதள்கடிக்காக ஓதிப்பார்த்துவருகி கைன்'' என்று 
கூைினார். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் 
ஒருவைால் தம் ெககாதைருக்குப் பயனளிக்க முடிந்தால் அவ்வாகை 
தெய்யட்டும்!'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4426 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஓதிப்பார்க்க கவண்டாதமனத் தரட விதித்தார் கள். அப்கபாது அம்ர் 
பின் ஹஸ்ம் குடும்பத் தார் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! கதள்கடிக்காக ஓதிப்பார்க்கும் வழக்கம் எங்களிடம் 
இருந்தது. (ஆனால்,) தாங்ககளா ஓதிப்பார்க்க கவண்டாதமனத் தரட 
விதித்துவிட்டீர்கள்!'' என்று கூைினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
அ(வர்கள் ஓதிப்பார்த்துவ)ந்த வாெகத்ரதக் கூறுமாறு ககட்டார்கள். அவர்கள் 
அ(ந்த வாெகத்)ரதக் கூைியகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
"நான் (இதில்) குரைதயரதயும் காணவில்ரல. உங்களில் ஒருவைால் தம் 
ெககாதைருக்குப் பயனளிக்க முடியுமானால் அவ்வாகை பயனளிக்கட்டும்!'' 
என்று கூைினார்கள்.  
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பாடம் : 22 (இரைவனுக்கு) இரண கற்பிக்கும் வாெகம் இல்லாத வரை 
ஓதிப்பார்ப்பதில் குற்ைமில்ரல.  
 
4427 அவ்ஃப் பின் மாலிக் அல்அஷ்ஜஈ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அைியாரமக் காலத்தில் ஓதிப் பார்த்துவந்கதாம். எனகவ (நபியவர்களிடம்), 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! இது குைித்து தாங்கள் என்ன கருதுகிைரீ்கள்?'' என்று 
ககட்கடாம். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் (எங்களிடம்), 
"நீங்கள் ஓதிப்பார்ப்பரத என்னிடம் தொல்லிக்காட்டுங்கள். (இரைவ னுக்கு) 
இரண கற்பிக்கும் வாெகம் இல்ரலயா னால் ஓதிப்பார்த்தலில் எந்தக் 
குற்ைமும் இல்ரல'' என்று கூைினார்கள்.  
 
 
பாடம் : 23 குர்ஆன், அல்லாஹ்ரவத் துதிக்கும் தொற்கள் ஆகியவற்ைால் 
ஓதிப்பார்ப்ப தற்கு ஊதியம் தபைலாம்.50  
 
4428 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களு ரடய கதாழர்களில் ெிலர் ஒரு பயணத்தின் கபாது ஓர் 
அைபுக் குலத்தாரைக் கடந்துதென்ைார்கள். அவர்கள் அக்குலத்தாரிடம் 
விருந்தளிக்குமாறு ககாரியும் அவர்கள் விருந்தளிக்க முன்வைவில்ரல. 
இந்நிரலயில் (அக்குலத்தாரின் தரலவனுக்குத் கதள் தகாட்டிவிட்டது). 
அப்கபாது அவர்கள் (நபித்கதாழர்களிடம்) "உங்களிரடகய ஓதிப்பார்ப்பவர் 
எவரும் இருக்கிைாைா? ஏதனனில், (எங்கள்) குலத்தின் தரலவர் கதள்கடிக்கு 
உள்ளாகி இருக்கிைார்'' என்று கூைினர். அப்கபாது நபித்கதாழர்களில் ஒருவர், 
"ஆம்' என்று கூைிவிட்டு, அவரிடம் தென்று அவருக்கு "அல்ஃபாத்திஹா' 
அத்தியாயத்தின் மூலம் ஓதிப்பார்த்தார். உடகன அவர் குணமரடயவும் 
தெய்தார். (ஓதிப்பார்த்த நபித்கதாழருக்கு) ஓர் ஆட்டு மந்ரத (ென்மானமாகக்) 
தகாடுக்கப்பட்டது. அத்கதாழர் அரத ஏற்க மறுத்துவிட்டார். நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் இது பற்ைிக் கூ(ைி அனுமதிதப)ைாத வரை (நான் ஏற்கமாட்கடன்)'' 
என்று கூைிவிட்டார். அவ்வாகை அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து 
ததரிவித்தார். "அல்லாஹவின் தூதகை! அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
"அல்ஃபாத்திஹா' மூலமாகத்தான் நான் ஓதிப்பார்த்கதன்'' என்று கூைினார். 
அரதக் ககட்டு நபி (ஸல்) அவர்கள் புன்னரகத்தார்கள். கமலும், "அது (அந்த 
அத்தியாயம்) ஓதிப்பார்க்கத் தகுந்தது என்பது உமக்கு எப்படித் ததரியும்?'' 
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என்று ககட்டு விட்டு, "அவர்களிடமிருந்து அ(ந்தச் ென் மானத்)ரதப் 
தபற்றுக்தகாள்ளுங்கள். உங்களு டன் எனக்கும் அதில் ஒரு பங்கு தகாடுங்கள்'' 
என்று தொன்னார்கள்.51 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைி விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அந்த நபித்கதாழர் "குர்ஆனின் அன்ரன' எனப்படும் 
அல்ஃபாத்திஹா அத்தி யாயத்ரத ஊதித் தமது எச்ெிரலக் கூட்டி (கடி பட்ட 
இடத்தில்) உமிழ்ந்தார். உடகன அந்த மனிதர் வலி நீங்கி குணமரடந்தார்'' 
என்று அபூபிஷ்ர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாக இடம் தபற்றுள்ளது.  
 
4429 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (ஒரு 
பயணத்தில்) ஓரிடத்தில் இைங்கித் தங்கிகனாம். அப்கபாது ஒரு தபண் 
எங்களிடம் வந்து, "எங்கள் கூட்டத் தரலவரை கதள் தகாட்டிவிட்டது. அவர் 
உடல் நலிவுற்றுள்ளார். ஓதிப் பார்ப்பவர் எவகைனும் உங்களிரடகய 
இருக்கிைாைா?'' என்று ககட்டாள். அவளுடன் எங்களில் ஒரு மனிதர் தென்ைார். 
அவருக்கு ஓதிப்பார்க்கத் ததரியும் என்று நாங்கள் நிரனத்துக்கூட 
("நழுன்னுஹு') பார்த்ததில்ரல. அவர் "அல்ஃபாத்திஹா' அத்தியாயத்ரதக் 
தகாண்டு ஓதிப்பார்க்க, அந்தத் தரலவர் குணமரடந்துவிட்டார். ஆககவ, 
அவருக்குச் ெில ஆடுகரள வழங்கியகதாடு எங்களுக்குப் பருகுவதற்குப் 
பாலும் தகாடுத்தனர். (அந்த நண்பர் திரும்பி வந்தகபாது) அவரிடம், "உமக்கு 
நன்ைாக ஓதிப்பார்க்கத் ததரியுமா?'' என்று ககட்கடாம். அவர், "அவருக்கு நான் 
"அல்ஃபாத்திஹா' அத்தியாயத்ரதத்தான் ஓதிப் பார்த்கதன்'' என்று தொன்னார். 
அவரிடம் நான், "நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தெல்லும்வரை இரத 
அரெத்துவிடாதீர்கள்'' என்று தொன்கனன். நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
தென்ைகபாது, அரதப் பற்ைி அவர்களிடம் தொன்கனாம். அப்கபாது அவர்கள் 
"அது (அல்ஃபாத்திஹா அத்தியாயம்) ஓதிப்பார்க்கத் தக்கது என்று உமக்கு 
எப்படித் ததரியும்? அந்த ஆடுக ரளப் பங்கிட்டுக்தகாள்ளுங்கள்; அதில் ஒரு 
பங்ரக எனக்கும் ஒதுக்குங்கள்'' என்று தொன்னார்கள்.52 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூெயதீ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும் அதில், "அவளுடன் எங்களில் ஒரு 
மனிதர் எழுந்து தென்ைார். அவருக்கு ஓதிப்பார்க்கத் ததரியும் என்று நாங்கள் 
நிரனத்ததுகூட ("நஃபின்ஹு') இல்ரல'' என இடம்தபற்றுள்ளது.  
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பாடம் : 24 (கநாய்க்காகப்) பிைார்த்திக்கும்கபாது வலியுள்ள இடத்தில் ரகரய 
ரவப் பது விரும்பத் தக்கதாகும்.  
 
4430 நாஃபிஉ பின் ஜுரபர் பின் முத்இம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
உஸ்மான் பின் அபில்ஆஸ் அஸ்ஸகஃப ீ(ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம், தாம் இஸ்லாத்ரதத் தழுவியது முதல் தமது உடலில் 
வலி ஏற்பட்டுள்ளதாக முரையிட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நீர் உமது உடலில் வலியுள்ள இடத்தில் ரகரய ரவத்து, 
"பிஸ்மில்லாஹ்' என மூன்று தடரவ கூைிவிட்டு, ஏழு தடரவ "அவூது 
பில்லாஹி வ குத்ைத்திஹி மின் ைர்ரி மா அஜிது வ உஹாதிரு' என்று 
தொல்வைீாக'' என்ைார்கள். (தபாருள்: நான் அல்லாஹ்விடம் அவனது 
ஆற்ைரல முன்ரவத்து, நான் (தற்கபாது) உணர் கின்ை தீரமயிலிருந்தும் 
(எதிர்காலத்தில் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என) நான் அஞ்சுகின்ை தீரமயிலி 
ருந்தும் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன்.) இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 25 ததாழுரகயில் ஊெலாட்டங்கரள ஏற்படுத்தக்கூடிய 
ரைத்தானிட மிருந்து (அல்லாஹ்விடம்) பாது காப்புக் ககாைல்.  
 
4431 அபுல்அலாஉ அல்ஆமிரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உஸ்மான் பின் 
அபில்ஆஸ் (ைலி) அவர் கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று, "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! (நான் ததாழுது தகாண்டிருக்கும்கபாது) எனக்கும் எனது 
ததாழுரகக்கும் எனது ஓதலுக்குமிரடகய ரைத்தான் தரடயாய் நின்று 
எனக்குக் குழப் பத்ரத ஏற்படுத்துகிைான்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவன்தான் "கின்ஸப்' எனப்படும் 
ரைத்தான் ஆவான். அவரன நீங்கள் உணர்ந்தால் அவனிடமிருந்து 
காக்குமாறு அல்லாஹ்விடம் ககாரி, உங்கள் இடப் பக்கத் தில் மூன்று முரை 
துப்பிவிடுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். அவ்வாகை நான் தெய்தகபாது, 
என்னிடமிருந்து அவரன அல்லாஹ் அப்புைப்படுத்திவிட்டான். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் உஸ்மான் பின் அபில்ஆஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "மூன்று தடரவ' 
எனும் குைிப்பு இல்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உஸ்மான் பின் அபில்ஆஸ் 
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(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 26 ஒவ்தவாரு கநாய்க்கும் நிவாைணம் ஒன்று உண்டு  
என்பதும் மருத்துவ ெிகிச்ரெ தெய்துதகாள்வது விரும்பத் தக்கதாகும் 
என்பதும்.53  
 
4432 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒவ்தவாரு 
கநாய்க்கும் நிவாைணம் ஒன்று உண்டு. கநாய்க்குரிய நிவாைணம் ெரியாக 
அரமந்துவிட்டால், வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வின் 
அனுமதியால் குணம் ஏற்படும். இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி 
ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4433 ஆஸிம் பின் உமர் பின் கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஜாபிர் 
பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் முகன்னஉ பின் ெினான் (ைஹ்) அவர்கரள 
உடல்நலம் விொரிக்கச் தென்ைார்கள். பிைகு "நீங்கள் குருதி உைிஞ்ெி 
எடுத்துக்தகாள்ளாத வரை நான் விடமாட்கடன். ஏதனனில், அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அதில் நிவாைணம் உள்ளது' என்று தொல்வரத நான் 
ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள்.54 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4434 ஆஸிம் பின் உமர் பின் கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு 
முரை) ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் எங்கள் வடீ்டாரிடம் 
வந்தார்கள். அப்கபாது (எங்கள் வடீ்டில்) ஒருவருக்குக் தகாப்புளம் அல்லது 
காயம் ஏற்பட்டிருந்தது. ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள், "உமது உடம்புக்கு என்ன?'' 
என்று ககட்டார்கள். அவர், "தகாப்புளம் ஏற்பட்டு எனக்குக் கடுரமயான ெிைமம் 
ஏற்பட்டுள்ளது'' என்ைார். உடகன அவர்கள், "இரளஞகை! குருதி உைிஞ்ெி 
எடுப்பவரை அரழத்துவருவைீாக'' என்ைார்கள். அதற்கு அவர், "அபூஅப்தில் 
லாஹ் அவர்ககள! குருதி உைிஞ்ெி எடுப்ப வரை ரவத்து என்ன 
தெய்யப்கபாகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் "குருதி 
உைிஞ்சும் கருவிரய இ(ந்தக் தகாப்புளத்)தில் தபாருத்தப்கபாகிகைன்'' 
என்ைார்கள். அதற்கு அவர், "அல்லாஹ்வின் மீதாரண யாக! ஈக்கள் என்ரனத் 
துன்புறுத்துகின்ைன; அல்லது ஆரட அதில் பட்டு என்ரன 
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கவதரனப்படுத்துகிைது. அதுகவ என்ரனச் ெிைமப்படுத்து கிைது. 
(இந்நிரலயில் குருதி உைிஞ்சும் கருவிரயப் தபாருத்தினால் என்னால் தாங்க 
முடியாது)'' என்ைார். அவர் ெரடந்துகபாவரதக் கண்ட ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள், 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உங்கள் மருந்துகளில் ஒன்ைில் 
நன்ரம ஏகதனும் இருக்கிைததன்ைால், (கநாயின் தன்ரமக்கு ஏற்ை படி) குருதி 
உைிஞ்சும் கருவியால் (உடலில்) கீறுவது, அல்லது கதன் அருந்துவது, 
அல்லது தநருப் பால் சூடிடுவதில்தான் அது உள்ளது'' என்று கூைியரத நான் 
ககட்டுள்களன். கமலும், அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(ஆயினும்) 
சூடிடுவரத நான் விரும்பவில்ரல'' என்று கூைினார்கள் என்ைார்கள். 
அவ்வாகை குருதி உைிஞ்ெி எடுப்பவர் வந்து காயத்ரதக் கீைி குருதி உைிஞ்ெி 
எடுத்தார். அந்த இரளஞருக்கு ஏற்பட்டிருந்த வலி நீங்கியது.55  
 
4435 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துரணவியார்) உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர் களிடம் குருதி 
உைிஞ்ெி எடுத்துக்தகாள்ள அனுமதி ககட்டார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அவருக்குக் குருதி உைிஞ்ெி எடுக்கு மாறு அபூரதபாவுக்குக் 
கட்டரளயிட்டார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான அபுஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: அபூரதபா, உம்மு ெலமா (ைலி) அவர் களுக்குப் பால்குடிச் 
ெககாதைைாக, அல்லது பருவ வயரத அரடயாத இளவலாக இருந் தார் 
என்றும் ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக நான் கருதுகிகைன். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
 4436 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்களிடம் மருத்துவர் ஒருவரை 
அனுப்பிரவத்தார்கள். அவர் உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்களின் நைம்பு 
ஒன்ரைத் துண்டித்து (குருதிரய வடியச் தெய்து, பின்னர்) அதன்மீது 
சூடிட்டார்.56 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "அவர், உரப 
பின் கஅப் (ைலி) அவர்களின் நைம்பு ஒன்ரைத் துண்டித்தார்'' எனும் குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல.  
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4437 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அகழ்ப்கபாரின்கபாது உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்களின் நாடி நைம்பில் அம்பு 
பாய்ந்துவிட்டது. (இைத்தம் நிற்பதற்காகக் காயத் தின்மீது) அவருக்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சூடிட்(டுக் தகாள்ளுமாறு 
உத்தைவிட்)டார்கள்.  
 
4438 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (அகழ்ப்கபாரின்கபாது) ெஅத் பின் 
முஆத் (ைலி) அவர்களின் நாடி நைம்பில் அம்பு பாய்ந்துவிட்டது. (இைத்தம் 
நிற்பதற்காக) நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது ரகயிலிருந்த கத்தி யால் அதன்மீது 
சூடிட்டார்கள். பிைகு அந்தக் காயம் வஙீ்கிவிட்டது. எனகவ, மீண்டும் அதன்மீது 
சூடிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4439 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(நாவிதர் ஒருவர் மூலம்) குருதி உைிஞ்ெி எடுத்துக்தகாண்டார்கள். நாவிதருக்கு 
அதற்குரிய கூலிரயக் தகாடுத்தார்கள். கமலும், மூக்கில் தொட்டு மருந்து 
இட்டுக்தகாண்டார்கள்.  
 
4440 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் குருதி உைிஞ்ெி எடுத்துக்தகாண்டார்கள். எவைது கூலியி லும் 
அவர்கள் அநீதி இரழத்ததில்ரல.57 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4441 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: காய்ச்ெல் நைகத்தின் கடும் 
தவப்பத்தால் உண்டாகிைது. ஆககவ, அரதத் தண்ணைீால் (குளிர்வித்துத்) 
தணித்துக்தகாள்ளுங்கள். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.58 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கடுரமயான காய்ச்ெல் 
நைகத்தின் கடும் தவப்பத்தால் உண்டாகிைது. ஆககவ, அரதத் தண்ணைீால் 
(குளிர்வித்துத்) தணித்துக்தகாள் ளுங்கள். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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4442 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: காய்ச்ெல் நைகத்தின் 
கடும் தவப்பத்தால் உண்டாகிைது. ஆககவ, அரதத் தண்ணைீால் அரணத்து 
விடுங்கள். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4443 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: காய்ச்ெல் நைகத்தின் 
கடும் தவப்பத்தால் உண்டாகிைது. ஆககவ, அரதத் தண்ணைீால் 
அரணத்துவிடுங்கள். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4444 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: காய்ச்ெல் நைகத்தின் 
கடும் தவப்பத்தால் உண்டாகிைது. ஆககவ, அரதத் தண்ணைீால் 
தணித்துக்தகாள்ளுங்கள். இரத ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக் கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கவறு இரு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4445 ஃபாத்திமா பின்த் முன்திர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அஸ்மா பின்த் 
அபபீக்ர் (ைலி) அவர்களிடம் காய்ச்ெல் ஏற்பட்ட தபண் தகாண்டுவைப்பட்டால், 
தண்ணரீ் தகாண்டுவைச் தொல்லி, அவளது ெட்ரடயின் கழுத்துப் பகுதியில் 
ஊற்ைிவிடுவார்கள். கமலும், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"காய்ச்ெரலத் தண்ணைீால் தணியுங்கள். (ஏதனனில்) காய்ச்ெல் நைகத்தின் 
கடும் தவப்பத்தால் உண்டாகிைது' என்று கூைினார்கள்'' என்றும் 
தொல்வார்கள்.59 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு நுரமர் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "தண்ணரீை எடுத்து அவளது ஆரடயின் உட்பகுதியில் 
ஊற்ைினார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. அபூஉொமா (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "காய்ச்ெல், நைகத்தின் கடும் தவப்பத்தால் உண்டாகிைது'' எனும் 
குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  
 
4446 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: காய்ச்ெல், நைகத்தின் 
கடுரமயான தகாதிப் பால் உண்டாகிைது. ஆககவ, அரதத் தண்ண ீைால் 
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(குளிர்வித்துத்) தணித்துக்தகாள்ளுங்கள். இரத ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.60  
 
4447 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: காய்ச்ெல் நைகத்தின் 
கடுரமயான தகாதிப் பால் உண்டாகிைது. ஆககவ, அரதத் தண்ணைீால் 
உங்கரளவிட்டுத் தணித்துக் தகாள்ளுங்கள். இரத ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூபக்ர் பின் அபரீைபா (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "உங்கரளவிட்டு' எனும் தொற்தைாடர் இடம்தபைவில்ரல.  
 
பாடம் : 27 (கநாயாளிரய வற்புறுத்தி, அல்லது அவர் 
மயக்கத்திலிருக்கும்கபாது) வாய் ஓைத்தில் மருந்தூற்ைி ெிகிச்ரெயளிப்பது 
தவறுக்கத் தக்கதாகும்.  
 
4448 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கநாயுற்று (அரை மயக்கத்தில்) இருந்தகபாது, அவர்களது 
வாய் ஓைத்தில் மருந்தூற்ைிகனாம். உடகன அவர்கள் "மருந்து ஊற்ை கவண் 
டாம்'' என்று எங்களுக்குச் ரெரக தெய்தார் கள். "கநாயாளி மருந்ரத 
தவறுப்பது கபான்று தான் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களும் 
தவறுக்கிைார்கள்; ஊற்ை கவண்டா தமனத் தரட தெய்யவில்ரல)'' என்று 
நாங்கள் தொல்லிக்தகாண்கடாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
மயக்கம் ததளிந்தகபாது, "ஒருவரும் விடுபடா மல் (வடீ்டிலுள்ள) அரனவைது 
வாயிலும் மருந்தூற்ைப்பட கவண்டும்; அப்பாஸ் அவர் கரளத் தவிை! 
ஏதனனில், (என் வாயில் மருந்து ஊற்றும்கபாது) உங்களுடன் அவர் 
இருக்கவில்ரல'' என்று தொன்னார்கள்.61  
 
பாடம் : 28 இந்தியக் குச்ெியால் ெிகிச்ரெயளிப்பது; அதுகவ ககாஷ்டக் குச்ெி 
(அல்லது அகில்) ஆகும்.62  
 
4449 உக்காைா பின் மிஹ்ஸன் (ைலி) அவர்களின் ெககாதரி உம்மு ரகஸ் 
பின்த் மிஹ்ஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (பாரலத் தவிை கவறு 
திட) உணவு ொப்பிடாத என்னுரடய ஆண் குழந்ரதயுடன் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்கைன். (அவர்கள் குழந்ரதரயத் தமது 
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மடியில் உட்காைரவத்தார்கள்.) அப்கபாது குழந்ரத அவர்கள்மீது ெிறுநீர் 
கழித்துவிட்டது. உடகன அவர்கள் தண்ணரீ் தகாண்டுவைச் தொல்லி (ெிறுநீர் 
பட்ட) அந்த இடத்தில் ததளித்தார்கள்.63 உம்முரகஸ் (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் என்னுரடய 
ஆண் குழந்ரதயுடன் தென்கைன். அப்கபாது (அவனுக்கு ஏற்பட்டி ருந்த) 
அடிநாக்கு அழற்ெிரயப் கபாக்க (அக் கால முரைப்படி) ததாண்ரடயில் 
திரிரயத் திணித்து விைலால் அழுத்தியிருந்கதன். (இரதக் கண்ணுற்ை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்தச் ெிகிச்ரெ முரையால் உங்கள் 
குழந்ரதகரள (அடிநாக்ரகக் குத்தி) ஏன் துன்புறுத்துகிைரீ்கள்? இந்த இந்திய 
(ககாஷ்ட)க் குச்ெிரயப் பயன்படுத்துங்கள். அதில் ஏழு (கநாய்களுக்கு) 
நிவாைணங்கள் உள்ளன. அவற்ைில் ஒன்று (மார்புத் தரெ வாதத்தால் 
ஏற்படும்) விலா வலியாகும். அடிநாக்கு அழற்ெிக்காக அரத(த் தூளாக்கி எண் 
தணயில் குரழத்து) மூக்கில் தொட்டு மருந்தாக இடப்படும். (மார்புத் தரெ 
வாதத்தால் ஏற்படும்) விலா வலிக்காக அரத வாயின் ஓைத்தில் தொட்டு 
மருந்தாகக் தகாடுக்கப்படும்'' என்று கூைினார்கள்.64 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4450 உரபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்ஊத் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
உறுதிதமாழி அளித்த முதலாம் கட்ட ஹிஜ்ைத் கமற்தகாண்டவர்களில் 
ஒருவரும் பனூ அெத் பின் குரஸமா குலத்தாரில் ஒருவரும் உக்காைா பின் 
மிஹ்ஸன் (ைலி) அவர்களின் ெககாதரியுமான உம்மு ரகஸ் பின்த் மிஹ்ஸன் 
(ைலி) அவர்கள் என்னிடம் கூைினார்கள்: நான் (பாரலத் தவிை கவறு திட) 
உணவு ொப்பிடும் பருவத்ரத அரடயாத என்னுரடய ஆண் குழந்ரதயுடன் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்கைன். (அவனுக்கு 
ஏற்பட்டிருந்த) அடிநாக்கு அழற்ெிரயப் கபாக்க (அக்கால முரைப்படி) 
ததாண்ரடயில் திரிரயத் திணித்து விைலால் அழுத்தியிருந்கதன். 
(அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான யூனுஸ் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: குழந்ரதக்கு அடிநாக்கு அழற்ெி ஏற்பட்டிருக்குகமா என்று 
அஞ்ெி ததாண்ரடயில் திரிரய அழுத்திரவத்தி ருந்தார்). (இரதக் கண்ணுற்ை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்தச் ெிகிச்ரெ முரையால் உங்கள் 
குழந்ரதகரள ஏன் துன்புறுத்துகிைரீ்கள்? இந்த இந்தியக் குச்ெிரய (அதாவது 
ககாஷ்டக் குச்ெிரய)ப் பயன்படுத்துங்கள். அதில் ஏழு நிவாைணங்கள் உள்ளன. 
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அவற்ைில் (மார்புத் தரெ வாதத்தால் ஏற்படும்) விலா வலியும் ஒன்ைாகும்'' 
என்று கூைினார்கள்.65 அைிவிப்பாளர் உரபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: உம்மு ரகஸ் (ைலி) அவர்கள், "அந்த ஆண் 
குழந்ரததான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் மடியில் ெிறுநீர் 
கழித்தது. உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தண்ணரீ் தகாண்டு 
வைச் தொல்லி, அந்தச் ெிறுநீர்மீது ததளித்துவிட்டார்கள். நன்கு (தண்ணரீ் 
ஊற்ைிக்) கழுவவில்ரல'' என்றும் என்னிடம் ததரிவித்தார்கள்.  
 

பாடம் : 29 கருஞ்ெைீகத்தால் ெிகிச்ரெயளிப்பது66  
 
4451 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கருஞ்ெீைகத்தில் 
"ொரம'த் தவிை, அதாவது மைணத்ரதத் தவிை அரனத்து கநாய்களுக் கும் 
நிவாைணம் உள்ளது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.67 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் எட்டு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் சுஃப்யான் பின் 
உரயனா, யூனுஸ் (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் கருஞ்ெீைகத்துக்கு (பாைெீக 
தமாழியில் அளிக் கப்பட்டுள்ள) "ைூனஸீ்' எனும் விளக்கம் 
இடம்தபைவில்ரல.  
 
4452 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எந்த கநாயானாலும் 
அதற்குக் கருஞ்ெீைகத் தில் நிவாைணம் இருந்கத தீரும்; மைணத்ரதத் தவிை! 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 30 "தல்பனீா' (எனும் பால் பாயெம்) கநாயாளியின் மனதுக்கு ஆறுதல் 
அளிக்கக்கூடியதாகும்.68  
 
4453 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்களுரடய குடும்பத்தாரில் 
யாகைனும் இைந்துவிட்டால், அதற்காகப் தபண்கள் ஒன்றுகூடுவர். பிைகு 
ஆயிைா (ைலி) அவர்களின் குடும்பத்தாரும் தநருங்கிய உைவினர்களும் தவிை 
மற்ைப் தபண்கள் அரனவரும் கரலந்து தென்றுவிடுவார்கள். அப்கபாது ஒரு 
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பாத்திைத்தில் "தல்பனீா' (எனும் பால் பாயெம்) தாயரிக்கும்படி ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் கூறுவார்கள். அவ்வாகை அது தயாரிக்கப்படும். பிைகு "ஸரீத்' எனும் 
(தைாட்டித் துண்டுகரளக் கைிக்குழம்பில் இட்டுத் தயாரிக் கப்படும் "தக்கடி' 
எனும்) உணவு தயாரிக்கப் படும். அதில் "தல்பனீா' ஊற்ைப்படும். அப்கபாது 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "இரதச் ொப்பிடுங்கள்; ஏதனனில், தல்பனீா (எனும் 
பாயெம்) கநாயாளியின் மனதுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும்; கவரலகளில் ெிலவற் 
ரைப் கபாக்கும் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைக் 
ககட்டுள்களன்'' என்று தொல்வார்கள்.69  
 

 

பாடம் : 31 கதனூட்டி ெிகிச்ரெயளிப்பது70  
 
4454 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து "என் ெககாதைருக்கு வயிற்றுப்கபாக்கு ஏற்பட்டிருக்கிைது'' 
என்று கூைினார். நபி (ஸல்) அவர்கள் "அவருக்குத் கதன் ஊட்டுங்கள்'' என்று 
தொன்னார்கள். அவ்வாகை அவர் கதனூட்டிவிட்டுப் பிைகு (மீண்டும்) வந்து, 
"அவருக்கு நான் கதனூட்டிகனன். ஆனால், வயிற்றுப்கபாக்கு அதிகரிக்ககவ 
தெய்தது'' என்று தொன்னார். இவ்வாகை (கதனூட்டுமாறு) மூன்று தடரவ 
அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். நான்காவது 
தடரவ அவர் வந்தகபாது "அவருக்குத் கதன் ஊட்டுங்கள்'' என்று கூைி 
னார்கள். அப்கபாதும் அவர், "அவருக்கு நான் கதனூட்டகவ தெய்கதன்; 
வயிற்றுப்கபாக்கு அதிகரிக்ககவ தெய்தது'' என்ைார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(கதனில் நிவாைணம் இருப்பதாகக் குர்ஆனில்) 
அல்லாஹ் உண்ரமகய கூைியுள் ளான்; உங்கள் ெககாதைரின் வயிறுதான் 
தபாய் தொல்கிைது. (அவருக்குத் கதன் ஊட்டுங்கள்)'' என்று தொன்னார்கள். 
அம்மனிதர் மீண்டும் தம் ெககாதைருக்குத் கதன் ஊட்டினார். அரதயடுத்து 
அவர் குணமரடந்தார்.71 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "என் ெககாதைரின் 
இரைப்ரப தகட்டுவிட்டது' என்று கூைினார். நபி (ஸல்) அவர்கள் அவருக்குத் 
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கதன் ஊட்டுங்கள்' என்று கூைினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 

பாடம் : 32 தகாள்ரளகநாய், பைரவ ெகுனம், கொதிடம் கபான்ைரவ.72  
 
4455 ஆமிர் பின் ெஅத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரத) ெஅத் பின் 
அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்களிடம், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தகாள்ரளகநாரயப் பற்ைி 
நீங்கள் என்ன தெவியுற்றுள்ளரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு உொமா 
(ைலி) அவர்கள், "தகாள் ரளகநாய் என்பது "பனூ இஸ்ைாயலீ் ெமுதா யத்தி(ல் 
ஒரு பிரிவினரி)ன் மீது' அல்லது "உங்க ளுக்கு முன்னிருந்தவர்கள்மீது' 
(அவர்களின் குற்ைங்கள் அதிகரித்துவிட்டகபாது) அனுப்பப்பட்ட ஒரு (வரக) 
"தண்டரன' அல்லது "கவதரன' ஆகும். அது ஒரு பிைகதெத்தில் இருப்பதாக 
நீங்கள் ககள்விப்பட்டால் அங்கு நீங்கள் தெல்லாதீர்கள். நீங்கள் இருக்கின்ை 
பகுதியில் வந்துவிட்டால் அதிலிருந்து தப்புவதற்காக அங்கிருந்து 
தவளிகயைிச் தெல்லாதீர்கள்' என்று தொன்னார்கள்'' எனப் பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
அபுந்நள்ர் (ைஹ்) அவர்கள் தமது அைிவிப்பில் பின்வருமாறு கூைியுள்ளார்கள்: 
அதிலிருந்து தப்பிகயாடும் கநாக்கத்துடன் மட்டுகம நீங்கள் அங்கிருந்து 
தவளிகயைக் கூடாது. (கவறு ஏதாவது காைணத்திற்காக அங்கிருந்து நீங்கள் 
தவளிகயைினால் அதற்குத் தரடயில்ரல.)73  
 
4456 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தகாள்ரளகநாய் 
என்பது தண்டரனயின் அரடயாளமாகும். அதன் மூலம் வல்லரம யும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் தன் அடியார் களில் (தான் நாடிய) ெிலரைச் 
கொதிக்கின்ைான். அது (ஓர் ஊரில் இருப்பது) குைித்து நீங்கள் 
ககள்விப்பட்டால், அங்கு நீங்கள் தெல்லாதீர் கள். நீங்கள் இருக்கின்ை 
பகுதியில் அது ஏற் பட்டுவிட்டால், அங்கிருந்து தவருண்கடாடா தீர்கள். இரத 
உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. இது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்லமா 
பின் கஅனப் (ைஹ்), குரதபா (ைஹ்) உள்ளிட் கடாரின் அைிவிப்பில் 
இடம்தபற்றுள்ள வாெக மாகும். 4457 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: இந்தக் தகாள்ரளகநாய் "உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கள்மீது' 
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அல்லது "பனூ இஸ்ைாயலீ் ெமுதாயத்தி(ல் ஒரு பிரிவினரி)ன் மீது' 
ொட்டப்பட்ட தண்டரனயாகும். (நீங்கள் வெிக்கும்) ஓர் ஊரில் அது 
ஏற்பட்டிருந்தால், அதிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக அங்கிருந்து தவளிகயைாதீர்கள். 
ஓர் ஊரில் அது ஏற்பட்டிருந்தால் அங்கு நீங்கள் தெல்லாதீர்கள். இரத உொமா 
பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4458 ஆமிர் பின் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் 
தந்ரத) ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் 
தகாள்ரளகநாய் பற்ைிக் ககட்டார். அப்கபாது (அங்கிருந்த) உொமா பின் ரஸத் 
(ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: அரதப் பற்ைி உமக்கு நான் ததரிவிக்கிகைன்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது "பனூ இஸ்ைாயலீ் ெமுதாயத்தில் 
ஒரு கூட்டத்தார்மீது' அல்லது "உங்களுக்கு முன்னர் இருந்த ெிலர்மீது' 
அல்லாஹ் அனுப்பிய "கவதரன' அல்லது "தண்டரன' ஆகும். அது ஓர் 
ஊரில் இருப்ப தாக நீங்கள் ககள்விப்பட்டால், அங்கு நீங்கள் தெல்லாதீர்கள். 
அது உங்களிடம் (உங்கள் ஊருக்குள்) வந்துவிட்டால் (அதிலிருந்து) தப் 
பிப்பதற்காக அங்கிருந்து தவளிகயைாதீர்கள்'' என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4459 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இந்த (தகாள்ரள) 
கநாய் ஒரு தண்டரன யாகும். அதன்மூலம் உங்களுக்கு முன்னிருந்த ெில 
ெமுதாயத்தார் கவதரன தெய்யப்பட்டனர். பின்னர் அதில் ெிைிதளவு பூமியில் 
எஞ்ெிவிட் டது. எனகவ, அது ஒரு முரை வரும். ஒரு முரை கபாகும். 
ஆககவ, அது ஓர் ஊரில் இருப்பதாகக் ககள்விப்படுபவர், அங்கு தெல்லகவ 
கவண்டாம். அது ஏற்பட்டிருக்கும் ஊரில் வெிப்பவர், அதிலிருந்து 
தப்பிப்பதற்காக (அங்கிருந்து) தவளிகயைகவ கவண்டாம். இரத உொமா பின் 
ரஸத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உொமா பின் 
ரஸத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
4460 ஹபபீ் பின் அபஸீாபித் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
மதீனாவில் இருந்தகபாது கூஃபாவில் தகாள்ரளகநாய் பைவியிருப்பதாக 
எனக்குச் தெய்தி கிரடத்தது. அப்கபாது அதாஉ பின் யொர் (ைஹ்) 
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உள்ளிட்கடார் என்னிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "நீ ஓர் 
ஊரில் இருக்கும்கபாது அங்கு தகாள்ரளகநாய் ஏற்பட்டுவிட்டால் அங்கிருந்து 
நீ தவளிகயைாகத! அது ஓர் ஊரில் ஏற்பட்டிருப்பதாக உனக்குச் தெய்தி 
கிரடத்தால், அங்கு நீ தெல்லாகத' எனக் கூைினார்கள்'' என்ைனர். நான், 
"யாரிடமிருந்து (இரத நீங்கள் தெவியுற்ைரீ்கள்)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "ஆமிர் பின் ெஅத் பின் அபவீக் காஸ் (ைஹ்) அவர்கள் இரத 
அைிவிக்கிைார்'' என்று பதிலளித்தார்கள். உடகன நான் ஆமிர் (ைஹ்) 
அவர்களிடம் தென்கைன். அவர் தவளியூர் தென்ைிருப்பதாகக் கூைினர். ஆககவ, 
நான் ஆமிரின் ெககாதைர் இப்ைாஹமீ் பின் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைஹ்) 
அவர்கரளச் ெந்தித்து அது குைித்துக் ககட்கடன். அப்கபாது இப்ைாஹமீ் பின் 
ெஅத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (என் தந்ரத) ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் 
(ைலி) அவர்களுக்கு உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் பின்வருமாறு 
அைிவித்தார்கள். அங்கு நானுமிருந்கதன். உொமா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்த (தகாள்ரள)கநாய் ஒரு 
தண்டரன, அல்லது கவதரன, அல்லது கவதரனயின் மிச்ெமாகும். 
அதன்மூலம் உங்களுக்கு முன்னிருந்த ெிலர் கவதரன தெய்யப்பட்டனர். 
நீங்கள் ஓர் ஊரில் இருக்க, அங்கு தகாள்ரளகநாய் ஏற்பட்டுவிட்டால், 
அங்கிருந்து நீங்கள் தவளிகயைிச் தெல்லாதீர்கள். அது ஓர் ஊரில் 
ஏற்பட்டிருப்பதாக உங்களுக்குச் தெய்தி கிரடத்தால், அங்கு நீங்கள் 
தெல்லாதீர்கள்'' என்று கூைினார்கள்.74 ததாடர்ந்து அைிவிப்பாளர் ஹபபீ் பின் 
அபஸீாபித் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: உடகன நான் இப்ைாஹமீ் பின் 
ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைஹ்) அவர்களிடம், "உொமா (ைலி) அவர்கள் (உங்கள் 
தந்ரத) ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்களிடம் இரத அைிவித்தகபாது 
நீங்கள் ககட்டீர்களா? ெஅத் (ைலி) அவர்கள் அரத மறுக்கவில்ரலயா?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு இப்ைாஹமீ் (ைஹ்) அவர்கள், "ஆம் (ெஅத் (ைலி) அவர்கள் 
அரத மறுக்கவில்ரல)'' என்று பதிலளித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும் அதில் 
ஹதீஸின் ஆைம்பத்தில் உள்ள அதாஉ பின் யொர் (ைஹ்) அவர்கள் பற்ைிய 
குைிப்பு இடம்தபை வில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஅத் பின் மாலிக் (ைலி), 
குரஸமா பின் ஸாபித் (ைலி), உொமா பின் ரஸத் (ைலி) ஆகிய மூன்று 
நபித்கதாழர்கள் வழியாகவும் (மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில்) 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்களும் 
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ெஅத் (ைலி) அவர்களும் அமர்ந்து கபெிக்தகாண்டிருந்தனர். அப்கபாது அவர்கள் 
இருவரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள் என 
(கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரத) அைிவித்தனர்'' என்று இப்ைாஹமீ் பின் ெஅத் 
பின் அபவீக்காஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் இப்ைாஹமீ் பின் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4461 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (கலீஃபா) 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் (மக்களின் நிரலரய ஆைாய்வதற் காக) 
ைாம் (ெிரியா) நாட்ரட கநாக்கிப் புைப்பட் டார்கள். "ெர்ஃக்' எனும் இடத்ரத 
அரடந்த கபாது, (மாகாண) பரடத் தளபதிகளான அபூஉரபதா பின் 
அல்ஜர்ைாஹ் (ைலி) அவர்களும் அவர்களின் நண்பர்களும் உமர் (ைலி) 
அவர்கரளச் ெந்தித்து ைாம் நாட்டில் தகாள்ரளகநாய் பைவியுள்ளது எனறு 
ததரிவித்தனர். அதற்கு உமர் (ைலி) அவர்கள், "ஆைம்பக் கால முஹாஜிர்கரள 
என்னிடம் அரழத்துவாருங்கள்'' என்று தொல்ல, அவர்கரள நான் (உமர் (ைலி) 
அவர்களிடம்) அரழத்துவந்கதன். அவர்களிடம் ைாம் நாட்டில் 
தகாள்ரளகநாய் பைவியுள்ளது என்று ததரிவித்து (அங்கு கபாகலாமா? 
மதீனாவுக்கக திரும்பிச் தென்றுவிடலாமா? என்று) ஆகலாெரன ககட்டார்கள். 
இது ததாடர்பாக முஹாஜிர்களிரடகய கருத்து கவறுபாடு ஏற்பட்டது. 
அவர்களில் ெிலர், "தாங்கள் ஒரு கநாக்கத்திற்காகப் புைப்பட்டுவிட்டீர்கள். 
அதிலிருந்து பின்வாங்குவரத நாங்கள் உெிதமாகக் கருதவில்ரல'' என்று 
தொன்னார்கள். கவறுெிலர், "உங்களுடன் (மற்ை) மக்களும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கதாழர்களும் உள்ளனர். அவர்கரளதயல் லாம் 
இந்தக் தகாள்ரளகநாரய கநாக்கிக் தகாண்டுதெல்வரத நாங்கள் ெரிதயன்று 
கருதவில்ரல'' என்று தொன்னார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள் "நீங்கள் 
கபாகலாம்'' என்று தொல்லிவிட்டுப் பிைகு, "என்னிடம் (மதீனாவாெிகளான) 
அன்ொரிகரள அரழத்து வாருங்கள்'' என்று தொல்ல, நான் அவர்கரள 
அரழத்துவந்கதன். அவர்களிடமும் உமர் (ைலி) அவர்கள் ஆகலாெரன 
ககட்டார்கள். அவர்களும் முஹாஜிர்கரளப் கபான்கை கருத்துத் ததரிவித்துக் 
கருத்து கவறுபாடு தகாண்டனர். உமர் (ைலி) அவர்கள் "நீங்களும் கபாகலாம்'' 
என்று கூைினார்கள். பிைகு, "மக்கா தவற்ைி ஆண்டில் (மதீனாவுக்குப்) 
புலம்தபயர்ந்துவந்த குரைைிப் தபரியவர்களில் யார் இங்கு உள்ளனகைா 
அவர்கரள என்னிடம் அரழத்துவாருங்கள்'' என்று தொல்ல, நான் அவர்கரள 
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அரழத்துவந்கதன். அவர்களில் எந்த இருவருக்கிரடகயயும் கருத்து 
கவறுபாடு எழவில்ரல. அவர்கள் (அரனவரும்) மக்களுடன் நீங்கள் 
(மதீனாவுக்குத்) திரும்பிவிட கவண்டும்; அவர்கரள இந்தக் தகாள்ரளகநாரய 
கநாக்கிக் தகாண்டுதெல்லக் கூடாது என நாங்கள் கருதுகி கைாம்'' என்று 
கூைினர். ஆககவ, உமர் (ைலி) அவர்கள் மக்களிரடகய "நான் காரலயில் (என்) 
வாகனத்தில் (மதீனா) புைப்படப்கபாகிகைன்; நீங்களும் காரலயில் 
பயணத்திற்குத் தயாைாகுங்கள்'' என்று அைிவிப்புச் தெய்தார்கள். அப்கபாது 
அபூஉரபதா பின் அல்ஜர்ைாஹ் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
விதியிலிருந்து தவருண்கடாடுவதற்காகவா (ஊர் திரும்புகிைரீ்கள்)?'' என்று 
ககட்க, உமர் (ைலி) அவர்கள், "அபூ உரபதா! உங்கரளத் தவிை கவறு 
எவகைனும் இவ்வாறு கூைியிருந்தால் நான் ஆச்ெரியப்பட்டிருக்க மாட்கடன். 
(உமர் (ைலி) அவர்கள், தமக்கு மாைாகக் கருத்துக் கூறுவரத தவறுப்பார்கள்.) 
ஆம். நாம் அல்லாஹ்வின் ஒரு விதியிலிருந்து இன்தனாரு விதியின் பக்ககம 
தவருண்கடாடுகிகைாம். உங்களிடம் ஓர் ஒட்டகம் இருந்து, அது ஒரு பக்கம் 
தெழிப்பானதாகவும் மறு பக்கம் வைண்டதாகவும் உள்ள இரு கரைகள் 
தகாண்ட ஒரு பள்ளத்தாக்கில் இைங்கிவிட்டால், தெழிப்பான கரையில் நீங்கள் 
அரத கமய்த்தாலும் அல்லாஹ்வின் விதிப்படிதான் அரத நீங்கள் 
கமய்க்கிைரீ்கள். வைண்ட கரை யில் அரத நீங்கள் கமய்த்தாலும் 
அல்லாஹ்வின் விதிப்படிதான் நீங்கள் கமய்க்கிைரீ்கள், அல்லவா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அப்கபாது தமது கதரவதயான்றுக்காக தவளிகய தென்ைிருந்த 
அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைலி) அவர்கள் (அங்கு) வந்து, "இது ததாடர்பாக 
என்னிடம் ஒரு விளக்கம் உள்ளது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"ஓர் ஊரில் தகாள்ரளகநாய் பைவியிருப்பதாக நீங் கள் ககள்விப்பட்டால், 
அந்த ஊருக்கு நீங்கள் தெல்லாதீர்கள். நீங்கள் ஓர் ஊரில் இருக்கும் கபாது 
அங்கு தகாள்ரளகநாய் பைவினால் அதிலிருந்து தப்புவதற்காக (அங்கிருந்து) 
தவளிகயைாதீர்கள்' என்று தொல்ல நான் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். உடகன 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் (தமது முடிரவ நபி (ஸல்) அவர்க 
ளின் வழிகாட்டுதலுக்ககற்ப அரமயச் தெய்த தற்காக) அல்லாஹ்ரவப் 
புகழ்ந்துவிட்டு (மதீனாவுக்கு)த் திரும்பிச் தென்ைார்கள்.75  
 
4462 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் மஅமர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "கமலும், உமர் 
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(ைலி) அவர்கள் அபூஉரபதா (ைலி) அவர்களிடம் "ஒருவர் தெழிப்பான கரைரய 
விட்டுவிட்டு வைண்ட கரையில் தமது ஒட்டகத்ரத கமயவிட்டால் அவரைக் 
ரகயாலாகாதவர் என்று நீங்கள் கருதுவரீ்களா, தொல்லுங்கள்?' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அபூஉரபதா (ைலி) அவர்கள் "ஆம்' என்று 
பதிலளித்தார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள் "அவ்வாைாயின் தெல்லுங்கள்' என்று 
கூைிய அவர்கள், பயணம் கமற்தகாண்டு மதீனா வந்தரடந்தார்கள். பிைகு 
"அல்லாஹ் நாடினால் இதுதான் நமது தங்குமிடம்' என்று தொன்னார்கள்'' 
என்று கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் 
பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4463 அப்துல்லாஹ் பின் ஆமிர் பின் ைபஆீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
(கலீஃபா) உமர் (ைலி) அவர்கள் ைாம் (ெிரியா) நாட்ரட கநாக்கிப் 
புைப்பட்டார்கள். "ெர்ஃக்' எனுமிடத்ரத அவர்கள் அரடந்த கபாது ைாம் 
நாட்டில் தகாள்ரளகநாய் பைவி யிருப்பதாக அவர்களுக்குச் தெய்தி 
கிரடத்தது. அப்கபாது அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைலி) அவர்கள், "ஓர் 
ஊரில் தகாள்ரளகநாய் பைவியிருப்பதாக நீங்கள் ககள்விப்பட்டால், அங்கு 
நீங்கள் தெல்லாதீர்கள். நீங்கள் ஓர் ஊரில் இருக்கும்கபாது அங்கு தகாள்ரள 
கநாய் பைவிவிட்டால், அதிலிருந்து தப்புவதற் காக அங்கிருந்து நீங்கள் 
தவளிகயைாதீர்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக 
உமர் (ைலி) அவர்களிடம் ததரிவித் தார்கள். உடகன உமர் பின் அல்கத்தாப் 
(ைலி) அவர்கள் "ெர்ஃக்' எனுமிடத்திலிருந்து திரும்பினார்கள். இந்த ஹதீஸ், 
ொலிம் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் வழியாக மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடரிலும் வந்துள்ளது. அதில் "அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ை நபிதமாழியின் காைணத்தாகலகய உமர் 
(ைலி) அவர்கள் மக்களுடன் (மதீனாவுக்குத்) திரும்பிச் தென்ைார்கள்'' என்று 
ொலிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
பாடம் : 33 ததாற்றுகநாய், பைரவ ெகுனம், ஆந்ரத பற்ைிய நம்பிக்ரக, 
"ஸஃபர்' எனும் வயிற்று கநாய் (ததாற்று கநாய் என்பது) பற்ைிய எண்ணம், 
நட்ெத்திை இயக்கத் தால்தான் மரழ தபாழிகிைது எனும் நம்பிக்ரக, 
வர்ணஜாலம் காட்டும் ொத்தான் பற்ைிய நம்பிக்ரக ஆகியன கிரடயாது 
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என்பதும், கநாய் கண்ட ஒட்டகத்ரத ஆகைாக்கியமான ஒட்டகத்திடம் 
தகாண்டுதெல்லக் கூடாது என்பதும்.76  
 
4464 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ததாற்றுகநாய் கிரடயாது; ஸஃபர் (ததாற்று கநாய்) என்பது 
கிரடயாது; ஆந்ரதயால் ெகுனம் பார்ப்பதும் கிரடயாது'' என்று தொன் 
னார்கள். அப்கபாது கிைாமவாெி ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (பாரல) 
மணலில் மான்கரளப் கபான்று (ஆகைாக்கியத்துடன் துள்ளித் திரியும்) 
ஒட்டகங்களிடம், ெிைங்கு பிடித்த ஒட்டகம் வந்து, அவற்றுக்கிரடகய கலந்து 
அரவ அரனத்ரதயும் ெிைங்கு பிடித்த ரவயாக ஆக்கிவிடுகின்ைனகவ! 
அவற்ைின் நிரலதயன்ன (ததாற்று கநாயில்ரலயா)?'' என்று ககட்டார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படிதயன்ைால் முதல் (முதலில் 
ெிைங்கு பிடித்த) ஒட்டகத்திற்கு (அந்த கநாரயத்) ததாற்ைச்தெய்தது யார்?'' 
என்று திருப்பிக் ககட்டார்கள்.77 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  
 
4465 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ததாற்றுகநாய் கிரடயாது; பைரவ 
ெகுனம் கிரடயாது; ஸஃபர் (ததாற்றுகநாய்) என்பது கிரடயாது; ஆந்ரதயால் 
ெகுனம் பார்ப்பதும் கிரடயாது என்று கூைினார்கள். அப்கபாது ஒரு கிைாமவாெி 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி ககட்டார்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாகை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 
4466 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"ததாற்றுகநாய் கிரடயாது' என்று தொன்னார்கள். உடகன கிைாம வாெி 
ஒருவர் எழுந்து கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளபடி ககட்டார்'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. கமற்கண்ட ஹதீஸ் ொயிப் பின் யஸீத் (ைலி) அவர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ததாற்று கநாய் 
கிரடயாது; ஸஃபர் (ததாற்று கநாய்) என்பது கிரடயாது; ஆந்ரதயால் ெகுனம் 
பார்ப்பதும் கிரடயாது என்று கூைினார்கள்'' என இடம்தபற்றுள்ளது.  
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4467 இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூெலமா 
பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "ததாற்றுகநாய் கிரட யாது' என்று கூைினார்கள் என்றும், 
"கநாய் கண்ட கால்நரடரய ஆகைாக்கியமான கால் நரடயிடம் 
தகாண்டுதெல்லக் கூடாது' என்றும் கூைினார்கள்'' என்ைார்கள். இவ்விரு 
ஹதீஸ்கரளயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூ 
ஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவித்தார்கள். பிைகு "ததாற்றுகநாய் கிரடயாது'' 
எனும் ஹதீரஸ அைிவிப்பரத நிறுத்திவிட்டு, "கநாய் கண்ட கால்நரடரய 
ஆகைாக்கியமான கால் நரடயிடம் தகாண்டுதெல்லக் கூடாது'' என்பரத 
மட்டும் அைிவிக்கலானார்கள். அப்கபாது (அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களின் 
தந்ரதயின் ெககாதைரின் புதல்வர்) ஹாரிஸ் பின் அபதீுபாப் (ைஹ்) அவர்கள், 
"அபூஹுரைைா! இந்த ஹதீஸுடன் மற்தைாரு ஹதீரஸயும் நீங்கள் 
அைிவிப்பரத நான் ககட்டிருக்கிகைகன! ஆனால், அரத நீங்கள் அைிவிக்காமல் 
அரமதியாகிவிடு கிைரீ்ககள? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"ததாற்றுகநாய் கிரடயாது' என்று கூைினார்கள் என நீங்கள் 
அைிவித்துவந்தீர்ககள?'' என்று ககட்டார். அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அது 
பற்ைி தமக்குத் ததரியாது என்று மறுத்தார்கள். "கநாய் கண்ட கால்நரடரய 
ஆகைாக்கியமான கால்நரடயிடம் தகாண்டுதெல்லக் கூடாது'' என்பரத 
மட்டுகம கூைினார்கள். ஹாரிஸ், தாம் கூறுவரத ஏற்காதரதக் கண்ட 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் ககாபமுற்று அபிெீனிய தமாழியில் ஏகதா 
தொன்னார்கள். "நான் என்ன தொன்கனன் என்று நீ அைிவாயா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு ஹாரிஸ் "இல்ரல'' என்ைார். அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் "நான் (அரத) மறுக்கிகைன்'' என்ைார்கள். அபூெலமா (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: என் ஆயுளின் (அதிபதி) மீதாரணயாக! (முன்னர்) 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் எங்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ததாற்றுகநாய் கிரடயாது என்று கூைினார்கள்'' என 
அைிவித்துவந்தார்கள். (அரத) அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் மைந்து 
விட்டார்களா? அல்லது நபிகளாரின் ஒரு ஹதீஸ் மற்தைாரு ஹதீரஸ 
மாற்ைிவிட்டதா என்பது எனக்குத் ததரியவில்ரல.78 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 
 4468 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் 
(ைஹ்) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 
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வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
"ததாற்றுகநாய் கிரடயாது' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள் என்று அைிவித்துவிட்டு, "கநாய் கண்ட கால்நரடரய ஆகைாக்கி 
யமான கால்நரடயிடம் தகாண்டுதெல்லக் கூடாது' என்றும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என அைிவித்தார்கள்'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் 
பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4469 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாற்றுகநாய் 
கிரடயாது; ஆந்ரத பற்ைிய (மூட)நம்பிக்ரகயும் (உண்ரம) இல்ரல; நட்ெத் 
திை இயக்கத்தால்தான் மரழ தபாழிகிைது என்பதும் (உண்ரம) இல்ரல; 
ஸஃபர் (ததாற்று கநாய்) என்பதும் கிரடயாது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவித்துள்ளார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4470 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாற்றுகநாய் 
கிரடயாது; பைரவ ெகுனம் கிரடயாது; வர்ணஜாலம் காட்டும் ொத்தானும் 
கிரடயாது. இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4471 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாற்றுகநாய் 
கிரடயாது; வர்ணஜாலம் காட்டும் ொத்தானும் கிரடயாது; ஸஃபர் 
(ததாற்றுகநாய்) என்பதும் கிரடயாது. இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4472 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாற்றுகநாய் கிரடயாது; ஸஃபர் 
(ததாற்றுகநாய்) என்பதும் கிரடயாது; வர்ணஜாலம் காட்டும் ொத்தானும் 
கிரடயாது. இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அபுஸ்ஸுரபர் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் "ஸஃபர் கிரடயாது' 
என்பதற்கு விளக்கமளிக்ரகயில், "ஸஃபர் என்பது வயிைாகும்'' என்று 
கூைினார்கள். ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடம், "(அது) எப்படி?'' என்று ககட்கப்பட்டது. 
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அதற்கு அவர்கள், "வயிற்ைில் உருவாகும் ஒரு புழுவா கும் என்று 
தொல்லப்படுவதுண்டு'' என்ைார்கள். ஆனால், ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள், ("வர்ண 
ஜாலம் காட்டும் ொத்தான்' என்பரதக் குைிக்க மூலத்தில் ஆளப்பட்டுள்ள) 
"ஃகூல்' என்பதற்கு விளக்கமளிக்கவில்ரல. ஆயினும், பல வண் ணம் 
காட்டுவகத இந்த "ஃகூல்' என்பதாகும். இரத அபுஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாக இப்னு ஜுரைஜ் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
பாடம் : 34 பைரவ ெகுனமும் நற்குைியும் அபெகுனம் எதில் உள்ளது 
என்பதும்.79  
 
4473 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"பைரவ ெகுனம் ஏதும் கிரடயாது. ெகுனங்களில் ெிைந்தது நற்குைியாகும்'' 
என்று கூைியரத நான் தெவியுற்கைன். அப்கபாது, "நற்குைி என்பது என்ன, 
அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "நீங்கள் 
தெவியுறுகின்ை நல்ல (மங்கலகைமான) தொல்தான்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.80 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் உரகல் பின் 
காலித் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "தெவியுற்கைன்' என்ை குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல. ைுஐப் பின் அல்ரலஸ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 
"நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியரதச் தெவியுற் கைன்'' என இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
4474 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாற்றுகநாய் கிரடயாது; பைரவ 
ெகுனம் ஏதும் கிரடயாது; நற்குைி எனக்கு மகிழ்ச்ெி யளிக்கிைது. 
(மங்கலகைமான) நல்ல, அழகான தொல்கல நற்குைி ஆகும். இரத அனஸ் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள்.81  
 
4475 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"ததாற்றுகநாய் கிரட யாது; பைரவ ெகுனம் ஏதும் கிரடயாது. ஆனால், 
நற்குைி எனக்கு மகிழ்ச்ெியளிக்கிைது'' என்று தொன்னார்கள். அப்கபாது "நற்குைி 
என்ைால் என்ன?'' என்று ககட்கப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"(மங்கலகைமான) நல்ல தொல்'' என்று விரடயளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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4476 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாற்றுகநாய் 
கிரடயாது; பைரவ ெகுனம் ஏதும் கிரடயாது; (ஆனால்) நற்குைிரய நான் 
விரும்பு கிகைன். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4477 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாற்றுகநாய் 
கிரடயாது; ஆந்ரத பற்ைிய (மூட)நம்பிக்ரக (உண்ரம) இல்ரல; பைரவ 
ெகுனம் ஏதும் கிரடயாது. (ஆனால்,) நான் நற்குைிரய விரும்புகிகைன். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4478 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அபெகுனம் 
(இருப்பததன்ைால்) மரன, மரனவி, புைவி (குதிரை) ஆகிய மூன்ைில்தான் 
இருக்கும். இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.82 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4479 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ததாற்றுகநாய் 
கிரடயாது; பைரவ ெகுனம் கிரடயாது; ெகுனம் பார்ப்பது (இருப்பததன்ைால்) 
மூன்று விையங்களில்தான். மரனவியிலும் குதிரையிலும் (குடியிருக்கும்) 
வடீ்டிலும்தான். இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - அபெகுனம் ததாடர்பான கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் பத்து அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் யூனுஸ் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்கரளத் 
தவிை கவதைவைது அைிவிப் பிலும் ததாற்றுகநாய், பைரவ ெகுனம் ஆகியரவ 
பற்ைிய குைிப்பு இல்ரல.  
 
4480 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அபெகுனத்தில் ஏகதனும் உண்ரம 
இருக் குமானால், குதிரையிலும் மரனவியிலும் வடீ்டிலும்தான் இருக்கும். 
இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள் ளது. அதில் "உண்ரம' 
எனும் குைிப்பு இடம் தபைவில்ரல.  
 

2086

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் முகமன்



 
 
 

4481 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அபெகுனம் 
எதிகலனும் இருக்குமானால், குதிரையிலும் வடீ்டிலும் மரனவியிலும்தான் 
இருக்கும். இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4482 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அது -அதாவது 
அபெகுனம்- (எதிகல னும்) இருக்குமானால், மரனவியிலும் குதிரை யிலும் 
வடீ்டிலும்தான் இருக்கும். இரத ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.83 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4483 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அ(பெகுனமான)து 
எதிகலனும் இருக்கு மானால், வடீ்டிலும் பணியாளரிலும் குதிரையிலும்தான் 
இருக்கும். இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

பாடம் : 35 கொதிடம் பார்ப்பதும் கொதிடர்களிடம் தெல்வதும் தரட 
தெய்யப்பட்டரவ ஆகும்.84  
 
4484 முஆவியா பின் அல்ஹகம் அஸ்ஸுலமீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ் வின் தூதகை! நாங்கள் 
அைியாரமக் காலத்தில் பல (பாவ) காரியங்கரளச் தெய்துவந்கதாம்; 
கொதிடர்களிடம் தென்று (குைி ககட்டுக்)தகாண் டிருந்கதாம்'' என்று கூைிகனன். 
அதற்கு அவர் கள், "கொதிடர்களிடம் நீங்கள் தெல்லாதீர்கள்'' என்ைார்கள். 
கமலும், "நாங்கள் பைரவரய ரவத்துக் குைி பார்த்துக்தகாண்டிருந்கதாம்'' 
என்று நான் கூைிகனன். அதற்கு நபியவர்கள், "இது உங்களில் ெிலர் தம் 
உள்ளங்களில் காணும் (ஐதிகம் ொர்ந்த) விையமாகும். இது உங்கரள 
(தெயலாற்றுவதிலிருந்து) தடுத்துவிட கவண்டாம்'' என்று கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
முஆவியா பின் அல் ஹகம் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் மாலிக் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில் பைரவ ெகுனம் பற்ைிய குைிப்பு இடம்தபற்றுள்ளது; 
கொதிடர்கள் பற்ைிய குைிப்பு இல்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் முஆவியா பின் 
அல்ஹகம் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
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வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் யஹ்யா பின் அபகீஸீர் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "நான், "எங்களில் ெிலர் (நற்குைி அைிய மணலில்) 
ககாடு வரை(யும் பழங்கால கணிப்பு முரைரய கமற்தகாள்)கின்ைனர்' 
என்கைன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நபிமார்களில் ஒருவர் (இவ்வாறு) 
ககாடு வரைந்துவந்தார். யார் அவரைப் கபான்று ககாடு வரைகிைாகைா அது 
(ொத்தியம்)தான்' என்று பதிலளித்தார்கள்'' என முஆவியா பின் அல்ஹகம் 
(ைலி) அவர்கள் கூைியதாகக் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.85  
 
4485 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), 
"அல்லாஹ் வின் தூதகை! கொதிடர்கள் (ெில கவரளகளில்) எங்களுக்கு 
ஒன்ரை அைிவிக்க, அது உண் ரமயாகிவிடுவரதக் காண்கிகைாகம (அது 
எப்படி)?'' என்று ககட்கடன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அது ஜின்னிடமிருந்து 
கொதிடன் எடுத்துக்தகாண்ட உண்ரமயான தொல்லாகும். அ(ந்த 
உண்ரமயான கருத்)ரத ஜின் தனது கொதிட நண்பனின் காதில் கபாட, 
அதனுடன் அவன் நூறு தபாய்கரளக் கூட்டி(ச் தொல்லி) விடுகிைான்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.  
 
4486 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் மக்களில் ெிலர் கொதிடர்கரளப் பற்ைிக் ககட்ட னர். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் (தபாருட்படுத்தத் தக்க) ஒரு 
தபாருள் அல்லர்'' என்று தொன்னார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
இந்தச் கொதிடர்கள் (ெில கவரளகளில்) ஒன்ரை அைிவிக்கிைார்கள்; அது 
உண்ரமயாகி விடுகிைகத?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அந்த உண்ரமயான தொல் (வானவர்களிடமிருந்து) ஜின் 
(கள்ளத்தனமாக) எடுத்துக்தகாண்டதாகும். அது தன் கொதிட நண்பனின் காதில் 
ககாழி தகாக்கரிப்பரதப் கபான்று தகாக்கரிக்க, அவன் அதனுடன் நூற்றுக்கும் 
அதிகமான தபாய்கரளக் கலந்துவிடுகிைான்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.86 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4487 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அன்ொரி 
நபித்கதாழர்களில் ஒருவர் என்னிடம் (பின்வருமாறு) கூைினார்: ஒரு நாள் 
இைவில் நாங்கள் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அமர்ந்திருந் 
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கதாம். அப்கபாது (வானிலிருந்து) ஒரு நட்ெத் திைம் எைியப்பட்டு ஒளிர்ந்தது. 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்களிடம் "இரதப் கபான்று 
(வானிலிருந்து) நட்ெத்திைம் எைியப்பட்டால், நீங்கள் அைியா ரமக் காலத்தில் 
என்ன தொல்லிக்தகாண்டிருந் தீர்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், 
"அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதருகம நன் கைிந்தவர்கள். (அைியாரமக் 
காலத்தில் இவ் வாறு நட்ெத்திைம் எைியப்பட்டால்) இன்ைிைவு ஒரு மாமனிதர் 
பிைந்திருக்கிைார்; ஒரு மா மனிதர் இைந்திருக்கிைார் என்று தொல்லிக் 
தகாண்டிருந்கதாம்'' என்று பதிலளித்தனர். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யாருரடய பிைப்புக் காககவா யாருரடய 
இைப்புக்காககவா அது எைியப்படுவதில்ரல. மாைாக, வளமும் புகழும் 
தகாண்ட நம் இரைவன் ஒரு விையத்ரதத் தீர்மானித்துவிட்டால், 
அரியரணரய (அர்ஷ்) சுமக்கும் வானவர்கள் இரைவரன(ப் கபாற்ைி)த் 
துதிக்கின்ைனர். பிைகு (அரதக் ககட்டு) அதற்கடுத்த வானிலுள்ள 
(வான)வர்களும் (இரைவரனப் கபாற்ைித்) துதிக்கின்ைனர். (இவ்வாகை 
ஒவ்தவாரு வானிலுள்ள வானவர்கள் துதிக்கின்ைனர்.) இறுதியில் அத்துதி 
பூமிக்கு அருகிலுள்ள வானவர்கரள வந்தரடகிைது. பின்னர் அரியரணரயச் 
சுமக்கும் வானவர்களுக்கு அருகிலிருப்பவர்கள், அரியரணரயச் சுமக்கும் 
வானவர்களிடம், "உங்கள் இரைவன் என்ன தொன்னான்?'' என்று 
வினவுகின்ைனர். அதற்கு அரியரணரயச் சுமக்கும் வானவர்கள் இரைவன் 
என்ன தொன்னான் என்பரத அவர்களிடம் ததரிவிக்கின்ைனர். உடகன 
வானிலிருப்கபாரில் ெிலர் கவறுெிலரிடம் அது குைித்து விொரித்துக் 
தகாள்கின்ைனர். முடிவில் அச்தெய்தி பூமிக்கு அருகிலுள்ள வானத்ரத 
வந்தரடகிைது. உடகன அரத ஜின்கள் ஒட்டுக்ககட்டு, அரதத் தம் (கொதிட) 
நண்பர்களிடம் கபாடுகின்ைனர். (அப்கபாது) அவர்கள்மீது நட்ெத்திைங்கள் 
எைியப்படுகின்ைன. உள்ளது உள்ளபடி கொதிடர்கள் ததரிவிப்பது 
உண்ரமயாகும். ஆயினும், அவர்கள் அதில் தபாய்ரயக் கலந்து கூடுதலாக 
(மக்களிடம்) கூறுகின்ைனர். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. ஆயினும், அவற்ைில் யூனுஸ் (ைஹ்) அவர் 
களது அைிவிப்பில், அன்ொரி நபித்கதாழர்கள் ெிலர் கூைினர் என 
அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. அவ்ஸாஈ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "ஆயினும், 
கொதிடர்கள் அதில் தபாய்ரயக் கலந்து கூடுதலாக (மக்களிடம்) 
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அைிவிக்கின்ை னர்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. யூனுஸ் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "ஆயினும், கொதிடர்கள் அதில் கெர்த்துக் கூடுதலாக 
அைிவிக்கின்ைனர்'' என்று காணப் படுகிைது. கமலும், அவர்களது அைிவிப்பில், 
"அ(வ்வான)வர்களது அச்ெம் விலகியதும் அவர்கள் "உங்கள் இரைவன் என்ன 
தொன் னான்?' என்று ககட்கின்ைனர். அதற்கு அவர்கள் "உண்ரமகய 
தொன்னான்' என்று பதிலளிக்கின்ைனர் (34:23)'' என்று இடம்தபற் றுள்ளது. 
மஅகில் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் அவ்ஸாஈயின் அைிவிப்பில் 
உள்ளரதப் கபான்கை "ஆயினும், கொதிடர்கள் அதில் தபாய்ரயக் கலந்து 
கூடுதலாக அைிவிக்கின்ைனர்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
4488 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர் கொதிடனிடம் தென்று, எரதப் 
பற்ைியாவது ககட்டால், அ(வ்வாறு ககட்ட)வருரடய நாற்பது நாட்களின் 
ததாழுரக அங்கீகரிக்கப்படுவதில்ரல. இரத நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துரணவியரில் ெிலரிடமிருந்து ஸஃபிய்யா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
பாடம் : 36 ததாழுகநாயாளிகள் கபான்கைாரிடமிருந்து விலகியிருப்பது  
 
4489 ைரீத் பின் சுரவத் அஸ்ஸகஃப ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஸகீஃப் 
தூதுக்குழுவில் ததாழுகநாயாளி ஒருவர் இருந்தார். அவரிடம் நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "நாம் உம்மிடம் உறுதிதமாழி தபற்று விட்கடாம். நீர் திரும்பிச் 
தெல்லலாம்'' என்று கூைியனுப்பினார்கள்.87 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 37 பாம்பு உள்ளிட்டவற்ரைக் தகால்வது88  
 
4490 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "முதுகில் இைண்டு தவள்ரளக் ககாடுகள் உள்ள ("துத் 
துஃப்யத்ரதன்' எனும்) பாம்ரபக் தகால்லுங்கள். ஏதனனில், அது (கண்) 
பார்ரவரயப் பைித்துவிடும்; கர்ப்பத்ரதக் கரலத்துவிடும்'' என்று 
உத்தைவிட்டார்கள்.89 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "குட்ரட வால் (அல்லது வால் இல்லாத) 
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பாம்ரபயும், முதுகில் இைண்டு தவள் ரளக் ககாடுகள் உள்ள பாம்ரபயும் 
தகால்லும் படி உத்தைவிட்டார்கள்'' என இடம்தபற் றுள்ளது.  
 
4491 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"பாம்புகரள(க் தகால் லுங்கள். குைிப்பாக) முதுகில் இைண்டு தவள் ரளக் 
ககாடுகள் உள்ள பாம்ரபயும் குட்ரட வால் (அல்லது வால் இல்லாத) 
பாம்ரபயும் தகால்லுங்கள். ஏதனனில், அரவ இைண்டும் கர்ப்பத்ரதக் 
கரலத்துவிடும்; பார்ரவரயப் பைித்துவிடும்'' என்று கூைினார்கள். இதன் 
அைிவிப்பாளைான ொலிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: (என் தந்ரத) இப்னு 
உமர் (ைலி) அவர்கள் கண்ணில் படும் ஒவ்தவாரு பாம்ரபயும் 
தகான்றுவந்தார்கள். (ஒரு நாள்) அவர்கள் பாம்தபான்ரைக் 
விைட்டிக்தகாண்டிருப்பரதக் கண்ட அபூலுபாபா பின் அப்தில் முன்திர் (ைலி), 
அல்லது ரஸத் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள், "வடீுகளில் வெிக்கும் 
பாம்புகரளக் தகால்வது தரட தெய்யப்பட்டுள் ளது'' என்று கூைினார்கள்.90  
 
4492 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், நாய்கரளக் தகால்லும்படி உத்தைவிடுவரத நான் ககட்டுள்களன். 
அவர்கள், "பாம்புகரளயும் நாய்கரளயும் தகால்லுங்கள்; (குைிப்பாக) முதுகில் 
இைண்டு தவள்ரளக் ககாடுகள் உள்ள பாம்ரபயும் குட்ரட வால் (அல்லது 
வால் இல்லாத) பாம்ரப யும் தகால்லுங்கள். ஏதனனில், அரவ இைண்டும் 
(கண்) பார்ரவரயப் பைித்துவிடும்; கர்ப்பத்ரதக் கரலத்துவிடும்'' என்று 
கூைினார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: அரவ இைண்டின் விைத்தன்ரம காைணமாககவ அவற்ரைக் 
தகால்லும்படி உத்தைவிட்டுள்ளார்கள் என்கை நாம் கருதுகிகைாம். அல்லாஹ் 
மிகவும் அைிந்தவன். அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
நான் என் கண்ணில் படும் எந்தப் பாம்ரப யும் தகான்றுவந்கதன். 
இந்நிரலயில் ஒரு நாள் வடீ்டில் வெிக்கும் பாம்தபான்ரை நான் விைட் 
டிக்தகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது என்ரன ரஸத் பின் அல்கத்தாப் (ைலி), 
அல்லது அபூ லுபாபா (ைலி) அவர்கள் கடந்து தென்ைார்கள். நான் அந்தப் 
பாம்ரபத் கதடிக்தகாண்டிருந் கதன். அப்கபாது அவர்கள், "அப்துல்லாஹ்கவ, 
நிறுத்துங்கள் (அரதக் தகால்லாதீர்கள்)'' என்று கூைினார்கள். நான் "அவற்ரைக் 
தகால்லும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உத்தை விட்டுள்ளார்கள்'' 
என்று தொன்கனன். அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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வடீுகளில் வெிக்கும் பாம்புகரளக் தகால்ல கவண்டாம் எனத் தரட தெய்துள் 
ளார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.  
 
4493 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
ொலிஹ் பின் ரகொன் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "இந்நிரலயில் 
என்ரனக் கண்ட அபூலுபாபா பின் அப்தில் முன்திர் (ைலி), ரஸத் பின் 
அல்கத்தாப் (ைலி) ஆகிய இருவரும், "வடீுகளில் வெிக்கும் பாம்புகரளக் 
தகால்ல கவண்டாதமனத் தரட தெய்துள்ளார்கள் என்று கூைினர்'' என 
இடம்தபற்றுள்ளது. யூனுஸ் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 
"பாம்புகரளக் தகால்லுங்கள்'' என்பது மட்டுகம இடம்தபற்றுள்ளது. "முதுகில் 
இைண்டு தவள்ரளக் ககாடுகள் உள்ள பாம்ரபயும் குட்ரட வால் (அல்லது 
வால் இல்லாத) பாம்ரபயும் தகால்லுங்கள்'' என்பது இடம்தபைவில்ரல.  
 
4494 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூலுபாபா (ைலி) அவர்கள், இப்னு 
உமர் (ைலி) அவர்களது வடீ்டில் பள்ளிவாெலுக்குச் ெமீபமாகச் தெல்லும் 
வரகயில் ஒரு வாெல் அரமப்பது குைித்து இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடம் 
கபெினார்கள். (வாெலரமக்கும் பணி நரடதபற்ைகபாது) பணியாளர்கள் 
பாம்பின் ெட்ரடதயான்ரைக் கண்டனர். அப்கபாது இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்கள், "பாம்ரபத் கதடிப் பிடித்துக் தகால்லுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
அதற்கு அபூலுபாபா (ைலி) அவர்கள், "அரதக் தகால்லாதீர்கள்; ஏதனனில், 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வடீ்டிலுள்ள (தமல்லிய தவண் ணிைப்) 
பாம்புகரளக் தகால்ல கவண்டா தமனத் தரட தெய்துள்ளார்கள்'' என்று 
தொன் னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4495 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய தாவது: இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
எல்லாப் பாம்புகரளயும் தகான்றுவந்தார்கள். அபூ லுபாபா பின் அப்தில் 
முன்திர் அல்பத்ரீ (ைலி) அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் 
வடீுகளிலுள்ள பாம்புகரளக் தகால்ல கவண்டாதமனத் தரட 
தெய்துள்ளார்கள்'' என்று கூைியதும் (அவற்ரைக் தகால்வரத) 
நிறுத்திவிட்டார்கள்.  
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4496 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய தாவது: அபூலுபாபா (ைலி) அவர்கள் 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
வடீுகளில் வெிக்கும் (தமல்லிய தவண்ணிைப்) பாம்புகரளக் தகால்ல 
கவண்டாதமனத் தரட தெய்துள்ளார்கள்'' என்று கூைியரத நான் ககட்கடன்.  
 
4497 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூலுபாபா (ைலி) 
அவர்கள் என்னிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வடீுகளில் 
வெிக்கும் (தமல்லிய தவண்ணிைப்) பாம்புகரளக் தகால்ல கவண்டாதமனத் 
தரட தெய்துள்ளார்கள்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4498 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூலுபாபா பின் அப்தில் முன்திர் 
அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்களது இல்லம் "குபா'வில் இருந்தது. பின்னர் அவர்கள் 
மதீனாவுக்குக் குடிதபயர்ந் தார்கள். (ஒரு நாள்) அவர்களுடன் அப்துல் லாஹ் 
பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அமர்ந்திருந்த கபாது, இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
(தமது வடீ்டில்) வாெல் ஒன்ரை அரமத்துக்தகாண்டி ருந்தார்கள். அப்கபாது 
வடீ்டில் வெிக்கும் பாம்பு ஒன்று தவளிப்பட்டது. அங்கிருந்தவர்கள் அரதக் 
தகால்ல முற் பட்டனர். அப்கபாது அபூலுபாபா (ைலி) அவர்கள் அவற்ரை 
(அதாவது வடீுகளில் வெிக்கும் பாம்புகரள)க் தகால்வது தரட தெய் 
யப்பட்டுள்ளது. குட்ரட வால் (அல்லது வால் இல்லாத) பாம்ரபயும் முதுகில் 
இைண்டு தவள் ரளக் ககாடுகள் உள்ள பாம்ரபயும் தகால்லும் படி 
உத்தைவிடப்பட்டுள்ளது. அரவயிைண்டும் பார்ரவரயப் பைித்துவிடும்; 
தபண்களின் (வயிற்ைிலுள்ள) ெிசுக்கரளக் கரலத்துவிடும் என்று 
தொல்லப்பட்டுள்ளது'' என்று கூைினார் கள்.  
 
4499 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள், ஒரு நாள் தமது கட்டட இடிபாடுகளுக்கு அருகிலி ருந்தகபாது 
(தமல்லிய தவண்ணிைப்) பாம்பு ஒன்று மின்னுவரதக் கண்டார்கள். உடகன 
"இந்தப் பாம்ரப விைட்டிப் பிடித்துக் தகால்லுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். 
(அங்கிருந்த) அபூலுபாபா அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் வடீ்டிலிருக்கும் (தமல்லிய தவண்ணிைப்) பாம்புகரளக் 
தகால்ல கவண்டாதமனத் தரட தெய்துள்ளார்கள்; குட்ரட வால் (அல்லது 
வால் இல்லாத) பாம்ரபயும் முதுகில் இைண்டு தவள்ரளக் ககாடுகள் உள்ள 
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பாம்ரபயும் தவிை. ஏதனனில், அரவயிைண்டும் (கண்) பார்ரவரயப் 
பைித்துவிடும்; தபண்களின் வயிற்ைிலுள் ளரதக் கரலத்துவிடும் என்று 
கூைினார்கள்'' என்ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் நாஃபிஉ (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாக வும் வந்துள்ளது. 
அதில் "இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் (தம் தந்ரத) உமர் (ைலி) அவர்களது 
வடீ்டிற்கு அருகிலுள்ள ககாட்ரடதயான்ைின் அருகில் பாம்தபான்ரைத் 
கதடிக்தகாண்டிருந்தகபாது, அவர்கரளக் கடந்து அபூலுபாபா (ைலி) அவர்கள் 
தென்ைார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது.  
 
4500 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள் 
மினாவிலுள்ள) ஒரு குரகயில் நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் 
இருந்கதாம். அவர்களுக்கு "வல்முர்ெலாத்தி உர்ஃபன்'' (ஒன்ைன்பின் ஒன்ைாக 
அனுப்பப்படுகின்ைரவ மீது ெத்தியமாக!) என்று ததாடங்கும் (77 ஆவது) 
அத்தியாயம் அருளப்தபற்ைது. அரத நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் 
வாயிலிருந்து புத்தம் புதிதாகச் தெவியுற்றுக்தகாண்டிருந் கதாம். அப்கபாது 
பாம்பு ஒன்று (புற்ைிலிருந்து) தவளிகயைி எங்களிரடகய வந்தது. அப் கபாது 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "அரதக் தகால் லுங்கள்'' என்ைார்கள். உடகன அரதக் 
தகால்ல கபாட்டியிட்டுக்தகாண்டு நாங்கள் விரைந்கதாம். அது எங்கரள 
முந்திக்தகாண்டு (தனது புற்றுக்குள் நுரழந்து)விட்டது. அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "உங்கரள அதன் தீங்கிலிருந்து அல்லாஹ் காப்பாற்ைி யரதப் 
கபான்று, அரதயும் உங்கள் தீங்கிலிருந்து அல்லாஹ் காப்பாற்ைிவிட்டான்'' 
என்று தொன்னார்கள்.91 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
4501 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இஹ்ைாம்' கட்டியிருந்த ஒருவருக்கு 
"மினா'வில் பாம்பு ஒன்ரைக் தகால்ல உத்தைவிட்டார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் (ஒரு நாள் 
மினாவிலுள்ள) ஒரு குரகயில் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்களுடன் இருந்தகபாது...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை 
தகவல்கள் கமற் கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம் தபற்றுள்ளன.  
 
4502 ஹிைாம் பின் ஸுஹ்ைா (ைஹ்) அவர் களின் முன்னாள் அடிரம 
அபுஸ்ஸாயிப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
அவர் களது இல்லத்திற்குச் தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் 
ததாழுதுதகாண்டிருப்பரதக் கண் கடன். ஆககவ, அவர்கள் ததாழுரகரய 
முடிக்கும்வரை அவர்கரள எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்கதன். அப்கபாது வடீ்டின் 
மூரல யிலிருந்த கபரீச்ெமை காய்ந்த குச்ெிகளுக்கு இரடயிலிருந்து ஏகதா 
அரெயும் ெப்தத்ரத நான் ககட்கடன். உடகன நான் திரும்பிப் பார்த்கதன். 
அங்கக ஒரு பாம்பு இருந்தது. அரதக் தகால்வதற்காக நான் துள்ளிக் குதித்து 
எழுந்கதன். உடகன அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள் அமருமாறு எனக்குச் ரெரக 
தெய்தார்கள். ஆககவ, நான் அமர்ந்துதகாண்கடன். அவர்கள் ததாழுரகரய 
முடித்துத் திரும்பியபின் அவ்வடீ்டிலிருந்த ஓர் அரைரய எனக்குச் 
சுட்டிக்காட்டி, "இந்த அரைரய நீர் காண்கிைைீா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் 
"ஆம்' என்கைன். அப்கபாது அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: இந்த 
அரையில் புதிதாகத் திருமணமான எங்கள் இரளஞர் ஒருவர் இருந்தார். 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் அகழ்ப்கபாருக்குப் 
புைப்பட்டுச் தென்ைகபாது, அந்த இரளஞர் நண்பகல் கநைங்களில் தம் 
வடீ்டாரிடம் திரும்பிச் தெல்ல அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
அனுமதி ககட்டுக்தகாண்டிருந்தார். ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவருக்கு அனுமதியளித்தார்கள். (அவர் திரும்பிச் 
தெல்லப்கபானகபாது) அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமது 
ஆயுதத்ரத உம்முடகனகய ரவத்துக்தகாள். ஏதனனில், பனூ குரைழா 
யூதர்கரள உம்முரடய விையத்தில் நான் அஞ்சுகிகைன்'' என்று 
தொன்னார்கள். அவ்வாகை அந்த மனிதர் (தம்முடன்) ஆயுதத்ரத 
எடுத்துக்தகாண்டார். பிைகு அவர் திரும்பி வந்தகபாது அவைது (புது) மரனவி 
வடீ்டு வாெலில் இரு நிரலக் கால்களுக்கிரடகய நின்றுதகாண்டிருந்தாள். 
உடகன அவர் அவள்மீது எைிவதற்காக ஈட்டிரய கநாக்கித் தமது ரகரயக் 
தகாண்டு தென்ைார். உடகன அவருரடய மரனவிக்கு கைாைம் ஏற்பட்டு, 
"ஈட்டி எைிவரத நிறுத்துங் கள். (முதலில்) வடீ்டுக்குள் நுரழந்து, நான் 
தவளிகய வந்து நின்ைதற்கு என்ன காைணம் என்பரதப் பாருங்கள்'' என்று 
கூைினாள். அவ் வாகை அவர் வடீ்டுக்குள் நுரழந்து பார்த்த கபாது, அங்கு 
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மிகப் தபரிய பாம்பு ஒன்று படுக்ரக விரிப்பின் மீது சுருண்டு கிடந்தது. 
உடகன அவர் அதன் அருகில் ஈட்டி ரயக் தகாண்டுதென்று (அதன் மீது 
ஈட்டிரயச் தெலுத்தி) அதன் உடலுக்குள் ஈட்டிரயச் தெருகினார். பிைகு 
அரையிலிருந்து தவளிகய வந்து வடீ்டி(ன் வளாகத்தி)ல் அந்த ஈட்டிரய நட்டு 
ரவத்தார். அந்த ஈட்டியில் கிடந்து பாம்பு துடித்தது. பிைகு அவ்விருவரில் 
யார் முதலில் இைந்தார்கள். அந்த பாம்பா? அல்லது அந்த இரளஞைா என்பது 
ததரியவில்ரல. (பாம்பும் இரளஞரும் இருவருகம இைந்துவிட்டனர்.) உடகன 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து தகவல் 
ததரிவித்கதாம்; "அவரை (மீண்டும்) உயிர்ப்பிக்குமாறு அல்லாஹ்விடம் 
பிைார்த்தியுங்கள்'' என்று கூைிகனாம். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "உங்கள் நண்பருக்காக நீங்கள் பாவமன்னிப்புக் ககாருங்கள்'' என்று 
தொன்னார்கள். பிைகு "மதீனாவில் ஜின்கள் ெில இஸ்லாத்ரதத் 
தழுவியுள்ளன. அவற்ைில் எரதகயனும் நீங்கள் (பாம்பு வடிவத்தில்) கண்டால், 
அதற்கு நீங்கள் (தவளிகயறுமாறு) மூன்று நாட்கள் அைிவிப்புச் தெய்யுங்கள். 
அதற்குப் பின்னரும் அது உங்களுக்குத் ததன்பட்டால், அரதக் 
தகான்றுவிடுங்கள். ஏதனனில், அது ரைத்தான்தான்'' என்ைார்கள்.  
 
4503 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபுஸ்ஸாயிப் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நாங்கள் அபூெயதீ் 
அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்களது இல்லத்திற்குச் தென்கைாம். நாங்கள் 
அமர்ந்திருந்தகபாது அவர்களது கட்டிலுக்குக் கீகழ ஏகதா அரெயும் 
ெப்தத்ரதக் ககட்கடாம். நாங்கள் உற்றுப் பார்த்தகபாது அங்கு பாம்பு ஒன்று 
இருந்தது...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை நிகழ்வுகள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. கமலும் அதில், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இந்த வடீுகளில் வெிப்பரவ ெில 
உள்ளன. அவற்ைில் எரதகயனும் நீங்கள் கண்டால் அவற்றுக்கு மூன்று 
நாட்கள் தநருக்கடி தகாடுங்கள். (மூன்று நாட்களுக்குள்) தென்றுவிட்டால் ெரி. 
இல்லாவிட்டால் அரதக் தகான்றுவிடுங்கள். ஏதனனில், அது ரைத் தான் 
ஆகும்'' என்றும், மக்களிடம் "நீங்கள் தென்று உங்கள் நண்பரை அடக்கம் 
தெய்யுங் கள்'' என்றும் கூைினார்கள் என இடம்தபற் றுள்ளது.  
 
4504 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மதீனாவில் 
இஸ்லாத்ரதத் தழுவிய ஜின்கள் ெில உள்ளன. உங்களில் ஒருவர், அவற்ைில் 
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எரதகயனும் இந்தக் குடியிருப்பு களில் (பாம்பின் உருவில்) கண்டால் மூன்று 
நாட்கள் அவற்றுக்கு அவர் அைிவிப்புச் தெய்யட்டும். அதற்குப் பின்னரும் அது 
அவருக்குத் ததன்பட்டால், அரதக் தகான்றுவிடட்டும்! ஏதனனில், அது 
ரைத்தான் ஆகும். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

பாடம் : 38 பல்லிரயக் தகால்வது நல்லது.92  
 
4505 உம்மு ைரீக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
பல்லிகரள (அடித்து)க் தகால்லுமாறு எனக்கு உத்தைவிட்டார்கள்.93 இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4506 உம்மு ைரீக் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் பல்லி கரளக் தகால்வதற்கு அனுமதி ககட்கடன். நபியவர்கள் 
அவற்ரைக் தகால்லுமாறு உத்தை விட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. உம்மு ைரீக் (ைலி) அவர்கள் பனூ 
ஆமிர் பின் லுஅய் குலத்ரதச் கெர்ந்த தபண்மணி ஆவார்கள்.  
 
4507 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் பல்லிரயக் தகால் லும்படி உத்தைவிட்டார்கள். அதற்கு "தீங்கி 
ரழக்கக்கூடிய பிைாணி' (ஃபுரவெிக்) எனப் தபயரிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4508 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பல்லிக்கு "ஃபுரவெிக்' ("தீங்கிரழக்கக்கூடியது') என்று (தபயர்) 
குைிப்பிட்டார்கள்.94 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஹர்மலா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரதக் தகால்லும்படி உத்தைவிட் 
டரத நான் ககட்டதில்ரல'' என ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் எனக் 
கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
4509 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு பல்லிரய 
முதலாவது அடியிகலகய தகான்ைவருக்கு இவ்வளவு இவ்வளவு நன்ரமகள் 
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உண்டு. இைண்டாவது அடியில் தகான்ைவருக்கு முதலாவது அடியில் தகான்ை 
வரைவிடக் குரைவாக இவ்வளவு இவ்வளவு நன்ரமகள் உண்டு; மூன்ைாவது 
அடியில் தகான்ைவருக்கு இைண்டாவது அடியில் தகான்ைவரைவிடக் 
குரைவாக நன்ரம உண்டு. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4510 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அரனவைது 
அைிவிப்பிலும் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம் 
தபற்றுள்ளது. ஆனால், ஜரீர் பின் ஹாஸிம் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
மட்டும் பின்வருமாறு காணப்படுகிைது: முதலாவது அடியிகலகய 
தகான்ைவருக்கு நூறு நன்ரமகள் எழுதப்படுகின்ைன. இைண்டாவது அடியில் 
தகான்ைவருக்கு அரதவிடக் குரைவான நன்ரமயும், மூன்ைாவது அடியில் 
தகான்ைவருக்கு அரதவிடக் குரைவான நன்ரமயும் எழுதப்படும். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "முதலாவது அடியில் 
தகான்ைவருக்கு எழுபது நன்ரமகள் (எழுதப்படும்)'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 39 எறும்புகரளக் தகால்வதற்கு வந்துள்ள தரட.95  
 
4511 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரைத்தூதர்களில் 
ஒருவரை எறும்பு ஒன்று கடித்துவிட்டது. உடகன அந்த எறும் புப் புற்ரைகய 
எரித்துவிடும்படி அவர் கட்ட ரளயிட்டார். அவ்வாகை அது எரிக்கப்பட்டது. 
(இரதக் கண்ட) அல்லாஹ், "ஓர் எறும்பு உம்ரமக் கடித்துவிட்ட காைணத்தால் 
(எனது) தூய்ரமரயப் கபாற்றும் ெமுதாயங்களில் ஒரு ெமுதாயத்ரதகய 
எரித்துவிட்டீகை!'' என்று (அவரைக் கண்டிக்கும் விதத்தில்) அவருக்கு 
அைிவித்தான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.96 இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4512 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரைத்தூதர்களில் ஒருவர் ஒரு 
(பயணத்தில்) மைத்திற்குக் கீகழ தங்கினார். அப்கபாது அவரை எறும்பு ஒன்று 
கடித்துவிட்டது. உடகன அவர் மைத்திற்குக் கீகழயிருந்து தமது மூட்ரட 
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முடிச்சுகரள அப்புைப்படுத்துமாறு கட்டரளயிட்டார். அவ்வாகை 
அப்புைப்படுத்தப்பட்டதும் அந்த எறும்புப் புற்ரை எரித்துவிடும்படி 
கட்டரளயிட்டார். அவ்வாகை அது எரிக்கப்பட்டது. (இரதக் கண்ட) அல்லாஹ் 
"(அந்த) ஒகை ஓர் எறும்ரப நீர் தண்டித்திருக்கக் கூடாதா?'' என்று (அவரைக் 
கண்டிக்கும் விதத்தில்) அவருக்கு அைிவித்தான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.97  
 
4513 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதிஸும் 
ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
இரைத்தூதர்களில் ஒருவர் ஒரு (பயணத் தில்) மைத்திற்குக் கீகழ தங்கினார். 
அப்கபாது அவரை எறும்பு ஒன்று கடித்துவிட்டது. உடகன அவர் மைத்திற்குக் 
கீகழயிருந்த தமது மூட்ரட முடிச்சுகரள அப்புைப்படுத்துமாறு உத்தைவிட்டார். 
அவ்வாகை தெய்யப்பட்டது. பிைகு அந்த எறும்புப் புற்ரைகய தநருப்பால் 
எரித்துவிடுமாறு கட்டரளயிட்டார். அவ்வாகை தெய்யப்பட்டது. அப்கபாது 
அல்லாஹ், "(அந்த) ஒகை ஓர் எறும்ரப நீர் தண்டித்திருக்கக் கூடாதா?'' என்று 
(அவரைக் கண்டிக்கும் விதத்தில்) அவருக்கு அைிவித்தான்.98  
 

பாடம் : 40 பூரனரயக் தகால்வதற்கு வந்துள்ள தரட.  
 
4514 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு பூரனரய, 
அது ொகும்வரை ெிரைரவத்த காைணத்தால் தபண் ஒருத்தி (நைகத்தில்) 
கவதரன தெய்யப்பட்டாள். அரத அரடத்துரவத்தகபாது, அவள் அதற்கு 
உண்பதற்கும் தகாடுக்க வில்ரல; பருகுவதற்கும் தகாடுக்கவில்ரல; பூமியின் 
புழு பூச்ெிகரளத் தின்ன (அரத அவிழ்த்து) விடவுமில்ரல. அதனால் அவள் 
நைகத்தில் நுரழந்தாள்.99 இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
வழியாகவும் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் வழியாகவும் கமலும் இரு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் 
(ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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4515 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு பூரனக்கு 
உண்ணவும் தகாடுக்காமல், பருகவும் தகாடுக்காமல், பூமியின் புழு பூச்ெி 
கரளத் தின்னவும் விடாமல் (ொகும்வரை அரதத் துன்புறுத்திக்தகாண்டு) 
இருந்த காைணத்தால் தபண் ஒருத்தி (நைகத்தில்) கவதரன தெய்யப்பட்டாள். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைாô (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "அவள் அரதக் 
கட்டிரவத் திருந்தாள்' எனும் குைிப்பு இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும், (புழு 
பூச்ெிகள் என்பரதக் குைிக்க "கைாஷ்' என்பதற்குப் பதிலாக) "ஹைைாத்' எனும் 
தொல் ஆளப்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் ஓர் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 41 வாயில்லாப் பிைாணிகளுக்கு நீர் புகட் டுவது, உணவளிப்பது 
ஆகியவற்ைின் ெிைப்பு.  
 
4516 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: "ஒரு மனிதர் ஒரு பாரத 
வழிகய நடந்து தென்றுதகாண்டிருந்தகபாது அவருக்குக் கடுரமயான தாகம் 
ஏற்பட்டது. அவர் (வழி யில்) கிணறு ஒன்ரைக் கண்டார். உடகன அதில் 
இைங்கித் தண்ணரீ் குடித்தார். பிைகு (கிணற்ைிலிருந்து) அவர் தவளிகய 
வந்தார். அப்கபாது நாய் ஒன்று தாகத்தால் (தவித்து) நாக்ரகத் 
ததாங்கவிட்டபடி ஈைமண்ரண நக்கிக்தகாண்டிருப்பரதக் கண்டார். அந்த 
மனிதர் (தமது மனதுக்குள்) "எனக்கு ஏற்பட்டரதப் கபான்ை அகத 
(கடுரமயான) தாகம் இந்த நாய்க்கும் ஏற்பட்டிருக்கின்ைது கபாலும்!'' என்று 
தொல்லிக்தகாண்டார். உடகன (மீண்டும்) அக்கிணற்ைில் இைங்கித் 
(தண்ணரீைத் கதாலால் ஆன) தனது காலுரையில் நிைப்பிக்தகாண்டு, அரதத் 
தமது வாயால் கவ்விய படி கமகலைி வந்து அந்த நாய்க்குப் புகட்டினார். 
அல்லாஹ் இதற்கு நன்ைியாக அவரை (அவரு ரடய பாவங்கரள) 
மன்னித்தான்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். 
(இரதச் தெவியுற்ை) மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இந்த மிருகங்கள் 
விையத்திலும் (அவற்றுக்கு உதவுவதால்) எங்களுக்கு (மறுரமயில்) நற்பலன் 
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கிரடக்குமா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "(ஆம்;) உயிர் பிைாணிகள் ஒவ்தவான்ைின் விையத்திலும் (அதற்கு 
உதவி தெய்யும்பட்ெத்தில் மறுரமயில்) அதற்கான நற்பலன் கிரடக்கும்'' 
என்று தொன் னார்கள்.100  
 
4517 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: விபொரியான ஒரு தபண், கடும் 
தவப்பம் நிரைந்த ஒரு நாளில் நாதயான்று ஒரு கிணற்ரைச் சுற்ைி 
வந்துதகாண்டிருப்பரதக் கண்டாள். அது தாகத்தால் தனது நாக்ரக தவளிகய 
ததாங்கவிட்டுக் தகாண்டிருந்தது. உடகன அப்தபண் தனது காலுரைரயக் 
கழற்ைி (அதில் தண்ணரீை நிைப்பி வந்து அதற்குப் புகட்டி)னாள். அதன் 
காைணமாக அவளுக்குப் பாவமன்னிப்பு வழங்கப்பட்டது. இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.101  
 
4518 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (முன்தனாரு 
காலத்தில்) ஒரு நாய் கிணறு ஒன்ரைச் சுற்ைிச்சுற்ைி வந்துதகாண்டிருந்தது. 
அது தாகத்தால் தெத்துவிடும் நிரலயில் இருந்தது. அப்கபாது பனூ 
இஸ்ைாயலீ் ெமுதாயத்தின் விபொரிகளில் ஒருத்தி அரதப் பார்த்தாள். உடகன 
அவள் தனது காலுரைரயக் கழற்ைி (அதில் தண்ணரீை எடுத்து) அந்த 
நாய்க்குப் புகட்டி னாள். அதன் காைணமாக அவளுக்குப் பாவமன்னிப்பு 
வழங்கப்பட்டது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.102 
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அத்தியாயம் - 40 : தொல்தலாழுக்கம்1 

ஹதஸீ் 4519 - 4539 
 
பாடம் : 1  

காலத்ரத ஏசுவதற்கு வந்துள்ள தரட.2  
 
4519 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள்: வல்லரமயும் 
மாண்பும் உரடய அல்லாஹ் கூைினான்: ஆதமின் மகன் (மனிதன்) காலத்ரத 
ஏசுகிைான். நாகன காலம் (பரடத்தவன்). என் ரகயில்தான் இைவும் பகலும் 
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உள்ளன. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.3 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4520 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வல்லரமயும் 
மாண்பும் உரடய அல்லாஹ் கூைினான்: ஆதமின் மகன் (மனிதன்) என்ரனப் 
புண்படுத்துகிைான்; காலத்ரத ஏசு கிைான். நாகன காலம் (பரடத்தவன்). 
நாகன இைவு பகரல மாைி மாைி வைச்தெய்கிகைன். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.4 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4521 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வல்லரமயும் 
மாண்பும் உரடய அல்லாஹ் தொன்னான்: ஆதமின் மகன் (மனிதன்) என் 
ரனப் புண்படுத்துகிைான்; "காலத்தின் ரக கெதகம!' என்று அவன் கூறுகிைான். 
ஆககவ, உங்களில் ஒருவர் "காலத்தின் ரககெதகம!' என்று கூை கவண்டாம். 
ஏதனனில், நாகன காலம் (பரடத்தவன்). அதில் இைரவயும் பகரலயும் நாகன 
மாைி மாைி வைச்தெய்கிகைன். நான் நாடினால் அவ்விைண்ரடயும் (மாைாமல்) 
பிடித்து (நிறுத்தி)விடுகவன். (பூமிரயச் சுழல விடாமல் நிறுத்திவிடுகவன்.) 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4522 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
"காலத்தின் ரககெதகம!' என்று கூை கவண்டாம். ஏதனனில், அல்லாஹ்கவ 
காலம் (பரடத்தவன்). இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4523 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: காலத்ரத ஏொதீர்கள். ஏதனனில், 
அல்லாஹ்கவ காலம் (பரடத்து இயக்குபவன்). இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
பாடம் : 2 திைாட்ரெரய ("கண்ணியமானது' எனும் தபாருள் தகாண்ட) "கர்ம்' 
என்று தபயரிட்டரழப்பது விரும்பத் தக்கதன்று.5  
 
4524 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் யாரும் 
காலத்ரத ஏெ கவண் டாம். ஏதனனில், அல்லாஹ்கவ காலம் (பரடத்து 
இயக்குபவன்). உங்களில் யாரும் திைாட்ரெரய ("கண்ணியம்' எனும் தபாருள் 
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தகாண்ட) "அல்கர்ம்' என்று தபயரிட்டு அரழக்க கவண்டாம். உண்ரமயில் 
கண்ணி யம் (எனும் தபயருக்குத் தகுதியானவர்) முஸ்லிமான மனிதகை 
ஆவார். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4525 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: திைாட்ரெரய "கர்ம்' (கண்ணியமானது) 
என்று கூைாதீர்கள். ஏதனனில், கண்ணியத்திற்குரியது (எனும் தபயருக்குத் 
தகுதியானது) இரைநம்பிக்ரகயாளரின் இதயகம ஆகும். இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.6 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4526 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: திைாட்ரெரய ("கண்ணியம்' எனும் 
தபாருள் தகாண்ட) "அல்கர்ம்' என்று தபயரிட்டரழக்காதீர்கள். உண்ரமயில் 
கண்ணியம் (எனும் தபயருக்குத் தகுதியானவர்) முஸ்லிமான மனிதகை 
ஆவார். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4527 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
(திைாட்ரெரய) "அல்கர்ம்' (கண்ணியம்) என்று கூை கவண் டாம். உண்ரமயில் 
கண்ணியம் (எனும் தபய ருக்குத் தகுதியானது) இரைநம்பிக்ரகயாளரின் 
இதயகம ஆகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4528 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் 
ஒருவர் திைாட்ரெரய "அல்கர்ம்' (கண்ணியமானது) என்று கூைாதீர்கள். 
உண்ரமயில் கண்ணியம் (எனும் தபயருக்குத் தகுதியானவர்) முஸ்லிமான 
மனிதகை ஆவார்.  
 
4529 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (திைாட்ரெக்கு) "அல்கர்ம்' என்று 
கூைாதீர்கள். மாைாக "அல்ஹப்லா' என்று தொல்லுங்கள். இரத வாயில் பின் 
ஹுஜ்ர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
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4530 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (திைாட்ரெக்கு) "அல்கர்ம்' 
(கண்ணியமானது) என்று (தபயர்) கூைாதீர்கள். மாைாக, "அல்இனப்' என்கைா 
"அல்ஹப்லா' என்கைா கூறுங்கள். இரத வாயில் பின் ஹுஜ்ர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
பாடம் : 3 (அடிரமக்கும் அடிரமப் தபண்ணுக் கும் முரைகய) "அப்த்', "அமத்' 
ஆகிய தொற்கரளயும் (அடிரமயின் உரிரம யாளருக்கு) "மவ்லா', "ெய்யித்' 
ஆகிய தொற்கரளயும் ஆள்வது ததாடர் பான ெட்டம்.7  
 
4531 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் யாரும் 
(தம் அடிரமரய அடிரமகய, அடிரமப் தபண்கண எனும் தபாருள் தகாண்ட) 
அப்தீ, அமத்தீ எனும் தொல்லால் அரழக்க கவண்டாம். (ஏதனனில்,) 
உங்களில் ஒவ்தவாருவரும் அல்லாஹ்வின் அடிரம (அப்து)ககள; உங்களில் 
ஒவ்தவாரு தபண்ணும் அல்லாஹ்வின் அடிரம (அமத்)ககள. மாைாக, 
ஃகுலாமீ, ஜாரியத்தீ, ஃபத்தாய, ஃபத்தாத்தீ ஆகிய தொற்களால் அரழக்கட்டும். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4532 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் யாரும் 
(தம் அடிரமரய) "அப்தீ' என்று கூை கவண்டாம். உங்களில் ஒவ் 
தவாருவரும் அல்லாஹ்வின் அடிரம (அப்து) ககள! மாைாக, "ஃபத்தாய' (என் 
பணியாளகை) என்று அரழக்கட்டும். அடிரம தன் (உரிரம யாளரை) "ைப்பீ' 
(என் அதிபதிகய!) என்று தொல்ல கவண்டாம். மாைாக, "ெய்யிதீ' (என் 
தரலவகை!) என்று அரழக்கட்டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூமுஆவியா (ைஹ்), அஃமஷ் (ைஹ்) ஆகிகயாைது 
அைிவிப்பில், "அடிரம தன் உரிரமயாளரை "மவ்லாய' (எெமாகன!) என்று 
அரழக்க கவண்டாம்'' என்று காணப்படுகிைது.8 அபூமுஆவியா (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "ஏதனனில், அல்லாஹ்கவ உங்கள் "மவ்லா' 
(எெமான்) ஆவான்'' எனக் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
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4533 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் 
யாரும் (ஓர் அடிரமயிடம்) "உன் "ைப்பு'க்கு (அதிபதிக்கு) பருகத் தண்ணரீ் 
தகாடு. உன் "ைப்பு'க்கு உணவு தகாடு. உன் "ைப்பு'க்கு அங்கத் தூய்ரம (உளூ) 
தெய்ய உதவு'' என்று கூை கவண்டாம். உங்களில் யாரும் (தம் உரிரம 
யாளரை) "ைப்ப'ீ என்று கூை கவண்டாம். மாைாக, "ெய்யிதீ', "மவ்லாய' என்று 
கூைட்டும். உங்களில் யாரும் (என் அடிரம, என் அடிரமப் தபண் என்று கூை) 
அப்தீ, அமத்தீ என்று கூை கவண் டாம். மாைாக, "ஃபத்தாய' (என் பணியாள்) 
"ஃபத்தாத்தீ' (என் பணிப்தபண்) என்று கூைட் டும்.9  
 
பாடம் : 4 (மனக் குழப்பத்திலுள்ள) ஒரு மனிதர் ("என் மனம் 
அசுத்தமாகிவிட்டது' எனும் தபாருள் தபாதிந்த) "கபுஸத் நஃப்ெீ' எனும் 
தொல்ரல ஆள்வது தவறுக்கத் தக்கதாகும்.  
 
4534 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் (மனக் 
குழப்பத்திலிருக்கும்) ஒருவர் ("என் மனம் அசுத்தமாகிவிட்டது' எனும் தபாருள் 
தபாதிந்த) "கபுஸத் நஃப்ெீ' எனும் தொல்ரலக் கூை கவண்டாம். மாைாக, ("என் 
மனம் கனத்துவிட்டது' எனும் தபாருள் தகாண்ட) "லகிெத் நஃப்ெீ' எனும் 
தொல்ரலகய கூைட்டும். இரத ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.10 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
அபூபக்ர் பின் அபரீைபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "மாைாக' எனும் 
தொல் இடம்தபைவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4535 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் (மனக் 
குழப்பத்திலிருக்கும்) ஒருவர் ("என் மனம் அசுத்தமாகிவிட்டது' எனும் தபாருள் 
தபாதிந்த) "கபுஸத் நஃப்ெீ' எனும் தொல்ரலக் கூை கவண்டாம். ("என் மனம் 
கனத்துவிட்டது' எனும் தபாருள் தகாண்ட) "லகிெத் நஃப்ெீ' எனும் 
தொல்ரலகய கூைட்டும். இரத ெஹ்ல் பின் ஹுரனஃப் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 5 கஸ்தூரிரய உபகயாகப்படுத்துவதும், அது நறுமணப் தபாருட்களில் 
மிகவும் ெிைந்ததாகும் என்பதும், நறுமணச் தெடிகரளயும் (மலர்கரளயும்) 
வாெரனத் திைவியங்கரளயும் (யாகைனும் அளித்தால் அரத) ஏற்க மறுப்பது 
தவறுக்கத் தக்கதாகும் என்பதும்.11  
 
4536 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பனூ இஸ்ைாயலீ் ெமுதாயத்தில் 
குட்ரடயான தபண் ஒருத்தி இருந்தாள். அவள் உயைமான இரு தபண்களுடன் 
நடந்து தெல்லக்கூடியவளாய் இருந்தாள். (அவரளப் பார்த்து மக்கள் பரிகெிப் 
பார்கள்.) ஆககவ, அவள் மைக்கட்ரடயாலான கால்கரள(ப் தபாருத்தி 
உயைமான அவ்விரு தபண்களுக்குச் ெமமாக தன்ரன) ஆக்கிக் தகாண்டாள். 
கமலும், தங்கத்தாலான கமாதிைம் ஒன்ரை யும் அவள் அணிந்துதகாண்டாள். 
அது (ஒகை தயாரு உட்குழி தகாண்டு) மூடப்பட்டதாக இருந்தது. (அந்தக் 
குழிரயத் தவிை கவறு துவாைங்கள் எதுவும் அதில் இருக்கவில்ரல.) பிைகு 
அவள் அக்குழிக்குள் கஸ்தூரிரய இட்டு நிைப்பினாள். -கஸ்தூரி நறுமணப் 
தபாருட் களில் மிகவும் ெிைந்ததாகும்.- (இவ்வாறு தெய்து தகாண்ட) பின்னர் 
அவள் அவ்விரு தபண் களுக்கிரடகய நடந்து தென்ைாள். ஆககவ, அவரள 
மக்கள் (அரடயாளம்) அைிந்து தகாள்ளவில்ரல. அப்கபாது அவள் (கமாதிைத் 
திலிருந்து கஸ்தூரிரய கமழச் தெய்வதற்காக) தமது ரகரய இவ்வாறு 
அரெத்து ரெரக தெய்தாள். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ைுஅபா (ைஹ்) 
அவர்கள் இரத அைிவிக்கும்கபாது, தமது ரகரய உதைி ரெரக தெய்து 
காட்டினார்கள்.  
 
4537 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பனூ இஸ்ைாயலீ் ெமுதாயத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு தபண்ரணப் 
பற்ைிக் கூைினார்கள். அப்கபாது "அவள் தனது கமாதிைத்தி(ன் நடுக்குழியி)ல் 
கஸ்தூரிரய இட்டு நிைப்பியிருந்தாள். கஸ்தூரி, நறுமணப் தபாருட்களிகலகய 
மிகவும் ெிைந்ததாகும்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4538 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவரிடம் 
வாெரனத் திைவியம் எடுத்துக்தகாள்ளுமாறு ககாைப்பட்டால், அரத அவர் 
மறுக்க கவண்டாம். ஏதனனில், அது எடுத்துச் தெல்வதற்கு எளிதானதும் 
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ெிைந்த நறுமணமும் ஆகும்.12 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4539 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய தாவது: இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
நறுமணப் புரகயிட்டால், அகில் கட்ரடயால் நறுமணப் புரகயிடுவார்கள். 
அதில் கவதைந்த நறுமணப் தபாருரளயும் கெர்க்கமாட்டார்கள். (ெில 
கவரளகளில்) அகிலுடன் கற்பூைத்ரதயும் கபாடுவார்கள். பிைகு 
"இவ்வாறுதான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நறுமணப் 
புரகயிடுவார்கள்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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அத்தியாயம் - 41 : கவிரத1 

ஹதஸீ் 4540 - 4548 
 
4540 ைரீத் பின் சுரவத் அஸ்ஸகஃப ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் (அவர்களது 
வாகனத்தில்) அமர்ந்திருந்கதன். அப்கபாது அவர்கள், "உமய்யா பின் 
அபிஸ்ஸல்த்தின் கவிரதகளில் ஏகதனும் உமக்குத் ததரியுமா?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான் "ஆம் (ததரியும்)'' என்கைன். "பாடு'' என்ைார்கள். உடகன 
நான் ஒரு பாடரலப் பாடிகனன். "இன்னும் பாடு'' என்ைார்கள். பிைகு 
இன்தனாரு பாடரலப் பாடிகனன். "இன்னும் பாடு''என்ைார்கள். இவ்வாகை 
அல்லாஹ்வின் தூதருக்காக நூறு பாடல்கரளப் பாடிக்காட்டிகனன்.2 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ைரீத் பின் சுரவத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என்ரனத் தமக்குப் பின்னால் தமது வாகனத்தில் 
அமைச்தெய்தார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட 
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ஹதீஸ் ைரீத் பின் சுரவத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பா ளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், என்னிடம் உமய்யா பின் அபிஸ் 
ஸல்த்தின் கவிரதகரளப் பாடுமாறு கூைினார் கள்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. கமலும் "உமய்யா பின் அபிஸ்ஸல்த் 
இஸ்லாத்ரதத் தழுவும் அளவுக்கு வந்துவிட்டார்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) கூைியதாகக் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. அப்துர் ைஹ்மான் பின் 
மஹ்தீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அவர் தமது கவிரதயி(ன் 
கருத்துகளா)ல் இஸ்லாத்ரதத் தழுவும் அளவுக்கு வந்துவிட்டார்'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாகக் காணப்படுகிைது.  
 
4541 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அைபியர் தொன்ன தொற்களிகலகய 
மிகவும் ெிைந்தது (கவிஞர்) லபதீ் தொன்ன "அைிக! அல்லாஹ்ரவத் தவிை 
அரனத்துப் தபாருட்களுகம அழியக்கூடியரவகய'' எனும் தொல்தான். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.3 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4542 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கவிஞர் தொன்ன 
தொற்களிகலகய மிகவும் உண்ரமயான தொல், (கவிஞர்) லபதீ் தொன்ன 
"அைிக! அல்லாஹ்ரவத் தவிை அரனத்துப் தபாருட்களுகம 
அழியக்கூடியரவகய'' எனும் தொல்தான். (கவிஞர்) உமய்யா பின் 
அபிஸ்ஸல்த் இஸ்லாத்ரதத் தழுவும் அளவுக்கு வந்துவிட்டார். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4543 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கவிஞர் தொன்ன 
பாடல்களிகலகய மிகவும் உண்ரமயான பாடல், "அைிக! அல்லாஹ்ரவத் 
தவிை அரனத்துப் தபாருட்களுகம அழியக்கூடியரவகய'' எனும் பாடல்தான். 
(கவிஞர்) இப்னு அபிஸ்ஸல்த் இஸ்லாத் ரதத் தழுவும் அளவுக்கு 
வந்துவிட்டார். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4544 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கவிஞர்கள் யாத்த பாடல்களிகலகய 
மிக உண்ரமயானது, "அைிக! அல்லாஹ்ரவத் தவிை அரனத்துப் 
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தபாருட்களுகம அழியக்கூடியரவகய'' எனும் பாடல்தான். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4545 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கவிஞர் தொன்ன 
தொற்களிகலகய மிக உண்ரமயான தொல் (கவிஞர்) லபதீ் தொன்ன "அைிக! 
அல்லாஹ்ரவத் தவிை அரனத்துப் தபாருட்களுகம அழியக்கூடியரவகய'' 
எனும் தொல்தான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த அைிவிப்பில், இரதவிடக் கூடுதலான தகவல் இல்ரல.  
 
4546 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மனிதரின் 
வயிற்ைில், புரைகயாடும் அளவுக்குச் ெீழ் ெலம் நிைம்பியிருப்பது, கவிரதயால் 
நிைம்பியிருப்பரதவிடச் ெிைந்ததாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.4 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அபூபக்ர் பின் அபரீைபா 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: ஹஃப்ஸ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
"புரைகயாடும் அளவுக்கு' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  
 
4547 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவருரடய வயிறு 
கவிரத யால் நிைம்பியிருப்பரதவிடப் புரைகயாடும் அளவுக்குச் ெீழ் 
ெலத்தால் நிைம்பியிருப்பது நன்று. இரத ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4548 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "அல்அர்ஜ்' எனுமிடத்தில் பயணம் 
தெய்துதகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது கவிஞர் ஒருவர் கவிரதகரளப் 
பாடிக்தகாண்டு எதிரில் வந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அந்த 
ரைத்தாரனப் பிடியுங்கள். ஒரு மனிதருரடய வயிறு கவிரதயால் 
நிைம்பியிருப்பரதவிடச் ெீழ் ெலத்தால் நிைம்பியிருப்பது நன்று'' என்று 
கூைினார்கள்.5 
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அத்தியாயம் 42 கனவுகள் 

 

ஹதஸீ் 4549 - 4572 

 

பாடம் : 1 பகரடக்காய் விரளயாட்டு ("நர்த ைீர்') தரட 
தெய்யப்பட்டதாகும்.6 
 
4549 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பகரடக்காய் ஆட்டம் (நர்தைீர்) 
விரள யாடியவர், தமது ரகரயப் பன்ைி இரைச்ெியி லும் இைத்தத்திலும் 
கதாய்த்தவரைப் கபான்ைவர் ஆவார். இரத புரைதா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4550 அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நான் (உைக்கத்தில்) பல கனவுகரளக் கண்டுவந்கதன். அதனால் 
எனக்குக் குளிர் காய்ச்ெல் ஏற்பட்டது. இருந்தாலும், அதற்காக நான் 
கபார்ரவரயப் கபார்த்திக்தகாண்டிருக்க வில்ரல. இறுதியில் (ஒரு நாள்) 
நான் அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கரளச் ெந்தித்து அவர்களிடம் அரதப் பற்ைித் 
ததரிவித்கதன். அப்கபாது அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "நல்ல கனவு அல்லாஹ்விடமிருந்து வருவதாகும். தகட்ட 
கனவு ரைத்தானிடமி ருந்து வருவதாகும். உங்களில் ஒருவர் தாம் 
விரும்பாத (தீய கனவு) ஒன்ரைக் கண்டால் அவர் தமது இடப் பக்கத்தில் 
மூன்று முரை துப்பட்டும்; அதிலிருந்து காக்குமாறு அல்லாஹ் விடம் அவர் 
பாதுகாப்புக் ககாைட்டும். (இப்படிச் தெய்தால்) அவருக்கு அது எந்தத் தீங்கும் 
இரழத்திட இயலாது'' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன் என்ைார்கள்.2 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - அபூகத்தாதா 
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(ைலி) அவர்களிடமிருந்து அபூ ெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவிக்கும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "நான் பல கனவுகரளக் கண்டுவந்கதன். 
அதனால் எனக்குக் குளிர் காய்ச்ெல் ஏற்பட்டது. இருந்தாலும், அதற்காக நான் 
கபார்ரவரயப் கபார்த்திக்தகாண்டிருக்கவில்ரல'' என்று அபூெலமா பின் 
அப்திர் ைஹ்மான் கூைிய குைிப்பு (ஆைம்பத்தில்) இடம்தபைவில்ரல. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் யூனுஸ் (ைஹ்), மஅமர் (ைஹ்) ஆகிகயாைது 
அைிவிப்பில், "அதனால் எனக்குக் குளிர் காய்ச்ெல் ஏற்பட்டது'' எனும் குைிப்பு 
இல்ரல. யூனுஸ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அவர் உைக்கத்திலிருந்து 
விழித்ததழுந்ததும் தமது இடப் பக்கத்தில் மூன்று முரை துப்பட்டும்'' என்று 
கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
4551 அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: "நல்ல கனவு அல்லாஹ்விடமிருந்து வருவதாகும். தகட்ட 
கனவு ரைத்தானிடமி ருந்து வருவதாகும். ஆககவ, உங்களில் ஒருவர் தாம் 
விரும்பாத ஒரு விையத்ரத (கனவில்) கண்டால் (கண் விழிக்கும்கபாது) 
தமது இடப் பக்கத்தில் மூன்று முரை துப்பி விட்டு, அதன் தீங்கிலிருந்து 
அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாைட்டும். (இப்படிச் தெய்தால்) அதனால் 
அவருக்கு எந்தப் பாதிப்ரபயும் ஏற் படுத்த முடியாது'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என அபூ கத்தாதா (ைலி) அவர்கள் 
தொன்னரத நான் தெவியுற்கைன். இந்த ஹதீரஸ நான் ககட்(டு அைிந்து 
விட்)ட காைணத்தால், மரலரயவிடக் கனமான ஒரு கனரவ நான் 
கண்டாலும்கூட அரத நான் தபாருட்படுத்துவதில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூெலமா (ைஹ்) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ரலஸ், அப்துல்லாஹ் பின் 
நுரமர் (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில், அபூ ெலமா (ைஹ்) அவர்களின் 
(இறுதிக்) கூற்று இடம்தபைவில்ரல. முஹம்மத் பின் ரும்ஹ் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "கமலும், அவர் முன்பு படுத்திருந்த பக்கத்திலிருந்து 
திரும்பிப் படுத்துக்தகாள்ளட்டும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைியதாகக் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
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4552 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நல்ல கனவு 
அல்லாஹ்விடமிருந்து வருவதாகும். தகட்ட கனவு ரைத்தானிடமிருந்து 
வருவதாகும். ஒருவர் கனவு ஒன்ரைக் கண்டு அதில் எரதகயனும் அவர் 
தவறுத்தால், அவர் தமது இடப் பக்கத்தில் மூன்று முரை துப்பிவிட்டு, 
ரைத்தானிடமிருந்து (காக்குமாறு) அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாைட்டும். 
அப்படிச் தெய்தால் அவருக்கு அது எந்தப் பாதிப்ரபயும் ஏற்படுத்தாது. கமலும், 
அரதப் பற்ைி யாரிடமும் அவர் ததரிவிக்க கவண்டாம். அழகிய கனவு 
ஒன்ரை அவர் கண்டால், அவர் ஆனந்தமரடயட்டும். அரதப் பற்ைி தமது 
கநெத்திற்குரியவரைத் தவிை கவறு யாரிடமும் ததரிவிக்க கவண்டாம். இரத 
அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4553 அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃவ்ப் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நான் பல கனவுகரளக் கண்டு, அதனால் உடல்நலம் 
பாதிக்கப்பட்டுவந்கதன். இந்நிரல யில் நான் அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கரளச் 
ெத்தித்(து அது குைித்து ததரிவித்)கதன். அப்கபாது அவர்கள் கூைினார்கள்: 
நானும் பல கனவுகரளக் கண்டு உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு வந்கதன். 
இறுதியில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நல்ல கனவு 
அல்லாஹ்விடமிருந்து வருவதாகும். ஆககவ, உங்களில் ஒருவர் தாம் 
விரும்புகின்ை கனதவான்ரைக் கண்டால் தமது கநெத்துக்குரியவரைத் தவிை 
கவறு யாரிடமும் அரதப் பற்ைித் ததரிவிக்க கவண்டாம். அவர், தாம் 
விரும்பாதரதக் கண்டால் தமது இடப் பக்கத்தில் மூன்று முரை துப்பிவிட்டு, 
ரைத்தானின் தீங்கிலி ருந்தும் அந்தக் கனவின் தீங்கிலிருந்தும் 
அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாைட்டும். அந்தக் கனரவப் பற்ைி யாரிடமும் 
ததரிவிக்க கவண்டாம். அவ்வாறு தெய்தால் அது அவருக்கு எந்தப் 
பாதிப்ரபயும் ஒருகபாதும் ஏற்படுத்த முடியாது'' என்று கூைியரதக் 
ககட்கடன். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4554 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
தாம் விரும்பாத கனதவான்ரைக் கண்டால் தமது இடப் பக்கத்தில் மூன்று 
முரை துப்பிவிட்டு, ரைத்தானிடமிருந்து (காக்குமாறு) அல்லாஹ்விடம் 
பாதுகாப்புக் ககாரிவிட்டு, கவறு பக்கத்தில் திரும்பிப் படுத்துக்தகாள்ளட்டும். 
இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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4555 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: காலம் சுருங்கும்கபாது ஒரு முஸ்லிம் 
காணும் கனவு தபாய்யாகப் கபாவதில்ரல. உங் களில் (நல்ல) உண்ரமயான 
கனவு காண்ப வகை உண்ரம கபசுகின்ைவர் ஆவார். ஒரு முஸ்லிம் காணும் 
(நல்ல) கனவு நபித்துவத்தின் நாற்பத்ரதந்து பாகங்களில் ஒன்ைாகும். 
கனவுகள் மூன்று வரகயாகும். நல்ல கனவு அல்லாஹ்விடமிருந்து வரும் 
நற்தெய்தி யாகும். கவரலயளிக்கக்கூடிய கனவு ரைத்தா னிடமிருந்து 
வருவதாகும். இன்தனாரு வரக ஒரு மனிதரின் உள்ளத்தில் கதான்றுகின்ை 
பிைரமயாகும். ஆககவ, உங்களில் ஒருவர் தாம் விரும்பாத கனதவான்ரைக் 
கண்டால், உடகன அவர் எழுந்து (இரைவரனத்) ததாழட்டும். அரதப் பற்ைி 
மக்களிடம் ததரிவிக்க கவண்டாம். நான் காலில் விலங்கிடப்படுவரதப் 
கபான்று கனவு காண் பரத விரும்புகிகைன். கழுத்தில் விலங்கிடப்படுவரதப் 
கபான்று காண்பரத தவறுக்கிகைன். கால் விலங்கு, மார்க்கத்தில் 
நிரலத்திருப்பரதக் குைிக்கும்.3 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அப்துல் வஹ்ஹாப் 
அஸ்ஸகஃப ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: (கால் விலங்கு மற்றும் கழுத்து 
விலங்கு பற்ைிய) இறுதிக் குைிப்பு ஹதீஸி கலகய உள்ளதா, அல்லது 
அைிவிப்பாளர் இப்ன ெீரீன் (ைஹ்) அவர்களின் கூற்ைா என்பது எனக்குத் 
ததரியவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் அைிவிப்பாளர் மஅமர் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: காலில் விலங்கிடப் படுவரதப் கபான்று காண்பரத என் 
மனம் விரும்புகிைது. கழுத்தில் விலங்கிடப்படுவரதப் கபான்று காண்பரத 
நான் தவறுக்கிகைன். கால் விலங்கு மார்க்கத்தில் உறுதியுடன் இருப் பரதக் 
குைிக்கும். நபி (ஸல்) அவர்கள், "இரை நம்பிக்ரகயாளர் காணும் நல்ல கனவு 
நபித்து வத்தின் நாற்பத்தாறு பாகங்களில் ஒன்ைாகும்'' என்று கூைினார்கள் 
என அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பா 
ளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "காலம் சுருங்கிவிட்டால்...'' 
என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. அதில் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாகக் 
குைிப்பு இல்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "கழுத்தில் விலங்கிடப்படுவரதப் கபான்று காண்பரத நான் 
தவறுக்கிகைன்'' என்பது, இறுதிவரையுள்ள தகவரல விளக்க இரடச்கெர்ப்பாக 
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("இத்ைாஜ்') அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாகக் காணப்படுகிைது. அதில் 
"நல்ல கனவு நபித்துவத்தின் நாற்பத்தாறு பாகங்களில் ஒன்ைாகும்'' எனும் நபி 
(ஸல்) அவர்களின் கூற்று இடம்தபைவில்ரல.  
 
4556 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
இரைநம்பிக்ரகயாளர் காணும் (நல்ல) கனவு நபித்துவத்தின் நாற்பத்தாறு 
பாகங்களில் ஒன்ைாகும். இரத உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.4 இந்த ஹதீஸ் ஆறு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 
வாயிலாக கநைடியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4557 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
இரைநம்பிக்ரகயாளர் காணும் (நல்ல) கனவு நபித்துவத்தின் நாற்பத்தாறு 
பாகங்களில் ஒன்ைாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.5 - அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
ஒரு "முஸ்லிம் காணும்' அல்லது "அவருக் குக் காட்டப்படும்' நல்ல கனவு 
நபித்துவத்தின் நாற்பத்தாறு பாகங்களில் ஒன்ைாகும். இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. - அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
ஒரு நல்ல மனிதரின் கனவு நபித்துவத் தின் நாற்பத்தாறு பாகங்களில் 
ஒன்ைாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4558 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நல்ல கனவு 
நபித்துவத்தின் எழுபது பாகங் களில் ஒன்ைாகும். இரத இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ரலஸ் (ைஹ்) 
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அவர்களது அைிவிப்பில், "நபித்துவத்தின் எழுபது பாகங் களில் ஒன்ைாகும்'' 
என்று இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக நான் கருதுகிகைன் என 
நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் குைிப்பிட்டதாகக் காணப்படுகிைது.  
 

பாடம் : 1 "கனவில் யார் என்ரனக் கண்டாகைா நிச்ெயமாக அவர் 
என்ரனகய கண்டார்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியது.6  
 
4559 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கனவில் யார் 
என்ரனக் கண்டாகைா நிச்ெயமாக அவர் என்ரனகய கண்டார். ஏதனனில், 
ரைத்தான் என் உருவத்தில் காட்ெியளிக்கமாட்டான். இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.7 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4560 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கனவில் என்ரன 
யார் காண்கிைாகைா அவர் "விழிப்பிலும் என்ரனக் காண்பார்'. அல்லது 
"விழிப்பில் என்ரனக் கண்டவரைப் கபான் ைவர் ஆவார்'. (ஏதனனில்,) 
ரைத்தான் என் உருவத்தில் காட்ெியளிக்கமாட்டான். இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.8 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. - அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
(கனவில்) யார் என்ரனக் கண்டாகைா அவர் நிஜத்ரதகய நிச்ெயமாக கண்டார். 
இரத அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.9 - கமற்கண்ட இரு 
ஹதீஸ்களும் மற்கைார் அைி விப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளன.  
 
4561 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உைக்கத்தில் யார் என்ரனக் கண்டாகைா நிச்ெயமாக அவர் 
என்ரனகய கண்டார். என்ன விையம் என்ைால், என் உருவில் காட்ெியளிக்க 
ரைத்தானுக்குத் தகுதியில்ரல'' என்றும், "உங்களில் ஒருவர் தீய 
கனதவான்ரைக் கண்டால் உைக்கத்தில் தம்முடன் ரைத்தான் 
விரளயாடியது குைித்து எவரிட மும் ததரிவிக்க கவண்டாம்'' என்றும் 
கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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4562 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உைக்கத்தில் யார் 
என்ரனக் கண்டாகைா நிச்ெயமாக அவர் என்ரனகய கண்டார். ஏதனனில், 
என்ரனப் கபான்று காட்ெியளிக்க ரைத்தா னுக்குத் தகுதியில்ரல. இரத 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

பாடம் : 2 கனவில் ரைத்தான் தம்மிடம் விரள யாடியது குைித்து 
யாரிடமும் அைிவிக் கலாகாது.  
 
4563 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் கிைாமவாெி ஒருவர் வந்து, "எனது தரல துண் டிக்கப்படுவரதப் 
கபான்றும் நான் அரதப் பின்ததாடர்ந்து தெல்வரதப் கபான்றும் கனவு 
கண்கடன்'' என்று கூைினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அவ ரைக் கண்டித்துவிட்டு, "கனவில் உம்மிடம் ரைத்தான் விûளாயாடியது 
குைித்து (யாரிடமும்) ததரிவிக்காகத'' என்று கூைினார்கள்.10 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
4564 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: கிைாமவாெி ஒருவர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! எனது தரல தவட் டப்பட்டு 
அது உருண்கடாடிச் தெல்வரதப் கபான்றும் அரதப் பின்ததாடர்ந்து நான் 
கவகமாகச் தெல்வரதப் கபான்றும் கனவு கண்கடன்'' என்று கூைினார்கள். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உமது கனவில் ரைத்தான் 
உம்மிடம் விரளயாடியது குைித்து நீர் மக்களிடம் ததரிவிக்காகத'' என்று 
கூைினார்கள். பிைகு நபி (ஸல்) அவர்கள் (மக்களி ரடகய) உரை 
நிகழ்த்தியகபாது, "உங்களில் ஒருவைது கனவில் ரைத்தான் அவரிடம் 
விரளயாடியரதப் பற்ைி (யாரிடமும்) ததரி விக்க கவண்டாம்'' என்று 
கூைியரதயும் நான் ககட்கடன்.  
 
4565 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! கனவில் எனது தரல 
துண்டிக்கப்படுவரதப் கபான்று நான் கண்கடன்'' என்று கூைினார். அரதக் 
ககட்டு நபி (ஸல்) அவர்கள் ெிரித்துவிட்டு, "உங்களில் ஒருவருரடய கனவில் 
ரைத்தான் அவரிடம் விரளயாடினால், அரதப் பற்ைி அவர் மக்களிடம் 
ததரிவிக்க கவண்டாம்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
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அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூபக்ர் பின் அபரீைபா 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "உங்களில் ஒருவரிடம் கனவில் 
விரளயாடப்பட்டால்'' என்று இடம்தபறுகிைது. "ரைத்தான் விரளயாடினால்' 
எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  
 

பாடம் : 3 கனவுக்கு விளக்கமளித்தல்11  
 
4566 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
நான் கநற்ைிைவு கனவில் கமகம் ஒன்ரைக் கண்கடன். அந்த கமகத்திலிருந்து 
தநய்யும் கதனும் தொட்டிக்தகாண்டிருந்தன. உடகன மக்கள் தம் ரககரளக் 
காட்டி அவற்ரைப் பிடித்துக்தகாண்டிருக்கக் கண்கடன். (அவர் களில்) அதிகம் 
பிடித்தவர்களும் உண்டு; குரைவாகப் பிடித்தவர்களும் உண்டு. அப்கபாது ஒரு 
கயிறு வானத்திலிருந்து பூமிவரை வந்து கெர்ந்தரதயும் நான் கண் கடன். 
உடகன (அல்லாஹ்வின் தூதகை!) நீங்கள் அந்தக் கயிற்ரைப் பற்ைிக்தகாண்டு 
கமகல தென்றுவிடக் கண்கடன். பிைகு உங்க ளுக்குப்பின் மற்தைாரு மனிதர் 
அரதப் பற்ைிக்தகாண்டு அவரும் கமகல தென்று விட்டார். பிைகு 
(மூன்ைாவதாக) இன்தனாரு மனித ரும் அரதப் பற்ைிக்தகாண்டு அவரும் 
கமகல தென்றுவிட்டார். பிைகு (நான்காவதாக) இன் தனாரு மனிதர் அரதப் 
பற்ைிக்தகாள்ள கயிறு அறுந்துவிட்டது. பிைகு மறுபடியும் அக்கயிறு 
அவருக்காக இரணக்கப்பட்டகபாது, அந்த மனிதர் (அரதப் பற்ைிக்தகாண்டு) 
கமகல தென்றுவிட்டார்'' என்று தொன்னார். அப்கபாது (அங்கிருந்த) அபூபக்ர் 
(ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என் தந்ரத தங்க ளுக்கு 
அர்ப்பணமாகட்டும்! அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! என்ரன விடுங்கள்; 
இந்தக் கனவுக்கு நான் விளக்கமளிக்கிகைன்'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(ெரி) இதற்கு விளக்கம் தொல்லுங்கள்'' 
என்று தொன்னார்கள். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள், "அந்த கமகம் "இஸ்லாம்' 
எனும் கமகமாகும். அதிலிருந்து தொட்டிக் தகாண்டிருந்த தநய்யும் கதனும் 
குர்ஆனின் இனிரமயும் தமன்ரமயும் ஆகும். மக்கள் (தங்கள் ரககரளக் 
காட்டி) அதிலிருந்து பிடித்ததானது, குர்ஆனிலிருந்து அதிகம் கற்ைவர்கரளயும் 
குரை வாகக் கற்ைவர்கரளயும் குைிக்கிைது. வானிலிருந்து பூமிவரை 
வந்துகெர்ந்த அந்தக் கயிைானது, நீங்கள் இருந்துவருகின்ை ெத்திய 
(மார்க்க)மாகும். அரத நீங்கள் (பின்)பற்றுகிைரீ்கள். அல்லாஹ் உங்கரள 
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(வானளவுக்கு) உயர்த்திவிடுகிைான். பிைகு உங்களுக்குப் பின்னால் இன்தனாரு 
மனிதர் அரதப் பற்றுகிைார். அதன்மூலம் அவரும் உயர்ந்துவிடுகிைார். அதன் 
பின்னர் இன்தனாரு மனிதர் அரதப் பற்ைிக்தகாண்டு அவரும் 
உயர்ந்துவிடுகிைார். அரத (நான்காவதாக) மற்தைாருவர் பற்றுகிைார். 
(முதலில்) அக்கயிறு அறுந்துவிடுகிைது. பிைகு அவருக்காக மீண்டும் 
அக்கயிறு இரணக்கப் பட்டவுடன் அரதப் பற்ைிக்தகாண்டு அவரும் 
உயர்ந்துவிடுகிைார்'' என்று கூைிவிட்டு, "அல் லாஹ்வின் தூதகை! என் தந்ரத 
தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்! தொல்லுங்கள்! (நான் தொன்ன விளக்கம்) 
ெரியா? அல்லது தவைா?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ெிலவற்ரைச் ெரியாகச் தொன்னரீ்கள்; ெில வற்ரைத் தவைாகச் 
தொல்லிவிட்டீர்கள்'' என் ைார்கள். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் வின் 
தூதகை! அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் தவைாகக் கூைியரதத் தாங்கள் 
எனக்குத் ததரிவிக்க கவண்டும்'' என்ைார்கள். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(இரத) ெத்தியம் தெய்து ககட்காதீர்கள் (நான் இரதப் பற்ைிச் 
தொல்லப் கபாவதில்ரல)'' என்ைார்கள்.12 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. (கமற்கண்ட அைிவிப்பு அல்லாத) 
மற்ை அைிவிப்புகளில் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், அல்லது அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிப்பதாகத் துவங்குகிைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், நபி (ஸல்) அவர்கள் உஹுதுப் கபாரை 
முடித்துக்தகாண்டு திரும்பியகபாது அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் கநற்ைிைவு கனவில் கமகம் ஒன்ரைக் 
கண்கடன். அதிலிருந்து தநய்யும் கதனும் தொட்டிக்தகாண்டிருந்தது...'' என்று 
கூைியதாக ஹதீஸ் ஆைம்ப மாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி), அல்லது அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் அைிவிப்பாளர் அப்துர் 
ைஸ்ஸாக் (ைஹ்) அவர்கள் பின்வரும் குைிப்ரபயும் ததரிவித்துள்ளார்கள்: 
மஅமர் (ைஹ்) அவர்கள் ெில கவரளகளில் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்தும் கவறுெில கவரளகளில் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்தும் அைிவிக்கிைார்கள். அதில் "ஒரு மனிதர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, நான் கநற்ைிைவு (கனவில்) கமகம் ஒன்ரைக் 
கண்கடன்...'' என்று கூைியதாக ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

2120

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் கனவுகள்



 
 
 

இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் தம் 
கதாழர்களிடம் "உங்களில் எவகைனும் கனவு கண்டிருந்தால் அரத என்னிடம் 
கூறுங் கள்; அதற்கு நான் விளக்கம் தொல்கிகைன்' என்று ககட்பது வழக்கம். 
அப்கபாது ஒரு மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் கமகதமான்ரைக் 
கண்கடன்...' என்று கூைியதாக ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 

பாடம் : 4 நபி (ஸல்) அவர்கள் கண்ட கனவு  
 
4567 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் ஒரு நாள் 
இைவில் கனவு ஒன்ரைக் கண்கடன். நாம் (கதாழர்) உக்பா பின் ைாஃபிஉ அல் 
அன்ொரீ அவர்களது இல்லத்தில் இருந்கதாம். அப்கபாது நம்மிடம் "ருதப் பின் 
தாப்' (எனும் உயர்) வரக கபரீச்ெம் பழங்கள் தகாண்டுவைப்பட்டரதப் 
கபான்ைிருந்தது. அதற்கு நான், இம்ரமயில் நமக்கு கிரடக்கும் உயர்ரவயும் 
மறுரமயில் கிரடக்கும் நல்ல முடிரவயும் நமது மார்க்கம் (பலமான 
அடித்தளத்ரதக் தகாண்டு) முழுரமயாகிவிட்டது என்பரதயும் விளக்கமாகக் 
கண்கடன்.13 இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4568 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் கனவில் ஒரு 
குச்ெியால் பல் துலக்கு வரதப் கபான்று கண்கடன். அப்கபாது (என் 
அருகிலிருந்த) இரு மனிதர்கள் (அந்தக் குச்ெிக்காகப் கபாட்டியிட்டுக்தகாண்டு) 
என்ரன இழுத்தனர். அவர்களில் ஒருவர் மற்ைவரைவிட வயதில் 
தபரியவைாக இருந்தார். அவர்களில் வயதில் ெிைியவரிடம் பல் துலக் கும் 
அந்தக் குச்ெிரய நான் தகாடுத்கதன். அப்கபாது என்னிடம் "வயதில் 
மூத்தவருக்கு முன்னுரிரம தருவைீாக'' என்று தொல்லப் பட்டது. ஆககவ, 
நான் தபரியவரிடம் அந்தக் குச்ெிரயக் தகாடுத்கதன். இரத அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.14  
 
4569 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் மக்கா நகரிலிருந்து 
புலம்தபயர்ந்து கபரீச்ெந்கதாட்டங்கள் நிரைந்த ஒரு பூமிக்குச் தெல்வதாகக் 
கனவு கண்கடன். அந்தப் பூமி "யமாமா'வாககவா அல்லது "ஹஜைா'ககவா 
இருக்கும் என்றுதான் நான் எண்ணிகனன். ஆனால், நான் கண்ட அந்த நகைம் 
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யஸ்ரிப் - மதீனா- ஆகி விட்டது. கமலும், அக்கனவில் நான் (என்) வாள் 
ஒன்ரை அரெக்க, அதன் முரன முைிந்துவிட்ட தாகக் கண்கடன். அது 
உஹுதுப் கபாரின்கபாது இரைநம்பிக்ரகயாளர்களுக்கு ஏற்பட்ட இழப்ரபக் 
குைித்தது. பிைகு (அகத கனவில்) மற்தைாரு முரை அந்த வாரள நான் 
அரெக்க, அது முன்பிருந்தரதவிட மிக அழகாக மாைிவிட்டது. அது 
அல்லாஹ் (அகத உஹுதுப் கபாரில்) தகாணர்ந்த மறுமலர்ச்ெிரய யும் (ெிதைி 
ஓடிய) முஸ்லிம்கள் மீண்டும் ஒன்றுதிைண்டரதயும் குைிக்கும். கமலும், 
அக்கனவில் காரள மாடுகள் ெிலவற்ரை (அறுக்கப்படுவரதப் கபான்று) நான் 
கண் கடன். அல்லாஹ் நன்ரமயளிப்பவன். (அதாவது "வல்லாஹு ரகர்' 
எனும் ெப்தத்ரதக் ககட்கடன்.) காரள மாடுகள் என்பது உஹுதுப் கபார் 
நாளில் தகால்லப்பட்ட இரைநம்பிக்ரகயாளர்கரளக் குைிப்பதாகும். நன்ரம 
(ரகர்) என்பது (உஹுதுப் கபாருக்குப்) பின்னர் அல்லாஹ் நமக்குக் 
தகாணர்ந்த நன்ரமயும் (இைண்டாம்) பத்ருப் கபாருக்குப் பிைகு அல்லாஹ் 
நமக்களித்த வாய்ரமக்கான பரிசும் (அதாவது ரகபர் மற்றும் மக்கா 
தவற்ைிகளும்) ஆகும். இரத அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக் கிைார்கள்.15 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4570 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களது 
காலத்தில் மகா தபாய்யன் முரெலிமா (யமாமாவிலிருந்து) மதீனாவுக்கு 
வந்தான். அவன், "முஹம்மத், தமக்குப் பிைகு (தூதுத்துவம் மற்றும் ஆட்ெித் 
தரலரமயின்) தபாறுப்ரப எனக்கு அளி(ப்ப தாக வாக்குறுதியளி)த்தால்தான் 
நான் அவரைப் பின்பற்றுகவன்'' என்று கூைலானான். அவன் தன் ெமுதாய 
மக்கள் பலருடன் மதீனா வந்திருந்தான்.16 நபி (ஸல்) அவர்கள், (தம் 
கபச்ொளர்) ஸாபித் பின் ரகஸ் பின் ைம்மாஸ் (ைலி) அவர்கள் தம் முடன் 
இருக்க, அவரன கநாக்கி வந்தார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்களது 
ரகயில் கபரீச்ெ மட்ரடத் துண்டு ஒன்று இருந்தது. முரெலிமா தன் 
கதாழர்களுடனிருக்க நபி (ஸல்) அவர்கள் அவனருகக (வந்து) நின்றுதகாண்டு, 
இந்த(ப் கபரீச்ெ மட்ரட)த் துண்ரட நீ ககட்டால்கூட நான் இரத உனக்குக் 
தகாடுக்கமாட்கடன். அல்லாஹ் உன் விையத்தில் முடிவு தெய்திருப்பரத 
மீைிச் தெல்ல என்னால் முடியாது. நீ (எனக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்து) முதுரகக் 
காட்டினால், அல்லாஹ் உன்ரன அழித்துவிடுவான். கமலும், (என் கனவில்) 
எனக்குக் காட்டப்பட்ட அகத ஆளாகத்தான் உன்ரன நான் காண்கிகைன். 
இகதா, இவர்தான் ஸாபித். இவர் என் ொர்பாக உனக்குப் பதிலளிப்பார்'' என்று 
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தொல்லிவிட்டு, அவனிடமிருந்து திரும்பிவிட்டார்கள். இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் கூைி னார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(என் 
கனவில்) எனக்குக் காட்டப்பட்ட அகத ஆளாகத்தான் உன்ரன நான் 
காண்கிகைன்'' என்று (முரெலமாவிடம்) தொன்னரதப் பற்ைி நான் 
ககட்டகபாது, அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"நான் தூங்கிக் தகாண்டிருந்தகபாது (கனவில்) என் இரு ரகக ளிலும் இரு 
தங்கக் காப்புகரளக் கண்கடன். அவற்ைின் (விளக்கம் எனக்குத் ததரியாமல் 
இருந்த) நிரல என்ரனக் கவரலயில் ஆழ்த் தியது. அகத கனவில் 
அவ்விைண்ரடயும் ஊதிவிடும்படி எனக்குக் கட்டரளயிடப்பட் டது. அவ்வாகை 
நான் ஊதிவிட்கடன். உடகன அவ்விைண்டு (காப்புகளு)ம் பைந்துவிட்டன. 
எனகவ, நான் அவ்விைண்டுக்கும் "எனக்குப்பின் தவளிப் படவிருக்கின்ை மகா 
தபாய்யர்கள் இருவர்' என்று விளக்கம் கண்கடன். அவ்விருவரில் ஒருவன் 
"ஸன்ஆ'வாெியான அன்ஸீ;17 மற்தைாருவன் "யமாமா'வாெியான முரெலிமா'' 
என்று தொன்னார்கள்.18  
 
4571 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் 
தூங்கிக்தகாண்டிருக்கும்கபாது (கனவில்) பூமியின் கருவூலங்கள் எனக்கு 
வழங்கப்பட்டன. அப்கபாது என் ரகயில் தங்கக் காப்புகள் இைண்டு 
ரவக்கப்பட்டன. அரவ எனக்குப் தபரும் சுரமயாகத் ததன்பட்டன; அவற்ைின் 
(விளக்கம் ததரியாத) நிரல என்ரனக் கவரலயில் ஆழ்த்தி யது. அப்கபாது 
அவ்விைண்ரடயும் ஊதிவிடும்படி எனக்குக் கட்டரளயிடப்பட்டது. 
அவ்விைண்ரட யும் நான் ஊதிவிட்கடன். அவ்விைண்டும் (பைந்து) 
தென்றுவிட்டன. "அவ்விைண்டும் எந்த இரு மகா தபாய்யர்களுக்கிரடகய நான் 
இருக்கிகைகனா அவர்கரளக் குைிக்கும்' என்று நான் விளக்கம் கண்கடன். 
அவ்விரு தபாய்யர்கள் (அன்ஸீ என்ை) "ஸன்ஆ'வாெியும் (முரெலிமா என்ை) 
"யமாமா'வாெியும் ஆவர்.19  
 
4572 ெமுைா பின் ஜுன்தப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
சுப்ஹுத் ததாழு ரகரய முடித்ததும் எங்கரள கநாக்கித் திரும்பி, "உங்களில் 
யாகைனும் இன்ைிைவு கனவு ஏகதனும் கண்டீர்களா?'' என்று ககட்பார்கள்.20  
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அத்தியாயம் - 43 : நபிமார்களின் ெிைப்புகள்1 

ஹதஸீ் 4573 - 4746 
 

பாடம் : 1 நபி (ஸல்) அவர்களின் வமிொவளி யின் ெிைப்பும்  
அவர்கள் நபியாக நிய மிக்கப்படுவதற்குமுன் அவர்களுக்கு "கல்' ெலாம் 
தொன்னதும்.2  
 
4573 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ், 
இஸ்மாயலீ் (அரல) அவர் களின் வழித்கதான்ைல்களில் "கினானா'ரவத் 
கதர்ந்ததடுத்தான்; "கினானா'வின் வழித்கதான் ைல்களில் குரைைியரைத் 
கதர்ந்ததடுத்தான்; குரைைியரிலிருந்து பனூ ஹாைிம் குலத்தா ரைத் 
கதர்ந்ததடுத்தான். பனூ ஹாைிம் குலத் தாரிலிருந்து என்ரனத் 
கதர்ந்ததடுத்தான். இரத வாஸிலா பின் அல்அஸ்கஉ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4574 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் மக்காவிலுள்ள 
கல் ஒன்ரை அைி கவன். நான் நபியாக நியமிக்கப்படுவதற்கு முன் அது 
எனக்கு முகமன் (ெலாம்) தொல்லி வந்தது. நிச்ெயமாக இப்கபாதும் அரத 
நான் அைிகவன். இரத ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

பாடம் : 2 எல்லாப் பரடப்புகரளயும்விட நம் நபி (ஸல்) அவர்களுக்குள்ள 
ெிைப்பு.  
 
4575 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மறுரம நாளில் 
ஆதமின் மக்கள் (மனிதர்கள்) அரனவருக்கும் தரலவன் நாகன. முதன் 
முதலில் மண்ணரை பிளந்து (உயிர்த்து) எழுபவனும் நாகன. முதன்முதலில் 
பரிந்துரை தெய்பவனும் நாகன. முதன்முதலில் பரிந்துரை ஏற்கப்படுபவனும் 
நாகன.3 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். பாடம் : 3 நபி 
(ஸல்) அவர்களின் அற்புதங்கள்4  
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4576 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நபி 
(ஸல்) அவர்கள் தண்ணரீ் (பாத்திைத்ரதக்) தகாண்டுவைச் தொன்னகபாது, 
(உட்பகுதி குறுகலான) வாயகன்ை (ெிைிய) பாத்திைம் ஒன்று 
தகாண்டுவைப்பட்டது. (நபி (ஸல்) அவர்கள் பாத்திைத்திற்குள் தம் விைல் கரள 
நுரழத்தார்கள்.) மக்கள் அதிலிருந்து அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்யலாயினர். 
நான் எண்ணிக் கணக்கிட்டுப்பார்த்கதன். அவர்கள் அறுபதிலிருந்து எண்பது 
கபர் இருந்தனர். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்களுரடய விைல் 
களுக்கிரடயிலிருந்து தண்ணரீ் சுைப்பரத நான் பார்க்கலாகனன்.5  
 
4577 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) அஸ்ர் 
ததாழுரகயின் கநைம் தநருங்கிவிட்டகபாது, நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கரளப் பார்த்கதன். அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்ய மக்கள் 
தண்ணரீைத் கதடினர். அவர்களுக்கு தண்ணரீ் கிரடக்கவில்ரல. அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்ய 
ெிைிது தண்ணரீ் தகாண்டுவைப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அந்தப் பாத்திைத்தினுள் தமது ரகரய ரவத்தார்கள். பிைகு அதிலிருந்து 
அங்கத் தூய்ரம தெய்யும்படி மக்களுக்குக் கட்டரளயிட்டார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுரடய விைல் களுக்கிரடயிலிருந்து 
தண்ணரீ் சுைந்து வரு வரத நான் கண்கடன். மக்கள் அதிலிருந்து அங்கத் 
தூய்ரம தெய்தனர். எந்த அளவுக் தகன்ைால், அவர்களில் கரடெி ஆள்வரை 
அரனவரும் (அதிகலகய) அங்கத் தூய்ரம தெய்து முடித்தனர்.6 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4578 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நபி 
(ஸல்) அவர்களும் அவர் களுரடய கதாழர்களும் "அஸ்ஸவ்ைா' எனுமிடத்தில் 
இருந்தார்கள். (அஸ்ஸவ்ைா என்பது மதீனாவின் கரடத்ததருவுக்கும் 
மஸ்ஜிதுந் நபவ ீபள்ளிவாெலுக்கும் அருகில் இருந்த ஓர் இடமாகும்.) 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் (அங்கத் தூய்ரம தெய்வதற்காகப்) 
பாத்திைத்ரதக் தகாண்டுவைச் தொன்னார்கள். அதில் ெிைிது தண்ணரீ் இருந்தது. 
பிைகு அப்பாத்திைத்தினுள் தமது ரகரய ரவத்தார்கள். அப்கபாது 
அவர்களுரடய விைல்களுக்கிரடயிலிருந்து தண்ணரீ் சுைக்கலாயிற்று. 
(அங்கிருந்த) நபித்கதாழர்கள் அரனவரும் அதிலிருந்து அங்கத் தூய்ரம 
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(உளூ) தெய்தனர். இந்த ஹதீஸின் அைிவிப்பாளைான கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: நான் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடம் "அபூஹம்ஸா அவர்ககள! 
அவர்கள் (தமாத்தம்) எத்தரன கபர் இருந்தனர்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அனஸ் (ைலி) அவர்கள் "சுமார் முந்நூறு கபர் இருந்தனர்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.7  
 
4579 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(மதீனாவிலுள்ள) "அஸ்ஸவ்ைா' எனுமிடத்தில் இருந்தார்கள். அப்கபாது 
அவர்களிடம் அவர்களின் விைல் கரள (முக்கினால் அவற்ரை)க்கூட மரைக் 
காத அளவுக்கு, அல்லது விைல்கரள மட்டுகம மரைக்கும் அளவுக்கு (ெிைிது) 
தண்ணரீ் இருந்த (ெிைிய) பாத்திைம் ஒன்று தகாண்டுவைப் பட்டது'' என்று 
ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 
4580 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உம்மு மாலிக் அல்அன்ொரிய்யா 
(ைலி) அவர்கள், தமது தநய் ரப ஒன்ைில் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு தநய்ரய 
அன்பளிப்பா(கக் தகாடுத்தனுப்புவா)ர். பிைகு அவரிடம் அவரு ரடய மக்கள் 
வந்து (தைாட்டிக்காகக்) குழம்பு ககட்பார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் எதுவும் 
இருக்காது. உடகன உம்மு மாலிக் (ைலி) அவர்கள், நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு 
தநய் தகாடுத்தனுப்பும் (அந்தப் ரபயில் ஏகதனும் மீதி இருக்கும் என்று 
எண்ணி) அந்தப் ரபரய கநாக்கிச் தெல்வார்கள். அதில் தநய் இருக்கும். 
இவ்வாகை அவர் அந்தப் ரபரயப் பிழியும்வரை வடீ்டுக்குத் கதரவயான 
குழம்பு அதில் இருந்து தகாண்கட இருந்தது. (இறுதியில் அந்தப் ரபரயப் 
பிழிந்தகபாது தநய் இல்லாமற் கபாய்விட்டதால்) அவர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்(து நடந்தரதத் ததரிவித்)தார். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அந்தப் ரபரய நீ பிழிந்தாயா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர் "ஆம்' 
என்று பதிலளித்தார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அரத அப்படிகய நீ 
விட்டிருந்தால் அதில் எப்கபாதும் தநய் இருந்துதகாண்கட இருந்தி ருக்கும்'' 
என்று தொன்னார்கள்.  
 
4581 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து உணவுப் தபாருட்கள் வழங்குமாறு ககாரினார். அவைது 
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உணவுக்காக நபி (ஸல்) அவர்கள் அரை "வஸ்க்' ததாலி நீக்கப்படாத 
ககாதுரம வழங்கி னார்கள். அதிலிருந்து அவரும் அவருரடய துரணவியும் 
அவர்களுரடய விருந்தினரும் உண்டு தகாண்கடவந்தனர். இறுதியில் ஒரு 
நாள் அவர் அந்தக் ககாதுரமரய நிறுத்துப்பார்த்தார். (பிைகு அதிலிருந்த 
ககாதுரம தீர்ந்துவிட்டது.) ஆககவ, அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்(து 
நடந்தரதத் ததரிவித்)தார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அரத நீ 
நிறுத்துப்பார்த்தி ருக்காவிட்டால் அதிலிருந்து நீங்கள் ொப்பிட் டுக்தகாண்கட 
இருந்திருப்பரீ்கள். உங்களுக் காக அதில் எப்கபாதும் ககாதுரம இருந்தி 
ருக்கும்'' என்று தொன்னார்கள்.8  
 
4582 முஆத் பின் ஜபல் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "தபூக்' கபாரின்கபாது புைப் பட்டுச் தென்கைாம். 
அப்கபாது அவர்கள் (இரு கநைத்) ததாழுரககரள (ஒகை கநைத்தில்) கெர்த்துத் 
ததாழுதுவந்தார்கள்; லுஹ்ரையும் அஸ்ரையும் கெர்த்து ஒகை கநைத்தில் 
ததாழு தார்கள். மஃக்ரிரபயும் இைாரவயும் கெர்த்து ஒகை கநைத்தில் 
ததாழுதார்கள். பின்தபாரு நாள் ததாழுரகரயத் தாமதப் படுத்திவிட்டு, பிைகு 
வந்து லுஹ்ரையும் அஸ்ரையும் கெர்த்து ஒகை கநைத்தில் ததாழு தார்கள். 
பிைகு உள்கள தென்றுவிட்டுப் பிைகு வந்து மஃக்ரிரபயும் இைாரவயும் 
கெர்த்து ஒகை கநைத்தில் ததாழுதார்கள். பிைகு, "அல்லாஹ் நாடினால், நாரள 
நீங்கள் தபூக் ஊற்றுக்குச் தெல்வரீ்கள். முற்பகலுக்குமுன் நீங்கள் அங்கு 
தென்றுவிடாதீர்கள். நான் வருவதற்குமுன் உங்களில் எவரும் அங்கு 
தென்றுவிட்டால், அங்குள்ள தண்ணரீில் ரக ரவத்துவிட கவண்டாம்'' என்று 
கூைினார்கள். அவ்வாகை நாங்கள் அங்கு தென்கைாம். அப்கபாது இரு 
மனிதர்கள் எங்கரள முந்திக்தகாண்டு அந்த ஊற்ரை கநாக்கிச் தென்ைனர். 
தெருப்பு வார் அளவுக்கு அந்த ஊற்ைில் தண்ணரீ் ெிைிதளகவ 
சுைந்துதகாண்டிருந்தது. பிைகு (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
வந்துகெர்ந்தார்கள்.) அவர்கள் இருவரிடமும் "அதன் தண்ணரீில் ரக 
ரவத்தீர்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர்கள் இருவரும் "ஆம்' என்று 
பதிலளித்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவ்விருவரையும் 
கண்டித்தார்கள். அவர்கள் தொல்ல கவண்டுதமன அல்லாஹ் 
நாடியரததயல்லாம் அவ்விருவரிடமும் தொன்னார்கள். பிைகு மக்கள் தம் 
ரககளால் அந்த ஊற்ைி லிருந்து ெிைிது ெிைிதாகத் தண்ணரீ் அள்ளி ஓரிடத்தில் 
கெர்த்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தத் தண்ணரீில் தமது 
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ரகரயயும் முகத்ரதயும் கழுவி அந்த ஊற்ைி கலகய அந்தத் தண்ணரீை 
விட்டார்கள். அப்கபாது ஊற்ைிலிருந்து ஏைாளமான தண்ணரீ் "பைீிட்டு' அல்லது 
"நிரைந்து' ஓடியது. (அைிவிப்பாளர் அபூஅலீ (ைஹ்) அவர்ககள இவ்வாறு 
ஐயத்துடன் அைிவிக்கிைார்கள்.) மக்கள் அரனவரும் தண்ணரீ் அருந்தினர். 
பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "முஆகத! (எனக்குப் பிைகு) 
நீங்கள் நீண்ட நாட்கள் வாழ்ந்தால், இவ்விடத்தில் கதாட்டங்கள், 
குடியிருப்புகள் ஆகியரவ நிரைந்திருப்பரதக் காண்பரீ்கள்'' என்று 
(முன்னைிவிப்பாகக்) கூைினார்கள்.  
 
4583 அபூஹுரமத் அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் தபூக் கபாருக்குப் புைப்பட்டுச் 
தென்கைாம். அப்பயணத்தில் நாங்கள் "வாதில் குைா' எனுமிடத்திலிருந்த ஒரு 
தபண்மணிக்குச் தொந்தமான ஒரு (கபரீச்ெந்)கதாட்டத்ரத அரடந்த கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மைத்திலுள்ள கனிகரள 
மதிப்பிடுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். அவ்வாகை நாங்கள் மதிப்பிட்கடாம். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதில் பத்து "வஸ்க்' கனிகள் 
இருப்பதாக மதிப்பிட்டார்கள். கமலும் அப்தபண்ணிடம், "இன்ைாஅல்லாஹ், 
நாங்கள் திரும்பி வருவதற்குள் இக்கனிகரள நீ எண்ணி ரவ'' என்று 
தொன்னார்கள். பிைகு நாங்கள் நடந்து தபூக்கிற்குச் தென்கைாம். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்ைிைவு உங்கள்மீது கடுரமயான 
காற்று வசீும். அப்கபாது உங்களில் எவரும் எழுந்தி ருக்க கவண்டாம். 
உங்களில் ஒட்டகம் ரவத்திருப்பவர் அரதக் கயிற்ைால் கட்டிரவக்கட்டும்'' 
என்று கூைினார்கள். அவ்வாகை அன்ைிைவு கடுங்காற்று வெீியது. அப்கபாது 
எங்களில் ஒருவர் எழுந்தார். அக்காற்று அவரைத் தூக்கிச் தென்று, "தய்யி' 
குலத்தாரின் ("அஜா' மற்றும் "ெல்மா' ஆகிய) இரு மரலகளுக் கிரடகய 
கபாட்டுவிட்டது. பின்னர் "அய்லா' நாட்டின் அைெர் இப்னுல் அல்மாவின் 
தூதுவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு கடிதத்துடன் வந்தார். 
கமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு (அய்லா அைெர் ொர்பாக) 
தவள்ரளக் ககாகவறு கழுரததயான்ரையும் அன்பளிப்பாக வழங்கி னார். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அய்லா அைெருக்கு) பதில் 
கடிதம் எழுதினார்கள்; கமலும், கபார்ரவதயான்ரை அவருக்கு அன்பளிப்பாகக் 
தகாடுத்த(னுப் பின)ôர்கள்.9 பிைகு நாங்கள் திரும்பி "வாதில் குைா' 
தென்ைரடந்கதாம். அங்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தப் 
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தபண்ணிடம் அவளது கதாட்டத்திலிருந்த கபரீச்ெங்கனி கரளப் பற்ைிக் 
ககட்டார்கள். "அதில் எவ் வளவு கனிகள் உள்ளன?'' என்று ககட்டார் கள். 
அதற்கு அப்தபண் "பத்து வஸ்க்குகள்'' என்று பதிலளித்தாள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நான் விரைவாக (மதீனாவுக்குச்) 
தெல்லப் கபாகிகைன். உங்களில் விரும்பியவர் என்னுடன் விரைவாக 
வைலாம்; விரும்பியவர் இங்கு தங்கியி ருக்கலாம்'' என்று தொன்னார்கள். 
பிைகு நாங்கள் புைப்பட்டு மதீனா அருகில் வந்தகபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இது தாபா (தூய நகைம்); இகதா உஹுத் மரல; அது 
நம்ரம கநெிக்கிைது; நாமும் அரத கநெிக்கிகைாம்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு 
"அன்ொரிகளின் கிரளக் குடும்பங்களில் ெிைந்தது "பனுந் நஜ்ஜார்' 
குடும்பமாகும். பிைகு "பனூ அப்தில் அஷ்ஹல்' குடும்பமாகும். பிைகு "பனூ 
அப்தில் ஹாரிஸ் பின் அல்கஸ்ைஜ்' குடும்ப மாகும். பிைகு "பனூ ொஇதா' 
குடும்பமாகும். அன்ொரி கிரளக் குடும்பங்கள் ஒவ்தவான்ைிலும் நன்ரம 
உண்டு'' என்று தொன்னார்கள். பிைகு (பனூ ொஇதா குடும்பத்ரதச் கெர்ந்த) 
ெஅத் பின் உபாதா (ைலி) அவர்கள் எங்களிடம் வந்தார்கள். அப்கபாது 
அபூஉரெத் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அன்ொரி 
கிரளக் குடும்பங்கள் ஒவ்தவான்ைிலும் நன்ரம இருப்பதாகச் தொல்லிவிட்டு, 
(பனூ ொஇதா குடும்பத்தாைான) நம்ரம இறுதியாககவ குைிப்பிட்டுள்ளரத 
நீங்கள் பார்க்கவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். உடகன ெஅத் (ைலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
அன்ொரி கிரளக் குடும்பங்கள் ஒவ்தவான்ைிலும் நன்ரம இருப் பதாகத் 
தாங்கள் குைிப்பிட்டுவிட்டு, இறுதியில் எங்கரளக் குைிப்பிட்டுள்ளரீ்ககள?'' 
என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் 
மிகச் ெிைந்(த குடும் பத்)தவர்களில் இடம்தபற்ைிருப்பகத உங்களுக் குப் 
கபாதுமானதல்லவா?'' என்று ககட்டார் கள்.10  
 
4584 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரமத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைி விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
"அன்ொரிகளின் கிரளக் குடும் பங்கள் ஒவ்தவான்ைிலும் நன்ரம உள்ளது'' 
என்பதுவரைகய இடம்தபற்றுள்ளது. அதற்குப் பின்னுள்ள ெஅத் பின் உபாதா 
(ைலி) அவர்கள் ததாடர்பான ெம்பவம் இடம்தபைவில்ரல. உரஹப் பின் 
காலித் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அய்லா அைெருக்கு அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பதில் கடிதம் எழுதினார்கள்'' என்று இடம்தபைவில்ரல. 
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மாைாக, "அவர்களின் ஊருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கடிதம் 
எழுதினார்கள்'' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது. பாடம் : 4 நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அல்லாஹ்ரவகய முழுரமயாகச் ொர்ந்திருந்ததும் எதிரிகளிடமிருந்து 
அவர்கரள அல்லாஹ் காப்பாற்ைியதும்.  
 
4585 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ("தாத்துர் ரிகாஉ' எனும்) 
கபாருக்காக "நஜ்த்' கநாக்கிப் புைப்பட்டுச் தென்கைாம். (கபாரை 
முடித்துக்தகாண்டு திரும்பும் வழியில்) கருகவல முள் மைங்கள் நிரைந்த ஒரு 
பள்ளத்தாக்கில் இருந்தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களி 
டம் வந்துகெர்ந்தார்கள். (மதிய ஓய்வு தகாள்ளும் நண்பகல் கநைத்தில்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மைத்திற்குக் கீகழ இைங்கி ஓய் 
தவடுத்தார்கள். அப்கபாது அவர்கள் தமது வாரள அந்த மைத்தின் 
கிரளதயான்ைில் ததாங்கவிட்டார்கள். (ஆங்காங்கக இருந்த) மைங்களின் கீகழ 
மக்கள் பிரிந்து தென்று, நிழல் தபற்று (ஓய்தவடுத்து)க்தகாண்டிருந்தனர். 
பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்கரள அரழத்துக்) 
கூைினார் கள்: நான் உைங்கிக்தகாண்டிருந்தகபாது, ஒரு மனிதர் என்னிடம் 
வந்து (எனது) வாரள (தமது ரகயில்) எடுத்துக்தகாண்டார். உடகன நான் 
விழித்துக்தகாண்கடன். அப்கபாது அவர் என் தரலமாட்டில் நின்ைிருந்தார். 
(உரையிலி ருந்து) உருவப்பட்ட வாள் அவைது ரகயில் இருப்பரத உடகன 
உணர்ந்கதன். அப்கபாது அவர், "என்னிடமிருந்து உன்ரனக் காப்பவர் யார்?'' 
என்று என்னிடம் ககட்டார். நான், "அல்லாஹ்' என்று பதிலளித்கதன். பிைகு 
மீண்டும் அவர், "என்னிடமிருந்து உன்ரனக் காப்பவர் யார்?'' என்று ககட்டார். 
நான் "அல்லாஹ்' என்கைன். உடகன அவர் வாரள உரையிலிட்டுவிட்டார். 
இகதா அவர் இங்கக அமர்ந்திருக்கிைார். பிைகு அவர் விையத்தில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரலயிடவில்ரல.11 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 
4586 கமற்கண்ட ஹதீஸ் நபித்கதாழர் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் அல்அன்ொரீ 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "நான் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் 
கபாருக்காக "நஜ்த்' கநாக்கிப் புைப்பட்டுச் தென்கைன். (கபாரை முடித்து) நபி 
(ஸல்) அவர்கள் திரும்பியகபாது அவர்களுடன் நானும் திரும்பிகனன். ஒரு 
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நாள் மதிய ஓய்வு தகாள்ளும் கநைம் வந்தது'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 
இடம்தபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிட மிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (நஜ்ரத கநாக்கிப்) புைப் பட்டுச் 
தென்கைாம். "தாத்துர் ரிகாஉ' எனுமிடத் தில் நாங்கள் இருந்தகபாது...'' என்று 
ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. அதில், "பிைகு அவர் விையத்தில் அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரலயிட வில்ரல'' எனும் குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல. பாடம் : 5 நபி (ஸல்) அவர்கள் எந்த நல்வழி யுடனும் 
ஞானத்துடனும் அனுப்பப் தபற்ைார்ககளா அதற்கான உவரம பற்ைிய 
விளக்கம்.  
 
4587 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் என்ரன நல்வழியுடனும் 
ஞானத்துடனும் அனுப்பியுள்ளதற்கு உதாை ணம், நிலத்தில் விழுந்த 
தபருமரழயின் நிரல ரயப் கபான்ைதாகும். அவற்ைில் ெில நிலங்கள், நீரை 
ஏற்றுக்தகாண்டு ஏைாளமான புற்பூண்டுகரளயும் தெடிதகாடிகரளயும் 
முரளக்கச் தெய்யும் நல்ல நிலங்களாகும். கவறுெில தண்ணரீைத் கதக்கி 
ரவத்துக்தகாள்ளும் தரிசு நிலங்களாகும். அரத இரைவன் மக்க ளுக்குப் 
பயன்படச் தெய்தான். அதிலிருந்து மக்களும் அருந்தினர்; (தம் 
கால்நரடகளுக்கும்) புகட்டினர்; (பயிரிட்டுக் கால்நரடகரள) கமய்க்கவும் 
தெய்தனர். அந்தப் தபருமரழ இன்தனாரு வரக நிலத்திலும் விழுந்தது. அது 
(ஒன்றுக்கும் உதவாத) தவறும் கட்டாந்தரை. அது தண்ணரீைத் 
கதக்கிரவத்துக்தகாள்ளவும் இல்ரல; புற்பூண்டுகரள முரளக்கச் 
தெய்யவுமில்ரல. இதுதான், இரைமார்க்கத்தில் விளக்கம் தபற்று, நான் 
தகாண்டுவந்த தூதால் பயனரடந்து, கற்றுத் ததரிந்து பிைருக்கும் கற்றுக் 
தகாடுத்தவருக்கும், நான் தகாண்டுவந்த தூரத ஏைிட்டுப் பாைாமலும் நான் 
தகாண்டுவந்த அல்லாஹ்வின் நல் வழிரய ஏற்றுக்தகாள்ளாமலும் 
வாழ்கின்ை வனுக்கும் உதாைணமாகும். இரத அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.12 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 6 நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் ெமுதாயத் தார்மீது தகாண்டிருந்த பரிவும் 
பாெ மும் ெமுதாயத்தாருக்குத் தீங்கிரழப் பரவ குைித்து அவர்கள் அதிகமாக 
எச்ெரித்ததும்.  
 
4588 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எனக்கும் என்ரன அல்லாஹ் எ(ந்த 
மார்க்கத்)ரதக் தகாண்டு அனுப்பியுள்ளாகனா அதற்கும் எடுத்துக்காட்டாகிைது, 
ஒரு மனிதரின் நிரலரயப் கபான்ைதாகும். அவர் தம் ெமூகத்தாரிடம் தென்று, 
"என் ெமுதாயகம! நான் (இன்ன தபரும்) பரடரய என் கண்களால் 
பார்த்கதன். (அப்பரட எந் கநைமும் உங்கரளத் தாக்கலாம். அரத 
எதிர்தகாள்ளும் ஆற்ைல் உங்களிடம் இல்ரல.) நான் நிர்வா ணமாக 
(ஓடி)வந்து எச்ெரிக்ரக தெய்ப(வரனப் கபான்ை)வன். ஆககவ, 
தப்பித்துக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று கூைினார்.13 அப்கபாது அவருரடய 
ெமூகத்தாரில் ஒரு பிரிவினர் அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து இைகவாடு இைவாக 
தமல்ல நடந்து தப்பிவிட்டனர். ஆனால், அவர்களில் மற்தைாரு பிரிவினர் 
அவரை நம்ப மறுத்து காரலயிலும் அங்கககய தங்கியிருந்தனர். ஆககவ, 
அதிகாரலயில் அப்பரடயினர் வந்து அவர்கரளத் தாக்கிப் பூண்கடாடு 
அழித்தனர். இதுதான் எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து, நான் தகாண்டுவந்த 
(மார்க்கத்)ரதப் பின்பற்ைி நடந்தவருக்கும், எனக்கு மாறு தெய்து, நான் 
தகாண்டுவந்த ெத்தியத்ரத ஏற்க மறுத்தவருக் கும் உதாைணமாகும். இரத 
அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.14 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4589 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எனது நிரலயும் 
என் ெமுதாயத்தாரின் நிரலயும் ஒரு மனிதரின் நிரலரய ஒத்திருக்கிைது. 
அவர் தீ மூட்டினார். விட்டில் பூச்ெிகளும் இதை பூச்ெிகளும் அந்தத் தீயில் 
விழலாயின. (நைக தநருப்பில் விழுவதிலிருந்து உங்கரளத் தடுக்க) உங்கள் 
இடுப்புகரள நான் பிடித்துக்தகாண்டிருக்கி கைன். (ஆனால்), நீங்ககளா 
(என்ரனயும் மீைி) நைகத்தில் நுரழந்துதகாண்டிருக்கிைரீ்கள். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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4590 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எனது நிரல 
ஒரு மனிதரின் நிரலரய ஒத்திருக்கிைது. அவர் தீ மூட்டினார். அவரைச் 
சுற்ைிலும் அது ஒளி வெீியகபாது தநருப்ரபச் சுற்றும் விட்டில் பூச்ெிகளும் 
இதை பூச்ெிகளும் அந்தத் தீயில் விழலாயின. அந்த மனிதகைா அவற்ரை(த் 
தீயில் விழ விடாமல்) தடுத்துக் தகாண்டிருந்தார். ஆனால், அவரையும் மீைி 
அரவ தீயில் விழுகின்ைன. இதுதான் எனது நிரலயும் உங்களது நிரலயும் 
ஆகும். (நைக) தநருப்பி(ல் விழுவதி)லிருந்து உங்கரளத் தடுக்க உங்கள் 
இடுப்புகரள நான் பிடித்துக்தகாண்டிருக்கிகைன். "தநருப்பிலிருந்து விலகி 
வாருங்கள். தநருப்பிலிருந்து விலகி வாருங்கள்' என்று தொல்கிகைன். 
ஆனால், நீங்ககளா என்ரனயும் மீைி நைகத்தில் 
நுரழந்துதகாண்டிருக்கிைரீ்கள்.15  
 
4591 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எனது நிரலயும் 
உங்களின் நிரலயும் ஒரு மனிதரின் நிரலரய ஒத்திருக்கிைது. அவர் தீ 
மூட்டி னார். அதில் தவட்டுக்கிளிகளும் விட்டில் பூச்ெிகளும் விழலாயின. 
அவர் அதி(ல் விழுவதி)லிருந்து அவற்ரைத் தடுத்துக்தகாண்டிருந்தார். 
(இவ்வாறுதான்) நைக தநருப்பி(ல் விழுவதி)லிருந்து (உங்கரளத் தடுக்க) 
உங்கள் இடுப்புகரள நான் பிடித்துக்தகாண்டிருக்கிகைன். ஆனால், எனது 
ரகயிலிருந்து நீங்கள் நழுவிக்(தகாண்டு தநருப்ரப கநாக்கி 
ஓடிக்)தகாண்டிருக்கிைரீ்கள். இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

பாடம் : 7 நபி (ஸல்) அவர்கள் இறுதி இரைத் தூதர் என்பது பற்ைிய 
குைிப்பு.16  
 
4592 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எனது நிரலயும் (எனக்கு முன்பிருந்த) 
இதை இரைத்தூதர்களின் நிரலயும் ஒரு மனிதரின் நிரலரய ஒத்திருக்கிைது. 
அவர் ஒரு கட்டடத்ரத கநர்த்தியாகவும் அழகாகவும் கட்டினார். மக்கள் 
அரதச் சுற்ைிப் பார்த்து விட்டு "இரதவிட அழகான கட்டடத்ரத நாங்கள் 
கண்டகதயில்ரல. இகதா இந்த (மூரலயில் ரவக்கப்படாமலிருக்கும்) 
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தெங்கரலத் தவிை'' என்று கூைினர். நான்தான் அந்தச் தெங்கலாக 
இருக்கிகைன். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.17  
 
4593 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும். அபுல்காெிம் (முஹம்மத் - ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எனது 
நிரலயும் எனக்கு முன்பிருந்த இரைத்தூதர்களின் நிரலயும் ஒரு மனிதரின் 
நிரலரய ஒத்திருக்கிைது. அவர் கநர்த்தியாகவும் அழகாகவும் 
முழுரமயாகவும் (பல அரைகள் தகாண்ட) இல்லம் ஒன்ரைக் கட்டினார். 
இல்லத்தின் ஒரு மூரலயில் ஒரு தெங்கல் அளவிற்குள்ள இடத்ரத மட்டும் 
விட்டுரவத்தார். மக்கள் (வந்து) அரதச் சுற்ைிப் பார்க்கலாயினர். அந்த 
இல்லம் அவர்கரளக் கவர்ந்தது. அப்கபாது அவர்கள், "நீர் இந்த இடத்தில் ஒரு 
தெங்கல் ரவத்திருக்கக் கூடாதா? (ரவத்திருந் தால்) உமது கட்டடம் 
முழுரமயரடந்தி ருக்குகம!'' என்று கூைினர். நான்தான் அந்தச் தெங்கல் 
என்று முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்.  
 
4594 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எனது நிரலயும் 
எனக்கு முன்பிருந்த இரைத்தூதர்கள் நிரலயும் ஒரு மனிதரின் நிரலரய 
ஒத்திருக்கிைது. அவர் ஒரு கட்ட டத்ரத அழகாகவும் எழிலாகவும் கட்டினார். 
அதன் ஒரு மூரலயில் ஒரு தெங்கல் ரவக்கு மளவுக்கான இடத்ரத மட்டும் 
விட்டு ரவத் தார். மக்கள் வந்து அரதச் சுற்ைிப் பார்த்து விட்டு அவரிடம் 
(அதன் அழகு குைித்து) வியப்புத் ததரிவித்தனர்; "(இந்த இடத் தில்) இந்தச் 
தெங்கல் ரவக்கப்பட்டிருந்தால் நன்ைா யிருக்குகம!'' என்று கூைினர். நாகன 
அந்தச் தெங்கல். நாகன இறுதி இரைத்தூதர். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் 
வாயிலாகவும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
"எனது நிரலயும் இதை இரைத்தூதர்களின் நிரலயும்...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
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4595 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எனது நிரலயும் இதை 
இரைத்தூதர்களின் நிரலயும் ஒரு வடீ்ரடக் கட்டிய மனிதரின் நிரலரய 
ஒத்திருக்கிைது. அவர் ஒரு தெங்கல் அளவிற்குள்ள இடத்ரத மட்டும் 
விட்டுவிட்டு முழுரமயாகவும் நிரைவாகவும் அந்த வடீ்ரடக் கட்டி 
முடித்தார். மக்கள் அதனுள் நுரழந்து (பார்ரவயிட்டுவிட்டு) வியப்பரடந்து, 
"இந்தச் தெங்கல்லின் இடம் மட்டும் (காலியாக) இல்லாதிருந்தால் எவ்வளவு 
நன்ைாயிருக்கும்!'' என்று கூைலாயினர். நாகன அந்தச் தெங்கல்லின் இடத்தில் 
இருக்கிகைன். நாகன நபிமார்களில் இறுதியாக வந்கதன். இரத ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள்.18 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிட 
மிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழி யாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"முழுரமயாகவும்' என்பதற்குப் பகைமாக "அழகாகவும்' என்று இடம்தபற்றுள் 
ளது.  
 
பாடம் : 8 உயர்ந்கதான் அல்லாஹ் ஒரு ெமுதா யத்தின்மீது அருள் புரிய 
விரும்பி னால், அதற்கு முன்கப அதன் தூதரைக் ரகப்பற்ைிக்தகாள்வான்.19  
 
4596 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வல்லரமயும் மாண்பும் உரடய 
அல்லாஹ் தன் அடியார்களில் ஒரு ெமுதாயத்தாருக்கு அருள் புரிய 
நாடினால், அதற்கு முன்னகை அதன் தூதரைக் ரகப்பற்ைி, அவரை அந்தச் 
ெமுதாயத்தாருக்கு முன்கப தென்று (தக்க ஏற்பாடுகளுடன்) காத்திருக்கச் 
தெய்கிைான். அல்லாஹ் ஒரு ெமுதாயத்தாரை அழிக்க நாடினால், அந்தச் 
ெமுதாயத்தாரின் தூதர் உயிருடனிருந்து பார்த்துக்தகாண்டிருக்கும்கபாகத 
அச்ெமுதாயத்தாரை கவதரனக்குள்ளாக்கி அழிக்கிைான். அவரை நம்ப மறுத்து 
அவைது கட்டரளக்கு மாறு தெய்யும்கபாது, அவர்கரள அழிப்பதன் மூலம் 
அவரைக் கண் குளிர்ச்ெி அரடயச் தெய்கிைான். இரத அபூமூொ அல்அஷ்அரீ 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
 

பாடம் : 9 நம் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு (மறுரம யில் "அல்கவ்ஸர்' எனும்) 
நீர்த் தடாகம் உண்டு  
என்பதும் அதன் ெிைப்புத் தன்ரமகளும்.20  
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4597 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் உங்களுக்கு முன்கப 
("அல்கவ்ஸர்') தடாகத்திற்குச் தென்று (உங்களுக்கு நீர் புகட்டக்) 
காத்திருப்கபன். இரத ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.21 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுன்தப் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 
கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4598 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் உங்களுக்கு முன்கப 
("அல்கவ்ஸர்') தடாகத்திற்குச் தென்று (உங்களுக்கு நீர் புகட்டக்) 
காத்திருப்கபன். யார் (என்னிடம்) வருகிைாகைா அவர் (அத்தடாகத்தின் நீரை) 
அருந்துவார். யார் (அரத) அருந்துகிைாகைா அவருக்கு ஒருகபாதும் தாககம 
ஏற்படாது. (அத்தடாகத்தினருகில்) என்னிடம் ெிலர் வருவார்கள். அவர்கரள 
நான் அைிந்துதகாள்கவன். என்ரனயும் அவர்கள் அைிந்துதகாள்வார்கள். பிைகு 
எனக்கும் அவர்களுக்கும் இரடகய தரட ஏற்படுத்தப்படும். இரத ெஹல் பின் 
ெஅத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீரஸ ெஹ்ல் (ைலி) 
அவர்களிட மிருந்து அைிவிக்கும் அபூஹாஸிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
நான் இந்த ஹதீரஸ அைிவித்துக்தகாண்டி ருந்தகபாது, அரதச் 
தெவியுற்றுக்தகாண்டி ருந்த நுஅமான் பின் அபஅீய்யாஷ் (ைஹ்) அவர்கள் 
"இவ்வாறு ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்கள் கூைியரத நீங்கள் தெவியுற்ைரீ் 
களா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என் கைன். அப்கபாது நுஅமான் (ைஹ்) 
அவர்கள் பின்வருமாறு கூைினார்கள்: அபூெயதீ் (ைலி) அவர்கள் பின்வருமாறு 
கூடுதலாக அைிவித்த ரதயும் நான் தெவியுற்கைன்: அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "இவர்கள் என்ரனச் கெர்ந்தவர்கள் (என் கதாழர்கள்)'' என்று 
தொல்வார்கள். அப்கபாது "உங்களுக் குப் பின்னால் அவர்கள் தெய்தரத 
நீங்கள் அைியமாட்டீர்கள்'' என்று கூைப்படும். "அப் கபாது நான், எனக்குப் 
பின்னர் (தமது மார்க் கத்ரத) மாற்ைிக்தகாண்டவர்கள் ததாரலந்து 
கபாகட்டும்; ததாரலந்து கபாகட்டும்'' என்று கூறுகவன் என நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்.22 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஹ்ல் (ைலி) அவர்கள் 
வழியாக மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடரிலும் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
அவர்கள் வழியாக இன்கனார் அைிவிப்பாளர்ததாடரிலும் வந்துள்ளது.  
 
4599 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ("அல்கவ்ஸர்') 
எனும் எனது தடாகம் (பைப்பளவில்) ஒரு மாத காலப் பயணத் ததாரலவு 
தகாண்ட தாகும். அதன் அரனத்து மூரலகளும் ெம அளவு 
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தகாண்டரவயாகும். அதன் நீர் தவள்ளிரயவிட தவண்ரமயானதாகும். அதன் 
மணம் கஸ்தூரிரயவிட நறுமணம் வாய்ந்ததாகும். அதன் (விளிம்பிலி 
ருக்கும்) கூஜாக்கள், (எண்ணிக்ரகயில்) விண்மீன்கள் கபான்ைரவயாகும். யார் 
அதன் நீரை அருந்து கிைாகைா அவர் அதன்பின் ஒருகபாதும் 
தாகமரடயமாட்டார். இரத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.23 - கமற்கண்ட ஹதீஸின் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான இப்னு அபமீுரலக்கா (ைஹ்) அவர் கள் அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் 
(ைலி) அவர்கள் கூைியதாகப் பின்வருமாறு தொன்னார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் (எனது "அல்கவ்ஸர்' எனும்) 
தடாகத்தினருகில் இருந்தவாறு உங்க ளில் யார் என்னிடம் வருகிைார்கள் 
என்பரத உற்றுப் பார்த்துக்தகாண்டிருப்கபன். அப்கபாது என்ரன 
தநருங்கவிடாமல் ெிலர் பிடிக்கப்படு வார்கள். உடகன நான் "இரைவா! 
(இவர்கள்) என்ரனச் கெர்ந்தவர்கள்; என் ெமுதாயத்ரதச் கெர்ந்தவர்கள்'' 
என்கபன். அதற்கு "உமக்குப் பின்னால் இவர்கள் தெய்தரத நீர் அைிவைீா? 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இவர்கள் தம் குதிகால்கள்மீது (தமது பரழய 
மதத்திற்கக) திரும்பிச் தென்றுதகாண்கடயிருந்தார்கள்'' என்று கூைப்படும். 
இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான நாஃபிஉ பின் உமர் அல்ஜுமஹ ீ(ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இதனால்தான் இப்னு அபமீுரலக்கா (ைஹ்) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்கவ! நாங்கள் எங்கள் குதிகால் கள்மீது திரும்பிச் 
தெல்வதிலிருந்தும், நாங்கள் எங்கள் மார்க்கம் ததாடர்பாகக் குழப்பத்தில் 
ஆழ்த்தப் படுவதிலிருந்தும் உன்னிடம் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைாம்'' என்று 
பிைார்த்திப்பார்கள்.24  
 
4600 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தம் கதாழர்கள் முன்னிரலயில் இருந்தபடி கூைினார்கள்: நான் 
எனது ("அல்கவ்ஸர்' எனும்) தடாகத்தினருகில் உங்களில் என்னிடம் வருபவர் 
யார் என்று எதிர்பார்த்துக் காத்திருப்கபன். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
உங்களில் ெிலர் என்னிடம் தநருங்க விடாமல் தடுக்கப்படுவர். அப்கபாது நான் 
"இரைவா! (இவர்கள்) என்ரனச் கெர்ந்தவர்கள்; என் ெமுதாயத்ரதச் 
கெர்ந்தவர்கள்'' என்று கூறுகவன். அதற்கு இரைவன், "இவர்கள் உமக்குப் 
பின்னால் தெய்தரத நீர் அைியமாட்டீர். இவர்கள் தம் குதிகால்கள்மீது (தம் 
பரழய மதத்திற்கக) திரும்பிச் தென்றுதகாண்கடயிருந்தனர்'' என்று கூறுவான்.  
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4601 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: மக்கள் ("அல்கவ்ஸர்' எனும் ெிைப்புத்) தடாகம் குைித்துக் 
கூறுவரத நான் ககள்விப் பட்டுவந்கதன். ஆனால், அரதப் பற்ைி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமி ருந்து எரதயும் நான் 
தெவியுைவில்ரல. இந் நிரலயில் ஒரு நாள் என் அடிரமப் தபண் எனக்குத் 
தரலவாரிக்தகாண்டிருந்தாள். அப்கபாது (பள்ளிவாெலின் தொற்தபாழிவு 
கமரடயிலிருந்து) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மக்ககள!' என்று 
அரழத்தார்கள். உடகன நான் அந்த அடிரமப் தபண்ணிடம், " என்ரனவிட்டு 
(ெிைிது) விலகிக்தகாள்'' என்று தொன்கனன். அதற்கு அவள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆண்கரளத்தான் அரழத்தார்கள். தபண்கரள 
அரழக்க வில்ரல'' என்று தொன்னாள். அதற்கு நான் "நானும் மக்களில் 
ஒருவகை'' என்கைன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: நான் (எனது "அல்கவ்ஸர்' எனும்) தடாகத் தினருகில் உங்கரள 
எதிர்பார்த்துக் காத்திருப் கபன். அங்கு என்னிடம் வருகவாருக்கு ஓர் 
எச்ெரிக்ரக! உங்களில் எவரும் வழி தவைிவந்த ஒட்டகம் விைட்டப்படுவரதப் 
கபான்று (என்ரன தநருங்கவிடாமல்) என்னிடமிருந்து விைட்டப்பட 
கவண்டாம். அப்கபாது நான், "ஏன் இவ்வாறு (விைட்டுகிைரீ்கள்)?'' என்று 
ககட்கபன். அதற்கு, "உங்களுக்குப் பின்னால் இவர்கள் புதிது புதிதாக 
(மார்க்கத்தில்) எரததயல்லாம் உருவாக்கினார்கள் என்பது உங்க ளுக்குத் 
ததரியாது'' என்று தொல்லப்படும். அப்கபாது நான், "ததாரலயட்டும்! 
(அவர்கள்)'' என்கபன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் உம்மு ெலமா 
(ைலி) அவர்கள், "நபி (ஸல்) அவர்கள் தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்) 
மீதிருந்தபடி "மக்ககள!' என்று கூைியரத நான் ககட்கடன். அப்கபாது நான் 
தரலவாரிக்தகாண்டிருந் கதன். உடகன நான் எனக்குத் 
தரலவாரிவிட்டுக்தகாண்டிருந்த அடிரமப் தபண்ணிடம், தரல முடிரயச் 
கெர்த்து (தகாண்ரட கபாட்டு)விடு என்று தொன்கனன்'' என ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 
4602 உக்பா பின் ஆமிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஒரு நாள் புைப்பட்டு வந்து இைந்தவர்களுக்காகத் 
ததாழுவிப்பரதப் கபான்று உஹுதுப் கபார் உயிர்த் தியாகிகளுக்காகத் 
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ததாழுதார்கள். பிைகு தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பரு)க் குத் திரும்பிவந்து 
"உங்களுக்காக நிச்ெயம் நான் (மறுரமயில்) காத்திருப்கபன். உங்க ளுக்கு 
நான் ொட்ெியும் ஆகவன். அல்லாஹ் வின் மீதாரணயாக! நான் இப்கபாது 
("அல்கவ்ஸர்' எனும்) என் தடாகத்ரதக் காண் கிகைன். எனக்கு "பூமியின் 
கருவூலத் திைவு ககால்கள்' அல்லது "பூமியின் திைவுககால்கள்' 
தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! எனக்குப் பின்னால் 
நீங்கள் (ஏக இரைவனுக்கு) இரண கற்பிப்பவர்களாக ஆகிவிடுவரீ்ககளா 
என்று நான் அஞ்ெ வில்ரல. ஆனால், உலகச் தெல்வங்களுக்காக நீங்கள் 
ஒருவகைாதடாருவர் கபாட்டியிட்டு (கமாதி)க்தகாள்வரீ்ககளா என்றுதான் அஞ்சு 
கிகைன்'' என்று தொன்னார்கள்.25  
 
4603 உக்பா பின் ஆமிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உஹுதுப் கபார் உயிர்த் தியாகிகளுக்காக (ஜனாஸாத் 
ததாழுரக) ததாழுவித்தார்கள். பிைகு தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்) மீகதைி 
(உரை நிகழ்த்தி)னார்கள். அ(வ்வுரையான)து உயிகைாடுள்ளவர்களிடமும் 
இைந்தவர்களிடமும் (மறுரமப் பயணத்திற்கு) விரட தபறுவது கபாலிருந்தது. 
அவ்வுரையில் அவர்கள், "நான் ("அல்கவ்ஸர்' எனும் எனது) தடாகத்தினருகில் 
உங்களுக்(கு நீர் புகட்டுவதற்)காகக் காத்திருப்கபன். அத்தடாகத்தின் பைப்பளவு 
"அய்லா'விலிருந்து "ஜுஹ்ஃபா' வரையுள்ள ததாரலதூைத்ரதப் கபான்ைதாகும். 
எனக்குப் பின்னால் நீங்கள் இரணரவப்பவர்களாக ஆகிவிடுவரீ்ககளா என்று 
நான் அஞ்ெவில்ரல. ஆனால், உலகத்திற்காக நீங்கள் ஒருவகைா தடாருவர் 
கபாட்டியிட்டு, ெண்ரடயிட்டுக்தகாண்டு, உங்களுக்கு முன்னிருந்கதார் 
அழிந்தரதப் கபான்று நீங்களும் அழிந்துவிடுவரீ்ககளா என்கை நான் 
அஞ்சுகிகைன்'' என்று தொன்னார்கள். இதுகவ நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கரள இறுதியாகச் தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்)மீது பார்த்த 
நிகழ்வாக அரமந்தது.  
 
4604 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் உங்களுக்கு 
முன்கப ("அல்கவ்ஸர்' எனும்) தடாகத்திற்குச் தென்று (உங்களுக்கு நீர் 
புகட்டக்) காத்திருப்கபன். அப்கபாது மக்களில் ெிலருக்காக நான் வாதாடுகவன். 
ஆனால், அதில் நான் கதாற்றுவிடுகவன். அப்கபாது நான் "இரைவா! 
(இவர்கள்) என் கதாழர்கள்; என் கதாழர்கள்'' என்கபன். அதற்கு "உமக்குப் 
பின்னர் இவர்கள் (மார்க்கத்தில்) புதிது புதிதாக என்தனன்ன தெய்தார்கள் 
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என்பரத நீர் அைியமாட்டீர்'' என்று தொல்லப்படும். இரத அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "(இவர்கள்) என் 
கதாழர்கள்; என் கதாழர்கள் (என்கபன்)'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி) அவர்கள் 
வழியாகவும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4605 ஹாரிஸா பின் வஹ்ப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "("அல்கவ்ஸர்' 
எனும்) எனது தடாக(த்தின் விொல)மானது, (யமனிலுள்ள) "ஸன்ஆ'விற்கும் 
மதீனாவிற்கும் இரடகயயான ததாரலதூைம் தகாண்டதாகும்'' என நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூைக் ககட்கடன் என்று தொன்கனன். அப்கபாது முஸ்தவ்ரித் பின் 
ைத்தாத் (ைலி) அவர்கள் என்னிடம் "அதன் ககாப்ரபகள் குைித்து நீங்கள் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவியுைவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் 
"இல்ரல' என்கைன். அதற்கு முஸ்தவ்ரித் (ைலி) அவர்கள், "(அல்கவ்ஸர்) 
தடாகத்தில் ரவக்கப்பட்டுள்ள ககாப்ரபகள் (எண்ணிக் ரகயில்) 
நட்ெத்திைங்கரளப் கபான்று காணப் படும்'' என நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ததரிவித்த தாகச் தொன்னார்கள்.26 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹாரிஸா பின் 
வஹ்ப் அல்குஸாஈ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற் கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்கவ்ஸர்' தடாகத்ரதப் பற்ைி கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளபடி அைிவித்தார்கள் என்று இடம்தபற்றுள்ளது. முஸ்த்தவ்ரித் 
(ைலி) அவர்களின் கூற்றும் அவர்களுக்கு ஹாரிஸா (ைலி) அவர்கள் அளித்த 
பதிலும் இடம்தபைவில்ரல.  
 
4606 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களுக்கு எதிரில் 
(மறுரமயில்) ஒரு தடாகம் உள்ளது. (அரத நீங்கள் காண்பரீ்கள்.) அதன் இரு 
மூரலகளுக்கு இரடகயயுள்ள ததாரலதூைம் (அன்ரைய "ைாம்' நாட்டின்) 
"ஜர்பா' மற்றும் "அத்ருஹ்' ஆகிய நகைங்களுக்கிரடகய உள்ள தூைத்ரதப் 
கபான்ைதாகும். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - நபி (ஸல்) அவர்கள் 
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கூைினார்கள்: உங்களுக்கு எதிரில் (மறுரம நாளில்) ஒரு தடாகம் உள்ளது. 
(அரத நீங்கள் காண்பரீ்கள்). அது (அன்ரைய "ைாம்' நாட்டின்) "ஜர்பா' மற்றும் 
"அத்ருஹ்' ஆகியவற்றுக்கு இரடகய உள்ளரதப் கபான்ை (ததாரலதூைத்ரதக் 
தகாண்ட)தாகும். இரத இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.27 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
முஹம்மத் பின் அல்முஸன்னா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப் பில் "எனது 
தடாகம்' எனும் வாெகம் இடம்தபற் றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
உமர் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் உரபதுல்லாஹ் பின் உமர் பின் 
ஹஃப்ஸ் (ைஹ்) அவர்கள், பின்வருமாறு கூைியதாகக் கூடுதலாக 
இடம்தபற்றுள்ளது: நான் நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்களிடம் (அவ்விரு ஊர்களின் 
தூைத்ரதப் பற்ைிக்) ககட்கடன். அதற்கு நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள், 
"(அவ்விைண்டும்) "ைாம்' நாட்டிலுள்ள இரு ஊர்களாகும். 
அவ்விைண்டுக்குமிரடகய மூன்று இைவு பயணத் ததாரலவு உள்ளது'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். இப்னு பிஷ்ர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "மூன்று 
நாட்கள் பயணத் ததாரலவு உள்ளது'' என்று நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாகக் காணப்படுகிைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4607 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களுக்கு எதிரில் 
(மறுரம நாளில்) தடாகம் ஒன்று உள்ளது. (அரத நீங்கள் காண் பரீ்கள். அதன் 
நீளம், அன்ரைய ைாம் நாட்டி லுள்ள) "ஜர்பா' மற்றும் "அத்ருஹ்' ஆகியவற் 
றுக்கிரடகய உள்ள (ததாரலதூைத்)ரதப் கபான்ைதாகும். அதில் 
விண்மீன்கரளப் கபான்று ககாப்ரபகள் உள்ளன. யார் அங்கு வந்து 
அதிலிருந்து அருந்துகிைாகைா அவருக்கு அதற்குப் பின்னர் ஒருகபாதும் 
தாககம ஏற்படாது. இரத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4608 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! (அல்கவ்ஸர் எனும்) அத்தடாகத்தின் ககாப்ரபகள் 
என்ன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "முஹம்மதின் உயிர் எவன் 
ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! அதன் ககாப்ரபகள் (எண்ணிக் 
ரகயானது), கமககமா நிலகவா இல்லாத இைவில் காட்ெியளிக்கும் 
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விண்மீன்களின் எண்ணிக்ரகரயவிட அதிகமானதாகும். அரவகய 
தொர்க்கத்தின் ககாப்ரபகளாகும். யார் அ(த்தடாகத்)தில் அருந்துகிைாகைா 
அவருக்கு இறுதிவரை தாககம ஏற்படாது. அதில் தொர்க்கத்திலிருந்து இரு 
வடிகுழாய்கள் வழியாக நீர் வந்துகெருகிைது. அதில் அருந்துபவருக்குத் 
தாககம ஏற்படாது. அத்தடாகத்தின் அகலம் அதன் நீளத்ரதப் கபான்று (ெம 
அளவில்) இருக்கும். அதன் ததாரலதூைம் (அன்ரைய ைாம் நாட்டிலிருந்த) 
"அம்மானு'க்கும் "அய்லா'வுக்கும் இரடகய யுள்ள ததாரலதூைத்ரதக் 
தகாண்டதாகும். அதன் நீர் பாரலவிட தவண்ரமயானது; கதரனவிட 
மதுைமானது'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4609 ஸவ்பான் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் 
எனது ("அல் கவ்ஸர்') தடாகத்தில் நீர் அருந்தும் பகுதியில் நின்றுதகாண்டு 
யமன்வாெிகளுக்(கு முன்னு ரிரம அளிப்பதற்)காக மற்ைவர்கரள விைட்டு 
கவன். யமன்வாெிகளுக்குத் தண்ணரீ் கிரடப் பதற்காக எனது (ரகயிலுள்ள) 
தடியின் மூலம் மற்ைவர்கரள அடிப்கபன்'' என்று தொன் னார்கள். அப்கபாது 
நபியவர்களிடம் அத்தடாகத் தின் அகலம் குைித்து வினவப்பட்டது. அதற்கு 
அவர்கள், "அது, எனது வெிப்பிட(மான மதீனா நகை)த்திலிருந்து "அம்மான்'வரை 
உள்ள ததாரலவிற்கு அகலமானதாகும்'' என்ைார்கள். அத்தடாகத்தின் பானம் 
குைித்து வினவப் பட்டகபாது, "அது, பாரலவிட தவண்ரம யானது; 
கதரனவிட இனிரமயானது. தொர்க் கத்திலிருந்து நீளுகின்ை இரு 
வடிகுழாய்கள் அத்தடாகத்திற்குள் ததாடர்ச்ெியாகத் தண்ண ீரைப் 
பாய்ச்ெிக்தகாண்டிருக்கும். அக்குழாய் களில் ஒன்று தங்கத்தாலானது; 
மற்தைான்று தவள்ளியாலானது'' என்று பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஸவ்பான் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நான் மறுரம நாளில் (அல்கவ்ஸர்) 
தடாகத்தில் நீர் அருந்தும் பகுதியில் இருப்கபன்...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம் தபற்றுள்ளன. - (அல்கவ்ஸர்) தடாகம் ததாடர்பான 
கமற்கண்ட ஹதீஸ், ஸவ்பான் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் முஹம்மத் பின் 
பஷ்ைார் (ைஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது: நான் 
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எனக்கு இந்த ஹதீரஸ அைிவித்த யஹ்யா பின் ஹம்மாத் (ைஹ்) 
அவர்களிடம், "நீங்கள் இந்த ஹதீரஸ அபூஅவானா (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்கத தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு யஹ்யா 
(ைஹ்) அவர்கள், "இரத நான் ைுஅபா (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்தும் தெவியுற் 
றுள்களன்'' என்று பதிலளித்தார்கள். உடகன நான், "அது குைித்து நன்கு 
ெிந்தித்துச் தொல்லுங்கள்'' என்று ககட்கடன். அப்கபாது அவர்கள் நன்கு 
ெிந்தித்துவிட்டு, அவ்வாகை (ைுஅபா (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத) எனக்கு 
அைிவித்தார்கள்'' என்று கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
4610 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் ("அல்கவ்ஸர்' எனும்) எனது 
தடாகத் ரதவிட்டு, ஒட்டகங்களிடமிருந்து அந்நிய ஒட்டகங்கரள 
விைட்டுவரதப் கபான்று ெில மனிதர்கரள விைட்டுகவன். இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.28 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4611 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் தடாகத்தின் 
(பைப்பு) அளவு, யமனி லுள்ள "ஸன்ஆ' நகைத்திற்கும் (ைாம் நாட்ரட 
ஒட்டியிருந்த) "அய்லா' நகைத்திற்கும் இரடகய யான (ததாரலதூைத்)ரதப் 
கபான்ைதாகும். கமலும், அதில் விண்மீன்களின் எண்ணிக்ரக ரயப் கபான்று 
(எண்ணற்ை) ககாப்ரபகள் இருக்கும். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.29  
 
4612 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என்னுடனிருந்த என் கதாழர்களில் 
ெிலர் (மறுரமயில் "அல்கவ்ஸர்') தடாகத்துக்கு என்னிடம் வருவார்கள். நான் 
அவர்கரளப் பார்க்கும்கபாது அவர்கள் (நானிருக்கும் பகுதிக்கு) ஏைிவருவர். 
அப்கபாது என்ரனவிட்டு அவர்கள் அப்புைப்படுத்தப்படுவார்கள். அப்கபாது 
நான், "இரைவா! (இவர்கள்) என் அருரமத் கதாழர்கள்; என் அருரமத் 
கதாழர்கள்'' என்கபன். அதற்கு, "உமக்குப் பின்னால் இவர்கள் (புதிது புதிதாக) 
என்தனன்ன உருவாக்கினார்கள் என்பரத நீர் அைியமாட்டீர்'' என்று என்னிடம் 
கூைப்படும்.30 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், "அதன் ககாப்ரபகள் விண் மீன்களின் (கணக்கிலடங்கா) 
எண்ணிக்ரகயில் அரமந்ததாகும்'' என்று கூடுதலாக இடம்தபற் றுள்ளது.  
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4613 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எனது (அல்கவ்ஸர்) தடாகத்தின் இரு 
கரைகளுக்கிரடயிலான ததாரலதூைம், (யமனி லுள்ள) "ஸன்ஆ'வுக்கும் 
மதீனாவுக்கும் இரடகயயுள்ள ததாரலதூைம் கபான்ைதாகும். இரத அனஸ் 
பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4614 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 
(ஸன்ஆவுக்கும் மதீனாவுக்கும் இரடகயயுள்ள ததாரலதூைம் கபான்ைதா 
கும்.) அல்லது மதீனாவுக்கும் அம்மானுக்கும் இரடகயயுள்ள ததாரலதூைம் 
கபான்ைதாகும் என ஐயப்பாடுடன் அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அபூ அவானா (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "எனது (அல்கவ்ஸர்) தடாகத்தின் இரு கரைகளுக்கும் 
இரடகயயுள்ள ததாரலதூைம்...' என்று காணப்படுகிைது.  
 
4615 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அத்தடாகத்தில் விண்மீன்களின் 
எண்ணிக்ரக அளவுக்குப் தபான்னாலும் தவள்ளியாலுமான ககாப்ரபகள் 
காணப்படும். இரத அனஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் 
(ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "அதன் ககாப்ரபகள் விண்மீன் களின் 
எண்ணிக்ரகரயவிட அதிகமானரவ யாகும்'' என்று கூடுதலாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
4616 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் உங்களுக்கு 
முன்கப ("அல்கவ்ஸர்' எனும்) அத்தடாகத்தினருகில் உங்களுக்காகக் 
காத்திருப்கபன். அதன் இரு ஓைங்களுக்கு இரடகயயுள்ள தூைம், (யமனிலுள்ள) 
"ஸன்ஆ'வுக்கும் "அய்லா'வுக்கும் இரடகய உள்ள தூைத்ரதப் கபான்ைதாகும். 
அதிலுள்ள ககாப்ரபகள் (எண்ணிக்ரகயில்) விண்மீன் கரளப் 
கபான்ைரவயாகும். இரத ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

2145

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நபிமார்களின் சிறப்ப�கள்



 
 
 

4617 ஆமிர் பின் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
என் அடிரம நாஃபிஉ மூலம் ஜாபிர் பின ெமுைா (ைலி) அவர்களுக்கு "தாங்கள் 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ை ஹதீஸ் 
ஒன்ரை எனக்குத் ததரிவியுங்கள்'' என்று கடிதம் எழுதிகனன். அதற்கு 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் உங்களுக்கு முன்கப 
தென்று (உங்களுக்கு நீர் புகட்டக்) காத்திருப்கபன்' என்று கூைியரதக் 
ககட்டுள்களன்'' என்று பதில் கடிதம் எழுதினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 10 உஹுதுப் கபார் நாளில் நபி (ஸல்) அவர்களுக்காக (வானவர்கள்) 
ஜிப்ரீல் (அரல), மீக்காயலீ் (அரல) ஆகிகயார் (எதிரிகளுடன்) கபாரிட்டது.31  

 
4618 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உஹுதுப் 
கபாரின்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது வலப் பக்கமும் இடப் 
பக்கமும் தவண்ணிை ஆரடகள் அணிந்த இரு மனிதர்கரள -அதாவது 
ஜிப்ரீல் (அரல), மீக்காயலீ் (அரல) ஆகிகயாரை- நான் பார்த் கதன். அதற்கு 
முன்கபா அதற்குப் பின்கபா அவ்விருவரையும் நான் பார்த்ததில்ரல.32 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4619 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உஹுதுப் 
கபாரின்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் வலப் பக்கமும் இடப் 
பக்கமும் தவண்ணிை ஆரடகள் அணிந்த இரு மனிதர்கரள நான் பார்த்கதன். 
அவ்விரு மனிதர்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காகக் 
கடுரமயாகப் கபாரிட்டுக் தகாண்டிருந்தார்கள். அதற்கு முன்கபா அதற்குப் 
பின்கபா அவ்விருவரையும் நான் பார்த்ததில்ரல.33  
 

பாடம் : 11 நபி (ஸல்) அவர்களின் வைீமும் அைப்கபாருக்காக அவர்கள் 
முன்கன தென்ைதும்.  
 
4620 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(குணத்திலும் கதாற்ைத்திலும்) மக்களிகலகய மிகவும் அழகானவர்களாகவும் 

2146

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நபிமார்களின் சிறப்ப�கள்



 
 
 

மக்களிகலகய அதிகக் தகாரட குணம் தகாண்டவர்களாகவும் மக்களிகலகய 
அதிக வைீமுரடயவர்களாகவும் இருந்தார்கள்.34 ஒரு (நாள்) இைவு 
மதீனவாெிகள், (எதிரிகள் பரடதயடுத்து வருவதாகக் ககள்விப்பட்டு) 
பதீியுற்ைார்கள். ெப்தம் வந்த திரெரய கநாக்கி மக்களில் ெிலர் நடந்தனர். 
(உண்ரம நிரல அைிய) அத்திரெரய கநாக்கி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் முன்கப தென்றுவிட்டி ருந்தார்கள். பிைகு அவர்கள் தமது கழுத்தில் 
வாரளத் ததாங்கவிட்டபடி அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களது (கெணம் 
பூட்டப்படாத) தவற்றுட லான குதிரையின்மீது அமர்ந்தவண்ணம் திரும்பி 
வந்து மக்கரளச் ெந்தித்து, "பதீி யரடயாதீர்கள்; பதீியரடயாதீர்கள்'' என்று 
(மக்கரளப் பார்த்துச்) தொன்னார்கள். பிைகு "(அரல வசீும்) கடலாககவ (தங்கு 
தரடயின்ைி ஓடக்கூடியதாககவ) இக்குதிரைரய நாம் கண்கடாம்'' அல்லது 
"இக்குதிரை ஒரு கடலாகும்'' என்று தொன்னார்கள். (அதற்கு முன்னர்) 
அக்குதிரை தமதுவாக ஓடக்கூடியதாககவ இருந்தது.35 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4621 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மதீனாவில் (எதிரிகள் 
பரடதயடுத்து வருவதாக வதந்தி பைவி மக்களிரடகய) பதீி ஏற்பட்டது. நபி 
(ஸல்) அவர்கள் அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களுக்குரிய "மன்தூப்' எனப்படும் 
குதிரை ஒன்ரை இைவல் வாங்கி, (உண்ரம நிரலரயக் கண்டைிய எதிரிகள் 
வருவதாகச் தொல்லப்பட்ட திரெயில்) அக்குதிரையிகலைிச் தென்ைார்கள். 
பிைகு திரும்பி வந்து "பதீியூட்டும் எரதயும் நாம் காணவில்ரல. 
இக்குதிரைரய (ததாடர்ந்து அரல வசீும்) கடலாககவ (தங்குதரடயின்ைி 
ஓடக்கூடியதாககவ) நாம் கண்கடாம்'' என்று தொன்னார்கள்.36 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு ஜஅஃபர் (ைஹ்) அவர் 
களது அைிவிப்பில், "அபூதல்ஹா (ைலி) அவர் களுக்குரிய' என்பதற்குப் பதிலாக 
"எங்களுக் குரிய குதிரை' ஒன்ரை இைவல் வாங்கினார்கள் என்று அனஸ் 
(ைலி) அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
பாடம் : 12 மக்களிகலகய நபி (ஸல்) அவர்கள், ததாடர்ந்து வசீும் (மரழக்) 
காற்ரை விட அதிகமாகச் தெல்வங்கரள வாரி வழங்கக்கூடியவர்களாக 
இருந்தார்கள்.  
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4622 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மக்களிகலகய தெல்வங்கரள அதிகமாக வாரி 
வழங்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்கள் ைமளான் மாதத்தில் 
கமன்கமலும் அதிகமாக வாரி வழங்குவார்கள். (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) 
அவர்கள் ஒவ்கவார் ஆண்டும் ைமளான் மாதத்தில் (ஒவ்கவார் இைவிலும்) 
அந்த மாதம் முடியும்வரை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளச் 
ெந்திப்பது வழக்கம். அப்கபாது அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் குர்ஆரன ஓதிக்காட்டுவார்கள். அவ்வாறு ஜிப்ரீல் தம்ரமச் 
ெந்திக்கும்கபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாடர்ந்து வசீும் 
(மரழக்) காற்ரைவிட அதிகமாகச் தெல்வங்கரள வாரி வழங்குவார்கள்.37 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
 
 

பாடம் : 13 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள், மக்களிகலகய மிகவும் 
அழகான பண்புகள் தகாண்டவர்களாகத் திகழ்ந்தார்கள்.  
 
4623 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்க ளுக்குப் பத்து ஆண்டுகள் பணிவிரட தெய் கதன். 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அவர் கள் என்ரன (மனம் 
கவதரனப்படும்படி) "ச்ெீ' என்கைா "இரத ஏன் தெய்தாய்?'' என்கைா, "நீ 
இப்படிச் தெய்திருக்கக் கூடாதா?'' என்கைா எதற் காகவும் அவர்கள் (கடிந்து) 
தொன்னதில்ரல.38 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபுர்ைபஉீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "பணிவிரட 
தெய்பவர் தெய்ய கவண்டிய ஒரு தெயலில் ("ச்ெீ' என்கைா, "இரத ஏன் 
தெய்தாய்?'' என்கைா அவர்கள் ககட்ட தில்ரல)'' என்று கூடுதலாக 
இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக!' எனும் குைிப்பு 
அதில் இல்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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4624 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்தகபாது (என் தாயாரின் இைண்டாம் கணவர்) 
அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள், எனது ரகரயப் பிடித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் அரழத்துச் தென்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அனஸ் 
புத்திொலிப் ரபயன்; அவன் தங்களுக்குப் பணிவிரட தெய்யட்டும்'' என்று 
தொன்னார்கள். அதன்படி நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஊரிலிருக்கும்கபாதும் பயணத்தில் இருக்கும்கபாதும் அவர்களுக்குப் 
பணிவிரட தெய்துவந்கதன். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் தெய்த 
எரதப் பற்ைியும் "இரத நீ ஏன் இப்படிச் தெய்தாய்?'' என்கைா, நான் 
தெய்யாமல் விட்ட எரதப் பற்ைியும் "இரத நீ ஏன் இப்படிச் தெய் 
யவில்ரல?'' என்கைா அவர்கள் என்னிடம் ககட்டதில்ரல.39 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4625 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் களுக்கு ஒன்பது ஆண்டுகள் பணிவிரட தெய்துள்களன்.40 அவர்கள் 
ஒருகபாதும் என் னிடம் "இன்னின்னரத நீ ஏன் தெய்தாய்?'' என்று ககட்டதாக 
எனக்குத் ததரியவில்ரல; அவர்கள் எதற்காகவும் என்ரன ஒருகபாதும் குரை 
கூைியதுமில்ரல. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4626 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் மக்களிகலகய மிக அழகிய நற்குணம் தகாண்டவைாகத் 
திகழ்ந்தார்கள். அவர்கள் ஒரு நாள் அலுவல் ஒன்றுக்காக என்ரன 
அனுப்பினார்கள். அப்கபாது நான் "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் 
கபாகமாட்கடன்'' என்று தொன்கனன். ஆனால், என் மனத்தில் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் உத்தைவிட்ட அந்த அலுவலுக்குச் தெல்ல கவண்டும் என்கை 
இருந்தது. நான் புைப்பட்டுச் தென்ைகபாது, கரடத் ததருவில் 
விரளயாடிக்தகாண்டிருந்த ெிறுவர்கள் ெிலரைக் கடந்து தென்கைன். 
(அவர்களுடன் கெர்ந்து நானும் விரளயாடலாகனன்.) அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்குப் பின்பக்கம் (வந்து) எனது 
பிடரிரயப் பிடித்தார்கள். அவர்கரள நான் பார்த்தகபாது அவர்கள் 
ெிரித்துக்தகாண்டிருந்தார்கள். "அருரம அனகஸ! நான் உத்தைவிட்ட 
இடத்திற்கு நீ தென்ைாயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "ஆம்; தெல்கிகைன், 
அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று தொன்கனன். கமலும் அனஸ் (ைலி) அவர்கள் 
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கூைி னார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு ஒன்பது ஆண்டுகள் பணிவிரட தெய்துள் களன். நான் 
தெய்த எரதப் பற்ைியும் "இன் னின்னரத நீ ஏன் தெய்தாய்?' என்கைா, நான் 
தெய்யாமல் விட்டுவிட்ட எரதப் பற்ைியும் "நீ இன்னின்னரதச் தெய்திருக்கக் 
கூடாதா?' என்கைா அவர்கள் என்னிடம் ககட்டதாக எனக்குத் ததரியவில்ரல.  
 
4627 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மக்களிகலகய மிக அழகிய பண்புகள் தகாண்டவர்களாய்த் 
திகழ்ந்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 14 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எது ககட்கப்பட்டாலும் 
ஒருகபாதும் அவர்கள் "இல்ரல' என்று தொன்னதில்ரல என்பதும், அவர்கள் 
தாைாளமாக நன்தகாரடகள் வழங்கியதும்.  
 
4628 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எது ககட்கப்பட்டாலும் ஒருகபாதும் அவர்கள் 
"இல்ரல' என்று தொன்னதில்ரல.41 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்படிகய 
ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியா கவும் வந்துள்ளது.  
 
4629 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் இஸ்லாத்ரத முன்ரவத்து எது ககட்கப்பட்டா லும் அவர்கள் 
அரதக் தகாடுக்காமல் இருந்த தில்ரல. இந்நிரலயில் அவர்களிடம் ஒரு 
மனிதர் வந்து (ககட்டகபாது), இரு மரலகளுக்கு இரடகய இருக்கும் 
(அளவுக்கு அதிகமான) ஆடுகரள அவருக்கு வழங்கினார்கள். அந்த மனிதர் 
தம் ெமுதாயத்தாரிடம் திரும்பிச் தென்று, "என் மக்ககள! நீங்கள் இஸ்லாத்ரத 
ஏற்றுக்தகாள்ளுங்கள். ஏதனனில், முஹம்மத் வறுரமரய அஞ்ொமல் 
தாைாளமாக நன்தகா ரடகள் வழங்குகிைார்'' என்று தொன்னார்.42  
 
4630 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் (வந்து) இரு மரலகளுக்கிரடகய இருக்கும் (அளவுக்கு 
அதிகமான) ஆடுகரள (நன்தகாரடயாகக்) ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
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அவற்ரைக் தகாடுத்தார்கள். அவர் தம் ெமுதாயத்தாரிடம் தென்று, "என் 
மக்ககள! நீங்கள் இஸ்லாத்ரத ஏற்றுக்தகாள்ளுங்கள். அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! முஹம்மத் அவர்கள் வறுரமரய அஞ்ொமல் தாைாளமாக 
நன்தகாரடகள் வழங்குகிைார்'' என்று கூைினார். ஒரு மனிதர் உலக 
ஆதாயத்திற்காக இஸ் லாத்ரத ஏற்ைிருந்தாலும், இஸ்லாத்ரதத் தழுவிய 
ெிைிது காலத்திற்குள் அவருக்கு இஸ்லாம் இந்த உலகத்ரதயும் 
அதிலிருப்பவற் ரையும்விட மிகவும் உவப்பானதாக ஆகி விடும்.  
 
4631 இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்கா தவற்ைிப் கபாருக்குப் 
புைப்பட்டுச் தென் ைார்கள். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் 
அவர்களுடனிருந்த முஸ்லிம் களும் புைப்பட்டுச் தென்று ஹுரனன் எனு 
மிடத்தில் ("ஹவாஸின்' குலத்தாருடன்) கபாரிட் டனர். அப்கபாது அல்லாஹ் 
தனது மார்க்கத் திற்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் தவற்ைியளித்தான். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அன்ரைய தினத்தில் ஸஃப்வான் பின் 
உமய்யாவுக்கு (முதலில்) நூறு ஒட்டகங்கள் தகாடுத்தார்கள். பிைகு இன்னும் 
நூறு ஒட்டகங் கள் தகாடுத்தார்கள். பிைகு கமலும் நூறு ஒட்டகங்கள் 
தகாடுத்தார்கள். (முந்நூறு ஒட்டகங்கரளப் தபற்றுக் தகாண்ட) ஸஃப்வான் 
பின் உமய்யா, "அல் லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (அன்று தாைாளமாக) எனக்கு வழங்கினார்கள். அப்கபாது அவர்கள் 
எனக்கு மக்களிகலகய மிகவும் தவறுப்பானவர்களாய் இருந்தார்கள். அவர்கள் 
எனக்கு நன்தகாரடகள் வழங்கிக்தகாண்கட வந்து மக்களிகலகய எனக்கு 
மிகவும் உவப்பானவர்களாய் ஆகிவிட்டார்கள்'' என்று கூைியதாக ெயதீ் பின் 
அல்முெய்யப் (ைஹ்) அவர்கள் என்னிடம் ததரிவித்தார்கள்.  
 
4632 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "பஹ்ரைனின் நிதி நம்மிடம் வந்தால், 
நான் உனக்கு இவ்வளவு இவ்வளவு இவ்வளவு தருகவன்'' என்று கூைி, இரு 
ரக கரளயும் அள்ளித் தருவரதப் கபான்று (மூன்று முரை) 
கெர்த்துக்காட்டினார்கள். ஆனால், அந்த நிதி வருவதற்குள் அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைந்துவிட் டார்கள். பின்னர் (ஆட்ெித் தரலவைாக 
வந்த) அபூ பக்ர் (ைலி) அவர்களிடம் அந்த நிதி வந்தது. அப்கபாது தபாது 
அைிவிப்பாளர் ஒருவரிடம் "எவருக்காவது நபி (ஸல்) அவர்கள் ஏகதனும் 
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வாக்களித்திருந்தால், அல்லது எவருக்காவது அவர்கள் கடன் தை 
கவண்டியிருந்தால் அவர் நம்மிடம் வைட்டும்'' என்று தபாது அைிவிப்புச் 
தெய்யும்படி கட்டரளயிட்டார்கள். (அவ்வாகை அவர் தபாது அைிவிப்புச் 
தெய்தகபாது) நான் (அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களிடம்) தென்று, "பஹ்ரைனின் நிதி 
நம்மிடம் வந்தால், நான் இவ்வளவு இவ்வளவு இவ்வளவு தருகவன் என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் கூைியிருந்தார்கள்'' 
என்கைன். அப்கபாது அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் இரு ரக நிரைய ஒரு தடரவ 
அள்ளிக் தகாடுத்து "எண்ணிப்பார்'' என்று தொன்னார்கள். நான் 
எண்ணிப்பார்த்தகபாது ஐநூறு (நாணயங்கள்) இருந்தன. பிைகு மீண்டும் 
"இரதப் கபான்கை, இன்னும் இரு மடங்குகளும் தபற்றுக்தகாள்'' என்று 
தொன்னார்கள்.43 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4633 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் இைந்தகபாது (பஹ்ரைனின் ஆளுநர்) அலாஉ பின் அல்ஹள்ைமீ (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து (கலீஃபா) அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களுக்கு (ெிைிது) நிதி வந்தது. 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள், "யாருக்காவது நபி (ஸல்) அவர்கள் கடன் தை 
கவண்டியிருந்தால், அல்லது நபியவர்களின் தைப்பிலிருந்து யாருக்காவது 
வாக்குறுதி தைப்பட்டிருந்தால் அவர் நம்மிடம் வைட்டும். (அவைது உரிரமரய 
நாம் நிரைகவற்று கவாம்)'' என்று கூைினார்கள் என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற் 
றுள்ளன.  
 

பாடம் : 15 நபி (ஸல்) அவர்கள் குழந்ரதகள் மீதும் குடும்பத்தார்மீதும் 
காட்டிய அன்பும்,  
அவர்களது பணிவும், பணி வின் ெிைப்பும்.  
 
4634 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "எனக்கு இன்ைிைவு ஓர் ஆண் குழந்ரத பிைந் தது; அவனுக்கு 
நான் என் தந்ரத இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்களின் தபயரைச் சூட்டிகனன்'' 
என்று கூைிவிட்டு, அக்குழந் ரதரய அபூ ரெஃப் எனப்படும் தகால்லரின் 
மரனவியான உம்மு ரெஃப் எனும் தபண்மணியிடம் (பாலூட்டுவதற்காக) 
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ஒப்பரடத்தார்கள். பின்னர் (குழந்ரதக்கு உடல்நலக் குரைவு என அைிந்து 
அரதப் பார்ப்பதற்காகக்) குழந்ரதயிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தென்ை கபாது அவர்கரளப் பின்ததாடர்ந்து நானும் தென்கைன். 
அபூரெஃபிடம் நாங்கள் தென்ைரடந்த கபாது, அவர் தமது உரலரய 
ஊதிக்தகாண்டிருந்தார். வடீு முழுவதும் புரக நிைம்பியிருந்தது. நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்பாக விரைவாகச் தென்று 
"அபூரெஃகப! (உரலரய ஊதுவரத) நிறுத்துங்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் வந்துள்ளார்கள்'' என்கைன். உடகன அபூரெஃப் (உரலரய 
ஊதுவரத) நிறுத்திவிட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
குழந்ரதரய வாங்கித் தம்கமாடு அரணத்துக்தகாண்டுவிட்டு, 
(பிைார்த்தரனகளில்) அல்லாஹ் நாடிய ெிலவற்ரைச் தொன்னார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முன்னிரலயில் குழந்ரத (இப்ைாஹமீ்) 
மூச்சு வாங்கிக்தகாண்டிருந்தரத நான் கண்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களின் கண்கள் கண் ணரீைச் தொரிந்தன. அப்கபாது அவர்கள், 
"கண் அழுகின்ைது; உள்ளம் கவரலப்படுகின்ைது. நம் இரைவன் 
விரும்புவரதத் தவிை கவதைரதயும் நாம் கூைமாட்கடாம். அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! இப்ைாஹகீம! உம(து பிரிவு)க்காக நாம் கவரலப்படுகிகைாம்'' 
என்று தொன்னார்கள்.44 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4635 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கரள விட அதிகமாகத் தம் குடும்பத்தாரை கநெிக் கும் ஒருவரை 
நான் பார்த்ததில்ரல. (அல் லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் குழந்ரத) 
இப்ைாஹமீ் மதீனாவின் கமட்டுப் பாங்கான கிைாமப் பகுதியில் பாலூட்டி 
வளர்க்கப்பட்டு வந்தார். (அங்கிருந்த குழந்ரதரயப் பார்ப்பதற்காக) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தெல்லும் கபாது அவர்களுடன் 
நாங்களும் தெல்கவாம். அவர்கள் வடீ்டுக்குள் நுரழவார்கள். அப்கபாது 
வடீ்டுக்குள் புரக மூட்டப்பட்டிருக்கும். குழந்ரதயின் பால்குடித் தந்ரத 
(அபூரெஃப்) தகால்லைாக இருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
குழந்ரதரய வாங்கி முத்தமிட்டுவிட்டுத் திரும்புவார்கள். இதன் 
அைிவிப்பாளைான அம்ர் பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: குழந்ரத 
இப்ைாஹமீ் இைந்தகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இப்ைாஹமீ் 
என் புதல்வர். பால்குடிப் பருவத்தி கலகய இைந்துவிட்டார். அவருக்கு அவைது 

2153

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நபிமார்களின் சிறப்ப�கள்



 
 
 

பால்குடித் தவரணரய முழுரமயாக்கும் தெவிலித் தாய்மார்கள் இருவர் 
தொர்க்கத்தில் இருக்கிைார்கள்'' என்று தொன்னார்கள்.45 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4636 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: கிைாமவாெிகள் ெிலர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்திருந்தனர். அப்கபாது அவர்கள் 
(மக்களிடம்), "நீங்கள் உங்கள் குழந் ரதகரள முத்தமிடுகிைரீ்களா?'' என்று 
ககட் டனர். மக்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித்தனர். அதற்கு அந்தக் 
கிைாமவாெிகள் "ஆனால், நாங் கள் அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (குழந்ரத 
கரள) முத்தமிடுவதில்ரல'' என்று கூைினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் உங்களிடமிருந்து கரு ரணரயப் 
பைித்துவிட்டால், என்னால் என்ன தெய்ய முடியும்?'' என்று ககட்டார்கள்.46 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
இப்னு நுரமர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "உமது உள்ளத்திலிருந்து 
கருரணரயப் பைித்துவிட் டால், (என்னால் என்ன தெய்ய முடியும்)'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்டதாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
4637 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (தம் 
கபைர்) ஹென் (ைலி) அவர்கரள முத்தமிடுவரதக் கண்ட அக்ைஉ பின் 
ஹாபிஸ் (ைலி) அவர்கள், "எனக்குப் பத்து குழந்ரதகள் இருக்கிைார்கள். 
அவர்களில் எவரையும் நான் முத்தமிட்டதில்ரல'' என்று தொன்னார்கள். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "விையம் ததரியுமா? கருரண காட்டாதவன் 
கருரண காட்டப்பட மாட்டான்'' என்று தொன்னார்கள்.47 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
4638 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மக்கள்மீது கருரண 
காட்டாதவருக்கு அல்லாஹ் கருரண காட்டமாட்டான். இரத ஜரீர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.48 இந்த ஹதீஸ் ஏழு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அைி 
விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 16 நபி (ஸல்) அவர்கள் அதிகமாக தவட் கப்பட்டது.49  
 
4639 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் திரைக்குள் இருக்கும் கன்னிப் தபண்ரண விடவும் அதிக 
தவட்கமுரடயவர்களாயிருந் தார்கள். அவர்கள் ஏகதனுதமான்ரை தவறுத் 
தால், அந்த தவறுப்ரப அவர்களது முகத்தி லிருந்கத நாங்கள் 
அைிந்துவிடுகவாம்.50 கமற்கண்ட ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4640 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: முஆவியா 
(ைலி) அவர்கள் (இைாக்கில் உள்ள) கூஃபாவுக்கு வந்தகபாது நாங்கள் 
அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்களிடம் தென்கைாம். அப்கபாது அவர்கள், 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள நிரனவுகூர்ந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இயற் ரகயாகவும் அருவருப்பாகப் கபசுபவைாக 
இருக்கவில்ரல; தெயற்ரகயாகவும் அருவருப் பாகப் கபசுபவைாக 
இருக்கவில்ரல'' என்று கூைிவிட்டு, "நற்குணங்கள் வாய்ந்தவகை உங்க ளில் 
மிகவும் ெிைந்தவர்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொன்னார்கள் 
என்றும் ததரிவித்தார்கள்.51 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் உஸ்மான் பின் அபரீைபா (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் முஆவியா (ைலி) 
அவர்களுடன் (இைாக்கிலுள்ள) கூஃபா நகருக்கு வந்திருந்தகபாது (அவர்களிடம் 
நாங்கள் தென்கைாம்)'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 17 நபி (ஸல்) அவர்களின் புன்னரகயும் அழகிய உைவாடலும்  
 
4641 ெிமாக் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஜாபிர் பின் 
ெமுைா (ைலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
அரவயில் அமர்ந்திருக்கிைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்; 
அதிகமாககவ (அமர்ந்திருக்கிகைன்). அவர்கள் சுப்ஹுத் ததாழுரகரய 
முடித்தபின் சூரியன் உதயமாவதற்குமுன் தாம் ததாழுத இடத்திலிருந்து 
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எழுந்திருக்கமாட்டார்கள். சூரியன் உதயமான பின்கப (அங்கிருந்து) 
எழுவார்கள். அப்கபாது மக்கள் அைியாரமக் காலத்தில் நடந்த விையங்கள் 
பற்ைிப் கபெிச் ெிரித்துக்தகாண்டிருப்பார்கள். (அரதக் ககட்டு) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புன்ன ரகத்துக்தகாண்டிருப்பார்கள்'' என்று கூைி 
னார்கள்.52  
 
பாடம் : 18 தபண்கள்மீது நபி (ஸல்) அவர்கள் காட்டிய அன்பும், தபண்களின் 
வாக னங்கரள தமதுவாகச் தெலுத்துமாறு ஒட்டககவாட்டிக்கு நபியவர்கள் 
கட்டரளயிட்டதும்.  
 
4642 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயணத்தில் இருந்தார்கள். அவர்களுடன் அவர்களுரடய 
கறுப்பு நிை அடிரமயான "அன்ஜைா' எனப்படுபவரும் இருந்தார். அவர் 
பாட்டுப் பாடி (ஒட்டகத்ரத விரைந்கதாடச் தெய்து)தகாண்டிருந்தார். அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அன்ஜைா! நிதானமாக ஓட்டிச் தெல். 
(ஒட்டகத்தின் கமலுள்ள) கண்ணாடிக் குடுரவகரள (தபண்கரள) 
உரடத்துவிடாகத'' என்று தொன்னார்கள்.53 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
4643 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு பயணத்தில்) நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தம் துரணவியரிடம் வந்தார்கள். அப்கபாது "அன்ஜைா' எனப்படும் 
ஒட்டககவாட்டி ஒருவர், துரணவியர் அமர்ந்திருந்த ஒட்டகங் கரள 
(பாட்டுப்பாடி விரைவாக) ஓடச்தெய்து தகாண்டிருந்தார். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "உமக்குக் ககடுதான் அன்ஜைா! நிதானமாக ஓட்டிச் தெல். (ஒட்டகச் 
ெிவிரகக் குள் இருக்கும்) கண்ணாடிக் குடுரவகரள (தபண்கரள) 
உரடத்துவிடாகத'' என்று தொன்னார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான அபூகிலாபா (ைஹ்) அவர்கள் (இைாக்வாெி களிடம்), "(இங்கு) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு வார்த்ரதரயக் கூைியுள்ளார் கள். 
அரதகய உங்களில் ஒருவர் தொல்லியி ருந்தால், அதற்காக அவரை நீங்கள் 
ரநயாண்டி தெய்திருப்பரீ்கள்'' என்று கூைினார்கள்.54 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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4644 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தாயார்) உம்மு 
சுரலம் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியருடன் (ஒரு 
பயணத்தில்) இருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்கள் அமர்ந்திருந்த ஒட்டகங்கரள 
ஒட்டககவாட்டி ஒருவர் (பாட்டுப்பாடி விரைவாக) ஓட்டிக்தகாண்டிருந்தார். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் (அந்த ஒட்டககவாட்டியிடம்), "அன்ஜைா! 
தமதுவாக ஓட்டிச் தெல். கண்ணாடிக் குடுரவகரள (தபண்கரள) 
உரடத்துவிடாகத'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4645 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்க ளுக்கு (அன்ஜைா எனப்படும்) "அழகிய குைல் வளத்துடன் பாட்டுப்பாடி 
ஒட்டககமாட்டுபவர்' ஒருவர் இருந்தார். (அவர் ஒரு முரை ஒட்டகத் தில் 
தபண்கள் இருக்க, பாடிக்தகாண்டிருந்த கபாது) அவரிடம் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நிதானம், அன்ஜைா! கண்ணாடிக் குடுரவகரள -
அதாவது தமன்ரமயான தபண்கரள- உரடத்துவிடாகத'' என்று 
தொன்னார்கள்.55 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அழகிய 
குைல் வளத்துடன் பாட்டுப்பாடி ஒட்டககமாட்டுபவர்' எனும் குைிப்பு இல்ரல.  
 
பாடம் : 19 நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்களுடன் தநருங்கிப் பழகியதும் மக்கள் 
அவர்களிடமிருந்து வளம் ("பைக்கத்') தபற்ைதும்.56  
 
4646 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அதிகாரலத் ததாழுரகரய ததாழுது முடித்ததும் 
மதீனாவின் பணியாளர்கள் தண்ணரீுள்ள பாத்திைங்கரளக் 
தகாண்டுவருவார்கள். தகாண்டுவைப்படும் ஒவ்தவாரு பாத்திைத்தினுள்ளும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ரகரய மூழ்கச் தெய்வார்கள். 
ெில கவரளகளில் குளிைான காரல கநைங்களிலும் அரதக் தகாண்டு 
வருவார்கள். அப்கபாதும் அதனுள்கள ரகரய மூழ்கச் தெய்வார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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4647 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது தரலரய நாவிதர் ஒருவர் மழித்துக்தகாண்டி ருக்கும்கபாது நான் 
பார்த்துள்களன். அப்கபாது நபித்கதாழர்கள், ஒரு முடியாயினும் (தங்களில்) 
ஒருவைது ரகயில்தான் விழ கவண்டும் என்ை கநாக்கத்துடன் அவர்கரளச் 
சுற்ைி வந்துதகாண்டிருந்தார்கள்.  
 
4648 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மனநிரல பாதிக்கப்பட்ட ஒரு 
தபண் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதகை! எனக்குத் 
தங்களிடம் ஒரு கதரவ உள்ளது. (ஒரு விையம் பற்ைி ககட்க கவண்டும்)'' 
என்று கூைினாள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்ன 
மனிதரின் தாகய! எந்தத் ததருவுக்கு நான் வை கவண்டும் என நீ 
விரும்புகிைாய்; தொல். உனது கதரவரய நான் நிரைகவற்ைிரவக்கிகைன்'' 
என்று கூைிவிட்டு, அவள் தமது கதரவரய முடித்துக்தகாள்ளும்வரை (மக்கள் 
நடமாட்டமுள்ள ஒரு ததருவில்) அவளுடன் தனியாக(ப் கபெிக்தகாண்டு) 
நின்ைிருந்தார்கள்.  
 
பாடம் : 20 நபி (ஸல்) அவர்கள் குற்ைங்களிலிருந்து தவகு ததாரலவில் 
விலகியிருந்ததும், அனுமதிக்கப்தபற்ை தெயல்களில் எளிதானரதகய அவர்கள் 
கதர்வு தெய்ததும், அல்லாஹ்வின் புனிதச் ெட்டங்கள் ெீர்குரலக்கப்படும்கபாது 
அல்லாஹ்வின் ொர்பாக மக்கரள அவர்கள் தண்டித்ததும்.57  
 
4649 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: இைண்டு விையங்களில் விரும்பியரதத் கதர்வு 
தெய்துதகாள்ளும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு விருப்ப 
உரிரம வழங்கப்தபற்ைால், அவர்கள் அவ்விைண்டில் எளிதானரதகய -அது 
பாவமான விையமாக இல்லாதிருக்கும்பட்ெத்தில்- (எப்கபாதும்) கதர்வு 
தெய்வார்கள். அது பாவமான விையமாக இருந்தால், மக்களிகலகய 
அவர்கள்தான் அதிலிருந்து (விலகி) தவகு ததாரலவில் நிற்பார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமக் காக (எதிலும் யாரையும் ஒரு 
கபாதும்) பழி வாங்கியதில்ரல; இரைவனின் புனித(ச் ெட்ட)ம் ஏதும் 
ெீர்குரலக்கப்பட்டு, அதற்குப் பதிலாக அல்லாஹ்வின் ொர்பாகத் தண்டிக்க 
கவண்டு தமன்று இருந்தாகல தவிை (அப்கபாது மட்டுகம 
பழிவாங்குவார்கள்).58 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
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வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாக வும் வந்துள்ளது.  
 
4650 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒன்ரைவிட மற்தைான்று 
எளிதானதாக இருக்கும் இைண்டு விையங்களில் விரும்பியரதத் கதர்வு 
தெய்துதகாள்ளும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு விருப்ப 
உரிரம வழங்கப் தபற்ைால், அவர்கள் அவ்விைண்டில் எளிதானரதகய -அது 
பாவமான விையமாக இல்லாதிருக்கும் பட்ெத்தில்- (எப்கபாதும்) கதர்வு 
தெய்வார்கள். அது பாவமான விையமாக இருந்தால், மக்களிகலகய 
அவர்கள்தான் அதிலிருந்து (விலகி) தவகு ததாரலவில் நிற்பார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்து கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "அவ்விைண்டில் 
எளிதான ரதகய கதர்வு தெய்வார்கள்'' என்பதுவரைகய இடம்தபற்றுள்ளது. 
அதற்குப் பிைகுள்ள குைிப்புகள் இடம்தபைவில்ரல.  
 
4651 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமது ரகயால் எரதயும் எப்கபாதும் அடித்த தில்ரல; எந்தப் 
தபண்ரணயும் எந்த ஊழிய ரையும் அடித்ததில்ரல; அல்லாஹ்வின் 
பாரதயில் (கபார் தெய்யும்கபாகத) தவிை. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தொல்லாகலா தெயலாகலா) தம்ரமப் புண் படுத்திய எவரையும் 
அவர்கள் எப்கபாதும் பழிவாங்கியதில்ரல; இரைவனின் புனித(ச் ெட்ட)ம் 
ஏதும் ெீர்குரலக்கப்பட்டு, அதற்குப் பதிலாக இரைவனின் ொர்பாக அவர்கள் 
நடவடிக்ரக எடுத்தாகல தவிை (அப்கபாது மட்டுகம பழிவாங்குவார்கள்). - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அந்த அைிவிப்பாளர்களில் 
ெிலர் கவறுெிலரைவிடக் கூடுதலான தகவல்கரள அைிவித்துள்ளனர். 
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 பாடம் : 21 நபி (ஸல்) அவர்களின் கமனியில் கமழ்ந்த நறுமணமும்,  
அவர்களது உள்ளங் ரகயின் தமன்ரமயும், அவர்கள் ததாட்டுத் தடவியதால் 
ஏற்பட்ட வளமும்.  
 
4652 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் முதல்ததாழுரக (லுஹ்ர்) 
ததாழுகதன். பிைகு அவர்கள் தம் வடீ்டாரிடம் தென்ைார்கள். அவர்களுடன் 
நானும் தென்கைன். அப்கபாது அவர்களுக்கு எதிகை ெிறுவர்கள் ெிலர் வந்தனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அச்ெிறுவர்களின் கன்னங்கரள 
ஒவ்தவாருவ ைாகத் தடவினார்கள். என் கன்னங்களிலும் தடவினார்கள். 
அவர்களது கைத்திலிருந்து "குளிர்ச்ெிரய' அல்லது "நறுமணத்ரத' நான் 
உணர்ந்கதன். அவர்கள் தமது ரகரய நறு மணப் ரபயிலிருந்து 
அப்கபாதுதான் எடுத்தரதப் கபான்ைிருந்தது.  
 
4653 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் களது (உடல்) வாெரனரயவிட நறுமணமிக்க "அம்பரை'கயா 
கஸ்தூரிரயகயா கவதைந்த நறுமணப் தபாருரளகயா நுகர்ந்தகதயில்ரல; 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உள்ளங்ரகரயவிட தமன்ரமயான 
அலங் காைப் பட்ரடகயா ொதாைணப் பட்ரடகயா நான் ததாட்டதில்ரல. இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4654 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒளிரும் தவண்ணிைம் தகாண்டவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்களின் 
வியர்ரவத் துளி கள் முத்துகரளப் கபான்ைிருந்தன. அவர்கள் நடந்தால் 
(பள்ளத்தில் இைங்குவரதப் கபான்று முன்பக்கம்) ொய்ந்து நடப்பார்கள். 
அவர்களது உள்ளங்ரகரயவிட தமன்ரமயான அலங்காைப் பட்ரடகயா 
ொதாைணப் பட்ரடகயா நான் ததாட்ட தில்ரல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது (உடல்) வாெரனரயவிட சுகந்தமான கஸ்தூரி ரயகயா 
"அம்பரை'கயா நான் நுகர்ந்தகதயில்ரல.  
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பாடம் : 22 நபி (ஸல்) அவர்களது வியர்ரவயின் நறுமணமும் அதன்மூலம் 
வளம் (பைக்கத்) ஏற்பட்டதும்.  
 
4655 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 
எங்களது வடீ்டுக்கு வந்து மதிய ஓய்தவடுத்தார்கள். அப்கபாது அவர்களது 
உடலில் வியர்ரவ ஏற்பட்டது. என் தாயார் (உம்மு சுரலம் (ைலி)) அவர்கள் 
ஒரு கண்ணாடிக் குடுரவயுடன் வந்து வியர்ரவத் துளிகரள அந்தக் 
குடுரவயில் கெகரிக்கலானார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் உைக்கத்திலிருந்து 
விழித் ததழுந்து, "உம்மு சுரலகம! என்ன தெய்து தகாண்டிருக்கிைாய்?'' என்று 
ககட்டார்கள். என் தாயார், "இது தங்களது வியர்ரவ. இரத எங்கள் நறுமணப் 
தபாருளில் கெர்க்கிகைாம். இது நல்ல வாெரனப் தபாருட்களில் ஒன்ைா கும்'' 
என்று தொன்னார்கள்.  
 
4656 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(என் தாயார்) உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்களின் இல்லத்துக்கு வந்து, அங்கு 
உம்மு சுரலம் (படுத்து) இைாதகபாது அவர்களது விரிப்பில் படுத்து 
உைங்குவார்கள். ஒரு நாள் நபி (ஸல்) அவர்கள் வந்து உம்மு சுரலமின் 
விரிப்பில் படுத்துைங்கினார்கள். அப்கபாது அங்கு வந்த உம்மு சுரலம் (ைலி) 
அவர்களிடம், "இகதா நபி (ஸல்) அவர்கள் உங்கள் வடீ்டில் உங்கள் விரிப்பில் 
உைங்கிக் தகாண்டிருக்கிைார்கள்'' என்று தொல்லப் பட்டது. உடகன உம்மு 
சுரலம் (ைலி) அவர்கள் வந்(து பார்த்)தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு 
வியர்த்தி ருந்தது. அவர்களது வியர்ரவ, படுக்ரகயில் ஒரு துண்டுத் கதாலில் 
திைண்டிருந்தது. உடகன உம்மு சுரலம், தமது நறுமணப் தபட்டிரயத் திைந்து, 
அந்த வியர்ரவத் துளிகரளத் துரடத்து தமது கண்ணாடிக் 
குடுரவதயான்ைில் அரதப் பிழிந்து கெகரிக்கலானார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
திடுக் கிட்டு விழித்து, "உம்மு சுரலகம! என்ன தெய்கிைாய்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அதன் வளத்ரத எங்கள் 
குழந்ரதகளுக்காக எதிர்பார்க்கிகைாம். (அதனால் தான் அரதச் 
கெகரிக்கிகைாம்)'' என்று கூைினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் "நீ தெய்தது 
ெரிதான்'' என்று தொன்னார்கள்.  
 
4657 உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
எங்கள் வடீ்டுக்கு மதிய ஓய்தவடுப்பதற்காக வருவார்கள். அப்கபாது 
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அவர்களுக்காக நான் கதால் விரிப்பு ஒன்ரை விரிப்கபன். அந்த விரிப்பில் நபி 
(ஸல்) அவர்கள் மதிய ஓய்தவடுப்பார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களது உடலில் 
அதிகமாக வியர்ரவ ஏற்படும். அப்கபாது நான் அவர்களது வியர்ரவத் 
துளிகரள எடுத்து வாெரனப் தபாருட்களிலும் கண்ணாடிக் குடுரவகளிலும் 
கெகரிப்கபன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "உம்மு சுரலகம! என்ன இது?'' 
என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நான் "தங் களது வியர்ரவத் துளிகரள எனது 
நறுமணப் தபாருளில் கெர்க்கிகைன்'' என்று கூறுகவன்.59  
 
பாடம் : 23 நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு கவத அைி விப்பு (வஹ)ீ வரும்கபாது 
குளிர் காலத்திலும் வியர்ரவ ஏற்பட்டது.60  
 
4658 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக் குக் குளிைான காரல கநைங்களிலும் கவத அைிவிப்பு (வஹ)ீ 
அருளப்படும். பிைகு (அவர் கரள விட்டு அந்நிரல விலகும்கபாது) அவர் 
களது தநற்ைியிலிருந்து வியர்ரவத் துளிகள் வழியும்.  
 
4659 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: ஹாரிஸ் பின் ஹிைாம் (ைலி) 
அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "தங்களுக்கு கவத அைிவிப்பு (வஹ)ீ எப்படி 
வருகின்ைது?'' என்று ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "ெில கநைங்களில் 
மணிகயா ரெரயப் கபான்று எனக்கு கவத அைிவிப்பு வரும். அவ்வாறு 
வருவது எனக்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கும். பிைகு அச்தெய்திரய நான் 
மனனமிட்டுக்தகாண்ட நிரலயில் அந்நிரல என்ரன விட்டு விலகிவிடும். 
இன்னும் ெில கநைங்களில், வானவர் ஒருவர் மனித உருவில் என்னிடம் 
வ(ந்து தெய்திகரளத் த)ருவார். அவர் கூறுவரத நான் 
நிரனவிலிருத்திக்தகாள்கவன்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.61 இந்த ஹதீஸ் 
நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4660 உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு கவத அைிவிப்பு (வஹ)ீ அருளப்தபறும்கபாது, அவர்களுக்கு 
மிகுந்த ெிைமம் ஏற்படும்; அவர்களது முகம் ொம்பல் நிைத்திற்கு மாைிவிடும்.  
 
4661 உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தமக்கு கவத அைிவிப்பு (வஹ)ீ அருளப்தபறும்கபாது, தமது 
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தரலரயத் தாழ்த்திக்தகாள்வார்கள். நபித் கதாழர்களும் தம் தரலரயத் 
தாழ்த்திக்தகாள் வார்கள். அந்நிரல விலக்கப்பட்டதும் தமது தரலரய 
உயர்த்துவார்கள்.  
 
பாடம் : 24 நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது தரலமுடிரய வகிதடடுக்காமல் 
தநற்ைியில் ததாங்க விட்டதும், வகிதடடுத்து வாரிவிட்டதும்.62  
 
4662 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: கவதக்காைர்கள் (யூத, 
கிைித்தவர்கள்) தமது தரலமுடிரய (வகிதடடுத்து வாரிவிடாமல் தநற்ைியில்) 
ததாங்கவிட்டுவந்தனர். இரணரவப்பாளர்கள் தம் தரலமுடிரய 
வகிதடடுத்துப் பிரித்துவந்த னர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தமக்கு இரைக்கட்டரள விதிக்கப்படாத விை யங்களில் கவதக்காைர்களுக்கு 
ஒத்துப் கபாவரதகய விரும்பிவந்தார்கள். ஆககவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (முதலில்) முன்தரல முடிரய தநற்ைியில் 
ததாங்கவிட்டுவந்தார்கள். பிற்காலத்தில் அரத வகிதடடுத்து 
(வாரி)விட்டார்கள்.63 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னுஅப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 25 நபி (ஸல்) அவர்களின் உருவத் கதாற்ைமும் அவர்கள் அழகிய 
முக அரமப்புக் தகாண்டவர்களாய் இருந்தார்கள் என்பதும்.  
 
4663 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் நடுத்தை உயைமுள்ள மனிதைாகவும் (பைந்த முதுகும், விரிந்த 
மார்பும் அரமந்து) இரு கதாள்களுக்கிரடகய அதிக இரடதவளி 
உள்ளவர்களாகவும் இருந்தார்கள். இரு காதுகளின் கொரனரய எட்டும் 
அளவுக்குத் தரலமுடி தகாண்டவர்களாகவும் இருந்தார்கள். அவர்கள் ெிவப்பு 
நிை அங்கி அணிந்திருந்தார்கள். (அந்த ஆரடயில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கரளவிட அழகான எவரையும் எப்கபாதும் நான் 
கண்டகதயில்ரல.64 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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4664 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கரள விட நீண்ட முடிரவத்து, ெிவப்பு நிை அங்கி அணிந்திருந்த 
அழகான ஒருவரை நான் கண்டகதயில்ரல. அவர்களது தரலமுடி 
கதாள்கரளத் ததாட்டுக்தகாண்டிருந்தது. (விரிந்த முதுகும் பைந்த மார்பும் 
தகாண்டு) அவர்கள் இரு கதாள்களுக்கிரடகய அதிக இரடதவளி 
உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்கள் அதிக உயைமுரடயவைாகவும் 
இருக்கவில்ரல; குட்ரடயானவைாகவும் இருக் கவில்ரல. (நடுத்தை 
உயைமுரடயவைாககவ இருந்தார்கள்). இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூகுரைப் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு 
(அதிகமான) தரலமுடி இருந்தது'' என்று காணப்படுகிைது.  
 
4665 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மக்களிகலகய மிக அழகான முகம் உரடயவர்களாகவும் 
அழகான உருவ அரமப்புக் தகாண்டவர்களாகவும் இருந்தார்கள். அவர்கள் 
ஒகையடியாக உயைமானவைாகவும் இருக்கவில்ரல; குட்ரடயானவைாகவும் 
இருக்கவில்ரல.65  
 

பாடம் : 26 நபி (ஸல்) அவர்களது தரலமுடியின் நிரல.  
 
4666 கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது தரலமுடி எப்படி 
இருந்தது?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "அவர்களது தரலமுடி, 
அரலயரலயானதாக இருந்தது. சுருள் முடியாகவும் இல்ரல; படிந்த 
முடியாகவும் இல்ரல. அது அவர்களது காது மடல்களுக்கும் கதாளுக்கும் 
இரடகய ததாங்கிக்தகாண்டிருந்தது'' என்று பதிலளித்தார்கள்.66  
 
4667 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது தரலமுடி (ெில கவரளகளில்) அவர்களின் கதாள்கரளத் 
ததாட்டுக்தகாண்டிருந்தது.67 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
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4668 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது தரலமுடி (ெில கவரளகளில்) இரு காது மடல் களின் பாதிவரை 
இருந்தது. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 27 நபி (ஸல்) அவர்களின் வாய், கண் கள், குதிகால்கள் 
ஆகியவற்ைின் நிரல.  
 
4669 ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் விொலமான வாயும் விரிந்த கண்ணும் தமலிந்த குதிகால் களும் 
உரடயவர்களாக இருந்தார்கள்'' என்று ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியரதத் தாம் ககட்டதாக ெிமாக் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) அவர்கள் 
ததரிவித்தார்கள். நான் ெிமாக் (ைஹ்) அவர்களிடம், "விொலமான வாய் 
("ளலீஉல் ஃபம்') என்ைால் என்ன?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள் "தபரிய வாய்'' 
என்ைார்கள். "விரிந்த கண் ("அஷ்கலுல் ஐன்') என்ைால் என்ன?'' என்று 
ககட்டதற்கு "நீளமான கண் பிளவு'' என்ைார்கள். "தமலிந்த குதிகால்கள் 
("மன்ஹூசுல் அகிப்') என்ைால் என்ன?'' என்று ககட்டதற்கு, "குதிகாலில் 
ெிைிதளவு ெரதப்பற்று காணப் படுவது' என்று பதிலளித்தார்கள்.68 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 28 நபி (ஸல்) அவர்கள் தவண்ணிைம் தகாண்டவைாகவும் கரளயான 
முக முரடயவைாகவும் இருந்தார்கள்.  
 
4670 ெயதீ் பின் இயாஸ் அல்ஜுரைரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அபுத்துஃரபல் (ைலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கரளப் பார்த்திருக்கிைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்; 
அவர்கள் தவண்ணிைம் தகாண்டவர்களாகவும் கரளயான 
முகமுரடயவைாகவும் இருந்தார்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். முஸ்லிம் பின் 
அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ஆகிய நான்) கூறுகிகைன்: அபுத்துஃரபல் (ைலி) அவர்கள் 
(ஹிஜ்ரீ) நூைாம் ஆண்டில் இைந்தார்கள்; அவர்ககள நபித்கதாழர் களில் 
இறுதியாக இைந்தவர் ஆவார்.69  
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4671 ெயதீ் பின் இயாஸ் அல்ஜுரைரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
(நபித்கதாழர்களில் இறுதியாக உயிர் வாழ்ந்த) அபுத்துஃரபல் (ைலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள நான் பார்த்திருக்கிகைன்; இந்தப் 
பூமியின்மீது அவர்கரளப் பார்த்தவர் என்ரனத் தவிை கவதைந்த மனிதரும் 
(இப்கபாது உயிருடன்) இல்ரல'' என்று கூைினார்கள். அவர்களிடம் நான், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள எவ்வாறு கண்டீர் கள்?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு, "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தவண்ணிைம் 
தகாண்டவர்களாகவும் கரளயான கதாற்ைமு ரடயவைாகவும் நடுத்தைமான 
உடல்வாகு தகாண்டவைாகவும் இருந்தார்கள்'' என்று பதில ளித்தார்கள்.70  
 

பாடம் : 29 நபி (ஸல்) அவர்களின் தரலயிலி ருந்த நரைமுடி.71  
 
4672 முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அனஸ் பின் 
மாலிக் (ைலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது 
நரை முடிக்குச்) ொயம் பூெியதுண்டா?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது தரலயில் நரை 
எரதயும் பார்க்கவில்ரல; இவ்வளவு தவிை'' என்று கூைினார்கள். (அரவ 
மிகவும் குரைவானரவ என்பரதப் கபான்று அைிவிப்பாளர் ரெரக தெய்தார் 
என இப்னு இத்ரீஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்.) கமலும் அபூபக்ர் (ைலி), 
உமர் (ைலி) ஆகிகயார் தம் நரைமுடிக்கு மருதாணி இரலயாலும் "கத்தம்' 
(யமன் நாட்டு மூலிரகச்) தெடியின் இரலயாலும் ொயமிட்டுவந்தனர்'' 
என்றும் அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்.72 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4673 முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அனஸ் பின் 
மாலிக் (ைலி) அவர்களி டம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(தரலமுடிக்குச்) ொயம் பூெியிருந்தார்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "ொயம் பூசுகின்ை அளவுக்கு (நரை முடிகள்) அவர்க ளுக்கு இல்ரல. 
அவர்களது தாடியில் மட்டுகம ெில தவள்ரள முடிகள் இருந்தன'' என்று 
கூைினார்கள். அவர்களிடம், "அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் ொயம் 
பூெியிருந்தார்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு, "ஆம்; மருதாணி இரலயாலும் 
"கத்தம்' (யமன் நாட்டு மூலிரகச்) தெடியின் இரலயாலும் (ொயம் 
பூெியிருந்தார்கள்)'' என்று பதிலளித்தார்கள்.  
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4674 முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அனஸ் பின் 
மாலிக் (ைலி) அவர்களி டம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ொயம் 
பூெியிருந்தார்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு, "ஒரு ெில நரைமுடிகரளகய 
கண்டார்கள். (எனகவ, ொயம் பூெவில்ரல)'' என்று அனஸ் பதிலளித்தார்கள்.  
 
4675 ஸாபித் அல்புனான ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அனஸ் பின் மாலிக் 
(ைலி) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (தமது நரைமுடிக்குச்) ொயம் 
பூெியதுண்டா?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "நபி (ஸல்) 
அவர்களது தரலயிலிருந்த தவள்ரள முடிகரள நான் நிரனத்திருந்தால் 
எண்ணிக் கணக்தகடுத்திருக்க முடியும். நபி (ஸல்) அவர்கள் ொயம் 
பூெியதில்ரல. (ஆனால்,) அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் மருதாணி இரலயாலும் 
"கத்தம்' (யமன் நாட்டு மூலிரகச்) தெடியின் இரலயாலும் ொயம் 
பூெியிருந்தார்கள். உமர் (ைலி) அவர்களும் மருதாணி இரலயால் நன்கு ொயம் 
பூெியிருந்தார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.73  
 
4676 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒருவர் தம் 
தரலயிலும் தாடியிலும் உள்ள நரைமுடிகரளப் பிடுங்குவது 
தவறுக்கப்பட்டதாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நரைமுடிக்குச்) 
ொயம் பூெியதில்ரல. அவர்களது (கீழுதட்டின் அடியிலுள்ள) குறுந்தாடியிலும் 
தநற்ைிப் தபாட்டுகளிலுள்ள முடியிலும்தான் தவண்ரம இருந்தது. தரலயில் 
ஆங்காங்கக ஒரு ெில முடிககள நரைத்திருந்தன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடரிலும் வந்துள்ளது.  
 
4677 அபூஇயாஸ் முஆவியா பின் குர்ைா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அனஸ் (ைலி) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்களது (தரலயில்) நரைமுடி 
இருந்ததா?'' என்பது பற்ைிக் ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அவர்கரள 
அல்லாஹ் நரைமுடி யால் அலங்ககாலப்படுத்தவில்ரல'' என்று 
தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4678 அபூஇஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூஜுரஹஃபா (ைலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது (முகத்தில்) இந்த 
இடத்தில் தவள்ரள முடி இருந்தரத நான் கண்கடன்'' என்று கூைினார்கள். 

2167

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நபிமார்களின் சிறப்ப�கள்



 
 
 

(இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) ஸுரஹர் பின் முஆவியா (ைஹ்) 
அவர்கள் தமது விைல் ஒன்ரைத் தமது கீழுதட்டிலுள்ள குறுந்தாடியின் மீது 
ரவத்து ரெரக தெய்து காட்டினார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம், "அன்ரைய 
தினம் நீங்கள் யாரைப் கபான்று இருந்தீர்கள்? (அன்று உங்களுக்கு என்ன 
வயதிருக்கும்)?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அபூஜுரஹஃபா (ைலி) 
அவர்கள், "அப்கபாது நான் அம்புக்கு இைகு தபாருத்துகவன். (இது 
கபான்ைவற்ரைச் தெய்யும் அளவுக்கு விவைமுரடய வயதுள்ளவனாக 
இருந்கதன்)'' என்று பதிலளித்தார்கள்.74 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4679 அபூஜுரஹஃபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கரளப் பார்த்திருக்கிகைன். அவர்கள் 
தவண்ணிைமுரடயவர்களாகவும் முதுரம அரடந்தவர்களாகவும் 
இருந்தார்கள். (நபியவர்களின் கபைர்) ஹென் பின் அலீ (ைலி) அவர்கள், நபி 
(ஸல்) அவர்களுக்கு (கதாற்ைத் தில்) ஒத்திருப்பார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஜுரஹஃபா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
"தவண்ணிைமுரடயவர்களாக வும் முதுரம அரடந்தவர்களாகவும் இருந் 
தார்கள்'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  
 
4680 ெிமாக் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஜாபிர் பின் ெமுைா 
(ைலி) அவர்களிடம் நபி (ஸல்) அவர்களின் நரைமுடி பற்ைிக் ககட்கப் பட்டது. 
அதற்கு அவர்கள், "நபியவர்கள் தமது தரலயில் எண்தணய் கதய்த்திருந்தால் 
அவர் களது தரலயிலிருந்து ஒருெில நரைமுடிகூடத் ததன்படாது; அவர்கள் 
எண்தணய் கதய்த் திருக்காவிட்டால் ெில நரைமுடி ததன்படும்'' என்று 
தொன்னார்கள்.  
 
4681 ெிமாக் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஜாபிர் பின் ெமுைா 
(ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தரல மற்றும் 
தாடியின் முன்பகுதி பழுப்கபைி (தவண்ரமயாகி) இருந்தது. அவர்கள் 
தரலக்கு எண்தணய் கதய்த் திருந்தால் அந்த தவண்ரம ததன்படாது. 
அவர்கள் (எண்தணய் கதய்க்காமல்) பைட்ரட தரலயுடன் இருந்தால் அந்த 
தவண்ரம ததன்படும். அவர்களது தாடியில் அதிகமான முடிகள் இருந்தன'' 
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என்று கூைினார்கள். அப்கபாது (அங்கிருந்த) ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகம் வாரளப் கபான்று (மின்னிக்தகாண்டு 
நீண்டதாக) இருந்ததா?'' என்று ககட்டார். ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் 
(அரத மறுத்து), "இல்ரல; அவர்களது முகம் சூரியரனப் கபான்றும் 
ெந்திைரனப் கபான்றும் இருந்தது; வட்டமானதாக இருந்தது. அவர்களது 
முதுகில் கதாள்பட்ரட அருகில் நபித்துவ முத்திரைரய நான் கண்கடன். அது 
புைா முட்ரட கபான்று அவர்களது உடலின் நிைத்தி கலகய இருந்தது'' என்று 
கூைினார்கள்.  
 

பாடம் : 30 நபி (ஸல்) அவர்களது உடலில் நபித் துவ முத்திரை இருந்தது 
என்பதற் கான ொன்றும்,  
அதன் தன்ரமயும், அவர்களது உடலில் அது அரமந் திருந்த இடமும்.75  
 
4682 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது முதுகில் (நபித்துவ) முத்திரை இருந்தரத நான் பார்த்கதன். 
அது புைா முட்ரட கபான்று இருந்தது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் 
ெமுைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4683 ொயிப் பின் யஸீத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என்ரன என் தாயின் 
ெககாதரி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அரழத்துச் தென்று, 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! என் ெககாதரி மகன் (பாதங்களில்) கநாய் 
கண்டுள்ளான்'' என்று தொன்னார்கள். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (அன்புடன்) என் தரலரய வருடிக் தகாடுத்து, என் வளத்திற்காகப் 
பிைார்த்தித்தார்கள். பின்னர் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்தார்கள். அவர்கள் 
அங்கத் தூய்ரம தெய்(து மிச்ெம் ரவத்)த தண்ணரீில் நான் ெிைிது குடித்கதன். 
பிைகு நான் அவர்களுரடய முதுகுக்குப் பின்கன நின்கைன். அப்கபாது 
அவர்களுரடய கதாள்களுக்கிரடகய இருந்த நபித்துவ முத்திரைரய நான் 
பார்த்கதன். அது மணவரைத் திரையில் தபாருத்தப்படுகின்ை பித்தாரனப் 
கபான்ைிருந்தது.76 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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4684 ஆஸிம் பின் சுரலமான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் 
பின் ெர்ஜிஸ் (ைலி) அவர்கள், "நான் நபி (ஸல்) அவர்கரளப் பார்த்கதன். 
அவர்களுடன் "தைாட்டி இரைச்ெி' அல்லது "தக்கடி உணவு' ொப்பிட்கடன்'' 
என்று கூைினார்கள். அவர்களிடம் நான், "உங்களுக்காக நபி (ஸல்) அவர்கள் 
பாவமன்னிப்பு கவண்டிப் பிைார்த்தித்தார்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அப்துல்லாஹ் பின் ெர்ஜிஸ் (ைலி) அவர்கள், "ஆம்; உங்களுக்கும்தான் 
(பாவமன்னிப்பு கவண்டிப் பிைார்த்தித்தார்கள்)'' என்று கூைி விட்டு, "(நபிகய!) 
உம்முரடய பாவத்திற்காக வும் இரைநம்பிக்ரக தகாண்ட ஆண்களுக் 
காகவும் தபண்களுக்காகவும் நீர் பாவமன்னிப் புக் ககாருவைீாக'' (47:19) எனும் 
இந்த வெனத்ரத ஓதிக்காட்டினார்கள். கமலும் கூைினார்கள்: பிைகு நான் நபி 
(ஸல்) அவர்க(ளுரடய முதுகு)க்குப் பின்கன சுற்ைிவந் கதன். அப்கபாது 
அவர்களுரடய இரு கதாள்பட்ரடகளுக்கிரடகய இடப் பக்கத் கதாளின் கமற் 
புைத்தில் ரக முஷ்டிரயப் கபான்று (துருத்திக்தகாண்டும்) தகாப்புளங்கரளப் 
கபான்று தழும்பாகவும் உள்ள நபித்துவ முத்திரைரயக் கண்கடன். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 31 நபி (ஸல்) அவர்களின் உடலரமப்பும் அவர்கள் நபியாக 
அனுப்பப்தபற்ைதும் அவர்களின் வயதும். 
 
4685 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தவளிப்பரடயாகத் ததரியும் அளவுக்கு மிக உயைமான 
வர்களாகவும் இல்ரல; குட்ரடயானவர்களாகவும் இல்ரல. சுத்த தவள்ரள 
நிைமுரடயவர்களாகவும் இல்ரல; மாநிைம் தகாண்டவர்களாகவும் இல்ரல; 
கடும் சுருள் முடியுரடயவர்களாகவும் இல்ரல; (ததாங்கலான) படிந்த 
முடிவுரடயவர்களாகவும் இல்ரல. நாற்பதாவது வயதின் ததாடக்கத்தில் 
அவர்கரள அல்லாஹ் தன் தூதைாக அனுப்பினான். அதன் பிைகு, அவர்கள் 
மக்கா நகரில் பத்து ஆண்டு களும் மதீனா நகரில் பத்து ஆண்டுகளும் 
தங்கியிருந்தார்கள். அறுபதாம் வயதின் ததாடக்கத்தில் அவர் கரள இரைவன் 
இைக்கச் தெய்தான். அப்கபாது அவர்களுரடய தரலயிலும் தாடியிலும் 
இருபது தவள்ரள முடிகள்கூட இல்ரல.77 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் 
மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
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வந்துள்ளது. அவற்ைில் "அவர்கள் ஒளிைக்கூடியவர் களாக இருந்தார்கள்'' 
என்று கூடுதலாக இடம் தபற்றுள்ளது.  
 
 
 
பாடம் : 32 நபி (ஸல்) அவர்கள் இைந்தகபாது அவர்களுக்கு வயது எத்தரன?  
 
4686 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமது அறுபத்து மூன்ைாம் வயதில் இைந்தார்கள். அபூபக்ர் 
(ைலி) அவர்களும் அறுபத்து மூன்ைாம் வயதில் இைந்தார்கள். உமர் (ைலி) 
அவர்களும் அறுபத்து மூன்ைாம் வயதில் இைந்தார்கள்.  
 
4687 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமது அறுபத்து மூன்ைாம் வயதில் இைந்தார் கள்.78 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா 
(ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 33 நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்காவிலும் மதீனாவிலும் எத்தரன 
ஆண்டுகள் தங்கியிருந்தார்கள்?  
 
4688 அம்ர் பின் தீனார் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் உர்வா பின் 
அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (நபியாக் கப்பட்ட 
பின்னர்) மக்காவில் எத்தரன ஆண்டுகள் தங்கியிருந்தார்கள்?'' என்று ககட் 
கடன். அதற்கு அவர்கள் "பத்து ஆண்டுகள்' என்று பதிலளித்தார்கள். நான், 
"ஆனால், பதிமூன்று ஆண்டுகள் தங்கியிருந்தார்கள் என்று இப்னு அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்'' என்று தொன்கனன். - அம்ர் பின் தீனார் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: நான் உர்வா (ைஹ்) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (நபியாக்கப்பட்ட பின்பு) மக்காவில் எத்தரன ஆண்டுகள் 
தங்கியிருந்தார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "பத்து ஆண்டு கள்' 
என்று பதிலளித்தார்கள். "ஆனால், பத்துக்கும் கமற்பட்ட ஆண்டுகள் 
தங்கியிருந்தார்கள் என்று இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்ககள?'' 
என்று நான் ககட்கடன். அப்கபாது உர்வா (ைஹ்) அவர்கள், "அவர்கரள 
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அல்லாஹ் மன்னிப்பானாக!'' என்று பாவ மன்னிப்பு கவண்டிப் 
பிைார்த்தித்துவிட்டு, "இப்னு அப்பாஸ், அந்த (அபூரகஸ் என்ை) கவிஞரின் 
வரிகளிலிருந்கத அரத எடுத்துரைக்கிைார்'' என்று தொன்னார்கள்.79  
 
4689 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மக்காவில் பதிமூன்று ஆண்டுகள் வாழ்ந் தார்கள். தமது 
அறுபத்து மூன்ைாம் வயதில் இைந்தார்கள்.80 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 
4690 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமக்கு கவத அைிவிப்பு (வஹ)ீ அருளப் பட்டுக்தகாண்டிருந்த 
நிரலயில் மக்காவில் பத்தாண்டுகள் தங்கியிருந்தார்கள். (புலம் தபயர்ந்தபின்) 
மதீனாவில் பத்தாண்டுகள் இருந்தார்கள். தமது அறுபத்து மூன்ைாம் வயதில் 
இைந்தார்கள்.81  
 
4691 அபூஇஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நான் 
அப்துல்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்ஊத் (ைஹ்) அவர்களுடன் அமர்ந்திருந் 
கதன். அப்கபாது அ(ங்கிருந்த)வர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
வயது பற்ைிப் கபெிக்தகாண்டனர். ெிலர், "அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளவிட அதிக வயதுரடயவைாக 
இருந்தார்கள்'' என்று கூைினர். அப்துல்லாஹ் பின் உத்பா (ைஹ்) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் அறுபத்து மூன்ைாம் வயதில் 
இைந்தார்கள். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களும் அறுபத்து மூன்று வயதில் 
இைந்தார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள் அறுபத்து மூன்ைாம் வயதில் 
தகால்லப்பட்டார்கள்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அங்கிருந்த மக்களில் 
ஆமிர் பின் ெஅத் (ைஹ்) எனப்படும் ஒருவர் கூைினார்: ஜரீர் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் பின் வருமாறு எங்களிடம் கூைினார்கள்: (ஒரு 
முரை) நாங்கள் முஆவியா (ைலி) அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்கதாம். அப்கபாது 
அ(ங்கிருந்த)வர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுரடய வயது 
பற்ைிப் கபெிக் தகாண்டனர். அப்கபாது முஆவியா (ைலி) அவர்கள், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது அறுபத்து மூன்ைாம் வயதில் 
இைந்தார்கள். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களும் அறுபத்து மூன்று வயதில் 
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இைந்தார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள் அறுபத்து மூன்று வயதில் 
தகால்லப்பட்டார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.  
 
4692 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முஆவியா (ைலி) 
அவர்கள் (மக்களிரடகய) உரையாற்றும்கபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமது அறுபத்து மூன்ைாம் வயதில் இைந்தார்கள். அபூபக்ர் (ைலி), 
உமர் (ைலி) ஆகிகயாரும் அறுபத்து மூன்ைாம் வயதிகலகய இைந்தனர். நானும் 
அறுபத்து மூன்ைாம் வயதிகலகய (இைக்க கவண்டும் என எதிர்பார்க்கிகைன்)'' 
என்று கூைினார்கள்.82 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 
4693 பனூ ஹாைிம் குலத்தாரின் முன்னாள் அடிரமயான அம்மார் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: நான் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம், 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைக்கும்கபாது அவர்களுக்கு 
எத்தரன வயது நடந்துதகாண்டிருந்தது?'' என்று ககட்கடன். "ஒரு கூட்டத்தில் 
உள்ள உம்ரமப் கபான்ை ஒருவருக்கு இந்த விவைம்கூட ததரியாமலி ருக்கும் 
என்று நான் கருதவில்ரல'' என்று இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள். நான், "இரதப் பற்ைி மக்களிடம் நான் ககட்டு விட்கடன். 
ஆனால், அவர்கள் மாறுபட்ட கருத்ரத என்னிடம் ததரிவித்தார்கள். ஆககவ, 
அதில் தங்களது கருத்ரத அைிய விரும்பிகனன்'' என்று தொன்கனன். உடகன 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "நீர் எண்ணிக் கணக்கிடுவாயா?'' என்று ககட் 
டார்கள். நான் "ஆம்'' என்கைன். "நாற்பது வயதிலிருந்து ததாடங்குவைீாக. 
நாற்பதாவது வயதில் அவர்கள் நபியாக அனுப்பப்தபற்ைார் கள். பதிரனந்து 
ஆண்டுகள் மக்காவில் (ெில கவரள எதிரிகரளப் பற்ைிய) பயமின்ைியும் (ெில 
கவரள) பயத்துடனும் இருந்தார்கள். மதீனாவிற்குப் புலம்தபயர்ந்ததிலிருந்து 
பத்தாண்டுகள் தங்கியிருந்தார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.83 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4694 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமது அறுபத்து ஐந்தாம் வயதில் இைந்தார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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4695 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (நபித்துவத்துக்குப்பின்) மக்காவில் பதிரனந்து ஆண்டுகள் 
தங்கினார்கள். (அங்கு வானவர்) யாரையும் (கநைடியாகப்) பார்க்காமல் தவறும் 
(அெரீரி) ெப்தத்ரதக் ககட்டுக்தகாண்டும் (வானவரின்) ஒளிரயப் 
பார்த்துக்தகாண்டும் ஏழு ஆண்டுகள் இருந்தார்கள். கமலும், எட்டு ஆண்டுகள் 
கவத அைிவிப்பு (குர்ஆன்) அருளப்பட்டுக்தகாண்டிருந்த நிரலயில் 
இருந்தார்கள். (புலம்தபயர்ந்தபின்) மதீனாவில் பத்தாண்டுகள் 
தங்கியிருந்தார்கள்.  
 

பாடம் : 34 நபி (ஸல்) அவர்களின் தபயர்கள்84  
 
4696 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் "முஹம்மத்' (புகழப்பட்டவர்) 
ஆகவன். நான் "அஹ்மத்' (இரைவரன அதிகமாகப் புகழ்பவர்) ஆகவன். நான் 
"மாஹ'ீ (அழிப்பவர்) ஆகவன்; என் மூலம் (ஏக) இரைமறுப்பு 
அழிக்கப்படுகிைது. நான் "ஹாைிர்' (ஒன்றுதிைட்டுபவர்) ஆகவன்; மக்கள் 
எனக்குப் பின்னால் ஒன்றுதிைட்டப்படுவார்கள். நான் "ஆகிப்' (இறுதியானவர்) 
ஆகவன்; எனக்குப் பின் எந்த இரைத்தூதரும் இல்ரல. இரத ஜுரபர் பின் 
முத்இம் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.85 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4697 ஜுரபர் பின் முத்இம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எனக்கு (ஐந்து) தபயர்கள் உள்ளன. நான் "முஹம்மத்' 
(புகழப்பட்டவர்) ஆகவன். நான் "அஹ்மத்' (இரைவரன அதிகமாகப் புகழ் 
பவர்) ஆகவன். நான் "மாஹ'ீ (அழிப்பவர்) ஆகவன்; என் மூலம் அல்லாஹ் 
(ஏக) இரை மறுப்ரப அழிக்கின்ைான். நான் "ஹாைிர்' (ஒன்றுதிைட்டுபவர்) 
ஆகவன்; மக்கள் என் பாதங்களுக்குக் கீகழ (என் தரலரமயில்) 
ஒன்றுதிைட்டப்படுவார்கள். நான் "ஆகிப்' (இறுதியானவர்) ஆகவன்; எனக்குப் 
பிைகு கவதைந்த இரைத்தூதரும் இல்ரல'' என்று கூைினார்கள். அவர்களுக்கு 
அல்லாஹ் "ைஊஃப்' (கபைன்புரடயவர்) என்றும் "ைஹமீ்' (இைக்க முரடயவர்) 
என்றும் தபயர் சூட்டியுள்ளான். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுரபர் பின் முத்இம் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் உரகல் பின் காலித் (ைஹ்) அவர்களது 
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அைிவிப்பில், "நான் ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்களிடம் "ஆகிப்' என்ைால் என்ன? 
என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் "தமக்குப் பிைகு கவதைந்த 
இரைத்தூதரும் இல்லாதவர்' என்று பதிலளித்தார்கள்'' என இடம்தபற்றுள்ளது. 
மஅமர், உரகல் (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில், "(என் மூலம் ஏக 
இரை)மறுப்பாளர்கரள (அல்லாஹ் அழிக்கிைான்)'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 
ைுஐப் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "இரைமறுப்ரப (அழிக்கிைான்)'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
4698 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமக்குப் பல தபயர்கள் இருப்பதாகக் குைிப்பிட்டார்கள். 
"நான் "முஹம்மத்' (புகழப்பட்டவர்), "அஹ்மத்' (இரைவரன அதிகமாகப் 
கபாற்றுபவர்), "முகஃப்ப'ீ (இறுதியானவர்), "ஹாைிர்' (ஒன்றுதிைட்டுபவர்), 
"நபிய்யுத் தவ்பா' (பாவமன்னிப்புடன் வந்த தூதர்), "நபிய்யுர் ைஹ்மத்' 
(இைக்கத்துடன் நடந்துதகாள்ளுமாறு கபாதிக்க வந்த தூதர்) ஆகவன்'' என்று 
கூைினார்கள்.  
 
 
 
பாடம் : 35 நபி (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்ரவ மிகவும் அைிந்திருந்ததும் 
அவரன மிகவும் அஞ்ெி நடந்ததும்.  
 
4699 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு தெயரலத் தாமும் தெய்துவிட்டு (மற்ைவர் களுக்கும்) அரதச் 
தெய்ய அனுமதி அளித் தார்கள். இச்தெய்தி நபித்கதாழர்களில் ெிலருக்கு 
எட்டியகபாது, அரத விரும்பாத ரதப் கபான்று அரதச் தெய்வதிலிருந்து 
அவர்கள் தவிர்ந்துதகாண்டனர். இச்தெய்தி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு எட்டியகபாது (மக்களிரடகய) நின்று உரையாற்ைினார்கள். 
அப்கபாது "ெிலருக்கு என்ன கநர்ந்தது? நான் ஒன்ரைச் தெய்வதற்கு 
அனுமதியளித்த தெய்தி அவர்களுக்கு எட்டியும்கூட அரத அவர்கள் 
தவறுத்து, அரதச் தெய்வதிலிருந்து தவிர்ந்துதகாள் கிைார்களாகம! 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் அவர்கரளதயல்லாம்விட 
அல்லாஹ்ரவ மிகவும் அைிந்தவன்; அவரன மிகவும் அஞ்ெி நடப்பவன் 
ஆகவன்'' என்று தொன்னார்கள்.86 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) 
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அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 
4700 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஒன்ரைச் தெய்வதற்கு (மக்களுக்கு) அனுமதி யளித்தார்கள். 
மக்களில் ெிலர் அரதச் தெய் வதிலிருந்து தவிர்ந்துதகாண்டனர். (அரதச் 
தெய்வரத தவறுத்தனர்.) இச்தெய்தி நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியகபாது, 
அவர்கள் ககாபப்பட்டார்கள். எந்த அளவுக்தகன்ைால் ககாபம் அவர்களது 
முகத்தில் தவளிப்பட்டது. பிைகு, "ெிலருக்கு என்ன கநர்ந்தது? எனக்கு 
அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு விையத்ரத தவறுக்கிைார்களாகம! அல்லாஹ் 
வின் மீதாரணயாக! நான் அவர்கரளதயல் லாம்விட அல்லாஹ்ரவ மிகவும் 
அைிந்தவன்; அவரன மிகவும் அஞ்ெி நடப்பவன் ஆகவன்'' என்று 
தொன்னார்கள்.  
 

பாடம் : 36 நபி (ஸல்) அவர்கரளப் பின்பற்ைி நடப்பது கடரமயாகும்.  
 
4701 அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
மதீனாவாெிகள், தம் கபரீச்ெந்கதாப்புகளுக்கு நீர் பாய்ச்ெ பயன்படுத்திவந்த 
"ைிைாஜுல் ஹர்ைா' எனும் கால்வாய் ததாடர்பாக அன்ொரிகளில் ஒருவர் (என் 
தந்ரத) ஸுரபர் பின் அல்அவ்வாம் (ைலி) அவர்களுடன் தகைாறு தெய்தார். 
அந்த அன்ொரித் கதாழர், "மரடரயத் திைந்துவிடுங்கள்; தண்ணரீ் பாயட்டும்!'' 
என்று தொன்னார். ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள், (மரடரயத் திைந்துவிட) மறுத்து 
விட்டார்கள். (இரதயடுத்து) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வழக்ரகக் தகாண்டுதென்ைனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஸுரபர் (ைலி) அவர்களிடம், "ஸுரபகை! (உங்கள் கதாப்புக்கு) 
நீர் பாய்ச்ெிவிட்டு, பிைகு உங்கள் பக்கத்துத் கதாப்புக்காைருக்குத் தண்ணரீைத் 
திைந்துவிடுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். உடகன அந்த அன்ொரித் கதாழர் 
ககாபம் தகாண்டு, "அவர் உங்கள் அத்ரத மகன் என்பதாலா (அவர் முதலில் 
நீர் பாய்ச்ெிக்தகாண்டு, பிைகு எனக்குத் திைந்துவிடும்படி அவருக்குச் 
ொதகமாகத் தீர்ப்புக் கூறுகிைரீ்கள்)?'' என்று ககட்டார். இரதக் ககட்டு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் முகம் (ககாபத்தால்) நிைம் 
மாைிவிட்டது. அவர்கள் (என் தந்ரதயிடம்), "ஸுரபகை! நீங்கள் உங்கள் 
மைங்களுக்கு நீர் பாய்ச்சுங்கள். பிைகு வைப்புகள் எட்டும்வரை தண்ணரீை 
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(மரட கட்டி)த் கதக்கி நிறுத்திவிடுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். ஸுரபர் (ைலி) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! "உம்முரடய 
இரைவன் மீதாரணயாக! அவர்கள் தமக்கி ரடகய ஏற்பட்ட வழக்கில் 
உம்ரம நீதிபதி யாக்கி, பின்னர் நீர் வழங்குகின்ை தீர்ப்பால் தம் உள்ளங்களில் 
அவர்கள் எந்த அதிருப்தியும் தகாள்ளாமல் (அதற்கு) முழுரமயாகக் கட்டுப் 
படாத வரை நம்பிக்ரக தகாண்டவர்களாக ஆகமாட்டார்கள்'' (4:65) எனும் 
இரைவெனம் இந்த விவகாைத்தில்தான் அருளப்தபற்ைது என்று நான் 
எண்ணுகிகைன்.87 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 37 நபி (ஸல்) அவர்கரளக் கண்ணியப்படுத்துவதும், அவர்களிடம் 
கதரவயற்ை விையங்கள் அல்லது மார்க்க விதிகளுக்குத் 
ததாடர்பில்லாதரவ மற்றும் நிகழாத விையங்கள் உள்ளிட்டரவ குைித்து 
அதிகமாகக் ககள்விகள் ககட்காமலிருப் பதும்.88  
 
4702 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் எரத(ச் 
தெய்ய கவண்டாதமன) உங்களுக்குத் தரட தெய்துள்களகனா அதிலிருந்து 
நீங்கள் விலகிக்தகாள்ளுங்கள். நான் எரத(ச் தெய்யுமாறு) உங்களுக்குக் 
கட்டரளயிட்டுள்களகனா அரத உங்களால் இயன்ை வரை தெய்யுங்கள். 
ஏதனனில், உங்களுக்குமுன் வாழ்ந்தவர்கரள அழித்தததல்லாம் அவர்கள் தம் 
இரைத்தூதர் களிடம் அதிகமாகக் ககள்வி ககட்டதும் அவர்களுடன் கருத்து 
கவறுபாடு தகாண் டதும்தான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.89 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4703 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
ஏழு அைி விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "நான் 
எரத(ச் தெய்யுங்கள் என்கைா தெய்ய கவண்டாதமன்கைா ஒன்றும் கூைாமல்) 
உங்களு(ரடய முடிவு)க்கு விட்டு விட்கடகனா அரத(ப் பற்ைி எதுவும் ககட் 
காமல்) நீங்களும் விட்டுவிடுங்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. ஹம்மாம் 
பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில், "உங்களிடம் (உங்களது 
முடிவுக்கு) எது விடப்பட்டுள்ளகதா (அரதப் பற்ைி எதுவும் ககட்காமல் 
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நீங்களும் விட்டு விடுங்கள்). ஏதனனில், உங்களுக்குமுன் வாழ்ந்தவர்கள் 
அழிந்தததல்லாம்...'' என்று (ெிைிது கவறுபாட்டுடன்) காணப்படுகிைது.  
 
4704 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் 
முஸ்லிம்களுக்குத் தரட விதிக்கப்படாத ஒன்ரைப் பற்ைி (என்னிடம்) ககள்வி 
ககட்டு, அவர் ககள்வி ககட்ட காைணத்தாகலகய அது முஸ்லிம்களுக்குத் 
தரட தெய்யப்பட்டுவிடுமானால், அவர்தான் முஸ்லிம்களிகலகய முஸ்லிம்க 
ளுக்குப் தபரும் குற்ைம் இரழத்தவர் ஆவார். இரத ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.90  
 
4705 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் தரட 
விதிக்கப்படாத ஒன்ரைப் பற்ைிக் ககள்வி ககட்டு, அவர் ககள்வி ககட்ட 
காைணத்தாகலகய மக்களுக்கு அது (இரைவ னால்) தரட 
தெய்யப்பட்டுவிடுமானால், அவர் தான் முஸ்லிம்களிகலகய 
முஸ்லிம்களுக்குப் தபருங்குற்ைம் இரழத்தவர் ஆவார். இரத ெஅத் பின் 
அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) அவர்கள் (இந்த ஹதீரஸ 
அைிவிக்கும்கபாது,) "பிஸ்மில் லாஹிர் ைஹ்மானிர் ைஹமீ் என்பரத நான் 
மனனமிட்டுள்ளரதப் கபான்று இந்த ஹதீரஸ நான் (நன்கு) 
மனனமிட்டுள்களன்'' என்று கூைியதாகவும் காணப்படுகிைது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் மஅமர் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "அந்த மனிதர் (தரட தெய்யப்படாத) ஒன்ரைப் 
பற்ைிக் ககட்டார்; அரதப் பற்ைி துருவித் துருவி வினவினார்'' என்று 
கூடுதலாக இடம் தபற்றுள்ளது.  
 
4706 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு, தம் கதாழர்கள் (ஒன்ரைக் குைித்து அதிருப்தியாகப்) 
கபெியது ததாடர்பாகத் தகவல் கிரடத்தது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உரை நிகழ்த்தினார்கள். (அதில்) அவர்கள், "(ெற்று முன்னர்) 
எனக்குச் தொர்க்கமும் நைகமும் காட் டப்பட்டன. இந்த நாரளப் கபான்று 
கவதைந்த நாளிலும் நல்லரதயும் தகட்டரதயும் நான் கண்டகதயில்ரல. 
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நான் அைிகின்ைவற்ரை நீங்கள் அைிந்தால், நீங்கள் குரைவாகச் ெிரிப் பரீ்கள்; 
அதிகமாக அழுவரீ்கள்'' என்று குைிப் பிட்டார்கள். அரதவிட (மனகவதரன 
அளித்த) கடின மான ஒரு நாள் நபித்கதாழர்களுக்கு வந்த தில்ரல. அவர்கள் 
தம் முகங்கரள மூடிக் தகாண்டு ெப்தமிட்டு அழுதனர். உடகன உமர் (ைலி) 
அவர்கள் எழுந்து, "அல்லாஹ்ரவ (மட்டுகம) இரைவனாகவும் இஸ்லாத்ரத 
மார்க்கமாகவும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கரள இரைத்தூதைாகவும் நாங்கள் 
மனப் பூர்வமாக ஏற்கைாம்'' என்று கூைினார்கள். அ(ங்கிரு)ந்த மனிதர் (ஒருவர்) 
எழுந்து, "என் தந்ரத யார்?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இன்ன மனிதர்தான் உம்முரடய தந்ரத'' என்று தொன் னார்கள். 
அப்கபாதுதான் "இரைநம்பிக்ரக தகாண்கடாகை! நீங்கள் ெில விையங்கள் 
குைித்துக் ககள்வி எழுப்பாதீர்கள். அரவ உங்களுக்கு தவளிப்படுத்தப்பட்டால் 
உங்களுக்கு வருத்தம் தரும்'' (5:101) எனும் இரைவெனம் அருளப்தபற்ைது.91 
இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4707 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! என் தந்ரத யார்?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இன்ன மனிதர்தான் உம்முரடய தந்ரத'' என்று 
கூைினார்கள். கமலும், (அரததயாட்டிகய) "இரைநம்பிக்ரக தகாண்கடாகை! 
நீங்கள் ெில விையங்கள் குைித்துக் ககள்வி எழுப்பாதீர்கள். அரவ உங்களுக்கு 
தவளிப்படுத்தப்பட்டால் உங்களுக்கு வருத்தம் தரும்'' (5:101) எனும் 
இரைவெனம் முழுரமயாக அருளப்தபற்ைது. 
 
 4708 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) சூரியன் 
(நடுவானிலிருந்து) ொய்ந்தகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தமது 
இல்லத்திலிருந்து) புைப்பட்டு வந்து மக்களுக்கு லுஹ்ர் ததாழுரக 
ததாழுவித்தார்கள். (ததாழுரக முடிந்து) ெலாம் தகாடுத்ததும் தொற்தபாழிவு 
கமரட (மிம்பர்) மீகதைி யுக முடிவு நாள் பற்ைிக் குைிப்பிட்டார்கள். அந்த 
நாளுக்கு முன்பாக பயங்கைமான ெம்பவங்கள் பல நிகழும் என்றும் 
குைிப்பிட்டார்கள். பிைகு "எரதப் பற்ைிகயனும் யாகைனும் என்னிடம் ககட்க 
விரும்பினால் அவர் என்னிடம் ககட்க லாம். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
இந்த இடத்தில் நான் இருக்கும்வரை நீங்கள் எரதப் பற்ைிக் ககட்டாலும் 
அரதப் பற்ைி உங்களுக்கு நான் ததரிவிக்காமலிருக்கமாட்கடன்'' என்றும் 
தொன்னார்கள்.92 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு 
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கூைியரதக் ககட்டு மக்கள் அதிகமாக அழுதனர்.93 அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "ககளுங்கள் என்னிடம்'' என்று அடிக்கடி 
தொல்லிக்தகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் ஹுதாஃபா (ைலி) 
அவர்கள் எழுந்து, "என் தந்ரத, யார்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உம்மு ரடய தந்ரத ஹுதாஃபாதான்'' 
என்று கூைிவிட்டு, "ககளுங்கள் என்னிடம்'' எனத் திரும்பத் திரும்பச் 
தொன்னார்கள். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் இந்நிரலரயக் 
கண்ட) உமர் (ைலி) அவர்கள் மண்டி யிட்டு அமர்ந்து, "அல்லாஹ்ரவ 
இரைவனாகவும் இஸ்லாத்ரத மார்க்கமாகவும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கரள 
இரைத்தூதர் எனவும் நாங்கள் மனப்பூர்வமாக ஏற்கைாம்'' என்று கூைினார்கள். 
இவ்வாறு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமௌனமானார்கள். பின்னர், "(நீங்கள் விரும் பாதரவ நிகழும் நாள்) 
தநருங்கிவிட்டது. முஹம்மதின் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது 
ெத்தியமாக! ெற்று முன்னர் (நான் ததாழுதுதகாண்டிருந்தகபாது) இந்தச் 
சுவரி(ன் திரெயி)ல் எனக்குச் தொர்க்கமும் நைகமும் காட்டப்பட்டன. இந்த 
நாரளப் கபான்று (கவதைந்த நாளிலும்) நல்லரதயும் தகட்டரத யும் நான் 
கண்டகதயில்ரல'' என்று தொன் னார்கள். உரபதுல்லாஹ் பின் 
அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா (ைஹ்) அவர்கள் தம்மிடம் கூைியதாக இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) 
அவர்கள் பின் வருமாறு கூறுகிைார்கள்: அப்துல்லாஹ் பின் ஹுதாஃபா (ைலி) 
அவர்கள் (தம் தந்ரத யார் என்று வினவிய தால் அவருரடய) தாயார், 
அப்துல்லாஹ் பின் ஹுதாஃபா (ைலி) அவர்களிடம், "உன்ரனவிட தபற்ை 
தாரயப் புண்படுத்திய ஒரு மகரனப் பற்ைி ஒருகபாதும் நான் 
ககள்விப்பட்டகதயில்ரல. அைியாரமக் காலப் தபண்கள் தெய்யும் பாவச் 
தெயல்களில் ஒன்ரை உன் தாயும் தெய்திருக்க, அவரள நீ மக்கள்முன் 
அம்பலப்படுத்தினால் (அவளுக்கு அவமானம் ஏற்படாது என) நீ அச்ெமற்று 
இருப்பாயா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் ஹுதாஃபா 
(ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்ரன ஒரு கறுப்பு அடிரமயுடன் இரணத்து (அவர்தான் உன் 
தந்ரத என்று) கூைியிருந்தாலும் நிச்ெயமாக அவகைாடு என்ரன நான் 
இரணத்துக்தகாண்டிருப்கபன். (அவருரடய பிள்ரள என்று என்ரனப் பற்ைிச் 
தொல்லிக்தகாள்ளகவ தெய்கவன்)'' என்று கூைினார்கள்.94 - கமற்கண்ட 
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ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4709 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்களில் ெிலர் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் (அவர்களுக்குப் பிடிக்காத) ெில விையங்கள் குைித்து 
வற்புறுத்தி ககள்வி ககட்டுவந்தனர். ஆககவ, ஒரு நாள் அவர்கள் (தமது 
இல்லத்தி லிருந்து) புைப்பட்டு வந்து தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்) மீகதைி, 
"ககளுங்கள் என்னிடம்; (இன்று) நீங்கள் என்னிடம் எரதப் பற்ைிக் ககட்டாலும் 
அரதப் பற்ைி நான் உங்க ளுக்குத் ததளிவுபடுத்தாமல் இருக்கப்கபாவ 
தில்ரல'' என்று (ககாபத்துடன்) கூைினார்கள். இவ்வாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியரதக் ககட்டு மக்கள் வாய் மூடி அரமதியாகிவிட்ட னர். நபியவர்கள் 
ஏகதா அொதாைண நிரல யில் இருக்கலாம் என்று மக்கள் பயந்து விட்டனர். 
அப்கபாது நான் வலப் பக்கமும் இடப் பக்கமும் திரும்பிப் பார்க்கத் 
தரலப்பட்டகபாது, (அங்கிருந்த) ஒவ்தவாருவரும் தமது ஆரடயால் 
தரலரயச் சுற்ைிப் கபார்த்தியபடி அழுதுதகாண்டிருந்தனர். அப்கபாது அந்தப் 
பள்ளிவாெலில் இருந்த ஒரு மனிதர் கபெத் ததாடங்கினார். அம்மனிதர் 
பிைருடன் வழக்காடும்கபாது, அவருரடய தந்ரதயல்லாத மற்தைாருவரின் 
மகன் என அரழக்கப்பட்டுவந்தார். அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என் 
தந்ரத யார்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "உன் தந்ரத 
ஹுதாஃபாதான்'' என்று தொன்னார்கள். பிைகு (நபியவர்களின் நிரலரயக் 
கண்ட) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள், குழப்பங்களின் தீரமயிலிருந்து 
அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாரியபின் "நாங்கள் அல்லாஹ்ரவ (மட்டுகம) 
இரைவனாகவும் இஸ்லாத்ரத மார்க்க மாகவும் முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்கரள இரைத்தூதர் எனவும் மனநிரைவுடன் ஏற்கைாம்'' என்று 
கூைலானார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "நன்ரமயிலும் தீரமயிலும் 
இன்ரைய தினத்ரதப் கபான்று எந்த நாரளயும் ஒருகபாதும் நான் 
கண்டதில்ரல. எனக்கு (இன்று) தொர்க்கமும் நைகமும் காட்டப்பட் டன. 
அவற்ரை (மிஹ்ைாபின்) இந்தச் சுவருக்கு அப்பால் நான் கண்கடன்'' என்று 
தொன்னார்கள்.95 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 
4710 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்குப் பிடிக்காத ெில விையங்கள் குைித்து அவர்களிடம் வினவப் 
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பட்டது. இவ்வாறு அதிகமாக வினவப்பட்ட கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ககாபமரடந்து விட்டார்கள். பிைகு மக்களிடம், "நீங்கள் விரும்பிய எரதப் 
பற்ைி கவண்டுமானாலும் என்னிடம் ககளுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். 
அப்கபாது ஒரு மனிதர் "என் தந்ரத யார்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "உம்முரடய தந்ரத ஹுதாஃபா தான்'' என்று கூைினார்கள். 
மற்தைாருவர் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என் தந்ரத யார்?'' என்று 
ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "ரைபாவின் முன்னாள் அடிரம 
யாயிருந்த ொலிம்தான் உம்முரடய தந்ரத'' என்று தொன்னார்கள். 
(இக்ககள்வியால்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகத்தில் 
ததன்பட்ட ககாபத்ரதக் கண்ட உமர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
நாங்கள் அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ககாருகிகைாம்'' என்று 
கூைினார்கள்.96 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
பாடம் : 38 நபி (ஸல்) அவர்கள் (விவொயம் கபான்ை) உலக நரடமுரைகள் 
ததாடர்பாக ஆகலாெரன என்ை முரையில் குைிப்பிட்டரவ தவிை, மார்க்க 
விையங்களில் அவர்கள் கூைிய அரனத்துக்கும் கட்டுப்படுவது 
கடரமயாகும்.97  
 
4711 தல்ஹா பின் உரபதில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: கபரீச்ெ 
மைங்களின் உச்ெியில் இருந்து தகாண்டிருந்த (மதீனாவாெிகள்) ெிலரைக் 
கடந்து தென்ை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நானும் தென்கைன். 
அப்கபாது, "இவர்கள் என்ன தெய்துதகாண்டிருக்கிைார் கள்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "தபண் மைங்களுடன் ஆண் மைங்கரள 
இரணத்து ஒட்டுச் கெர்க்ரக தெய்து (தபண் மைங்கரள) சூல் தகாள்ளச் 
தெய்கின்ைனர்'' என்று கூைினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "இதனால் பயகனதும் ஏற்படும் என்று நான் கருதவில்ரல'' என்று 
தொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூைியரதப் 
பற்ைி (மதீனா விவொயிகளிடம்) ததரிவிக்கப்பட்டகபாது, அவர்கள் ஒட்டுச் 
கெர்க்ரக தெய்வரத விட்டுவிட்டனர். (அந்த ஆண்டில் அவர்களுக்கு மகசூல் 
பாதிக்கப்பட்டது.) இது குைித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
ததரிவிக்கப்பட்டது. அப்கபாது, "அ(வ்வாறு தெய்வ)தனால் அவர்களுக்குப் பயன் 
ஏற்படுமானால் அவ்வாறு தெய்துதகாள்ளட்டும். நான் எனது யூகத்ரதகய 
ததரிவித்கதன். யூகத்ரத ததரிவித்தரதரவத்து என்மீது குற்ைம் ொட்டா 
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தீர்கள். ஆயினும், நான் உங்களிடம் அல்லாஹ்ரவப் பற்ைி ஏகதனும் 
தொன்னால் அரத நீங்கள் கரடப்பிடியுங்கள். ஏதனனில், நான் வல்லரமயும் 
மாண்பும் உரடய அல்லாஹ்ரவப் பற்ைி தபாய்யுரைக்கமாட்கடன்'' என்று 
தொன்னார்கள்.98 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4712 ைாஃபிஉ பின் கதீஜ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
மதீனாவுக்கு வந்த கபாது மதீனாவாெிகள் கபரீச்ெ மைங்கரள ஒட்டுச் 
கெர்க்ரக தெய்துதகாண்டிருந்தனர். தாங்கள் கபரீச்ெ மைங்கரள சூல் தகாள்ளச் 
தெய்வதாக அவர்கள் கூைினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் என்ன 
தெய்துதகாண்டிருக்கிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார் கள். மக்கள் "(வழக்கமாக) 
இவ்வாகை நாங்கள் தெய்துவருகிகைாம்'' என்று கூைினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"நீங்கள் இவ்வாறு தெய்யாவிட்டால் நன்ைாயிருந்திருக்கலாம்'' என்று 
தொன்னார் கள். ஆககவ, அவர்கள் அ(வ்வாறு தெய் வ)ரத விட்டுவிட்டனர். 
அந்த வருடத்தில் கனிகள் "உதிர்ந்துவிட்டன' அல்லது "குரைந்து விட்டன'. 
அரதப் பற்ைி மக்கள் நபி (ஸல்) அவர் களிடம் ததரிவித்தனர். அப்கபாது 
அவர்கள், "நான் ஒரு மனிதகன; உங்கள் மார்க்க விையத்தில் நான் 
உங்களுக்கு ஏகதனும் கட்டரளயிட்டால் அரத நீங்கள் கரடப்பிடியுங்கள். 
(உலக விவகாைத் தில்) தொந்தக் கருத்தாக உங்களுக்கு நான் ஏகதனும் 
கட்டரளயிட்டால் நானும் ஒரு மனிதகன'' என்று தொன்னார்கள். (இவ்வாகை 
தொன்னார்கள்) அல்லது இரதப் கபான்று தொன்னார்கள் என அைிவிப்பாளர் 
இக்ரிமா (ைஹ்) அவர்கள் அைிவித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அஹ்மத் பின் ஜஅஃபர் 
அல்மஅகரீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "ஆககவ, (அந்த ஆண்டில்) கனிகள் 
உதிர்ந்துவிட்டன'' என்று ஐயப்பாடின்ைி உறுதியாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
4713 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் கபரீச்ெ 
மைங்களுக்கு மகைந்தச் கெர்க்ரக தெய்துதகாண்டிருந்த மக்கரளக் கடந்து 
தென்ைார்கள். அப்கபாது, "நீங்கள் (இவ்வாறு) தெய்யாமலிருந்தால் நன்ைா 
யிருக்குகம!'' என்று தொன்னார்கள். ஆககவ, (அவர்கள் மகைந்தச் கெர்க்ரக 
தெய்வரத விட்டுவிட்டனர். அதனால் அந்த மகசூலில்) நன்ைாகக் கனியாத 
தாழ்ந்த ைகக் காய்ககள காய்த்தன. அப்கபாது அவர்கரளக் கடந்து நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தென்ைகபாது, "உங்கள் (கபரீச்ெ) மைங்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது?'' 
என்று ககட் டார்கள். மக்கள், "நீங்கள் இப்படி இப்படிச் தொன்னரீ்கள். (அதனால் 
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நாங்கள் மகைந்தச் கெர்க்ரக தெய்வரத விட்டுவிட்கடாம். அதனால் இந்த 
நிரல ஏற்பட்டுவிட்டது)'' என்று கூைினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் உலக 
விவகாைங்கள் பற்ைி (என்ரனவிட) நீங்ககள நன்கு அைிந்தவர்கள்'' என்று 
தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
இகத ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் வழியாகவும் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
 
 

பாடம் : 39 நபி (ஸல்) அவர்கரளப் பார்த்தல், அவர்கரளப் பார்க்க 
கவண்டுதமன ஆரெப் படல் ஆகியவற்ைின் ெிைப்பு.  
 
4714 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
முஹம்மதின் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! 
நிச்ெயமாக உங்களிடம் ஒரு நாள் வரும். (அன்று) என்ரன நீங்கள் காண 
இயலாது. (நான் இைந்துகபாயிருப்கபன்.) ஆனால், உங்களில் ஒருவர் (அன்று 
ெிைிது கநைம்) என்ரனப் பார்ப்ப(தற்கு வாய்ப்புக் கிரடப்ப)தா னது, அவருரடய 
குடும்பத்தாரையும் தெல்வங் கள் அரனத்ரதயும்விட அவருக்கு மிகவும் 
விருப்பமானதாக இருக்கும்.99 அபூஇஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்கள் கூறு கிைார்கள்: 
என்ரனப் தபாறுத்தவரை இந்த ஹதீஸின் தபாருளாவது: அவர்களுடன் 
என்ரனயும் அவர் பார்ப்பதானது, அவருரடய குடும்பத்தா ரையும் 
தெல்வங்கரளயும்விட அவருக்கு மிகவும் விருப்பமானதாக இருக்கும். இந்த 
ஹதீஸின் வாெகங்கள், முன் பின்னாக இடம்தபற்றுள்ளது என்பகத என் 
கருத்தாகும்.  
 

பாடம் : 40 (இரைத்தூதர்) ஈொ (அரல) அவர்களின் ெிைப்புகள்100  
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4715 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் மர்யமின் 
ரமந்தருக்கு (ஈொவுக்கு) மிகவும் தநருக்கமானவன் ஆகவன். நபிமார்கள் 
அரனவரும் தந்ரதவழிச் ெககாதைர்கள் ஆவர். எனக்கும் ஈொ 
அவர்களுக்குமிரடகய கவறு எந்த இரைத்தூதரும் இல்ரல. இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.101  
 
4716 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் ஈொ (அரல) 
அவர்களுக்கு மிகவும் தநருக்கமானவன் ஆகவன். நபிமார்கள் அரனவரும் 
தந்ரதவழிச் ெககாதைர்கள் ஆவர். எனக்கும் ஈொ அவர்களுக்குமிரடகய 
கவதைந்த இரைத்தூதரும் இல்ரல. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4717 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் இம்ரமயிலும் 
மறுரமயிலும் மர்யமின் ரமந்தர் ஈொ அவர்களுக்கு மக்களிகலகய மிகவும் 
தநருக்கமானவன் ஆகவன்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது "அது எப்படி, 
அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று மக்கள் ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நபிமார்களின் அன்ரனயர்கள் (கவறுபட்ட) பலைாய் 
இருந் தாலும் அவர்கள் அரனவரும் தந்ரதவழிச் ெககாதைர்கள் ஆவர். 
அவர்கள் அரனவைது மார்க்க மும் ஒன்கை. எங்கள் (இருவர்) இரடகய எந்த 
இரைத்தூதரும் இல்ரல'' என்று தொன்னார்கள்.  
 
4718 ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "(புதிதாகப்) 
பிைக்கும் குழந்ரத எதுவாயினும் அரத ரைத்தான் தீண்டாமல் 
இருப்பதில்ரல. ரைத்தான் தீண்டுவதால் குழந்ரத வைீிட்டழு கிைது; 
மர்யமின் புதல்வரையும் அவருரடய தாயார் மர்யரமயும் தவிை'' என்று 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் தொன்னார்கள். பிைகு அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள், "நீங்கள் 
விரும்பினால், "இந்தக் குழந்ரதரய யும் இதன் வழித்கதான்ைல்கரளயும் 
விைட்டப் பட்ட ரைத்தானிடமிருந்து பாதுகாக்குமாறு உன்னிடம் நான் 
ககாருகிகைன் (என இம்ைா னின் துரணவியார் இரைவரன கவண்டி னார்)' 

2185

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நபிமார்களின் சிறப்ப�கள்



 
 
 

(3:36) எனும் இரைவெனத்ரத ஓதிக் தகாள்ளுங்கள்'' என்று கூைினார்கள்.102 - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "குழந்ரத 
பிைக்கும்கபாகத ரைத்தான் அரதத் தீண்டுகிைான். ரைத்தான் தீண்டுவதால் 
குழந்ரத வைீிட்டழுகிைது'' என்று (ெிறு வித்தியாெத்துடன்) இடம்தபற்றுள்ளது. 
ைுஐப் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் ("ரைத்தான் தீண்டுவதால்' என்பரதக் 
குைிக்க "மிம் மஸ்ஸத்திஷ் ரைத்தான்'' என்பதற்குப் பகைமாக) "மிம் 
மஸ்ஸிஷ் ரைத்தான்' என்று (ெிைிய மாற்ைத்துடன்) காணப்படுகிைது.  
 
4719 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆதமின் மகன் 
(மனிதன்) ஒவ்தவாருவரையும், தாய் வயிற்ைிலிருந்து அவன் பிைக்கும் நாளில் 
ரைத்தான் தீண்டகவ தெய்கிைான்; மர்யரமயும் அவருரடய புதல்வரையும் 
தவிை. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
 
 4720 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ரைத்தான் 
தீண்டுவதாகலகய குழந்ரத பிைக்கும்கபாது வைீிட்டழுகிைது. இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 
4721 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மர்யமின் 
புதல்வர் (ஈொ (அரல) அவர் கள்), ஒரு மனிதர் திருடிக்தகாண்டிருப்பரதக் 
கண்டார்கள். அவனிடம், "நீ திருடினாயா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவன், 
"யாரைத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரலகயா அ(ந்த ஏக இரை)வன் 
மீதாரணயாக! இல்ரல (நான் திருடவில்ரல)'' என்ைான். உடகன ஈொ 
(அரல) அவர்கள், "அல்லாஹ்ரவ (முன்னிறுத்தி ெத்தியமிட்டு அவன் 
கூறுவதால் அவன் கூைியரத) நான் நம்பிகனன். (திருடுவரதப் கபான்று 
நானாககவ எண்ணிக்தகாண்டதால்) என்ரன நான் நம்ப மறுக்கிகைன்'' என்று 
கூைினார்கள்.103  
 

பாடம் : 41 இரையன்பர் இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்களின் ெிைப்புகள்104  
 

2186

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நபிமார்களின் சிறப்ப�கள்



 
 
 

4722 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "பரடப்பினங்களிகலகய 
மிகவும் ெிைந்தவகை!'' என்று அரழத்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "அது இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள்தான்'' என்று 
தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "ஒரு மனிதர், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை...' என்று கூைினார்'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற் 
றுள்ளன. - கமற்கண்ட அகத ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4723 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நபி இப்ைாஹமீ் 
(அரல) அவர்கள் தமது எண்பதாவது வயதில் வாய்ச்ெியினால் விருத்த 
கெதனம் தெய்துதகாண்டார்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.105  
 
4724 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
(இைந்துவிட்டவற்றுக்கு அல்லாஹ் எப்படி உயிரூட்டுகிைான் என்ை ெந்கதகம் 
இரைத்தூதர் களுக்கு வருவதாயிருந்தால்) நாகம இப்ைாஹமீ் (அரல) 
அவர்கரளவிடவும் ெந்கதகம் தகாள்ள அதிகத் தகுதியுரடயவர்கள் ஆகவாம். 
(ஆககவ, ெந்கதகப்பட்டு அவர்கள் அப்படிக் ககட்கவில்ரல.) இப்ைாஹமீ் 
(அரல) அவர்கள், "என் இரைவா! இைந்கதாரை நீ எவ்வாறு உயிர்ப்பிக்கிைாய் 
என்பரத எனக்குக் காண்பிப்பாயாக'' என்று ககட்ட கபாது, "(அரத) நீர் 
நம்பவில்ரலயா?'' என (அல்லாஹ்) ககட்டான். அதற்கு அவர் "அவ்வாைன்று 
(நம்பியிருக்கிகைன்); எனினும், எனது உள்ளம் நிம்மதியரடவதற்காககவ 
(ககட்கிகைன்)'' என்று கூைினார். (2:260) லூத் (அரல) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் 
கருரண காட்டுவானாக! அவர்கள் வலுவான ஓர் ஆதைவாளனிடகம தஞ்ெம் 
புகுபவர்களாக இருந்தார்கள்.106 யூசுஃப் (அரல) அவர்கள் ெிரையில் கழித்த 
அளவுக்கு நீண்ட காலத்ரத நான் கழிக்க கநர்ந்திருந்தால், (விடுதரலயளிக்க) 
அரழத்தவரிடம் (அவைது அரழப்ரப ஏற்று விடுதரலயாகிச் தெல்ல) நான் 
ஒப்புக்தகாண்டிருப்கபன்.107 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.108 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
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வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப்பா ளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4725 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "லூத் (அரல) அவர்களுக்கு 
அல்லாஹ் பாவமன்னிப்பு அருள்வானாக. வலுவான ஓர் ஆதைவாளனிடகம 
அவர்கள் தஞ்ெம் புகுந்தார்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்.109  
 
4726 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரைத்தூதர் 
இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள் மூன்று தபாய்கரளத் தவிை கவறு தபாய் 
எதுவும் ஒருகபாதும் கபெியதில்ரல. அவற்ைில் இைண்டு அல்லாஹ்வின் 
(மார்க்கத் தின் நலன் காக்கும்) விையத்தில் தொன்னரவ யாகும். அரவ: 1. 
(இரணரவக்கும் திருவிழாவுக்கு இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கரள மக்கள் 
அரழத்தகபாது) "நான் கநாயுற்ைிருக்கிகைன்'' என்று (அதில் 
கலந்துதகாள்ளாமல் தவிர்ப்பதற்காகக்) கூைியது. 2. (ெிரலகரள உரடத்துப் 
தபரிய ெிரலயின் கதாளில் ககாடரிரய மாட்டிவிட்டு, மக்கள் "இப்படிச் 
தெய்தது யார்?' என்று ககட்டகபாது) "ஆயினும், இவர்களில் தபரியதான 
ெிரலதான் இரதச் தெய்தது'' என்று கூைியது. 3. இன்தனாரு தபாய் (தம் 
துரணவி) ொைா விையத்தில் அவர்கள் தொன்னதாகும்: (அதன் விவைம் 
வருமாறு:) (ஒரு நாள்) இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள் (தம் துரணவியார்) ொைா 
(அரல) அவர்களுடன் தகாடுங்ககால் மன்னர்களில் ஒருவனுரடய 
நாட்டுக்குச் தென்ைார்கள். ொைா (அரல) அவர்கள் மக்களிகலகய மிகவும் 
அழகிய தபண்மணியாக இருந்தார்கள். அப்கபாது இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள் 
ொைா அவர்களிடம், "இந்தக் தகாடுங்ககால் மன்னன், நீ என் துரணவி என 
அைிந்து தகாண்டால் உன்ரன என்னிடமிருந்து ரகப்பற்ைிக்தகாள்வான். (நீ 
யார் என) அவன் உன்னிடம் ககட்டால் "நீ என் ெககாதரி' என்று கூைிவிடு. 
ஏதனனில், இஸ்லாத்தில் நீ என் ெககாதரிதான். கமலும், பூமியில் 
உன்ரனயும் என்ரனயும் தவிை முஸ்லிம்கள் கவதைவரும் இருப்பதாக நான் 
அைியவில்ரல'' என்று கூைினார்கள். பிைகு அவர்கள் அந்த நாட்டுக்குள் 
நுரழந்தகபாது, அந்த மன்னனுக்கு கவண்டிய வர்களில் ஒருவன் ொைா 
அவர்கரளப் பார்த்து விட்டு மன்னனிடம் தென்று, "(மன்னா!) உங்கள் 
நாட்டுக்குப் தபண்தணாருத்தி வந்துள்ளாள். உங்களுக்குரியவளாக இருப்பரதத் 
தவிை கவதைதுவும் அவளுக்குத் தகாது'' என்று தொன்னான். ஆககவ, மன்னன், 
ொைா அவர்க ளிடம் ஆளனுப்பினான். ொைா அவனிடம் 
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தகாண்டுதெல்லப்பட்டார்கள். அப்கபாது இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள் 
ததாழுவதற்காக நின்றுதகாண்டார்கள். ொைா மன்னனி டம் தென்ைகபாது, 
அவன் தன்ரனக் கட்டுப்படுத்திக்தகாள்ளாமல் ொைாரவ கநாக்கித் தனது 
ரகரய நீட்டினான். உடகன அவனது ரக (வலிப்பு கநாயால்) கடுரமயாக 
இழுத்துக்தகாண்டது. உடகன அவன் ொைா அவர்களிடம், "அல்லாஹ்விடம் 
(என் ரககரள) விடுவிக்கும்படி எனக்காகப் பிைார்த்தரன தெய். நான் 
உனக்குத் தீங்கிரழக்கமாட்கடன்'' என்று தொன்னான். அவ்வாகை அவர்கள் 
பிைார்த்தித்தார்கள். (அவன் குணமரடந்ததும்) மீண்டும் அவன் (அவர் கரள 
கநாக்கி) ரகரய நீட்டினான். அப்கபாது முன்ரபவிடக் கடுரமயாக 
அவனுரடய ரக இழுத்துக்தகாண்டது. அவன் முன்பு கபான்கை மீண்டும் 
(பிைார்த்திக்கும்படி) கூைினான். அவ்வாகை ொைாவும் பிைார்த்தித்தார்கள். 
(குணமரடந்ததும்) மறுபடியும் அவன் ரகரய நீட்டியகபாது முந்ரதய இரு 
தடரவகள் இழுத்துக்தகாண்டரதவிட மிகக் கடுரமயாக அவனது ரக 
இழுத்துக்தகாண்டது. அப்கபாது அவன் எனது ரகரய விடும்படி 
அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்தரன தெய். உனக்கு அல்லாஹ்கவ ொட்ெி. (இனி) 
உனக்கு நான் தீங்கிரழக்கமாட்கடன்'' என்று கூைினான். அவ்வாகை ொைா 
அவர்கள் பிைார்த்தித்தார்கள். அவனது ரக விடுவிக்கப்பட்டது. ொைாரவ 
அரழத்து வந்தவரன மன்னன் அரழத்து, "நீ ஒரு மனுைிரய என்னிடம் 
தகாண்டுவைவில்ரல. ஒரு ரைத்தாரனகய என்னிடம் தகாண்டுவந்துள்ளாய். 
இவரள எனது நாட்டிலிருந்து தவளிகயற்ைி விடு. இவளுக்கு ஹாஜர் எனும் 
(அடிரமப்) தபண்ரண அன்பளிப்பாகக் தகாடுத்துவிடு'' என்று கூைினான். ொைா 
தம்ரம கநாக்கி நடந்துவருவரத இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள் கண்டகபாது 
(ததாழுரகரய முடித்துத்) திரும்பினார்கள். அவரிடம் "என்ன நடந்தது?'' என்று 
ககட்டார் கள். ொைா அவர்கள், "நல்லகத நடந்தது. அத் தீயவனின் ரகரய 
இரைவன் தடுத்துவிட் டான். ஒரு பணியாளரையும் தகாடுத்தான்'' என்று 
தொன்னார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: "மாஉஸ் ஸமாஉ' (வான் மரழ) குலத்தாகை! அவர் (ஹாஜர்)-
தான் உங்கள் தாயார்.110  
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பாடம் : 42 மூொ (அரல) அவர்களின் ெிைப்பு கள்111  
 
4727 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பனூ 
இஸ்ைாயலீ் ெமுதாயத்தார் ஒருவர் மற்ைவைது தவட்கத்தலத்ரதப் 
பார்த்துக்தகாண்டு நிர்வாண மாககவ குளிப்பார்கள்; மூொ (அரல) அவர்கள் 
தனியாககவ குளிப்பார்கள். ஆககவ, இஸ்ை கவலர்கள், "இரைவன் 
மீதாரணயாக! மூொவுக்கு விரைவகீ்கம் உள்ளது. எனகவதான், அவர் 
நம்முடன் கெர்ந்து குளிப்பதில்ரல'' என்று (குரை) கூைினர். ஒரு முரை மூொ 
(அரல) அவர்கள் குளிப்பதற்குச் தென்ைார்கள்; அப்கபாது ஆரடரய(க் கழற்ைி) 
ஒரு கல்மீது ரவத்தார் கள். அவர்களது ஆரடகயாடு அந்தக் கல் ஓடியது. 
மூொ (அரல) அவர்கள் அந்தக் கல்ரலப் பின்ததாடர்ந்து "கல்கல! எனது 
ஆரட! கல்கல! எனது ஆரட! என்று ெப்த மிட்டுக்தகாண்டு கவகமாக 
ஓடினார்கள். இறுதியில் இஸ்ைகவலர்கள் (இருந்த பகுதிக்கு வந்தகபாது 
அவர்கள்) மூொ (அரல) அவர்களின் தவட்கத்தலத்ரதப் பார்த்துவிட்டு, 
"இரைவன் மீதாரணயாக! மூொவுக்கு எந்தக் குரையுமில்ரல'' என்று 
கூைினர். பின்னர் அந்தக் கல் அப்படிகய நின்ைது. அதற்குள் அரனவரும் 
மூொ (அரல) அவர் கரள (நன்கு) பார்த்துவிட்டனர். பின்னர் மூொ (அரல) 
அவர்கள் தமது ஆரடரய எடுத்துக் தகாண்டு (தமது ரகயிலிருந்த தடியால்) 
கல்ரல அடிக்கலானார்கள். அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! மூொ (அரல) அவர்கள் அந்தக் கல்மீது 
அடித்ததால் அதன்மீது ஆகைா ஏகழா வடுக்கள் ஏற்பட்டன.112  
 
4728 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மூொ (அரல) அவர்கள் 
மிகவும் தவட்கப்படுகின்ை மனிதைாக இருந்தார்கள். ஆககவ, நிர்வாண மாக 
அவர்கள் காணப்படகவமாட்டார்கள். எனகவ, பனூ இஸ்ைாயலீ் ெமுதாயத்தார் 
"மூொவுக்கு விரைவகீ்கம் உள்ளது'' என்று கூைிக்தகாண்டனர். இந்நிரலயில் 
மூொ (அரல) அவர்கள் ஒரு குட்ரடயில் குளித்துக்தகாண்டிருந்தார்கள். 
அப்கபாது அவர்கள் தமது ஆரடரய ஒரு கல்மீது ரவத்தார்கள். அந்தக் கல் 
(ஆரடகயாடு) விரைந் கதாடலாயிற்று. மூொ (அரல) அவர்கள் தமது 
தடியால் அரத அடித்துக்தகாண்டு, "கல்கல! எனது ஆரட!' "கல்கல! எனது 
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ஆரட!' என்று கூைிக்தகாண்கட அரத விைட்டிக்தகாண்டு ஓடினார்கள். 
இறுதியில் அந்தக் கல் பனூ இஸ்ைாயலீ் ெமுதாயத்தின் பிைமுகர்கள் 
இருக்குமிடத்திற்குச் தென்று நின்ைது. (இது குைித்கத) "நம்பிக்ரக 
தகாண்கடாகை! மூொவுக்குத் ததால்ரல தந்தவர்கரளப் கபான்று நீங்கள் 
ஆகிவிடாதீர்கள். அவர்கள் (இட்டுக் கட்டிக்) கூைியவற்ைிலிருந்து மூொ 
தூய்ரம யானவர் என்று அல்லாஹ் நிரூபித்துவிட் டான். கமலும், அவர் 
அல்லாஹ்விடம் கண்ணியத்திற்குரியவைாக இருந்தார்'' (33:69) எனும் 
இரைவெனம் அருளப்தபற்ைது.113  
 
4729 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: "மலக்குல் மவ்த்' (உயிரை 
எடுத்துச்தெல்ல வரும் வானவர்) மூொ (அரல) அவர்களிடம் அனுப்பப்பட்டார். 
தம்மிடம் வானவர் வந்த கபாது, மூொ (அரல) அவர்கள் அவரை (முகத்தில்) 
அரைந்து, அவைது கண்ரணப் பைித்துவிட்டார்கள். உடகன அந்த வானவர் தம் 
இரைவனிடம் திரும்பிச் தென்று "மைணத்ரத விரும்பாத ஓர் அடியாரிடம் 
என்ரன நீ அனுப்பிவிட்டாய்!'' என்று கூைினார். அந்த வானவருக்கு மீண்டும் 
கண்ரணக் தகாடுத்த இரைவன், "நீர் அவரிடம் திரும்பிச் தென்று அவைது 
ரகரய ஒரு காரள மாட்டின் முதுகின்கமல் ரவக்கச் தொல்வைீாக. (அதன் 
முதுகிலுள்ள முடிகளில் எந்த அளவுக்கு) அவைது ரக மரைக்கின்ைகதா 
அதில் ஒவ்தவாரு முடிக்குப் பகைமாக ஓர் ஆண்டு இந்த உலகில் வாழ 
அவருக்கு அனுமதி உண்டு' என்று தொல்வைீாக'' என்ைான். (அவ்வாகை அந்த 
வானவர் மூொ (அரல) அவர்களிடம் கூைியகபாது) மூொ (அரல) அவர்கள், 
"இரைவா! (அத்தரன காலம் வாழ்ந்து முடித்த) பிைகு என்ன நடக்கும்?'' என்று 
ககட்டார்கள். இரைவன் "மைணம்தான்'' என்று பதிலளித்தான். மூொ (அரல) 
அவர்கள், "அப்படிதயன்ைால், இப்கபாகத (என் உயிரை எடுத்துக்தகாள்)'' என்று 
கூைிவிட்டு, (ரபத்துல் மக்திஸ் எனும்) புனித பூமிக்கு தநருக்கமாக, 
அங்கிருந்து கல்தலைி தூைத்தில் தமது அடக்கத்தலம் அரமய கவண்டுதமன 
அல்லாஹ்விடம் கவண்டினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(இரத எடுத்துரைத்தகபாது), "நான் அந்த இடத்தில் இருந்தால் 
தெம்மணற்குன்ைின் கீகழ ொரலகயாைத்தில் அவர் அடக்கப்பட்டிருக்கும் 
இடத்ரத உங்களுக்குக் காட்டியிருப்கபன்'' என்று தொன்னார்கள்.114 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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4730 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "மலக்குல் 
மவ்த்' (உயிரை எடுத்துச்தெல்ல வரும் வானவர்) மூொ (அரல) அவர்களிடம் 
வந்து, உங்கள் இரைவன் (உங்கள் உயிரை எடுத்து வருமாறு 
உத்தைவிட்டுள்ளான். அவனது) உத்தைவுக்குப் பணியுங்கள்'' என்று கூைினார். 
உடகன மூொ (அரல) அவர்கள் வான வரை (முகத்தில்) அரைந்து, அவைது 
கண்ரணப் தபயர்த்துவிட்டார்கள். அந்த வானவர் இரை வனிடம் திரும்பிச் 
தென்று, "மைணத்ரத விரும்பாத உன் அடியார் ஒருவரிடம் என்ரன நீ 
அனுப்பிவிட்டாய்! அவர் எனது கண்ரணப் பைித்துவிட்டார்'' என்று கூைினார். 
அவருக்கு மீண்டும் கண்ரண வழங்கிய இரைவன், "நீர் என் அடியாரிடம் 
திரும்பிச் தென்று, நீங்கள் உயிர்வாழத்தாகன விரும்புகிைரீ்கள்? அவ்வாறு 
நீங்கள் (இன்னும் நீண்ட நாட்கள்) உயிர்வாழ விரும்பினால், ஒரு காரள 
மாட்டின் முதுகின்கமல் ரகரய ரவயுங்கள்; (அதன் முதுகிலுள்ள முடி 
களில்) உங்களது ரக மரைக்கும் அளவுக்கு ஒவ்தவாரு முடிக்குப் பகைமாக 
ஓர் ஆண்டு (இந்த உலகில்) நீங்கள் வாழலாம்'' என்று தொல்வைீாக என்று 
கூைினான். (அவ்வாகை அந்த வானவர் திரும்பிச் தென்று மூொ (அரல) 
அவர்களிடம் கூைியகபாது) மூொ (அரல) அவர்கள், "(அத்தரன காலம் 
வாழ்ந்து முடிந்த) பிைகு என்ன நடக்கும்?'' என்று ககட்டார் கள். வானவர், 
"பிைகு நீங்கள் மைணிக்கத்தான் கவண்டும்'' என்ைார். மூொ (அரல) அவர்கள், 
"அப்படியானால் இப்கபாகத விரைவாக (என் உயிரை எடுத்துக்தகாள். 
இரைவா! ரபத்துல் மக்திஸ் எனும் புனித பூமியிலிருந்து கல்தலைி தூைத்தில் 
என்ரன இைக்கச் தெய்து (அங்கககய அடக்கம் தெய்து)விடு'' என்று 
கவண்டினார்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் (இப்கபாது) அந்த 
இடத்தில் இருந்தால், தெம்மணற்குன்ைின் கீகழ ொரலகயாைமாக அவர் 
அடக்கப்பட்டிருக்கும் இடத்ரத உங்களுக்குக் காட்டியிருப்கபன். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் 
ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4731 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: யூதர் ஒருவர் (ெந்ரதயில்) 
தமது ெைக்ரக எடுத்துக் காட்டியகபாது, அவருக்குப் "பிடிக் காத' அல்லது 
"அவர் விரும்பாத' (குரைந்த) விரல அவருக்குக் தகாடுக்கப்பட்டது. 
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(அைிவிப்பாளர் அப்துல் அஸீஸ் (ைஹ்) அவர்களின் ஐயம்.) அப்கபாது அந்த 
யூதர், "மனிதர்கள் அரனவரையும்விட (ெிைந்தவைாக) மூொரவத் 
கதர்ந்ததடுத்தவன் மீதாரணயாக! இல்ரல (இந்த விரல கட்டுப்படியாகாது)'' 
என்று கூைினார். இரத அன்ொரி (முஸ்லிம்)களில் ஒருவர் ககட்டுவிட்டார். 
உடகன அந்த யூதரை முகத்தில் அரைந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நமக்கிரடகய வாழ்ந்து தகாண்டிருக்க, "மனிதர்கள் அரனவரையும் 
விட மூொரவத் கதர்ந்ததடுத்தவன்மீது ெத்திய மாக! என்ைா நீ கூறுகிைாய்?'' 
என்று ககட்டார். உடகன அந்த யூதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் தென்று, "அபுல்காெிகம! (ெிறு பான்ரம மக்களான எங்கள் உயிர், 
உரடரம, மானத்ரதப் பாதுகாப்பதாக எங்களிடம் நீங்கள் வாக்கு றுதி 
அளித்திருக்கும் அடிப்பரடயில்) எனக்கு நீங்கள் தபாறுப்கபற்று ஒப்பந்தம் 
தெய்து தந்திருக்கிைரீ் கள். இன்ன மனிதர் எனது முகத்தில் அரைந்துவிட்டார்'' 
என்று கூைினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அந்த முஸ்லிமிடம்), 
"நீ ஏன் இவைது முகத்தில் அரைந்தாய்?'' என்று ககட்டார்கள். "(அல்லாஹ்வின் 
தூதகை!), தாங்கள் எங்களிரடகய வாழ்ந்து தகாண்டிருக்ககவ இவர் மனிதர்கள் 
அரனவரையும்விட மூொரவத் கதர்ந்ததடுத்தவன் மீதாரண யாக!' என்று 
(மூொ (அரல) அவர்கரளச் ெிைப்பித்துக்) கூைினார்'' என்ைார். உடகன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககாபப்பட்டார்கள். எந்த 
அளவுக்தகன்ைால், ககாபக்குைி அவர்களது முகத்தில் ததன்பட்டது. பிைகு 
கூைினார்கள்: இரைத்தூதர்களுக்கிரடகய ("ஒருவர் மற்ைவரைவிடச் 
ெிைந்தவர்' என்று) ஏற்ைத்தாழ்வு பாைாட்டாதீர்கள். ஏதனனில், (மறுரம நாளில்) 
எக்காளம் ("ஸூர்') ஊதப்படும். உடகன வானங்களில் இருப்பவர்களும் 
பூமியில் இருப்பவர் களும் மூர்ச்ரெயரடந்துவிடுவார்கள்; அல்லாஹ் 
நாடியவர்கரளத் தவிை. பிைகு மற்தைாரு முரை எக்காளம் ஊதப் படும். 
அப்கபாது (உயிர் தகாடுத்து) எழுப்பப்படுபவர்களில் நான்தான் முதல் ஆளாக 
இருப்கபன். அந்த கவரளயில் மூொ (அரல) அவர்கள் இரை 
அரியரணரயப் பிடித்துக்தகாண்டிருப்பார்கள். அவர்கள் "தூர் ெினாய்' 
(மரலயில் இரைவரனச் ெந்தித்த) நாளில் மூர்ச்ரெயாகி விழுந்தது கணக்கி 
தலடுக்கப்(பட்டு, அங்கு அவருக்கு விதிவிலக்கு அளிக்கப்)பட்டதா? அல்லது 
எனக்கு முன்கப அவர் (மயக்கம் ததளிவிக்கப் பட்டு) எழுப்பப்பட்டுவிட்டாைா?' 
என்பது எனக்குத் ததரியாது. கமலும், யூனுஸ் பின் மத்தா (அரல) 
அவர்கரளவிட ஒருவர் ெிைந்தவர் என்று நான் ஒருகபாதும் கூை மாட்கடன்.11 
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5 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4732 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு யூதரும் ஒரு 
முஸ்லிமும் ஒருவரைதயாருவர் திட்டிக்தகாண்டனர். அந்த முஸ்லிம், 
"உலகத்தார் அரனவரைவிடவும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கு கமன்ரம 
அளித்தவன் மீதாரண யாக!'' என்று (ஏகதா ஒரு விையத்தில் ெத்தியமிட்டுக்) 
கூைினார். அதற்கு (பதிலாக) அந்த யூதர், "உலகத்தார் அரனவரைவிடவும் 
மூொ (அரல) அவர்களுக்கு கமன்ரம அளித்தவன் மீதாரண யாக!'' என்று 
கூைினார். அரதக் ககட்டு (ககாபம் தகாண்ட) அந்த முஸ்லிம் ரகரய ஓங்கி 
யூதரின் முகத்தில் அரைந்து விட்டார். உடகன அந்த யூதர் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, தமக்கும் அந்த முஸ்லிமுக்கும் இரடகய 
நடந்தரதத் ததரிவித்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(அந்த முஸ்லிரம வைவரழத்து), "மூொரவவிட என்ரனச் ெிைப்பாக்கி 
(உயர்த்திப் கபெி)விடாதீர்கள். ஏதனனில், மக்கள் அரனவரும் (மறுரம 
நாளில்) மூர்ச்ரெயாகிவிடுவார்கள். நாகன முதலாவதாக மயக்கம் ததளிந்து 
எழுகவன். அப்கபாது மூொ (அரல) அவர்கள் இரை அரியரணயின் 
ஓைத்ரதப் பிடித்துக்தகாண்டி ருப்பார்கள். மக்ககளாடு கெர்ந்து அவரும் 
மூர்ச்ரெயாகி, பிைகு எனக்கு முன்பாககவ மயக்கம் ததளிந்துவிட்டிருப்பாைா? 
அல்லது அவருக்கு மட்டும் இரைவன் (மூர்ச்ரெயரட வதிலிருந்து) 
விதிவிலக்கு அளித்திருப்பானா என்பது எனக்குத் ததரியாது'' என்று கூைினார் 
கள்.116 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4733 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "ஒரு 
முஸ்லிமும் ஒரு யூதரும் ஒருவரைதயாருவர் திட்டிக்தகாண்டனர்'' என்று 
ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 
4734 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் வாயிலாக 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "யூதர் 
ஒருவர் (ஒரு முஸ்லிமிடம்) முகத்தில் அரை வாங்கிக்தகாண்டு நபி (ஸல்) 
அவர் களிடம் வந்தார்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் 
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கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை காணப்படுகின்ைன. ஆயினும், 
அதில் "மூர்ச்ரெயரடந்துவிட்டவர்களில் மூொ (அரல) அவர்கள் 
(முதலாவதாக) மூர்ச்ரெ ததளிந்து (எழுந்து)விட்டார்களா? அல்லது தூர் 
ெினாய் மரலயில் (இரைவரனப் பார்க்க முற்பட்டகபாது) அரடந்த 
மூர்ச்ரெக்குக் பகைமாக அத்கதாடு கபாதுதமன விடப்பட்டார்களா என்பது 
எனக்குத் ததரியாது'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக (ெிறு 
கவறுபாட்டுடன்) காணப் படுகிைது.  
 
4735 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
இரைத்தூதர்களுக்கிரடகய ("ஒருவர் மற்ைவரைவிடச் ெிைந்தவர்' என) 
ஏற்ைத்தாழ்வு கற்பிக்காதீர்கள். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  
 
4736 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் 
(மக்காவிலிருந்து ரபத்துல் மக்தி ஸுக்கு) அரழத்துச் தெல்லப்பட்ட இைவில் 
தெம்மணற்குன்ைின் அருகில் மூொ (அரல) அவர்களிடம் தென்கைன். 
அப்கபாது அவர்கள் தமது அடக்கத்தலத்தினுள் நின்று 
ததாழுதுதகாண்டிருந்தார்கள். இரத அனஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி 
ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் ஹத்தாப் பின் காலித் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "மூொ 
(அரல) அவர்கரளக் கடந்து தென்கைன்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  
 
4737 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "நான் மூொ 
(அரல) அவர்கரளக் கடந்து தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் தமது 
அடக்கத்தலத்தினுள் ததாழுதுதகாண்டிருந்தார்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. ஈொ பின் யூனுஸ் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "நான் (மக்காவிலிருந்து ரபத்துல் 
மக்திஸுக்கு) அரழத்துச்தெல்லப்பட்ட இைவில் கடந்து தென்கைன்'' என்று 
கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
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பாடம் : 43 யூனுஸ் (அரல) அவர்கள் பற்ைிய குைிப்பும், "நான் யூனுஸ் பின் 
மத்தா அவர்கரளவிடச் ெிைந்தவன்'' என்று (என்ரனப் பற்ைிக்) கூறுவது எந்த 
அடியாருக்கும் தகாது'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதும்.117  
 
4738 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "என் அடியார் ஒருவர் (தம்ரமப் பற்ைி) 
நான் யூனுஸ் பின் மத்தா அவர்கரளவிடச் ெிைந்தவன் என்று கூறுவது 
அவருக்குத் தகாது'' என்று அல்லாஹ் கூைினான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.118 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4739 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"யூனுஸ் பின் மத்தா அவர்கரளவிட நான் ெிைந்தவன் என்று (என்ரனப் 
பற்ைிக் கூறுவது) எந்த அடியாருக்கும் தகாது'' என்று கூைினார்கள். இவ்வாறு 
யூனுஸ் (அரல) அவர்கரள, அவர்களுரடய தந்ரதயுடன் இரணத்து 
(மத்தாவின் மகன் யூனுஸ் என்று) நபி (ஸல்) அவர்கள் தொன்னார்கள்.119 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 44 யூசுஃப் (அரல) அவர்களின் ெிைப்பு கள்120  
 
4740 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம், 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! மக்களில் மிகவும் கண்ணியத்திற்குரி யவர் யார்?'' 
என்று ககட்கப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள், "மனிதர்களிகலகய இரைவரன 
அதிகமாக அஞ்சுபவர்தான்'' என்று பதிலளித் தார்கள். உடகன மக்கள், 
"நாங்கள் தங்களிடம் இரதப் பற்ைிக் ககட்கவில்ரல'' என்று கூைினர். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "அப்படிதயன்ைால், இரைவனின் உற்ை நண்பர் (இப்ைாஹமீ்) 
உரடய புதல்வைான இரைத்தூதர் (இஸ்ஹாக்) உரடய புதல்வைான 
இரைத்தூதர் (யஅகூப்) உரடய புதல்வ ைான இரைத்தூதர் யூசுஃப் (அரல) 
அவர்கள்தான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். மக்கள், "இரதப் பற்ைி யும் நாங்கள் 
தங்களிடம் ககட்கவில்ரல'' என்று கூைினர். உடகன நபி (ஸல்) அவர்கள், 
"அைபியரின் மூலகங்கள் (எனப்படும் அைபியர் பைம்பரைகள்) குைித்தா 
என்னிடம் ககட்கிைரீ்கள்? அைியாரமக் காலத்தில் மக்களில் 
ெிைந்தவர்களாயிருந்தவர்கள் தான் இஸ்லாத்ரத ஏற்ை பின்பும் 
ெிைந்தவர்களாயிருப்பார்கள்; அவர்கள் மார்க்க ஞானத்ரதப் 
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தபற்றுக்தகாண்டால்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.121 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

 

 

பாடம் : 45 ஸகரிய்யா (அரல) அவர்களின் ெிைப்புகள்122  
 
4741 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஸகரிய்யா (அரல) 
அவர்கள் தச்சுத் ததாழில் தெய்பவைாக இருந்தார்கள்.123 இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்: பாடம் : 46 களிர் (அரல) அவர்களின் 
ெிைப்பு கள்124  
 
4742 ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் இப்னு அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்களிடம், "(களிர் (அரல) அவர்கரளச் ெந்தித்த) மூொ, 
இஸ்ைகவலர்களுக்கு நபியாக அனுப்பப்தபற்ை மூொ (அரல) அவர்கள் அல்லர்; 
அவர் கவறு ஒரு மூொ என்று நவ்ஃப் அல்பிகாலீ கூறுகிைாகை?'' என்று 
ககட்கடன்.125 அதற்கு அவர்கள், "இரைவனின் விகைாதி (யான அவர்) 
தபாய்யுரைக்கிைார். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரதத் தாம் 
ககட்டதாக உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூைியரத நான் 
ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள்: (ஒரு முரை) மூொ (அரல) அவர்கள் பனூ 
இஸ்ைாயலீ் மக்களிரடகய நின்று உரையாற்ைிக் தகாண்டிருந்தார்கள். 
அப்கபாது அவர்களிடம் "மக்களிகலகய மிகவும் அைிந்தவர் யார்?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அதற்கு மூொ (அரல) அவர்கள் "(என்ரனப் 
தபாறுத்தவரையில்) நாகன அைிந்தவன்'' என்று கூைிவிட்டார்கள். "இது பற்ைி 
அல்லாஹ்கவ நன்கைிந்தவன்'' என்று அவர்கள் (கூைியிருக்க கவண்டும்; 
ஆனால், அவ்வாறு அவர்கள்) கூைவில்ரல. இதனால் அல்லாஹ், மூொ 
(அரல) அவர்கரளக் கண்டித்து, "இரு கடல்கள் ெங்கமிக்கும் இடத்தில் என் 
அடியார்களில் ஒருவர் இருக்கிைார். அவர் உம்ரமவிட அதிகமாக அைிந்தவர்'' 
என்று அவர்களுக்கு (வஹ)ீ அைிவித்தான். அதற்கு மூொ (அரல) அவர்கள், 
"என் இரைவா! அவரைச் ெந்திப்பதற்கு எனக்கு வழி எப்படி?'' என்று 
ககட்டார்கள். "நீங்கள் ஒரு கூரடயில் ஒரு மீரன எடுத்துக்தகாள்ளுங்கள். 
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(அப்படிகய கடகலாைமாக நடந்து பயணம் தெய்யுங்கள்.) நீங்கள் எங்கக அந்த 
மீரனத் தவைவிடுகிைரீ்ககளா அங்குதான் அவர் இருப்பார்'' என்று அல்லாஹ் 
தொன்னான். (அவ்வாகை) மூொ (அரல) அவர்களும் அவர்களுரடய 
உதவியாளர் யூைஉ பின் நூன் அவர்களும் நடந்தனர். மூொ (அரல) அவர்கள் 
ஒரு கூரடயில் மீரன எடுத்துக்தகாண்டு தம் உதவியாளருடன் நடந்து (இரு 
கடல்கள் ெங்கமிக்கும் இடத்திற்கு அருகிலிருந்த) அந்தப் பாரைக்கு வந்து 
கெர்ந்தனர். அங்கு இருவரும் உைங்கினர். கூரடயிலிருந்த அந்த மீன், 
கூரடயிலி ருந்து குதித்து தவளிகயைிக் கடலில் விழுந் தது. அப்கபாது 
மீனுக்காக நீகைாட்டத்ரத அல்லாஹ் தடுத்துவிடகவ, மீரனச் சுற்ைி ஒரு 
வரளயம் கபால் நீர் ஆகிவிட்டது. அது அந்த மீனுக்குச் சுைங்கம் கபால் 
ஆனது. அது மூொ (அரல) அவர்களுக்கும் அவர்களு ரடய 
உதவியாளருக்கும் தபரும் வியப்பாக அரமந்தது. பிைகு எஞ்ெிய பகலிலும் 
இைவிலும் அவர்கள் இருவரும் நடந்தனர். மூொ (அரல) அவர்களின் (பயணத்) 
கதாழர் மீரனப் பற்ைி மூொ (அரல) அவர்களுக்குத் ததரிவிக்க 
மைந்துவிட்டார். (இைண்டாம் இைவு முடிந்து) காரல கவரளயானகபாது மூொ 
(அரல) அவர்கள் தம் உதவியாளரிடம், "நமது காரல உணரவக் 
தகாண்டுவருக. நாம் இந்தப் பயணத்தில் மிகவும் கரளப்பு 
அரடந்துவிட்கடாம்'' (18:62) என்று தொன்னார்கள். தமக்குக் 
கட்டரளயிடப்பட்ட இடத்ரதக் கடக்கும்வரை மூொ (அரல) அவர்களுக்குக் 
கரளப்பு ஏற்படவில்ரல. யூைஉ பின் நூன், "நாம் அப்பாரையில் 
ஒதுங்கியகபாது கவனித்தீர்களா? (அங்கு தான்) நான் மீரன மைந்துவிட்கடன். 
அரத (உங்களிடம்) கூைவிடாமல் ரைத்தான் என்ரன மைக்கச் 
தெய்துவிட்டான். அது கடலில் தனது பாரதரய ஆச்ெரியமான முரையில் 
அரமத்துக்தகாண்டது'' (18:63) என்று கூைினார். அதற்கு மூொ (அரல) 
அவர்கள் "அதுதான் நாம் கதடிவந்த இடம்'' என்று கூைினார்கள். உடகன 
அவர்கள் இருவரும் தம் அடிச்சுவடுகரளப் பின்பற்ைி வந்த வழிகய 
திரும்பினார்கள். இறுதியில் அந்தப் பாரைக்கு இருவரும் வந்துகெர்ந்தார்கள். 
அங்கு தம்ரம முழுவதுமாக ஆரடயால் மூடிக்தகாண்ட ஒரு மனிதரை 
(களிரை)க் கண்டார்கள். அவருக்கு மூொ (அரல) அவர்கள் முகமன் (ெலாம்) 
கூை, அம்மனிதர், "உங்களுரடய (இந்த) வட்டாைத்தில் (அைியப்படாத) ெலாம் 
(உங்களுக்கு மட்டும்) எவ்வாறு (ததரியும்? நீங்கள் யார்)?'' என்று ககட்டார். 
அதற்கு மூொ (அரல) அவர்கள், "நான்தான் மூொ'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
அம்மனிதர், "இஸ்ைகவலர்களின் (இரைத்தூதைான) மூொவா?'' என்று ககட்டார். 
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மூொ (அரல) அவர்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். அவர், "அல்லாஹ் 
உங்களுக்குக் கற்றுக் தகாடுத்த ஓர் அைிவு உங்களிடம் உள்ளது. அரத நான் 
அைியமாட்கடன். அல்லாஹ் எனக்குக் கற்றுத் தந்த ஓர் அைிவு என்னிடம் 
உள்ளது. அரத நீங்கள் அைியமாட்டீர்கள்'' என்று கூைினார். அதற்கு மூொ 
(அரல) அவர்கள், "உமக் குக் கற்றுத் தைப்பட்டுள்ள நல்லைிரவ நீர் எனக்குக் 
கற்றுத் தருவதற்காக நான் உம்ரமப் பின்ததாடைலாமா?'' என்று அவரிடம் 
ககட் டார்கள். அதற்கு அம்மனிதர், "என்னுடன் தபாறு ரமயாக இருக்க 
உங்களால் முடியாது; உங்க ளுக்குத் ததரியாத விையத்தில் உங்களால் 
எவ்வாறு தபாறுரமயாக இருக்க இயலும்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு மூொ 
(அரல) அவர்கள், "அல்லாஹ் நாடினால் என்ரனப் தபாறுரமயா ளனாகக் 
காண்பரீ். உமது எந்தக் கட்டரளக் கும் நான் மாறு தெய்யமாட்கடன்'' என்று 
கூைினார்கள். அதற்கு களிர் அவர்கள், "நீங்கள் என்ரனப் 
பின்ததாடர்வதானால், நானாக எந்த ஒரு விையத் ரதப் பற்ைியும் 
உங்களுக்குச் தொல்லாதவரையில் நீங்கள் என்னிடம் (அரதப் பற்ைி ஏன், 
எதற்கு என்று விளக்கம்) ககட்கக் கூடாது'' என்று தொன்னார். மூொ (அரல) 
அவர்கள் "ஆம் (அப்படிகய தெய்கிகைன்)'' என்று (ெம்மதம்) ததரிவித்தார்கள். 
பிைகு களிர் (அரல) அவர்களும் மூொ (அரல) அவர்களும் கடகலாைமாக 
நடந்தனர். அப்கபாது மைக்கலம் ஒன்று அவர்கரளக் கடந்துதென்ைது. 
அப்கபாது அவர்கள் இருவரும் தங்கரள ஏற்ைிச் தெல்லுமாறு 
மைக்கலக்காைர்களிடம் ககாரினர். (ஏரழகளான மைக்கல உரிரமயாளர் கள்) 
களிர் (அரல) அவர்கரள அரடயாளம் கண்டுதகாண்டு, கட்டணம் ஏதுமின்ைி 
அவர்களிரு வரையும் மைக்கலத்தில் ஏற்ைிக்தகாண்டனர். (அவர்களிருவரும் 
ஏைியமர்ந்ததும்) களிர் அவர்களின் கவனம் மைக்கலத்தின் (அடித்தளப்) 
பலரககளில் ஒன்ரை கநாக்கிச் தென்ைது. உடகன அரதக் கழற்ைி (அந்த 
இடத்தில் முரளக்குச்ெி ஒன்ரை அரைந்து)விட்டார்கள். உடகன மூொ 
(அரல) அவர்கள், "கட்டணம் இல்லாமகலகய நம்ரம ஏற்ைிக்தகாண்ட 
மக்களின் மைக்கலத்ரத கவண்டுதமன்கை ஓட்ரட கபாடுகிைரீ்ககள? இதில் 
உள்ளவர்கரள மூழ்கடிக்கவா (இப்படிச் தெய்தீர்கள்)? நீங்கள் தபரியகதார் 
(அபாயமான) காரியத்ரதச் தெய்துவிட்டீர்கள்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு 
களிர் "என்னுடன் உங்களால் தபாறுரமயாக இருக்க முடியாது என்று 
உங்களிடம் நான் கூைவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு மூொ (அரல) 
அவர்கள், "நான் மைந்ததற்காக என்ரனத் தண்டித்துவிடாதீர்கள். என் 
விையத்தில் ெிைமத்ரத ஏற்படுத்திவிடாதீர்கள்'' என்று தொன்னார்கள். பிைகு 

2199

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நபிமார்களின் சிறப்ப�கள்



 
 
 

இருவரும் மைக்கலத்திலிருந்து இைங்கி, கடகலாைமாக நடந்துதகாண்டிருந்த 
கபாது, ெிறுவன் ஒருவன் மற்ைச் ெிறுவர்க ளுடன் 
விரளயாடிக்தகாண்டிருந்தான். உடகன களிர் (அரல) அவர்கள் அச்ெிறு 
வனின் தரலரயப் பிடித்துத் தமது கைத்தால் திருகிக் தகான்றுவிட்டார்கள். 
உடகன மூொ (அரல) அவர்கள் களிர் அவர்களிடம், "எந்த உயிரையும் 
தகால்லாத, ஒரு பாவமும் அைியாத உயிரைக் தகான்றுவிட்டீகை! தகாத 
காரியத் ரதச் தெய்துவிட்டீகை!'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு களிர், "நீங்கள் 
என்னுடன் தபாறு ரமயாக இருக்க முடியாது என்று (முன்கப) உங்களிடம் 
நான் கூைவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார். (அைிவிப்பாளர்) கூறுகிைார்: 
இம்முரை களிர் (அரல) அவர்கள் தொன்னது, முதல் முரை 
தொன்னரதவிடக் கடுரமயானதாகும்.126 பிைகு மூொ (அரல) அவர்கள், 
"இதற்குப் பிைகு நான் உங்களிடம் ஏதாவது (விளக்கம்) ககட்டால் என்ரன 
உம்முடன் கெர்த்துக்தகாள்ள கவண்டாம். (இரு முரை) நான் கூைிய 
ெமாதானத்ரத ஏற்றுக் தகாண்டுவிட்டீர்'' என்று தொன்னார்கள். ததாடர்ந்து 
இருவரும் நடந்து, முடிவில் ஒரு கிைாமத்தாரிடம் வந்து அவர்களிடம் உணவு 
ககட்டார்கள். அவ்விருவருக்கும் விருந்தளிக்க அவர்கள் மறுத்துவிட்டனர். 
அங்கு கீகழ விழலாமா என கயாெித்துக்தகாண்டிருந்த -ொய்ந்த நிரலயில் 
இருந்த- ஒரு சுவரைக் கண்டார்கள். உடகன அம்மனிதர் இவ்வாறு தமது 
கைத்தால் அரத(த் தூக்கி) நிறுத்தினார். அப்கபாது மூொ (அரல) அவர்கள், 
"இவர்களிடம் நாம் வந்து (உணவு ககட்டு)ம் இவர்கள் நம்ரம 
உபெரிக்கவில்ரல; உணவளிக்கவுமில்ரல. (அவ்வாைிருந்தும் விழவிருந்த 
அவர்களது சுவரைத் தூக்கி நிறுத்திவிட்டீர்கள்.) நீங்கள் நிரனத்திருந்தால் 
இதற்குக் கூலி தபற்ைிருக்கலாகம!'' என்ைார்கள். களிர் (அரல) அவர்கள், 
"இதுகவ நானும் நீங்களும் பிரிய கவண்டிய கநைம். உங்களால் தபாறுரமயாக 
இருக்க முடியாத (இம்மூன்று) தெயல்களுக்கான விளக்கத்ரத உங்களுக்கு 
(இப்கபாது) கூறுகிகைன்'' என்று கூைினார்கள். (இந்நிகழ்ச்ெிரய 
கூைிக்தகாண்டிருந்த) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மூொ (அரல) 
அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கருரண புரியட்டும். அவர் தபாறுரமயாக 
இருந்திருப் பாைானால், அவ்விருவர் பற்ைிய (இன்னும்) பல தகவல்கள் நமக்கு 
எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக் குகம என்று நான் ஆரெப்பட்டதுண்டு'' என்று 
கூைினார்கள். கமலும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "முதல் தடரவ 
மூொ (அரல) அவர்கள் தபாறுரமயிழந்தது மைதியினா லாகும்'' என்றும் 
கூைினார்கள். (ததாடர்ந்து அந்த நிகழ்ச்ெிரயக்) கூைினார்கள்: (அப்கபாது) 
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ெிட்டுக் குருவிதயான்று வந்து மைக்கலத்தின் விளிம்பின்மீது விழுந்தது. பிைகு 
(தனது அலகால்) கடலில் ஒரு முரை தகாத்தி (நீர் அருந்தி)யது. அப்கபாது 
மூொ (அரல) அவர்களிடம் களிர், "உம்முரடய அைிவும் என்னுரடய 
அைிவும் அல்லாஹ்வின் அைிகவாடு ஒப்பிடுரகயில், இந்தச் ெிட்டுக் குருவி 
(தனது அலகால்) இந்தக் கடலிலிருந்து எடுத்த (நீரின்) அளவுதான் (நம் அைிவு 
உள்ளது)'' என்று கூைினார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான ெயதீ் பின் ஜுரபர் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், (இந்நிகழ்ச்ெி 
பற்ைிக் கூறும் 18:79ஆவது வெனத்தின் மூலத்ரத) "வ கான அமாமஹும் 
மலிக்குன் யஃகுது குல்ல ெஃபனீத்தின் ஸாலிஹத்தின் ஃகஸ்பா'' என்று 
ஓதுவார்கள். (தபாருள்: அவர்களுக்கு முன்கன ஒரு மன்னன் ஆளும் பகுதி 
இருந்தது. அவன் பழுதில்லாத நல்ல மைக்கலங்கள் ஒவ்தவான்ரையும் 
அபகரித்துக்தகாண்டிருந்தான்.) கமலும், (18:80ஆவது வெனத்தின் மூலத்ரத) "வ 
அம்மல் ஃகுலாமு ஃப கான காஃபிைன்'' என்று ஓதுவார்கள். (தபாருள்: 
அச்ெிறுவன் இரைமறுப்பாளனாக இருந்தான்.)127 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 
4743 ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம், "(கபச்ொளர்) நவ்ஃப் அல்பிகாலீ என்பார் கல்விரயத் கதடிச் 
தென்ை மூொ, பனூ இஸ்ைா யலீ் ெமுதாயத்தின் (இரைத்தூதைாக நியமிக்கப் 
தபற்ை) மூொ அல்லர் என்று கூறுகிைாகை?'' எனக் ககட்கப்பட்டது. அப்கபாது 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் என்னிடம், "ெயகீத! அவ்வாறு அவர் 
கூைியரத நீங்கள் தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' 
என்கைன். இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் "நவ்ஃப் தபாய்யுரைக்கிைார்'' என்று 
கூைிவிட்டு, உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாகப் பின் வருமாறு 
கூைினார்கள்:  
 
4744 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மூொ (அரல) 
அவர்கள் தம் (பனூ இஸ்ைா யலீ் ெமுதாய) மக்களுக்கு அல்லாஹ் வழங்கிய 
அருட்தகாரடகரளயும் கொதரனகரளயும் நிரனவூட்டி (அைிவுரை 
கூைி)க்தகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது "இந்தப் பூமியில் என்ரனவிடச் "ெிைந்த' 
அல்லது "நன்கைிந்த' மனிதர் கவதைவரும் இல்ரல'' என்று கூைினார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ், "உம்ரமவிடச் ெிைந்தவரை, அல்லது உம்ரம விட 
அதிக ஞானம் உள்ளவரை நான் அைிகவன்'' என அைிவித்தான்; "இந்தப் 
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பூமியில் ஒரு மனிதர் இருக்கிைார். அவர் உம்ரமவிட அதிகம் அைிந்தவர்'' 
என்று கூைினான். மூொ (அரல) அவர்கள் "இரைவா! அவரை எனக்கு 
அைிவித்துக்தகாடு'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம், "உப்பிட்ட 
மீதனான்ரைப் பயண உணவாக எடுத்துக்தகாண்டு (கடகலாை மாகச்) 
தெல்வைீாக. அந்த மீரன எந்த இடத்தில் நீங்கள் தவைவிடுவரீ்ககளா அங்கு 
அவர் இருப்பார்'' என்று கூைப்பட்டது. அவ்வாகை மூொ (அரல) அவர்களும் 
அவர்களுரடய உதவியாளரும் (கடகலாைமாக) நடந்து தென்று அந்தப் 
பாரைரய அரடந்தனர். மூொ (அரல) அவர்கள் பாரத மாைி (தம் 
உதவியாளரை) விட்டுச் தென்றுவிட்டார்கள். அப்கபாது (உதவியாளரின் 
கூரடயிலிருந்த) மீன் குதித்துத் தண்ணரீில் விழுந்துவிட்டது. அது தென்ை 
நீர்த்தடம் இரணயாமல் வரளயம் கபான்று மாைிவிட்டது. அப்கபாது 
அவர்களுரடய உதவியாளர், "நான் இரைத்தூதரிடம் தென்று, இரதப் பற்ைி 
ததரிவிக்க கவண்டாமா?'' என்று கூைிக்தகாண்டு, (மூொ (அரல) அவர்களிடம்) 
தென்ைார். ஆனால், (அரதக் கூைவிடாமல்) அவருக்கு மைதி 
ஏற்படுத்தப்பட்டது. அந்த இடத்ரதவிட்டு அவர்கள் இரு வரும் கடந்து 
தென்ைதும், மூொ (அரல) அவர் கள் "நமது காரல உணரவக் 
தகாண்டுவாரும்! இந்தப் பயணத்தில் நாம் கரளப்பரடந்து விட்கடாம்'' என்று 
கூைினார்கள். அந்த இடத்ரதக் கடக்கும்வரை அவர்கள் இருவருக்கும் 
கரளப்பு ஏற்படவில்ரல. அந்த இடத்ரதக் கடந்ததும் உதவியாளர் (மீன் 
தப்பிச் தென்றுவிட்டரதப் பற்ைி) நிரனத்தார். "கவனித்தீர்களா? நாம் அந்தப் 
பாரை அருகில் ஒதுங்கியகபாது அந்த மீரன நான் மைந்துவிட்கடன். அரதப் 
பற்ைிக் கூைவிடா மல் ரைத்தான் என்ரன மைக்கரவத்துவிட் டான். அது 
கடலில் ஆச்ெரியமான முரையில் தனது வழித்தடத்ரத அரமத்துச் 
தென்ைது'' என்று கூைினார். மூொ (அரல) அவர்கள், "அதுதான் நாம் கதடிவந்த 
இடம்'' என்று கூைியபடி, தம் அடிச்சுவடு கரளப் பின்பற்ைி வந்த வழிகய 
அவ்விருவரும் திரும்பினர். அப்கபாது அந்த மீன் குதித்கதாடிய இடத்ரத 
உதவியாளர் காண்பித்தார். மூொ (அரல) அவர்கள், "இதுதான் எனக்குச் 
தொல்லப்பட்ட இடமாகும்'' என்று கூைிவிட்டு, அவரைத் கதடிக்தகாண்டு 
தென்ைார்கள். அங்கு ஆரடயால் கபார்த்தியபடி "பிடரியின் மீது' அல்லது 
"நடுப் பிடரியின் மீது' மல்லாந்து களிர் (அரல) அவர்கள் படுத்திருந்தார்கள். 
மூொ (அரல) அவர்கள் "உங்களுக்குச் ொந்தி உண்டாகட்டும்'' என்று 
தொன்னார்கள். உடகன களிர் அவர்கள் தமது முகத்திலிருந்து ஆரடரய 
விலக்கி "வ அரலக்குமுஸ் ஸலாம்' என்று பதில் ெலாம் தொல்லிவிட்டு, 
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"நீங்கள் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மூொ (அரல) "நான்தான் மூொ'' 
என்ைார்கள். களிர் அவர்கள், "எந்த மூொ?'' என்று ககட்டார்கள். மூொ (அரல) 
அவர்கள், "பனூ இஸ்ைாயலீ் (ெமுதாய மக்களுக்கு இரைத்தூதைாக 
நியமிக்கப்தபற்ை) மூொ'' என்று பதிலளித்தார்கள். "எதற்காக வந்துள்ளரீ்கள்?'' 
என்று களிர் அவர்கள் ககட்க, "உங்களுக்குக் கற்றுத் தைப்பட்டுள்ள 
அைிவிலிருந்து எனக்கும் (ெிைிது) நீங்கள் கற்றுத் தருவதற்காக நான் 
(உங்களிடம்) வந்துள்களன்'' என்று மூொ (அரல) அவர்கள் கூைினார்கள். 
அதற்கு களிர் (அரல) அவர்கள், "என்னுடன் உங்களால் தபாறுரமயாக 
இருக்க இயலாது. உங்களுக்கு ஞானமில்லாத ஒரு விையத்தில் உங்களால் 
எவ்வாறு தபாறுரமயாக இருக்க முடியும்? எரதச் தெய்ய கவண்டுதமன 
எனக்குக் கட்டரளயிடப்பட்டுள்ளகதா அரத நான் தெய்வரத நீங்கள் 
கண்டால், உங்களால் தபாறுரமயாக இருக்க முடியாது'' என்று கூைினார். 
அதற்கு மூொ (அரல) அவர்கள், "அல்லாஹ் நாடினால் என்ரனப் தபாறுரம 
யாளனாக நீங்கள் காண்பரீ்கள். உங்களின் எந்தக் கட்டரளக்கும் நான் மாறு 
தெய்யமாட் கடன்'' என்று கூைினார்கள். "நீங்கள் என்ரனப் பின்ததாடர்ந்து 
வருவதாயிருந்தால், எரதப் பற்ைியும் நானாக (விளக்கம்) தொல்லாத வரை 
அரதப் பற்ைி என்னிடம் நீங்கள் (விளக்கம்) ககட்கக் கூடாது'' என்று களிர் 
(அரல) அவர்கள் தொன்னார்கள். பிைகு இருவரும் (கடகலாைமாக) நடந்து 
தென்று ஒரு மைக்கலத்தில் ஏைினர். அப்கபாது களிர் (அரல) அவர்கள் 
கவண்டுதமன்கை அந்த மைக்கலத்தில் ஓட்ரட கபாட்டார்கள். உடகன மூொ 
(அரல) அவர்கள், "இதில் உள்ளவர்கரள மூழ்கடிக்கவா ஓட்ரட கபாடுகிைரீ்? 
நீங்கள் மாதபரும் (அபாயமான) தெயரலயன்கைா தெய்து விட்டீர்கள்?'' என்று 
களிரிடம் ககட்டார்கள். அதற்கு களிர் அவர்கள், "உங்களால் என்னுடன் 
தபாறுரமயாக இருக்க இயலாது என்று நான் தொல்லவில்ரலயா?'' என்று 
ககட்டார்கள். மூொ (அரல) அவர்கள், "நான் மைந்துவிட்டரத ரவத்து 
என்ரனத் தண்டித்துவிடாதீர்கள். என் விையத்தில் ெிைமத்ரதக் 
தகாடுத்துவிடாதீர்கள்'' என்று கூைினார்கள். ததாடர்ந்து இருவரும் நடந்தார்கள்; 
விரளயாடிக்தகாண்டிருந்த ெிறுவர்கரளச் ெந்தித்தார்கள். உடகன களிர் 
அவர்கள் கயாெிக்காமல் தென்று, அவர்களில் ஒரு ெிறுவரனக் 
தகான்றுவிட்டார்கள். அரதக் கண்டு மூொ (அரல) அவர்கள், தபரிதும் 
திடுக்குற்ைார்கள்; தவறுப்பரடந்தார்கள். எந்தப் பாவமும் அைியாத, எந்த 
உயிரையும் தகால்லாத உயிரைக் தகான்றுவிட்டீர்ககள? தகாத காரியத்ரதச் 
தெய்துவிட்டீர்ககள?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள் (நிகழ்ச்ெிரயச் தொல்லிக்தகாண்கட) இந்த இடத்திற்கு வந்தகபாது 
"நம்மீதும் மூொ அவர்கள் மீதும் அல்லாஹ்வின் கருரண தபாழியட்டும். 
மூொ (அரல) அவர்கள் மட்டும் அவெைப்பட்(டுக் ககள்வி 
ககட்)டிருக்காவிட்டால் இன்னும் (அரிய) விந்ரத(யான பல காட்ெி)கரளக் 
கண்டிருப்பார். ஆயினும், (இவ்வாறு ககட்ட) மூொ (அரல) அவர்கரள, தம் 
கதாழர் (களிர்) முன்பாக நாணம் கவ்விக்தகாண்டது'' என்ைார்கள். மூொ 
(அரல) அவர்கள் "இதற்குப் பிைகு ஏகதனும் உங்களிடம் நான் ககட்டால் 
உங்க ளுடன் என்ரனச் கெர்த்துக்தகாள்ளாதீர். என் னிடமிருந்து (இரு முரை) 
ெமாதானத்ரத ஏற்றுக்தகாண்டீர்'' என்று கூைினார்கள். மூொ (அரல) அவர்கள் 
தபாறுரமயாக இருந்திருந்தால், ஆச்ெரியமானவற்ரைக் கண்டி ருப்பார்கள். -
(தபாதுவாககவ) நபி (ஸல்) அவர் கள் நபிமார்கள் எவரைப் பற்ைியாவது கபச் 
தெடுத்தால் "நம்மீதும் என்னுரடய இன்ன ெககாதைர்மீதும் அல்லாஹ்வின் 
கருரண தபாழி யட்டும்'' என்று முதலில் தமக்காகவும் பிைகு அந்த 
நபிக்காகவும் பிைார்த்திப்பார்கள்- நம் மீதும் அல்லாஹ்வின் கருரண 
தபாழியட்டும். ததாடர்ந்து அவர்கள் இருவரும் நடந்து, அற்பக் குணமுரடய 
ஒரு கிைாமவாெிகளிடம் வந்தனர். அந்த மக்கள் கூடும் இடங்களுக்குச் தென்று 
உணவு ககட்டுச் சுற்ைிவந்தனர். அவ்விருவருக்கும் விருந்தளிக்க அவர்கள் 
மறுத்து விட்டனர். அப்கபாது அங்கு விழுந்துவிடலாமா என்று 
கயாெித்துக்தகாண்டிருந்த ஒரு சுவரைக் கண்டனர். உடகன களிர் அரதத் 
தூக்கி நிறுத்தினார்கள். அரதக் கண்ட மூொ (அரல) அவர்கள், "நீர் நிரனத் 
திருந்தால் இதற்குக் கூலிரயப் தபற்ைிருக்கலாகம?'' என்று கூைினார்கள். 
களிர், "இதுகவ எனக்கும் உமக்குமிரடகய பிரியும் கநைமாகும்'' என்று கூைி, 
மூொவின் ஆரடரயப் பிடித்தார். கமலும், உம்மால் தபாறுரமயாக இருக்க 
முடியாதவற்றுக்கான விளக்கத்ரத உமக்குக் கூறுகிகைன். அந்த மைக்கலம் 
கடலில் ததாழில் தெய்யும் ஏரழகள் ெிலருக்குரியது...'' என்று ததாடங்கி, 
வெனத்தின் (18:79) இறுதிவரை தொல்லிக்காட்டினார்கள். அந்த மைக்கலத்ரத 
அபகரித்துக்தகாள்பவன் வந்து, ஓட்ரடயான நிரலயில் மைக்கலத்ரதக் 
கண்டால் அரத விட்டுவிடுவான். பிைகு அவர்கள் மூங்கில் கழியால் 
(ஓட்ரடரய அரடத்து) அரதப் பழுது பார்த்துவிடுவார்கள். அந்தச் 
ெிறுவகனா, பரடக்கும்கபாகத "இரைமறுப்பாளன்' என (இரைவனால்) 
தீர்மானிக்கப்பட்டு பரடக்கப்பட்டான். அவனுரடய தபற்கைார் அவன்மீது 
மிகுந்த பாெம் ரவத்திருந்தனர். அவன் பருவ வயரத அரடந்தால் 
அவ்விருவரையும் தவைான வழியிலும் இரைமறுப்பிலும் தள்ளிவிடு வான். 
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(இரைவன் கூறுகிைான்:) "அவ்விருவரின் இரைவன் அவனுக்குப் பதிலாக 
அவரனவிடச் ெிைந்த தூய்ரமயான தநருங்கி உைவாடக்கூடிய குழந்ரதரய 
மாற்ைாக வழங்குவான்'' என நிரனத் கதாம். (18:81) அந்தச் சுவர், அந்நகைத்தில் 
உள்ள இைண்டு அநாரதச் ெிறுவர்களுக்கு உரியதாகும். அதற்குக் கீகழ 
அவ்விருவருக்கும் உரிய புரதயல் இருந்தது என்று அந்த வெனத்தின் (18:82) 
இறுதிவரை தொல்லிக்காட்டினார்கள்.128 இரத உரப பின் கஅப் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 
4745 உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
18:77ஆவது வெனத் தின் மூலத்தில் ("லத்தகத்த அரலஹி அஜ்ைா' என்பதற்குப் 
பகைமாக) "லதகித்த அரலஹி அஜ்ைா' என்று ஓதினார்கள். (ஓதல் மாறுபட்டா 
லும் தபாருள் ஒன்கை: இதற்குக் கூலிரயப் தபற்ைிருக்கலாகம!)  
 
4746 உரபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்ஊத் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: "மூொ (அரல) (அவர்கள் ெில ஞானங்கரளக் 
கற்றுக்தகாள்வதற்காக ஓர் அடியாரைத் கதடிச் தென்ைார்கள் என அல்லாஹ் 
குைிப்பிடுகின்ை) அவர்களுரடய அந்தத் கதாழர் யார்? அவர் "களிர்' 
அவர்கள்தானா என்பது ததாடர்பாக இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களும் ஹுர்ரு 
பின் ரகஸ் பின் ஹிஸ்ன் அல்ஃபஸாரீ என்பாரும் கருத்து கவறுபாடு 
தகாண்டு வழக்காடிக்தகாண்டனர். இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள், "அவர் 
களிர் (அரல) அவர்கள்தான்'' என்ைார்கள். அப்கபாது உரப பின் கஅப் 
அல்அன் ொரீ (ைலி) அவர்கள் அவ்வழியாகச் தென்ைார் கள். அவர்கரள இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர் கள் அரழத்து, "அபுத்துஃரபல் அவர்ககள! இங்கக 
வாருங்கள். நானும் என்னுரடய இந்தத் கதாழரும் மூொ (அரல) அவர்கள் 
யாரைச் ெந்திக்கச் தெல்வதற்கு இரைவனிடம் வழி ககட்டார்ககளா அந்தத் 
கதாழர் யார் என்பது ததாடர்பாக வழக்காடிக்தகாண்கடாம். அவைது நிரல 
குைித்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொல்ல நீங்கள் ககட்டிருக்கி 
ைரீ்களா?'' என்று வினவினார்கள். உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்கள் (பின் 
வருமாறு) பதிலளித்தார்கள்: (ஆம்;) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தொல்ல நான் ககட்டிருக்கிகைன்: பனூ இஸ்ைாயலீ் மக்களின் ஒரு 
கூட்டத்தாரிரடகய மூொ (அரல) அவர்கள் இருந்தகபாது, அவர்களிடம் ஒரு 
மனிதர் வந்து, "உங்கரளவிட அைிந்தவர் எவரும் இருப்பது உங்களுக்குத் 
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ததரியுமா?'' என்று ககட்க, மூொ (அரல) அவர்கள், "இல்ரல (என்ரனவிட 
அைிந்தவர் எவரும் இருப்பதாகத் ததரியவில்ரல)'' என்று தொன்னார்கள். 
உடகன மூொ (அரல) அவர்களுக்கு, "இருக்கிைார்; அவர்தான் நம் அடியார் 
களிர் ஆவார்'' என்று அல்லாஹ் (வஹ)ீ அைிவித்தான். அப்கபாது மூொ 
(அரல) அவர்கள் களிர் அவர்கரளச் ெந்திக்க வழி ககட்டார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ் மீன் ஒன்ரை அவர்களுக்கு அரடயாளமாக ஆக்கி, "நீர் எந்த 
இடத்தில் மீரனத் தவை விடுகிைகீைா அந்த இடத்திலிருந்து (வந்த வழிகய) 
திரும்பிச் தெல்லும். அங்கு களிரைச் ெந்திப்பரீ்'' என்று அவரிடம் கூைப்பட்டது. 
அவ்வாகை மூொ (அரல) அவர்கள் அல்லாஹ் நாடிய தூைம்வரை (தம் 
உதவியாளருடன்) நடந்தார்கள். பிைகு தம் ஊழியரிடம் "நமது காரல 
உணரவக் தகாண்டுவாரும்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு மூொ (அரல) 
அவர்களின் உதவியாளர், "கவனித்தீர்களா! நாம் அந்தப் பாரையில் 
ஒதுங்கியகபாது அந்த மீரன நான் மைந்துவிட்கடன். அரதக் கூைவிடாமல் 
ரைத்தான்தான் என்ரன மைக்கச் தெய்துவிட்டான்'' என்று கூைினார். மூொ 
(அரல) அவர்கள், "அதுதான் நாம் கதடிவந்த இடம்'' என்று தம் 
உதவியாளரிடம் தொல்ல, இருவரும் தம் அடிச்சுவடுகரளப் பின்பற்ைி 
வந்தவழிகய திரும்பிச் தென்ைார்கள். அங்கக களிர் (அரல) அவர்கரளக் 
கண்டார்கள் (18:63-65). பின்னர் அவ்விருவர் ததாடர்பாக அல்லாஹ் தனது 
கவதத்தில் எடுத்துரைத்த நிகழ்ச்ெிகள் நரடதபற்ைன. யூனுஸ் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "மூொ (அரல) அவர்கள் கடலில் அந்த மீன் 
ஏற்படுத்திச் தென்ை வழித்தடத்ரதப் பின்ததாடர்ந்து 
தென்றுதகாண்டிருந்தார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  
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அத்தியாயம் - 44 : நபித்கதாழர்களின் ெிைப்புகள்1 

ஹதஸீ் 4747 - 4978 
 

 

பாடம் : 1 அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தகீ் (ைலி) அவர் களின் ெிைப்புகள்2  

 

4747 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் 
என்னிடம் கூைினார்கள்: நாங்கள் (இருவரும் "ஸவ்ர்' எனும்) குரகயில் 
(ஒளிந்துதகாண்டு) இருந்த கபாது, (எங்கரளத் கதடிக்தகாண்டிருந்த) 
இரணரவப்பாளர்களின் கால் பாதங்கரள எங்கள் தரலக்கு அருகில் நான் 
கண்கடன். உடகன நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இவர்களில் ஒருவன் தன் 
கால் பாதங்கரளக் கண்டால் அவற்றுக்குக் கீகழ (ஒளிந்திருக்கும்) நம்ரமப் 
பார்த்துவிடுவான்'' என்று (அச்ெத்து டன்) தொன்கனன். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அபூபக்ர் அவர்ககள! தம்முடன் 
மூன்ைாமவனாக அல்லாஹ்கவ இருக்கும் இருவரைப் பற்ைி என்ன 
கருதுகின்ைரீ்?'' என்று ககட்டார்கள்.3 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4748 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (இைப்பதற்குமுன் கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தகபாது) தொற் 
தபாழிவு கமரட (மிம்பர்) மீதமர்ந்து (உரையாற்றுரகயில் பின்வருமாறு) 
ததரிவித்தார்கள்: "அல்லாஹ் தன் அடியார் ஒருவருக்கு அலங்காைமான 
இவ்வுலக வாழ்வு, அல்லது தன்னிடமுள்ள (மறுரமப் தபரு)வாழ்வு ஆகிய 
இைண்டில் ஒன்ரைத் கதர்ந்ததடுத்துக் தகாள்ள வாய்ப்பளித்தான். அந்த அடியார் 
அல்லாஹ்விடமிருப்பரதகய கதர்ந்ததடுத்து விட்டார்'' என்று கூைினார்கள். 
இரதக் ககட்டு அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் அழுதார்கள். 
(அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள கநாக்கி) "தங்க ளுக்கு எங்கள் 
தந்ரதயரும் அன்ரனயரும் அர்ப்பணமாகட்டும்'' என்று தொன்னார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தான் இப்படி வாய்ப்பு 
வழங்கப்பட்டவைாவார். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள்தான் எங்களில் அல்லாஹ்வின் 
தூதரைப் பற்ைி அதிகம் அைிந்தவைாக இருந்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "தமது தெல்வத்தாலும் கதாழரமயாலும் எனக்குப் கபருப 
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காைம் தெய்தவர் அபூபக்ர் அவர்கள்தான். நான் (என் ெமுதாயத்தாரில் 
ஒருவரை) உற்ை நண்பைாக ஆக்கிக்தகாள்வதாக இருந்தால், அபூபக்ரைகய 
உற்ை நண்பைாக ஆக்கிக்தகாண்டிருப்கபன்; எனினும், இஸ்லாமிய 

ெககாதைத்துவகம கபாதுமானதாகும். (எனது) இந்தப் பள்ளிவாெலில் உள்ள 
வாெல்களில் அபூபக்ர் வாெரலத் தவிை மற்ைரவ விட்டுரவக்கப்பட 
கவண்டாம்'' என்று கூைினார்கள்.4 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் "ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
மக்களிரடகய உரையாற்ைி னார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 
 

4749 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவரை (என்) உற்ை கதாழைாக 
ஆக்கிக் தகாள்வதாயிருந்தால் அபூபக்ர் அவர்க ரளகய (என்) உற்ை கதாழைாக 
ஆக்கிக்தகாண் டிருப்கபன்; எனினும், அவர் என் (தகாள்ரகச்) ெககாதைரும் என் 
கதாழரும் ஆவார். வல்ல ரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் உங்கள் 

கதாழரை (அதாவது என்ரனத் தனது) உற்ை கதாழைாக ஆக்கிக்தகாண்டான். 
இரத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
 

 4750 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் என் ெமுதாயத்தாரில் ஒருவரை 
(என்) உற்ை கதாழைாக ஆக்கிக்தகாள்வதாயி ருந்தால், அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்கரளகய (என்) உற்ை கதாழைாக ஆக்கிக்தகாண்டிருப்கபன். இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

4751 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் ஒருவரை (என்) 
உற்ை கதாழைாக ஆக்கிக்தகாள்வதாயிருந்தால், அபூகுஹாஃபா வின் புதல்வர் 
(அபூபக்ர்) அவர்கரளகய (என்) உற்ை கதாழைாக ஆக்கிக்தகாண்டிருப்கபன். 
இரத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4752 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இந்த பூமியில் உள்களாரில் ஒருவரை 
(என்) உற்ை கதாழைாக ஆக்கிக்தகாள்வதாயிருந்தால், அபூகுஹாஃபாவின் 
புதல்வரைகய என் உற்ை கதாழைாக ஆக்கிக்தகாண்டிருப்கபன். எனினும், 

உங்கள் கதாழர் (ஆகிய நான்) அல்லாஹ்வின் உற்ை கதாழன் ஆகவன். இரத 
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அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4753 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கவனியுங்கள்! நான் 
ஒவ்தவாரு நண்பனின் நட்பிலிருந்தும் விலகிக்தகாள்கிகைன் (இரை வனுக்கு 
மட்டுகம உற்ை கதாழனாக இருக்க விரும்புகிகைன்). (யாகைனும்) ஒருவரை 
நான் (என்) உற்ை கதாழைாக ஆக்கிக்தகாள்வதாயி ருந்தால், அபூபக்ர் 

அவர்கரளகய என் உற்ைத் கதாழைாக ஆக்கியிருப்கபன். உங்கள் கதாழர் 
(ஆகிய நான்) அல்லாஹ்வின் உற்ை கதாழன் ஆகவன். இரத அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஆறு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4754 அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "தாத்துஸ் ஸலாஸில்' எனும் பரடப் பிரிவுக்கு (தளபதி 
யாக்கி) என்ரன அனுப்பிரவத்தார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் நான் தென்று, 

"மக்களிகலகய உங்களுக்கு மிகவும் பிரியமானவர் யார்?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அவர்கள், "ஆயிைா' என்று பதிலளித்தார்கள். நான், "ஆண்களில் 
(மிகவும் பிரியமான வர் யார்)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 

"ஆயிைாவின் தந்ரத (அபூபக்ர்)' என்று பதிலளித் தார்கள். "பிைகு யார்?'' என்று 
ககட்டதற்கு, "(பிைகு) உமர்'' என்று கூைிவிட்டு, கமலும் பலருரடய 
தபயர்கரளக் குைிப்பிட்டார்கள்.5  

 

4755 இப்னு அபமீுரளக்கா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடம், "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் பிைதிநிதியாக 
ஒருவரை ஆக்குவதாயிருந்தால் யாரை ஆக்கியிருப்பார்கள்?'' என்று 

ககட்கப்பட்டது. அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கரள 

(ஆக்கியிருப்பார்கள்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். "அபூபக்ருக்குப் பிைகு யாரை?'' 

என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு "உமர் (ைலி) அவர்கரள'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
"உமருக்குப் பிைகு யாரை?'' என்று ககட்கப் பட்டகபாது, "ஆபூஉரபதா பின் 
அல்ஜர்ைாஹ் (ைலி) அவர்கரள'' என்று கூைிவிட்டு அத்கதாடு 

நிறுத்திக்தகாண்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. 
 

 4756 ஜுரபர் பின் முத்இம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு தபண்மணி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் எரதகயா ககட்டார். 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தப் தபண்ரணத் திரும்பவும் 
தம்மிடம் வரும்படி கட்டரளயிட்டார்கள். அந்தப் தபண், "நான் வந்து 
தங்கரளக் காண (முடிய)வில்ரலதயன்ைால்...?'' என்று ககட்டார். -
அைிவிப்பாளர் முஹம்மத் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: என் 
தந்ரத கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைந்துவிட்டால் 
(என்ன தெய்வது?) என்பதுகபால் அப்தபண் ககட்டார்- அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "என்ரனக் காண முடியாவிட்டால் அபூபக்ரிடம் தெல்'' என்று 
பதில் தொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுரபர் பின் முத்இம் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு தபண்மணி வந்து, 

எரதப் பற்ைிகயா கபெினார். அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஏகதா கட்டரளயிட்டார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது.6 மற்ை 
விையங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 

4757 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (தம் இறுதி நாட்களில்) கநாயுற்ைிருந்தகபாது, "உன் தந்ரத (அபூபக்ர்) 
அவர்கரளயும் உன் ெககாதைரையும் என்னிடம் அரழத்துவா. நான் மடல் 
ஒன்ரை எழுதித்தருகிகைன். ஏதனன் ைால், (தாகம கலீஃபாவாக ஆக கவண்டு 

தமன) எவரும் ஆரெப்படகவா, "நாகன (அதற்குத்) தகுதியானவன்' என்று 
யாரும் தொல்லிவிடகவாகூடும் என நான் அஞ்சுகி கைன். (ஆனாலும், 

அவ்வாறு கவதைாருவர் முன்னிறுத்தப்பட்டாலும்) அபூபக்ரைத் தவிை 
கவதைவரையும் அல்லாஹ்வும் இரைநம்பிக் ரகயாளர்களும் மறுத்துவிடுவர்'' 

என்று தொன்னார்கள்.7  

 

4758 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), "இன்று உங்களில் கநான்பு கநாற்ைிருப்பவர் 
யார்?'' என்று ககட்டார்கள். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள், "நான்' என்ைார்கள். 
"இன்ரைய தினம் உங்களில் ஜனாஸாரவ (பிகைதம்) பின்ததாடர்ந்து தென்ைவர் 
யார்?'' என்று ககட்டார்கள். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள், "நான்' என்ைார்கள். 
"இன்ரைய தினம் ஓர் ஏரழக்கு உணவளித்தவர் உங்களில் யார்?'' என்று 
அவர்கள் ககட்க, அதற்கும் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் "நான்' என்ைார்கள். 
"இன்ரைய தினம் ஒரு கநாயாளிரய உடல் நலம் விொரித்தவர் உங்களில் 
யார்?'' என்று ககட்க, அதற்கும் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்ககள "நான்' என்ைார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரவ அரனத்தும் ஒரு 
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மனிதரில் ஒன்று கெர்ந்தால், அவர் தொர்க்கத்தில் நுரழயாமல் 
இருப்பதில்ரல'' என்ைார்கள்.8  

 

4759 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "(இஸ்ைகவலர்களில்) ஒரு 
மனிதர் தமது மாட்டின் மீது சுரமகரள ஏற்ைிவிட்டு, அரத ஓட்டிக்தகாண்டு 
தென்ைார். அப்கபாது அது அவரைத் திரும்பிப் பார்த்துப் கபெியது. "நான் 
இதற்காக (சுரம சுமப்பதற்காக)ப் பரடக்கப்பட வில்ரல; மாைாக, நான் 
(நிலத்ரத) உழுவதற் காகத்தான் பரடக்கப்பட்டுள்களன்'' என்று கூைிற்று என 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். உடகன மக்கள், 

"அல்லாஹ் தூயவன்'' என்று வியப்புடனும் அதிர்ச்ெியுடனும் கூைிவிட்டு, "மாடு 
கபசுமா?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நானும் 
அபூபக்ரும் உமரும் இரத நம்புகிகைாம்'' என்று தொன்னார்கள். கமலும், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(இஸ்ைகவலர்களில்) ஓர் ஆட்டு 

இரடயர் தம் ஆடுகரள கமய்த்துக்தகாண்டி ருந்தார். அப்கபாது ஓநாய் ஒன்று 

அவற்ைின் மீது பாய்ந்து ஓர் ஆட்ரடக் கவ்விச் தென்ைது. உடகன அந்த 
இரடயர் அரதத் துைத்திச் தென்று ஓநாயிடமிருந்து அந்த ஆட்ரட 
விடுவித்தார். அப்கபாது அந்த ஓநாய் அவரைத் திரும்பிப் பார்த்து, "தகாடிய 
விலங்குகள் ஆதிக்கம் தெலுத்தும் (யுக முடிவு) நாளில் இந்த ஆட்டுக்கு 
(தபாறுப்பாளர்) யார்? அன்று என்ரனத் தவிை கவதைந்தப் தபாறுப்பாளனும் 
இருக்கமாட்டாகன!'' எனக் கூைிற்று என்று தொன்னார்கள். உடகன மக்கள் 
"அல்லாஹ் தூயவன்'' என்று (வியந்து) கூைினர். அப்கபாதும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நானும் அபூபக்ரும் உமரும் இரத நம்புகிகைாம்'' என்று 
தொன்னார்கள்.9 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து கமலும் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஆடு மற்றும் 
ஓநாய் பற்ைிய நிகழ்ச்ெி இடம்தபற்றுள்ளது. மாட்ரடப் பற்ைிய நிகழ்ச்ெி 
காணப்படவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் மாடு, ஆடு ஆகியரவ பற்ைிய குைிப்பு 
இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும், "நானும் அபூபக்ரும் உமரும் இரத நம்புகிகைாம் 
என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். அப்கபாது 
அவர்கள் இருவரும் அந்த இடத்தில் இருக்கவில்ரல'' என்று (ெற்று கூடுதலான 
தகவலு)ம் காணப்படுகிைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
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அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 2 உமர் (ைலி) அவர்களின் ெிைப்புகள்10  

 

4760 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (கலீஃபா) உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் (இைந்தவுடன்) கட்டிலில் கிடத்தப் பட்டிருந்தார்கள். 
அப்கபாது மக்கள் அவரைச் சூழ்ந்துதகாண்டு பிைார்த்திக்கவும் பாைாட்டவும் 
தெய்தனர். பிகைதம் எடுக்கப்படுவதற்கு முன்பாக அவருக்காக இறுதித் 
ததாழுரக (ஜனாஸா ததாழுரக) ததாழுதனர். அவர்களி ரடகய நானும் 
இருந்கதன். அப்கபாது ஒரு மனிதர் எனக்குப் பின் னாலிருந்து என் கதாரளப் 
பிடித்து என்ரனத் திடுக்கிடச் தெய்தார். (யாதைன்று) நான் திரும்பிப் 
பார்த்தகபாது, அவர் அலீ (ைலி) அவர்கள்தான். அவர்கள் "உமர் அவர்களுக்கு 
அல்லாஹ் கருரண புரிவானாக!'' என்று பிைார்த்தித்து விட்டு, "(உமகை!) உயரிய 
நற்தெயலுடன் நான் அல்லாஹ்ரவச் ெந்திப்பதற்கு முன்மாதிரியாக, நான் 
விரும்பி ஏற்கத் தக்கவர் யாரும் உங்களுக்குப் பின்னால் இல்ரல. 
(நீங்கள்தான் அதற்குத் தகுதியான மனிதர்.) அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
உங்கரள உங்களுரடய இரு கதாழர்களுடன்தான் அல்லாஹ் இருக்கச் 
தெய்வான் (அதாவது நபி (ஸல்), அபூபக்ர் (ைலி) ஆகிகயாருடன் நீங்கள் 

அடக்கம் தெய் யப்படுவரீ்கள்) என்கை நான் எண்ணியிருந் கதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நானும் அபூபக்ரும் உமரும் வந்கதாம்'. 

என்றும், "நானும் அபூபக்ரும் உமரும் உள்கள தென்கைாம்' என்றும், "நானும் 
அபூபக்ரும் உமரும் தவளியில் புைப்பட்கடாம்' என்றும் தொல்வரத நான் 
அதிகமாகச் தெவியுற்ைிருக்கிகைன். அதனால்தான் உங்கரள உங்கள் இரு 
கதாழர்களுடன்தான் (அல்லாஹ்) அடங்கச் தெய்வான் என்று நான் 
எதிர்பார்க்கிகைன் அல்லது எண்ணுகிகைன்'' என்று கூைினார்கள்.11 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு 
அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
4761 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நான் தூங்கிக்தகாண்டிருந்தகபாது, (கனவில்) மக்கள் (பல 
விதமான) ெட்ரடகரள அணிந்தவர்களாக எனக்குக் காட்டப்பட்டார்கள். 
அவற்ைில் மார்ரப எட்டக்கூடிய அளவு (ெட்ரடகளு)ம் இருந்தன; மார்ரப 
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எட்டாத ரவயும் இருந்தன. உமர் பின் அல்கத்தாப் (தரையில்) இழுத்துக் 
தகாண்கட தெல்லும் அளவுக்குகு முழுநீளச் ெட்ரடதயான்ரை அணிந்தவைாக 
என்ரனக் கடந்து தென்ைார்'' என்று கூைினார்கள். மக்கள், "இதற்குத் தாங்கள் 
என்ன விளக்கம் கண்டீர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்டனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அந்தச் ெட்ரடகள்) அவர்களது 
மார்க்கத்ரத (மார்க்க உணர்ரவயும் தெயல் பாடுகரளயும்) குைிக்கும்'' (என 
விளக்கம் கண்கடன்) என்று பதிலளித்தார்கள்.12 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4762 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் உைங்கிக்தகாண்டிருந்தகபாது (கனவில்) ககாப்ரப 
ஒன்று என்னிடம் தகாண்டுவைப்படுவரதப் கபான்று கண்கடன். அதில் பால் 

இருந்தது. நான் அதிலிருந்த பாரல (தாகம் தணியும் அளவுக்கு) 
அருந்திகனன். எந்த அளவுக்தகன்ைால், (வயிறு நிரைந்து) அது என் நகக் 
கண்கள் வழிகய தவளிகயைி வருவரதக் கண்கடன். பின்னர் மீதிரய உமர் 
பின் அல்கத்தாபுக்குக் தகாடுத்கதன்'' என்று கூைினார்கள். மக்கள், "இதற்குத் 
தாங்கள் என்ன விளக்கம் கண்டீர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்க, 

அதற்கு அவர்கள், "அைிவு' என்று பதிலளித்தார்கள்.13 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4763 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் 
உைங்கிக்தகாண்டிருந்தகபாது (கனவில்) என்ரன, வாளி ததாங்கிக்தகாண்டி 
ருந்த ஒரு கிணற்ைின் அருகில் கண்கடன். அதிலிருந்து அல்லாஹ் நாடிய 
அளவுக்கு(த் தண்ணரீ்) இரைத்கதன். பிைகு அபூகுஹாஃபாவின் புதல்வர் (அபூ 
பக்ர்) அவர்கள் அரத வாங்கி அதன் மூலம் "ஒரு வாளி நீரை' அல்லது 
"இைண்டு வாளிகள் நீரை' இரைத்தார். அவர் இரைத்தகபாது கொர்வு 
ததரிந்தது.14 -அல்லாஹ் அவருக்கு மன்னிப்பருள் வானாக.- பிைகு அது மிகப் 
தபரிய வாளியாக மாைியது. அப்கபாது அரத கத்தாபின் புதல்வர் (உமர்) 
அவர்கள் வாங்கினார். உமர் பின் அல்கத்தாப் இரைத்தரதப் கபான்று 
இரைக்கின்ை (வலிரம மிக்க) அபூர்வத் தரலவர் ஒருவரை நான் மக்களில் 
பார்க்கவில்ரல. மக்கள் (தங்கள் ஒட்டகங்களுக்கு நீர் புகட்டி, நீர்நிரலயருகக 
அவற்ைின்) ஓய்விடத்தில் கட்டிரவக்கும் அளவுக்கு (அவர் நீர் இரைத்தார்).15 

இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.16 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
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அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப் 

பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அபூகுஹாஃபாவின் புதல்வர் (அபூபக்ர்) நீர் 
இரைப்பரதக் கண்கடன்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. மற்ை விவைங்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 

4764 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் 
உைங்கிக்தகாண்டிருக்ரகயில் (கனவில்) ஒரு நீர்த் தடாகத்தின் அருகில் நான் 
இருந்துதகாண்டு, நீர் இரைத்து மக்களுக்குப் புகட்டிக்தகாண்டிருக்கக் கண்கடன். 
அப்கபாது அபூபக்ர் என்னிடம் வந்து எனக்கு ஓய்வளிப் பதற்காக என் 

கைத்திலிருந்த அந்த வாளிரய வாங்கி, இைண்டு வாளிகள் தண்ணரீ் இரைத் 
தார். அவர் இரைத்தகபாது (ெற்று) கொர்வு ததன்பட்டது. -அவருக்கு அல்லாஹ் 
மன்னிப்பு அருள்வானாக- பிைகு கத்தாபின் புதல்வர் (உமர்) வந்தார். அவர் 
அபூபக்ர் அவர்களிடமிருந்து (அந்த வாளிரய) வாங்கி, மக்கள் (தாகம் தீைத் 
தாங்களும் அருந்தி, தம் ஒட்டகங்களுக்கும் புகட்டிவிட்டுத்) திரும்பிச் 
தெல்லும்வரை இரைத்துக்தகாண்கடயிருந்தார். அவரைப் கபான்று 
இரைக்கின்ை பலொலியான ஒரு மனிதரை நான் ஒருகபாதும் பார்க்கவில்ரல. 
அப்கபாதும் தடாகம் நிைம்பி வழிந்துதகாண்டிருந்தது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

4765 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (கனவில்) நான் 
சுற்றுச் சுவர் இல்லாத ஒரு கிணற்றுக்கு அருகிலிருந்த வாளியால் தண்ணரீ் 
இரைப்பரதப் கபான்று எனக்குக் காட்டப்பட்டது. அப்கபாது அபூபக்ர் அவர்கள் 
வந்து ஒரு வாளி நீரை அல்லது இைண்டு வாளிகள் நீரை (ெற்று) கொர்வான 
நிரலயில் இரைத்தார். அவருக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பு அருள்வானாக. பிைகு 

உமர் பின் அல்கத்தாப் வந்து இரைத்தார். உடகன அந்த வாளி மிகப் தபரிய 
வாளி யாக மாைியது. (அவர் வலுவுடன் பல வாளிகள் தண்ணரீ் இரைத்தார்.) 
அவரைப் கபான்று தெம்ரமயாகவும் உறுதியாகவும் தெயல்படக் கூடிய 
புத்திொலியான ஒரு (அபூர்வத்) தரலவரை நான் கண்டதில்ரல. மக்கள் 
தாகம் தீர்ந்து, (தம் ஒட்டகங்களுக்கும் நீர் புகட்டி, நீர் நிரலயருகக அவற்ைின்) 
ஓய்விடத்தில் கட்டி ரவக்கும் அளவுக்கு (அவர் நீர் இரைத்தார்). இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.17 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - அபூபக்ர் (ைலி), உமர் பின் 
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அல்கத்தாப் (ைலி) ஆகிகயாரை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கனவில் 
கண்டதாகக் கூைிய கமற்கண்ட ஹதீஸ், அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது.18  

 

4766 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"(கனவில்) நான் தொர்க்கத்தினுள் நுரழந்கதன். அங்கு ஒரு "வடீ்ரட' அல்லது 
"மாளிரகரயக்' கண்கடன். "இது யாருக்குரியது?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள் 
(வானவர்கள்), "(இது) உமர் பின் அல்கத்தாப் அவர்களுக்குரியது'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். அந்த மாளிரகக்குள் நான் தெல்ல நிரனத்கதன். ஆனால், 

(உமகை!) உமது தன்மான உணர்வு என் நிரனவுக்கு வந்தது. (ஆககவ, உள்கள 
தெல்லாமல் திரும்பி வந்துவிட்கடன்)'' என்று கூைினார்கள். அரதக் ககட்டு 
உமர் (ைலி) அவர்கள் அழுதார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதகை! தங்களிடமா 
தன்மானத்ரதக் காட்டுவது?'' என்று ககட்டார்கள்.19 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்களிட மிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 

4767 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் 
தூங்கிக்தகாண்டிருந்தகபாது (கனவில்) என்ரனச் தொர்க்கத்தில் கண்கடன். 
அங்கிருந்த மாளிரக ஒன்ைின் ஓைத்தில் ஒரு தபண் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) 
தெய்துதகாண் டிருந்தாள். அப்கபாது நான், "இந்த மாளிரக யாருக்குரியது?'' 

என்று ககட்கடன். அவர்கள் (வானவர்கள்), "உமர் பின் அல்கத்தாபுக்குரி யது'' 

எனப் பதிலளித்தனர். (அந்த மாளிரகக் குள் நான் தெல்ல நிரனத்கதன்.) 
உமரின் தன்மான உணர்வு என் நிரனவுக்கு வந்தது. உடகன அங்கிருந்து 
திரும்பிவந்துவிட்கடன். இதன் அைிவிப்பாளைான அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: இ(வ்வாறு அவர்கள் கூைிய)ரதக் ககட்டு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அழுதார்கள். அந்த அரவயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுடன் 
நாங்கள் அரனவரும் இருந்கதாம். பிைகு உமர் (ைலி) அவர்கள், "என் தந்ரத 
தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்! தங்களிடமா நான் தன்மான உணர்ரவக் 
காட்டுகவன், அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று ககட்டார் கள்.20 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப் 

பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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4768 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி(ன் வடீ்டுக்குள் தெல்ல அவர்களி) டம் 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் அனுமதி ககட்டார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (அவர்களு ரடய 
துரணவியைான) குரைைிப் தபண்கள் உைத்த குைலில் (குடும்பச் தெலவுத் 
ததாரகரய உயர்த்தித் தரும்படி ககட்டு) கபச்ரெ வளர்த் 
துக்தகாண்டிருந்தனர். உமர் (ைலி) அவர்கள் அனுமதி ககட்ட கபாது 
அப்தபண்கள் அவெை அவெைமாகத் தம் பர்தாக்கரள அணிந்துதகாண்டனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதி அளித்தவுடன் உமர் (ைலி) 
அவர்கள் உள்கள தென்ைார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெிரித்துக்தகாண்டிருந்தார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! தங்கரள அல்லாஹ் (வாழ்நாள் முழுவதும்) ெிரித்தபடி (மகிழ்ச்ெி 
யுடன்) இருக்கச் தெய்வானாக'' என்று தொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "(உமகை!) இந்தப் தபண்கரளக் கண்டு நான் வியப்பரடகி 
கைன். என்னிடம் (ெகஜமாக) இருந்த இவர்கள் உம்முரடய குைரலக் 

ககட்டதும் அவெை அவெைமாகப் பர்தா அணிந்துதகாண்(டு உள்கள 
தென்றுவிட்)டார்கள்'' என்று தொன்னார்கள். அதற்கு உமர் (ைலி) அவர்கள், 

"இவர்கள் (எனக்கு அஞ்சுவரதவிட) அதிகமாக அஞ்ெத் தாங்கள் தான் 
தகுதியுரடயவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று கூைிவிட்டுப் பிைகு, 

"தமக்குத் தாகம பரகவர்களாகிவிட்ட தபண்ககள! அல்லாஹ்வின் தூதருக்கு 

அஞ்ொமல் எனக்கா நீங்கள் அஞ்சு கிைரீ்கள்?'' என்று உமர் (ைலி) அவர்கள் 

ககட்டார்கள். அப்தபண்கள், "ஆம்; அல்லாஹ்வின் தூதருடன் ஒப்பிடும்கபாது 

நீங்கள் கடின ெித்தமுரடயவைாகவும் கடுரம காட்டக்கூடியவைாகவும் 

இருக்கிைரீ்கள்'' என்று பதிலளித்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்திய மாக! (உமகை!) நீங்கள் 
ஓர் அகன்ை பாரதயில் தென்றுதகாண்டிருக்ரகயில் உங்கரள ரைத்தான் 
எதிர்தகாண்டால், நீங்கள் வரும் பாரதயல்லாத கவறு பாரதயில் அவன் 
தென்றுவிடுவான்'' என்று தொன்னார்கள்.21 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் வாயிலாக மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடரிலும் வந்துள்ளது. 
அதில், "உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் களிடம் வந்தகபாது, அவர்களுக்கு அருகில் (அவர்களுரடய 
துரணவியைான) தபண்கள் அவர்களிடம் உைத்த குைலில் கபெிக்தகாண்டி 
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ருந்தனர். உமர் (ைலி) அவர்கள் அனுமதி ககட்டகபாது அவர்கள் அவெை 
அவெைமாகப் பர்தா அணிந்து (எழுந்து)தகாண்டார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 
இடம்தபற்றுள்ளன. 
 

 4769 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: "உங்களுக்கு முன்பிருந்த 
ெமுதாயங்களில் அகத்தூண்டல் மூலம் (உண்ரமகள்) அைிவிக்கப்பட்டவர்கள் 
இருந்துள்ளார்கள். என் ெமுதாயத் தாரில் அத்தரகயவர் யாகைனும் இருந்தால், 

அவர்களில் உமர் பின் அல்கத்தாப் ஒருவைாக இருப்பார்'' என்று நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூைிவந்தார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான 
அப்துல்லாஹ் பின் வஹ்ப் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: (இந்த ஹதீஸின் 
மூலத்தில் இடம்தபற்றுள்ள) "முஹத்தஸூன்' எனும் தொல்லுக்கு 

"அகத்தூண்டல் மூலம் அைிவிக்கப்பட்டவர்கள்' என்பது தபாருளாகும்.22 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4770 உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மூன்று விையங்களில் நான் என் 
இரை வனுக்கு இரெவான கருத்துக் தகாண்கடன். அரவ: 1. மகாமு 
இப்ைாஹமீ் விையத்தில், 2. பர்தா விையத்தில், 3. பத்ருப் கபாரில் பிடிக்கப்பட்ட 
ரகதிகள் விையத்தில்.23  

 

4771 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நயவஞ்ெகர்களின் 
தரலவர்) அப்துல் லாஹ் பின் உரப இைந்தகபாது, அவருரடய புதல்வர் 
அப்துல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உரப (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, தம் தந்ரதக் குப் பிகைத ஆரட (கஃபன்) 
அணிவிப்பதற் காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் ெட்ரடரயத் 
தருமாறு ககாரினார்.24 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
ெட்ரடரய அவரிடம் தகாடுத்தார்கள். பிைகு அப்துல்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் தம் 
தந்ரதக்கு இறுதித் ததாழுரகரய முன்னின்று நடத்தும்படி அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கவண்டினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அவருக்கு (ஜனாஸாத் ததாழுரக)த் ததாழுவிக்க எழுந்தார்கள். 
உடகன உமர் (ைலி) அவர்கள் எழுந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் ஆரடரயப் பிடித்துக்தகாண்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
(நயவஞ்ெகைான) இவருக்குத் ததாழுரக நடத்த கவண்டா தமன அல்லாஹ் 
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உங்களுக்குத் தரட விதித்திருக்க, இவருக்கா ததாழுவிக்கப் கபாகிைரீ்கள்!'' 
என்று ககட்டார்கள்.25 அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"(பாவமன்னிப்புக் ககாைவும் ககாைா மலிருக்கவும்) எனக்கு அல்லாஹ் உரிரம 
யளித்துள்ளான்'' என்று கூைிவிட்டு, "(நபிகய!) அவர்களுக்காக நீர் 
பாவமன்னிப்புக் ககாரும்! அல்லது அவர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ககாைாமல் 
இரும்! அவர்களுக்காக நீர் எழுபது தடரவ பாவமன்னிப்புக் ககாரினாலும் 
அவர் கரள அல்லாஹ் ஒருகபாதும் மன்னிக்க மாட்டான்' (9:80) என்று 
கூறுகின்ைான். நான் எழுபது தடரவரயவிட அதிகமாக (இவருக்காகப்) 
பாவமன்னிப்புக் ககாருகவன்'' என்று தொன்னார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள், "இவர் 
நயவஞ்ெகைாயிற்கை!'' என்று தொன்னார்கள். இருந்தும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு (ஜனாஸாத்) ததாழுரகரய முன்னின்று 
நடத்தினார்கள். அப்கபாது வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் 
"அவர்களில் இைந்துவிட்ட எவருக்காகவும் ஒருகபாதும் நீர் ததாழுரக 
நடத்தாதீர்! அவைது ெமாதி அருகிலும் நிற்காதீர்'' (9:84) எனும் வெனத்ரத 
அருளினான்.26 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் "ஆககவ, அவர்களுக்காக ஜனாஸாத் ததாழுவிப்பரத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விட்டுவிட்டார்கள்'' என்று கூடுதலாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

 

 

பாடம் : 3 உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ைலி) அவர்களின் ெிைப்புகள்.27  

 

4772 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனது வடீ்டில் தமது "ததாரடகளி லிருந்து' அல்லது 
"கரணக்கால்களிலிருந்து' (ெற்று துணி) விலகியிருந்த நிரலயில் ஒருக் 
களித்துப் படுத்திருந்தார்கள். அப்கபாது (என் தந்ரத) அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் 
உள்கள வை அனுமதி ககட்டார்கள். அப்படிகய படுத்தி ருந்த நிரலயில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூபக்ர் அவர்களுக்கு அனுமதி 
யளித்தார்கள். அவர்கள் (வந்து) கபெிக்தகாண்டிருந்தார்கள். பிைகு உமர் (ைலி) 
அவர்கள் உள்கள வை அனுமதி ககட்டார்கள். அவர்களுக்கும் உள்கள வை 
அனுமதியளித்தார்கள். அப்கபாதும் அகத நிரலயி கலகய (படுத்துக்தகாண்டு) 
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இருந்தார்கள். உமர் அவர்களும் (வந்து) கபெிக்தகாண்டிருந்தார்கள். பிைகு 
உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள் உள்கள வை அனுமதி ககட்டகபாது, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எழுந்து) உட்கார்ந்து தமது ஆரடரய 
ஒழுங்குபடுத்தினார்கள். - (இந்த இடத்தில்) அைிவிப்பாளர் முஹம்மத் பின் 
அபஹீர்மலா, "(இதுதவல்லாம்) ஒகை நாளில் நடந்தது என நான் தொல்ல 
(வை)வில்ரல'' என்று கூறுகிைார்கள்.- உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள் உள்கள வந்து 
கபெிக்தகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் புைப்பட்டுச் தென்ைதும் நான், "அபூபக்ர் 
(ைலி) அவர்கள் உள்கள வந்தகபாது அவருக்காக நீங்கள் அரெய வில்ரல; 

அவர்கரளப் தபாருட்படுத்த வில்ரல. (ெகஜமாககவ இருந்தீர்கள்.) பிைகு உமர் 
அவர்கள் உள்கள வந்தார்கள். அப்கபா தும் நீங்கள் அவர்களுக்காக 
அரெயவில்ரல; தபாருட்படுத்தவில்ரல. பிைகு உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள் 

உள்கள வந்தகபாது (மட்டும்) நீங்கள் (எழுந்து) உட்கார்ந்து உங்கள் 
ஆரடரயச் ெரி தெய்துதகாண்டீர்கள். (ஏன் அவ்வாறு தெய்தீர்கள்?)'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எவரைக் கண்டு 
வானவர்கள் நாணம் தகாள்கிைார்ககளா அவரைக் கண்டு நான் நாணம் 
தகாள்ள கவண்டாமா!'' என்று ககட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் பன்னிதைண்டு 
அைிவிப்பா ளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4773 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) மற்றும் உஸ்மான் 
(ைலி) ஆகிகயார் கூைியதாவது: (ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்:) (ஒரு 
நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனது கம்பளியாரடரயப் 
கபார்த்தியபடி தமது விரிப்பில் ஒருக்களித்துப் படுத்திருந்தகபாது, அபூ பக்ர் 
(ைலி) அவர்கள் உள்கள வை அனுமதி ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அகத நிரலயில் (படுத்துக்தகாண்டு) அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்களுக்கு உள்கள வை அனுமதியளித் தார்கள். அவர்கள் உள்கள வந்து 
தமது அலுவரல(ப் பற்ைி கபெி) முடித்துக்தகாண்டு பிைகு திரும்பிச் 
தென்ைார்கள். பிைகு உமர் (ைலி) அவர்கள் உள்கள வை அனுமதி ககட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அகத நிரலயில் (படுத்துக்தகாண்கட) 
உமர் (ைலி) அவர்களுக்கு உள்கள வை அனுமதி யளித்தார்கள். உமர் (ைலி) 
அவர்கள் உள்கள வந்து தமது அலுவரல(ப் பற்ைி கபெி) முடித்துக்தகாண்டு 
பிைகு திரும்பிச் தென்ைார்கள். உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: பிைகு 
நான் வந்து உள்கள நுரழய அவர்களிடம் அனுமதி ககட்கடன். உடகன 
அவர்கள் (எழுந்து) அமர்ந்துதகாண்டார்கள். கமலும் (தம் துரணவி யார்) 
ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம், "உனது ஆரடரய எடுத்து நன்கு அணிந்துதகாள்'' 
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என்று கூைினார்கள். நான் அவர்களிடம் எனது அலுவரல முடித்துக்தகாண்டு 
திரும்பிச் தென்கைன். அப்கபாது ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! அபூபக்ர், உமர் ஆகிகயாருக்காக அரெயாத நீங்கள் உஸ்மான் 
அவர்களுக்காக ஆடிப்கபாய்விட்டீர்ககள!'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உஸ்மான் நாணம் மிகுந்த மனிதர். 
நான் அகத நிரலயில் இருந்துதகாண்டு அவருக்கு உள்கள வை 

அனுமதியளித்தால், அவர் தமது கதரவரய என்னிடம் ததரிவிக் காமகலகய 
கபாய்விடுவாகைா என்று நான் அஞ்ெிகனன்'' என்று தொன்னார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - ஆயிைா (ைலி) மற்றும் 
உஸ்மான் (ைலி) ஆகிகயார் அைிவிக்கும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஆறு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உள்கள வை அனுமதி 
ககட்டார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற் கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம் தபற்றுள்ளன. 
 

 4774 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவின் கதாட்டங்களில் ஒன்ைில், தம்மிடமிருந்த 
குச்ெிரயத் தண்ணரீிலும் களிமண்ணிலும் ஊன்ைியபடி ொய்ந்து 

அமர்ந்திருந்தார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர் (வந்து கதாட்டத்தின் 
வாயிற்கதரவத்) திைக்கும்படி ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அவருக்காகக் கதரவத் திைப்பைீாக; அவருக்குச் தொர்க்கம் 
கிரடக்கவிருக்கிைது என்று நற்தெய்தி தொல்வைீாக'' என்று தொன்னார்கள். 
(நான் வாயிற்கதரவத் திைந்கதன்.) அங்கு அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் 
இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு வாயிற்கதரவத் திைந்துவிட்டு, அவர்களுக்குச் 
தொர்க்கம் கிரடக்கவிருப்பதாக நற்தெய்தி தொன்கனன். பிைகு மற்தைாரு 
மனிதர் (வந்து வாயிற்கதரவத்) திைக்கும்படி ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "(அவருக்குக்) கதரவத் திைப்பைீாக; அவருக்குச் தொர்க்கம் 
கிரடக்கவிருக்கிைது என்று நற்தெய்தி கூறுவைீாக'' என்று தொன்னார்கள். நான் 
தென்று பார்த்தகபாது, அங்கு உமர் (ைலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். அவர்களுக்குக் 
கதரவத் திைந்துவிட்டு, அவர்களுக்குச் தொர்க்கம் கிரடக்கவிருப்பதாக 
நற்தெய்தி தொன்கனன். பிைகு இன்தனாரு மனிதர் (வந்து கதரவத்) 
திைக்கும்படி ககட்டார். அப்கபாது (ொய்ந்து தகாண்டிருந்த) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எழுந்து கநைாக) அமர்ந்து, "அவருக்கு வாயிற்கதரவத் 
திைப்பைீாக; (அவருக்கு) கநைவிருக்கும் துன்பத்ரதயடுத்து அவருக்குச் தொர்க்கம் 
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கிரடக்கவிருப்பதாக நற்தெய்தி கூறுவைீாக'' என்று தொன்னார்கள். நான் தென்று 
(பார்த்தகபாது) அங்கு உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ைலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். 
நான் கதரவத் திைந்துவிட்டு, அவருக்குச் தொர்க்கம் கிரடக்கவிருப்பதாக 

நற்தெய்தி தொன்கனன். கமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(அவருக்குத் துன்பம் கநை விருப்பதாகவும் அரதயடுத்து அவருக்குச் தொர்க்கம் 

கிரடக்கவிருப்பதாகவும்) கூைியரத யும் தொன்கனன். அப்கபாது உஸ்மான் 
(ைலி) அவர்கள், "இரைவா! எனக்குப் தபாறுரமரய வழங்கு வாயாக!'' அல்லது 
"(எனக்கு கநைவிருக்கும் அத்துன்பத்தின்கபாது) அல்லாஹ்கவ உதவி புரிபவன் 
ஆவான்'' என்று கூைினார்கள்.28 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூொ அல்அஷ்அரீ 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
கதாட்டத்திற்குள் நுரழந்துவிட்டு, அதன் வாெலில் காவலுக்கு நிற்கும்படி 
என்ரனப் பணித்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 

4775 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் என் வடீ்டில் 
அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்துவிட்டுப் புைப்பட்கடன். (அப்கபாது எனக்குள்) 
"நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள விட்டுப் பிரியாமல் 
அவர்களுடகனகய இன்று (முழுவதும்) இருப்கபன்'' என்று 

தொல்லிக்தகாண்கடன். நான் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெலுக்கு வந்து 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குைித்துக் ககட்கடன். அப்கபாது மக்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இந்தப் பக்கம்தான் கபானார்கள்'' என்று 
கூைினர். நான் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் தென்ை திரெயில்) 
அவர்கரளப் பின் ததாடர்ந்து (இந்த வழியாகச் தென்ைார்களா என்று) 
விொரித்தபடி தென்கைன். இறுதியில் ("குபா'வுக்கு அருகிலுள்ள ஒரு 
கதாட்டமான) "பிஃரு அரீசு'க்குச் தென்று அதன் தரல வாெலில் அமர்ந்கதன். 
அதன் கதவு கபரீச்ெ மட்ரடயால் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது. அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது இயற்ரகக் கடரன நிரைகவற்ைிக் தகாண்டு 

அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்தார் கள். உடகன நான் அவர்களிடம் எழுந்து 
தென்கைன். அவர்கள் (பிஃரு) அரீஸ் (எனும் அத்கதாட்டத்திலுள்ள) கிணற்ைின் 
மீது அதன் சுற்றுச் சுவருக்கு நடுகவ தம் கரணக்கால்கள் இைண்ரடயும் 
திைந்து கிணற்றுக்குள் ததாங்க விட்டபடி அமர்ந்திருந்தார்கள். நான் 
அவர்களுக்கு முகமன் (ெலாம்) தொல்லிவிட்டுத் திரும்பிச் தென்று வாெலருகக 
அமர்ந்து தகாண்கடன். நான் (எனக்குள்) "இன்று நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்களின் வாயிற்காவல னாக இருப்கபன்'' என்று 
தொல்லிக்தகாண்கடன். அப்கபாது அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் வந்து கதரவத் 
தள்ளினார்கள். நான் "யார் அது?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள், "(நான்தான்) 
அபூபக்ர் (வந்துள்களன்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். உடகன நான் "ெற்றுப் 
தபாறுங்கள்'' என்று தொல்லிவிட்டு (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்) 
தென்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இகதா அபூபக்ர் அவர்கள் (வந்து தங்களிடம் 
உள்கள வை) அனுமதி ககட்கிைார்கள்'' என்று தொன்கனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அவருக்கு அனுமதி தகாடுங்கள். கமலும், அவர் தொர்க்கவாெி 
என்று நற்தெய்தி தொல்லுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். நான் அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்கரள கநாக்கிச் தென்று அவர்களிடம் "உள்கள வாருங்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நீங்கள் தொர்க்கவாெி என்று நற்தெய்தி 
அைிவிக்கிைார்கள்'' என்று தொன்கனன். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் உள்கள வந்து, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு வலப் பக்கத்தில் அவர்களுடன் 
கிணற்ைின் சுற்றுச் சுவரில் அமர்ந்துதகாண்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தெய்தரதப் கபான்கை, தம் கால்கள் இைண்ரடயும் கிணற்ைில் 
ததாங்கவிட்டு, கரணக்கால்கரளத் திைந்துதகாண் டார்கள். பிைகு நான் 
திரும்பிச் தென்று (வாெலில்) அமர்ந்துதகாண்கடன். நான் (முன்கப) என் 
ெககாதை(ர் ஒருவ)ரை அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்துதகாண்டு என்னுடன் 
வந்து கெர்ந்துதகாள்ளும்படி தொல்லி, விட்டுவிட்டு வந்திருந்கதன். ஆககவ 
(எனக்குள்), "அல்லாஹ் இன்ன மனிதருக்கு (அதாவது என் ெககாதைருக்கு) 
நன்ரமரய நாடியிருந்தால் அவரை (இங்கு) வைச்தெய் வான்'' என்று 
தொல்லிக்தகாண்கடன். அப்கபாது ஒரு மனிதர் கதரவ அரெக் கிைார். நான் 
"யார் அது?'' என்று ககட்கடன். வந்தவர், "(நான்தான்) உமர் பின் அல்கத்தாப் 
(வந்துள்களன்)'' என்று தொன்னார். நான் "ெற்றுப் தபாறுத்திருங்கள்'' என்று 
கூைிவிட்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று அவர்களுக்கு 
முகமன் (ெலாம்) கூைி, "இகதா, உமர் அவர்கள் வந்து (தங்களிடம் உள்கள வை) 
அனுமதி ககட்கிைார்கள்'' என்று தொன்கனன். "அவருக்கு அனுமதி தாருங்கள்; 

அவர் தொர்க்கவாெி என்று நற்தெய்தி கூறுங் கள்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தொன்னார்கள். நான் உமர் (ைலி) அவர்களிடம் தென்று, 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அனுமதியளித்து விட்டார்கள்; நீங்கள் 
தொர்க்கவாெி என்று உங்களுக்கு நற்தெய்தி கூறுகிைார்கள்'' என்று தொன்கனன். 
அவர்கள் உள்கள வந்து கிணற்ைின் சுற்றுச் சுவரில் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு இடப் பக்கம் அமர்ந்துதகாண்டு தம் இரு கால்கரளயும் 
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கிணற்றுக்குள் ததாங்கவிட்டுக்தகாண்டார்கள். பிைகு நான் திரும்பிச் தென்று 
(வாெலருகக) அமர்ந்துதகாண்கடன். "அல்லாஹ் இன்ன மனித ருக்கு (என் 
ெககாதைருக்கு) நன்ரமரய நாடியிருந்தால் அவரை (இங்கு) வைச்தெய்வான்'' 

என்று (முன்பு கபாலகவ எனக்குள்) கூைிக்தகாண்கடன். அப்கபாது ஒரு மனிதர் 
வந்து கதரவ அரெத்தார். நான் "யார் அது?'' என்று ககட்கடன். அவர், 

"(நான்தான்) உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (வந்திருக்கிகைன்)'' என்று பதிலளித்தார். 
அப்கபாது நான், "ெற்றுப் தபாறுங்கள்'' என்று தொல்லிவிட்டு, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று (உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள் வந்திருக்கும்) 
தெய்திரய அைிவித்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவருக்கு 
அனுமதி தகாடுங்கள். அவர் தொர்க்கவாெி என்ை நற்தெய்திரய அவரிடம் 
கூறுங்கள். அத்துடன் அவருக்குத் துன்பம் கநைவிருக்கிைது (என்ை 

தெய்திரயயும் தொல்லுங்கள்)'' என்று தொன்னார்கள். அவ்வாகை நான் 
(உஸ்மான் (ைலி) அவர்களிடம்) தென்று அவர்களிடம், "உள்கள வாருங்கள். 
உங்களுக்குச் தொர்க்கம் கிரடக்கவிருப்பதாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் நற்தெய்தி கூறுகிைார்கள். அத்துடன் உங்களுக்குத் துன்பம் 

கநைவிருக்கிைது என்ை தெய்திரயயும் தொன்னார் கள்'' என்று கூைிகனன். 
அவர்கள் உள்கள வந்து (பார்த்தகபாது) சுற்றுச் சுவர் நிைம்பிவிட்டிருப்பரதக் 

கண்டார் கள். ஆககவ, மற்தைாரு பக்கத்தில் அவர்கள் (மூவருக்கும்) எதிகை 

அமர்ந்துதகாண்டார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ைரீக் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: (இந்த ஹதீரஸ எனக்கு 
அைிவித்த) ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ைஹ்) அவர்கள், "நான் (அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களும் உமர் (ைலி) அவர் களும்) 
ஒகை சுவரில் அடுத்தடுத்து அமர்ந்தி ருந்த நிரலரயயும் உஸ்மான் (ைலி) 
அவர்கள் எதிர் சுவரில் தனிகய அமர்ந்திருந்த நிரலரய யும் (தற்கபாது) 
அவர்களின் அடக்கத்தலங்கள் அரமந்திருக்கும் நிரலரயக் குைிப்பதாக 
விளக்கம் கண்கடன்'' என்று கூைினார்கள்.29 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூொ 
அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடரிலும் 
வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள நாடி நான் 
புைப்பட்கடன். அவர்கள் கதாட்டங் கள் உள்ள பகுதிக்குச் தென்றுள்ளதாக 
அைிந்கதன். அவர்கரளப் பின்ததாடர்ந்து தென்ைதில், ஒரு கதாட்டத்திற்குள் 
அவர்கள் தென்ைிருப்பரதக் கண்கடன். அங்கு கிணற்ைின் சுற்றுச் சுவரில் 
அமர்ந்து, தம் கரணக்கால்கரளத் திைந்து, கிணற்றுக்குள் 
ததாங்கவிட்டிருந்தார்கள்'' என அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக ஹதீஸ் 
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ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 
இடம்தபற்றுள்ளன. அவர்களின் அடக்கத்தலங்கள் பற்ைிய குைிப்பு அதில் 
இடம்தபைவில்ரல. இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ைரீக் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: எனக்கு இந்த ஹதீரஸ 
அைிவித்த ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ைஹ்) அவர்கள், "அபூமூொ அல்அஷ்அரீ 
(ைலி) அவர்கள் இந்த இடத்தில்தான் எனக்கு இரத அைிவித்தார்கள்'' என்று 
கூைிவிட்டு, அங்கிருந்த ககாட்ரடயின் ஓர் ஓைத்ரதச் சுட்டிக்காட்டினார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கவறு 
இரு அைி விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "ஒரு நாள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவில் இருந்த ஒரு 

கதாட்டத்துக்குத் தமது (இயற்ரகத்) கதரவக் காகச் தென்ைார்கள். அப்கபாது 

அவர்கரளப் பின்ததாடர்ந்து தென்கைன்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை 

விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற் றுள்ளன. 
கமலும், "அவர்கள் மூவருரடய அடக்கத் தலங்கள் இந்த இடத்தில் ஒன்ைாக 
இருப்பரத யும் உஸ்மான் (ைலி) அவர்களின் அடக்கத் தலம் தனியாக 
(மற்கைார் இடத்தில்) அரமந்தி ருப்பரதயும் குைிப்பதாக விளக்கம் கண்கடன்'' 

எனும் குைிப்பும் இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 4 அலீ பின் அபீதாலிப் (ைலி) அவர்க ளின் ெிைப்புகள்30  

 

4776 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அலீ (ைலி) அவர்களிடம், "(நபி) மூொவிடம் (நபி) 
ஹாரூனுக்கு இருந்த அந்தஸ்தில் என்னிடம் நீங்கள் இருக்கிைரீ்கள். எனினும், 

எனக்குப் பிைகு எந்த நபியும் இல்ரல'' என்று தொன்னார்கள்.31 (இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ைஹ்) அவர்கள் கூறு 
கிைார்கள்: (ெஅத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக ஆமிர் பின் ெஅத் (ைஹ்) அவர்கள் 
எனக்கு அைிவித்த) இந்த ஹதீரஸ நான் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கநைடியாகச் தெவியுை விரும்பிகனன். ஆககவ, நான் ெஅத் 
(ைலி) அவர்கரளச் ெந்தித்து, எனக்கு ஆமிர் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவித்த 
ஹதீரஸ அவர்களிடம் எடுத்து ரைத்கதன். அப்கபாது ெஅத் (ைலி) அவர்கள் 

"நான் இரத (நபியவர்களிடமிருந்து) தெவியுற்கைன்'' என்று கூைினார்கள். 
''நீங்கள் இரதச் தெவியுற்ைரீ் களா?'' என்று ககட்கடன். அப்கபாது ெஅத் (ைலி) 
அவர்கள் தம் இரு விைல்கரளத் தம் காதுக்குள் ரவத்து "ஆம் (நான்தான் 
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தெவியுற்கைன்); இல்லாவிட்டால் இவ்விைண்டும் தெவிடாகப் கபாகட்டும்!'' 
என்று கூைினார்கள்.32 இந்த ஹதீஸ் எட்டு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

4777 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: தபூக் கபாரின்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கரள 
(தாம் திரும்பிவரும்வரை தமக்குப்) பிைதிநிதியாக நியமித்தார்கள். அப்கபாது 
அலீ (ைலி) அவர்கள், "குழந்ரதகரளயும் தபண்கரளயும் 

கவனித்துக்தகாள்வதற்காகவா என்ரன விட்டுச்தெல்கிைரீ்கள்?'' என்று 

ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மூொவிடம் 
ஹாரூனுக்கு இருந்த அந்தஸ்தில் என்னிடம் நீங்கள் இருப்பரத 
விரும்பவில்ரலயா? ஆயினும், (ஒரு கவறு பாடு யாததனில்) எனக்குப் பிைகு 
எந்த நபியும் இல்ரல'' என்று தொன்னார்கள்.33 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஅத் பின் 
அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4778 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முஆவியா பின் 
அபசீுஃப்யான் (ைலி) அவர்கள் (அலீ (ைலி) அவர்கரள விமர்ெிக்கு மாறு) எனக்கு 
உத்தைவிட்டார்கள். "நீர் அபுத்துைாப் (அலீ) அவர்கரள ஏெ மறுப்பதற்கு என்ன 
காைணம்?'' என்று முஆவியா (என்னிடம்) ககட்டார்கள். அதற்கு நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அலீ (ைலி) அவர்கரளப் பார்த்துச் 

தொன்ன மூன்று விையங்கரள நான் (இன்றும்) நிரனத்துப்பார்க்கிகைன். 
எனகவ, அலீ (ைலி) அவர்கரள நான் ஒருகபாதும் ஏெமாட்கடன். அந்த மூன்ைில் 
ஒன்று என்னிடம் இருப்பதுகூட, (அரிய தெல்வமான) ெிவப்பு ஒட்டகம் எனக்குக் 
கிரடப்பரதவிட மிகவும் உவப்பானதாகும். (அந்த மூன்று விையங்கள் 
வருமாறு:) 1. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தபூக் எனும்) ஒரு 
கபாருக்காகப் புைப்பட்டுச் தென்ை கபாது, (மதீனாவில்) அலீ (ைலி) அவர்கரளத் 
தம் பிைதிநிதியாக விட்டுச்தென்ைார்கள். அப்கபாது அலீ (ைலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! தபண்கரளயும் குழந்ரதகரளயும் கவனித்துக் 
தகாள்வதற்காகவா என்ரன விட்டுச்தெல்கிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(இரைத்தூதர்) மூொவிடம் 
ஹாரூனுக்கு இருந்த அந்தஸ்தில் என்னிடம் நீங்கள் இருப்பரத 
விரும்பவில்ரலயா? ஆயினும், (ஒரு கவறுபாடு யாததனில்,) எனக்குப்பின் 
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நபித்துவம் இல்ரல'' என்று கூைினார்கள். 2. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ரகபர் கபார் நாளில், "நான் (இஸ்லாமியச் கெரனயின்) தகாடிரய 
ஒரு மனிதரிடம் தகாடுக்கப்கபாகிகைன். அவர் அல்லாஹ்ரவ யும் 

அவனுரடய தூதரையும் கநெிக்கிைார்; அவரை அல்லாஹ்வும் அவனுரடய 
தூதரும் கநெிக்கிைார்கள்'' என்று கூைினார்கள். (அந்த மனிதர் நாமாக இருக்க 
கவண்டும் என்ை ஆரெயில்) நாங்கள் எங்கள் தரலரய (அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால்) உயர்த்திக்காட்டிகனாம். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அலீ அவர்கரள என்னிடம் அரழத்து 

வாருங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். அப்கபாது அலீ (ைலி) அவர்கள் அரழத்து 

வைப்பட்டார்கள். அப்கபாது அவர்களுக்குக் கண்வலி ஏற்பட்டிருந்தது. 
அவர்களது கண் ணில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உமிழ்ந்து 
(கண்வலிரயக் குணப்படுத்தி விட்டு), தகாடிரய அவர்களிடம் தகாடுத்தார்கள். 
அவர்களுக்கு அந்தப் கபாரில் அல்லாஹ் தவற்ைி யளித்தான். 3. "வாருங்கள். 
எங்கள் பிள்ரளகரளயும் உங்கள் பிள்ரளகரளயும் அரழப்கபாம்...'' (3:61) 

எனும் இந்த வெனம் அருளப்தபற்ைகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அலீ (ைலி), ஃபாத்திமா (ைலி), ஹென் (ைலி), ஹுரென் (ைலி) 
ஆகிகயாரை அரழத்து, "இரைவா! இவர்கள்தான் என் குடும்பத்தார்'' என்று 
கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அலீ (ைலி) அவர்களிடம், "மூொவிடம் ஹாரூனுக்கு இருந்த அந்தஸ்தில் 
என்னிடம் நீங்கள் இருப்பரத விரும்பவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 4779 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ரகபர் கபார் நாளில், "நான் (இஸ்லாமியச் கெரனயின்) இந்தக் 
தகாடிரய ஒரு மனிதரிடம் தைப்கபாகிகைன். அவர் அல்லாஹ்ரவயும் 

அவனுரடய தூதரையும் கநெிக்கிைார். அவருரடய கைங்களில் அல்லாஹ் 
(இந்தப் கபாரில்) தவற்ைிரய அளிப்பான்'' என்று தொன்னார்கள். உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: அன்ரைய நாரளத் தவிை 

கவதைப்கபாதும் நான் தரலரமப் தபாறுப்ரப விரும்பியதில்ரல. அதற்காக 
நான் அரழக்கப் பட கவண்டும் என்று எதிர்ப்பார்த்தவனாக நான் தரலரய 

உயர்த்திக்காட்டிகனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அலீ 
பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கரள அரழத்து, அவர்களிடம் அந்தக் தகாடிரயக் 
தகாடுத்தார்கள். கமலும், "திரும்பிப் பார்க்காமல் தெல்லுங் கள் அல்லாஹ் 
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உங்கள் மூலம் தவற்ைியளிப் பான்'' என்று தொன்னார்கள். உடகன அலீ (ைலி) 
அவர்கள் ெிைிது தூைம் தென்று நின்றுதகாண்டு திரும்பிப் பார்க்காம கலகய, 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! எந்த அடிப் பரடயில் நான் மக்களுடன் கபாரிட 
கவண்டும்?'' என்று உைத்த குைலில் ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அல்லாஹ் ரவத் தவிை கவறு இரைவனில்ரல என்றும் 
முஹம்மத் (ஆகிய நான்) அல்லாஹ்வின் தூதர் ஆகவன் என்றும் அவர்கள் 

உறுதியளிக்கும்வரை அவர்களுடன் கபாரிடுவைீாக. அதற்கு அவர்கள் 
இணங்கிவிட்டால், உரிய காைணம் இருந்தால் தவிை அவர்கள் உங்களிடமிருந்து 
தம் உயிர்கரளயும் உரடரமகரளயும் காத்துக்தகாள்வார்கள். (மனத்ரதப் 
தபாறுத்தவரை) அவர்களது விொைரண அல்லாஹ்விடகம உள்ளது'' என்று 
தொன்னார்கள்.  
 

4780 ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ரகபர் கபார் நாளில் "நான் (இஸ்லாமியச் கெரனயின்) 
இந்தக் தகாடிரய ஒரு மனிதரிடம் தைப்கபாகிகைன். அவருரடய கைங்களால் 

அல்லாஹ் தவற்ைி யளிப்பான். அல்லாஹ்ரவயும் அவனுரடய தூதரையும் 
அவர் கநெிக்கிைார்; அவரை அல்லாஹ் வும் அவனுரடய தூதரும் 
கநெிக்கின்ைனர்'' என்று கூைினார்கள். அந்தக் தகாடி தம்மில் யாரிடம் தைப்படும் 
என்ை கயாெரனயில் மக்கள் அந்த இைதவல்லாம் மூழ்கியிருந்தனர். மறுநாள் 
காரலயில் அவர்களில் ஒவ்தவாருவரும் அது தம்மிடகம தைப்பட 
கவண்டுதமன்று ஆரெப்பட்டவர்களாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்தனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அலீ 
பின் அபதீாலிப் எங்கக?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
அவருக்குக் கண் வலி ஏற்பட்டுள்ளது'' என்று கூைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "(அவரை அரழத்து வரும்படி) அவரிடம் ஆளனுப்புங்கள்'' 

என்று கூைினார்கள். அலீ (ைலி) அவர்கள் அரழத்து வைப்பட்டகபாது, 

அவருரடய கண்களில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 

உமிழ்நீரை உமிழ்ந்து அவருக்காகப் பிைார்த்தித்தார்கள். உடகன அவைது கண் 
அதற்குமுன் வலி எதுவுகம இல்லாதிருந்தரதப் கபான்று குணமாகிவிட்டது. 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அலீ (ைலி) அவர்களிடம் 
அந்தக் தகாடிரயக் தகாடுத்தார்கள். அப்கபாது அலீ (ைலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நம்ரமப் கபான்று அவர்களது (ஒகை இரைவரன 
ஏற்றுப் பணிபவர்களாய்) ஆகும்வரை நான் அவர்களுடன் கபாரிடுகவன்'' என்று 
தொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் நிதானமாகச் 
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தென்று அவர்களுரடய களத்தில் இைங்குங்கள். பிைகு அவர்கரள 
இஸ்லாத்திற்கு அரழத்து, (அரத அவர்கள் ஏற்கும்பட்ெத்தில்) அவர்கள்மீது 
விதியாகின்ை, இரைவனுக்குச் தெய்ய கவண்டிய கடரமகரள அவர்களுக்கு 
எடுத்து ரையுங்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! உங்கள்மூலம் 
ஒகைதயாருவருக்கு அல்லாஹ் நல்வழி யளிப்பது, (அரிய தெல்வமான) ெிவப்பு 
ஒட்டகங்கள் உமக்குக் கிரடப்பரதவிடச் ெிைந்ததாகும்'' என்று தொன்னார்கள்.34 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4781 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அலீ (ைலி) அவர்கள் 
ரகபர் கபாரின்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (கபாருக்குச்) 
தெல்லாமல் பின்தங்கிவிட்டிருந்தார்கள். அவர்களுக்குக் கண் வலி 
ஏற்பட்டிருந்தது. அப்கபாது அவர்கள் "நான் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் (கபாருக்குச்) தெல்லாமல் பின்தங்கிவிட்கடகன!'' என்று 
(வருத்தத்துடன்) கூைிவிட்டுப் புைப்பட்டுச் தென்று, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் களுடன் கெர்ந்துதகாண்டார்கள். எந்த நாளின் காரலப் தபாழுதில் 
ரகபரை அல்லாஹ் தவற்ைிதகாள்ளச்தெய்தாகனா அதற்கு முந்ரதய மாரல 
கநைம் வந்தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நாரள 

"(முஸ்லிம்களின்) தகாடிரய ஒரு மனிதரிடம் தைப்கபாகிகைன்'; அல்லது "ஒரு 
மனிதர் (முஸ்லிம்களின்) தகாடிரயப் பிடித்தி ருப்பார்'. "அவரை அல்லாஹ்வும் 
அவனுரடய தூதரும் கநெிக்கிைார்கள்'; அல்லது "அல்லாஹ் ரவயும் 
அவனுரடய தூதரையும் அவர் கநெிக்கிைார்'. அவருக்கு அல்லாஹ் தவற்ைி 
யளிப்பான்'' என்று கூைினார்கள். நாங்கள் எதிர்பார்க்காத நிரலயில் அலீ (ைலி) 
அவர்கள் (வந்து) எங்களுடன் இருந்தார்கள். அப்கபாது மக்கள், "இகதா அலீ 
(வந்துவிட்டார்)'' என்று தொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அந்தக் தகாடிரய அலீ (ைலி) அவர்களிடகம தகாடுத்தார்கள். அவர்களுக்கக 
அல்லாஹ் தவற்ைியளித்தான்.35  

 

4782 யஸீத் பின் ஹய்யான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் ஹுரஸன் 
பின் ெப்ைா (ைஹ்), உமர் பின் முஸ்லிம் (ைஹ்) ஆகிகயாரும் ரஸத் பின் அர்கம் 
(ைலி) அவர்களிடம் தென்கைாம். நாங்கள் அவர்கள் அருகில் அமர்ந்தகபாது, 

அவர்களிடம், ஹுரஸன் பின் ெப்ைா (ைஹ்) அவர்கள், "ரஸத் அவர்ககள! 
தாங்கள் பல்கவறு நன்ரமகரளச் ெந்தித்துள்ளரீ்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கரளக் கண்டுள்ளரீ்கள். அவர்களிடமிருந்து ஹதீஸ்கரளக் 
ககட்டுள்ளரீ்கள். அவர்களுடன் கெர்ந்து அைப்கபார்களில் 
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கலந்துதகாண்டுள்ளரீ்கள். அவர்களுக்குப் பின்னால் ததாழுதுள்ளரீ்கள். ரஸகத! 
தாங்கள் பல்கவறு நன்ரமகரளச் ெந்தித்துள்ளரீ்கள். ரஸகத! தாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ை ஹதீரஸ 
எங்களுக்கு அைிவியுங்கள்'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு ரஸத் பின் அர்கம் 
(ைலி) அவர் கள், "என் ெககாதைர் புதல்வகை! அல்லாஹ் வின் மீதாரணயாக! 
எனக்கு வயது அதிகமாகி விட்டது; எனது காலம் கழிந்துவிட்டது. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிட மிருந்து நான் மனனமிட்ட ெில 
ஹதீஸ்கரள நான் மைந்துவிட்கடன். ஆககவ, நான் உங்க ளுக்கு அைிவிப்பரத 

ஏற்றுக்தகாள்ளுங்கள். நான் அைிவிக்காதவற்ரைப் பற்ைி என்னிடம் ககட்டு 
என்ரனச் ெிைமப்படுத்தாதீர்கள்'' என்று கூைிவிட்டுப் பின்வருமாறு 
தொன்னார்கள்: ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவுக்கும் 
மதீனாவுக்கும் இரட யிலுள்ள "கும்மு' எனும் நீர்நிரலயருகக எங்களிரடகய 
நின்று உரையாற்ைிக்தகாண்டி ருந்தார்கள்.36 அப்கபாது அவர்கள் 
அல்லாஹ்ரவப் கபாற்ைிப் புகழ்ந்து, (இரைவரனயும் இறுதி நாரளயும்) 
நிரனவூட்டி அைிவுரை கூைினார்கள். பிைகு, "இரைவாழ்த்துக்குப்பின்! மக்ககள! 
கவனியுங்கள். நானும் ஒரு மனிதகன. (என் உயிரைக் ரகப்பற்றும்) என் 

இரைவனின் தூதர் வரும் காலம் தநருங்கிவிட்டது. அவைது அரழப்ரப நான் 

ஏற்றுக்தகாள்கவன். நான் உங்களிரடகய கனமான இைண்டு தபாருட் கரள 

விட்டுச்தெல்கிகைன். அவற்ைில் ஒன்று அல்லாஹ்வின் கவதமாகும். அதில் 

நல்வழியும் கபதைா ளியும் உள்ளது. ஆககவ, அல்லாஹ்வின் கவதத்ரத ஏற்று 
அரதப் பலமாக பற்ைிக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று கூைி, அல்லாஹ்வின் 
கவதத்தின்படி வாழுமாறு தூண்டினார்கள்; அதில் ஆர்வமும் ஊட்டி னார்கள். 
பிைகு, "(மற்தைான்று) என் குடும்பத்தார் ஆவர். என் குடும்பத்தார் விையத்தில் 

(அவர்களின் உரிரமகரளயும் கண்ணியத்ரதயும் கபணுமாறு) உங்களுக்கு 
நான் அல்லாஹ்வின் தபயைால் நிரன வூட்டுகிகைன். என் குடும்பத்தார் 
விையத்தில் (அவர்களின் உரிரமகரளயும் கண்ணியத்ரதயும் கபணுமாறு) 
உங்களுக்கு நான் அல்லாஹ்வின் தபயைால் நிரனவூட்டுகிகைன். என் 
குடும்பத்தார் விையத்தில் (அவர்களுரடய உரிரமகரளயும் 
கண்ணியத்ரதயும் கபணுமாறு) உங்களுக்கு நான் அல்லாஹ்வின் தபயைால் 
நிரனவூட்டுகிகைன்'' என்று (மூன்று முரை) கூைினார்கள். அப்கபாது ரஸத் 
பின் அர்கம் (ைலி) அவர்களிடம் ஹுரஸன் பின் ெப்ைா (ைஹ்) அவர்கள், 

"ரஸகத! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுரடய குடும்பத்தார் யார்? 

நபியவர்களின் துரணவியர் அவர்களின் குடும்பத்ரதச் கெர்ந்தவர்கள் 
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இல்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு ரஸத் பின் அர்கம் (ைலி) அவர்கள், 

"நபியவர்களின் துரணவியரும் அவர்களின் குடும்பத்தாரில் அடங்குவர். 
ஆயினும், நபியவர்களுக்குப்பின் யாருக்குத் தர்மம் தகாடுப்பது தரட 
தெய்யப்பட்டுள் ளகதா அவர்ககள அவர்களுரடய குடும்பத் தார் ஆவர்'' என்று 
கூைினார்கள். அதற்கு ஹுரஸன் பின் ெப்ைா (ைஹ்) அவர்கள் "அவர்கள் யார்?'' 

என்று ககட் டார்கள். அதற்கு ரஸத் (ைலி) அவர்கள், "அலீ பின் அபதீாலிப் 
(ைலி) அவர்களின் குடும்பத் தாரும், அகீல் பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர் களின் 
குடும்பத்தாரும், ஜஅஃபர் பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்களின் குடும்பத்தாரும், 

அப்பாஸ் பின் அப்தில் முத்தலிப் (ைலி) அவர்களின் குடும்பத்தாருகம 
(நபியவர்களின் குடும்பத்தார் ஆவர்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். ஹுரஸன் பின் 
ெப்ைா (ைஹ்) அவர்கள், "தர்மம் தபறுவது இவர்கள் அரனவருக்கும் தரட 
தெய்யப்பட்டுள்ளதா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு ரஸத் பின் அர்கம் (ைலி) 
அவர்கள், "ஆம்'' என்று பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ரஸத் பின் 
அர்கம் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ரஸத் பின் அர்கம் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஜரீர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "(அவற்ைில் 
ஒன்று) அல்லாஹ்வின் கவதமாகும். அதில் நல்வழியும் கபதைாளியும் உள்ளது. 
யார் அரதப் தபற்று அதரனக் கரடப்பிடிக்கிைாகைா அவர் கநர்வழியில் 
இருப்பார். யார் அரதத் தவைவிடுகிைாகைா அவர் வழிதவைிவிட்டார்'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. 
 

4783 கமற்கண்ட ஹதீஸ் யஸீத் பின் ஹய்யான் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நாங்கள் 
ரஸத் பின் அர்கம் (ைலி) அவர்களிடம் தென்று, "தாங்கள் பல நன்ரம கரளக் 
கண்டுள்ளரீ்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கதாழரமரயப் 

தபற்ைரீ் கள். அவர்களுக்குப் பின்னால் ததாழுதுள்ளரீ் கள்' என்று கூைிகனாம்'' 

என ஹதீஸ் ஆைம்ப மாகி, கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 
ததாடர்கிைது. ஆயினும் அதில், "கவனியுங்கள். நான் உங்களிரடகய கனமான 
இைண்டு தபாருட் கரள விட்டுச்தெல்கிகைன். அவற்ைில் ஒன்று வல்லரமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வின் கவத மாகும். அது அல்லாஹ்வின் கயிைாகும். 
அரதப் பின்பற்றுபவர் நல்வழியில் இருப்பார். அரதக் ரகவிடுபவர் தவைான 
வழியில் இருப்பார்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக 
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இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும் இதில், "நபியவர்களின் குடும்பத்தார் யார்? 

அவர்களுரடய துரணவியைா?'' என்று நாங்கள் ககட்கடாம். அதற்கு ரஸத் 
(ைலி) அவர்கள், "இல்ரல; அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! ஒரு தபண் ஓர் 
ஆணுடன் குைிப்பிட்ட ெில காலம் (மரனவியாக) இருப்பாள். பின்னர் அவரள 
அவன் மணவிலக்குச் தெய்துவிட்டால், அவள் தன் தந்ரதயிடகமா அல்லது 
தன் குடும்பத்தா ரிடகமா திரும்பிச் தென்றுவிடுவாள். நபியவர்களுரடய 
குடும்பத்தார் அவர்களுரடய மூல உைவினரும் அவர்களுக்குப்பின் தர்மம் 
தபறுவது தரட தெய்யப்பட்ட அவர்களுரடய தந்ரத வழி உைவினர்களுகம 
ஆவர் என்று பதிலளித்தார்கள்'' என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது.37  

 

4784 ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மர்வான் பின் ஹகம் 
குடும்பத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு மனிதர் மதீனாவின் ஆளுநைாக நியமிக்கப்பட்டார். 
அவர் என்ரன அரழத்து அலீ (ைலி) அவர்கரள ஏசுமாறு உத்தை விட்டார். 
ஆனால், நான் மறுத்துவிட்கடன். அவர் என்னிடம், "நீர் (இதற்கு உடன்படாமல்) 
மறுப்பதாயிருந்தால், "அல்லாஹ் அபுத்துைாரப ெபிக்கட்டும்! என்று கூறுவைீாக'' 

என்று தொன்னார். அதற்கு நான், "(தம் தபயர்களில்) "அபுத் துைாப்' (மண்ணின் 
தந்ரத) எனும் தபயரைவிட கவதைந்தப் தபயரும் அலீ (ைலி) அவர்க ளுக்கு 
விருப்பமானதாக இருக்கவில்ரல; அப்தபயர் கூைி அரழக்கப்படும்கபாது 
அவர்கள் தபரிதும் மகிழ்வார்கள்'' என்று தொன்கனன். அதற்கு அந்த ஆளுநர், 

"அந்தக் கரதரய எமக்குச் தொல்வைீாக. ஏன் அபுத்துைாப் என (அலீ) தபயர் 
சூட்டப்தபற்ைார்?'' என்று என்னிடம் ககட்டார். நான் பின்வருமாறு 
பதிலளித்கதன்: (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் 
புதல்வி) ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்களின் இல்லத்துக்கு வந்தார்கள். அப்கபாது 
(மருமகன்) அலீ அவர்கள் வடீ்டில் இல்ரல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உன் தபரிய தந்ரதயின் புதல்வர் (உன் கணவர்) எங்கக?'' என்று 

ககட்டார்கள். அதற்கு ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் "எனக்கும் அவருக்குமிரடகய 
ஒரு ெின்ன பிைச்ெிரன ஏற்பட்டுவிட்டது. ஆககவ, அவர் ககாபித்துக்தகாண்டு 
என்னிடம் மதிய ஓய்வு எடுத்துக் தகாள்ளாமல் தவளிகய தென்றுவிட்டார்'' 

என்று பதிலளித்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
மனிதரிடம், "அவர் எங்கக என்று பார்'' என்று தொன்னார்கள். அவர் (தென்று 
கதடிவிட்டு) வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அவர் பள்ளிவாெலில் 
உைங்கிக்தகாண்டிருக்கிைார்'' என்று தொன்னார். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அலீயிடம் (பள்ளிவாெலுக்கு) வந்தார்கள். அப்கபாது அலீ (ைலி) 
அவர்கள் தமது கமனியிலிருந்து கமல்துண்டு கீகழ விழுந்து கிடக்க, உடம்பில் 

2231

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நபித் ததாழர்களின் சிறப்ப�கள்



 
 
 

மண் படிந்த நிரலயில் ஒருக்களித்துப் படுத்திருந்தார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த மண்ரண அவர்களின் 
உடலிலிருந்து துரடத்துக்தகாண்கட, "அபுத்துைாப்! (மண்ணின் தந்ரதகய!) 
எழுங்கள். அபுத்துைாப்! (மண்ணின் தந்ரதகய!) எழுங்கள்'' என்று (இைண்டு 
முரை) கூைினார்கள்.38  

 

பாடம் : 5 ெஅத் பின் அபீவக்காஸ் (ைலி) அவர் களின் ெிைப்பு39 

 

 4785 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (மதீனாவுக்கு வந்த புதிதில்) ஓர் இைவில் கண் விழித்திருந்தார்கள். 
பின்னர் (ஒரு நாள்), "இைவில் என்ரனக் காவல் காப்பதற்கு என் கதாழர்களில் 
தகுதியான ஒருவர் கவண்டுகம?'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது நாங்கள் 
ஆயுதத்தின் ஓரெரயக் ககட்கடாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"யார் அது?'' என்று ககட்டார்கள். வந்தவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (நான்தான்) 
ெஅத் பின் அபவீக் காஸ், தங்கரளக் காவல் காப்பதற்காக வந்கதன்'' என்று 
கூைினார். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நான் அவர்களது 

குைட்ரடச் ெப்தத்ரதக் ககட்குமளவுக்கு (நிம்மதியாக) உைங்கினார்கள்.40  

 

4786 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்த புதிதில் ஓர் இைவில் கண் விழித்திருந்தார்கள். 
பின்னர் (ஒரு நாள்), "இைவில் எனக்குக் காவல் இருப்பதற்கு என் கதாழர்களில் 
தகுதியான ஒருவர் இருக்க கவண்டுகம!'' என்று கூைினார்கள். இவ்வாகை 
நாங்கள் இருக்கும்கபாது ஆயுதத்தின் ஓரெரயக் ககட்கடாம். அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் அது?'' என்று ககட்டார்கள். வந்தவர், "(நான் தான்) 
ெஅத் பின் அபவீக்காஸ்'' என்ைார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"எதற்காக வந்தீர்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு ெஅத் (ைலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஏதும் (ஆபத்து) கநர்ந்துவிடுகமா 
என்று நான் அஞ்ெிகனன். அவர்கரளக் காவல் காப்பதற்காக வந்கதன்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள். அவருக்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பிைார்த்தித்தார்கள். பிைகு (நிம்மதியாக) உைங்கினார்கள்.41 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் ரும்ஹ் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "யார் அது?'' என்று நாங்கள் ககட்கடாம் எனக் 
காணப்படுகிைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
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மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாக வும் வந்துள்ளது. அதில், "ஓர் இைவில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உைங்காமல்) கண் விழித்திருந் 
தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட 

ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 

4787 அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தம் தபற்கைார் இருவரையும் ஒன்றுகெர்த்து ெஅத் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்கரளத் தவிை கவறு யாருக்காகவும் (அர்ப்பணிப்பதாகக்) கூைிய தில்ரல. 
ஏதனனில், உஹுதுப் கபார் நாளில் "ெஅகத! அம்தபய்யுங்கள். என் தந்ரதயும் 
தாயும் உங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்'' என்று ெஅத் (ைலி) அவர்களிடம் 
கூைலானார்கள்.42 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ைலி) அவர்களிட மிருந்கத 
கமலும் ஆறு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4788 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உஹுதுப் 
கபாரின்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், எனக்காகத் தம் 

தபற்கைார் இருவரையும் ஒன்று கெர்த்து ("என் தந்ரதயும் என் தாயும் 
உங்களுக்கு அர்ப்பண மாகட்டும்'' என்று) கூைி (கபார் புரிய உற்ொக 
மூட்டி)னார்கள்.43 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. - ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் உஹுதுப் கபாரின் கபாது எனக்காகத் தம் தபற்கைார் இருவரை யும் 

ஒன்றுகெர்த்து (அர்ப்பணிப்பதாக)க் கூைி னார்கள். இரணரவப்பாளர்களில் 
ஒருவன் முஸ்லிம்கரள (தநருப்பு கபால) தாக்கிக் தகாண்டிருந்தான். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "அம்தபய்யுங்கள். என் தந்ரதயும் 
தாயும் உங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட் டும்!'' என்று கூைி (உற்ொகமூட்டி)னார்கள். 
நான் முரன தபாருத்தப்படாத அம் தபான்ரை எடுத்து அவனது 
விலாப்புைத்தில் தாக்கிகனன். அவன் கீகழ விழுந்தான். அவனது (ஆரட 
விலகி) மரைவிடங்கள் தவளிகய ததரிந்தன. (எதிரி வழீ்த்தப்பட்ட ரதக் 
கண்ட) நபி (ஸல்) அவர்கள், தம் கரட வாய்ப்பற்கள் ததரிய ெிரித்தரத நான் 
கண்கடன்.  
 

4789 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் விையத்தில் 
குர்ஆனின் ெில வெனங்கள் அருளப்தபற்ைன. (அரவ வருமாறு:) (என் தாயார்) 
உம்மு ெஅத், நான் எனது (இஸ்லாமிய) மார்க்கத்ரத நிைாகரிக்காத வரை 
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என்னுடன் கபெமாட்கடன்; உண்ணமாட்கடன்; பருகமாட்கடன் என்று ெத்தியம் 

தெய்துவிட்டார். கமலும், அவர் "உன் தபற்கைாரிடம் நீ நல்ல முரையில் 

நடந்துதகாள்ளுமாறு அல்லாஹ் உன்ரன அைிவுறுத்தியுள் ளான் என்று நீ 
கூறுகிைாய். நான் உன் தாய். நான்தான் இவ்வாறு (மார்க்கத்ரதக் 
ரகவிடுமாறு) கட்டரளயிடுகிகைன். (அதற்கு நீ கட்டுப்பட கவண்டும்)'' என்று 
கூைினார்.44 இவ்வாறு என் தாயார் மூன்று நாட்கள் (உண்ணாமலும் 
பருகாமலும்) இருந்து பெியால் மயக்க முற்றுவிட்டார். அப்கபாது அவருரடய 
உமாைா எனப்படும் ஒரு மகன் எழுந்து அவருக்குக் குடிப்ப தற்குத் தண்ணரீ் 
தகாடுத்தார். அப்கபாது என் தாயார் எனக்தகதிைாகப் பிைார்த்தித்தார். 
அப்கபாதுதான், வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் குர்ஆனில், 

"மனிதனுக்கு, அவனுரடய தபற்கைார் குைித்து நாம் அைிவுறுத்தியுள்களாம்'' 

என்று ததாடங்கி, "உனக்கு அைிவு இல்லாத ஒன்ரை எனக்கு இரணயாக 
ஆக்கும்படி அவ்விருவரும் உன் ரனக் கட்டாயப்படுத்தினால் அவர்களுக்குக் 
கட்டுப்படாகத. இவ்வுலகில் அவர்களிடம் அழகிய முரையில் கதாழரமகயாடு 
நடந்து தகாள்'' (31:14,15) என்பதுவரையிலான வெனங் கரள அருளினான். 
அடுத்து (ஒரு கபாரில்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு மிகப் 
தபரிய அளவில் கபார்ச் தெல்வங்கள் கிரடத்தன. அவற்ைில் வாள் ஒன்றும் 
இருந்தது. அரத நான் எடுத்துக்தகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "இந்த வாரள எனக்குப் கபார்ச் தெல்வத்தின் ெிைப்புப் 
பரிொ கத் தாருங்கள். எனது நிரல குைித்துத் தாங்கள் அைிந்கத உள்ளரீ்கள்'' 

என்று தொன்கனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்) "அரத 
எடுத்த இடத்திகலகய மறுபடியும் ரவத்துவிடுவைீாக'' என்று தொன்னார்கள். 
நான் தென்று கபார்ச் தெல்வக் குவியலில் அரத ரவக்க முற்பட்டகபாது, என் 
மனம் என்ரன இடித்துப் கபெியது. அரத (அங்கு ரவக்காமல்) மறுபடியும் 
நாகன எடுத்துக்தகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 

"இரத எனக்குக் தகாடுத்துவிடுங்கள்'' என்று தொன்கனன். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கடுரமயான குைலில் என்னிடம், 

"எடுத்த இடத்திகலகய மறுபடியும் அரத ரவத்து விடுங்கள்'' என்று 
தொன்னார்கள். அப்கபாதுதான் வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் 
"கபார்க்களத்தில் எதிரிகளிடம் ரகப் பற்ைப்படும் தபாருட்கரளப் பற்ைி (நபிகய!) 
உம்மிடம் அவர்கள் ககட்கின்ைனர்...'' (8:1) என்று ததாடங்கும் வெனத்ரத 
அருளினான். அடுத்து ("விரடதபறும்' ஹஜ்ஜின்கபாது) நான் 
கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்கதன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (அவர்கரள 
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அரழத்து வருமாறு) ஆளனுப்பிகனன். அவர்கள் என்னிடம் வந்த கபாது நான், 

"என் தெல்வங்கள் முழுவரதயும் நான் நாடிய விதத்தில் (அைவழியில்) 
பங்கிட்டுவிட என்ரன அனுமதியுங்கள்'' என்று ககட்கடன். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(கவண்டாதமன்று) மறுத்துவிட்டார்கள். "அவ்வாைாயின், (அதில்) பாதிரய 
யாவது (தர்மம் தெய்கிகைன்)?'' என்று நான் ககட்கடன். அதற்கும் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் மறுத்து விட்டார்கள். "அவ்வாைாயின், மூன்ைில் ஒரு பகுதிரய 
(தர்மம் தெய்துவிடுகிகைன்)?'' என்று ககட் கடன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 

அரமதியாக இருந்(து அரை மனதுடன் ெம்மதித்)தார்கள். அதன் பின்னகை 
மூன்ைில் ஒரு பகுதி(ரய மைண ொெனம் தெய்வது) அனுமதிக்கப்பட்டது. 
அடுத்து (ஒரு முரை) நான் அன்ொரிகள் மற்றும் முஹாஜிர்கள் ெிலர் இருந்த 

இடத்திற்கு வந்கதன். அப்கபாது அவர்கள், "வாரும்! நாங்கள் உமக்கு 
உண்பதற்கு உணவும் பருகு வதற்கு மதுவும் தருகிகைாம்'' என்று கூைினர். -இது 
மது தரட தெய்யப்படுவதற்குமுன் நரடதபற்ை நிகழ்வாகும்.- அவ்வாகை நான் 
ஒரு கதாட்டத்திற்கு அவர்களிடம் தென்கைன். அங்கு அவர்களுக்கு அருகில் 
தபாரிக்கப் பட்ட ஒட்டக இரைச்ெியும் ஒரு கதால் ரபயில் மதுவும் இருந்தது. 
அவர்களுடன் கெர்ந்து நான் அந்த இரைச்ெிரய உண்கடன்; (மதுரவப்) 
பருகிகனன். அப்கபாது அவர்களிரடகய முஹாஜிர் கள் மற்றும் 
அன்ொரிக(ளின் ெிைப்புக)ள் குைித்துப் கபெப்பட்டது. அப்கபாது நான் "அன் 
ொரிகரளவிட முஹாஜிர்ககள ெிைந்தவர்கள்'' என்று தொன்கனன். அப்கபாது 
ஒருவர் ஒட்ட கத்தின் தாரடதயலும்பு ஒன்ரை எடுத்து என்ரன 
அடித்துவிட்டார்; எனது மூக்கில் காயகமற்பத்திவிட்டார். உடகன நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து நடந்தரத அவர்களிடம் 

ததரிவித்கதன். அப்கபாதுதான் வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் என் 
விையத்தில் மது ததாடர்பாக "இரைநம்பிக்ரக தகாண்கடாகை! மது, சூது, 

நட்டுரவக்கப்பட்ட (ெிரல கபான்ை)ரவ, (குைி பார்க்கும்) அம்புகள் ஆகியரவ 
ரைத்தானின் அருவருக்கத் தக்க தெயலாகும்'' (5:90) என்று ததாடங்கும் 
வெனத்ரத அருளினான். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

4790 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
"என் ததாடர்பாக நான்கு இரைவெனங்கள் அருளப்தபற்ைன...'' என்று ஹதீஸ் 

ஆைம்ப மாகி, கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளது. 
இவற்ைில் ைுஅபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "மக்கள் என் தாயாருக்கு 
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உணவளிக்க விரும்பினால், ஒரு குச்ெிரய அவைது வாய்க்குள் நுரழத்து 
(அவரை வாய் மூடாமல் தடுத்து) அதில் உணரவப் கபாடுவார்கள்'' என்று 
கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும், அவைது அைிவிப்பில், "(விருந்தின் கபாது 
ககாபமுற்ை அந்த மனிதர்) தாரட தயலும்ரப எடுத்து எனது மூக்கில் அடித்து 
மூக்ரகக் கிழித்துவிட்டார்'' என்று ெஅத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாகவும், "ெஅத் 
(ைலி) அவர் களின் மூக்கு பிளவுற்ைதாககவ இருந்தது'' என்றும் 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

4791 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர் கள் கூைியதாவது: என் 
விையத்திகலகய, "(நபிகய!) தம் இரைவனின் உவப்ரப நாடி காரலயிலும், 

மாரலயிலும் அவரன அரழப்பவர்கரள நீர் விைட்டாதீர்'' (6:52) எனும் 
இரைவெனம் அருளப்தபற்ைது. ஆறு கபர் ததாடர்பாககவ கமற்கண்ட வெனம் 
அருளப்தபற்ைது. அவர்களில் நானும் இப்னு மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களும் 
அடங்கு கவாம். இரணரவப்பாளர்(களில் தம்ரம உயர்வாகக் 

கருதிக்தகாண்டவர்)கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "இ(ந்தச் ொமானிய 
எளிய)வர்கரளயா நீர் தநருக்கத்தில் ரவத்திருக்கிைரீ்?'' என்று ககட்டனர். 
 

 4792 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் ஆறு கபர் 
நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். அப்கபாது இரணரவப்பாளர்கள் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் "இவர்கரள விைட்டிவிடுங்கள்; எங்கள்மீது அவர்களுக்குத் 
துணிச்ெல் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது'' என்று கூைினர். நானும் இப்னு மஸ்ஊதும் 
ஹுரதல் குலத்தாரில் ஒருவரும் பிலாலும் நான் தபயர் குைிப்பிட 

(விரும்ப)ôத இன்னும் இரு மனிதர்களுகம அந்த ஆறு கபர்.45 

(இரணரவப்பாளர்கள் இவ்வாறு கூைியதும்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது மனதில் (இரணரவப்பாளர்களின் கூற்றுக்கு ஆதைவான) 
அல்லாஹ் நாடிய ஓர் எண்ணம் ஏற்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமக்குள் (அவர்கள் தொல்வது ெரியாயிருக்குகமா) என்று 
நிரனத்தார்கள். அப்கபாது வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் "(நபிகய!) 
தம் இரைவனின் உவப்ரப நாடி காரலயிலும் மாரலயிலும் அவரன 
அரழப்பவர்கரள நீர் விைட்டாதீர்...'' (6:52) எனும் வெனத்ரத அருளினான்.  
 

பாடம் : 6 தல்ஹா (ைலி), ஸுரபர் (ைலி) ஆகிகயா ரின் ெிைப்புகள்46  
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4793 தல்ஹா (ைலி) அவர்களும் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்களும் 

கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(இரணரவப்பாளர்களுடன்) கபாரிட்ட அந்த நாட்களில் ஒன்ைில் அவர்களுடன் 
எங்கள் இருவரை யும் தவிை கவதைவரும் இருக்கவில்ரல.47 இரத 
அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ைஹ்) அவர்கள் தல்ஹா (ைலி), ெஅத் (ைலி) ஆகிய 

இருவரிடகம கநைடியாகக் ககட்டு அைிவிக்கிைார்கள்.48 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4794 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அகழ்ப் கபாரின்கபாது ("இன்ரைய இைவில் தனியாகச் 
தென்று எதிரிகள் என்ன தெய்து தகாண்டிருக்கிைார்கள் என உளவு பார்ப்பதற்கு 
முன்வருபவர் யார்?' என்று தம் கதாழர் களுக்கு) அரழப்பு விடுத்தார்கள். 
ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள் அதற்கு முன்வந்தார்கள். மீண்டும் மக்களிரடகய 
அரழப்பு விடுத்த கபாது (மீண்டும்) ஸுரபர் (ைலி) அவர்ககள முன்வந்தார்கள். 
மீண்டும் மக்களிரடகய அரழப்பு விடுத்தகபாது அப்கபாதும் ஸுரபர் (ைலி) 
அவர்ககள முன்வந்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"ஒவ்கவார் இரைத்தூதருக்கும் (தனிப்பட்ட) உதவியாளர் ஒருவர் உண்டு; எனது 
(தனிப்பட்ட) உதவியாளர் ஸுரபர் ஆவார்'' என்று கூைினார்கள்.49 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில் லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

 4795 அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அகழ்ப் 
கபாரின்கபாது நானும் உமர் பின் அபெீலமா (ைலி) அவர்களும் தபண்களுடன் 

(அவர்க ளுக்குப் பாதுகாப்பாக) "ஹஸ்ஸான்' ககாட்ரடயில் இருந்கதாம். 
அப்கபாது உமர் பின் அபெீலமா ஒரு முரை எனக்காகத் தரலரயத் 
தாழ்த்துவார். நான் (எதிரிகளின் திரெயில்) பார்ப்கபன். மறுமுரை நான் 
தரலரயத் தாழ்த்திக்தகாள்கவன். உமர் பின் அபெீலமா (எதிரிகளின் 
திரெயில்) பார்ப்பார். என் தந்ரத (ஸுரபர்) அவர்கள் குதிரை மீதமர்ந்து பனூ 
குரைழா (யூதர்கரள) கநாக்கி ஆயுதத் துடன் கடந்து தென்ைகபாது, அவர்கரள 
நான் அைிந்துதகாண்கடன். அப்துல்லாஹ் பின் உர்வா பின் அஸ் ஸுரபர் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் பின்வருமாறு காணப்படுகிைது: பின்னர் (ஒரு 
முரை) அரதப் பற்ைி நான் என் தந்ரதயிடம் கபெியகபாது, "அன்பு மககன! 
அப்கபாது என்ரன நீ பார்த்தாயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்' என்கைன். 
கவனமாகக் ககள்: அல்லாஹ்வின் மீதாரண யாக! அன்ரைய தினம் 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்காகத் தம் தபற்கைார் 
இருவரையும் ஒன்றுகெர்த்து, "என் தந்ரதயும் என் தாயும் உங்களுக்கு 
அர்ப்பணம்'' என்று கூைினார்கள் என்ைார்கள்.50 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் 
பின் அஸ் ஸுரபர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அகழ்ப் கபார் தினத்தன்று நானும் உமர் பின் 
அபெீலமா (ைலி) அவர்களும் தபண்கள் - அதாவது நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துரணவியர்- இருந்த ககாட்ரடயில் இருந்கதாம்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. அதில் அப்துல்லாஹ் பின் உர்வா (ைஹ்) 
அவர்கள் ததரிவித்த தெய்தி இடம்தபைவில்ரல. ஹிைாம் பின் உர்வா பின் 
அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பிகலகய அந்தக் குைிப்பு இரடயில் 
கெர்க்கப்பட்டுள்ளது.  
 

4796 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ைலி), உமர் (ைலி), உஸ்மான் (ைலி), அலீ (ைலி), 
தல்ஹா (ைலி), ஸுரபர் (ைலி) ஆகிகயாரும் "ஹிைா' மரலமீது இருந்தார்கள். 
அப்கபாது அந்தப் பாரை அரெந்தது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அரமதியாக இரு. உன்மீது நபியும் ஸித்தீக்கும் ைஹதீு(களு)கம 
இருக்கின்ைனர்'' என்று கூைினார்கள்.51 - அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஹிைா' 

மரலமீது இருந்தகபாது மரல அரெந்தது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "ஹிைாகவ! அரமதி யாக இரு. உன்மீது நபியும் ஸித்தீக்கும் 
ைஹதீு(களு)கம இருக்கின்ைனர்'' என்று தொன்னார்கள். அப்கபாது மரலமீது 
நபி (ஸல்) அவர்கள், அபூபக்ர் (ைலி), உமர் (ைலி), உஸ்மான் (ைலி), அலீ (ைலி), 
தல்ஹா (ைலி), ஸுரபர் (ைலி), ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) ஆகிகயார் 
இருந்தனர். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

4797 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: என்னிடம் (என் 
ெிற்ைன்ரன) ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாரண யாக! உன் 
தபற்கைார் "தமக்கு (கபாரில்) காயம் ஏற்பட்ட பிைகும் அவர்கள் 

அல்லாஹ்வுக்கும் (அவன்) தூதருக்கும் தெவிொய்த்தார்கள்' (3:172) என்பதில் 

அடங்குவர்'' என்று கூைினார்கள்.52 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உர்வா (ைஹ்) 
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அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கரளயும் ஸுரபர் (ைலி) அவர்கரளயும் கருத்தில் 

தகாண்கட ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அவ்வாறு கூைினார்கள்'' எனக் கூடுதலாக 

இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

4798 உர்வா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: என்னிடம் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
உன் தபற்கைார், "தமக்கு (கபாரில்) காயம் ஏற்பட்ட பிைகும் அல்லாஹ்வுக்கும் 
(அவன்) தூதருக் கும் தெவிொய்த்தார்கள்'' (3:172) எனும் இரை வெனத்தில் 
அடங்குவர் என்று கூைினார்கள். 
 பாடம் : 7 அபூஉரபதா பின் அல்ஜர்ைாஹ் (ைலி) அவர்களின் ெிைப்புகள்.53  

 

4799 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒவ்தவாரு 
ெமுதாயத்துக்கும் (அதன்) நம்பிக்ரகக்குரியவர் ஒருவர் உண்டு. ெமுதாயகம! 
நமது நம்பிக்ரகக்குரியவர் அபூ உரபதா பின் அல்ஜர்ைாஹ் அவர்கள்தான். 
இரத அனஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள்.54 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4800 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: யமன் (ஏமன்)வாெிகள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "எங்களுக்கு நபிவழி ரயயும் 
இஸ்லாத்ரதயும் கற்றுக்தகாடுப்பதற்காக எங்களுடன் ஒரு மனிதரை 

அனுப்பிரவயுங்கள்'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அபூஉரபதா (ைலி) அவர்களின் ரகரயப் பிடித்து, "(இகதா) 
இவர் இந்தச் ெமுதாயத்தின் நம்பிக்ரகக்குரியவர் ஆவார். (இவரை அரழத்துச் 
தெல்லுங்கள்)'' என்று கூைினார்கள்.  
 

4801 ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நஜ்ைான் 
(யமன்)வாெிகள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ் 

வின் தூதகை! நம்பிக்ரகக்குரிய மனிதர் ஒருவரை எங்களுடன் 
அனுப்பிரவயுங்கள்'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "நம்பகத் தன்ரமயில் மிகவும் முரை கயாடு 
நடந்துதகாள்ளும் நம்பிக்ரகயாளர் (அமீன்) ஒருவரை உங்களுடன் நான் 
உறுதி யாக அனுப்புகவன்'' என்று தொன்னார்கள். அப்கபாது மக்களில் பலர் 
(அந்த "அமீன்' எனும் தபயருடன் அரழப்பாளைாய்ச் தெல்லும் ெிைப்பு தமக்குக் 
கிட்டாதா என) தரலரய உயர்த்தி (கபைார்வம்) காட்டினார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூஉரபதா பின் அல்ஜர்ைாஹ் (ைலி) அவர்கரள 
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அனுப்பிரவத்தார்கள்.55 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

 

 

 

 பாடம் : 8 ஹென் மற்றும் ஹுரென் (ைலி) ஆகிகயாரின் ெிைப்புகள்56  

 

4802 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (தம் 
கபைர்) ஹென் (ைலி) அவர்கள் குைித்து, "இரைவா! நான் இவரை கநெிக்கிகைன். 
இவரையும் இவரை கநெிப்பவர்கரளயும் நீ கநெிப்பாயாக'' என்று 
பிைார்த்தித்தார்கள்.57  

 

4803 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் களுடன் ஒரு பகல் கவரளயில் புைப்பட்டுச் தென்கைன். அவர்கள் 
என்னுடன் கபெ வில்ரல; நானும் அவர்களுடன் கபெவில்ரல. (தமௌனமாக 
நடந்கதாம்.) "பனூ ரகனுகா' கரடவதீி வந்தது. பிைகு அங்கிருந்து திரும்பி (தம் 
புதல்வி) ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்களின் குடிரெக்கு வந்து, "இங்கக அந்தப் 
தபாடிப் ரபயன் (அதாவது ஹென்) இருக்கிைானா? இங்கக அந்தப் தபாடிப் 
ரபயன் இருக்கிைானா?'' என்று ககட்டார்கள். ஹெனின் தாயார், அவரை நீைாட்டி 
நறு மண மாரலரய அணிவிப்பதற்காககவ தாமதப்படுத்துகிைார் என்கை 
நாங்கள் எண்ணிகனாம். நீண்ட கநைம் கடந்திருக்கவில்ரல. அதற்குள் 
குழந்ரத (ஹென்) ஓடிவந்தார். உடகன நபியவர்களும் அவரும் 
ஒருவரைதயாருவர் கட்டியரணத்துக்தகாண்டனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரைவா! நான் இவரை கநெிக்கிகைன். இவரையும் 
இவரை கநெிப்பவர்கரளயும் நீ கநெிப்பாயாக'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள்.58 

 

 4804 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களின் 
கதாள்மீது ஹென் பின் அலீ (ைலி) அவர்கள் அமர்ந்திருப்பரத நான் கண்கடன். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "இரைவா! நான் இவரை கநெிக்கிகைன். நீயும் இவரை 
கநெிப்பாயாக'' என்று பிைார்த்தித்துக்தகாண்டிருந்தார்கள்.59  

 

4805 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (தம் கபைர்) ஹென் பின் அலீ (ைலி) அவர்க ரளத் தமது 
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கதாள்மீது ரவத்துக்தகாண்டு, "இரைவா! நான் இவரை கநெிக்கிகைன். நீயும் 
இவரை கநெிப்பாயாக'' என்று கூைிக்தகாண்டி ருந்தரத நான் கண்கடன். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

4806 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் நபி (ஸல்) 
அவர்கரளயும் (அவர் களுரடய கபைர்களான) ஹென், ஹுரென் (ைலி) 
ஆகிகயாரையும் அவர்களது கறுப்பு தவள்ரளக் ககாகவறு கழுரதயில் ஏற்ைி 
அரழத்து வந்து, நபி (ஸல்) அவர்களின் இல்லத்திற்குக் தகாண்டுவந்து 
கெர்த்கதன். இகதா இவர் (நபிக்கு) முன்பக்கத்திலும் இகதா இவர் (நபிக்கு) 
பின்பக்கத்திலும் இருந்தனர். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 9 நபி (ஸல்) அவர்கருரடய குடும்பத்தாரின் ெிைப்புகள்60  

 

4807 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் காரலயில் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஒட்டகச் கெணத்தின் உருவம் தபாைிக்கப்பட்ட கறுப்பு நிை கம்பளிப் 
கபார்ரவ அணிந்து தகாண்டு புைப்பட்டார்கள். அப்கபாது (அவர் களுரடய 
கபைர்) ஹென் பின் அலீ (ைலி) அவர்கள் வந்தார்கள். உடகன நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஹென் (ைலி) அவர்கரள (தமது கபார்ரவக்குள்) 
நுரழத்துக்தகாண்டார்கள்; பிைகு ஹுரென் (ைலி) அவர்கள் வந்தகபாது 

அவர்களும் (கபார்ரவக்குள்) நபி (ஸல்) அவர் களுடன் 
நுரழந்துதகாண்டார்கள்; பிைகு (மகள்) ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் வந்தகபாது, 

அவர்கரள யும் (கபார்ரவக்குள்) நுரழத்துக்தகாண்டார்கள். பிைகு (மருமகனும் 
தமது வடீ்டில் வளர்ந்தவருமான) அலீ (ைலி) அவர்கள் வந்தகபாது 
அவர்கரளயும் கபார்ரவக்குள் நுரழத்துக்தகாண்டார்கள். பிைகு, 

"இவ்வடீ்டாைாகிய உங்கரளவிட்டு அசுத்தத்ரத நீக்கவும், உங்கரள 

முழுரமயாகப் பரிசுத் தப்படுத்தவுகம அல்லாஹ் விரும்புகிைான்'' (33:33) எனும் 

இரைவெனத்ரத ஓதிக்காட்டினார்கள்.61 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 10 ரஸத் பின் ஹாரிஸா (ைலி), உொமா பின் ரஸத் (ைலி) 
ஆகிகயாரின் ெிைப்புகள்62  
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4808 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "வளர்ப்புப் 
புதல்வர்கரள அவர்களின் தொந்தத் தந்ரதயுடன் கெர்த்கத அரழயுங்கள்; 

அதுகவ அல்லாஹ்விடம் நீதியானது'' (33:5) எனும் இரைவெனம் 

அருளப்படும்வரை, நாங் கள் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களால் 

வளர்க்கப்பட்ட) ரஸத் பின் ஹாரிஸா (ைலி) அவர்கரள, ரஸத் பின் 
முஹம்மத் (முஹம் மதின் புதல்வர் ரஸத்) என்கை அரழத்துவந் கதாம்.63 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4809 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கரளத் தளபதி யாக்கி 
(ைாம் நாட்டுக்கு) ஒரு பரடப் பிரிரவ அனுப்பினார்கள். மக்களில் ெிலர் 

(இளம் வய ரதக் காைணம் காட்டி) உொமா (ைலி) அவர் களின் 
தரலரமரயக் குரை கூைினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (மக்களிரடகய) நின்று, "(இப்கபாது) இவைது தரலரமரய நீங்கள் 
குரை கூறுகி ைரீ்கள் என்ைால், (இது ஒன்றும் புதிதல்ல.) இதற்கு முன்பு 
(மூத்தா கபாரின்கபாது) இவரு ரடய தந்ரத (ரஸத்-ைலி)யின் தரலரமரய 
யும்தான் நீங்கள் குரை கூைிக்தகாண்டிருந் தீர்கள். அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! அவர் (ரஸத்) தரலரமப் தபாறுப்புக்கு தகுதியான வைாககவ 

இருந்தார். கமலும், அவர் மக்களி கலகய எனக்கு மிகவும் 
விருப்பமானவைாகவும் இருந்தார். அவருக்குப்பின் மக்களிகலகய இவர் 
(உொமா) என் அன்புக்குரியவர் ஆவார்'' என்று கூைினார்கள்.64 இந்த ஹதீஸ் 
நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4810 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்)மீது 

இருந்த படி, "(இப்கபாது) இவைது தரலரமரயக் குரை கூறுகிைரீ்கள் என்ைால், 

(இது ஒன்றும் புதிதல்ல!) இவருக்குமுன் இவருரடய தந்ரத (ரஸத்) 
அவர்களின் தரலரமரயயும் நீங்கள் குரை கூைிக் தகாண்டிருந்தீர்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அவர் அதற்குத் தகுதியானவைாககவ இருந்தார். 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அவர் மக்களிகலகய எனக்கு மிகவும் 
பிரியமானவைாக இருந்தார். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இவரும் அதற்குத் 
தகுதியானவகை. அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அவருக்குப்பின் (அவருரடய 
புதல்வைான) இவர் மக்களிகலகய எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர் ஆவார். இவர் 
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ததாடர் பாக உங்களுக்கு நான் அைிவுறுத்த விரும்பு கிகைன். ஏதனனில், இவர் 
உங்களில் தகுதி யானவர்களில் ஒருவைாவார்'' என்று உொமா பின் ரஸத் 
(ைலி) அவர்கரளக் குைித்துக் கூைினார்கள்.  
 

 

பாடம் : 11 அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் (ைலி) அவர்களின் ெிைப்புகள்65  

 

4811 அப்துல்லாஹ் பின் அபமீுரளக்கா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்களிடம் அப்துல்லாஹ் பின் 
ஜஅஃபர் (ைலி) அவர்கள், "நானும் நீங்களும் இப்னு அப்பாஸும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) (அவர்கள் ஒரு பயணத்ரத முடித்துத் திரும்பியகபாது) 
அவர்கரள எதிர்தகாண்டு வைகவற்கச் தென்ைரத நீங்கள் நிரனவில் 
ரவத்திருக்கிைரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் 
அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்கள், "ஆம்'' என்ைார்கள். அப்கபாது (அப்துல்லாஹ் பின் 
ஜஅஃபர் (ைலி) அவர்கள்), "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கரள 
(என்ரனயும் இப்னு அப்பாரஸயும்) வாகனத்தில் ஏற்ைிக்தகாண்டார்கள்; 

உங்கரள விட்டுவிட்டார் கள்'' என்று கூைினார்கள்.66 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் அப ீமுரளக்கா (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 4812 அப்துல்லாஹ் பின் 
ஜஅஃபர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பயணத்ரத முடித்துக்தகாண்டு (ஊருக்குள்) வரும்கபாது, அவர்களுரடய 
குடும்பத்துச் ெிறுவர்களால் அவர்கள் எதிர்தகாண்டு வை கவற்கப்படுவார்கள். 
இவ்வாறு ஒரு முரை அவர்கள் ஒரு பயணத்திலிருந்து வந்தகபாது நான் 
முந்திக்தகாண்டு அவர்களிடம் தென் கைன். உடகன அவர்கள் என்ரன (தமது 
வாக னத்தில்) முன்பக்கத்தில் ஏற்ைிக்தகாண்டார்கள். பிைகு ஃபாத்திமா (ைலி) 
அவர்களின் இரு புதல்வர்களில் ஒருவர் அங்கு தகாண்டுவைப் பட்டார். 
அவரைத் தமக்குப் பின்பக்கத்தில் ஏற்ைிக்தகாண்டார்கள். நாங்கள் மூவரும் 
ஒகை வாகனத்தில் அமர்ந்தவாறு மதீனாவிற்குள் நுரழந்கதாம். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

4813 அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் பயணத்திலிருந்து திரும்பி (ஊருக்குள்) வரும்கபாது, (அவர்களுரடய 
குடும்பத்துச் ெிறுவர்களான) நாங்கள் அவர்கரள எதிர்தகாண்டு வைகவற்கபாம். 
இவ்வாறு ஒரு முரை நானும் ஹென் அல்லது ஹுரென் ஆகிகயாரில் 
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ஒருவரும் அவர்கரள எதிர்தகாண்டு வைகவற்ைகபாது, எங்களில் ஒருவரைத் 
தமக்கு முன்பக்கத்திலும் மற்தைாருவரைப் பின்பக்கத்திலும் தமது வாகனத்தில் 

ஏற்ைிக்தகாண்டார்கள். நாங்கள் (மூவரும் ஒகை வாகனத்தில் அமர்ந்தபடி) 
மதீனாவிற்குள் நுரழந்கதாம்.  
 

4814 அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ரனத் தமது வாகனத்தில் தமக்குப் 
பின்னால் ஏற்ைிக்தகாண்டு ஒரு விையத்ரத இைகெியமாக என்னிடம் 

தொன்னார்கள். அரத நான் மக்களில் யாரிடமும் தொல்லமாட்கடன்.  
 

பாடம் : 12 இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன கதஜீா (ைலி) அவர்களின் 
ெிைப்புகள்67  

 

4815 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உலகின் (அன்ரைய) 
தபண்களிகலகய ெிைந்தவர் மர்யம் பின்த் இம்ைான் ஆவார். (இன்று) உலகப் 
தபண்களிகலகய ெிைந்தவர் கதீஜா பின்த் குரவலித் ஆவார்.68 இரத அலீ 
(ைலி) அவர்கள் கூஃபா நகரில் குைிப்பிட்டதாக அப்துல்லாஹ் பின் ஜஅஃபர் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் எட்டு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அபூகுரைப் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இரதக் கூைியகபாது அைிவிப்பாளர் வகீஉ (ைஹ்) 
அவர்கள் வானத்ரதயும் பூமிரயயும் கநாக்கி (இம்ரமயிலும் மறுரமயிலும் 
ெிைந் தவர்) என்று ரெரக தெய்தார்கள்.  
 

4816 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆண்களில் பலகபர் 
முழுரம தபற்ைிருக் கிைார்கள். ஆனால், தபண்களில் இம்ைானின் புதல்வி 
மர்யரமயும், ஃபிர்அவ்னின் துரண வியார் ஆெியாரவயும் தவிை 
கவதைவரும் முழுரம தபைவில்ரல. மற்ைப் தபண்கரள விட ஆயிைாவுக்கு 
இருக்கும் ெிைப்பானது, எல்லா வரக உணவுகரளயும்விட "ஸரீத்' (தக்கடி) 
எனும் உணவுக்கு இருக்கும் ெிைப்ரபப் கபான்ைதாகும். இரத அபூமூொ 
அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.69 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 

 4817 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (ஒரு முரை) நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் வந்து, "அல்லாஹ்வின் 
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தூதகை! இகதா! கதீஜா தம்மு டன் குழம்பு, அல்லது உணவு, அல்லது குடி 
பானம் உள்ள பாத்திைத்ரத எடுத்துக்தகாண்டு உங்கரள கநாக்கி 
வந்துதகாண்டிருக்கிைார். அவர் உங்களிடம் வந்தவுடன் அவருக்கு அவருரடய 

இரைவனின் தைப்பிலிருந்தும் என் தைப்பிலிருந்தும் முகமன் (ெலாம்) கூைி, 
அவருக்குச் தொர்க்கத்தில் கூச்ெல் குழப்பகமா கரளப்கபா காண முடியாத 
முத்து மாளிரக ஒன்று தைப்படவிருப்பதாக நற்தெய்தி தொல்லுங்கள்'' என்று 

கூைினார்கள்.70 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் அபூபக்ர் பின் அபரீைபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "என் 
தைப்பிலிருந்தும்' எனும் தொற்தைாடர் இடம்தபைவில்ரல.  
 

4818 இஸ்மாயலீ் பின் அபகீாலித் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ைலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் கதீஜா (ைலி) அவர்களிடம், அவருக்குச் தொர்க்கத்தில் முத்து 

மாளிரக ஒன்று கிரடக்கவிருப்பதாக நற்தெய்தி கூைிவந்தார்களா?'' என்று 
ககட் கடன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அபஅீவ்ஃபா (ைலி) அவர்கள், "ஆம்; 

தொர்க்கத்தில் கூச்ெல் குழப்பகமா கரளப்கபா இல்லாத முத்து மாளிரக 
ஒன்று அவர்களுக்குக் கிரடக்க விருப்பதாக நற்தெய்தி தொன்னார்கள்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.71 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4819 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கதீஜா பின் குரவலித் (ைலி) அவர்களுக்குச் தொர்க்கத்தில் மாளிரக 
ஒன்று கிரடக்க விருப்பதாக நற்தெய்தி தொன்னார்கள்.  
 

4820 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (தன்மான உணர்ச்ெியால்) கதீஜா 
(ைலி) அவர்களின் மீது நான் ரவைாக்கியம் தகாண்டரதப் கபான்று (நபி (ஸல்) 
அவர்களின் துரணவியரில்) எந்தத் துரணவியரின் மீதும் நான் ரவைாக்கியம் 
தகாண்டதில்ரல. ஏதனனில், கதீஜா (ைலி) அவர்கரள நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(அடிக்கடி) நிரனவுகூர்வரத நான் ககட்டுவந்கதன். -என்ரன நபி (ஸல்) 
அவர்கள் மணம் புரிந்து தகாள்வதற்கு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்கப கதீஜா 
இைந்துவிட்டிருந்தார்.- கமலும், முத்து மாளிரக ஒன்று தொர்க்கத்தில் 
கதீஜாவுக்கு கிரடக்கவுள்ளது என்று அவர்களுக்கு நற்தெய்தி தொல்லும்படி 
நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு அவர்களுரடய இரைவன் கட்டரளயிட்டிருந் தான். 
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நபி (ஸல்) அவர்கள் ஆட்ரட அறுத்து (அதன் இரைச்ெியில் ெிைிதளரவ) 
கதீஜா (ைலி) அவர் களின் கதாழியருக்கு அன்பளிப்பாகக் 

தகாடுத்தனுப்புவார்கள்.72  

 

4821 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: கதீஜா (ைலி) அவர்கள்மீது நான் 
ரவைாக்கி யம் தகாண்டரதப் கபான்று நபி (ஸல்) அவர் களின் கவதைந்த 
துரணவியர்மீதும் ரவைாக் கியம் தகாண்டதில்ரல. அவர்கரள நான் 
ெந்தித்ததில்ரல. நபி (ஸல்) அவர்கள் ஆட்ரட அறுத்தால், "கதீஜாவின் 

கதாழியருக்கு இரதக் தகாடுத்தனுப்புங்கள்'' என்று கூறுவார்கள். ஒரு நாள் 
நான் ரவைாக்கியம் தகாண்டு, "(தபரிய) கதீஜா!'' என்று நபி (ஸல்) அவர்களி டம் 
கூைிகனன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர் கள், "(நான் என்ன தெய்ய?) அவர்மீது 
எனக்கு அன்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுவிட்டகத!'' என்று தொன்னார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் 

ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஆட்ரட அறுக்கும் தெய்தி வரைகய 
இடம்தபற்றுள்ளது. அதற்குப் பின்னுள்ள விவைங்கள் இடம்தபைவில்ரல.  
 

4822 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நான் கதீஜா (ைலி) அவர்கள்மீது 
ரவைாக்கி யம் தகாண்டரதப் கபான்று, நபி (ஸல்) அவர் களின் கவதைந்த 
துரணவியர்மீதும் ரவைாக்கி யம் தகாண்டதில்ரல. ஏதனனில், நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கதீஜா அவர்கரளப் பற்ைி அடிக்கடி நிரனவு கூர்ந்துவந்தார்கள். 
ஆனால், நான் கதீஜா அவர்கரளப் பார்த்தகத கிரடயாது.  
 

4823 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: கதீஜா (ைலி) அவர்கள் 
இைக்கும்வரை நபி (ஸல்) அவர்கள் கவறு யாரையும் மணமுடிக்கவில்ரல. 
 

 4824 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: கதீஜா (ைலி) அவர்களின் 
(இைப்புக்குப்பின் அவர்களுரடய) ெககாதரி ஹாலா பின்த் குரவலித் (ைலி) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வை அனுமதி ககட்டார். 
உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (கதீஜா அவர்கரளப் கபான்ை 

குைலில் ஹாலாவும் அனுமதி ககட்ட காைணத்தால்) கதீஜா (ைலி) அவர்கள் 
அனுமதி ககட்கும் விதத்ரத நிரனவு கூர்ந்து மகிழ்ச்ெியால் 
(உணர்ச்ெிவெப்பட்டு) "இரைவா! இவர் ஹாலா பின்த் குரவலித்'' என்று 
கூைினார்கள். உடகன நான் கைாைமரடந்து, "எப் கபாகதா இைந்துவிட்ட 
தாரடகள் ெிவந்த ஒரு குரைைி மூதாட்டிரய ஏன் (எப்கபாது பார்த்தா லும்) 
நிரனவுகூர்கிைரீ்கள்? அவருக்குப் பதிலாக (பருவத்தாலும் அழகாலும்) அவரை 
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விடச் ெிைந்த மரனவிரய உங்களுக்கு அல்லாஹ் தகாடுத்துவிட்டாகன! 
(அப்படி யிருக்க இன்னும் ஏன் அவரைகய நிரனத்துக் தகாண்டிருக்கிைரீ்கள்?)'' 

என்று ககட்கடன்.73  

 

பாடம் : 13 ஆயிைா (ைலி) அவர்களின் ெிைப்பு74  

 

4825 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என்னிடம்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மூன்று இைவுகள் உன்ரன நான் கனவில் 
கண்டுள்களன். வானவர் ஒருவர் உன்ரனப் பட்டுத் துணிதயான்ைில் என்னிடம் 
எடுத்து வந்து, "இவர் உங்கள் மரனவி'' என்று கூறுகிைார். அப்கபாது நான் உன் 
முக்காட்டுத் துணிரய விலக்கிப் பார்த்கதன். அதில் இருந்தது நீதான். 
அப்கபாது நான் "இ(க்கனவான)து அல்லாஹ்வின் தைப்பிலிருந்து வந்ததாயின், 

இரத அல்லாஹ் நனவாக்குவான்'' என்று கூைலாகனன்.75 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) 
அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 

4826 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "எப்கபாது நீ என்மீது திருப்தியுடன் இருக்கிைாய்; எப்கபாது நீ 
என்மீது ககாபத் துடன் இருக்கிைாய் என்று நான் நன்ைாக 
அைிந்துரவத்துள்களன்'' என்று தொன் னார்கள். அதற்கு நான், "எப்படி நீங்கள் 
அைிந்து தகாள்வரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "என்மீது நீ 
திருப்தியுடன் இருக்கும் கபாது (நீ கபெினால்), "இல்ரல; முஹம்மதின் 
அதிபதிமீது ெத்தியமாக!' என்று கூறுவாய். என்மீது ககாபமாய் இருந்தால், 

"இல்ரல; இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்களுரடய அதிபதிமீது ெத்தியமாக! என்று 
கூறுவாய்'' என்று தொன்னார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! ஆம் 
(உண்ரமதான்), அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் தங்களது தபயரைத்தான் 
ககாபித்துக்தகாள்கவன் (தங்கள்மீதன்று)'' என்று கூைிகனன்.76 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாக வும் வந்தள்ளது. 
அதில், "இல்ரல; இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்களின் அதிபதிமீது ெத்தியமாக!'' 
என்பதுவரைகய இடம்தபற்றுள்ளது. அதற்குப் பின்னுள்ளரவ 
இடம்தபைவில்ரல.  
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4827 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் களுக்கு அருகில் தபாம்ரமகள் ரவத்து விரளயாடுகவன். என் 
கதாழியர் என்னிடம் (விரளயாட) வருவார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கரளக் கண்டதும் என் கதாழியர் (பயந்துகபாய்) ஒளிந்துதகாள்வார் கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் கதாழியரை (என்னுடன் 

கெர்ந்து விரளயாட) என்னிடம் அனுப்பிரவப் பார்கள்.77 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஜரீர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 

"நான் நபி (ஸல்) அவர்களது இல்லத்தில் தபாம்ரமகள் ("பனாத்') ரவத்து 
விரளயாடுகவன்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

4828 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: மக்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என் வடீ்டில் தங்கும் முரை நாரளகய, தம்முரடய 
அன்பளிப்புகரள (அவர்களுக்கு) வழங்குவதற்காகத் கதர்ந்ததடுத்துவந்தார்கள். 
அதன் மூலம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உவப்ரபப் தபை 
விரும்பிகய அப்படிச் தெய்தனர்.78  

 

4829 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியர் நபியவர்களின் புதல்வி 
ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கரள (ஒரு முரை) நபியவர்களிடம் 
அனுப்பிரவத்தார்கள். ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள், நபி (ஸல்) அவர்களி டம் 
வந்து, உள்கள வை அனுமதி ககட்டார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 
என்னுடன் எனது கபார்ரவக்குள் படுத்திருந்தார்கள். ஃபாத்திமா (ைலி) 
அவர்களுக்கு உள்கள வை அனுமதி யளித்தார்கள். ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் 
(உள்கள வந்து), "அல்லாஹ்வின் தூதகை! தங்கள் துரணவியர் 
அபூகுஹாஃபாவின் புதல்வர் (அபூபக்ர்) உரடய மகள் (ஆயிைா) விையத் தில் 
(தாங்கள் அன்பு காட்டுவரதப் கபான்கை பிை துரணவியரிடமும் அன்பு 
காட்டி) நீதி யுடன் நடந்துதகாள்ளும்படி ககட்டு என்ரனத் தங்களிடம் 

அனுப்பிரவத்துள்ளார்கள்'' என்று கூைினார். நான் அரமதியாக இருந்கதன். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "என் அன்பு மககள! நான் கநெிப்பரத நீயும் கநெிப்பாய் 

அல்லவா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், "ஆம் (தாங்கள் கநெிப்பரத 

நானும் கநெிக்கிகைன்)'' என்று கூைினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் (என்ரனக் 

காட்டி) "அப்படியானால், இவரை கநெிப்பாயாக'' என்று கூைினார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் இவ்வாறு கூைியரதக் ககட்டு ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் எழுந்து, நபி 

2248

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நபித் ததாழர்களின் சிறப்ப�கள்



 
 
 

(ஸல்) அவர்களின் துரணவியரிடம் திரும்பிச் தென்று, தாம் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் தொன்னரதயும் அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் அளித்த 
பதிரலயும் ததரிவித்தார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியர், 

எங்களுக்கு நீங்கள் எந்த நன்ரமயும் தெய்து விட்டதாக நாங்கள் 
கருதவில்ரல. ஆககவ, (மீண்டும்) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் திரும்பிச் தென்று, 

"தங்கள் துரணவியார் அபூகுஹாஃபாவின் புதல்வர் (அபூபக்ர்) உரடய மகள் 
(ஆயிைா) விையத் தில் நீதியுடன் நடந்துதகாள்ளும்படி ககட்கிைார்கள்'' என்று 
கூறுமாறு தொன்னார்கள். அதற்கு ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! (இனி) ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் ததாடர்பாக நான் 
நபியவர்களிடம் ஒருகபாதும் கபெமாட்கடன்'' என்று கூைி (மறுத்து) விட்டார்கள். 
ஆககவ, நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியர் தங்களில் ஒருவைான ரஸனப் 
பின்த் ஜஹ்ஷ் (ைலி) அவர்கரள அனுப்பிரவத்தார்கள். ரஸனப் அவர்கள்தான் 
நபியவர்களின் துரணவியரில் நபியவர்களிடம் அந்தஸ்து தபற்ைிருந்த 
விையத்தில் எனக்குப் கபாட்டியாக இருந்தவைாவார். மார்க்க ஈடுபாட்டிலும் 
இரைவரன அஞ்ெி நடப்பதிலும் உண்ரம கபசுவதிலும் உைவுகரள 
அனுெரிப்பதிலும் தாைாளமாகத் தானம் வழங்குவதிலும் இரைதநருக்கத்ரதயும் 
வாய்ரமரயயும் தரும் நற்தெயல்களில் தம்ரமத் தீவிைமாக 

ஈடுபடுத்திக்தகாள்வதிலும் ரஸனப் அவர்கரளவிடச் ெிைந்த ஒரு தபண்ரண 
நான் ஒருகபாதும் கண்டதில்ரல. ஆயினும், அவர் விரைவாகக் 
ககாபப்படக்கூடியவைாக இருந்தார். அகத கவகத்தில் ககாபம் 
தணியக்கூடியவைாகவும் இருந்தார். அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து 
உள்கள நுரழய அனுமதி ககட்டார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கபார்ரவக்குள் என்னுடன் இருந்தார்கள். ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் தம்மிடம் 
வந்தகபாது இருந்த நிரல யிகலகய அப்கபாதும் நபியவர்கள் இருந்தார் கள். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ரஸனப் (ைலி) அவர்களுக்கு உள்களவை அனுமதியளித் 
தார்கள். ரஸனப் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! தாங்கள் 
அபூகுஹாஃபாவின் புதல்வர் (அபூபக்ர்) உரடய புதல்வி (ஆயிைா) 
விையத்தில் (அவரிடம் அன்பு காட்டுவரதப் கபான்கை தங்களிடமும் 
அன்புகாட்டி) நீதியுடன் நடந்துதகாள்ளுமாறு ககட்டு என்ரனத் தங்க ளிடம் 
தங்களுரடய துரணவியர் அனுப்பியுள்ளார்கள்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு 
ரஸனப் என்ரன எல்ரலமீைி ஏெினார். நான் (அவருக்குப் பதில் தொல்ல) நபி 
(ஸல்) அவர்கள் எனக்கு அனுமதியளிக்கிைார்களா எனக் காத்திருந்கதன். கண் 

ொரடயாவது தெய்கிைார் களா என்று எதிர்பார்த்கதன். ஆனால், ரஸனப் 
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அவர்கள் ததாடர்ந்து ஏெிக்தகாண்கடகபாக அவருக்கு நான் பதிலடி 
தகாடுப்பரத நபி (ஸல்) அவர்கள் தவறுக்கமாட்டார்கள் என நான் அைிந்து 
தகாண்கடன். நான் அவருக்குப் பதில் தொல்ல ஆைம்பித்து, அவரை 
வாயரடக்கச் தெய்ய நீண்ட கநைம் பிடிக்கவில்ரல. அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் புன்னரகத்தபடிகய "இவள் அபூபக்ரின் மகளாயிற்கை!'' என்று 
கூைினார்கள்.79 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், அதில் "நான் 
அவருக்குப் பதில் தொல்ல ஆைம்பித்து, தவகுவிரைவி கலகய அவரை 
முற்ைாக அடக்கிவிட்கடன்'' என்று ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக 

இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

4830 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (மைணப் படுக்ரகயில் இருந்தகபாது) என்னி டம் தங்கும் நாள் 
தள்ளிப்கபாவதாக எண்ணிக் தகாண்டு, "இன்று நான் எங்கிருப்கபன்? நாரள 
நான் எங்கிருப்கபன்?'' என்று ககட்டுக்தகாண் டிருந்தார்கள். எனது முரைநாளில் 
எனது நுரையைீலு(ள்ள பகுதி)க்கும் காரைதயலும் பு(ள்ள பகுதி)க்கும் நடுவில் 
(அவர்கள் தரல ொய்ந்திருந்த நிரலயில்) அவர்களின் உயிரை அல்லாஹ் 
ரகப்பற்ைினான்.80  

 

4831 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இைப்பதற்கு முன்பு அவர்கள் என் தநஞ்ெின் மீது தம்ரமச் 
ொய்த்தபடி இருக்க, அவர்கள் (வாய்) பக்கம் நான் காது தாழ்த்திக் 
ககட்டுக்தகாண்டிருந்த கபாது, அவர்கள் "இரைவா! என்ரன மன்னித்து, 

எனக்குக் கருரண புரிவாயாக! (தொர்க்கத்தில்) என்ரன (உயர்ந்த) 
கதாழர்களுடன் கெர்த்தருள்வாயாக'' என்று பிைார்த்திப்பரத நான் 
தெவியுற்கைன்.81 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர் கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4832 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: "உலக வாழ்வு, மறுரம வாழ்வு 
ஆகிய இைண்டில் தாம் விரும்பியரதத் கதர்ந்ததடுத் துக்தகாள்ளும் வாய்ப்பு 
வழங்கப்படாமல் எந்த இரைத்தூதரும் இைப்பதில்ரல'' என்று (நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறுவரத) நான் தெவியுற்று வந்கதன். நபி (ஸல்) அவர்கள் எந்த 
கநாயில் இைந் தார்ககளா அந்த கநாயின்கபாது அவர்களின் ததாண்ரட 
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கட்டிக்தகாண்டுவிட (கம்மிய, கை கைப்பான குைலில்), "அல்லாஹ்வின் அருள் 

தபற்ை இரைத்தூதர்கள், உண்ரமயாளர்கள், உயிர்த் தியாகிகள், நல்லவர்கள் 

ஆகிகயாரு டன் இருப்பார்கள். இவர்கள்தான் மிகச் ெிைந்த நண்பர்கள் ஆவர்'' 

(4:69) எனும் இரைவெனத் ரதக் கூறுவரத நான் ககட்கடன். ஆககவ "இம்ரம 
மறுரம ஆகிய இைண்டிதலான்ரைத் கதர்வு தெய்யும் வாய்ப்பு இப்கபாது 

அவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டுவிட்டது'' என்று நான் எண்ணிக்தகாண்கடன்.82 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4833 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ஆகைாக்கியமானவர்களாய் இருந்தகபாது, "தொர்க்கத்தில் தமது இருப்பிடம் 
காட்டப்பட்டு, பிைகு (இன்னும் ெில காலம் உயிர்வாழ்வதற்கு) 
வாய்ப்பளிக்கப்படாத வரை எந்த இரைத் தூத(ரின் உயி)ரும் 

ரகப்பற்ைப்படவில்ரல'' என்று கூறுவார்கள். பிைகு அவர்களுக்கு கநாய் கண்டு, 

அவர் கள் தமது தரலரய எனது மடிமீது ரவத்தி ருந்த நிரலயில் ெிைிது 
கநைம் மயக்கமுற்ைார் கள். பிைகு அவர்களுக்கு மயக்கம் ததளிந்த கபாது 
வடீ்டின் கூரைரய கநாக்கி அவர் களின் பார்ரவ நிரலகுத்தி நின்ைது. பிைகு, 

"இரைவா! (தொர்க்கத்தில்) உயர்ந்த கதாழர்க ளுடன் (என்ரனச் கெர்த்தருள்)'' 
என்று தொன் னார்கள். அப்கபாது நான், "அவர்கள் (இப் கபாது) நம்முடன் 
இருப்பரத விரும்பவில்ரல; (மறுரமப் தபருவாழ்ரவத் கதர்ந்ததடுத்துக் 

தகாண்டுவிட்டார்கள்)'' என்று (மனதிற்குள்) கூைிக்தகாண்கடன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆகைாக்கியமானவர்களாய் இருந்தகபாது, "தொர்க்கத்தில் 
தமது இருப்பிடம் காட்டப்பட்டுப் பிைகு (இன்னும் ெில காலம் உயிர் 
வாழ்வதற்கு) வாய்ப்பளிக்கப்படாத வரை எந்த இரைத்தூத(ரின் உயி)ரும் 

ரகப்பற்ைப்படவில்ரல'' என்று அவர்கள் கூைிய தொல் இதுதான் என நான் 

புரிந்துதகாண்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கபெிய இறுதி 
வார்த்ரத "அல்லாஹும்மர் ைஃபகீ்கல் அஃலா' (இரைவா! உயர்ந்த 
கதாழர்களுடன் என்ரனயும் கெர்த்தருள்) என்பதாககவ இருந்தது. இரத 
அைிஞர்கள் பலர் கூடியிருந்த அரவயில் ெயதீ் பின் அல்முெய்யப், உர்வா பின் 
அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) ஆகிகயார் அைிவித்தனர்.83  
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4834 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பயணம் கமற்தகாள்ள விரும்பினால் தம் துரணவியரிரடகய 
ெீட்டுக் குலுக்குவார்கள். (யாருûரடய தபயர் வருகிைகதா அவரைத் தம்முடன் 
அரழத்துச் தெல்வார்கள்.) (ஒரு முரை) எனது தபயரும் ஹஃப்ஸாவின் 

தபயரும் (குலுக்கலில்) வந்தன. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களு டன் 
நாங்கள் இருவரும் புைப்பட்டுச் தென் கைாம். இைவு கநைப் பயணத்தில் 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னுடன் கபெிக் 
தகாண்கடவருவார்கள். (ஒரு நாள்) ஹஃப்ஸா என்னிடம், "இன்ைிைவு நீங்கள் 

எனது ஒட்டகத் தில் பயணம் தெய்துபாருங்கள்; நான் உங்களது ஒட்டகத்தில் 
பயணம் தெய்துபார்க்கிகைன்'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ெரி'' என்று (ெம்மதம்) 
கூைிகனன். ஆககவ, நான் ஹஃப்ஸாவின் ஒட்டகத் தில் ஏைிக்தகாண்கடன்; 

ஹஃப்ஸா எனது ஒட்டகத்தில் ஏைிக்தகாண்டார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (நான் முதலில் ஏைிவந்த) எனது ஒட்டகத்ரத கநாக்கி 
வந்தார்கள். அதில் ஹஃப்ஸா இருந்தார். அவருக்கு அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் முகமன் (ெலாம்) தொன்னார்கள். பிைகு அவருடன் 
பயணத்ரதத் ததாடர்ந்தார்கள். (பயணத்தின் இரடகய) அவர்கள் ஓர் இடத்தில் 
இைங்கித் தங்கினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளக் 
காணாமல் அவர்கரள நான் கதடிகனன். (தன்மான உணர்வினால்) எனக்கு 
கைாைம் ஏற்பட்டது. அவர்கள் இைங்கிய அந்த கநைம் நான் எனது இரு 
கால்கரளயும் "இத்கிர்' புற்களுக்கிரடகய (புகுத்தி) ரவத்துக்தகாண்டு, 

"இரைவா! ஒரு கதரளகயா அல்லது பாம்ரபகயா என்மீது ஏவிவிடு! அது 

என்ரனத் தீண்டட்டும்'' என்று தொன்கனன். (இப்படி என்ரன நாகன கடிந்து 

தகாள்ளத்தான் முடிந்தகத தவிை,) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள 

(ஹஃப்ஸாவுடன் தங்கியதற்காக) என்னால் ஒன்றும் தொல்ல 
முடியவில்ரல.84 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4835 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (உலகின் மற்ை) 
தபண்கரளக் காட்டிலும் ஆயிைாவுக்கு இருக்கும் ெிைப்பானது, (மற்ை) 
உணவுகரளக் காட்டிலும் "ஸரீத்' (தக்கடி) எனும் உணவுக்கு இருக்கும் 

ெிைப்ரபப் கபான்ைதாகும். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.85 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
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4836 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு நாள்) 
என்னி டம், "(இகதா வானவர்) ஜிப்ரீல் உனக்கு முகமன் (ெலாம்) கூறுகிைார்'' 

என்று தொன்னார் கள். நான் "வ அரலஹிஸ் ஸலாம் வ ைஹ்மத் துல்லாஹி'' 
(அவர்மீதும் ொந்தியும் இரைவ னின் கருரணயும் உண்டாகட்டும்) என்று 
(பதில் ெலாம்) தொன்கனன்.86 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கவகைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4837 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு நாள் என்னிடம்) 
"ஆயிஷ்! இகதா (வானவர்) ஜிப்ரீல் உனக்கு ெலாம் உரைக்கின்ைார்'' என்று 
தொன்னார்கள். நான் "வ அரலஹிஸ் ஸலாம் வ ைஹ்மத்துல்லாஹி'' 
(அவர்மீதும் ொந்தியும் இரைவனின் கருரணயும் உண்டாகட்டும்) என்று (பதில் 
ெலாம்) தொன்கனன். நான் பார்க்க முடியாதரத அவர்கள் பார்க்கிைார் கள்.87  

 

பாடம் : 14 "உம்மு ஸர்உ' எனும் தபண்ரணப் பற்ைிய தெய்தி.  
 

4838 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (முற்காலத்தில்) பதிதனான்று 
தபண்கள் (ஓரிடத்தில் கூடி) அமர்ந்துதகாண்டு ஒவ்தவா ருவரும் தத்தம் 
கணவர் குைித்த தெய்திகளில் எரதயும் மூடிமரைக்காமல் (உள்ளரத 

உள்ளபடி) உரைப்பததன உறுதிதமாழியும் தீர்மானமும் எடுத்துக்தகாண்டனர். 
முதலாவது தபண் கூைினார்: என் கணவர் (உயைமான) மரலச் ெிகைத்தில் 

ரவக்கப்பட்டுள்ள மிகவும் இரளத்துப்கபான ஒட்டகத்தின் இரைச்ெிக்கு 
நிகைானவர். (இரளத்த ஒட்டகத்தின் இரைச்ெியாயினும் அரத எடுக்க) கமகல 
தெல்லலாம் என்ைால், (அந்த மரலப் பாரத) சுலபமானதாக இல்ரல. 
(ெிைமத்ரதத் தாங்கி) கமகல ஏை (அது ஒன்றும்) தகாழுத்த (ஒட்டகத்தின்) 
இரைச்ெியு மில்ரல.88 இைண்டாவது தபண் கூைினார்: நான் என் கணவர் 
பற்ைிய தெய்திகரள அம்பலப்படுத்தப் கபாவதில்ரல. (அப்படி அம்பலப்படுத்த 
முயன்ைாலும்) அவரைப் பற்ைிய தெய்திகரள ஒன்றுகூட விடாமல் தொல்ல 
முடியுமா என்ை அச்ெமும் எனக்கு உண்டு. அவ்வாறு கூறுவதானாலும் 
அவைது தவளிப்பரடயான மற்றும் அந்தைங்கமான குற்ைங்கரளத்தான் கூை 
கவண்டியதிருக்கும். மூன்ைாவது தபண் கூைினார்: என் கணவர் மிகவும் 
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உயைமான மனிதர். அவரைப் பற்ைி நான் (ஏகதனும்) கபெி (அது அவைது 
காதுக்கு எட்டி)னால் நான் விவாகைத்துச் தெய்யப்பட்டு விடுகவன்; (அகத 
கநைத்தில் அவரைப் பற்ைி எதுவும் கபொமல்) நான் தமௌனமாயிருந்தால் 
அந்தைத்தில் விடப்படுகவன். (என்னுடன் நல்லபடியாக வாழவுமாட்டார்; 

என்ரன விவா கைத்தும் தெய்யமாட்டார்.) நான்காவது தபண் கூைினார்: என் 
கணவர் (மக்கா உள்ளிட்ட) "திஹாமா' பகுதியின் இைவு கநைத்ரதப் கபான்ைவர் 
(இதமானவர்). (அவரி டம்) கடும் தவப்பமும் இல்ரல; கடுங்குளிருமில்ரல. 
(அவரைப் பற்ைி எனக்கு) அச்ெமும் இல்ரல; (என்ரனப் பற்ைி அவரும்) 
துச்ெமாகக் கருதியதுமில்ரல. ஐந்தாவது தபண் கூைினார்: என் கணவர் 
(வடீ்டுக்குள்) நுரழந்தால், ெிறுத்ரதயாகிவிடுவார். தவளிகய கபானால் 
ெிங்கமாகிவிடுவார். (வடீ்டினுள்) தாம் கண்டுபிடித்த (குரைபாடுகள் 
முதலிய)ரவ பற்ைி எதுவும் ககட்கமாட்டார்.89 ஆைாவது தபண் கூைினார்: என் 
கணவர் உண்டாலும் வாரி வழித்து உண்டுவிடுகிைார். குடித்தாலும் மிச்ெம் மீதி 
ரவக்காமல் குடித்துவிடுகிைார். படுத்தாலும் (விலகி) சுருண்டு கபாய்ப் 
படுத்துக்தகாள்கிைார். என் ெஞ்ெலத்ரத அைிய தம் ரகரயக்கூட அவர் (என் 
ஆரடக்குள்) நுரழப்பதில்ரல.90 ஏழாவது தபண் கூைினார்: என் கணவர் 
"விவைமில்லாதவர்' அல்லது "ஆண்ரமயில்லா தவர்'; ெற்றும் 
விகவகமில்லாதவர். எல்லா கநாய்களும் (குரைகளும்) அவரிடம் உண்டு. 
(அவரிடம் கபெினால் உன்ரன ஏசுவார். ககலி தெய்தால்) உன் தரலரயக் 

காயப்படுத்துவார். (ககாபம் வந்துவிட்டால்) உன் உடரலக் காயப் படுத்துவார். 
அல்லது இைண்ரடயும் தெய்வார். எட்டாவது தபண் கூைினார்: என் கணவர் 
முகர்வதற்கு மரிக்தகாழுந்ரதப் கபான்று மணக்கக்கூடியவர்; ததாடுவதற்கு 
முயரலப் கபான்ை (மிருதுவான கமனி உரடய)வர். ஒன்பதாவது தபண் 
கூைினார்: என் கணவர் (அவரை நாடி வருகவாரைக் கவரும் வரகயில்) 
உயைமான தூண்(கள் தகாண்ட மாளிரக) உரடயவர். நீண்ட வாளுரை 
தகாண்ட (உயைமான)வர். (விருந்தினருக்கு ெரமத்துப் கபாட்டு வடீ்டு 
முற்ைத்தில்) ொம்பரல நிரைத்து ரவத்திருப்பவர். (மக்கள் அவரைச் 
ெந்திப்பதற்கு வெதியாக) ெமுதாயக் கூடத்திற்கு அருகிகலகய வடீ்ரட 
அரமத்திருப்பவர். பத்தாவது தபண் கூைினார்: என் கணவர் தெல்வந்தர். 
எத்துரண தபரும் தெல்வந்தர் ததரியுமா? எல்லா தெல்வந்தர்கரளயும்விட 
கமலான தெல்வந்தர். அவரிடம் ஏைாளமான ஒட்டகங்கள் உள்ளன. (அவற்ரை 
அறுத்து விருந்தினருக்குப் பரிமாறுவதற்கு வெதியாகப்) தபரும்பாலும் அரவ 
ததாழுவங் களிகலகய இருக்கும். (விருந்தினர் வைாத ெில நாட்களில் மட்டும்) 
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குரைவாககவ கமய்ச்ெலுக்கு விடப்படும். (விருந்தினர் வருரகரய முன்னிட்டு 
மகிழ்ச்ெியில் ஒலிக்கப்படும்) குழகலாரெரய அந்த ஒட்டகங்கள் 
ககட்டுவிட்டால், தாம் அழிந்கதாம் என அரவ உறுதி தெய்துதகாள்ளும். 
பதிதனான்ைாவது தபண் (அவர்தான் உம்மு ஸர்உ) கூைினார்: என் கணவர் 
(தபயர்) அபூஸர்உ. அபூஸர்உ எத்தரகயவர் ததரியுமா? ஆபைணங்கரள அவர் 
என் காதுகளில் ஊஞ்ெலாடச் தெய்தி ருக்கிைார். (ஆரெயாரெயாக 
உணவளித்து) என் புஜங்கரளக் தகாழுக்கச் தெய்துள்ளார். அவர் என்ரனப் 
பூரிப்பரடயச் தெய்திருக்கிைார். என் மனம் நிரைந்திருக்கிைது. ஒரு மரலக் 
குரகயில் (அல்லது "ைிக்' எனுமிடத்தில்) ெிைிய ஆட்டு மந்ரதயுடன் 
(திரிந்துதகாண்டு) இருந்த குடும்பத்தில் என்ரனக் கண்ட அவர், என்ரன 
(மரனவியாக ஏற்று) குதிரைகளும் ஒட்டகங்களும் உள்ள, தானியக் 

களஞ்ெியமும் கால்நரடச் தெல்வங்களின் அைவமும் நிரைந்த (அவைது 
பண்ரண) வடீ்டில் என்ரன வாழச் தெய்தார். நான் அவரிடம் (சுதந்திைமாகப்) 
கபசு கவன்; நான் அலட்ெியப்படுத்தப்பட்டதில்ரல. நான் தூங்கினாலும் 
(நிம்மதியாக) முற்பகல் வரை தூங்குகிகைன். (என் தூக்கத்ரத யாரும் 
கரலப்பதில்ரல.) நான் (உண்டாலும்) பருகினா லும் தபருமிதப்படும் அளவுக்கு 
(உண்ணு கிகைன்) பருகுகிகைன். (என் கணவரின் தாயார்) "உம்மு அபஸீர்உ' 

எத்தரகயவர் ததரியுமா? அவைது வடீ்டுத் தானியக் களஞ்ெியம் (எப்கபாதும்) 
கனமாககவ இருக்கும். அவைது வடீு விொலமானதாககவ இருக்கும். (என் 
கணவரின் புதல்வர்) "இப்னு அப ீஸர்உ' எத்தரகயவர் ததரியுமா? அவைது 

படுக்ரக உருவப்பட்ட ககாரைரயப் கபான்று (அல்லது உரையிலிருந்து 
எடுக்கப்பட்ட வாரளப் கபான்று தமல்லியதாக) இருக்கும். (கச்ெிதமான 
உடலரமப்பு உள்ளவர்.) ஓர் ஆட்டுக் குட்டியின் ெப்ரப (இரைச்ெி) அவைது 
வயிரை நிரைத்துவிடும். (அந்த அளவுக்குக் குரைவாக உண்ணுபவர்.) (என் 
கணவரின் புதல்வி) பின்த் அபஸீர்உ எத்தரகயவர் ததரியுமா? தம் தாய் 

தந்ரதக்கு அடங்கி நடப்பவர். (கட்டான உடல்வாகு தகாண்ட) அவைது ஆரட 
நிரைவானதாக இருக்கும். அண்ரட வடீ்டுக்காரி அவரைக் கண்டு தபாைாரம 
தகாள்வாள். (என் கணவர்) அபூஸர்உ உரடய பணிப்தபண் எத்தரகயவர் 
ததரியுமா? அவள் எங்கள் (இைகெியச்) தெய்திகரள அைகவ 
தவளியிடுவதில்ரல. வடீ்டிலுள்ள உணவுப் தபாருட்கரளச் கெதப் 
படுத்துவதுமில்ரல. வடீ்டில் குப்ரபகூளங்கள் கெை விடுவதுமில்ரல. 
(அவ்வளவு நம்பிக்ரக யானவள்; தபாறுப்பு மிக்கவள்; தூய்ரம விரும்பி.) (ஒரு 
நாள்) பால் பாத்திைங்களில் (கமார் கரடந்து) தவண்தணய் எடுக்கப்படும் 
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(வெந்த கால அதிகாரல) கநைம் (என் கணவர்) "அபூஸர்உ' தவளிகய தென்ைார். 
(வழியில்) ஒரு தபண்ரணச் ெந்தித்தார். அவளுடன் ெிறுத்ரதகள் கபான்ை 
அவளுரடய இரு குழந்ரதகள் இருந்தன. அந்தக் குழந்ரதகள் அவளது 
இடுப்புக்குக் கீகழ (மடியில்) இருந்து இரு மாதுளங்கனிகரளத் ததாட்டு 
விரளயாடிக்தகாண்டிருந்தனர். ஆககவ, (அவளது கட்டழகில் மனûரதப் பைி 
தகாடுத்து) என்ரன மணவிலக்குச் தெய்துவிட்டு, அவரள 
மணமுடித்துக்தகாண்டார். அவருக்குப் பின்னர் இன்தனாரு நல்ல மனிதருக்கு 
நான் வாழ்க்ரகப்பட்கடன். அவர் அதி விரைவாகச் தெல்லும் குதிரையில் ஏைி, 
(பஹ்ரைன் நாட்டிலுள்ள) "கத்து' எனும் இடத்ரதச் கெர்ந்த ஈட்டிதயான்ரைப் 
பிடித்துக்தகாண்டு புைப்பட்டுச் தென்ைார். மாரலயில் வடீு திரும்பியகபாது, 

ஏைாளமான கால்நரடகரள என்னிடம் தகாண்டுவந்தார். ஒவ்தவாரு 
கால்நரடயிலிருந்தும் ஒரு கஜாடிரய எனக்கு வழங்கினார். "(இவற்ரை 
அறுத்து) உம்மு ஸர்உகவ! (நன்ைாக) நீயும் ொப்பிடு; உன் தாய் வடீ்டாருக்கும் 
ொப்பிடக் தகாடு'' என்ைார். (ஆனாலும்) அவர் எனக்கு (அன்புடன்) வழங்கிய 
அரனத்துப் தபாருள்கரளயும் ஒன்ைாய்க் குவித்தாலும், (என் முதல் கணவ 
ைான) அபூஸர்உவின் ெின்னஞ்ெிறு பாத்திைத் தின் அந்தஸ்ரதக்கூட அரவ 
எட்டா. (ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்:) (என்னருரமக் கணவைான) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "(ஆயிைாகவ!) உம்மு 
ஸர்வுக்கு அபூஸர்உ எப்படிகயா அப்படிகய உனக்கு நானும் (ெிைிரதக் 
தகாடுத்தாலும் ெிைப்பாகக் தகாடுக்கும் அன்பான கணவைாக) இருப்கபன்'' 

என்ைார்கள்.91 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், ஏழாவது தபண் "(என் 
கணவர்) ஆண்ரமயில்லாதவர்'' என்று மட்டும் கூைியதாக இடம் தபற்றுள்ளது; 

(அல்லது விவைமில்லாதவர் எனும்) ஐயப்பாடு இடம்தபைவில்ரல. 
(அபூஸர்உவின் புதல்வி குைித்து) "அவள் கமலாரட தவறுரமயானவள்; 

(அவளுரடய கணவரின்) துரணவியரிகலகய கமலானவள்; அவளுரடய 
ெக்களத்தியரை மலடியாக்கிவிட்டாள்'' என்று காணப்படுகிைது. (அபூஸர்உவின் 
பணிப்தபண் குைித்து) "அவள் (உணவுப் தபாருட்கரள) கெதப்படுத்துவதில்ரல'' 

என்பரதக் குைிக்க ("வலா துனக்கிஸு' என்பதற்குப் பதிலாக) "வலா தன்குஸு 
மீைத்தனா தன்கீஸா' என்று காணப்படுகிைது. "(என் இைண்டாம் கணவர்) 
இரைச்ெிக்காக அறுக்கப்படும் ஒவ்தவாரு கால்நரடயிலிருந்தும் ஒரு 
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கஜாடிரய எனக்கு வழங்கினார்'' என்று "உம்மு ஸர்உ' கூைியதாக 
இடம்தபற்றுள்ளது. 
 

 பாடம் : 15 நபி (ஸல்) அவர்களின் புதல்வி ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்களின் 
ெிைப்பு கள்92  

 

4839 மிஸ்வர் பின் மக்ைமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்) 
மீதிருந்தபடி, "ஹிைாம் பின் அல்முஃகீைா ககாத்திைத்தார், தங்கள் (உைவினைான 

அபூ ஜஹ்லுரடய) மகரள அலீ பின் அபதீாலிப் அவர்களுக்கு 
மணமுடித்துரவக்க (என்னி டம்) அனுமதி ககாரினர். அவர்களுக்கு நான் 
அனுமதியளிக்கமாட்கடன். மீண்டும் அவர்களுக்கு நான் 
அனுமதியளிக்கமாட்கடன். மீண்டும் அவர் களுக்கு நான் 

அனுமதியளிக்கமாட்கடன். (எத்தரன முரை ககட்டாலும் 
அனுமதியளிக்கமாட்கடன்.) அலீ பின் அபதீாலிப் அவர்கள் என் மகரள 
(ஃபாத்திமாரவ) மணவிலக்குச் தெய்துவிட்டு, அவர்களுரடய மகரள 
மணமுடித்துக்தகாள்ள விரும்பினாகல தவிை (அவர்களுக்கு நான் அனுமதி 
வழங்கமாட்கடன்). என் மகள் (ஃபாத்திமா), என்னில் ஒரு பகுதியாவார். அவரை 
தவறுப்பரடயச் தெய்வது என்ரன தவறுப்பரடயச் தெய்வதாகும். அவரை 
மனகவதரனப்படுத்துவது என்ரன மனகவதரனப்படுத்துவதாகும்'' என்று 
தொன்னார்கள்.93 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4840 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (என் மகள்) 
ஃபாத்திமா என்னில் ஒரு பகுதியாவார்; அவரை மனகவதரனப்படுத்து வது 

என்ரன மனகவதரனப்படுத்துவதாகும். இரத மிஸ்வர் பின் மக்ைமா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

4841 அலீ பின் அல்ஹுரென் (ரஸனுல் ஆபிதீன் - ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நாங்கள் (எங்கள் தந்ரத) ஹுரென் பின் அலீ (ைலி) அவர்கள் 
தகால்லப்பட்ட காலத்தில் யஸீத் பின் முஆவிரயôரவச் ெந்தித்துவிட்டு, 

மதீனாவுக்கு வந்கதாம்.94 அங்கு என்ரன மிஸ்வர் பின் மக்ைமா (ைலி) அவர்கள் 
ெந்தித் தார்கள். அப்கபாது அவர்கள், "என்னிடம் தங்க ளுக்குத் கதரவ 
ஏதுமிருக்கிைதா? அரத நிரைகவற்ைிட எனக்குக் கட்டரளயிடுகிைரீ்களா? (நான் 
நிரைகவற்ைித்தை ஆயத்தமாயிருக்கிகைன்)'' என்று ககட்டார்கள். நான் 
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அவர்களிடம், "அப்படி ஏதுமில்ரல'' என்று பதிலளித்கதன். மிஸ்வர் (ைலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது வாரள என்னிடம் 

தகாடுக்கி ைரீ்களா? ஏதனனில், அந்த (பனூ உமய்யா) கூட்டத்தார் தமது 

அதிகாைத்ரதப் பயன்படுத்தி உங்களிட மிருந்து அந்த வாரளப் 

பைித்துக்தகாள்வார்ககளா என்று நான் அஞ்சுகிகைன். அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! நீங்கள் அரத என்னிடம் தகாடுத்தால் என் உயிர் கபாகும்வரை 
ஒருகபாதும் அது அவர்களிடம் கபாய்ச் கெைாது'' என்று கூைினார்கள்.95 (பிைகு 
பின்வரும் ெம்பவத்ரத விவரிக்கலா னார்கள்:) ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் (தம் 
துரணவியாக) இருக்கும்கபாகத, அலீ பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கள் 
அபூஜஹ்லுரடய மகரள (மணந்து தகாள்ளப்) தபண் கபெினார்கள். (இது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் காதுக்கு எட்டிய கபாது) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அது குைித்து மக்களிடம் தமது இந்த 

மிம்பரில் (நின்ைபடி) உரையாற்ைியரத நான் தெவியுற் கைன். -அப்கபாது நான் 
பருவ வயரத அரடந்துவிட்டிருந்கதன்.- அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(என் மகள்) ஃபாத்திமா என்னில் ஒரு பகுதி யாவார். அவர் தனது 
மார்க்க விவகாைத்தில் கொதரனக்குள்ளாக்கப்படுவார் என்று நான் 
அஞ்சுகிகைன்'' என்று கூைிவிட்டு, பனூ அப்தி ைம்ஸ் குலத்ரதச் கெர்ந்த 

தம்முரடய மருமகன் ஒருவரை ("அபுல்ஆஸ் பின் ைபஆீ') பற்ைிக் 

குைிப்பிட்டார்கள்; அவர் (அவருரடய மாமனாைான) தம்முடன் நல்ல 
மருமகனாக நடந்துதகாண்டரதப் பாைாட்டினார்கள்: அப்கபாது அவர்கள், "அவர் 
என்னிடம் கபெி னார். (கபெியபடி) வாய்ரமயுடன் நடந்துதகாண்டார். எனக்கு 
வாக்குறுதியளித்தார்; அரத எனக்கு நிரைகவற்ைித்தந்தார்.96 கமலும், நான் 
அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்ரை தரட தெய்யக்கூடியவன் அல்லன்; தரட தெய்யப் 
பட்ட ஒன்ரை அனுமதிக்கக்கூடியவனும் அல்லன். (அலீ இைண்டாவது 
தபண்ரண மணந்து தகாள்வரத நான் தடுக்க முடியாது.) ஆயினும், 

அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இரைத்தூதரின் மகளும் இரை விகைாதியின் 
(அபூ ஜஹ்லின்) மகளும் ஒகை இடத்தில் (ஒகை நபருரடய மணபந்தத்தில்) 
ஒருகபாதும் ஒன்றுகெை முடியாது'' என்று கூைினார்கள்.97  

 

4842 மிஸ்வர் பின் மக்ைமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அலீ பின் அபதீாலிப் 
(ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் புதல்வி ஃபாத்திமா 
(ைலி) அவர்கள் தம்மிடம் (மரனவியாக) இருக்ககவ, அபூஜஹ்லுரடய மகரள 
(இைண்டாம் தாைமாக மணம் புரிந்துதகாள்ள)ப் தபண் கபெினார்கள். அரதப் 
பற்ைிக் ககள்விப்பட்ட ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்களிடம் வந்து, "(தந்ரதகய!) நீங்கள் உங்களுரடய புதல்வியருக்காக 

(அவர்கள் மனகவதரனக்கு உள்ளாக்கப்படும்கபாது) ககாபப்படமாட்டீர்கள் 
என்று உங்கள் ெமுதா யத்தார் கபெிக்தகாள்கின்ைனர். இகதா (உங்கள் 
மருமகன்) அலீ அபூஜஹ்லுரடய மகரள மணக்கவிருக்கிைார்'' என்று 
தொன்னார்கள். இரததயாட்டி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(உரையாற்ை) எழுந்தார்கள். அவர்கள் ஏகத்துவ உறுதிதமாழி கூைி 
(இரைவரனப் புகழ்ந்து)விட்டு, "இரைவாழ்த் துக்குப்பின்! (என் மூத்த மகள் 
ரஸனரப) அபுல்ஆஸ் பின் அர்ைபஉீக்கு நான் மண முடித்துரவத்கதன். அவர் 
என்னிடம் (தம் மரனவிரய மதீனாவுக்கு அனுப்பிரவப்பதாக வாக்களித்துப்) 
கபெினார்; (கபெியபடி) வாய்ரம யுடன் நடந்துதகாண்டார். முஹம்மதின் மகள் 
ஃபாத்திமா என்னில் ஒரு பகுதியாவார். (அபூ ஜஹ்லின் குடும்பத்தாைாகிய) 
அவர்கள் என் மகரள (அவருரடய மார்க்க விையத்தில்) 
குழப்பிவிடுவரதகய நான் தவறுக்கிகைன். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
அல்லாஹ்வின் தூதருûரடய மகளும் அல்லாஹ்வின் பரகவ னுரடய 
மகளும் ஒகை மனிதரிடம் (அவைது மணபந்தத்தில்) ஒருகபாதும் ஒன்றுகெை 

முடியாது'' என்று கூைியரத நான் ககட்கடன். பிைகு அலீ (ைலி) அவர்கள் 
(அபூஜஹ்லுரடய மகரளப்) தபண் கபசுவரத (ததாடைாமல்) விட்டு 
விட்டார்கள்.98 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மிஸ்வர் பின் மக்ைமா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

 4843 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (மைணப் படுக்ரகயில் இருந்தகபாது) தம் புதல்வி ஃபாத்திமாரவ 
அரழத்து, அவரிடம் ஏகதா இைகெியமாகச் தொன்னார்கள். அரதக் ககட்டு 
ஃபாத்திமா அழுதார். மீண்டும் ஏகதா இைகெியமாகச் தொன்னார்கள். (அரதக் 

ககட்டவுடன்) ஃபாத்திமா ெிரித்தார். நான் ஃபாத்திமாவிடம், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்களிடம் ஏகதா இைக ெியமாகச் தொல்ல, அரதக் 
ககட்டு நீங்கள் அழுதீர்கள். பிைகு உங்களிடம் ஏகதா இைகெிய மாகச் 
தொன்னார்கள். அப்கபாது நீங்கள் ெிரித் தீர்ககள, அது என்ன?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு ஃபாத்திமா, "என்னிடம் இைகெிய மாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (இந்த கநாயிகலகய) தாம் இைக்கவிருப்பதாகத் ததரிவித்தார்கள். 
ஆககவ, நான் அழுகதன். பிைகு அவர்களின் குடும்பத்தாரில் முதலாவதாக 
அவர் கரளத் ததாடர்ந்து (இரைவனிடம்) தெல்லவிருப்பது நான்தான் என்று 
இைகெியமாகச் தொன்னார்கள். அதனால் நான் (மகிழ்ச்ெியரடந்து) ெிரித்கதன்'' 
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என்று பதிலளித்தார்கள்.99 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

4844 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துரணவியரில் ஒருவர்கூட விடுபடாமல் அரனவரும் நபி (ஸல்) அவர் 
(களின் இைப்பு தநருங்கியகபாது அவர்)களுக்கு அருகில் இருந்கதாம். அப்கபாது 

(நபியவர்களின் புதல்வி) ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் நடந்துவந்தார்கள். அவைது 

நரட ெிைிதும் பிெகாமல் அப்படிகய நபி (ஸல்) அவர்களின் நரடரயப் 
கபான்கை இருந்தது. ஃபாத்திமாரவக் கண்டதும் நபி (ஸல்) அவர்கள், "என் 
மககள! வருக!'' என்று வைகவற்ைார்கள். பிைகு அவரை "தமது வலப் பக்கத்தில்' 

அல்லது "இடப் பக்கத்தில்' அமர்த்திக்தகாண்டார்கள். பிைகு அவரிடம் ஏகதா 
இைகெியமாகச் தொன்னார்கள். அரதக் ககட்டகபாது ஃபாத்திமா பலமாக 
அழுதார். அவருரடய பதற்ைத்ரதக் கண்ட நபி (ஸல்) அவர்கள் இைண்டாவது 
முரையாக அவரிடம் ஏகதா இைகெியமாகச் தொன்னார்கள். அப்கபாது அவர் 
ெிரித்தார். அப்கபாது அவரிடம் நான், "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தம் துரணவி யரை விட்டுவிட்டு உங்களிடம் மட்டும் ஏகதா இைகெியமாகச் 
தொன்னார்கள். பிைகு நீங்கள் அழுதீர்ககள?'' என்று ககட்கடன். பின்னர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்தகபாது ஃபாத்திமாவிடம், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்க ளிடம் என்ன தென்னார்கள்?'' 

என்று ககட் கடன். அதற்கு ஃபாத்திமா, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

இைகெியமாகச் தொன் னரத நான் தவளிப்படுத்த விரும்பவில்ரல'' என்று 

கூைிவிட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைந்தகபாது ஃபாத்திமா 
(ைலி) அவர்களிடம் நான், "உங்கள்மீது எனக்குள்ள உரிரமரய முன்ரவத்து 
நம்பிக்ரகயுடன் ககட்கிகைன். அந்த இைகெியம் என்னதவன்று நீங்கள் 
தொல்லிகய ஆககவண்டும்'' என்கைன். ஃபாத்திமா, "ெரி! இப்கபாது (அரதத் 
ததரிவிக்கிகைன்)'' என்று கூைிவிட்டுப் பின்வருமாறு ததரிவித்தார்: முதலாவது 
முரை என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைகெியம் 

தொன்னகபாது (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: எனக்கு (வானவர்) ஜிப்ரீல் 
ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஓரிரு முரை குர்ஆரன ஓதிக்காட்(டி நிரனவூட்)டுவார். 
ஆனால், அவர் இந்த முரை இைண்டு தடரவ ஓதிக் காட்டினார். (இதிலிருந்து) 
என் இைப்பு தநருங்கிவிட்டதாககவ நான் கருதுகிகைன். ஆககவ, நீ 
அல்லாஹ்ரவ அஞ்ெிக்தகாள். தபாறுரமயுடன் இரு. நான் உனக்கு முன்னால் 
நல்லபடியாக (இவ்வுலரகவிட்டு) தென்றுவிடுகவன். ஆககவதான், உங்கள் 
முன்னிரலயில் நான் அவ்வாறு அழுகதன். எனது பதற்ைத்ரதக் கண்ட 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைண்டாவது முரையாக, "ஃபாத்திமா! 
"இரைநம்பிக்ரகயுள்ள தபண்களுக்கு' அல்லது "இந்தச் ெமுதாயத்தின் 
தபண்களுக்கு' தரலவியாக இருக்க நீ விரும்பவில் ரலயா?'' என்று 
இைகெியமாகக் ககட்டார்கள். ஆககவதான், உங்கள் முன்னிரலயில் அவ்வாறு 
ெிரித்கதன்.100  

 

4845 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துரணவியரில் ஒருவர்கூட விடுபடாமல் (நாங்கள்) அரன வரும் (நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு இைப்பு தநருங்கிக்தகாண்டிருந்தகபாது) அவர்களுக்கு அருகில் 
இருந்கதாம். அப்கபாது ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் (தம் தந்ரதரய கநாக்கி) 
நடந்துவந்தார். அவைது நரட அப்படிகய நபி (ஸல்) அவர்களின் நரடரயப் 
கபான்கை இருந்தது. அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "வருக! என் மககள!'' என்று 
அரழத்து, தமக்கு வலப் பக்கத்தில் அல்லது இடப் பக்கத்தில் அமர்த்திக்தகாண் 
டார்கள். பிைகு ஃபாத்திமாவிடம் இைகெியமாக ஏகதா ஒரு விையத்ரதச் 
தொன்னார்கள். அரதக் ககட்டதும் ஃபாத்திமா அழுதார். பிைகு அவரிடம் 
இைகெியமாக ஏகதா (இன்தனாரு விையத்ரதச்) தொன்னார்கள். அரதக் 
ககட்டதும் அவர் ெிரித்தார். நான் அவரிடம் "ஏன் அழுதீர்கள்?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அவர் "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொன்ன இைகெியத்ரத 
நான் தவளிப்படுத்த விரும்பவில்ரல'' என்று கூைினார். அப்கபாது நான், 

"இன்ரைய தினத்ரதப் கபான்று துக்கம் அண்டிய ஒரு மகிழ்ச்ெிரய 

(எப்கபாதும்) நான் பார்த்ததில்ரல'' என்று தொல்லிவிட்டு, அழுதுதகாண்டிருந்த 

அவரிடம், "எங்கரள விட்டு உங்களிடம் மட்டும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ஏகதா தொன்னார்கள். (அரதக் ககட்டு) பிைகு நீங்கள் அழுகிைரீ்ககள! 
(அப்படி) அவர்கள் என்ன தொன்னார்கள்?'' என்று (மீண்டும்) ககட்கடன். 
அப்கபாதும் அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைெியமாகச் 
தொன்னரத நான் தவளிப்படுத்த விரும்பவில்ரல'' என்று கூைிவிட்டார். 
இறுதியில் நபி (ஸல்) அவர்கள் இைந்தபின் ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்களிடம் 
அது குைித்துக் ககட்கடன். அப்கபாது அவர்கள் கூைினார்கள்: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் என்னிடம், "(வானவர்) ஜிப்ரீல் என்ரன ஒவ்கவார் ஆண்டும் ஒரு 
முரை குர்ஆரன ஓதச் தெய்துவந்தார். இந்த ஆண்டு மட்டும் என்ரன இரு 
முரை ஓதச் தெய்தார். என் வாழ்நாள் முடிவரடயும் கநைம் வந்துவிட்ட(ரதக் 
குைிப்ப) தாககவ அரத நான் கருதுகிகைன். என் குடும்பத்தாரில் என்ரன 
முதலில் வந்தரடயப்கபாவது நீதான். நான் உனக்கு முன்னால் நல்லபடியாக 
(இவ்வுலரக விட்டு) தென்றுவிடுகவன்'' என்று கூைினார்கள். ஆககவ, நான் 
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அழுகதன். பிைகு என்னிடம் "இரைநம்பிக்ரகயுள்ள தபண்களுக்கு' அல்லது 
"இந்தச் ெமுதாயத்தின் தபண்களுக்கு'த் தரலவியாக இருக்க நீ 
விரும்பவில்ரலயா என்று இைகெியமாகக் ககட்டார்கள். அதற்காக நான் 
ெிரித்கதன். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 16 இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன உம்மு ெலமா (ைலி) 
அவர்களின் ெிைப்புகள்101  

 

4846 அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ெல்மான் 
அல்ஃபாரிெீ (ைலி) அவர்கள், "உங்களால் இயன்ைால் கரடத்ததருவுக்குள் 

நுரழயும் முதல் ஆளாகவும் அரதவிட்டு தவளிகயறும் இறுதி ஆளாகவும் 

இருக்காதீர்கள். ஏதனனில், கரடத் ததருகவ ரைத்தானின் கபார்க் களமாகும். 
அங்குதான் ரைத்தான் (முகாமிட்டு) தனது கெரனயின் தகாடிரய 
நட்டுரவக்கிைான்'' என்று கூைினார்கள். இந்தத் தகவல் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அபூஉஸ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: கமலும் (பின்வருமாறும்) எனக்குச் தெய்தி எட்டியது: நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் (அவர்களுரடய துரணவி) உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் 

இருந்தகபாது, (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் (ஒரு மனிதரின் 
கதாற்ைத்தில்) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து கபெிக்தகாண்டிருந் தார்கள். 
பிைகு எழுந்து (தென்று)விட்டார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் உம்மு 
ெலமா (ைலி) அவர்களிடம் "இவர் யார் (ததரி யுமா)?'' என்கைா, அல்லது இது 
கபான்ை கவதைாரு வார்த்ரதரயக் கூைிகயா ககட்டார் கள். உம்மு ெலமா 
(ைலி) அவர்கள், "இவர் (தங்களுரடய கதாழர்) திஹ்யா'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
(நபி (ஸல்) அவர்கள் ஏதும் கூைாமல் எழுந்து தென்றுவிட்டார்கள்.) உம்மு 
ெலமா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நபி 
(ஸல்) அவர்கள், நாங்கள் கபெிக்தகாண்ட விையம் குைித்து (மக்களிரடகய) 
நிகழ்த்திய உரைரய நான் தெவியுறும் வரை அ(ப்கபாது வந்த)வர் திஹ்யா 
(ைலி) அவர்கள்தான் என்கை நிரனத்திருந்கதன். (அந்த உரை ரயக் ககட்ட 
பின்புதான் அவர் திஹ்யாவின் உருவில் வந்த வானவர் ஜிப்ரீல் என்று நான் 
விளங்கிக் தகாண்கடன்.) (அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) சுரலமான் பின் 
தர்கான் அத்ரதமீ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் (இந்தச் தெய்திரய 
எனக்கு அைிவித்த) அபூஉஸ்மான் (ைஹ்) அவர்களிடம், "இந்த ஹதீரஸத் 
தாங்கள் யாரிடமிருந்து தெவியுற்ைரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள், "உொமா 
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பின் ரஸத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து'' என்று பதிலளித்தார்கள்.102 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 17 இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன ரஸனப் (ைலி) 
அவர்களின் ெிைப்புகள்103  

 

4847 இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தம் 
துரணவியைான எங்களிடம்), "(என் மைணத்திற்குப்பின்) உங்களில் ரக நீள 
மானவகை என்னிடம் முதலில் வந்து கெரு வார்'' என்று கூைினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் துரணவியர் (ஒரு குச்ெிரய 
எடுத்து), தங்களில் ரக நீளமானவர் யார் என்று அளந்துபார்க்கலாயினர். (உண் 
ரமயில்) எங்களில் ரஸனப் (ைலி) அவர்ககள ரக நீளமானவைாய் இருந்தார். 
ஏதனனில், அவர்தான் ரகத்ததாழில் தெய்து, (அதிகமாக) தர்மம் 
தெய்யக்கூடியவைாக இருந்தார்.104 

 

பாடம் : 18 உம்மு அய்மன் (ைலி) அவர்களின் ெிைப்புகள்105  

 

4848 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், உம்மு அய்மன் (ைலி) அவர்களிடம் (அவர்களது 
இல்லத்திற்குச்) தென்ைார்கள். அவர்களுடன் நானும் தென்கைன். உம்மு அய்மன் 
(ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு பாத்திைத்ரதக் 
தகாடுத்தார்கள். அதில் ஏகதா குடிபானம் இருந்தது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கநான்பாளியாக இருப்பரதக் கண்டார்ககளா, அல்லது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் அ(ந்தப் பானத்)ரத 
விரும்பவில்ரலகயா ததரியவில்ரல. (அரத அவர்கள் பருக 
மறுத்துவிட்டார்கள்.) அதற்காக உம்மு அய்மன் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கரள உைத்த குைலில் ககாபமாகக் கடிந்துதகாண்டார்கள்.  
 

4849 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் இைப்புக்குப்பின் (கலீஃபா) அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் உமர் (ைலி) 
அவர்களிடம், "நம்ரம (அம்ரமயார்) உம்மு அய்மன் (ைலி) அவர்களிடம் 
அரழத்துச் தெல்லுங்கள். அவரை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ெந்தித்துவந்தரதப் கபான்று நாமும் ெந்தித்துவருகவாம்'' என்று கூைினார்கள். 
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அவ்வாகை உம்மு அய்மன் (ைலி) அவர்களிடம் நாங்கள் தென்ைகபாது 
அவர்கள் அழுதார்கள். அப்கபாது அவர்கள் இருவரும், "ஏன் அழுகிைரீ்கள்? 

(நம்மிடம் இருப்பரதவிட) அல்லாஹ்விடம் இருப்பது அவனுரடய தூதர் 
(ஸல்) அவர்க ளுக்குச் ெிைந்ததாயிற்கை?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு உம்மு 
அய்மன் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்விடம் இருப்பது அவனுரடய தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்குச் ெிைந்ததாகும் என்பரத நான் அைியாமல் அழவில்ரல. மாைாக, 

(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் இைப்கபாடு) வானிலிருந்து இரைச் 
தெய்தி (வஹ)ீ வருவது நின்றுவிட்டகத! (அதற்காகத் தான் அழுகிகைன்)'' என்று 
கூைி, அவர்கள் இருவரையும் அழச்தெய்துவிட்டார் கள். அவருடன் கெர்ந்து 
அவர்கள் இரு வருகம அழலாயினர்.  
 

பாடம் : 19 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களின் தாயார் உம்மு சுரலம் 
(ைலி), பிலால் (ைலி) ஆகிகயாரின் ெிைப்புகள்.106  

 

4850 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (என் தாயார்) 
உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்கரளத் தவிை, தம் துரணவியைல் லாத கவதைந்த 
(அந்நியப்) தபண்களிடமும் (அவர்களது இல்லங்களுக்குச்) தெல்லமாட்டார்கள். 
என் தாயாரின் இல்லத்திற்கு மட்டுகம தெல்வார்கள். நபியவர்களிடம் இது 
குைித்துக் ககட்கப்பட்டகபாது, "நான் உம்மு சுரலமிடம் பரிவு காட்டுகிகைன். 
அவருரடய ெககாதைர் (ஹைாம் பின் மில்ஹான் - ைலி) என்னு(ரடய பிைொைப் 
பரடயினரு)டன் இருந்தகபாது, (பிஃரு மஊனா எனுமிடத்தில்) 
தகால்லப்பட்டார்'' என்று தொன்னார்கள்.107  

 

4851 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் (கனவில்) தொர்க்கத்தில் நுரழந் 
கதன். அங்கு ஒரு காலடிச் ெப்தத்ரதக் ககட் கடன். அப்கபாது "இது யார்?'' 

என்று ககட் கடன். அ(ங்கிருந்த வான)வர்கள், "இவர்தான் அனஸ் பின் மாலிக் 
அவர்களின் தாயார் ஃகுரமஸா பின்த் மில்ஹான்'' என்று பதிலளித் தனர்.108 

இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

4852 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எனக்கு (கனவில்) 
தொர்க்கம் காட்டப் பட்டது. அங்கு நான் அபூதல்ஹா அவர்களின் 

துரணவியாரை (உம்மு சுரலரம)க் கண் கடன். பிைகு எனக்கு முன்னால் 
தமல்லிய காலடி கயாரெரயச் தெவியுற்கைன். அங்கு (யார் என்று 
பார்த்தகபாது) பிலால் அவர்கள் இருந்தார்கள்.109  
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பாடம் : 20 அபூதல்ஹா அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்களின் ெிைப்புகள்110  

 

4853 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தாயார்) உம்மு சுரலம் (ைலி) 
அவர்களுக்கு (அவர்களின் இைண்டாவது கணவர்) அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் 
மூலம் பிைந்த மகதனாருவர் இைந்துவிட்டார். அப்கபாது உம்மு சுரலம் (ைலி) 
அவர்கள் தம் குடும்பத் தாரிடம், "(என் கணவர்) அபூதல்ஹா (ைலி) 
அவர்களிடம், அவருரடய மகன் (இைந்த ரதப்) பற்ைி நானாகச் தொல்லாத 

வரையில் நீங்கள் தொல்ல கவண்டாம்'' என்று கூைினார் கள். (தவளியூர் 

தென்ைிருந்த) அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் (வடீ்டுக்கு) வந்தகபாது, அவருக்கு 

அருகில் என் தாயார் இைவு உணரவ ரவத்தார்கள். அபூதல்ஹா (ைலி) 
அவர்கள் உணரவ உண்டார்கள்; பருகி னார்கள். பிைகு உம்மு சுரலம் (ைலி) 
அவர்கள் (துயைத்ரத மரைத்துக்தகாண்டு) முன்பு எப்கபாதும் 
அலங்கரித்துக்தகாள்வரதவிட அழகாகத் தம் கணவருக்காகத் தம்ரம 

அலங்காைம் தெய்துதகாண்டார்கள். பிைகு இருவரும் தாம்பத்திய உைவில் 

ஈடுபட்டனர். கணவரின் பெி அடங்கி, தம்மிடம் (கதரவயானரத) 
அனுபவித்துக்தகாண்டரதக் கண்டகபாது, "அபூதல்ஹா அவர்ககள! ஒரு 
கூட்டத்தார் தம் தபாருட்கரள ஒரு வடீ்டாரிடம் இைவலாகக் தகாடுத் திருந்து, 

பிைகு அவர்கள் தாம் இைவலாகக் தகாடுத்துரவத்திருந்த தபாருட்கரளத் 
திரும்பத் தருமாறு ககட்கும்கபாது அவர்களிடம் (திருப்பித் தை முடியாது என) 
மறுக்கும் உரிரம அவ்வடீ்டாருக்கு உண்டா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள், "இல்ரல'' என்று கூைினார்கள். உம்மு சுரலம் 
(ைலி) அவர்கள் (அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களிடம்), "அவ்வாைாயின், தங்கள் 
மகனுக்காக (அல்லாஹ்விடம்) நன்ரமரய எதிர்பாருங்கள்'' என்று 

கூைினார்கள். (தம்முரடய மகன் இைந்துவிட்டரதப் புரிந்துதகாண்ட) 
அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள் ககாபப்பட்டார்கள். "நான் (இன்பத்தில்) 
கதாய்ந்திருக்கும்வரை (இரதப் பற்ைி என்னிடம் தொல்லாமல்) விட்டுவிட்டு, 

இப்கபாது என் மகரனப் பற்ைிச் தொல்கிைாகய!'' என்று கூைினார்கள். பிைகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று, நடந்தரத அவர்களிடம் 

ததரிவித் தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கடந்த 
இைவில் (நிகழ்ந்த உைவில்) அல்லாஹ் உங்கள் இருவருக்கும் வளம் 
புரிவானாக!'' என்று தொன்னார்கள். பின்னர் உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்கள் 
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கர்ப்பமுற்ைார்கள். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
பயணத்தில் இருந்தார்கள். அவர்களுடன் உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்களும் 
இருந்தார்கள். -அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயணத்ரத 
முடித்துக்தகாண்டு மதீனாவுக்கு வந்தால் இைவு கநைத்தில் தமது வடீ்டுக்குச் 
தெல்ல மாட்டார்கள்- அவ்வழக்கப்படிகய அவர்கள் மதீனாரவ 
தநருங்கியகபாது உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்களுக்குப் பிைெவ வலி 
வந்துவிட்டது. இதனால் ஊருக்குள் தெல்ல முடியாமல் அபூ தல்ஹா (ைலி) 
அவர்கள் தடுக்கப்பட்டார்கள். இந்நிரலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (மதீனா) தென்ைார்கள். அப்கபாது அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்கள், "என் 
இரைவா! உன் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஊரிலிருந்து) புைப்பட்டுச் 
தெல்லும்கபாது அவர்களுடன் நானும் புைப்பட்டுச் தெல்வதும், அவர்கள் 
திரும்பி (ஊருக்குள்) நுரழயும்கபாது அவர் களுடன் நானும் நுரழவதும்தான் 
எனக்கு விருப்பமானது என்பரத நீ அைிவாய். ஆனால், (இப்கபாது) நான் 
ஊருக்குள் தெல்ல முடியாமல் தடுக்கப்பட்டுவிட்கடன். இரத நீகய 

பார்க்கிைாய்'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள். அப்கபாது உம்மு சுரலம் (ைலி) 
அவர்கள், "அபூதல்ஹா அவர்ககள! நான் உணர்ந்துவந்த (வலி) எரதயும் 
(இப்கபாது) நான் உணை வில்ரல'' என்று கூைிவிட்டு, "நீங்கள் தெல்லுங்கள்'' 

என்று கூைினார்கள். அவ்வாகை நாங்கள் தென்கைாம். அவ்விருவரும் 
ஊருக்குள் நுரழந்தகபாது என் தாயாருக்கு (மீண்டும்) பிைெவ வலி ஏற்பட்டு, 

அவர் ஓர் ஆண் மகரவப் தபற்தைடுத்தார். அப்கபாது என்னிடம் என் தாயார், 

"அனகஸ! இந்தக் குழந்ரதரய நீ காரலயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் தகாண்டுதெல்லும் வரையில் அவனுக்கு யாரும் பாலூட்டிவிட 
கவண்டாம்'' என்று கூைினார்கள். அவ்வாகை காரல கநைமானதும், நான் 
குழந்ரதரயத் தூக்கிக்தகாண்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
தென்கைன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரடயாளமிடும் 
கருவியுடன் (தமது ஒட்டகத்திற்கு அரடயாளமிட்டுக்தகாண்டு) இருப்பரத 
நான் கண்கடன். என்ரன அவர்கள் கண்டதும், "உம்மு சுரலமுக்குக் குழந்ரத 
பிைந்துவிட்டது கபாலும்!'' என்ைார்கள். நான் "ஆம்' என்கைன். உடகன அவர்கள் 
அரடயாளமிடும் கருவிரய (கீகழ) ரவத்து விட்டார்கள். நான் குழந்ரதரயக் 
தகாண்டுகபாய் அவர்களது மடியில் ரவத்கதன். அப்கபாது அவர்கள் 
மதீனாவின் (உயர் ைகப் கபரீச்ெம் பழமான) "அஜ்வா'க்களில் ஒன்ரைக் 
தகாண்டுவைச் தொல்லி, அரதத் தமது வாயிலிட்டு நன்ைாக தமன்று கூழாக்கி, 
குழந்ரதயின் வாயில் இட்டார்கள். குழந்ரத நாக்ரகச் சுழற்ைி அரதச் 
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சுரவக்கலாயிற்று. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அன்ொரிகளுக்குப் கபரீச்ெம் பழத்தின் மீதுள்ள விருப்பத்ரதப் பாருங்கள்'' 

என்று கூைிவிட்டு, குழந்ரதயின் முகத்ரதத் தடவி அதற்கு "அப்துல்லாஹ்' 

எனப் தபயர் சூட்டி னார்கள்.111 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களின் புதல்வர் ஒருவர் இைந்துவிட்டார்'' என்று 

ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 

பாடம் : 21 பிலால் (ைலி) அவர்களின் ெிைப்புகள்112  

 

4854 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) அதிகாரலத் 
ததாழுரகயின்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிலால் (ைலி) 
அவர்களிடம், "பிலாகல! இஸ்லாத்தில் இரணந்த பிைகு பயனுள்ளதாக நீர் 
கருதிச் தெய்துவரும் நற்தெயல் ஒன்ரைப் பற்ைிக் கூறுவைீாக. ஏதனனில், 

தொர்க்கத்தில் உமது காலணி ஓரெரய எனக்கு முன்னால் நான் 
தெவியுற்கைன்'' என்று தொன் னார்கள். அதற்கு பிலால் (ைலி) அவர்கள், "நான் 
இஸ்லாத்தில் இரணந்தபிைகு பயனுள்ளதாகக் கருதி அப்படி (பிைமாதமாக) 
எந்த நற்தெயரல யும் தெய்யவில்ரல. ஆயினும், நான் இைவி கலா பகலிகலா 
எந்த கநைத்தில் முழுரமயாக அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்தாலும், அந்த 
அங்கத் தூய்ரம மூலம் நான் ததாழ கவண்டும் என அல்லாஹ் என் 
விையத்தில் விதித்துள்ள அளவுக்கு (கூடுதல் ததாழுரக ரய)த் ததாழாமல் 
இருந்ததில்ரல. (இதுகவ இஸ்லாத்தில் நான் தெய்த பயனுள்ள நற்தெய 
லாகக் கருதுகிகைன்)'' என்று கூைினார்கள்.113 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 22 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) மற்றும் அவர்களுரடய தாயார் 
ஆகிகயாரின் ெிைப்புகள்114  

 

4855 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "யார் 
இரைநம்பிக்ரக தகாண்டு நற்தெயல்கள் புரிந்தார்ககளா அவர்கள் (தரட 

தெய்யப்பட்டரத முன்பு) உட்தகாண்டதால் அவர்கள்மீது எந்தக் குற்ைமும் 
இல்ரல. ஆனால், அவர்கள் (இரைவரன) அஞ்ெி, (முழுரமயாக) 
இரைநம்பிக்ரக தகாண்டு நற்தெயல்கள் புரிந்து, பின்னரும் (இரைவரன) 
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அஞ்ெி இரைநம்பிக்ரக(யில் நிரலயாக இருந்து)தகாண்டு, பின்னரும் 
(இரைவரன) அஞ்ெி நன்ரம தெய்திருக்க கவண்டும். (இவ் வாறு) நன்ரம 
தெய்கவாரை அல்லாஹ் கநெிக் கின்ைான்'' (5:93) எனும் இந்த இரைவெனம் 
முழுரமயாக அருளப்தபற்ைகபாது, அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

என்னிடம், "நீங்களும் அவர்களில் ஒருவர்தான்'' என்று கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

4856 அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நானும் என் ெககாதைர் ஒருவரும் 
யமன் (ஏமன்) நாட்டிலிருந்து வந்து (மதீனாவில்) ெிைிது காலம் (தங்கி) 
இருந்கதாம். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்க ளும் 
அவருரடய தாயாரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 

(அவர்களுரடய வடீ்டினுள்) அதிகமாகச் தென்றுவருவரதயும் 
அவர்களுடகனகய எப்கபாதும் இருப்பரதயும் கண்டு, அவர்கள் இருவரும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்ரதச் கெர்ந்தவர்கள் என்கை 
நாங்கள் கருதிகனாம்.115 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூொ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நானும் என் 
ெககாதைர் ஒருவரும் யமன் நாட்டிலிருந்து (மதீனாவுக்கு) வந்கதாம்...'' என்று 
ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம் தபற்றுள்ளன.  
 

4857 அஸ்வத் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூமூொ (ைலி) 
அவர்கள், "நான் (யமன் நாட்டிலிருந்து) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்தகபாது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்தாரில் ஒருவர் என்கை 

கருதிகனன்'' என்கைா அல்லது இரதப் கபான்கைா கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4858 அபுல்அஹ்வஸ் (அவ்ஃப் பின் மாலிக் - ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
இப்னு மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் இைந்த கபாது நான் அபூமூொ (ைலி), 
அபூமஸ்ஊத் (ைலி) ஆகிகயாருடன் இருந்கதன். அப்கபாது அவர்களில் ஒருவர் 
மற்ைவரிடம், "இப்னு மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் தமக்குப்பின் தம்ரமப் கபான்ை 
ஒருவரை விட்டுச்தென்றுள் ளார்கள் என நீங்கள் கருதுகிைரீ்களா?'' என்று 
ககட்டார். அதற்கு மற்ைவர், "அவ்வாறு (யாரையும் அவர் 
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விட்டுச்தெல்லவில்ரல என்று) நீங்கள் தொன்னால், (அது தவைாகாது. 
ஏதனனில்,) நாம் திரையிடப்பட்டு (நபியவர்களின் இல்லத்திற்கு தவளிகய 
நிறுத்தப்பட்டு) இருந்தகபாது, அவர் (மட்டுகம) உள்கள 

அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். நாம் தவளியூரிலிருந்தகபாது அவர் (உள்ளூரில் 

நபியவர்களுக்கு) அருகில் இருந்தார்'' என்று தொன்னார்.116 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4859 அபுல் அஹ்வஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (இப்னு மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்கள் உயிகைாடிருந்த காலத்தில் ஒரு நாள்) நாங்கள் இப்னு மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களின் மாணவர்கள் ெிலருடன் அபூமூொ (ைலி) அவர்களுரடய 

இல்லத்தில் இருந்கதாம். அப்கபாது அம்மாணவர்கள் (இப்னு மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிமிருந்து ககட்டு எழுதிரவத்திருந்த) குர்ஆன் 
பிைதிதயான்ரைப் பார்த்துக்தகாண்டிருந்தனர். பிைகு இப்னு மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்கள் எழுந்தார்கள். அப்கபாது அபூமஸ்ஊத் அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தமக்குப்பின் இகதா நிற்கிைாகை 
இவரைவிட, அல்லாஹ் இைக்கிய (கவதத்)ரத நன்கு அைிந்த ஒருவரை 

விட்டுச்தெல்ல வில்ரல'' என்று கூைினார்கள். உடகன அபூமூொ (ைலி) 
அவர்கள், "நீங் கள் இவ்வாறு கூைினால், அது ெரிதான். (ஏதன னில்,) நாம் 
(நபியவர்களுடன்) இல்லாதகபாது இவர் (நபியவர்களுடன்) இருந்துவந்தார். 
நாம் திரையிடப்பட்டு (நபியின் இல்லத்துக்கு தவளிகய நிறுத்தப்பட்டு) 
இருந்தகபாது இவர் உள்கள அனுமதிக்கப்பட்டுவந்தார்'' என்று தொன்னார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஓர் அைிவிப்பில் "நான் அபூ மூொ (ைலி) அவர்களிடம் 
தென்கைன். அங்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி), அபூமூொ (ைலி) ஆகிய 
இருவரையும் கண்கடன்...'' என்று காணப்படுகிைது. மற்ை அைிவிப்புகளில், "நான் 
ஹுரதஃபா (ைலி), அபூமூொ (ைலி) ஆகிகயாருடன் அமர்ந் திருந்கதன்'' என்று 
ரஸத் பின் வஹ்ப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாக ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 
ஆனால், முந்ரதய ஹதீகஸ முழுரமயானதும் கூடுதல் தகவல் உள்ளதும் 
ஆகும்.  
 

4860 ைகீக் பின் ெலமா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள், "யார் கமாெடி தெய்கிைாகைா 

அவர், தாம் கமாெடி தெய்தவற்றுடன் மறுரம நாளில் வருவார்'' (3:161) எனும் 
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இரைவெனத்ரத ஓதிக்காட்டி விட்டு, "யாருரடய ஓதல் முரைப்படி நான் ஓத 

கவண்டுதமனக் கூறுகிைரீ்கள்? நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 

எழுபதுக்கும் கமற்பட்ட அத்தியாயங்கரள ஓதிக்காட்டியுள்களன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கதாழர்கள், அவர்களிகலகய 
நான்தான் இரைகவதத்ரத நன்கு கற்ைவன் என்பரத அைிந்துள்ளார்கள். 
என்ரனவிட (இரைகவதத்ரத) நன்கு அைிந்த ஒருவர் இருக்கிைார் என நான் 
அைிந்தால், (அவர் எங்கு இருந்தாலும் ெரி) அவரை கநாக்கி நான் பயணம் 
கமற்தகாள்கவன்'' என்று கூைினார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 
களின் கதாழர்கள் கூடியிருந்த (அந்த) அரவ யில் வறீ்ைிருந்கதன். அவர்களில் 
எவரும் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதற்கு மறுப்பும் 
ததரிவிக்கவில்ரல; அதற்காக அவரைக் குரை கூைவுமில்ரல.117  

 

4861 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: எவரனத் 
தவிை கவறு இரைவன் இல்ரலகயா அ(ந்த ஏக இரை)வன் மீதாரண யாக! 
அல்லாஹ்வின் கவதத்திலுள்ள ஒவ் கவார் அத்தியாயமும் அது எங்கக 
அருளப் தபற்ைது என்பரத நான் நன்கு அைிகவன்; ஒவ்தவாரு வெனமும் எது 
ததாடர்பாக அருளப்தபற்ைது என்பரதயும் நான் நன்கு அைிகவன். என்ரனவிட 
அல்லாஹ்வின் கவதத்ரத நன்கைிந்தவர் யாகைனும், ஒட்டகம் தென்ைரடயும் 

தூைத்தில் இருந்தால், நான் (அவரிடமிருந்து அரதக் கற்றுக்தகாள்வதற்காக) 
அவரை கநாக்கி நிச்ெயம் பயணம் புைப்பட்டுவிடுகவன். இரத மஸ்ரூக் பின் 
அல்அஜ்தஉ (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.118  

 

4862 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்களிடம் தென்று "அவர்களுடன்' -அல்லது 
"அவர் களுக்கு அருகில்' (இப்னு நுரமரின் அைிவிப்பிலுள்ள ஐயம்)- 
கபெிக்தகாண்டிருப்கபாம். ஒரு நாள் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்கரளப் பற்ைிப் கபெிகனாம். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) 
அவர்கள், "நீங்கள் ஒரு மனிதரைப் பற்ைிக் குைிப்பிட்டுள்ளரீ்கள். (அவர் 
எத்தரகய மனிததைன்ைால்,) அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (1) "உம்மு 
அப்தின் புதல்வர் (அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத்), (2) முஆத் பின் ஜபல், (3) உரப 
பின் கஅப், (4) அபூஹுரதஃபாவின் முன்னாள் அடிரம யான ொலிம் ஆகிய 
நால்வரிடமிருந்தும் குர்ஆரன ஓதக் கற்றுக்தகாள்ளுங்கள்' என்று தொல்லி, 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் அவர்க ரளகய முதலாவதாகக் குைிப்பிட்டர்கள். 
நான் அரதக் ககட்ட பிைகு அவரை என்தைன்றும் 
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கநெித்துக்தகாண்டிருக்கிகைன்'' என்று தொன் னார்கள்.119 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

4863 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (ஒரு 
நாள்) அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் அருகில் இருந்கதாம். அப்கபாது 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கரளப் பற்ைி ஏகதா 

கபெிக்தகாண்கடாம். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள், "அந்த 
மனிதர் எத்தரகயவதைன்ைால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உம்மு 
அப்தின் புதல்வர் (இப்னு மஸ்ஊத்), உரப பின் கஅப், ஹுரதஃபாவின் 
முன்னாள் அடிரமயான ொலிம், முஆத் பின் ஜபல் ஆகிய நால்வரிடமி 
ருந்தும் குர்ஆரன ஓதக் கற்றுக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று தொல்லி, இப்னு 
மஸ்ஊத் அவர்கரள முதலாவதாகக் குைிப்பிட்டரத நான் ககட்கடன். 
அப்கபாதிருந்து அவரை என்தைன்றும் கநெித்துக் தகாண்டிருக்கிகைன்'' என்று 
தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூமுஆவியா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், உரப 
பின் கஅபுக்குமுன் முஆத் பின் ஜபல் அவர்களது தபயர் இடம்தபற்றுள்ளது. 
அபூகுரைப் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் முஆத் பின் ஜபல் 
அவர்களுக்குமுன் உரப பின் கஅப் அவர்களது தபயர் இடம்தபற்றுள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு அப ீஅதீ (ைஹ்), முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ைஹ்) 
ஆகிகயாைது அைிவிப்புகளில் ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் அந்நால்வரை 
வரிரெப்படுத்திக் கூைியது ததாடர்பாக வித்தியாெமாக அைிவித்துள்ளனர்.  
 

4864 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் 
பின் அம்ர் (ைலி) அவர்க ளுக்கு அருகில் மக்கள் இப்னு மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்கரளப் பற்ைிப் கபெினர். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) 
அவர்கள், "அவர் எத்தரகய மனிததைன்ைால், அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், இப்னு மஸ்ஊத், ஹுரதஃபாவின் முன்னாள் அடிரமயான ொலிம், 

உரப பின் கஅப், முஆத் பின் ஜபல் ஆகிய நால்வரிடமிருந்தும் குர்ஆரன 
ஓதக் கற்றுக்தகாள்ளுங்கள் என்று தொன்னார்கள். அரதக் ககட்டதிலிருந்து 
என்தைன்றும் அவரை கநெிக்கலாகனன்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் (இறுதியில் 
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தொல்லப்பட்ட) இவ்விருவரையுகம முதலில் அம்ர் பின் முர்ைா (ைஹ்) 
அவர்கள் குைிப்பிட்டார்கள். "அவ்விருவரில் முதலில் யாரைச் தொன்னார்கள் 
என்பது எனக்குத் ததரியவில்ரல'' என்று ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 23 உரப பின் கஅப் (ைலி) மற்றும் அன்ொரிகளில் ஒரு குழுவினரின் 
ெிைப்புகள்120  

 

4865 கத்தாதா பின் திஆமா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் நான்கு கபர் (தகாண்ட குழுவினர்) 
குர்ஆரன (மனனம் தெய்து) திைட்டினார்கள். அவர்கள் அரனவருகம 

அன்ொரிகள் ஆவர். 1. முஆத் பின் ஜபல் 2. உரப பின் கஅப் 3. ரஸத் பின் 
ஸாபித் 4. அபூரஸத் (ைலி) ஆகிகயார்தான் அவர்கள்'' என்று அனஸ் (ைலி) 
அவர்கள் கூைினார்கள். நான் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடம், "அபூரஸத் என்பவர் 
யார்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "என் தந்ரதயின் ெககாதைர்களில் 
ஒருவர்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.121  

 

4866 கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்க ளிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களது காலத்தில் குர்ஆரன 
(மனனம் தெய்து) திைட்டியவர்கள் யார்?'' என்று ககட்கடன். "அவர்கள், நால்வர்: 1. 

உரப பின் கஅப். 2. முஆத் பின் ஜபல். 3. ரஸத் பின் ஸாபித். 4. 

அன்ொரிகளில் ரஸத் எனப்படும் ஒரு மனிதர்'' என்று அனஸ் (ைலி) அவர்கள் 
பதிலளித்தார்கள்.122 

 

 4867 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்களிடம், "வல்ல ரமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் உங்க ளுக்கு (குர்ஆனின் 98ஆவது அத்தியா 

யத்ரத) ஓதிக்காட்டும்படி எனக்குக் கட்ட ரளயிட்டான்'' என்று தொன்னார்கள். 
அதற்கு உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் என் தபயரைத் 
தங்களிடம் குைிப்பிட்டானா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "(ஆம்;) அல்லாஹ் தான் உங்கள் தபயரை என்னிடம் 
குைிப்பிட்டான்'' என்று பதிலளித்தார்கள். அரதக் ககட்டு உரப பின் கஅப் (ைலி) 
அவர்கள் (மகிழ்ச்ெிப் தபருக்கால்) அழத் ததாடங்கினார்கள்.123  
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4868 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ், உங்களுக்கு 
"லம் யகுனில்லதீன...'' (எனத் ததாடங்கும் 98ஆவது) அத்தியாயத்ரத 
ஓதிக்காட்டுமாறு எனக்குக் கட்டரளயிட்டான்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு 
உரப (ைலி) அவர்கள், "என் தபயரைக் குைிப்பிட்டா (அப்படிச்) தொன்னான்?'' 

என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்று 
பதிலளித்தார்கள். அரதக் ககட்டு உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்கள் (ஆனந்த 

கமலீட்டால்) அழுதார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

பாடம் : 24 ெஅத் பின் முஆத் (ைலி) அவர்களின் ெிைப்புகள்124  

 

4869 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ெஅத் பின் முஆத் 
(ைலி) அவர்களின் பிகைதம் (ஜனாஸா) மக்கள் முன்னிரலயில் 

ரவக்கப்பட்டிருந்தகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ெஅத் பின் 
முஆத் அவர்களின் இைப்புக்காக அளவற்ை அருளா ள(னான இரைவ)னின் 
அரியரண (அர்ஷ்) அரெந்தது'' என்று தொன்னார்கள்.125  

 

4870 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ெஅத் பின் முஆத் 
அவர்களின் இைப்புக் காக அளவற்ை அருளாள(னான இரைவ)னின் அரியரண 
(அர்ஷ்) அரெந்தது. இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.126  

 

4871 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அவர்களது -அதாவது 
ெஅத் (ைலி) அவர்களது- பிகைதம் ரவக்கப்பட்டிருந்தகபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"ெஅத் அவர்களின் இைப்புக்காக அளவற்ை அருளாள(னான இரைவ)னின் 

அரியரண (அர்ஷ்) அரெந்தது'' என்று தொன்னார்கள். 
 

4872 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பட்டு அங்கி ஒன்று அன்ப 

ளிப்பாக வழங்கப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கதாழர்கள் 
அரதத் ததாட்டுப் பார்த்து அதன் தமன்ரமரயக் கண்டு 
வியப்பரடயலானார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"இதன் தமன்ரமரயக் கண்டு நீங்கள் வியக்கிைரீ்களா? (தொர்க்கத்தில்) ெஅத் 
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பின் முஆத் அவர்களுக்குக் கிரடக்கவிருக் கும் ரகக்குட்ரடகள் இரதவிடச் 
ெிைந்தரவ யும் தமன்ரமயானரவயும் ஆகும்'' என்று தொன்னார்கள்.127 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்தும் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்தும் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் பைாஉ (ைலி) அவர்களது அைிவிப்பில், "(ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் பட்டாரட ஒன்று 
தகாண்டுவைப்பட்டது'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. அனஸ் (ைலி) அவர்களது 
அைிவிப்பிலும் இவ்வாகை அல்லது இரதப் கபான்கை இடம்தபறுகிைது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் பைாஉ (ைலி), அனஸ் (ைலி) ஆகிகயாரிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 4873 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு தமல்லிய பட்டாலான கமலங்கி 
ஒன்று அன்பளிப்பாகத் தைப்பட்டது. அவர்கள், பட்டாரட அணிவரத 
(ஆண்களுக்கு)த் தரட தெய்துவந்தார்கள். மக்ககளா அந்த கமலங்கி(யின் தைம் 
மற்றும் தமன்ரம)ரயக் கண்டு வியந்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "முஹம்மதின் உயிர் எவன் ரகயி லுள்ளகதா அ(ந்த 
இரை)வன் மீதாரணயாக! தொர்க்கத்தில் ெஅத் பின் முஆத் அவர்களுக் குக் 
கிரடக்கவிருக்கும் ரகக்குட்ரடகள் இரதவிட அழகானரவ ஆகும்'' என்று 

தொன்னார்கள்.128 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "தூமத்துல் 
ஜந்தல்' பகுதியின் அைெர் "உரகதிர்' அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 
களுக்குப் பட்டு அங்கி ஒன்ரை அன்பளிப்பாகத் தந்தார்...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது.129 அதில் "அவர்கள் பட்டாரட அணிவரத (ஆண்களுக்கு)த் 
தரட தெய்துவந்தார்கள்'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. மற்ை தகவல்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம் தபற்றுள்ளன. 
 

 பாடம் : 25 அபூதுஜானா ெிமாக் பின் கைைா (ைலி) அவர்களின் ெிைப்புகள்130  

 

4874 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உஹுதுப் கபார் நாளில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வாள் ஒன்ரை எடுத்து, 

"என்னிடமிருந்து இரதப் தபற்றுக்தகாள்பவர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். 
மக்களில் ஒவ்தவாருவரும் "நான், நான்'' எனத் தம் ரககரள நீட்டினர். 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இதற்குரிய கடரம(ரய 
நிரைகவற்றும் வாக் குறுதி)யுடன் இரத வாங்கிக்தகாள்பவர் யார்?'' என்று 
ககட்டார்கள். மக்கள் அரனவரும் பின்வாங்கிவிட்டார்கள். அப்கபாது 
அபூதுஜானா ெிமாக் பின் கைைா (ைலி) அவர்கள், "நான் அதற்குரிய கடரம(ரய 
நிரைகவற்றும் வாக்குறுதி)யுடன் இரத வாங்கிக்தகாள்கிகைன்'' என்று கூைி, 
அரதப் தபற்றுச் தென்று, (எதிைணியிலிருந்த) இரணரவப்பாளர்களின் 

மண்ரடரயப் பிளந்தார்கள்.  
 

பாடம் : 26 ஜாபிர் (ைலி) அவர்களின் தந்ரத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் 
ஹைாம் (ைலி) அவர்களின் ெிைப்புகள்131  

 

4875 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உஹுதுப் கபார் 
நாளில் என் தந்ரதயின் உடல் ெிரதக்கப்(பட்டு காது, மூக்கு உள்ளிட்ட உறுப்பு 
கள் அறுக்கப்)பட்ட நிரலயில் ஒரு துணியில் கபார்த்திக் தகாண்டுவைப்பட்டது. 
நான் (என் தந்ரத யின் முகத்திலிருந்த) துணிரய விலக்கப்கபாகனன். என் 
குலத்தார் என்ரனத் தடுத்துவிட்டனர். பிைகு மறுபடியும் துணிரய 
விலக்கப்கபாகனன். அப்கபாதும் என் குலத்தார் என்ரனத் தடுத்துவிட்டனர். 
பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிகைதத்ரதத் "தூக்கினார்கள்'; 

அல்லது "தூக்கும்படி உத்தைவிட்டார்கள்'. அவ்வாகை தூக்கப்பட்டகபாது யாகைா 
ஒரு தபண் "அழும் ெப்தம்' அல்லது "ஓலமிடும் ெப்தம்' ககட்டது. அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் அது?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "அம்ர் 
(பின் ஹைாம்) அவர்களின் புதல்வி' அல்லது "அம்ர் (பின் ஹைாம்) அவர் களின் 
ெககாதரி' என்று கூைினர். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஏன் அழு 
கிைாய்? வானவர்கள் தம் இைக்ரககரள விரித்து அவர் தூக்கப்படும்வரை 
நிழல் தகாடுத்துக்தகாண்கடயிருந்தார்கள் (இத்த ரகய ெிைப்புக்குரிய 
ஒருவருக்காக ஏன் அழ கவண்டும்?)'' என்று கூைினார்கள்.132 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

4876 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் தந்ரத 
உஹுதுப் கபாரில் தகால்லப் பட்டார்கள். பிைகு (அவர்களது உடல் 

தகாண்டுவைப்பட்டகபாது) அவர்களின் முகத் திலிருந்த துணிரய விலக்கி 
நான் அழலா கனன். மக்கள் என்ரனத் தடுக்கலாயினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என்ரனத் தடுக்கவில்ரல. (என் அத்ரத) ஃபாத்திமா பின்த் 
அம்ர் பின் ஹைாம் (ைலி) அவர்களும் அழலானார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ அழுதாலும் அழாவிட்டாலும் அவரை நீங்கள் 
தூக்கும்வரை வானவர்கள் தம் இைக்ரககரள விரித்து அவருக்கு நிழல் 

தகாடுத்துக் தகாண்கடயிருப்பார்கள்'' என்று தொன்னார்கள்.133 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் வானவர்கரளப் 
பற்ைிகயா அப்தபண்மணி அழுதது பற்ைிகயா குைிப்பு இல்ரல. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "உஹுதுப் கபார் நாளில் காது, மூக்கு ஆகிய 
உறுப்புகள் துண்டிக்கப்பட்ட நிரலயில் என் தந்ரதயின் உடல் தகாண்டு 
வைப்பட்டு நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் ரவக்கப்பட்டது...'' என்று 
ஹதீஸ் ஆைம்பமா கிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 

பாடம் : 27 ஜுரலபீப் (ைலி) அவர்களின் ெிைப்பு கள்134  

 

4877 அபூபர்ஸா அல்அஸ்லமீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஒரு கபார் பயணத் தில் இருந்தார்கள். பிைகு அவர்களுக்கு 

அல்லாஹ் கபார்ச் தெல்வங்கரள வழங்கி னான். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தம் கதாழர்களிடம், "(உங்களில்) யாரைகயனும் காணாமல் நீங்கள் 
கதடுகிைரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். கதாழர்கள் "ஆம்; இன்ன மனிதரையும் 
இன்ன மனிதரையும் இன்ன மனிதரையும் (காணாமல் கதடுகிகைாம்)'' என்று 
கூைினார்கள். பிைகு (மீண்டும்), "(உங்களில்) யாரைகயனும் காணாமல் 
கதடுகிைரீ்களா?'' என்று நபியவர்கள் ககட்டார்கள். கதாழர்கள், "ஆம்; இன்ன 
மனிதரையும் இன்ன மனிதரையும் இன்ன மனிதரையும் (காணாமல் 
கதடுகிகைாம்)'' என்று கூைினர். பிைகு (மூன்ைாவது முரையாக) "(உங்களில்) 
யாரைகயனும் காணாமல் நீங்கள் கதடுகிைரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். 
கதாழர்கள், "இல்ரல (எல்லாரும் கிரடத்துவிட்டனர்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் ஜுரலபரீபக் காணாமல் கதடுகிகைன். நீங்களும் 
அவரைத் கதடுங் கள்'' என்று கூைினார்கள். தகால்லப்பட்டவர்களிரடகய அவர் 

கதடப்பட்டார். (எதிரிகளில்) ஏழு கபரின் உடல்களுக்கு அருகில் அவைது 
உடரலக் கண்டனர். ஜுரலபபீ் அந்த எழுவரையும் தகால்ல, அவர்களும் 
ஜுரலபரீபக் தகான்றுவிட்டிருந்தனர். நபி (ஸல்) அவர்கள் வந்து ஜுரலபபீ் 
(ைலி) அவர்களுக்கு அருகில் நின்று, "இவர் (எதிரிகளில்) எழுவரைக் தகான்ைார். 
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அவர் களும் இவரைக் தகான்றுவிட்டனர். (இகதா) இவர் என்ரனச் கெர்ந்தவர் 
ஆவார். நான் இவரைச் கெர்ந்தவன் ஆகவன். இவர் என்ரனச் கெர்ந்தவர் 
ஆவார். நான் இவரைச் கெர்ந்தவர் ஆகவன்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு 
அவரைத் தமது (முன்)ரகயில் ரவத்துத் தூக்கிக்தகாண்டார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்களின் ரககரளத் தவிை (கட்டிலாக) கவதைதுவும் அவருக்கு 
இருக்கவில்ரல. பிைகு குழி கதாண்டப்பட்டு அவைது உடல் குழிக்குள் 
ரவக்கப்பட்டது. இந்த அைிவிப்பில், அவர் நீைாட்டப்பட்டாைா என்பது பற்ைிய 
குைிப்பு இல்ரல.  
 

பாடம் : 28 அபூதர் (ைலி) அவர்களின் ெிைப்புகள்135  

 

4878 அபூதர் அல்ஃகிஃபாரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (மூவர்) எங்கள் 
"ஃகிஃபார்' குலத்தாரைவிட்டுப் புைப்பட்கடாம். ஃகிஃபார் குலத்தார் (கபார் தரட 
தெய்யப்பட்ட) புனித மாதங்கரளயும் (வழிப்பைி, கபார் ஆகியவற்றுக்கு) 
அனுமதிக்கப் பட்ட மாதமாக ஆக்கிக்தகாண்டிருந்தனர். ஆககவ, நானும் என 
ெககாதைர் உரனஸும் எங்கள் தாயாரும் (ஃகிஃபார் குலத்தாரின் வெிப்பி 
டத்ரதவிட்டுப்) புைப்பட்டு எங்கள் தாய்மாமன் ஒருவரிடம் வந்து தங்கிகனாம். 
எங்கள் மாமன் எங்க ரளக் கண்ணியமாக நடத்தினார்; உபெரித்தார். அரதக் 
கண்டு அவருரடய ெமுதாயத்தார் எங்கள் மீது தபாைாரமப்பட்டார்கள். 
அவரிடம், "நீர் உம்முரடய குடும்பத்தாரைவிட்டுப் புைப்பட்டுச் தென்ைதும் 

அவர்களிடம் உரனஸ் வந்துகபாகிைார்'' என்று (அவதூறு) கூைினர். ஆககவ, 

எங்கள் தாய்மாமன் எங்களிடம் வந்து தம்மிடம் கூைப்பட்டரத தவளிப்பரட 

யாகப் கபெினார். அப்கபாது நான், "நீர் தெய்த உபகாைத்ரத நீகை 

அெிங்கப்படுத்திவிட்டீகை! இதற்குகமல் எங்களால் உம்முடன் கெர்ந்தி ருக்க 

இயலாது. எங்கள் ஒட்டகங்கரள எங்க ளிடம் தகாண்டுவாரும்'' என்கைன். 
அவ்வாகை (எங்கள் ஒட்டகங்கள் தகாண்டு வைப்பட்டகபாது) அவற்ைில் 
நாங்கள் ஏைிப் புைப்பட்கடாம். அப்கபாது எங்கள் மாமன் (தாம் தொன்னரத 
நிரனத்து வருந்தியவைாக) தம்மீது தமது ஆரடரயப் கபாட்டு மூடிக் தகாண்டு 
அழலானார். நாங்கள் பயணம் தெய்து மக்காவுக்கு அருகில் ஓரிடத்தில் 
இைங்கிகனாம். அங்கு (என் ெககாதைர்) உரனஸ் (ஒரு கவிஞரிடம் அவைது) 
ஒட்டக மந்ரதக்கு எங்கள் ஒட்டக மந்ரதரயப் பந்தயமாக ரவத்து(க் 
கவிரத)ப் கபாட்டி நடத்தினார். இறுதியில் இருவரும் ஒரு குைிகாைரிடம் 
(தீர்ப்புக்காகச்) தென்ைனர். அந்தக் குைிகாைர் உரனரஸத் கதர்வு தெய்தார். 
இரதயடுத்து உரனஸ் எங்கள் ஒட்டக மந்ரதயுடன் (கபாட்டிக் கவிஞரின்) 
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ஒட்டக மந்ரதரயயும் கெர்த்துக் தகாண்டுவந்தார். (இந்த ஹதீரஸ 
அபூதர்ரிடமிருந்து அைிவிக்கும் அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸாமித் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்:) அபூதர் (ைலி) அவர்கள் (என்னிடம்) "என் ெககாதைரின் 
புதல்வகை! நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளச் ெந்திப்பதற்கு 
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்கப ததாழுதிருக்கிகைன்'' என்று கூை, அதற்கு நான், 

"யாரைத் ததாழுதீர்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அபூதர் (ைலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்ரவ'' என்று கூைினார்கள். நான், "எரத கநாக்கித் ததாழுதீர்கள்?'' 

என்று ககட்கடன். "என் இரைவன் என்ரன முன் கனாக்கச் தெய்த திரெரய 
முன்கனாக்கிகனன். நான் இைவுத் ததாழுரக (இைாரவ) ததாழுதுவிட்டு 
இைவின் இறுதி கநைமாகும்கபாது துணிரயப் கபால (சுருண்டு) கிடந்து சூரியன் 
உதிக்கும்வரை உைங்குகவன்'' என்று கூைினார்கள். (ததாடர்ந்து அபூதர் (ைலி) 
அவர்கள் கூறுகிைார்கள்:) என்னிடம் உரனஸ், "நான் ஓர் அலுவல் நிமித்தம் 
மக்காவுக்குச் தெல்கிகைன். ஆககவ, நீர் (என் பணிகள் எல்லாவற்ரையும்) 
கவனித்துக்தகாள்வைீாக'' என்று கூைிவிட்டு, மக்காவுக்குச் தென்ைார். பின்னர் 
தாமதமாககவ உரனஸ் என்னிடம் திரும்பிவந்தார். அப்கபாது அவரிடம் நான், 

"(இத்தரன நாட்கள்) என்ன தெய்தாய்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு உரனஸ், 

"நீர் கரடப்பிடிக்கும் மார்க் கத்தில் இருக்கும் ஒரு மனிதரை மக்காவில் 
ெந்தித்கதன். அவர் "அல்லாஹ்தான் தம்ரமத் தூதைாக அனுப்பியுள்ளான்' என்று 
கூறுகிைார்'' என்று தொன்னார். நான், "மக்கள் என்ன தொல்கிைார்கள்?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு உரனஸ், "(அவர் ஒரு) கவிஞர், கொதிடர், சூனியக்காைர் 
என்று தொல்கிைார்கள்'' என்ைார். ஆனால், கவிஞர் களில் ஒருவைாக இருந்த 
உரனஸ் கூைினார்: நான் கொதிடர்களின் தொற்கரளச் தெவி யுற்றுள்களன். 
ஆனால், இவைது தொல் கொதிடர்களின் தொற்கரளப் கபான்ைில்ரல. 
அரனத்து வரகயான கவிரதககளாடும் அவருரடய தொற்கரள நான் 
ஒப்பிட்டுப் பார்த்துவிட்கடன். (நான் மட்டுமல்ல) கவறு எந்தக் கவிஞரின் 
நாவும் அந்த மனிதரின் தொற்கரளக் கவிரத என ஏற்காது. அல்லாஹ்வின் 

மீதாரணயாக! நிச்ெயமாக அவர் ஓர் உண்ரமயாளர். அந்த மக்கள்தான் 
தபாய்யர்கள். பிைகு நான் (என் ெககாதைர் உரனஸிடம்), "இனி (என் பணிகரள) 
நீர் கவனித்துக்தகாள்வைீாக. நான் தென்று (அவரைப்) பார்த்துவிட்டு 
வருகிகைன்'' என்று தொல்லிவிட்டு மக்காவுக்குச் தென்கைன். மக்காவாெிகளில் 
நலிந்த ஒருவரைச் ெந்தித்து, அவரிடம், "நீங்கள் "மதம் மாைியவர்' என்ைரழக்கக் 
கூடிய இந்த மனிதர் எங்கக?'' என்று ககட்கடன். உடகன அவர், "இகதா! மதம் 
மாைிய இவரைக் கவனியுங்கள்'' என்று கூைி, என்ரனச் சுட்டிக்காட்டினார். 
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உடகன அந்தப் பள்ளத்தாக்கிலிருந்த மக்கள் ஓடுகள், எலும்புகள் (எனக் 
ரகயில் கிரடத்த) அரனத்ரதயும் எடுத்துவந்து என்ரனத் தாக்கினர். நான் 
மயக்கமுற்று விழுந்கதன். பிைகு நானாக மயக்கம் ததளிந்து எழுந்தகபாது 

ெிவப்பு நிை ெிரலரயப் கபான்ைிருந்கதன். பின்னர் நான் "ஸம்ஸம்' 

கிணற்றுக்கு வந்து, என் உடலில் படிந்திருந்த இைத்தத்ரதக் கழுவிகனன். 
ஸம்ஸம் தண்ணரீை அருந்திகனன். என் ெககாதைர் புதல்வகை! (அப்துல்லாஹ் 
பின் அஸ்ஸாமித்கத!) இவ்வாறு நான் முப்பது நாட்கள் அங்கு 
தங்கியிருந்கதன். ஸம்ஸம் கிணற்ைின் தண்ணரீைத் தவிை கவதைந்த உணவும் 
இல்ரல. ஆனால், என் வயிற்ைிலிருந்த மடிப்பு அகலும் அளவுக்கு நான் 
பருமனாகிவிட்கடன். என் ஈைலில் பெிக்தகாடுரம ததரியவில்ரல. நன்கு 
நிலாக் காயும் ஒரு பிைகாெமான இைவில் மக்காவாெிகள் ஆழ்ந்து உைங்கிக் 

தகாண்டிருந்தனர். அப்கபாது இரையில்லம் கஅபாரவ யாரும் (தவாஃப்) 
சுற்ைவில்ரல. மக்காரவச் கெர்ந்த இரு தபண்கள் மட்டும் (ஸஃபா மற்றும் 
மர்வாவில் இருந்த) இொஃப், நாயிலா எனும் கடவுள் ெிரலகளி டம் 
பிைார்த்தித்துக்தகாண்டிருந்தனர். அவர்கள் (ஸஃபா - மர்வாரவச்) 
சுற்ைிவரும்கபாது என்னிடம் வந்தனர். அவர்களிடம் நான், "அந்தச் ெிரலகளில் 
ஒன்ரை மற்தைான்றுக்கு மணமுடித்து ரவத்து விடு'' என்று தொன்கனன். 
ஆனால், அவர்கள் இருவரும் அவற்ரைப் பிைார்த்திப்பதிலிருந்து 
விலகவில்ரல.136 பிைகு (மற்தைாரு சுற்ைில்) அவர்கள் இருவரும் என்னிடம் 
வந்தகபாது, ஒளிவு மரைவின்ைி "(அவ்விரு ெிரலகளும்) மைக்கட்ரடக்கு 
நிகைான இன உறுப்புகரளப் கபான்ைரவ'' என்று தொன் கனன். அப்கபாது 
(எனக்குச்) ொபம் தகாடுத்த அவ்விரு தபண்களும் "எங்கள் ஆட்களில் 

யாகைனும் இங்கிருந்திருந்தால் (நடந்திருப்பகத கவறு)'' என்று 
தொல்லிக்தகாண்கட தென்ைனர். அப்கபாது அங்கு கீழிைங்கி வந்த 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களும் அவ்விரு 
தபண்கரள எதிர்தகாண்டனர். "உங்கள் இருவருக்கும் என்ன கநர்ந்தது?'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்க, அதற்கு அப்தபண்கள், 

"கஅபாவுக்கும் அதன் திரைக்குமிரடகய மதம் மாைிய ஒருவர் இருக்கிைார் 
(அவர் எங்கள் ெிரலகரளக் ககவலப்படுத்தி எங்கரள 

மனகவதரனப்படுத்திவிட்டார்)'' என்று கூைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அவர் (உங்களிடம்) என்ன தொன்னார்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அப்தபண்கள், "அவர் எங்களிடம் வாய்க்கு ஒவ்வாத வார்த்ரதரயச் 
தொன்னார்'' என்று கூைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 
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(கஅபாவுக்கு) வந்து "ஹஜருல் அஸ்வரத'த் ததாட்டு முத்தமிட்டுவிட்டு, 

கஅபாரவச் சுற்ைி (தவாஃப்) வந்தார்கள். அவர்களுடன் அவர்களுரடய நண்ப(ர் 
அபூபக்)ரும் சுற்ைிவந்தார். பிைகு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ததாழுதார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுது முடித்ததும், 

நாகன முதலில் (தென்று) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அஸ்ஸலாமு 
அரலக்க! (உங்களுக்குச் ொந்தி உண்டாகட்டும்)'' என இஸ்லாமிய முகமன் 
கூைிகனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "வ அரலக்க, வ 
ைஹ்மத்துல் லாஹ் (அவ்வாகை உங்களுக்கும் ொந்தியும் இரையருளும் 
கிரடக்கட்டும்)'' என்று பதில் தொன்னார்கள். பிைகு "நீங்கள் யார்?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான், "ஃகிஃபார் குலத்ரதச் கெர்ந்தவன்'' என்று பதிலளித்கதன். 
நான் அவ்வாறு (என் குலத்தாரின் தபயரைக்) கூைியதும் அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் (ரக) விைல் கரளத் தமது தநற்ைியின்மீது 
ரவத்தார்கள். அப்கபாது நான் எனக்குள்கள, "நான் ஃகிஃபார் குலத்தாகைாடு 
இரணத்து என்ரன அைிமுகப்படுத்திக்தகாண்டரத அவர்கள் தவறுக்கிைார்கள்'' 

என்று தொல்லிக்தகாண்கடன். பிைகு (அன்கபாடு) அவர்களது கைத்ரதப் 
பற்ைிக்தகாள்ளப்கபாகனன். ஆனால், அவர்களு ரடய நண்பர் (அபூபக்ர்) 
என்ரனத் தடுத்துவிட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதரைப் பற்ைி என்ரனவிட 
அவகை நன்கைிந்தவைாக இருந்தார். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தரலரய உயர்த்தி, "எத்தரன நாட்களாக இங்கிருக் கிைரீ்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு நான், "இைவு பகதலன முப்பது நாட்களாக 
இங்கிருந்துதகாண்டி ருக்கிகைன்'' என்று தொன்கனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(இத்தரன நாட்களாக) உமக்கு உணவளித்து வந்தவர் 
யார்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நான், "ஸம்ஸம் தண்ணரீைத் தவிை 
கவதைந்த உணவும் எனக்குக் கிரடக்கவில்ரல. ஆனாலும், என் வயிற்ைின் 
மடிப்புகள் அகலும் அளவுக்கு நான் பரும னாகிவிட்கடன். என் ஈைலில் 

பெிக்தகாடுரம ததரியவில்ரல'' என்று தொன்கனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அது (ஸம்ஸம்) வளமிக்கதாகும். அது (ஒரு வரகயில்) 
வயிற்ரை நிைப்பும் உணவாகும்'' என்று தொன்னார்கள். அப்கபாது அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இவருக்கு இன்ைிைவு உணவளிக்க எனக்கு 
அனுமதி அளியுங்கள்'' என்று ககட்டார்கள். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களும் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களும் தென்ைார்கள். அவர்களுடன் நானும் 
தென்கைன். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் கதரவத் திைந்து எங்களுக்காக "தாயிஃப்' 

நகை உலர்ந்த திைாட் ரெரய அள்ளித் தைலானார்கள். அதுகவ நான் மக்காவில் 

2280

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நபித் ததாழர்களின் சிறப்ப�கள்



 
 
 

உண்ட முதல் உணவாகும். பின்னர் இகத நிரலயில் ெில நாட்கள் இருந் 
கதன். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் நான் தென்கைன். 
அப்கபாது அவர்கள், கபரீச்ெந்கதாட்டங்கள் நிரைந்த ஒரு பூமி எனக்கு 
(கனவில்) காட்டப்பட்டது. அது "யஸ்ரிப்' (மதீனா) என்கை நான் கருதுகிகைன். 
ஆககவ, நீங்கள் என்ரனப் பற்ைி(ய தெய்திரய) உங்கள் குலத்தாரிடம் 
தகாண்டு கபாய்ச் கெர்ப்பரீ்களா? அல்லாஹ் உங்கள் மூலம் அவர்களுக்குப் 
பயனளிக்கக்கூடும். (நல்வழி அரடந்தால்) அவர்களுக்காக உங்களுக்கும் 
அவன் பிைதிபலன் அளிப்பான்'' என்று கூைி (என்ரன அனுப்பி)னார்கள்.137 

ஆககவ, நான் (என் ெககாதைர்) உரனஸிடம் திரும்பிச் தென்கைன். அப்கபாது 
உரனஸ் "நீங்கள் என்ன தெய்தீர்கள்?'' என்று ககட்டார். "நான் இஸ்லாத்ரத 
ஏற்று, (அரத) உண்ரமதயன நம்பிகனன்'' என்று கூைிகனன். உரனஸ், "(நீங்கள் 
ஏற்றுள்ள) உமது மார்க்கத்ரதப் புைக்கணிக்கும் எண்ணம் எனக்கு இல்ரல. 
நானும் இஸ்லாத்ரத ஏற்று, (அரத) உண்ரமதயன நம்புகிகைன்'' என்று 
கூைினார். பிைகு நாங்கள் எங்கள் தாயாரிடம் தென்கைாம். (நாங்கள் 
இஸ்லாத்ரதத் தழுவிய விவைத்ரதக் கூைிகனாம்.) அப்கபாது என் தாயார், 

"(நீங்கள் இருவரும் ஏற்றுள்ள) உங்கள் மார்க்கத்ரதப் புைக் கணிக்கும் 
எண்ணம் எனக்கு இல்ரல. நானும் இஸ்லாத்ரதத் தழுவி, (அரத) 
உண்ரமதயன நம்புகிகைன்'' என்று கூைினார். பிைகு நாங்கள் எங்கள் 
வாகனத்தில் ஏைி எங்கள் "ஃகிஃபார்' குலத்தாரைச் தென்ைரடந்கதாம். 
அவர்களில் பாதிப்கபர் இஸ்லாத்ரத ஏற்றுக்தகாண்டனர். அவர்களுக்கு அய்மா 
பின் ைஹளா அல்ஃகிஃபாரீ (ைலி) அவர்கள் முன்னின்று ததாழுரக நடத்தினார்; 

அவகை அம்மக்களுக்குத் தரலவைாக இருந்தார். ஃகிஃபார் குலத்தாரில் இன்னும் 
பாதிப்கபர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு வரும்கபாது 
நாங்கள் இஸ்லாத்ரத ஏற்கபாம்'' என்று கூைினர். அவ்வாகை அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்தகபாது, எஞ்ெியிருந்த பாதிப்கபரும் 
இஸ்லாத்ரத ஏற்ைனர். "அஸ்லம்' குலத்தார் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம்) தென்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! எங்கள் ெககாதைக் குலத்தார் 
எந்த அடிப்பரடயில் இஸ்லாத்ரத ஏற்றுக்தகாண் டார்ககளா அகத 
அடிப்பரடயில் நாங்களும் இஸ்லாத்ரத ஏற்றுக்தகாண்கடாம்'' என்று கூைினர். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(தபயருக்ககற்பகவ) 
"ஃகிஃபார்' குலத்தாரை அல்லாஹ் மன்னித்துவிட்டான்; "அஸ்லம்' குலத்தாரைப் 
பாதுகாப்புப் தபற்ை வர்களாக ஆக்கிவிட்டான்'' என்று கூைி னார்கள்.138 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
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அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நான் (அங்கு) தென்று 
பார்த்துவருகிகைன். அதுவரை நீர் (என் பணிகரளக்) கவனித்துக்தகாள்வைீாக'' 

என்று கூைிகனன். அதற்கு உரனஸ் "ெரி' என்று கூைிவிட்டு, "மக்காவாெிகளிடம் 
எச்ெரிக்ரகயாக இருங்கள். ஏதனனில், அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் மீது கடுரமயான ககாபத்தில் இருக்கிைார்கள்; தவறுப்ரப 

தவளிப்படுத்திக்தகாண்டிருக்கிைார்கள்'' என்று தொன்னார் எனக் கூடுதலாக 

இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் அைிவிப்பாளர் அப்துல்லாஹ் பின் 
அஸ்ஸாமித் (ைஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு அைிவிக்கிைார்கள்: அபூதர் (ைலி) 
அவர்கள் (என்னிடம்), "என் ெககாதைர் மககன! நபி (ஸல்) அவர்கள் 
இரைத்தூதைாக அனுப்பப்படுவ தற்கு இைண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்கப நான் 
ததாழுதிருக்கிகைன்'' என்று கூைினார்கள். நான், "அப்கபாது நீங்கள் எரத முன் 
கனாக்கி(த் ததாழுது)வந்தீர்கள்?'' என்று ககட் கடன். அதற்கு அவர்கள், 

"அல்லாஹ் என் ரன முன்கனாக்கச் தெய்த திரெயில்'' என்று 
பதிலளித்தார்கள் என ஹதீஸ் ததாடர்கிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட 

ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை காணப்படுகின்ைன. கமலும் அந்த 
அைிவிப்பில், "உரனஸும் அந்த இன்தனாரு மனிதரும் (கவிரதப் 

கபாட்டிக்காக) கொதிடர்களில் ஒருவரிடம் தென்ைனர். அப்கபாது என் ெககாதைர் 
உரனஸ், அந்தச் கொதிடரைப் புகழ்ந்து கவிரத பாடிக்தகாண்கட அந்த 
மனிதரை தவன்றுவிட்டார். பிைகு அந்த மனிதரிடமிருந்த ஒட்டக மந்ரதரய 
(பரிொகப்) தபற்று எங்கள் மந்ரதகயாடு கெர்த்துக்தகாண்கடாம்'' என்றும் 
இடம்தபற்றுள்ளது. அகத அைிவிப்பில், "...பிைகு நபி (ஸல்) அவர்கள் தென்று 
இரையில்லம் கஅபாரவச் சுற்ைி (தவாஃப்) வந்துவிட்டு, மகாமு 
இப்ைாஹமீுக்குப் பின்னால் நின்று இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள். 
அப்கபாது அவர்களிடம் நான் தென்கைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு இஸ்லாமிய முகமரன முதன் முதலில் கூைியவன் நான்தான். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அஸ்ஸலாமு அரலக்க' என்று தொன்கனன். 
அதற்கு அவர்கள் "வ அரலக்கஸ் ஸலாம்' (என்று பதில் தொல்லி விட்டு) 
"நீங்கள் யார்?' என்று ககட்டார்கள்'' என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும் அந்த 
அைிவிப்பில், "எத்தரன நாட்களாக இங்கு இருக்கிைரீ்?'' என்று ககட்டார்கள். 
நான், "பதிரனந்து நாட்களாக என்று பதிலளித்கதன்'' என்று காணப்படுகிைது. 
இந்த அைிவிப்பில், "இன்ைிைவு இவருக்கு விருந்தளிக்கும் (மகத்தான) 
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வாய்ப்பிரன எனக்கு வழங்குங்கள்'' என்று அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் 

ககட்டார்கள் என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

4879 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூதர் (அல்ஃகிஃபாரீ) 
அவர்களுக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்காவில் இரைத்தூதைாக நியமிக்கப்பட்ட 
தெய்தி எட்டியகபாது, தம் ெககாதைர் (உரனஸ்) இடம், "இந்தப் பள்ளத் தாக்ரக 
(மக்காரவ) கநாக்கிப் பயணம் தெய்து, தமக்கு வானத்திலிருந்து இரைச்தெய்தி 
வருவ தாகக் கூைிவரும் இந்த மனிதரைக் குைித்த விவைத்ரத (திைட்டி) 
என்னிடம் தகாண்டுவந்து தொல். அவைது தொல்ரல அவரிடமிருந்கத ககட்ட 

பிைகு என்னிடம் வா'' என்று கூைி யனுப்பினார்கள். அவ்வாகை அந்தச் 
ெககாதைர் புைப்பட்டு மக்காவுக்குச் தென்று நபி (ஸல்) அவர்களின் தொல்ரலக் 
ககட்டார். பிைகு அபூதர் (ைலி) அவர்களிடம் திரும்பிச் தென்று, "அவர் நற் 
குணங்கரளக் கரடப்பிடிக்கும்படி (மக்க ளுக்கு) கட்டரளயிடுவரத நான் 
பார்த்கதன். ஒரு வாக்ரகயும் (அவரிடமிருந்து தெவியுற்கைன்); அது கவிரத 
இல்ரல'' என்று தொன்னார். அபூதர், "நான் விரும்பிய விதத்தில் (கபாதுமான 
விவைங்களுடன் என்னிடம் வந்து) நீ என்ரனத் திருப்தியரடயச் 
தெய்யவில்ரல'' என்று கூைிவிட்டார்கள். பிைகு பயண உணவு 
எடுத்துக்தகாண்டு நீர் நிைம்பிய தமது கதால்ரப ஒன்ரைச் சுமந்துதகண்டு 

அபூதர் புைப்பட்டார். மக்கா வந்தரடந்து (கஅபா) பள்ளிவாெலுக்குச் தென்ைார். 
நபி (ஸல்) அவர்கரள அபூதர் அைியாதவைாயிருந்த காைணத்தால் 
அவர்கரளத் கதடினார். (அங்கிருந்த குரைைியர் தமக்குத் ததால்ரல 
தைக்கூடும் என்பதால் அவர்களிடம்) நபியவர்கரளப் பற்ைிக் ககட்க அவர் 
விரும்பவில்ரல. இைவு கநைமானதும் (அங்கககய) படுத்துக்தகாண்டார். 
அப்கபாது அலீ (ைலி) அவர்கள் அவரைக் கண்டு, அவர் தவளியூர்க்காைர் 
என்பரதப் புரிந்துதகாண்டார்கள். அலீ (ைலி) அவர்கரளக் கண்ட வுடன் (அலீ 
(ைலி) அவர்களின் அரழப்பின் கபரில்) அபூதர் அவர்கள் அலீ (ைலி) அவர்கரளப் 
பின்ததாடர்ந்து (அவர்களது இல்லத்திற்குச்) தென்ைார்கள். விடியும்வரை 
அவர்களில் எவரும் மற்ைவ ரிடம் எரதப் பற்ைியும் ககட்டுக்தகாள்ளவில்ரல. 
(விடிந்த) பிைகு அபூதர் தம் கதால்ரபரயயும் பயண உணரவயும் 
தூக்கிக்தகாண்டு பள்ளி வாெலுக்குச் தென்ைார். அன்று மாரலயாகும்வரை நபி 
(ஸல்) அவர்கரளக் காணாத நிரலயிகலகய அன்ரைய பகரலக் கழித்தார். 
பிைகு தமது படுக்ரகக்குத் திரும்பினார். அன்றும் அலீ (ைலி) அவர்கள் 
அவரைக் கடந்துதென்ைார்கள். "தமது தங்குமிடத்ரதக் கண்டுபிடிக்கும் கநைம் 

இம்மனிதருக்கு இன்னும் வைவில்ரலகயா?'' என்று கூைிவிட்டு, அவரை(ப் 
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படுக்ரகயிலிருந்து) எழுப்பித் தம் முடன் அரழத்துச் தென்ைார்கள். (அன்றும்) 
அவர்களில் எவரும் மற்ைவரிடம் எரதப் பற்ைியும் ககட்டுக்தகாள்ளவில்ரல. 
மூன்ைாம் நாள் வந்தகபாதும் அபூதர் அவ்வாகை தெய்தார். அன்றும் அலீ (ைலி) 
அவர்கள் அவரை(ப் படுக்ரகயிலிருந்து) எழுப்பி தம்முடன் அரழத்துச் 

தென்ைார்கள். பிைகு, "நீங்கள் எதற்காக இந்த ஊருக்கு வந்தீர்கள் என்று 
எனக்குச் தொல்லக் கூடாதா?'' என்று ககட்டார்கள். அபூதர், "(நான் கதடிவந்தரத 
அரடய) எனக்குச் ெரியான வழிகாட்டுவதாக நீங்கள் உறுதிதமாழியளித்தால் 
(நீங்கள் ககட்டரதச்) தெய்கிகைன்'' என்று பதிலளித்தார். அலீ (ைலி) அவர்களும் 
அவ்வாகை உறுதி தமாழியளிக்க, அபூதர் (தாம் வந்த காைணத்ரத) 
அவர்களுக்குத் ததரிவித்தார். அப்கபாது அலீ (ைலி) அவர்கள், "(நீர் கதடிவந்த) 
அந்த மனிதர் உண்ரமயாளர்தான்; அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர்தான். 
காரலயில் நீங்கள் என்ரனப் பின்ததாடர்ந்து வாருங்கள். (நாம் தெல்லும் 
கபாது) உங்களுக்குத் தீங்கு விரளவிக்கும் என்று நான் அஞ்சுகின்ை 
எரதகயனும் நான் கண்டால், ெிறுநீர் கழிப்பரதப் கபான்று நின்றுதகாள்கவன். 
நான் (நிற்காமல்) கபாய்க்தகாண்கடயிருந்தால், நான் நுரழயும் வடீ்டுக்குள் 
நீங்களும் நுரழயும்வரை என்ரனப் பின்ததாடர்ந்து வாருங்கள்'' என்று 
தொன்னார்கள். அபூதர்ரும் அவ்வாகை தெய்தார். அலீ (ைலி) அவர்கரளப் 
பின்ததாடர்ந்து நடந்தார். இறுதியில், அலீ (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தங்கியிருந்த வடீ்டில் நுரழந்தகபாது அவர்களுடன் அபூதர்ரும் நுரழந்தார். 
அங்கு நபி (ஸல்) அவர்களின் தொல்ரலச் தெவியுற்று அகத இடத்தில் 
இஸ்லாத்ரத ஏற்ைார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் அபூதர் (ைலி) 
அவர்களிடம், "நீங்கள் உங்கள் "ஃகிஃபார்' குலத் தாரிடம் திரும்பிச் தென்று என் 
கட்டரள உங்களிடம் வந்துகெரும்வரை (இஸ்லாத்தின் தெய்திரய) 
அவர்களுக்குத் ததரிவியுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். அபூதர் (ைலி) அவர்கள், 

"என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அ(ந்த ஏக இரை)வன்மீது ெத்திய மாக! 
நான் இந்தச் தெய்திரய (மக்கா இரைமறுப்பாளர்களான) இவர்களிரடகயயும் 
உைக்கச் தொல் கவன்'' என்று தொல்லிவிட்டு, (கஅபா) பள்ளிவாெலுக்கு வந்து, 

உைத்த குைலில் "அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல என்றும் 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் இரைவனின் தூதர் என்றும் நான் 

உறுதிதமாழிகிகைன்'' என்று கூைினார். உடகன அங்கிருந்த (குரைைி) மக்கள், 

தகாதித்ததழுந்து, அவரை அடித்துக் கீகழ ொய்த்தனர். அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் 
வந்து, அவர்மீது கவிழ்ந்து படுத்து (அடி விழாமல் தடுத்து)க்தகாண்டார்கள். 
"உங்களுக்குக் ககடு உண்டாகட்டும்! இவர் "ஃகிஃபார்' குலத்ரதச் கெர்ந்தவர் 

2284

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நபித் ததாழர்களின் சிறப்ப�கள்



 
 
 

என்பதும், உங்கள் வணிகர்கள் தெல்லும் வழி (ஃகிஃபார் குலத்தார் வெிக்கும்) 
ைாம் (ெிரியா) நாட்டுப் பாரதயில்தான் உள்ளது என்பதும் உங்களுக்குத் 
ததரியாதா?'' என்று தொல்லி அவர்களிடமிருந்து அபூதர் (ைலி) அவர்கரளக் 
காப்பாற்ைினார்கள். அபூதர் (ைலி) அவர்கள் அடுத்த நாள் மீண்டும் 
(பள்ளிவாெலுக்குச் தென்று) அகத கபான்று (உைத்த குைலில் உறுதிதமாழி) 
தொல்ல, அவர்மீது பாய்ந்து (குரைைியர்) தாக்கினர். (அன்றும்) அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அபூதர் (ைலி) அவர்கள்மீது கவிழ்ந்து படுத்து (அடி விழாமல்) 
அவரைக் காப்பாற்ைினார்கள்.139 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 29 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களின் ெிைப்புகள்140  

 

4880 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் இஸ்லாத்ரத 
ஏற்ைதிலிருந்து (நான் ெந்திக்க அனுமதி ககட்ட எந்தச் ெமயத்திலும்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் ரனத் தடுத்ததில்ரல. ெிரித்த 
முகத்துடகன தவிை அவர்கள் என்ரனக் கண்டதில்ரல. இரதக் ரகஸ் பின் 
அபஹீாஸிம் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.141 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

4881 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் பின் அப்தில் லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 

கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

"நான் இஸ்லாத்ரத ஏற்ைதிலி ருந்து (நான் ெந்திக்க அனுமதி ககட்ட எந்தச் 
ெமயத்திலும்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ரனத் 

தடுத்ததில்ரல. என் முகத்திற்தகதிகை புன்னரகக்காமல் என்ரன அவர்கள் 

கண்டதில்ரல'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. அவற்ைில் இப்னு இத்ரீஸ் (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து இப்னு நுரமர் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கும் அைிவிப்பில், 

"நான் குதிரையின் மீது (ெரியாக) உட்காை முடியாதவனாயிருக்கிகைன் என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் முரையிட்கடன். ஆககவ, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் தநஞ்ெில் அடித்து, இரைவா! 
இவரை உறுதிப்படுத்துவாயாக! இவரை நல்வழி காட்டுப வைாகவும் 

நல்வழியில் தெலுத்தப்பட்டவைாகவும் ஆக்குவாயாக என்று பிைார்த்தித்தார்கள்'' 

என ஜரீர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாகக் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
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4882 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அைியாரமக் 
காலத்தில் "துல்கலஸா' என்ைரழக்கப்பட்டுவந்த (இரணரவப்பாளர்களின்) 
ஆலயம் ஒன்று இருந்தது. அது "யமன் நாட்டு கஅபா' என்றும் "ைாம் நாட்டு 

(திரெரய கநாக்கி வாெல் அரமந்த) கஅபா' என்றும் அரழக்கப்பட்டுவந்தது. 
என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்ரன 
துல்கலஸாவிலிருந்தும் யமன் நாட்டு கஅபா, ைாம் நாட்டு கஅபா எனப்படும் 
அந்த ஆலயத்தி(ன் கவரலயி)லிருந்தும் விடுவிப்பைீா?'' என்று ககட்டார்கள். 
உடகன நான் "அஹ்மஸ்' எனும் (என்) குலத்ரதச் கெர்ந்த நூற்ரைம்பது 
குதிரை வைீர்களுடன் அங்கு விரைந்கதன். அரத நாங்கள் உரடத் துவிட்டு 
அதனருகில் இருந்தவர்கரளக் தகான்கைாம். பிைகு நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்து நடந்தரதத் ததரிவித்கதன். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்காகவும் (இந்த 
நடவடிக்ரகயில் பங்ககற்ை) "அஹ்மஸ்' குலத்தாருக்காகவும் 
பிைார்த்தித்தார்கள்.142  

 

4883 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் அல்பஜலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், "ஜரீகை! துல்கலஸாவி(ன் 
கவரலயி) லிருந்து என்ரன நீங்கள் விடுவிக்கமாட்டீர் களா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அது "கஸ்அம்' குலத்தாரின் ஓர் ஆலயமாக இருந்தது. அது 
"யமன் நாட்டு கஅபா' என்று அரழக்கப்பட்டுவந்தது. எனகவ, நான் ("அஹ்மஸ்' 

குலத்ரதச் கெர்ந்த) நூற்ரைம்பது குதிரை வைீர்களுடன் விரைந்கதன். நான் 
குதிரையின் மீது (ெரியாக) அமை முடியாதவனாக இருந்கதன். இது பற்ைி நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கூைிகனன். உடகன அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது கைத்தால் என் தநஞ்ெில் அடித்து, "இரைவா! 
இவரை உறுதிப்படுத்துவாயாக! இவரை நல்வழி காட்டுபவைாகவும் 
நல்வழியில் தெலுத்தப்பட்டவைாகவும் ஆக்குவாயாக!'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள். 
உடகன நான் அங்கு தென்று அரதத் தீயிட்டு எரித்துவிட்கடன். பிைகு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அந்த நற்தெய்திரயச் 
தொல்வதற்காக எங்களில் "அபூஅர்த்தாத்' எனப்படும் ஒரு மனிதரை 
அனுப்பிகனன். அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்று, 

"அ(ந்த ஆலயத்)ரதச் ெிைங்கு பிடித்த ஒட்டகத்ரதப் கபான்று 
ஆக்கிவிட்டுத்தான் உங்களிடம் வந்துள்களன்'' என்று தொன்னார். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அஹ்மஸ் குலத்தாரின் குதிரை 

களுக்காகவும் அக்குலத்தாருக்காகவும் வளம் கவண்டி ஐந்து முரை 
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பிைார்த்தித்தார்கள்.143 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அைிவிப் 
பாளர்ததாடர்கள் வழியாவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் மர்வான் அல்ஃபஸாரீ 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "ஜரீர் (ைலி) அவர் களிடமிருந்து நற்தெய்தி 
தொல்லும் தூதுவைாக அபூஅர்த்தாத் ஹுரஸன் பின் ைபஆீ (ைலி) அவர்கள் 
வந்து நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (அந்த) நற்தெய்திரயச் தொன்னார்'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

பாடம் : 30 அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களின் ெிைப்புகள்144  

 

4884 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கழிப்பிடத்திற்குச் தென்ைார்கள். நான் அவர்களுக்காக (அங்கத் 
தூய்ரம தெய்ய) தண்ணரீ் ரவத்கதன். அவர்கள் தவளிகய வந்ததும் "இரத 
ரவத்தவர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள், "இப்னு அப்பாஸ்' என்று கூைினர். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "இரைவா! அவருக்கு மார்க்கத்தில் (நல்ல) விளக்கத்ரத 
அளிப்பாயாக'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள்.145 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஸுரஹர் பின் ஹர்ப் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பிகலகய கமற்கண்ட வாறு இடம்தபற்றுள்ளது. 
அபூபக்ர் பின் அந்நள்ர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், (மக்கள் என்பதற்குப் 
பதிலாக) "நான், இப்னு அப்பாஸ்(தான் ரவத்கதன்)'' என்று கூைியதாக 
இடம்தபற்றுள்ளது. 
 

 பாடம் : 31 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களின் ெிைப்புகள்146  

 

4885 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (நபி (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில்) கண்ட கனவில், எனது ரகயில் பட்டுத் துண்டு 
இருப்பரதப் கபான்றும் தொர்க்கத்தில் நான் விரும்புகின்ை இடத்திற்தகல்லாம் 
அது என்ரனத் தூக்கிக்தகாண்டு பைப்பரதப் கபான்றும் கண்கடன். இது 
குைித்து நான் (என் ெககாதரி) ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்களிடம் எடுத்துரைத்கதன். 
அது குைித்து ஹஃப்ஸா, நபி (ஸல்) அவர்களிடம் விவரித்தகபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் ஒரு நல்ல மனிதர் என்கை நான் அைிகிகைன்'' என்று 

தொன்னார்கள்.147 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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4886 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உயிகைாடிருந்த காலத்தில் ஒரு மனிதர் கன 

தவான்ரைக் கண்டால், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அரத 
விவரித்துச் தொல் வார். அவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
விவரித்துச் தொல்வதற்காகக் கனதவான்ரை நானும் காண கவண்டும் என்று 
ஆரெப்பட்கடன். (அப்கபாது) நான் மணமா காத ஓர் இரளஞனாக இருந்கதன். 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் பள்ளிவாெலில் நான் 
உைங்குவது வழக்கம். (ஒரு நாள்) கனவில் இவ்வாறு கண்கடன்: வானவர்கள் 
இருவர் என்ரனப் பிடித்து நைகத்ரத கநாக்கிக் தகாண்டுதென்ைார்கள். 
கிணற்ைின் சுற்றுச் சுவரைப் கபான்று அதற்குச் சுற்றுச் ெவர் 
எழுப்பப்பட்டிருந்தது. கமலும் கிணற்ைின் இரு பக்கங்களிலுமுள்ள கல் 
தூண்கரளப் கபான்று இரு தூண்கள் அதற்கும் இருந்தன. அதனுள் எனக்குத் 
ததரிந்த மக்கள் ெிலர் இருந்தனர். உடகன நான், "நைகத்திலிருந்து காக்கும்படி 
அல்லாஹ்விடம் ககாருகின்கைன்; நைகத்திலிருந்து காக்கும்படி 
அல்லாஹ்விடம் ககாருகின்கைன்; நைகத்திலிருந்து காக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் 
கவண்டுகின்கைன்'' என்று பிைார்த்திக்கலாகனன். (அப்கபாது என்ரனப் பிடித்துச் 
தென்ை) அவ்விரு வானவரையும் கவதைாரு வானவர் ெந்தித்தார். அவர் 
என்னிடம், "இனி ஒருகபாதும் நீங்கள் பதீியரடயமாட்டீர்கள்'' என்று 
தொன்னார். நான் இரத (என் ெககாதரியும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் துரணவியாருமான) ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்களிடம் விவரித்கதன். 
ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்கள், அரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
விவரித்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அப்துல்லாஹ் (பின் உமர்) ஒரு நல்ல மனிதர்; அவர் இைவின் ஒரு பகுதியில் 
ததாழுதால் (நன்ைா யிருக்கும்)'' என்று தொன்னார்கள். (இரத அைிவித்த 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களின் புதல்வர்) ொலிம் (ைஹ்) அவர்கள், 

"(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இப்படிச் தொன்னதிலிருந்து) 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் இைவில் ெிைிது கநைம் மட்டுகம 
உைங்குபவைாயிருந்தார்கள்'' என்று கூறுகிைார்கள்.148 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நான் குடும்பம் (மரனவி, மக்கள்) 
இல்லாதவனாயிருந்தகபாது இைவில் பள்ளி வாெலில் உைங்கிவந்கதன். (ஒரு 
நாள்) கனவில் ஒரு கிணற்ரை கநாக்கி நான் இழுத்துச் தெல்லப்படுவரதப் 
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கபான்று கண்கடன்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல் கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 

பாடம் : 32 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களின் ெிைப்புகள்149  

 

4887 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் தாயார் உம்மு 
சுரலம் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
(இகதா) உங்கள் கெவகர் அனஸ். அவருக்காகப் பிைார்த்தியுங்கள்'' என்ைார்கள். 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "இரைவா! அனஸின் தெல்வத்ரதயும் குழந்ரதகரளயும் 

அதிகமாக்கு வாயாக! அவருக்கு நீ வழங்கியுள்ள (ஆயுள் முதலான)வற்ைில் 
வளம் கெர்ப்பாயாக!'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள்.150 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) 
அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "(என் தாயார்) உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
(இகதா) உங்கள் கெவகர் அனஸ்...'' என்று கூைியதாக ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
மற்ைரவ கமற்கண்ட ரவகய. - கமற்கண்ட அகத ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கவகைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4888 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நபி (ஸல்) அவர்கள் 
எங்களிடம் (எங்கள் இல்லத்திற்கு) வந்தார்கள். அப்கபாது அங்கு நானும் என் 
தாயாரும் என் தாயின் ெககாதரி உம்மு ஹைாம் (ைலி) அவர் களுகம 
இருந்கதாம். அப்கபாது என் தாயார், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (இகதா) உங்கள் 
அன்பு கெவகர் (அனஸ்). அவருக்காகப் பிைார்த்தியுங்கள்'' என்று 

ககட்டுக்தகாண்டார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் எனக்காக எல்லாவித 
நலன்களும் கவண்டிப் பிைார்த்தித் தார்கள். அவர்கள் தமது பிைார்த்தரனயின் 
முடிவில், "இரைவா! அனஸின் தெல்வத்ரதயும் குழந்ரத கரளயும் 
அதிகமாக்கி, அ(வருக்கு நீ அளித்திருப்ப)தில் வளம் கெர்ப்பாயாக!'' என்று 
எனக்காக கவண்டினார்கள். 
 

 4889 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் தாயார் என்ரன 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் அரழத்துச் தென்ைார்கள். அப்கபாது 
தமது முக்காட்டுத் துணியில் ஒரு பகுதிரய எனக்குக் கீழாரடயாகவும் 
மற்தைாரு பகுதிரய எனக்கு கமல் துண்டாகவும் கபார்த்திவிட்டிருந்தார்கள். 
என் தாயார், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இவர் என் (தெல்ல) மகன் அனஸ். 
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தங்களுக்குச் கெவகைாகப் பணியாற்றுவதற்காக இவரை உங்களிடம் 
அரழத்துவந்துள்களன். இவருக்காகப் பிைார்த்தியுங்கள்'' என்று கூைினார். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரைவா! அனஸின் 
தெல்வத்ரதயும் குழந்ரதகரளயும் அதிகமாக்குவாயாக!'' என்று 
பிைார்த்தித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இன்ரைய தினத்தில் 
என்னிடம் ஏைாளமான தெல்வங்கள் உள்ளன. என் பிள்ரளகள் மற்றும் பிள்ரள 
களுரடய பிள்ரளகளின் எண்ணிக்ரக சுமார் நூரை எட்டியிருக்கிைது. 
 

 4890 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (எங்கரளக்) கடந்து தென்ைார்கள். அப்கபாது என் தாயார் 
உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் 
குைரலக் ககட்டார்கள். உடகன (அவர் களிடம் தென்று), "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! என் தந்ரதயும் என் தாயும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும்! (இகதா 
உங்கள் கெவகர்) அனஸ்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எனக்காக மூன்று பிைார்த்தரனக ரளச் தெய்தார்கள். 
அவற்ைில் இைண்ரட நான் இந்த உலகத்திகலகய பார்த்துவிட்கடன். மூன்ைா 
வரத நான் மறுரமயில் எதிர்பார்க்கிகைன்.151  

 

4891 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் கெவகனாக இருந்தகபாது) என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். அப்கபாது நான் ெிறுவர்களுடன் கெர்ந்து 
விரளயாடிக்தகாண்டிருந்கதன். நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு முகமன் 

(ெலாம்) தொன்னார்கள். பிைகு என்ரன ஓர் அலுவல் நிமித்தம் (ஓரிடத்திற்கு) 
அனுப்பிரவத்தார்கள். நான் என் தாயாரிடம் தாமதமாககவ வந்கதன். நான் 

(வடீ்டுக்கு) வந்தகபாது என் தாயார், "உன் தாமதத்திற்கு என்ன காைணம்?'' 

என்று ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓர் 
அலுவலுக்காக என்ரன அனுப்பிரவத் தார்கள்'' என்று பதிலளித்கதன். 
அப்கபாது என் தாயார், "என்ன அலுவல்?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "அது 
இைகெியம்'' என்று தொன்கனன். என் தாயார், "நீ அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் இைகெியத்ரத யாரிடமும் தொல் லாகத'' என்று கூைினார்கள். 
(இதன் அைிவிப்பாளைான) ஸாபித் அல்புனான ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
(அனஸ் (ைலி) அவர்கள் இந்த ஹதீரஸ என்னிடம் அைிவித்தகபாது) 
"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அந்த இைகெியத்ரத நான் யாரிடமாவது 
தொல்வதாயிருந்தால் ஸாபித்கத! உங்களிடம் அரதச் தொல்லியிருப்கபன் 
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(அரத நான் என்ரைக்கும் யாரிடமும் அரதச் தொல்லமாட்கடன்)'' என்று 
கூைினார்கள். 
 

 4892 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
என்னிடம் ஓர் இைகெியம் தொன்னார்கள். அவர்களது இைப்புக்குப் பிைகும்கூட 
ஒருவரிடமும் அரத நான் ததரிவிக்கவில்ரல. என்னிடம் (என் தாயார்) 
உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்கள் அது குைித்துக் ககட்டார்கள். அரத நான் 
அவருக்கும் ததரிவிக்கவில்ரல.152  

 

பாடம் : 33 அப்துல்லாஹ் பின் ெலாம் (ைலி) அவர்களின் ெிைப்புகள்153  

 

4893 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பூமியின்மீது நடமாடும் எவரையும் "இவர் தொர்க்கவாெி'' 
என்று தொல்லி நான் ககட்டதில்ரல; அப்துல்லாஹ் பின் ெலாம் (ைலி) 
அவர்கரளத் தவிை.154 

 

 4894 ரகஸ் பின் உபாத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் மதீனாவில் 
(மஸ்ஜிதுந் நபவ ீபள்ளி வாெலில்) மக்களில் ெிலருடன் இருந்கதன். 
அவர்களில் நபித்கதாழர்கள் ெிலரும் இருந் தனர். அப்கபாது ஒரு மனிதர் 
வந்தார். அவைது முகத்தில் ெிைம்பணிந்(து ெஜ்தா தெய்)ததற்கான அரடயாளம் 
இருந்தது. மக்களில் ெிலர், "இவர் தொர்க்கவாெிகளில் ஒருவர்; இவர் தொர்க்க 
வாெிகளில் ஒருவர்'' என்று தொன்னார்கள். அவர் இைண்டு ைக்அத்கள் 

ததாழுதார்; அவற்ரை (அதிக கநைம் எடுக்காமல்) சுருக்க மாகத் ததாழுதார். 
பிைகு அவர் தவளிகயை, நான் அவரைப் பின்ததாடர்ந்து தென்கைன். அவர் 
தமது இல்லத்திற்குள் நுரழந்தகபாது நானும் நுரழந்கதன். நாங்கள் 
கபெிக்தகாண்டி ருந்கதாம். அவர் ெகஜ நிரலக்கு வந்தகபாது, "நீங்கள் ெற்று 
முன்னர் (பள்ளிவாெலுக்குள்) நுரழந்த ெமயம், ஒரு மனிதர் இப்படி (நீங்கள் 
தொர்க்கவாெி என்று) தொன்னார்'' என அவரிடம் தொன்கனன். அவர் கூைினார்: 
அல்லாஹ் தூயவன் (சுப்ஹானல்லாஹ்)! தமக்குத் ததரியாதரதக் கூறுவது 
எவருக்கும் முரையாகாது. ஏன் அவ்வாறு (மக்கள் கபெிக்தகாள்கிைார்கள்) 
என்று உங்களுக்கு இகதா ததரிவிக்கிகைன்: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது காலத்தில் கனதவான்று கண்கடன். அரத அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் விவரித்கதன். நான் ஒரு பூங்காவில் இருப்பரதப் 
கபான்று கண்கடன். -அதன் விொலத்ரதயும் புற்பூண்டுகரளயும் 

பசுரமரயயும் வர்ணித்தார் - பூங்காவின் நடுகவ இரும்பாலான தூண் ஒன்று 
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இருந்தது. அதன் அடிப்பகுதி தரையிலும் கமற்பகுதி வானத்தி லும் இருந்தது. 
அதற்கும் கமகல "ரகப்பிடி' ஒன்று இருந்தது. என்னிடம் "இதில் ஏறு'' என்று 

தொல்லப் பட்டது. நான் "என்னால் இயலாகத!'' என்று தொன்கனன். அப்கபாது 
என்னிடம் "மின்ஸஃப்' ஒருவர் வந்தார் ("மின்ஸஃப்' என்பதற்கு ஊழியர் என்பது 
தபாருள் என அைிவிப்பாளர் இப்னு அவ்ன் தொல்கிைார்). அவர் என் 
ஆரடரயப் பிடித்து பின்பக்கமாக என்ரன இவ்வாறு தூக்கிவிட்டார். -அரதச் 
ரெரகயால் தெய்து காட்டுகிைார். உடகன நான் அந்தத் தூணில் ஏைிகனன். 
இறுதியில் அதன் உச்ெிக்கு நான் தென்று அந்தப் பிடிரயப் பற்ைிகனன். 
அப்கபாது என்னிடம் "நன்கு பற்ைிப் பிடித்துக் தகாள்'' என்று தொல்லப்பட்டது. 
(நான் அரதப் பற்ைிக்தகாண்கடன்.) அந்தப் பிடி என் ரகயில் இருக்க, 

(திடுக்கிட்டு) நான் விழித்கதன். நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அரத நான் 
விவரித்தகபாது, "அந்தப் பூங்காதான் இஸ்லாம். அந்தத் தூண் இஸ்லாம் எனும் 
தூணாகும். அந்தப் பிடி பலமான (இரைநம்பிக்ரக எனும்) பிடியாகும். ஆககவ, 

நீங்கள் இைக்கும்வரை இஸ்லாத்திகலகய நிரலத்து நிற்பரீ்கள்'' என்று 
நபியவர்கள் பதிலளித்தார்கள். (இப்படிச் தொன்ன) அந்த மனிதர் அப்துல்லாஹ் 
பின் ெலாம் (ைலி) அவர்கள்தான்.155 

 

 4895 ரகஸ் பின் உபாத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (மஸ்ஜிதுந் நபவ ீ
பள்ளிவாெலில்) வட்ட(மாக மக்கள் வறீ்ைிருந்த ஓர்) அரவயில் இருந் கதன். 
அதில் ெஅத் பின் மாலிக் (ைலி), இப்னு உமர் (ைலி) ஆகிகயார் இருந்தனர். 
அப்கபாது அப்துல் லாஹ் பின் ெலாம் (ைலி) அவர்கள் (எங்கரளக்) கடந்து 
தென்ைார்கள். அப்கபாது அ(ங்கிருந்த)வர்கள், "இவர் தொக்கவாெிகளில் ஒருவர்'' 

என்று கூைினர். உடகன நான் (அங்கிருந்து) எழுந்து அப்துல்லாஹ் பின் ெலாம் 
(ைலி) அவர்களிடம் (தென்று), "மக்கள் இப்படி இப்படிக் கூைினர்'' என்று 
தொன்கனன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் ெலாம் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் 
தூயவன். தமக்குத் ததரியாதரதச் தொல்வது எவருக்கும் தகாது. (அவர்கள் 
இப்படிச் தொல்வதற்குக் காைணம் ஒன்று உண்டு:) நான் ஒரு கனவு கண்கடன். 
ஒரு பசுரமயான பூங்காவில் தூண் ஒன்று ரவக்கப்பட்டிருந்தது. பின்பு அது 
அங்கு நாட்டப்பட்டது. அதன் கமற்பகுதியில் "பிடி' ஒன்று இருந்தது. அதன் 
கீழ்ப் பகுதியில் "மின்ஸஃப்' ஒருவர் இருந்தார். -மின்ஸஃப் என்பதற்கு ஊழியர் 
என்பது தபாருள்- அப்கபாது என்னிடம் "இதில் ஏறு'' என்று தொல்லப்பட்டது. 
நான் அதில் ஏைி அந்தப் பிடிரயப் பற்ைிகனன். பிைகு அரதப் பற்ைி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ததரிவித்தகபாது, அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் பலமான பிடி(யான இஸ்லாமிய 
தநைி)ரயப் பற்ைிய நிரலயில் இைப்பார்'' என்று கூைினார்கள். 
 

 4896 கைைா பின் அல்ஹுர்ரு (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் மதீனாவின் 
(மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளி வாெலில் வட்ட(மாக மக்கள் வறீ்ைிருந்த) 
அரவதயான்ைில் அமர்ந்திருந்கதன். அங்கு அழகிய கதாற்ைத்துடன் முதியவர் 
ஒருவர் இருந்தார். அவர்தான் அப்துல்லாஹ் பின் ெலாம் (ைலி) அவர்கள். 
அவர்கள் மக்களுக்கு அழகிய ஹதீஸ் ஒன்ரைக் கூைலானார்கள். பிைகு 
அவர்கள் எழுந்து தென்ைகபாது மக்கள், "தொர்க்கவாெிகளில் ஒருவரைப் பார்க்க 

விரும்புகின்ைவர் (இகதா) இவரைப் பார்த்துக்தகாள்ளட்டும்'' என்று கூைினர். 
அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அப்துல் லாஹ் பின் ெலாம் 
(ைலி) அவர்கரளப் பின்ததாடர்ந்து தென்று, அவர்களது இல்லத்ரத நான் 
அைிந்துதகாள்கவன்'' என்று கூைிக்தகாண்டு அவர்கரளப் பின்ததாடர்ந்து 
தென்கைன். அவர்கள் நடந்து, மதீனாரவவிட்டு தவளிகயறும் தூைத்திற்குச் 
தென்று தமது இல்லத்திற்குள் நுரழந்தார்கள். பிைகு நான் (தென்று) 
அவர்களிடம் உள்கள நுரழய அனுமதி ககட்கடன். அவர்கள் எனக்கு 
அனுமதியளித்தார்கள். பிைகு என்னிடம், "என் ெககாதைர் புதல்வகை! உங்களுக்கு 
என்ன கவண்டும்?'' என்று ககட்டார் கள். அவர்களிடம் நான், "நீங்கள் எழுந்து 
தென்ைகபாது உங்கரளப் பற்ைி மக்கள், "தொர்க்கவாெிகளில் ஒருவரைப் பார்க்க 
விரும்புகின்ைவர் (இகதா) இவரைப் பார்த்துக்தகாள்ளட்டும்' என்று கூைியரதக் 
ககட்கடன். ஆககவ, தங்களுடன் இருப்பரத நான் விரும்பிகனன்'' என்று 
தொன்கனன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் ெலாம் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
தொர்க்கவாெிகரள அல்லாஹ்கவ நன்கைிவான். மக்கள் ஏன் இவ்வாறு 
கூைினர் என உமக்கு நான் ததரிவிக்கிகைன்: (ஒரு நாள்) நான் 
உைங்கிக்தகாண்டிருந்த கபாது (கனவில்) ஒரு மனிதர் என்னிடம் வந்து, 

"எழுங்கள்'' என்று தொல்லிவிட்டு, எனது ரகரயப் பிடித்துக்தகாண்டார். அவரு 
டன் நான் நடந்கதன். அப்கபாது நான் எனக்கு இடப் பக்கத்தில் ததளிவான பல 

பாரதகரளக் கண்கடன். அதில் நான் தெல்லப்கபாகனன். அப்கபாது அந்த 
மனிதர் என்னிடம், "அவற் ைில் நீங்கள் தெல்லாதீர்கள். இரவ இடப் புைத் 

திலிருப்கபாரின் (நைகவாெிகளின்) பாரதகள்'' என்று கூைினார். எனக்கு வலப் 
பக்கத்தில் பல கநைான பாரதகள் இருந்தன. அப்கபாது அந்த மனிதர், "இதில் 
தெல்லுங்கள்'' என்று கூைினார். பிைகு என்ரன அரழத்துக்தகாண்டு ஒரு 
மரல அருகக தென்ைார். "இதில் ஏறுங்கள்'' என்று கூைினார். அதில் நான் 

ஏைப்கபானகபாது மல்லாந்து விழலாகனன். இவ்வாறு பல முரை தெய்கதன். 
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பிைகு அவர் என்ரன ஒரு தூண் அருகக அரழத்துச் தென்ைார். அதன் 
கமற்பகுதி வானத்தில் இருந்தது. அதன் கீழ்ப்பகுதி தரை யில் இருந்தது. 
அத்தூணுக்கு கமகல வரளயம் ஒன்று இருந்தது. அவர் என்னிடம், "இதற்கு 
கமகல ஏறுங்கள்'' என்று கூைினார். நான், "இதில் எப்படி ஏறுகவன்? அதன் 
கமற்பகுதி வானத்தில் இருக் கிைகத!'' என்று ககட்கடன். உடகன அவர் 
என்ரனப் பிடித்து கமகல வெீினார். உடகன நான் அந்த வரளயத்ரதப் 
பிடித்துத் ததாங்கிகனன். பிைகு அவர் அந்தத் தூரண அடித்தார். அது கீகழ 
விழுந்துவிட்டது. அப்கபாதும் நான் அந்த வரளயத்ரதப் பிடித்துக்தகாண்டு 
ததாங்கிக்தகாண்டிருந்கதன். விடிந்தவுடன் நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
தென்று அரதப் பற்ைி அவர்களிடம் விவரித்கதன். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "உங்களுக்கு இடப் பக்கத்தில் நீங்கள் கண்ட பாரதகள் இடப் 
புைக்காைர்களின் (நைகவாெிகளின்) பாரதகளாகும். உங்களுக்கு வலப் 

பக்கத்திலிருந்த பாரதகள் வலப் புைக்காைர்களின் (தொர்க்கவாெிகளின்) 
பாரதகளாகும். அந்த மரல உயிர்த் தியாகிகளின் இருப்பிடமாகும். அரத 
உங்களால் ஒருகாலும் அரடய முடியாது. அந்தத் தூண் இஸ்லாம் எனும் 
தூணாகும். அந்தப் பிடி (வரளயம்) இஸ்லாத்தின் பிடியாகும். நீங்கள் 
இைக்கும்வரை எப்கபாதும் அரதப் பலமாகப் பற்ைிக்தகாண்கட இருப்பரீ்கள்'' 

என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 34 ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ைலி) அவர்களின் ெிைப்புகள்156 

 

 4897 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ 
பள்ளிவாெலில் ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ைலி) அவர்கள் கவி 
பாடிக்தகாண்டிருந்தகபாது, அங்கு (கலீஃபா) உமர் (ைலி) அவர்கள் வந்தார்கள். 
ஹஸ்ஸாரன கநாக்கி (அரமதியாக இருக்கும்படி) ரெரக தெய்தார்கள். 
ஹஸ்ஸான் (ைலி) அவர்கள், "நான் இந்தப் பள்ளிவாெலில் உங்கரளவிடச் 
ெிைந்தவர் (நபியவர்கள்) இருந்தகபாது கவிபாடிக்தகாண்டிருந்கதன்'' என்று 
கூைிவிட்டு, என்ரன கநாக்கித் திரும்பி, "அல்லாஹ்வின் தபயைால் உம்மிடம் 
ககட்கிகைன்: (என்னிடம்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"(ஹஸ்ஸாகன!) என் ொர்பாக (எதிரிகளின் வரெக் கவிகளுக்கு) நீங்கள் 
(கவிகளாகலகய) பதிலளியுங்கள். இரைவா! ஹஸ்ஸானுக்கு "ரூஹுல் 
குதுஸ்' (தூய ஆத்மா வானவர் ஜிப்ரீல்) மூலம் வலிரமயூட்டுவாயாக!'' என்று 
கூைியரத நீங்கள் தெவியுற்ைிருக்கிைரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நான் 
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"ஆம்; இரைவா (நீகய ொட்ெி)!'' என்று பதிலளித்கதன்.157 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
அைி விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், ஹஸ்ஸான் 
(ைலி) அவர்கள் ஓர் அரவயில் இருந்தார்கள். அதில் அபூ ஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களும் இருந்தார்கள். அப்கபாது ஹஸ்ஸான் (ைலி) அவர்கள், "அபூ 

ஹுரைைா அவர்ககள! அல்லாஹ்வின் தபய ைால் உம்மிடம் ககட்கிகைன்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இவ்வாறு) கூைியரத நீங்கள் 
தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று வினவிய தாக இடம்தபற்றுள்ளது. மற்ை விவைங்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாகை இடம்தபற் றுள்ளன.  
 

4898 அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ைலி) அவர்கள் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடம், "அபூ ஹுரைைா அவர்ககள! அல்லாஹ்வின் தபய ைால் 
உங்களிடம் ககட்கிகைன்: நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஹஸ்ஸாகன! அல்லாஹ்வின் 
தூதர் ொர்பாக எதிரிகளுக்கு (உம் கவிரத மூலம்) பதிலளிப்பைீாக! இரைவா! 
"ரூஹுல் குதுஸ்' (எனும் தூய ஆத்மா ஜிப்ரீல்) மூலம் இவருக்கு வலிரம 
யூட்டுவாயாக!' என்று கூைியரத நீங்கள் தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட்டு 
ொட்ெியம் தொல்ல அரழத்தார்கள். அப்கபாது அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
"ஆம் (தெவியுற்கைன்)'' என்று (ொட்ெியம்) கூைினார்கள்.  
 

4899 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (பனூ குரைழா கபாரின்கபாது, கவிஞர்) ஹஸ்ஸான் பின் 
ஸாபித் (ைலி) அவர்களிடம், "எதிரிகளுக்கு எதிைாக வரெக்கவி பாடுங்கள். 
ஜிப்ரீல் உங்களுடன் (உறுதுரணயாக) இருப்பார்'' என்று கூைியரத நான் 

ககட்கடன்.158 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 

 4900 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தாயார் 
அஸ்மாவின் ெககாதரி) ஆயிைா (ைலி) அவர்களுக்தகதிைாக (அவ தூறு 

ெம்பவத்தில்) அதிகமாகப் கபெியவர் களில் ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ைலி) 
அவர் களும் ஒருவைாயிருந்தார். ஆககவ, அவரை நான் ஏெிகனன். அப்கபாது 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "என் ெககாதரி (அஸ்மாவின்) மககன! அவரை 
(ஏொகத) விட்டுவிடு. ஏதனனில், அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

2295

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நபித் ததாழர்களின் சிறப்ப�கள்



 
 
 

ொர்பாக (எதிரிகரளத் தாக்கி) வரெக்கவி பாடுபவைாக இருந்தார்'' என்று 
தொன்னார்கள்.159 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4901 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
நான் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் தென்கைன். அப்கபாது அவர்களுக்கு அருகில் 
ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ைலி) அவர்கள் இருந்து கவி பாடிக்தகாண்டும் தம் 

பாடல்களால் (ஆயிைா (ைலி) அவர்கரளப்) பாைாட்டிக்தகாண்டுமிருந்தார்கள். 
"நீங்கள் பத்தினி; அைிவாளி; ெந்கதகத்திற்கப்பாற்பட்டவர். (அவதூறு 
கபசுவதன்மூலம்) கபரதப் தபண்களின் மாமிெங்கரளப் புெித்துவிடாமல் 

பட்டினிகயாடு காரலயில் எழுபவர்'' என்று ஹஸ்ஸான் (ைலி) அவர்கள் 
(ஆயிைா (ைலி) அவர்கரளக் குைித்து) கவிரத பாடினார்கள். அரதக் ககட்ட 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "ஆனாலும், நீங்கள் அப்படியல்ல. (என்ரனப் பற்ைி 
அவதூறு கபெியவர்களுடன் கெர்ந்து தகாண்டு நீங்களும் புைம் கபெினரீ்கள்)'' 
என்று கூைினார்கள். அப்கபாது நான் ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடம், "இவரைத் 
தங்களிடம் வை ஏன் அனு மதிக்கிைரீ்கள்? அல்லாஹ் (தனது கவதத்தில்) 
"அவர்களில் (அவதூறு பைப்புவதில்) தபரும் பங்கு வகித்தவருக்குக் கடினமான 
கவதரன யுண்டு' (24:11) எனக் கூறுகின்ைாகன?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "கண் பார்ரவரய இழப்பரதவிட தகாடிய கவதரன 
ஏது?'' என்று கூைிவிட்டு, "அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ொர்பாக 

(எதிரிகரளத் தாக்கி) பதில் கவி பாடுபவைாக, அல்லது வரெக்கவி பாடுபவைாக 

இருந்தார்'' என்று கூைினார்கள்.160 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மஸ்ரூக் (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காக (கவிரதயால்) 
பதிலடி தகாடுக்கக் கூடியவைாக இருந்தார்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. "நீங்கள் 
பத்தினி; அைிவாளி...'' என்று ததாடங்கும் கவிரத இடம்தபைவில்ரல.  
 

4902 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஹஸ்ஸான் (ைலி) அவர்கள் (நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அபூசுஃப்யானுக் தகதிைாக 
(அவருரடய வரெக் கவிகளுக்குப் பதிலடி தகாடுக்க) எனக்கு அனுமதி 
அளியுங்கள்'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "(அவகைாடு 
இரணந்துள்ள) என்னுரடய வமிொவளிரய அவரிட மிருந்து எப்படி (பிரித்துப் 
பாடுவரீ்கள்)?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு ஹஸ்ஸான் (ைலி) அவர்கள், 
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"தங்கரள கமன்ரமப்படுத்தியுள்ள (இரை)வன் மீதாரணயாக! (அவர்கரளப் 
பற்ைி நான் எதிர்க் கவி கூறும்கபாது) குரழத்த மாவிலிருந்து முடி 

உருவப்படுவரதப் கபான்று உங்கரள உருவி எடுத்துவிடுகவன்'' என்று 
கூைினார்கள். "ஹாைிம் கிரளயின் மக்ஸூம் குலமகளின் மக்களுக்கக 

கமன்ரமயின் ெிகைம் உரியது. ஆனால், (அபூசுஃப்யாகன!) உமது தந்ரத, (அப்து 
மனாஃபின்) அடிரமயாவார்'' என்பகத (இரயபுத் ததாரடயில் அரமந்த) 
அவைது அந்தக் கவிரதயாகும்.161 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் 
களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

"ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (குரைைி) 
இரணரவப்பாளர்கரளத் தாக்கி (எதிர்க் கவி) பாட அனுமதி ககட்டார்கள்'' 

என்கை ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. "அபூசுஃப்யானுக்தகதிைாக' எனும் குைிப்பு 
இல்ரல. அதில் ("குரழத்த மாவு' என்பரதக் குைிக்க "அல்கமீர்' என்பதற்குப் 
பகைமாக) "அல்அஜனீ்' எனும் தொல் காணப்படுகிைது.  
 

4903 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், (ஹுரதபியா பயணத்தின்கபாது) "குரைைி யருக்தகதிைாக 
வரெக்கவி பாடுங்கள். ஏதன னில், அது ஈட்டிரயவிட பலமாக அவர் கரளத் 
தாக்கக்கூடியதாகும்'' என்று கூைினார் கள். "அவர்களுக்தகதிைாக வரெக்கவி 
பாடுங்கள்'' என்று அப்துல்லாஹ் பின் ைவாஹா (ைலி) அவர்களுக்குக் 

கூைியனுப்பினார்கள். அவ்வாகை, அப்துல்லாஹ் பின் ைவாஹா (ைலி) அவர்கள் 

குரைைியருக்தகதிைாக வரெக்கவி பாடினார்கள். ஆனால், அது நபியவர்களுக் 
குத் திருப்தியளிக்கவில்ரல. எனகவ, கஅப் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களுக்கு 
ஆளனுப்பி னார்கள். பிைகு ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ைலி) அவர்களிடம் 
ஆளனுப்பினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஹஸ்ஸான் (ைலி) அவர்கள் 
வந்தகபாது, "தனது வாரல(ச் சுழற்ைி) அடிக் கும் இந்தச் ெிங்கத்திடம் 
ஆளனுப்ப இப்கபாதுதான் உங்களுக்கு கநைம் வந்திருக்கிைது'' என்று 
கூைிவிட்டுத் தமது நாரவ தவளிகய நீட்டி அரதச் சுழற்ைத் ததாடங்கினார்கள். 
(நபி (ஸல்) அவர் கரள கநாக்கி) "தங்கரளச் ெத்திய (மார்க்கத்)துடன் 
அனுப்பியவன் மீதாரணயாக! கதாரலக் கிழிப்ப ரதப் கபான்று நான் எனது 
நாவால் அவர்கரள (அவர்களது குலப் தபருரமரய)க் கிழித்ததைி கவன்'' 

என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவெைப்படாதீர். அபூபக்ர், குரைைியரின் வமிொவளி குைித்து நன்கைிந்தவர். 
குரைைியகைாடு எனது வமிெமும் இரணந்துள்ளது. அபூபக்ர் உம்மிடம் எனது 
வமிொவளிரயத் தனியாகப் பிரித்தைிவிப்பார்'' என்று கூைினார்கள். ஆககவ, 
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ஹஸ்ஸான் (ைலி) அவர்கள் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களிடம் தென்று, (குரைைி 
வமிொவளி பற்ைி ககட்டு)விட்டுத் திரும்பி வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் உங்களது வமிொவளிரய எனக்குப் 
பிரித்தைிவித்தார்கள். தங்கரளச் ெத்தியத்துடன் அனுப்பியவன் மீதாரண யாக! 
குரழத்த மாவிலிருந்து முடி உருவப்படுவரதப் கபான்று அவர்களிடமிருந்து 
உங்கரள நான் உருவிதயடுத்துவிடுகவன்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஹஸ்ஸான் (ைலி) அவர்களிடம், 

"நீங்கள் அல்லாஹ்வின் ொர்பாகவும் அவன் தூதர் ொர்பாகவும் பதிலடி 

தகாடுக்கும்வரை "ரூஹுல் குதுஸ்' (எனும் தூய ஆத்மா ஜிப்ரீல்) உம்கமாடு 

உறுதுரணயாக இருந்துதகாண்டிருப்பார்'' என்று கூைியரத நான் ககட்கடன். 
கமலும், நபி (ஸல்) அவர்கள், "குரைைியருக்தகதிைாக ஹஸ்ஸான் வரெக்கவி 
பாடினார். நம்ரமயும் திருப்திப்படுத்தினார். தாமும் திருப்திதகாண்டார்'' என்று 

கூைினார்கள். ஹஸ்ஸான் (ைலி) அவர்கள் (ஹுரதபியா வில்) பாடிய கவி 
வருமாறு: நீ, முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கரள இகழ்ந்து வரெக்கவி பாடுகிைாய். 
நான் அவர் ொர்பாக எதிர்க்கவி பாடுகிகைன். அதற்காக அல்லாஹ்விடகம 

நற்பலன் உண்டு (எனக்கு). நீ தயாள மனத்தவரும் பய பக்தியாளருமான 

இரைத்தூதர் முஹம்மரத இகழ்ந்து வரெக்கவி பாடுகிைாய்! தகாடுத்த 
வாக்ரக நிரைகவற்றுவகத அவர்தம் பண்பு. என் தந்ரதயும் என் தந்ரதயின் 
தந்ரதயும் எந்தன் மானமரியாரதயும் உங்களிடமிருந்து முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்கரளக் காக்கும் ககடயம். "கதா' மரலக்குன்ைின் இரு மருங்கிலிருந்தும் 

புழுதி கிளப்பும் குதிரைகரள நீங்கள் காணாவிட்டால் என் மகள் 

இைந்துகபாகட்டும்! (விரைப்பிலும் வலுவிலும்) கடிவாளங்களுக்குப் கபாட்டி 
கபாடும் அக்குதிரைகளின் முதுகுகளில் (இைத்த) தாகம் தகாண்ட ஈட்டிககள 
வறீ்ைிருக்கும். அக்குதிரைகள் ஒன்ரைதயான்ரை முந்திக்தகாண்டு உங்கரள 
முன்கனாக்கி விரைந்கதாடி வரும். எங்கள் மங்ரகயர் தம் முக்காட்டுத் 
துணிகளால் அவற்றுக்கு முகம் துரடத்துவிடுவர். நாங்கள் (மக்காவுக்குள் 
நுரழயும்கபாது) கண்டுதகாள்ளாமல் நீங்கள் விட்டுவிட்டால் நாங்கள் உம்ைா 
வழிபாட்ரட நன்கக நிரைகவற்றுகவாம். அதுகவ எங்களுக்கு தவற்ைியாக 
மாறும்; திரையும் விலகும். இல்லாவிட்டால் அல்லாஹ், தான் நாடியவர்கரள 

கண்ணியப்படுத்தும் கபார்த் தினத்துக்காக நீங்கள் தபாறுரமகயாடு 
காத்திருங்கள். "உண்ரமரய ஒளிவு மரைவின்ைிப் கபசும் அடியார் ஒருவரை 

நான் அனுப்பியுள்களன்'' என்று அல்லாஹ் தொன்னான். "நான் ஒரு பரடரயத் 

தயாரித்துள்களன்; அவர்ககள அன்ொரிகள்; எதிரிகரளச் ெந்திப்பகத அவர்தம் 
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இலக்கு'' என்றும் அல்லாஹ் தொன்னான். நாங்கள் அனுதினமும் "மஅத்' 

(குரைைி) குலத்தாரிடமிருந்து வரெ தமாழியும் கபார் முரனயும் வரெக் 
கவியும் ெந்திப்பதுண்டு. உங்களில் அல்லாஹ்வின் தூதரை இகழ்ந்து பாடுபவர் 
யார்? அவரைப் புகழ்ந்து அவருக்கு உதவுபவர் யார்? அவரைப் தபாறுத்தவரை 

(இருவரும்) ெமகம! இரையின் தூதர் ஜிப்ரீல் எம்மிரடகய உள்ளார். அந்தத் 
தூய ஆத்மாவிற்கு நிகைாருமில்ரல (இங்கு). 
 

 பாடம் : 35 அபூஹுரைைா அத்தவ்ெ ீ(ைலி) அவர்களின் ெிைப்புகள்162 

 

4904 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் தாயார் 
இரணரவப்பாளைாக இருந்த கபாது, இஸ்லாத்திற்கு (வருமாறு) அவருக்கு 

நான் அரழப்பு விடுத்துவந்கதன். ஒரு நாள் நான் அவருக்கு (இஸ்லாமிய) 
அரழப்பு விடுத்தகபாது, அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளக் 
குைித்து நான் விரும்பாத (வரெ தமாழிகள்) ெிலவற்ரை என் காதுபடக் 
கூைினார். உடகன நான் அழுதுதகாண்கட அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் தென்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் என் தாயா ருக்கு 
இஸ்லாமிய அரழப்பு விடுத்துவந்கதன். அவர் மறுத்துவந்தார். இன்ரைய 
தினமும் அவருக்கு நான் அரழப்பு விடுத்கதன். அவர் உங்கரளக் குைித்து 
நான் விரும்பாத (வரெ தமாழிகள்) ெிலவற்ரை என் காதுபடக் கூைி னார். 
ஆககவ, (இந்த) அபூஹுரைைாவின் அன்ரனக்கு நல்வழி காட்டுமாறு 
அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்தியுங்கள்'' என்று கூைிகனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இரைவா! அபூஹுரைைாவின் அன்ரனக்கு நல்வழி 
காட்டுவாயாக!'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்களின் 

பிைார்த்தரனரயக் ககட்டுப் புளகாங்கிதம் அரடந்தவனாக நான் (வடீ்ரட 
கநாக்கிப்) புைப்பட்கடன். நான் வடீ்டு வாெரல அரடந்தகபாது (உள்கள) அது 

தாழிடப்பட்டிருந்தது. என் தாயார் என் காலடிச் ெப்தத்ரதக் ககட்டுவிட்டு, 

"அபூஹுரைைா அங்கககய இரு'' என்று கூைினார். அப்கபாது தண்ணரீ் புழங்கும் 
ெப்தம் எனக்குக் ககட்டது. என் தாயார் குளித்துவிட்டு, தமது ெட்ரடரய 
அணிந்துதகாண்டு, முக்காட்டுத் துணி அணியாமல் விரைந்து வந்து கதரவத் 
திைந்தார். பிைகு, "அபூஹுரைைா! அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் 
இல்ரல என்று நான் உறுதி தமாழிகிகைன்; முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 

அவனுரடய அடியாரும் தூதருமாவார் என்றும் உறுதி தமாழிகிகைன்'' என்று 
கூைினார். உடகன நான் மகிழ்ச்ெியில் அழுது தகாண்கட அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர் களிடம் திரும்பிச் தென்று, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஒரு 
மகிழ்ச்ெியான தெய்தி. அல்லாஹ் உங்களின் பிைார்த்தரனரய ஏற்றுக்தகாண்டு 
விட்டான். அபூஹுரைைாவின் அன்ரனக்கு நல்வழி காட்டிவிட்டான்'' என்று 
தொன்கனன். அரதக் ககட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இரைவரனப் கபாற்ைிப் புகழ்ந்தார்கள். நல்ல வார்த்ரதகரளச் தொன் 
னார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இரை நம்பிக்ரகயுள்ள 
அடியார்களுக்கு என்மீதும் என் தாயார்மீதும் கநெம் ஏற்படவும் அவர்கள் மீது 
எனக்கும் என் தாயாருக்கும் கநெம் ஏற்படவும், தாங்கள் பிைார்த்தியுங்கள்'' என்று 
ககட்கடன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரைவா! 
உன்னுரடய இந்தச் ெிைிய அடியார் -அபூஹுரைைா- மீதும் அவருரடய 
தாயார்மீதும் இரைநம்பிக்ரகயாளர்களான உன் அடியார்களுக்கு கநெத்ரத 
ஏற்படுத்துவாயாக! இரைநம்பிக்ரகயாளர்கள்மீது இவர்களுக்கு கநெத்ரத 
ஏற்படுத்துவாயாக!'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள். எனகவதான், என்ரனப் 
பார்க்காவிட்டாலும் என்ரனப் பற்ைிக் ககள்விப்படும் எந்த ஓர் இரை 
நம்பிக்ரகயாளரும் என்ரன கநெிக்காமல் இருப்பதில்ரல.  
 

4905 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "அபூஹுரைைா, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அதிகமான ஹதீஸ்கரள 

அைிவிக்கின்ைாகை!'' என்று நீங்கள் (குரை) கூறுகிைரீ்கள். (இந்தக் குற்ைச்ொட்டு 
ெரியா, தவைா என்பரத அைிய) அல்லாஹ்விடம் குைித்த கநைம் ஒன்று உண்டு. 
நான் ஓர் ஏரழ மனிதன். நான் என் வயிறு நிைம்பினால் கபாதும் (தபரிய 
அளவில் தபாருளா தாைம் எதுவும் கதரவயில்ரல) என்ை திருப்தியுடன் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பணிவிரடகள் தெய்துவந்கதன். 
முஹாஜிர்கள் கரடவதீிகளில் வணிகம் தெய்வதில் கவனமாக இருந் தார்கள். 
அன்ொரிககளா தம் (கவளாண்) தெல்வங்கரளப் பைாமரிப்பதில் கவனம் 
தெலுத்திவந்தார்கள். (ஆனால், நாகனா அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிரடகய இருந்துவந்கதன்.) இந்நிரலயில் (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் தமது துணிரய (கமல் துண்ரட) விரித்து 
ரவத்(திருந்து பிைகு அரதச் சுருட்டி தநஞ்கொடு அரணத்)துக் தகாள்கிைாகைா 
அவர் என்னிடமிருந்து ககட்ட எரதயும் ஒருகபாதும் மைக்கமாட்டார்'' என்று 
தொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கபெி முடிக்கும்வரை 
நான் எனது துணிரய விரித்(துப் பிடித்)கதன். பிைகு அரத என் தநஞ்கொடு 
கெர்த்து அரணத்துக்தகாண் கடன். அதன் பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து ககட்ட எரதயும் நான் மைந்ததில்ரல.163 இந்த ஹதீஸ் 
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மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் 

பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் மாலிக் பின் அனஸ் 
(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அன்ொரிகள் (கவளாண்) தெல்வங்கரளப் 
பைாமரிப்பதில் கவனம் தெலுத்திவந்தார்கள்'' என்பகதாடு ஹதீஸ் முடிகிைது. 
அதற்குப் பிைகுள்ள குைிப்புகள் இடம்தபைவில்ரல. 
 

 4906 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் ெிைிய 
தாயார்) ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் என்னிடம், "அபூஹுரைைா(வின் நடவடிக்ரக) 
உனக்கு வியப்பூட்டவில்ரலயா? (ஒரு நாள்) அவர் வந்து என் அரைக்கருகில் 
அமர்ந்து என் காதில் விழும் விதமாக நபிதமாழிகரள 

அைிவித்துக்தகாண்டிருந்தார். அப்கபாது நான் கூடுதல்ததாழுரக (நஃபில்) 
ததாழுதுதகாண்டிருந்கதன். நான் ததாழுது முடிப்பதற்குமுன் அவர் எழுந்து 
தென்றுவிட்டார். அவர் என்னிடம் ெிக்கியிருந்தால், "நீங்கள் ஒன்ைன்பின் 
ஒன்ைாக ஹதீஸ்கரள அைிவித்துக்தகாண்டிருப்பரதப் கபான்று, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாடர்ச்ெியாக (ஹதீஸ்கரள) 
அைிவித்துக்தகாண்டிருக்கவில்ரல' என்று அவருக்கு மறுப்புத் 
ததரிவித்திருப்கபன்'' என்று கூைினார்கள்.164 - அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: "அபூஹுரைைா அதிகமான நபிதமாழி கரள அைிவிக்கிைாகை!'' 
என்று மக்கள் (குரை) கூறுகிைார்கள். (இந்தக் குற்ைச்ொட்டு ெரியா, தவைா 
என்பரத அைிய) அல்லாஹ்விடம் குைித்த கநைம் ஒன்று உண்டு. 
"முஹாஜிர்களுக் கும் அன்ொரிகளுக்கும் என்ன கநர்ந்தது? அபூஹுரைைாரவப் 
கபான்று (அதிகமான) நபிதமாழிகரள அவர்கள் அைிவிப்பதில் ரலகய!'' 
என்றும் ககட்கிைார்கள். அது குைித்து அவர்களுக்கு விளக்கப்கபாகிகைன்: என் 
அன்ொரி ெககாதைர்கள் தம் நில புலன்களில் (விவொயத்தில்) கவனம் 
தெலுத்தி வந்தார்கள். என் முஹாஜிர் ெககாதைர்கள் கரடவதீிகளில் வியாபாைம் 
தெய்வதில் கவனம் தெலுத்திவந்தார்கள். அகத கநைத்தில் நாகனா, என் 
வயிற்ரை நிைப்பும் (வருவாய் கபாதுதமன்ை) திருப்தியுடன் (தபாருள் கெர்க்கும் 
பணியில் ஈடுபடாமல்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடகனகய 
எப்கபாதும் இருந்துவந்கதன். மக்கள் (வருவாய் கதடி) தவளிகய 
தென்றுவிடும்கபாதும் நான் அல்லாஹ்வின் தூதருடகனகய இருப்கபன்; 

அவர்கள் (நபிதமாழிகரள) மைந்துவிடும்கபாது நான் (அவற்ரை) நிரனவில் 

ரவத்திருப்கபன். ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் 
யார் தமது ஆரடரய விரித்து ரவத்து, என்னுரடய இந்த உரைரய வாங்கி, 

2301

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நபித் ததாழர்களின் சிறப்ப�கள்



 
 
 

பிைகு தமது தநஞ்கொடு கெர்த்து (அரணத்து)க்தகாள் கிைாகைா அவர் 
(என்னிடமிருந்து) ககட்ட எரதயும் மைக்கமாட்டார்'' என்று கூைினார்கள். உடகன 
நான் என் மீதிருந்த கபார்ரவரய விரித்(துப் பிடித்)கதன். பிைகு 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது உரைரய முடிக்கும்வரை அரத 
விரித்து ரவத்திருந்துவிட்டு, பிைகு அரத என் தநஞ்கொடு கெர்த்து 
(அரணத்து)க்தகாண்கடன். அன்ரைய தினத்திற்குப் பிைகு அவர்கள் எனக்கு 
அைிவித்த தெய்திகள் எரதயும் நான் மைந்தகதயில்ரல. அல்லாஹ் தனது 
கவதத்தில் அருளியுள்ள இரு வெனங்கள் மட்டும் இல்லாவிட்டால் நான் 
(நபிதமாழிகளில்) எரதயுகம ஒருகபாதும் அைிவித்திருக்கமாட்கடன். 
(இரவதான் அந்தத் திரு வெனங்கள்:) "நாம் அருளிய ொன்றுகரளயும் 
நல்வழிரயயும் கவதத்தில் நாம் மக்களுக்குத் ததளிவுபடுத்திய பிைகும் 
அவற்ரை மரைப்பவர்கரள அல்லாஹ் ெபிக்கின்ைான்; ெபிப்கபாரும் 
அவர்கரளச் ெபிக்கின்ைனர். எனினும், பாவத்திலிருந்து மீண்டு, (தம்ரமச்) 
ெீர்திருத்தி, (தாம் மரைத்தவற்ரைத்) ததளிவுபடுத்திய வர்கரளத் தவிை. 
அவர்கரள நான் மன்னிப்கபன். நான் மிகவும் மன்னிப்பவனும் தபருங்கருரண 
யாளனும் ஆகவன்''. (2:159,160) - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அபூஹுரைைா அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து அதிகமான ஹதீஸ்கரள அைிவிக்கின்ைார் என்று நீங்கள் 
(குரை) கூறுகிைரீ்கள்'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமா கிைது. மற்ை தகவல்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 
 

 பாடம் : 36 பத்ருப் கபாரில் கலந்துதகாண்டவர் களின் ெிைப்புகளும் ஹாத்திப் 
பின் அபபீல்த்தஆ (ைலி) அவர்களின் நிகழ்ச்ெியும்.165 

 

 4907 அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என்ரனயும் ஸுரபர் பின் அல்அவ்வாம் (ைலி), மிக்தாத் பின் அல்அஸ்வத் 
(ைலி) ஆகிகயாரையும், நீங்கள் "ைவ்ளத்து காக்' எனும் இடத்திற்குச் தெல்லுங்கள். 
ஏதனனில், அங்கு ஒட்டகப் பல்லக்கில் ஒரு தபண் இருக்கிைாள். அவளிடம் 
ஒரு கடிதம் இருக்கும். அரத அவளிடமிருந்து எடுத்துக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று 
கூைியனுப்பி னார்கள்.166 அவ்வாகை நாங்கள் தென்கைாம். எங்க ரளச் 
சுமந்துதகாண்டு எங்கள் குதிரைகள் விரைந்து தென்ைன. (அந்த இடத்ரத 
அரடந் கதாம்.) அங்கு அந்தப் தபண் இருந்தாள். நாங்கள் அவளிடம், "அந்தக் 
கடிதத்ரத தவளிகய எடு'' என்று தொன்கனாம். அவள் "என்னிடம் கடிதம் 
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எதுவுமில்ரல'' என்று தொன்னாள். நாங்கள், "நீயாகக் கடிதத்ரத எடுத்து(க் 
தகாடுத்து)விடு; இல்லாவிட்டால் (கொதரனக்காக) உன் ஆரடரய நீ அவிழ்க்க 
கவண்டியதிருக்கும்'' என்று கூைிகனாம். உடகன அவள் (இடுப்புவரை 
நீண்டிருந்த) தனது ெரடயின் பின்னல்களுக்கிரடயிலிருந்து கடிதத்ரத 
தவளிகய எடுத்தாள். நாங்கள் அந்தக் கடிதத்ரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் தகாண்டுவந்கதாம். அதில், ஹாத்திப் பின் அபபீல்த்தஆ (ைலி) 
அவர்கள், மக்காவாெிகளான இரணரவப்பாளர்களில் ெிலருக்கு, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களின் (கபார்) விவகாைம் குைித்து ெிலவற்ரை (முன் 
கூட்டிகய) ததரிவித்திருந்தார். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"ஹாத்திகப! என்ன இது?'' என்று ககட்டார்கள். ஹாத்திப் (ைலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! என் விையத்தில் அவெைப்பட்டு (நடவடிக்ரக 
எடுத்து)விடாதீர்கள். நான் குரைைியரைச் ொர்ந்து வாழ்பவனாககவ 

இருந்துவந்கதன். (அதாவது குரைைியரின் நட்புக் குலத்தாைாககவ 
இருந்துவந்தார்; குரைைிக் குலத்தில் ஒருவைாக இருக்கவில்ரல என 
சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்.) தங்களுடன் 
இருந்துவந்த முஹாஜிர்களுக்கு அவர்களுரடய குடும்பத்தாரைப் 
பாதுகாப்பதற்கு மக்கா நகரில் உைவினர் பலர் இருந்தனர். எனக்கு 
அவர்களிரடகய அத்தரகய உைவினர் எவரும் இல்லாததால் 
(இரணரவப்பாளர் களான) மக்காவாெிகளுக்கு நான் உபகாைம் எரதயாவது 
தெய்து, அதற்குப் பிைதியுபகாைமாக அவர்கள் (அங்குள்ள) என் (பலவனீமான) 
உைவினரைக் காப்பாற்ைட்டும் என்று விரும்பிகனன். (அதனால்தான் 
இரணரவப்பாளர்கள் ககட்டுக்தகாண்டதற்கிணங்க இத்தகவல் கரளத் 
ததரிவித்கதன்.) நான் என் மார்க் கமான இஸ்லாத்ரதவிட்டு கவறு மதத்ரத 
ஏற்பதற்காககவா, இரைமறுப்பாகலா, இஸ்லாத் ரதத் தழுவியபின் 
இரைமறுப்ரப விரும் பிகயா இப்படிச் தெய்யவில்ரல'' என்று கூைி னார்கள். 
இரதக் ககட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவர் தொல்வது உண் 
ரமகய'' என்ைார்கள். அப்கபாது உமர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
என்ரன விடுங்கள். இந்த நயவஞ்ெகனின் கழுத்ரத தவட்டிவிடுகிகைன்'' என்று 

கூைினார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவர் பத்ருப் 

கபாரில் கலந்துதகாண்டிருக்கிைார். உமக்தகன்ன ததரியும்? பத்ருப் கபாரில் 

கலந்துதகாண்டவர்கரள கநாக்கி, "நீங்கள் விரும்பியரதச் தெய்யுங்கள். 
உங்கரள மன்னித்துவிட்கடன்' என்று அல்லாஹ் கூைிவிட்டிருக்கலாம்'' என்று 

தொன்னார்கள்.167 அப்கபாது அல்லாஹ், "இரைநம்பிக்ரக தகாண்டவர்ககள! 
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எனக்கும் உங்களுக்கும் பரகவர் களாக இருப்கபாரைப் பாதுகாவலர்களாக 
ஆக்கிக்தகாள்ளாதீர்கள்'' (60:1) எனும் வெனத்ரத அருளி னான்.168 இந்த ஹதீஸ் 
ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூபக்ர் பின் 
அபரீைபா (ைஹ்), ஸுரஹர் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) ஆகிகயா ைது அைிவிப்பில் 
இந்த வெனம் அருளப் தபற்ைது பற்ைிய குைிப்பு இல்ரல. இஸ்ஹாக் பின் 
இப்ைாஹமீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப் பில், அைிவிப்பாளர் சுஃப்யான் பின் 

உரயனா (ைஹ்) அவர்கள் அந்த வெனத்ரத ஓதிக்காட்டி யதாக 
இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குதிரைவைீர்களான என்ரனயும் 

அபூமர்ஸத் அல்ஃகனவ ீ(ைலி) அவர்கரளயும் ஸுரபர் பின் அல்அவ்வாம் 
(ைலி) அவர் கரளயும் "நீங்கள் "ைவ்ளத்து காக்' எனும் இடம் வரை தெல்லுங்கள். 
அங்கு இரணரவப்பாளர் களில் ஒரு தபண் இருப்பாள். அவளிடம் ஹாத்திப் 
பின் அபபீல்த்தஆ (மக்கா) இரண ரவப்பாளர்களுக்கு எழுதிய கடிதம் ஒன்று 
இருக்கும்'' என்று கூைியனுப்பினார்கள் என்று இடம்தபற்றுள்ளது. மற்ை 
விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற் றுள்ளன.  
 

4908 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) ஹாத்திப் (ைலி) 
அவர்களின் அடிரம ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து 
(தம் உரிரமயாளர்) ஹாத்திரபப் பற்ைி முரையிட்டார்; "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! ஹாத்திப் கட்டாயம் நைகத்திற்குத்தான் தெல்வார்'' என்று கூைினார். 
அதற்கு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ தவைாகச் தொல்கிைாய். 
அவர் (நைகத்திற்குச்) தெல்லமாட்டார். ஏதனனில், அவர் பத்ருப் கபாரிலும் 

ஹுரதபியாவிலும் கலந்துதகாண்டிருக்கிைார்'' என்று தொன்னார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 37 "ரபஅத்துர் ரிள்வான்' ஒப்பந்தத்தில் கலந்துதகாண்டு, அந்த மைத்தின் 
கீழ் உறுதிப் பிைமாணம் அளித்தவர்களின் ெிைப்புகள்.169  

 

4909 (ரஸத் பின் ஹாரிஸா (ைலி) அவர் களின் துரணவியார்) உம்மு 
முபஷ்ைிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(தம் துரணவியார்) ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்களிடம், "அல்லாஹ் நாடினால் அந்த 
மைத்தின் கீழ் வாக்குப் பிைமாணம் அளித்தவர்களில் யாரும் நைகத்திற்குள் 
நுரழயமாட்டார்கள்'' என்று கூைி னார்கள். அதற்கு ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்கள் 

2304

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நபித் ததாழர்களின் சிறப்ப�கள்



 
 
 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! அப்படியல்ல'' என்று கூைினார்கள். உடகன நபி (ஸல்) 
அவர்கள், ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்கரளக் கண்டித்தார்கள். அப்கபாது ஹஃப்ஸா 
(ைலி) அவர்கள், "உங்களில் யாரும் அ(ந்த நைகத்)ரதக் கடக்காமல் இருக்க 

முடியாது'' (19:71) எனும் வெனத்ரத ஓதிக்காட்டினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"பின்னர் (நம்ரம) அஞ்ெி நடந்கதாரை நாம் காப்பாற்றுகவாம். அநீதி 
இரழத்கதாரை மண்டியிட்கடாைாக அதிகலகய விட்டுவிடுகவாம்'' (19:72) என்றும் 
அல்லாஹ் கூைியுள்ளான் என்ைார்கள்.170  

 

பாடம் : 38 அஷ்அரீ குலத்ரதச் கெர்ந்த அபூமூொ (ைலி), அபூஆமிர் (ைலி) 
ஆகிகயாரின் ெிைப்புகள்.171  

 

4910 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர் கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
மக்காவுக்கும் மதீனா வுக்கும் இரடயில் "ஜிஅைானா' எனுமிடத்தில் 
தங்கியிருந்தகபாது அவர்களுடன் நானும் இருந்கதன்; அவர்களுடன் பிலால் 
(ைலி) அவர்களும் இருந்தார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 

கிைாமவாெிதயாருவர் வந்து, "முஹம்மகத! நீங்கள் எனக்கு வாக்களித்தரதக் 

தகாடுக்கமாட்டீர்களா?'' என்று ககட்டார்.172 நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"நற்தெய்திரயப் தபற்றுக்தகாள்'' என்று தொன்னார்கள்.173 அதற்கு அவர் 
"நற்தெய்திரயப் தபற்றுக்தகாள் என்று என் னிடம் பலமுரை 

தொல்லிவிட்டீர்ககள!'' என்று ககட்டார். உடகன நபி (ஸல்) அவர்கள் என் 
ரனயும் பிலால் (ைலி) அவர்கரளயும் கநாக்கி ககாபத்திலுள்ள ஒரு மனிதரைப் 
கபான்று திரும்பி, "இவர் (எனது) நற்தெய்திரய ஏற்க மறுத்துவிட்டார். நீங்கள் 

இருவரும் அரத ஏற்றுக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். நாங்கள் 
இருவரும் "நாங்கள் ஏற்றுக் தகாண்கடாம், அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று 

தொன்கனாம். பிைகு நபி (ஸல்) அவர்கள், "தண்ணரீுள்ள ஒரு பாத்திைத்ரதக் 
தகாண்டு வைச் தொல்லி, அதில் தம் ரககரளயும் முகத் ரதயும் கழுவி 
அந்தப் பாத்திைத்திற்குள் உமிழ்ந்தார்கள். பிைகு "நீங்கள் இருவரும் இதில் ெிைிது 

அருந்திவிட்டு, உங்கள் முகங்களி லும் மார்புகளிலும் ஊற்ைிக்தகாள்ளுங்கள்; 

நற்தெய்திரயப் தபற்றுக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். நாங்கள் அந்தப் 

பாத்திைத்ரத எடுத்து நபியவர்கள் கூைியரதப் கபான்கை தெய்கதாம். அப்கபாது 
இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் 
திரைக்குப் பின்னாலிருந்து எங்கள் இருவரையும் அரழத்து, "உங்கள் 
அன்ரனக்காகவும் (அதாவது எனக்காகவும்) அதிலிருந்து ெிைிது தண்ணரீை 
மீதி ரவயுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். அவ்வாகை நாங்கள் இருவரும் அதில் 
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ெிைிது தண்ணரீை மீதி ரவத்கதாம்.174 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4911 அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹுரனன் 
கபார் முடிந்த பின்னர் அபூஆமிர் (ைலி) அவர்களின் தரலரம யில் "அவ்தாஸ்' 

பள்ளத்தாக்கிற்கு ஒரு பரடப் பிரிரவ அனுப்பினார்கள். அப்கபாது அபூஆமிர் 
(ைலி) அவர்கள் (கவிஞன்) "துரைத் பின் அஸ்ஸிம்மா'ரவச் ெந்தித்தார்கள். 
(அவர்கள் இருவருக்குமிரடகய நடந்த ெண்ரடயில்) "துரைத்' 

தகால்லப்பட்டான்; அவனுரடய கதாழர்கரள அல்லாஹ் கதாற்கடித்தான். 
அபூஆமிர் அவர்களுடன் என்ரனயும் நபி (ஸல்) அவர்கள் (அந்தப் கபாருக்கு) 
அனுப்பியிருந்தார்கள். அப்கபாரின்கபாது அபூஆமிர் அவர்களின் முழங்கால்மீது 

அம்பு (வந்து) பாய்ந்தது. "பனூ ஜுைம்' குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு மனிதகன 
அந்த அம்ரப எய்து, அரத அவர்களது முழங்காலில் நிறுத்தினான். உடகன 
நான் அபூஆமிர் அவர்களுக்கு அருகில் தென்று, "என் தந்ரதயின் ெககா தைகை! 
உங்கள்மீது அம்தபய்தவன் யார்?'' என்று ககட்கடன். "இகதா அங்கக ததரிகி 
ைாகன அவன்தான் என்மீது அம்தபய்து என் ரனக் தகான்ைவன்'' என்று 
எனக்குச் ரெரக தெய்து காட்டினார்கள். நான் அவரனக் குைி ரவத்து கநைாக 
அவரன கநாக்கிச் தென்று அவரன அரடந்கதன். என்ரனக் கண்டதும் அவன் 
புைமுதுகிட்டு ஓடலானான். "புைமுது கிட்டு ஓடுகிைாகய உனக்கு 
தவட்கமில்ரலயா? நீ ஓர் அைபியன் இல்ரலயா? நீ நிற்கமாட் டாயா?'' என்று 
அவனிடம் ககட்டுக்தகாண்கட அவரனப் பின்ததாடர்ந்கதன். உடகன அவன் 
(ஓடு வரத) நிறுத்திக்தகாண்டான். பிைகு நானும் அவனும் கநருக்குகநர் 
ெந்தித்து, வாளால் மாைி மாைித் தாக்கிக்தகாண்கடாம். அவரன நான் வாளால் 
தவட்டிக் தகான்கைன். பிைகு அபூஆமிர் அவர்களிடம் திரும்பி வந்து, 

"உங்கரளக் தகா(ல்ல முய)ன்ைவரன அல்லாஹ் தகான்தைாழித்துவிட்டான்'' 

என்று தொன்கனன். பிைகு "(எனது முழங்காலில் ரதத்திருக்கும்) இந்த 
அம்ரபப் பிடுங்கி எடுங்கள்'' என்று அபூஆமிர் (ைலி) அவர்கள் கூை, உடகன 
நான் அரதப் பிடுங்கிகனன். அதிலிருந்து நீர் தகாட்டியது. அப்கபாது அபூஆமிர் 
அவர்கள், "என் ெககாதைர் மககன! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் 
தென்று அவர்களுக்கு என் முகமன் (ெலாம்) கூைி, அபூஆமிர் தமக்காகப் 
பாவமன்னிப்புக் ககாரும்படி கூைியதாகச் தொல்வைீாக!'' என்ைார்கள். பிைகு 
அபூஆமிர் (ைலி) அவர்கள் என்ரன மக்களுக்குத் தளபதியாக நியமித்துவிட்டுச் 
ெிைிது கநைத்திற்குப்பின் இைந்துவிட்டார்கள். நான் (அங்கிருந்து) திரும்பி நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்கதன். அப்கபாது அவர்கள் ஒரு வடீ்டில் (கபரீச்ெ 
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நாரினால் கவயப்பட்ட) கயிற்றுக் கட்டிலில் படுத்திருந்தார்கள். அதன் மீது 
விரிப்பு ஒன்று இருந்தது. எனினும், கட்டிலின் கயிறு நபி (ஸல்) அவர்களின் 
முதுகிலும் விலாப் புைங்களிலும் அரடயாளம் பதிந்திருந்தது. அப்கபாது 
அவர்களிடம் எங்கள் (பரடயினர் பற்ைிய) தெய்திரயயும் அபூஆமிர் (ைலி) 
அவர்களது தெய்திரயயும் கூைி, தமக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ககாரும்படி 
அபூஆமிர் கவண்டியது பற்ைியும் கூைிகனன். உடகன நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தண்ணரீ் தகாண்டுவரும்படி கூைி, அதில் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய்தார்கள். 
பிைகு தம் அக் குள்களின் தவண்ரமரய நான் பார்க்கு மளவுக்குத் தம் இரு 
ரககரளயும் உயர்த்தி, "இரைவா! அபூஆமிர் உரபதுக்கு நீ மன்னிப்பு 
அளிப்பாயாக! மறுரம நாளில் உன் "பரடப்பினங்களில்' அல்லது 

"மனிதர்களில்' பலரையும்விட (தகுதியில்) உயர்ந்தவைாக அவரை 
ஆக்குவாயாக!'' என்று பிைார்த்தித் தார்கள். உடகன நான், "எனக்காகவும் 
பாவமன்னிப்புக் ககாருங்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று கூைிகனன். 
அதற்கு அவர்கள், "இரைவா! "(அபூமூொ) அப்துல்லாஹ் பின் ரகஸின் 
பாவத்ரத மன்னித்து, மறுரம நாளில் கண்ணியமான இருப்பிடத்திற்கு 
அவரை அனுப்புவாயாக'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான அபூபுர்தா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: (நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தெய்த) இரு பிைார்த்தரனகளில் முந்தியது அபூஆமிர் (ைலி) அவர்களுக்கும் 
இைண்டாவது (என் தந்ரத) அபூமூொ (ைலி) அவர்களுக்கும் உரியதாகும்.175 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 39 அஷ்அரீ குலத்தாரின் ெிைப்புகள்176  

 

4912 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "அஷ்அரீ' குலத்ரதச் 
கெர்ந்த என் நண்பர்கள் (தம் பணிகரள முடித்துக்தகாண்டு) இைவில் 
(இருப்பிடங்களில்) நுரழயும்கபாது, அவர்கள் குர்ஆன் ஓதும் ஓரெரய நான் 

அைிகவன். பகல் கநைங்களில் அவர்கள் தங்கி யிருக்கும் இடங்கரள நான் 

பார்த்திருக்காவிட் டாலும் இைவில் அவர்கள் குர்ஆன் ஓதும் ஓரெரயக் 
ககட்டு அவர்கள் தங்கியிருக்கும் இடங்கரள நான் அரடயாளம் கண்டுதகாள் 
கிகைன். அவர்களில் விகவகம் மிக்க ஒருவர் இருக்கிைார். அவர் "குதிரைப் 
பரடயினரை' அல்லது "எதிரிகரள'ச் ெந்தித்தால், அவர் கரளப் பார்த்து 
(தவருண்கடாடாமல்) "என் கதாழர்கள், தங்களுக்காகக் காத்திருக்கும்படி 
உங்களுக்கு உத்தைவிடுகின்ைனர்' என்று கூறுவார்.177  
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4913 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அைப்கபாரின்கபாது 
"அஷ்அரீ' குலத்தாரின் பயண உணவு (இருப்புக்) குரைந்துவிட்டால், அல்லது 
மதீனாவில் தம் மரனவி, மக்களின் உணவு (இருப்புக்) 
குரைந்துகபாய்விட்டால், தம்மிடம் (எஞ்ெி) இருப்பரத ஒரு துணியில் 
கெகரித்து, பிைகு ஒகை பாத்திைத்தின் மூலம் ெமமாக அரதத் தமக்கிரடகய 

பங்கிட்டுக்தகாள்வார்கள். அவர்கள் என்ரனச் கெர்ந்தவர்கள்; நான் அவர்கரளச் 

கெர்ந்தவன். இரத அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.178 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 40 அபூசுஃப்யான் பின் ஹர்ப் (ைலி) அவர்களின் ெிைப்புகள்179  

 

4914 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முஸ்லிம்கள் அபூசுஃப்யான் 
(ைலி) அவர் கரள (அவர்கள் இஸ்லாத்ரத ஏற்ை பிைகும்) ஏதைடுத்துப் 
பார்க்காமலும் அவரைத் தம் அரவகளில் அனுமதிக்காமலும் இருந்து 

வந்தனர். (இந்நிரலயில்,) அவர் நபி (ஸல்) அவர் களிடம், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! மூன்று ககாரிக்ரககரள எனக்கு (நிரைகவற்ைி)த் தாருங்கள்'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆ(கட்டு)ம்'' என்ைார்கள். 
அபூசுஃப்யான் (ைலி) அவர்கள், "என்னிடம் அைபியரிகலகய மிகவும் அழகான 
இலட்ெணமான தபண் இருக்கிைார். அவர்தான் (என் மகள்) உம்மு ஹபபீா 
பின்த் அபசீுஃப்யான். அவரைத் தங்களுக்கு நான் மணமுடித்துத் தருகிகைன்'' 

என்ைார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆ(கட்டு)ம்'' என்ைார்கள். அடுத்து 
"தாங்கள் (என் புதல்வர்) "முஆவியா'ரவ தங்களுரடய எழுத்தைாக ஆக்கிக் 

தகாள்ளுங்கள்'' என்ைார்கள். அதற்கும் நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆ(கட்டு)ம்'' 

என்ைார்கள். அடுத்து "பரடப் பிரிதவான்றுக்கு என்ரனத் தரலவைாக்குங்கள். 
முஸ்லிம்களுடன் நான் கபாரிட்டுக் தகாண்டிருந்தரதப் கபான்று 

இரைமறுப்பாளர்களுடனும் நான் கபாரிட கவண்டும் (அவற்ைின் மூலம் 

முஸ்லிம்களுக்கு என்மீதுள்ள தவறுப்ரப நான் அகற்ைிக்தகாள்கவன்)'' 
என்ைார்கள். அதற்கும் நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஆ(கட்டு)ம்'' என்ைார்கள்.180 இதன் 
அைிவிப்பாளைான அபூஸுரமல் ெிமாக் பின் அல்வலீத் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூறுகிைார்கள்: அபூசுஃப்யான் (ைலி) அவர்கள் இவற்ரைக் ககாைாமலிருந்தால், 

அவற்ரை நபி (ஸல்) அவர்கள் அவருக்குக் தகாடுத்திருக்கமாட்டார்கள். 
ஏதனனில், நபி (ஸல்) அவர்கள் தம்மிடம் எரதக் ககட்டாலும் "ஆ(கட்டு)ம்'' 
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என்கை கூறுவார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 

பாடம் : 41 ஜஅஃபர் பின் அபதீாலிப் (ைலி), அஸ்மா பின்த் உரமஸ் (ைலி) 
மற்றும் அவர் களுடன் (அபிெீனியாவிலிருந்து) கப்பலில் வந்கதார் 
ஆகிகயாரின் ெிைப்புகள்.181  

 

4915 அபூபுர்தா ஆமிர் பின் அபமீூொ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் 
தந்ரத) அபூமூொ (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

(மக்காவிலிருந்து புலம்தபயர்ந்து மதீனாரவ கநாக்கி ஹிஜ்ைத்) 
புைப்பட்டுவிட்ட தெய்தி, நாங்கள் யமன் நாட்டில் இருந்தகபாது எங்க ளுக்குத் 
ததரியவந்தது. உடகன நானும் என் இரு ெககாதைர்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கரள கநாக்கி ஹிஜ்ைத் தெய்யப் புைப்பட்கடாம். அவர்களில் 
ஒருவர் அபூபுர்தா ஆவார்; மற்தைாருவர் அபூருஹ்ம் ஆவார். நான்தான் 
அவர்களில் இரளயவன் ஆகவன்'' என்று கூைிவிட்டு, "என் (அஷ்அரீ) 
குலத்தாரில் "ஐம்பதுக்கும் கமற்பட்டவர்களுடன்' அல்லது "ஐம்பத்திைண்டு 
கபர்களுடன்' அல்லது "ஐம்பத்து மூன்று கபர்களுடன்' கெர்ந்து நாங்கள் 
தென்கைாம்'' என்று (அபூமூொ (ைலி) அவர்கள்) கூைினார்கள். பிைகு 
பின்வருமாறும் குைிப்பிட்டார்கள்: நாங்கள் ஒரு கப்பலில் ஏைி (மதீனாரவ 
கநாக்கி)ப் பயணம் தெய்கதாம். எங்கள் கப்பல் (திரெ மாைி) அபிெீனியாவில் 
(மன்னர்) நஜாைீயிடம் எங்கரள (தகாண்டு தென்று) இைக்கிவிட்டது. அங்கு 
ஜஅஃபர் பின் அபதீாலிப் (ைலி) அவர்கரளயும் அவர்களுரடய ெகாக்கரளயும் 
நஜாைீக்கு அருகில் ெந்திக்க கநர்ந்தது. (ஏற்தகனகவ அவர்கள் மக்காவிலிருந்து 
அங்கு வந்து தங்கியிருந்தனர்.)182 அப்கபாது ஜஅஃபர் (ைலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கரள அனுப்பி (இங்கு) 
தங்கியிருக்கும்படி உத்தைவிட்டார்கள். நீங்களும் எங்களுடன் (இங்கககய) 
தங்கிவிடுங்கள்'' என்று கூைினார் கள். ஆககவ, நாங்களும் அவர்களுடன் (அபி 
ெீனியாவில்) தங்கிகனாம். இறுதியில் நாங்கள் அரனவரும் கெர்ந்து (மதீனா) 
வந்துகெர்ந் கதாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ரகபரை தவற்ைி 
தகாண்ட ெந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் அவர்கரளச் தென்ைரடந்கதாம். அப்கபாது 
அவர்கள் (ரகபர் கபாரில் கிரடத்த தெல்வங்களில்) "எங்களுக்கும் பங்கு 
தகாடுத் தார்கள்'. அல்லது "எங்களுக்கும் அதிலிருந்து தகாடுத்தார்கள்'. ரகபர் 
கபாரில் கலந்துதகாள்ளாத எவருக்கும் அதிலிருந்து எரதயும் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பங்கிட்டுத் தைவில்ரல; தம்முடன் அதில் 
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கலந்துதகாண்டவர்களுக்கு மட்டுகம பங்கிட்டுத் தந்தார்கள். ஆனால், ஜஅஃபர் 
(ைலி) அவர்களுடனும் அவர்களுரடய ெகாக்களுடனும் எங்களது கப்பலில் 
வந்தவர்களுக்கு மட்டும் (முஸ்லிம்களிடம் ஆகலாெரன கலந்து ஒப்புதல் 

தபற்ைபின்) பங்கிட்டுக் தகாடுத்தார்கள். அப்கபாது மக்களில் ெிலர் கப்பலில் 
வந்தவர்களான எங்கரள கநாக்கி, "உங்களுக்கு முன்கப நாங்கள் ஹிஜ்ைத் 
தெய்துவிட்கடாம்'' என்று கூைலானார்கள். - எங்களுடன் (மதீனாவுக்கு) 
வந்தவர்களில் ஒருவைான (ஜஅஃபர் (ைலி) அவர்களின் துரணவி யார்) அஸ்மா 
பின்த் உரமஸ் (ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
துரணவி யார் ஹஃப்ஸா பின்த் உமர் (ைலி) அவர்கரளச் ெந்திப்பதற்காகச் 
தென்ைார்கள். நஜாைீ மன்னரை கநாக்கி (அபிெீனியாவிற்கு) ஹிஜ்ைத் தெய்த 
வர்களில் அஸ்மாவும் ஒருவைாவார். ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்களுக்கு அருகில் 
அஸ்மா (ைலி) அவர்கள் இருந்தகபாது, அங்கு உமர் (ைலி) அவர்கள் வந்தார்கள். 
உமர் (ைலி) அவர்கள் அஸ்மாரவக் கண்டகபாது "இவர் யார்?'' என்று (தம் 
மகள்) ஹஃப்ஸாவிடம் ககட்டார்கள். "இவர் அஸ்மா பின்த் உரமஸ்'' என்று 
ஹஃப்ஸா பதிலளித்தார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள், "இவர் அபிெீனிய (ஹிஜ்ைத் 
காை)ைா? இவர் கடல் மார்க்கமாக (மதீனா) வந்தவைா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு அஸ்மா (ைலி) அவர்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். அப்கபாது உமர் 
(ைலி) அவர்கள், "உங்க ளுக்கு முன்கப நாங்கள் (மதீனாவுக்கு) ஹிஜ்ைத் தெய்து 
வந்துவிட்கடாம். ஆககவ, உங்கரளவிட நாங்ககள அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களுக்கு மிகவும் உரியவர்கள் (தநருக்கமானவர்கள்)'' என்று 

கூைினார்கள். இரதக் ககட்டு அஸ்மா (ைலி) அவர்கள் ககாபப்பட்டு, ஏகதா 
தொல்லிவிட்டுப் பின்வருமாறு கூைினார்கள்: உமகை! நீங்கள் தவைாகச் 
தொல்கிைரீ்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (நீங்கள் கூைிய ரதப் கபான்று) 
இல்ரல. நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (அவர்களுக்கு 
அருகி கலகய) இருந்தீர்கள். உங்களில் பெித்தவருக்கு அவர்கள் 
உணவளித்தார்கள். உங்களில் அைியாதவ ருக்கு அவர்கள் அைிவூட்டினார்கள். 
(உடல் மற்றும் அைிவுரீதியாக அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் உதவி 
தபற்றுவந்தீர்கள்.) நாங்ககளா உைவிலும் மார்க்கத்திலும் தவகு 
ததாரலவிலிருக்கும் அபிெீனிய "நாட்டில்' அல்லது "அந்தப் பகுதியில்' 

இருந்கதாம். அல்லாஹ்வுக்காகவும் அவனுரடய தூதருக்காகவுகம இவ்வாறு 
தெய்கதாம். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நீங்கள் தொன்னரத 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ததரிவிக்காமல் நான் எரதயும் 

உண்ணகவா பருககவாமாட்கடன். நாங்கள் துன்புறுத் தப்பட்கடாம்; 
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அச்சுறுத்தப்பட்கடாம். நான் இரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
கூைி அவர்களிடம் (நியாயம்) ககட்கப் கபாகிகைன். அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! நான் தபாய் தொல்லமாட்கடன். திரித்துப் கபெவு மாட்கடன்; 

நீங்கள் தொன்னரதவிடக் கூட்டிச் தொல்லவுமாட்கடன். பின்னர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அங்கு) வந்தகபாது, அஸ்மா பின்த் 

உரமஸ் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! உமர் (ைலி) அவர்கள் இப்படி 

இப்படிச் தொன்னார்கள்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "அவர், உங்கரள விட எனக்கு உரியவர் அல்லர். அவருக்கும் 

அவருரடய ெகாக்களுக்கும் ஒகைதயாரு ஹிஜ்ைத் (தெய்த ெிைப்பு)தான் உண்டு. 
(அபிெீனி யாவிலிருந்து) கப்பலில் வந்தவர்ககள! உங்க ளுக்கு 
(அபிெீனியாவுக்கு ஒன்றும், மதீனா வுக்கு ஒன்றுமாக) இைண்டு ஹிஜ்ைத் (தெய்த 
ெிைப்பு) உண்டு'' என்று கூைினார்கள். அஸ்மா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
அபூமூொவும் அவர்களுரடய கப்பல் கதாழர் களும் கூட்டம் கூட்டமாக 
என்னிடம் வந்து, இந்த ஹதீஸ் குைித்துக் ககட்பார்கள். அவர்க ரளப் பற்ைி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைிய இந்தப் புகழுரைரயவிட இந்த 
உலகத்தில் கவதைதுவும் அவர்களின் மகிழ்ச்ெிக்குரியதாககவா அவர்களின் 
மனதில் தபருமிதத்துக்குரியதாககவா இருக்கவில்ரல. என்னிடம் அபூமூொ 
(ைலி) அவர்கள் இந்த ஹதீரஸத் திரும்பத் திரும்பக் ககட்டுக்தகாண்கட 
யிருந்தார்கள்.183 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

பாடம் : 42 ெல்மான் (ைலி), ஸுரஹப் (ைலி), பிலால் (ைலி) ஆகிகயாரின் 
ெிைப்புகள்184 

 

 4916 ஆயித் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ெல்மான், ஸுரஹப், 

பிலால் (ைலி) ஆகி கயார் தகாண்ட ஒரு குழுவினரிடம் (அது வரை 

இஸ்லாத்ரத எற்காதிருந்த) அபூசுஃப் யான் வந்தகபாது, அக்குழுவினர் 
"அல்லாஹ் வின் மீதாரணயாக! இந்த இரைவிகைாதியின் கழுத்தில் 
(இன்னும்) உரிய முரையில் இரை வனின் வாட்கள் பதம் 
பார்க்கவில்ரலகய!'' என்று கூைினர். அப்கபாது அவர்களிடம் அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்கள், "குரைைியரில் மூத்தவரும் அவர் களின் தரலவருமான ஒருவரைப் 
பார்த்தா இவ்வாறு கூறுகிைரீ்கள்!'' என்று (கடிந்து) கூைினார்கள். பிைகு நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் தென்று அரதப் பற்ைி அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் 

ததரிவித்தகபாது, "அபூபக்கை! நீங்கள் அ(க்குழுவிலுள்ள)வர்கரளக் 

ககாபப்படுத்தியிருப்பரீ்கள் கபாலும்! அவர்கரள நீங்கள் 
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ககாபப்படுத்தியிருந்தால், உங்கள் இரைவரன நீங்கள் 
ககாபப்படுத்திவிட்டீர்கள்'' என்று தொன்னார்கள். ஆககவ, அவர்களிடம் அபூபக்ர் 
(ைலி) அவர்கள் வந்து, "என் ெககாதைர்ககள! நான் உங்கரளக் 
ககாப்படுத்திவிட்கடனா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், "இல்ரல, 

எங்கள் அருரமச் ெககாதைகை! அல்லாஹ் உங்கரள மன்னிப்பானாக!'' என்று 

கூைினார்கள்.  
 

பாடம் : 43 அன்ொரிகளின் ெிைப்புகள்185  

 

4917 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர் கள் கூைியதாவது: "அப்கபாது 
உங்களில் இரு குழுவினர் துணிவிழந்து (திரும்பி)விட எண்ணினர். ஆனால், 

அவர்களுக்கு அல்லாஹ் உதவியா ள(னாய் இருந்தா)ன்'' (3:122) எனும் இரை 

வெனம், பனூ ெலிமா மற்றும் பனூ ஹாரிஸா கூட்டத்தாைாகிய எங்கரளக் 
குைித்கத அருளப் தபற்ைது. "இந்த வெனம் அருளப்தபைாமலிருந் திருந்தால் 

நன்ைாயிருந்திருக்குகம' என்று நாங்கள் விரும்பமாட்கடாம். ஏதனனில், வல்ல 

ரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "அவர்க ளுக்கு அல்லாஹ் 
உதவியாள(னாய் இருந் தா)ன்'' என்று (எங்கரள கமன்ரமப்படுத்திக்) 
கூறுகிைாகன (பிைகு எப்படி அவ்வாறு விரும்ப முடியும்?).186 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 4918 ரஸத் பின் அர்கம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இரைவா! அன்ொரிகளுக்கும் அன்ொரிகளின் பிள்ரள 
களுக்கும் அன்ொரிகளின் பிள்ரளகளின் பிள்ரளகளுக்கும் நீ மன்னிப்பு 

வழங்குவாயாக!'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ரஸத் பின் 
அர்கம் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 

4919 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், அன்ொரிகளுக்காகப் பாவமன்னிப்பு கவண்டிப் பிைார்த்தித்தார்கள். 
அன்ொரிகளின் ெந்ததிக ளுக்கும் அன்ொரிகளால் விடுதரல தெய்யப் பட்ட 
அடிரமகளுக்கும் பாவமன்னிப்பு கவண்டிப் பிைார்த்தித்தார்கள் என்கை நான் 
எண்ணுகிகைன். இதில் நான் ஐயம் தகாள்ள வில்ரல.  
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4920 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: திருமண விருந்ததான்றுக்குச் 
தென்று விட்டுத் திரும்பிக்தகாண்டிருந்த (அன்ொரிப்) தபண்கரளயும் 
ெிறுவர்கரளயும் கநாக்கி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தென்று 
அவர்களுக்கு கநைாக நின்று, "இரைவா! (நீகய ொட்ெி)'' என்று கூைிவிட்டு, 

"மக்களிகலகய நீங்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். இரைவா! (நீகய 
ொட்ெி) மக்களிகலகய நீங்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள்'' என்று 

அன்ொரிகரளப் பற்ைிக் கூைினார்கள்.187 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4921 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் அன்ொரிப் தபண்களில் ஒருவர் வந்தார். அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தனியாகப் கபெிக்தகாண்டிருந்தார்கள். 
அப்கபாது அவர்கள், "என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அ(ந்த இரை)வன் 
மீதாரணயாக! (அன்ொரிகளான) நீங்கள் மக்களிகலகய எனக்கு மிகவும் 

பிரியமானவர்கள்'' என்று மூன்று முரை தொன்னார்கள்.188 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) 
அவர்களி டமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 
 

 4922 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அன்ொரிகள் என் 
இரைப்ரப; என் கரு வூலம் ஆவர்.189 இனி (அன்ொரிகள் அல் லாத) மக்கள் 
தபருகுவார்கள். (அன்ொரிகள்) குரைந்துவிடுவார்கள். ஆககவ, அன்ொரி களில் 
நன்ரம புரிபவர்களிடமிருந்து (அரத) ஏற்றுக்தகாள்ளுங்கள்; அவர்களில் 

தவைிரழப் பவர்கரள (தபருந்தன்ரமயுடன்) மன்னித்து விடுங்கள்.190 இரத 
அனஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 பாடம் : 44 அன்ொரிகளின் கிரளக் குடும்பங்களின் ெிைப்பு191  

 

4923 அபூஉரெத் மாலிக் பின் ைபஆீ அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அன்ொரிகளின் கிரளக் 
குடும்பங்களில் ெிைந்தது பனூ நஜ்ஜார் குடும்பமாகும். பிைகு பனூ அப்தில் 
அஷ்ஹல் குடும்பமாகும். பிைகு பனுல் ஹாரிஸ் பின் அல்கஸ்ைஜ் குடும்ப 
மாகும். பிைகு பனூ ொஇதா குடும்பமாகும். அன்ொரி கிரளக் குடும்பங்கள் 
ஒவ்தவான்ைி லும் நன்ரம உண்டு'' என்று தொன்னார்கள். அப்கபாது (பனூ 
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ொஇதா குடும்பத்ரதச் கெர்ந்தவைான) ெஅத் (பின் உபாதா (ைலி) அவர்கள்), 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கரளவிட (மற்ை மூன்று குலங் 

கரளச்) ெிைப்பித்துக் கூைியதாககவ நான் அைிகிகைன்'' என்று தொன்னார்கள். 
அப்கபாது அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இங்கக 

குைிப்பிடப்படாத இன்னும்) பலரையும்விட உங்கரளச் ெிைப்பித்துக் கூைி 
விட்டார்ககள!'' என்று தொல்லப்பட்டது.192 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஉரெத் 
அல்அன் ொரீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைி விப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர் 
களிடமிருந்து ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது. ஆனால், 

ஹதீஸி(ன் இறுதியி)ல் இடம்தபற்றுள்ள ெஅத் பின் உபாதா (ைலி) அவர்களின் 

கூற்று இங்கு இடம்தபைவில்ரல.193  

 

4924 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அன்ொரிகளின் 
கிரளக் குடும்பங்களில் ெிைந்தது பனூ அப்தில் அஷ்ஹல் அந்நஜ்ஜார் 
குடும்பமாகும். பிைகு பனுல் ஹாரிஸ் பின் அல்கஸ்ைஜ் குடும்பமும் பனூ 
ொஇதா குடும்பமும் ஆகும். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான இப்ைாஹமீ் 
பின் முஹம்மத் பின் தல்ஹா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இந்த ஹதீரஸ 
அபூஉரெத் (ைலி) அவர்கள், (மதீனா ஆட்ெியைான) வலீத் பின் உத்பாவுக்கு 
அருகில் உரையாற்ைியகபாது கூைி னார்கள். கமலும், அவர்கள் "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! அன்ொரிகளின் கிரளக் குடும் பங்களில் ஒன்றுக்கு நான் 
முதலிடம் தருவதாக இருந்தால், (பனூ ொஇதா எனும்) என் குடும்பத் தாருக்கக 
முதலிடம் அளித்திருப்கபன்'' என்றும் தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 

 4925 அபூஉரெத் அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அன்ொரிகளின் கிரளக் குடும்பங்களில் ெிைந்தது "பனுந் 
நஜ்ஜார்' குடும்பமாகும். பிைகு "பனூ அப்தில் அஷ்ஹல்' குடும்பமாகும். பிைகு 
"பனுல் ஹாரிஸ் பின் அல்கஸ்ைஜ்' குடும்பமாகும். பிைகு "பனூ ொஇதா' 

குடும்பமாகும். அன்ொரி கிரளக் குடும்பங்கள் ஒவ்தவான்ைிலும் நன்ரம 
உள்ளது'' என்று கூைினார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான அபூெலமா பின் அப்திர் 
ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: அபூஉரெத் (ைலி) 
அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்மீது இட்டுக்கட்டுகவனா? 

நான் தபாய்யுரைப்பவனாயிருந்தால், என் பனூ ொஇதா குடும்பத்தாரைகய 
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முதலில் கூைி யிருப்கபன்'' என்று கூைினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் இவ்வாறு கூைிய தெய்தி ெஅத் பின் உபாதா (ைலி) அவர் களுக்கு 
எட்டியகபாது, அவர்கள் மன கவதரனப்பட்டார்கள். கமலும், "(பனூ ொஇதா 
குலத்தாைாகிய) நாங்கள் நான்காவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுவிட்கடாம். என் 
கழுரதயில் கெணம் பூட்டுங்கள்; நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் தெல்லப்கபாகிகைன்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் 
அவர்களுரடய ெககாதைர் மகன் ெஹ்ல் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களது கருத்துக்கு மறுப்புத் ததரிவிக்க நீங்கள் 

தெல்லப்கபாகிைரீ்களா? அல்லாஹ்வின் தூதர்தான் (இரதப் பற்ைி) நன்கு 

அைிந்தவர்கள். (ெிைப்பித்துக் கூைப்பட்ட) நான்கு குடும்பங்களில் நான்காவது 

குடும்பமாக நீங்கள் இருப்பது கபாதுமாகவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். 
உடகன ெஅத் பின் உபாதா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுரடய 
தூதருகம நன்கைிந்த வர்கள்'' என்று கூைிவிட்டுத் திரும்பிவிட்டார்கள். கமலும், 

தமது கழுரதரய அவிழ்த்துவிடும்படியும் கட்டரளயிட்டார்கள். அவ்வாகை 
அது அவிழ்த்துவிடப்பட்டது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஉரெத் (ைலி) அவர் 
களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"அன்ொரிகளில் ெிைந்தவர்கள் அல்லது அன்ொரிகளின் கிரளக் குடும்பங் களில் 
ெிைந்தது...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகி, கிரளக் குடும்பங்கள் ததாடர்பான 

கமற்கண்ட தகவல்கள் இடம்தபற்றுள்ளன. அதில், ெஅத் பின் உபாதா (ைலி) 
அவர்கள் பற்ைிய நிகழ்வு இடம்தபைவில்ரல.  
 

4926 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், முஸ்லிம்கள் திைளாகக் குழுமியிருந்த ஓர் அரவயில், 

"அன்ொரிகளின் கிரளக் குடும்பங் களில் ெிைந்தரதப் பற்ைி உங்களுக்குச் 
தொல் லட்டுமா?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள், "ஆம்; அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' 
என்று கூைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அவர்கள்) "பனூ 
அப்தில் அஷ்ஹல்' குடும் பத்தார் ஆவர்'' என்ைார்கள். மக்கள், "பிைகு யார், 

அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட் டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "பிைகு "பனுந் நஜ்ஜார்' குடும்பத்தார்'' என்ைார்கள். மக்கள், "பிைகு யார், 

அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்க, "பிைகு "பனுல் ஹாரிஸ் பின் 
அல்கஸ்ைஜ்' குடும்பத்தார்'' என்ைார்கள். "பிைகு யார், அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' 

என்று மக்கள் ககட்டதற்கு, "பிைகு "பனூ ொஇதா' குடும்பத் தார்'' என்று 
விரடயளித்தார்கள். "பிைகு யார், அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று மககள் 
ககட்க, "பிைகு அன்ொரி கிரளக் குடும்பங்கள் ஒவ்தவான்ைிலும் நன்ரம 
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உள்ளது'' என்று பதிலளித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தம் 
குலத்தாரின் தபயரை நான்காவதாகக் கூைியரதக் ககட்டு ெஅத் பின் உபாதா 
(ைலி) அவர்கள் ககாபத்துடன் எழுந்து, "நான்கு குடும்பங்களில் நாங்கள் தான் 
கரடெியா?'' என்று ககட்டபடி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (அது 
பற்ைிப்) கபெ முரனந்தார்கள். அப்கபாது அவர்களுரடய குலத்ரதச் கெர்ந்த 
ெிலர், "அமருங்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்கள் 
குடும்பத்ரத நான்கு குடும்பங்களில் ஒன்ைாகக் குைிப்பிட்டகத உங்களுக்குத் 
திருப்தியளிக்கவில்ரலயா? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தபயர் 
குைிப்பிடாமல் விட்ட குடும்பத்தாரின் எண்ணிக்ரககய, தபயர் குைிப்பிட்ட 
குடும்பங்களின் எண்ணிக் ரகரயவிட அதிகமாகும்'' என்று கூைினர். ஆககவ, 

ெஅத் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் (அது 

குைித்துப்) கபொமல் விலகிக்தகாண்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 45 அன்ொரிகளுடன் நல்லுைவு பாைாட் டல். 
 

4927 அனஸ் பின் மாலிக் அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் ஜரீர் 
பின் அப்தில்லாஹ் அல்பஜலீ (ைலி) அவர்களுடன் ஒரு பயணத்தில் தென் 

கைன். அவர்கள் எனக்குப் பணிவிரடகள் தெய்துவந்தார்கள். நான் "(எனக்கு) 
நீங்கள் (பணிவிரடகள்) தெய்ய கவண்டாம்'' என்று அவர்களிடம் கூைிகனன். 
அதற்கு ஜரீர் (ைலி) அவர்கள், "அன்ொரிகள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்குச் தெய்த (உயர்ந்த நன்ரம) ஒன்ரை நான் பார்த்திருக்கிகைன். 
(அன்கை) "அன்ொரிகளில் எவருடன் நான் தென்ைாலும் அவருக்கு நான் 
பணிவிரடகள் தெய்கத தீருகவன்' என்று ெத்தியம் தெய்துவிட்கடன்'' 

என்ைார்கள்.194 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் இப்னுல் முஸன்னா (ைஹ்), இப்னு பஷ்ைார் (ைஹ்) ஆகிகயாரின் 

அைிவிப்புகளில், "ஜரீர் (ைலி) அவர்கள் அனஸ் (ைலி) அவர்கரளவிடப் 
தபரியவைாக இருந்தார்கள்'' என்றும், இப்னு பஷ்ைார் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "அனஸ் (ைலி) அவர்கரளவிட வயதில் மூத்தவைாக இருந்தார்கள்'' 

என்றும் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. 
 

 பாடம் : 46 நபி (ஸல்) அவர்கள் "ஃகிஃபார்' மற்றும் "அஸ்லம்' குலத்தாருக்காகச் 
தெய்த பிைார்த்தரன.195  
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4928 அபூதர் அல்ஃகிஃபாரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "ஃகிஃபார் குலத்தாருக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பு 
வழங்குவானாக. அஸ்லம் குலத்தாரை அல்லாஹ் அரமதி 
காணச்தெய்வானாக'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள்.  
 

4929 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் என்னிடம், "நீங்கள் உங்கள் (ஃகிஃபார்) குலத் தாரிடம் தென்று, 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அஸ்லம் குலத்தாரை அல்லாஹ் 
அரமதி காணச்தெய்வானாக! ஃகிஃபார் குலத்தாருக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பு 

வழங்குவானாக!' எனப் பிைார்த்தித்தார்கள் என்று கூறுங்கள்'' என்ைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூதர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

4930 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "அஸ்லம் குலத் 
தாரை அல்லாஹ் அரமதி காணச்தெய்வா னாக. ஃகிஃபார் குலத்தாருக்கு 
அல்லாஹ் பாவ மன்னிப்பு அருள்வானாக'' என்று பிைார்த்தித் தார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. இகத ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர் கள் வாயிலாகவும் ஏழு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.196  

 

4931 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அஸ்லம் குலத்தாருக்கு அல்லாஹ் அரம திரய வழங்கிவிட்டான். 
ஃகிஃபார் குலத்தா ருக்கு அல்லாஹ் பாவமன்னிப்பு அருளிவிட் டான். 
இவ்வாறு நான் தொல்லவில்ரல. வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ்தான் தொன்னான்'' என்ைார்கள். 
 

 4932 குஃபாஃப் பின் ஈமா அல்ஃகிஃபாரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒரு ததாழுரகயில், "இரைவா! பனூ 
லிஹ் யான், ரிஅல், தக்வான் ஆகிகயாரைச் ெபிப்பா யாக! உரஸய்யா 
குலத்தார் அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுரடய தூதருக்கும் மாறு தெய்துவிட் டனர். 
ஃகிஃபார் குலத்தாருக்கு அல்லாஹ் பாவமன்னிப்பு வழங்குவானாக! அஸ்லம் 
குலத் தாரை அல்லாஹ் அரமதி காணச்தெய்வா னாக!'' என்று 
பிைார்த்தித்தார்கள். 
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 4933 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஃகிஃபார் 
குலத்தாருக்கு அல்லாஹ் பாவ மன்னிப்பு வழங்குவானாக! அஸ்லம் 

குலத்தாரை அல்லாஹ் அரமதி காணச்தெய்வானாக! உரஸய்யா குலத்தார் 

அல்லாஹ்வுக்கும் அவ னுரடய தூதருக்கும் மாறு தெய்துவிட்டனர். இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.197 இந்த ஹதீஸ் 
நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அைி 
விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஸாலிஹ் மற்றும் 
உொமா (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்) மீதிருந்தபடி இவ்வாறு கூைினார்கள்'' 

என்று காணப்படுகிைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 47 ஃகிஃபார், அஸ்லம், ஜுரஹனா, அஷ்ஜஉ, முரஸனா, தமீம், தவ்ஸ், 

தய்யி ஆகிய குலத்தாரின் ெிைப்புகள்.198 

 

 4934 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அன்ொரிகளும், 

முரஸனா குலத்தாரும், ஜுரஹனா குலத்தாரும், ஃகிஃபார் குலத்தா ரும், 

அஷ்ஜஉ குலத்தாரும், பனூ அப்தில் லாஹ் குலத்தில் இருப்கபாருகம 

(இஸ்லாத்ரத, அதன் ஆைம்பக் கட்டத்திகலகய தழுவிய காைணத்தால்) என் 
ெிைப்பு உதவியாளர்கள் ஆவர்; மற்ைவர்கள் அல்லர். அவர்களுக்கு 
அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதருகம தபாறுப்பாளர்கள் ஆவர்.199 இரத 
அபூஅய்யூப் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

4935 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: குரைைியரும், 

அன்ொரிகளும், முரஸனா குலத்தாரும், ஜுரஹனா குலத்தாரும், அஸ்லம் 
குலத்தாரும், ஃகிஃபார் குலத்தாரும், அஷ்ஜஉ குலத்தாரும் என் ெிைப்பு 

உதவியாளர்கள் ஆவர். அவர் களுக்கு அல்லாஹ்ரவயும் அவனுரடய 
தூதரையும் அன்ைி தபாறுப்பாளர்கள் கவதைவரும் இலர். இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.200 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் ெில குலத்தார் குைித்து அைிவிப் பாளர் ெஅத் பின் இப்ைாஹமீ் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுரகயில் "நான் அைிந்தவரையில் இவ்வாறு தான்'' என்று 
கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. 
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4936 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அஸ்லம், ஃகிஃபார், முரஸனா, 

"ஜுரஹனா குலத்தில் இருப்கபார்' அல்லது ஜுரஹனா ஆகிய குலங்கள், பனூ 
தமீம், பனூ ஆமிர் மற்றும் ஒன்றுக்கு ஒன்று நட்புைவு தகாண்டிருந்த அெத் 
மற்றும் ஃகதஃபான் குலங்கள் ஆகியவற்ரைவிடச் ெிைந்தரவ ஆகும்.201 இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

4937 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: முஹம்மதின் உயிர் 
எவன் ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! ஃகிஃபார், அஸ்லம், 

"முரஸனா', அல்லது "முரஸனா குலத்தில் இருப்கபார்', "ஜுரஹனா 
குலத்தில் இருப்கபார்' அல்லது "ஜுரஹனா' ஆகிய குலங்கள் மறுரம நாளில் 
அல்லாஹ்விடம் அெத், தய்யி, ஃகதஃபான் ஆகிய குலங்கரளவிடச் 
ெிைந்தரவயாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4938 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அஸ்லம் 
குலத்தாரும், ஃகிஃபார் குலத் தாரும், "முரஸனா மற்றும் ஜுரஹனா 

குலத்தாரில் ெில குடும்பங்களும்' அல்லது "ஜுரஹனா மற்றும் முரஸனா 

குலத்தாரில் ெில குடும்பங்களும்' மறுரம நாளில் அல் லாஹ்விடம் அெத், 

ஃகதஃபான், ஹவாஸின், தமீம் ஆகிய குலங்கரளவிடச் ெிைந்தரவ ஆகும். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.202 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 4939 அபூபக்ைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: (பனூ தமீம் குலத்ரதச் கெர்ந்த) அக்ைஉ பின் ஹாபிஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, ஹஜ் பயணிகளின் 
தபாருட்கரளக் களவாடிய அஸ்லம், ஃகிஃபார், முரஸனா ஆகிய 
குலங்கள்தான் தங்களிடம் (வந்து இஸ்லாத்ரதக் கரடப்பிடிப்பதாக) 
வாக்குறுதி அளித்துள்ளனர்'' என்று கூைினார்கள். (ஜுரஹனா குலத்ரதயும் 
குைிப்பிட்டார்கள் என்கை நான் கருதுகிகைன் என அைிவிப்பாளர் முஹம்மத் 
(ைஹ்) அவர்ககள ஐயத்துடன் அைிவிக்கிைார்). அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அஸ்லம், ஃகிஃபார், முரஸனா (ஜுரஹனாரவ யும் 
குைிப்பிட்டார்கள் என்கை நான் கருதுகிகைன்) ஆகிய குலத்தார், பனூ தமீம், 

பனூ ஆமிர், அெத், ஃகதஃபான் ஆகிய குலத்தாரைவிடச் ெிைந்தவர்களாக 

இருந்தாலுமா அவர்கள் நஷ்ட மரடந்து இழப்புக்குள்ளாகிவிட்டனர், 

தொல்லுங்கள்'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அக்ைஉ (ைலி) அவர்கள் "ஆம்' 
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(இழப்புக்குள்ளாகிவிட்டார்கள்) என்று பதில ளித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அ(ந்த ஏகயிரை)வன் 
மீதாரணயாக! அவர்கள் இவர்கரளவிட மிகவும் ெிைந்தவர்ககள'' என்று 
கூைினார்கள்.203 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபக்ைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "ஜுரஹனா 
குலத்தாரும்' என்று உறுதிபடகவ இடம்தபற்றுள்ளது. "ஜுரஹனா 

குலத்தாரையும் குைிப்பிட்டார்கள் என்று நான் கருதுகிகைன்'' என்று 

(ஐயத்துடன்) இடம்தபை வில்ரல. 
 

 4940 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அஸ்லம், ஃகிஃபார், 

முரஸனா, ஜுரஹனா ஆகிய குலத்தார் பனூ தமீம், பனூ ஆமிர் மற்றும் 
நட்புைவுக் குலங்களான பனூ அெத், ஃகதஃபான் ஆகியவற்ரைவிடச் 

ெிைந்தவர்களாவர். இரத அபூபக்ைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபக்ைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

 4941 அபூபக்ைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "ஜுரஹனா, அஸ்லம், ஃகிஃபார் 
ஆகிய குலங்கள், பனூ தமீம், பனூ அப்தில்லாஹ் பின் ஃகதஃபான், ஆமிர் பின் 
ஸஅஸஆ ஆகிய குலங்கரளவிடச் ெிைந்தரவயாக இருந்தாலுமா, 

கூறுங்கள்?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உைத்த குைலில் 

ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "அப்கபாது (பனூ தமீம் உள்ளிட்ட) அவர்கள் 
நஷ்டமரடந்துவிட்டார் கள்; இழப்புக்குள்ளாகிவிட்டார்கள், அல்லாஹ் வின் 
தூதகை!'' என்று பதிலளித்தனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) "(ஆம்;) அவர்கள் 
இவர்கரளவிடச் ெிைந்தவர்ககள'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூகுரைப் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், (குலங்கள் வரிரெயில் ெற்று முன்பின்னாக) 
"ஜுரஹனா, முரஸனா, அஸ்லம், ஃகிஃபார் ஆகிய குலத்தார்...'' என்று 
ஆைம்பமாகிைது.  
 

4942 அதீ பின் ஹாத்திம் அத்தாய ீ(ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (ஒரு 
முரை) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்களிடம் தென்ைகபாது அவர்கள் 

என்னிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் முகத்ரதயும் 
அவர்களுரடய கதாழர்களின் முகங்கரளயும் (மகிழ்ச்ெியால்) 
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தவண்ரமயாக்கிய முதலாவது தர்மப் தபாருட்கள், தய்ய ீகுலத்தார் 
அளித்ததாகும். அரத நீங்கள் தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
தகாண்டுவந்தீர்கள்'' என்று கூைினார்கள்.  
 

4943 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: துஃரபல் பின் அம்ர் 
அத்தவ்ஸீ (ைலி) அவர்களும் அவர்களுரடய கதாழர்களும் (நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (எங்கள்) தவ்ஸ் குலத்தார் 

(இஸ்லாத்ரத ஏற்க) மறுத்து நிைாகரித்துவிட்டார்கள். அவர்களுக்தகதிைாகப் 

பிைார்த்தியுங்கள்'' என்று ககட்டுக்தகாண்டனர். அப்கபாது "தவ்ஸ் குலத்தார் 
அழிந்தனர்'' என்று கூைப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள், "இரைவா! தவ்ஸ் 
குலத்தாரை நல்வழியில் தெலுத்துவாயாக! அவர்கரள (எம்மிடம்) 
தகாண்டுவந்து கெர்ப்பாயாக!'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள்.204 

 

4944 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பனூ தமீம் குலத்தார் பற்ைிக் கூைிய மூன்று விையங்கரளக் 
ககட்டதிலிருந்து நான் அ(க் குலத்த)வர்கரள எப்கபாதும் கநெிக்கலாகனன். 
(ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் (பனூ தமீம் 

குலத்தார்) என் ெமுதாயத்தாரிகலகய மிகக் கடுரமயாக தஜ்ஜாரல 
எதிர்ப்பார்கள்'' என்று தொன் னார்கள். (ஒரு முரை) பனூ தமீம் குலத்தாரின் 
தர்மப் தபாருள்கள் வந்தகபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரவ 
எங்கள் இனத்தாரின் தர்மப் தபாருட்கள்'' என்று கூைினார்கள். (ஒரு முரை) 
ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் பனூ தமீம் குலத்தாரின் தபண் கபார்க் ரகதி 
ஒருவர் இருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடம், "நீ இப்தபண்ரண விடுதரல தெய்துவிடு. ஏதனனில், இவள் 
இஸ்மாயலீ் (அரல) அவர்களின் ெந்ததி களில் ஒருத்தி'' என்று கூைினார்கள்.205 

- கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பனூ தமீம் பற்ைிக் கூைிய மூன்று விையங்கரளக் 
ககட்டதிலிருந்து நான் எப்கபாதும் அவர்கரள கநெிக்கலாகனன்...'' என்று 
ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை காணப்படுகின்ைன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனூ தமீம் குலத்தாரின் 
மூன்று பண்புகரளக் கூைக் ககட்டதன் பின்னர் அவர்கரள எப்கபாதும் நான் 
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கநெித்துக்தகாண்டிருக்கிகைன்...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 
ஆயினும், அதில் "மக்களிகலகய கபார்க்களங்களில் அைப்கபார் புரிவதில் 
அவர்கள் மிகவும் கடுரமயான வர்கள்'' என்று (தபாதுவாககவ) 
இடம்தபற்றுள்ளது. தஜ்ஜாரலப் பற்ைிய குைிப்பு இல்ரல.  
 

பாடம் : 48 மக்களிகலகய ெிைந்தவர்கள்206  

 

4945 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மக்கரள நீங்கள் 
மூலகங்களாகக் காண் பரீ்கள். அைியாரமக் காலத்தில் அவர்களில் 

ெிைந்தவர்களாயிருந்தவர்கள் இஸ்லாத்ரத ஏற்ை பின்பும் ெிைந்தவர்கள்தான்; 

அவர்கள் மார்க்க விளக்கத்ரதப் தபற்றுக்தகாண்டால்! (இஸ்லாம் எனும்) இந்த 

விையத்தில் நுரழ வதற்குமுன் அரதக் கடுரமயாக தவறுத்தவர்ககள. 
பின்னர் அதில் மக்களிகலகய ெிைந்தவர்களாக இருப்பரத நீங்கள் காண்பரீ்கள். 
மனிதர்களிகலகய மிகவும் கமாெமானவனாககவ இைட்ரட முகத்தா ரனக் 
காண்பரீ்கள். அவன் இவர்களிடம் தெல்லும்கபாது ஒரு முகத்துடனும் 
அவர்களிடம் தெல்லும் கபாது இன்தனாரு முகத்துடனும் தெல்வான். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.207 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "மக்கரள நீங்கள் மூலகங்க ளாகக் 
காண்பரீ்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்ப மாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. அபூஸுர்ஆ மற்றும் 
அஃைஜ் (ைஹ்) ஆகி கயாரின் அைிவிப்புகளில், "இந்த தரலரமப் பதவி 
விையத்தில் தாமாக விழும்வரை அதில் கடுரமயான தவறுப்புக் 

காட்டக்கூடியவர் கரளகய நீங்கள் மக்களில் ெிைந்தவர்களாகக் காண்பரீ்கள்'' 

என்று காணப்படுகிைது.208  

 

பாடம் : 49 குரைைிப் தபண்களின் ெிைப்புகள்209  

 

4946 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒட்டகத்தில் பயணம் 
தெய்த (அைபுப்) தபண்களிகலகய ெிைந்தவர்கள் "குரைைிப் தபண்கள் ஆவர்' 

அல்லது "நல்ல குரைைிப் தபண்கள் ஆவர்'. அவர்கள் அநாரதக் 

குழந்ரதகள்மீது அதிகமான பாெம் தகாண்டவர்கள்; தம் கணவனின் 
தெல்வத்ரத நன்கு கபணிக்காப்பவர்கள் ஆவர். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
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அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.210 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவ்விரு 
அைிவிப்புகளிலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கமற்கண்டவாறு கூைியதாக இடம் 

தபற்றுள்ளது. ஆயினும், தாவூஸ் (ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில், "அவர்கள் 

குழந்ரதகள் மீது அதிகப் பாெம் தகாண்டவர்கள்' என்று (தபாதுவாககவ) 
இடம்தபற்றுள்ளது. "அநாரதக் குழந்ரதகள்' என்ை குைிப்பு இல்ரல. 
 

4947 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: குரைைிப் 
தபண்கள்தான் ஒட்டகத்தில் பயணம் தெய்த (அைபுப்) தபண்களிகலகய 

ெிைந்தவர்கள். (தம்) குழந்ரதகள்மீது அதிகப் பரிவுரடயவர்கள். தம் 
கணவனின் தெல்வத்ரத நன்கு கபணிப் பாதுகாக்கக்கூடியவர்கள். இதன் 
அைிவிப்பாளைான அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கமற்கண்டவாறு அைிவித்து 

விட்டுத் ததாடர்ந்து, "இம்ைானின் புதல்வி மர்யம் (அரல) அவர்கள் ஒட்டகம் 

எதிலும் பயணம் தெய்தகதயில்ரல'' என்று கூைினார்கள்.211 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் "உம்மு 
ஹான ீபின்த் அபதீாலிப் (ைலி)' அவர்கரளத் தமக்காகப் தபண் ககட்டார்கள். 
அதற்கு உம்மு ஹான ீஅவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! எனக்கு வயதாகி 
விட்டது; எனக்குக் குழந்ரத குட்டிகளும் உள்ளனர்'' என்று கூைி 
(மறுத்து)விட்டார்கள். அப்கபாது தான் நபி (ஸல்) அவர்கள், (கமற்கண்டவாறு) 
"ஒட்டகத்தில் பயணம் தெய்த தபண்களிகலகய ெிைந்தவர்கள்...'' என்று 
கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. ஆயினும் இவற்ைில் "(தம்) குழந்ரதகள் மீது 
அதிகப் பாெமுரடயவர்கள்'' எனும் குைிப்பு இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

4948 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒட்டகத்தில் பயணம் 
தெய்த தபண்களி கலகய ெிைந்தவர்கள் நல்ல குரைைிப் தபண் ககளயாவர். 
அவர்கள் (தம்) குழந்ரதகள்மீது அதிகப் பாெமுரடயவர்கள். தம் கணவனின் 
தெல்வத்ரத நன்கு கபணிக்காப்பவர்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து 
அப்படிகய மற்கைார் அைி விப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
 

2323

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நபித் ததாழர்களின் சிறப்ப�கள்



 
 
 

பாடம் : 50 நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் (முஹாஜிர் - அன்ொரித்) 
கதாழர்களிரடகய ெககா தைத்துவத்ரத ஏற்படுத்தியது.212  

 

4949 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (முஹாஜிைான) அபூஉரபதா பின் அல்ஜர் ைாஹ் (ைலி) 
அவர்களுக்கும் (அன்ொரியான) அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களுக்கும் இரடகய 

ெககாதைத்துவத்ரத ஏற்படுத்தினார்கள்.  
 

4950 ஆஸிம் பின் சுரலமான் அல்அஹ்வல் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடம், "இஸ்லாத்தில் (மனிதர்களாக 
ஏற்படுத்திக் தகாள்கிை ஒருவருக்தகாருவர் வாரிொகிக் தகாள்ளும் ஒப்பந்த) 
நட்புைவு முரை இல்ரல'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூைினார்கள் எனத் தங்களுக்குச் தெய்தி கிரடத்ததா? என்று ககட்கப்பட்டது. 
அதற்கு அனஸ் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனது 

வடீ்டில் ரவத்து குரைைி (முஹாஜிர்)களுக் கும் (மதீனா) அன்ொரிகளுக்கும் 

இரடகய நட்புைவு முரைரய ஏற்படுத்தியிருந்தார்ககள!'' என்ைார்கள்.213  

 

4951 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் மதீனாவிலிருந்த எனது வடீ்டில் ரவத்து குரைைி (முஹா 
ஜிர்)களுக்கும் (மதீனா) அன்ொரிகளுக்கும் இரடகய நட்புைவு முரைரய 
ஏற்படுத்தினார்கள்.214 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

4952 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இஸ்லாத்தில் 
(மனிதர்களாக ஏற்படுத்திக்தகாள்கிை ஒப்பந்த) நட்புைவு முரை இல்ரல. 
அைியாரமக் காலத்தில் நரடதபற்ை ஒப்பந்த நட்புைவுகள் இஸ்லாத்திற்குப் 

பிைகு இன்னும் பலத்ரத அதிகரிக்ககவ தெய்யும். (காலாவதியாகிவிடாது.)215 

இரத ஜுரபர் பின் முத்இம் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 51 நபி (ஸல்) அவர்கள் உயிருடன் இருந் தது அவர்களுரடய 
கதாழர்களுக்குப் பாதுகாப்பாகவும் நபித்கதாழர்கள் உயிருடன் இருந்தது 
(ஒட்டுதமாத்த) ெமுதாயத்திற்குப் பாதுகாப்பாகவும் அரமந்தது பற்ைிய 
விளக்கம். 
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4953 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் மஃக்ரிப் ததாழுரகரயத் 
ததாழுகதாம். பிைகு நாங்கள், "நாம் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் இைாத் ததாழுரக ததாழும்வரை (இங்கககய) அமர்ந் திருந்தால் 

நன்ைாயிருக்கும்'' என்று கூைிக் தகாண்டு (அங்கககய) அமர்ந்திருந்கதாம். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்து, "ஏன் 
இங்கககய இருந்துதகாண்டிருக்கிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். நாங்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் தங்களுடன் மஃக்ரிப் ததாழுரகரயத் 
ததாழுதுவிட்டுப் பிைகு "தங்களுடன் இைாத் ததாழுரகரயயும் ததாழும்வரை 
அமர்ந்திருப்கபாம்' என்று கூைிகனாம்'' என்கைாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நீங்கள் தெய்தது "நன்று' அல்லது "ெரி' என்று தொல்லி விட்டு, 

வானத்ரத கநாக்கித் தமது தரலரய உயர்த்தினார்கள். -(தபாதுவாக) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதிகமாக வானத்ரத கநாக்கித் தமது 

தரலரய உயர்த்தக்கூடியவைாக இருந் தார்கள்.- பிைகு, "நட்ெத்திைங்கள் 
வானத்திற்குப் பாதுகாப்பாகும். நட்ெத்திைங்கள் 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 கூைினார்கள்.216 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

பாடம் : 52 நபித்கதாழர்கள், பிைகு அவர்கரள அடுத்து வந்தவர்கள் (தாபிஈன்), 
பிைகு அவர்கரள அடுத்து வந்தவர்கள் (தபஉத் தாபிஈன்) ஆகிகயாரின் 
ெிைப்பு.217  

 

4954 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மக்களில் ஒரு குழுவினர் அைப்கபார் 
புரியச் தெல்கின்ை ஒரு காலம் வரும். அப்கபாது அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கரளப் பார்த்தவர்கள் (நபித்கதாழர்கள்) எவகைனும் 
உங்களிரடகய இருக்கிைார்களா?'' என்று ககட்கப்படும். அதற்கு அக்குழுவினர், 

"ஆம் (இருக்கிைார்கள்)'' என்று பதிலளிப்பார் கள். ஆககவ, அவர்களுக்கு 
தவற்ைியளிக்கப் படும். பிைகு (அடுத்த தரலமுரை) மக்களில் மற் தைாரு 
குழுவினர் அைப்கபார் புரியச் தெல்வார் கள். அப்கபாது அவர்களிடம், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் கதாழரம தகாண்டி 
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ருந்தவர்கரளப் பார்த்தவர்கள் (தாபிஉகள்) எவகைனும் உங்களிரடகய 

இருக்கிைார்களா?'' என்று ககட்கப்படும். அப்கபாது அக்குழுவி னர் "ஆம் 

(இருக்கிைார்கள்)'' என்று பதிலளிப் பார்கள். ஆககவ, அவர்களுக்கும் தவற்ைி 
யளிக்கப்படும். பிைகு (அதற்கடுத்த தரலமுரை) மக்களில் கவதைாரு 
குழுவினர் அைப்கபாருக்குப் புைப்பட்டுச் தெல்வார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கதாழரம 
தகாண்டிருந்தவர்களுடன் கதாழரமதகாண்டிருந்தவர்கள் (தபஉத் தாபிஈன்) 
எவகைனும் உங்களி ரடகய இருக்கிைார்களா?'' என்று ககட்கப்படும். அதற்கு 
அக்குழுவினர் "ஆம் (இருக்கிைார்கள்)'' என்று பதிலளிப்பார்கள். ஆககவ, 

அவர்களுக்கும் தவற்ைியளிக்கப்படும். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.218 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

4955 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மக்களிடம் ஒரு 
காலம் வரும். அப்கபாது அவர்களிலிருந்து ஒரு பரடப்பிரிவு அனுப்பப்படும். 
அப்கபாது "நபித்கதாழர்களில் எவரைகயனும் உங்களில் காண்கிைரீ்களா என்று 
பாருங்கள்'' என்று கூறுவர். அப்கபாது ஒரு மனிதர் காணப்படுவார். ஆககவ, 

அவருக்காக அப்பரடக்கு தவற்ைியளிக் கப்படும். பிைகு (அடுத்த 
தரலமுரையில்) இைண்டாவது பரடப்பிரிவு ஒன்று அனுப்பப்படும். அப்கபாது 
"நபித்கதாழர்கரளப் பார்த்தவர்கள் (தாபிஉ) எவகைனும் அவர்களிரடகய 

இருக்கிைார்களா?'' என்று ககட்பார்கள். (அப்கபாது ஒரு மனிதர் காணப் 
படுவார்.) ஆககவ, அவருக்காக அப்பரடக்கு தவற்ைியளிக்கப்படும். பிைகு 
(அதற்கடுத்த தரலமுரையில்) மூன்ைாவது பரடப்பிரிவு அனுப்பப்படும். 
அப்கபாது "நபித்கதாழர்கரளப் பார்த்தவர்க ரளப் பார்த்தவர்கள் (தபஉத் 
தாபிஉ) எவரை கயனும் அவர்களிரடகய நீங்கள் காண்கிைரீ் களா?'' என்று 
ககட்கப்படும். பிைகு (அதற்கடுத்த தரலமுரையில்) நான் காவது பரடப்பிரிவு 
அனுப்பப்படும். அப் கபாது நபித்கதாழர்கரளப் பார்த்த ஒருவரை (தாபிஉ) 
பார்த்தவரை (தபஉத் தாபிஉ) பார்த்த எவகைனும் அவர்களிரடகய நீங்கள் 
காண்கிைரீ்களா, பாருங்கள்'' என்று தொல்லப் படும். அத்தரகய ஒருவர் 
காணப்படுவார். ஆககவ, அவருக்காக அப்பரடக்கு தவற்ைியளிக்கப் படும்.  
 

4956 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் ெமுதாயத்தாரில் 
ெிைந்தவர்கள் என்ரன ஒட்டியுள்ள தரலமுரையினர் ஆவர். பிைகு அவர் 
கரள அடுத்து வருபவர்கள். பிைகு அவர்கரள அடுத்து வருபவர்கள். பிைகு 
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ஒரு ெமுதாயத்தார் வருவார்கள். அவர்களது ொட்ெியம் அவர்களது 

ெத்தியத்ரதயும், அவர்களது ெத்தியம் அவர்களது ொட்ெியத்ரதயும் 

முந்திக்தகாள்ளும். இரத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.219 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஹன்னாத் பின் அஸ்ஸரீ (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "தரலமுரையினர்' எனும் தொற்தைாடர் இடம்தபைவில்ரல. 
குரதபா பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் பிைகு "ெமுதாயங்கள் பல 
வரும்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

4957 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "மக்களில் ெிைந்கதார் யார்?'' என்று 

ககட்கப் பட்டது. அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(மக்களில் 

ெிைந்கதார்) என் தரல முரையினர், பிைகு அவர்கரள அடுத்து வருப வர்கள். 
பிைகு அவர்கரள அடுத்து வருபவர் கள். பிைகு ஒரு ெமுதாயத்தார் 
வருவார்கள். அவர்களது ொட்ெியம் அவர்களின் ெத்தியத் ரதயும், அவர்களது 
ெத்தியம் அவர்களது ொட்ெியத்ரதயும் முந்திக்தகாள்ளும்'' என்று 
விரடயளித்தார்கள். (இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) இப்ைாஹமீ் 
அந்நகஈ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகி ைார்கள்: நாங்கள் ெிறுவர்களாயிருந்தகபாது 
எங்கரள "அஷ்ஹது பில்லாஹ்' (அல்லாஹ் வின் தபயைால் நான் ொட்ெியம் 
அளிக்கிகைன்) என்கைா, "அலய்ய அஹ்துல்லாஹ்' (அல்லாஹ் வுடன் 
தெய்துதகாண்ட ஒப்பந்தப்படி) என்கைா கூறுவரத அவர்கள் (நபித்கதாழர்கள்) 
தடுத்து வந்தார்கள்.220 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் இருவரின் அைிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ககட்கப்பட்டது'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  
 

4958 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "மக்களில் ெிைந்தவர்கள் என் தரலமுரையினர் ஆவர். பிைகு 

அவர்கரள அடுத்து வருபவர்கள். பிைகு அவர்கரள அடுத்து வருபவர்கள்'' 

என்று கூைிவிட்டு, மூன்ைாவது தடரவயில் அல்லது நான்காவது தடரவயில் 
"அவர்களுக்குப் பிைகு ெிலர் வரு வார்கள். அவர்களது ொட்ெியம் அவர்களின் 
ெத்தியத்ரதயும், அவர்களது ெத்தியம் அவர் களின் ொட்ெியத்ரதயும் 
முந்திக்தகாள்ளும்'' என்று கூைினார்கள்.  
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4959 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "என் ெமுதாயத்தாரில் ெிைந்தவர்கள், நான் யாரி ரடகய 
அனுப்பப்பட்டுள்களகனா அந்தத் தரலமுரையினர் ஆவர். பிைகு அவர்கரள 

அடுத்து வருபவர்கள்'' என்று கூைிவிட்டு, -மூன்ைாவது முரையும் அவ்வாறு 

கூைினார் களா, இல்ரலயா என்பரத அல்லாஹ்கவ அைிவான்- "பிைகு 
அவர்களுக்குப்பின் ஒரு ெமுதாயத்தார் வருவார்கள். அவர்கள் உண்டு 
தகாழுப்பரத விரும்புவார்கள். ொட்ெியமளிக்கும்படி ககாைப்படுவதற்கு முன்கப 
(தாமாக முன்வந்து) ொட்ெியம் அளிப்பார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.221 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ைுஅபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
("பிைகு அவர்கரள அடுத்து வருபவர்கள்' என்று) இைண்டு முரை கூைினார்களா 
அல்லது மூன்று முரை கூைினார்களா என்பது எனக்குத் ததரியவில்ரல என 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

4960 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் (மக்களில்) ெிைந்தவர்கள் என் தரல 
முரையினர் ஆவர். பிைகு அவர்கரள (உங் கரள) அடுத்து வருபவர்கள். 
பிைகு அவர் கரள அடுத்து வருபவர்கள். பிைகு அவர் கரள அடுத்து 
வருபவர்கள்'' என்று கூைினார் கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் 
தரலமுரையினருக்குப் பிைகு ("அவர்கரள அடுத்து வருபவர்கள்' என்று) 
இைண்டு தடரவ கூைினார்களா, அல்லது மூன்று முரை கூைி னார்களா 
என்பது எனக்குத் ததரியவில்ரல. பிைகு "அவர்களுக்குப்பின் ஒரு ெமுதாயத் 
தார் (வை) இருக்கிைார்கள். அவர்கள் ொட்ெிய மளிக்கும்படி ககாைப்படாமகலகய 
(தாமாக) ொட்ெியம் அளிப்பார்கள். அவர்கள் நம்பிக்ரக கமாெடி தெய்வார்கள்; 

அவர்களிடம் எரதயும் நம்பி ஒப்பரடக்கப்படமாட்டாது. அவர்கள் கநர்ச்ரெ 
தெய்வார்கள்; ஆனால், அரத நிரைகவற்ைமாட்டார்கள். அவர்களிரடகய 
உண்டு தகாழுக்கும் (ததாந்தி தபருக்கும்) நிரல கதான்றும்'' என்று 
கூைினார்கள்.222 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் தரலமுரையினர் 
பற்ைிக் குைிப்பிட்ட பிைகு இைண்டு தரலமுரையினரைக் கூைினார்களா, 

அல்லது மூன்று தரலமுரையினரைக் கூைினார் களா என்பது எனக்குத் 
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ததரியவில்ரல'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. ைபாபா (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "ஸஹ்தம் பின் முளர்ரிப் (ைஹ்) அவர்கள் ஒரு கதரவக்காகக் 
குதிரையில் என்னிடம் வந்தி ருந்தகபாது, இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாக (கமற்கண்ட ஹதீரஸ) அைிவித்தார்கள்'' என்று 

காணப்படுகிைது. யஹ்யா பின் ெயதீ், ைபாபா (ைஹ்) ஆகி கயாைது அைிவிப்பில் 
("நிரைகவற்ைமாட் டார்கள்' என்பரதக் குைிக்க "வலா யூஃபூன' என்பதற்குப் 
பதிலாக) "வலா யஃபூன' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. பஹ்ஸ் பின் அெத் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "யூஃபூன' என்கை -முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பி லுள்ளரதப் கபான்கை- காணப்படுகிைது.  
 

4961 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள் ளது. அவற்ைில், "இந்தச் 
ெமுதாயத்தில் ெிைந்தவர் கள், நான் யாரிரடகய அனுப்பப்தபற்றுள் களகனா 
அந்தத் தரலமுரையினர் ஆவர். பிைகு அவர்கரள அடுத்து வருபவர்கள்'' 

என்று இடம்தபற்றுள்ளது. அபூஅவானா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 

"மூன்ைாவது தடரவயில் ("பிைகு அவர்கரள அடுத்து வருபவர்கள்' என்று) 
கூைினார்களா, இல்ரலயா என்பது எனக்குத் ததரியவில்ரல'' என்று கூடுதலாக 
இடம்தபற்றுள்ளது. கத்தாதா (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து ஹிைாம் (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக்கும் அைிவிப்பில், "ெத்தியம் தெய்யும்படி ககட்கப்படாமகலகய 
ெத்தியப் பிைமாணம் தெய்ய அவர்கள் தாமாககவ முன்வருவார்கள்'' என்று 
கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

4962 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம், "மக்களில் ெிைந்தவர் யார்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "(மக்களில் ெிைந்தவர்கள்) நான் யாரிரடகய இருக்கிகைகனா அந்தத் 
தரல முரையினர். பிைகு இைண்டாவது தரலமுரை யினர். பிைகு 
மூன்ைாவது தரலமுரையினர்'' என்று விரடயளித்தார்கள்.223 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 53 "இன்று பூமியில் இருப்பவர்களில் எவரும்  

ஒரு நூற்ைாண்டுக்குப்பின் உயிருடன் இருக்கமாட்டார்கள்'' என்று நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூைியது.224  
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4963 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது இறுதிக் காலத்தில் ஓர் இைவில் எங்க ளுக்கு 
இைாத் ததாழுரக ததாழுவித்து, ெலாம் தகாடுத்து முடித்தகபாது எழுந்து, 

"இந்த இைரவப் பற்ைி உங்களுக்குத் ததரியுமா? (இன்ைிலிருந்து) நூைாம் 
ஆண்டின் துவக்கத்தில், இன்று பூமியில் இருக்கும் எவரும் 
எஞ்ெியிருக்கமாட்டார்கள்'' என்று கூைினார்கள். மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கும் ஹதீஸ்களில் நூைாண்ரடப் பற்ைிய 
இந்த ஹதீரஸத் தவைாகப் புரிந்து(தகாண்டு, நூறு ஆண்டுகளுக்குப்பின் 
உலகம் அழிந்து விடும்கபாலும் என்று புரிந்து)தகாண்டார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியது, இன்று பூமியில் இருப்பவர்களில் எவரும் நூறு 
ஆண்டுகளுக்குப்பின் இருக்கமாட்டார்கள் என்ை தபாருளில்தான். இதன் மூலம், 

அன்று இருந்த தரல முரையினர் நூறு ஆண்டுகளுக்குள் முடிந்து கபாவர் 
என்பரதகய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கருதினார்கள்.225 இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

4964 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் இைப்பதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னர், "என்னிடம் மறுரம நாரளப் 
பற்ைிக் ககட்கிைரீ்களா? அரதப் பற்ைிய அைிவு அல்லாஹ்விடகம உள்ளது. 
நான் அல்லாஹ்வின்மீது ஆரணயிட்டுச் தொல்கிகைன்: (இன்ைிலிருந்து) ஒரு 
நூைாண் டுக்குள் இன்று பூமியில் இருப்பவர்களில் எவரும் 
இருக்கமாட்டார்கள்'' என்று கூைினார் கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "இன்று உயிருடன் 
இருப்பவர்களில் எவரும் ஒரு நூைாண்டுகளுக்குள் உயிருடன் 
இருக்கமாட்டார்கள் என்று தாம் இைப்பதற்கு ஒரு மாதத்திற்குமுன் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்'' என இடம்தபற்றுள்ளது. ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
அவர்களது மற்கைார் அைிவிப்பில், அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் இதற்கு 
"இன்று உயிருடன் இருப்பவர்களின் ஆயுள் குரை வானதாகும்'' என்று 
விளக்கம் அளித்ததாக இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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4965 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"தபூக்' கபாரிலிருந்து திரும்பியகபாது அவர்களிடம் மக்கள் மறுரம நாரளப் 
பற்ைிக் ககட்டார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "(அது அல்லாஹ்வுக்கக 
ததரியும். ஆனால்,) இன்று உயிர் வாழ்கவாரில் யாரும் ஒரு நூற்ைாண்டுக்குள் 
இருக்கமாட் டார்கள்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

4966 ொலிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள், "இன்று உயிர் 
வாழ் கவாரில் யாரும் ஒரு நூற்ைாண்ரட எட்டமாட் டார்கள்'' என்று நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூைிய தாகக் குைிப்பிட்டார்கள். உடகன இது குைித்து நாங்கள் 
அவர்களிடம் விவாதித்கதாம். அப் கபாது "அன்ரைய நாளில் பரடக்கப்பட்டு 
(உயிருடனு)ள்ள ஒவ்தவாருவரையுகம இது குைிக்கும்'' என்று தொன்னார்கள்.  
 

பாடம் : 54 நபித்கதாழர்கரள ஏசுவது தரட தெய்யப்பட்டதாகும்.226  

 

4967 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் கதாழர்கரள 
ஏொதீர்கள். என் கதாழர்கரள ஏொதீர்கள். என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா 
அ(ந்த இரை)வன்மீது ெத்திய மாக! உங்களில் ஒருவர் உஹுத் மரலயளவுக் 
குத் தங்கத்ரத (தானமாகச்) தெலவிட்டாலும், என் கதாழர்கள் (இரைவழியில்) 
தெலவிட்ட இரு ரகயளவு, அல்லது அதில் பாதியளரவக் கூட எட்ட 

முடியாது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.227 இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

4968 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நபித்கதாழர்களான) 
காலித் பின் அல் வலீத் (ைலி) அவர்களுக்கும் அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் 
(ைலி) அவர்களுக்கும் இரடகய ஏகதா (பிைச்ெிரன) இருந்தது. காலித் (ைலி) 
அவர்கள் (அப்துர் ைஹ்மான் (ைலி) அவர் கரள) ஏெினார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் கதாழர்களில் யாரையும் ஏொ 

தீர்கள். உங்களில் ஒருவர் உஹுத் மரலயளவு தங்கத்ரத (தர்மமாகச்) 
தெலவிட்டாலும் என் கதாழர்கள் (இரைவழியில்) தெலவிட்ட இரு ரகயளவு, 

அல்லது அதில் பாதியளரவக்கூட எட்ட முடியாது'' என்று தொன்னார்கள்.228 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் ைுஅபா மற்றும் வகீஉ (ைஹ்) ஆகிகயாைது 
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அைிவிப்பில் அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைலி), காலித் பின் அல்வலீத் (ைலி) 
ஆகிகயாரைப் பற்ைிய குைிப்பு இல்ரல.  
 

பாடம் : 55 உரவஸ் அல்கைன ீ(ைஹ்) அவர்களின் ெிைப்புகள்229  

 

4969 உரெர் பின் ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
கூஃபாவாெிகளின் தூதுக்குழு ஒன்று (கலீஃபா) உமர் (ைலி) அவர்களிடம் வந்தது. 
அவர்களிரடகய உரவஸ் அவர்கரளப் பழித்துப் கபெிவந்த மனிதர் ஒருவரும் 
இருந் தார். உமர் (ைலி) அவர்கள், "இங்கு (உங்களில்) "கைன்' குலத்ரதச் 
கெர்ந்தவர்களில் யாகைனும் இருக்கிைாைா?'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது அந்த 
மனிதர் வந்தார். அப்கபாது உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார் கள்: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்களிடம் யமன் நாட்டிலிருந்து ஒரு மனிதர் 
வருவார். அவர் "உரவஸ்' எனப்படுவார். அவர் யமன் நாட்டில் தம் தாயார் 
ஒருவரை மட்டுகம விட்டுவருவார். அந்த மனிதருரடய கமனியில் 
தவண்குஷ்டம் ஏற்பட்டிருந்தது. ஆககவ, அவர் அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்தித் 
தார். அரதயடுத்து ஒரு தீனார் அல்லது ஒரு திர்ஹம் அளவு இடத்ரதத் 
தவிை (மற்ை இடங் களிலிருந்து) அரத அல்லாஹ் குணப்படுத்தி னான். 
ஆககவ, உங்களில் யாகைனும் அவரைச் ெந்தித்தால் அவர் உங்களுக்காகப் 
பாவமன் னிப்புக் ககாைட்டும் (அவரிடம் உங்கள் பாவ மன்னிப்புக்காகப் 
பிைார்த்திக்கச் தொல்லவும்)'' என்று கூைினார்கள்.  
 

4970 கமற்கண்ட ஹதீஸ் உரெர் பின் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தாபிஉகளில் (உங்கரளத் ததாடர்ந்து 
வரு கவாரில்) ெிைந்தவர் உரவஸ் எனப்படும் ஒரு மனிதர் ஆவார். 
அவருக்குத் தாயார் ஒருவர் இருப்பார்; அந்த மனிதருக்கு தவண்குஷ்டம் 

இருக்கும். (அவரைக் கண்டால்) உங்களுக்காகப் பாவமன்னிப்பு கவண்டிப் 

பிைார்த்திக்கச் தொல்லுங்கள்' என்று கூைினார்கள்'' என உமர் பின் அல்கத்தாப் 

(ைலி) அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

4971 உரெர் பின் ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (கலீஃபா) உமர் பின் 
அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்களிடம் யமன்வாெிகளின் உதவிப் பரடகள் வந்தால், 

அவர்களிடம் "உங்களிரடகய உரவஸ் பின் ஆமிர் (எனப்படும் மனிதர் 
ஒருவர்) இருக்கிைாைா?'' என்று ககட்பார்கள். இந்நிரலயில் (ஒரு முரை) 
உரவஸ் (ைஹ்) அவர்களிடம் உமர் (ைலி) அவர்கள் வந்து, "நீர்தான் உரவஸ் 

2332

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நபித் ததாழர்களின் சிறப்ப�கள்



 
 
 

பின் ஆமிைா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு உரவஸ் அவர்கள் "ஆம்' 

என்ைார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள், "முைாத் (மூலக்) ககாத்திைத்ரதயும் பிைகு 
"கைன்' (கிரளக்) குலத்ரதயும் கெர்ந்தவைா (நீங்கள்)?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு உரவஸ் அவர்கள் "ஆம்' என்ைார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள், 

"உங்களுக்கு தவண்குஷ்டம் ஏற்பட்டு, அதில் ஒரு திர்ஹம் அளரவத் தவிை 
மற்ைது (உமது பிைார்த்தரன மூலம்) குணமாகிவிட்டதா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கும் உரவஸ் அவர்கள் "ஆம்' என்ைார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள், 

"உமக்குத் தாயார் ஒருவர் இருக்கிைாைா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு உரவஸ் 
அவர்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித்தார்கள். உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யமன்வாெிகளின் உதவிப் 
பரடயினருடன் "முைாத்' (மூலக்) ககாத்திைத்ரதயும் பின்னர் "கைன்' (கிரளக்) 
குலத்ரதயும் கெர்ந்த உரவஸ் பின் ஆமிர் என்பவர் உங்களிடம் வருவார். 
அவருக்கு தவண்குஷ்டம் ஏற்பட்டு, பின்னர் ஒரு திர்ஹம் அளரவத் தவிை 
மற்ைரவ குணமாயிருக்கும். அவருக்குத் தாயார் ஒருவர் இருப்பார். அவருக்கு 
உரவஸ் ஊழியம் புரிபவைாக இருப்பார். அவர் அல்லாஹ்வின் மீது ெத்திய 

மிட்டால், அல்லாஹ் அரத நிரைகவற்ைிரவப்பான். (உமகை!) அவர் 
உமக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ககாரிப் பிைார்த்திக்க வாய்ப்புக் கிட்டினால் 
அவரைப் பிைார்த்திக்கச் தொல்லுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். ஆககவ, எனக்காகப் 

பாவமன்னிப்பு கவண்டி பிைார்த்தியுங்கள். அவ்வாகை உரவஸ் (ைஹ்) 
அவர்களும் உமருக்காகப் பாவமன்னிப்பு கவண்டிப் பிைார்த்தித் தார்கள். பிைகு 
உமர் (ைலி) அவர்கள், "நீங்கள் எங்கக தெல்கிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு உரவஸ் (ைஹ்) அவர்கள், "கூஃபாவிற்கு' என்று பதிலளித்தார்கள். உமர் 
(ைலி) அவர்கள், "கூஃபாவின் ஆளுநரிடம் உமக்காகப் (பரிந்துரைத்து) கடிதம் 
எழுதட்டுமா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு உரவஸ் (ைஹ்) அவர்கள், "ொதாைண 
மக்களில் ஒருவனாக நான் இருப்பகத எனக்கு மிகவும் விருப்பமானதாகும்'' 

என்று கூைிவிட்டார்கள். அடுத்த ஆண்டில் "கைன்' குலத்ரதச் கெர்ந்த 
பிைமுகர்களில் ஒருவர் ஹஜ்ஜுக்காகச் தென்ைிருந்த கபாது உமர் (ைலி) 
அவர்கரளத் தற்தெயலாகச் ெந்தித்தார். அப்கபாது அவரிடம் உமர் (ைலி) 
அவர்கள் உரவஸ் (ைஹ்) அவர்கரளப் பற்ைி விொரித்தார்கள். அதற்கு அவர், 

"மிக எளிய குடிலில் (தநருக்கடியான வாழ்விலும்) மிகக் குரைவான 
வாழ்க்ரகச் ொதனங்களிலுகம அவரை விட்டுவந்துள்களன்'' என்று கூைினார். 
அப்கபாது உமர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "யமன் 

வாெிகளின் உதவிப் பரடயினருடன் "முைாத்' (மூலக்) ககாத்திைத்ரதயும் 
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பின்னர் "கைன்' (கிரளக்) குலத்ரதயும் கெர்ந்த உரவஸ் பின் ஆமிர் என்பவர் 
உங்களிடம் வருவார். அவருக்கு (கமனியில்) தவண்குஷ்டம் ஏற் பட்டுப் 
பின்னர் ஒரு திர்ஹம் அளவு இடத்ரதத் தவிை மற்ைரவ குணமாகியிருக்கும். 
அவருக்குத் தாயார் ஒருவர் இருப்பார். அவருக்கு உரவஸ் ஊழியம் 
புரிபவைாக இருப்பார். அவர் அல்லாஹ்வின்மீது ெத்தியம் தெய்தால், அல்லாஹ் 
அரத நிரைகவற்ைி ரவப்பான். (உமகை!) அவர் உமக்காகப் பாவ மன்னிப்புக் 
ககாரிப் பிைார்த்திக்கும் வாய்ப்புக் கிட்டினால் அவரிடம் பிைார்த்திக்கச் 

தொல்லுங்கள் என்று கூைினார்கள்'' என்ைார்கள். ஆககவ, அப்பிைமுகர் உரவஸ் 
(ைஹ்) அவர்களிடம் தென்று, "எனக்காகப் பாவமன்னிப்பு கவண்டிப் 
பிைார்த்தியுங்கள்'' என்று கூைினார். அப்கபாது உரவஸ் அவர்கள், "நீர்தான் 
இப்கபாது புனிதப் பயணம் ஒன்ரை முடித்து வந்துள்ளரீ். ஆககவ, நீர்தான் 
எனக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ககாை கவண்டும்'' என்ைார்கள். "நீர் உமர் (ைலி) 
அவர்கரளச் ெந்தித்தீைா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர் "ஆம்' என்ைார். பிைகு 
அவருக்காகப் பாவமன்னிப்பு கவண்டிப் பிைார்த்தித்தார்கள். அப்கபாதுதான் 
மக்களும் உரவஸ் அவர்கரள அைிந்துதகாண்டனர். பிைகு உரவஸ் 
அவர்கள் தமது திரெயில் நடக்கலானார்கள். ததாடர்ந்து (உரெர் பின் ஜாபிர் 
(ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்:) நான் உரவஸ் அவர்களுக்கு (நல்ல) 
கபார்ரவதயான்ரை அணியக் தகாடுத்கதன். அவரை யாகைனும் ஒருவர் 

காணும்கபாததல் லாம் "உரவஸ் அவர்களுக்கு இந்தப் கபார்ரவ எப்படிக் 
கிரடத்தது?'' என்று ககட்பார்கள்.230 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
 

பாடம் : 56 எகிப்துவாெிகளின் நலரனக் காக்கு மாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைிய அைி வுரை.231  

 

4972 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (எங்களிடம்), "நீங்கள் விரைவில் ஒரு நாட்ரட தவற்ைி தகாள்வரீ்கள். 
அங்கு "கீைாத்' எனும் தொல்கல ஆளப்படும். அந்நாட்டவரின் நலன் காக்குமாறு 
நான் கூறும் அைிவுரைரய ஏற்றுக் தகாள்ளுங்கள். ஏதனனில், அவர்களுக்கு 
நாம் கடரமப்பட்டுள்களாம். அவர்களுடன் நமக்கு உைவு (முரையு)ம் உண்டு. 
அவர்களில் இருவர் ஒரு தெங்கல் அளவு நிலத்துக்காகச் 

ெண்ரடயிட்டுக்தகாள்வரதக் கண்டால் அங்கிருந்து நீங்கள் 
தவளிகயைிவிடுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள்.232 இதன் அைிவிப்பாளர் அப்துர் 
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ைஹ்மான் பின் ைுமாஸா அல்மஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார் கள்: பிைகு 
அபூதர் (ைலி) அவர்கள், ைுைஹ்பலீ் பின் ஹெனாவின் புதல்வர்களான ைபஆீவும் 
அப்திர் ைஹ்மானும் ஒரு தெங்கல் அளவு நிலத்துக்காகச் 

ெண்ரடயிட்டுக்தகாண்டிருப்பரதக் கண்டகபாது அங்கிருந்து 
புைப்பட்டுவிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
 

4973 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (எங்களிடம்), "நீங்கள் விரைவில் எகிப்ரத தவற்ைி தகாள்வரீ்கள். அது 
"கீைாத்' எனும் தொல் புழங்கப்படும் பூமியாகும். எகிப்ரத நீங்கள் தவற்ைி 
தகாண்டால் அந்நாட்டவரு டன் நன்முரையில் நடந்துதகாள்ளுங்கள். 
ஏதனனில், அவர்களுக்கு நாம் கடரமப்பட் டுள்களாம். அவர்களுடன் நமக்கு 
உைவு (முரையு)ம் உண்டு. அல்லது அவர்களுக்கு நாம் கடரமப்பட்டுள்களாம். 
(தபண் எடுத்த வரகயில்) அவர்களுடன் நமக்குப் பந்தமும் உண்டு. (அபூதர்கை!) 
அங்கு ஒரு தெங்கல் அளவு நிலத்துக்காக அவர்களில் இருவர் ெண்ரடயிட் 
டுக்தகாள்வரத நீங்கள் கண்டால் அங்கிருந்து தவளிகயைிவிடுங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். அவ்வாகை (அந்நாட்ரட தவற்ைி தகாண்ட பின்னர்) அப்துர் 
ைஹ்மான் பின் ைுைஹ்பலீ் பின் ஹெனாவும் அவருரடய ெககாதைர் ைபஆீவும் 
ஒரு தெங்கல் அளவு நிலத்துக்காகச் ெண்ரடயிட்டுக்தகாள்வரத நான் 
கண்கடன். ஆககவ அங்கிருந்து தவளிகயைிவிட்கடன். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. பாடம் : 57 ஓமன் (உமான்)வாெிகளின் 
ெிைப்பு233  

 

4974 அபூபர்ஸா அல்அஸ்லமீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மனிதரை அைபுக் குலங்களில் ஒரு 
குலத்தாரிடம் அனுப்பிரவத்தார்கள். அவர்கள் அந்த மனிதரை ஏெியும் 

அடித்தும்விட்டனர். பிைகு அந்த மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து (நடந்தரதத்) ததரிவித்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் ஓமன்வாெிகளிடம் தென்ைிருந் தால் அவர்கள் 
உம்ரம ஏெியிருக்கவுமாட் டார்கள்; அடித்திருக்கவுமாட்டார்கள்'' என்று 
கூைினார்கள்.234  

 

பாடம் : 58 ஸகீஃப் குலத்தின் தபரும் தபாய்யன் மற்றும் நாெகாைன் 
ஆகிகயாரைப் பற்ைியக் குைிப்பு.235 
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 4975 அபூநவ்ஃபல் முஸ்லிம் பின் அபஅீக்ைப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
(ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுஃபின் பரடயால் தகால்லப்பட்டு, கபரீச்ெ மைத்தில் 

ெிலுரவயிகலற்ைித் தரலகீழாகத் ததாங்கவிடப்பட்டிருந்த) அப்துல்லாஹ் பின் 

அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்களது உடரல நான் மதீனா(விலிருந்து மக்கா வரும் 

வழியிலுள்ள) "அகபா' பள்ளத்தாக்கில் கண்கடன்.236 அப்கபாது குரைைியரும் 
மற்ை மக்களும் அவைது உடரல(ப் பார்த்துவிட்டு)க் கடந்து தெல்லலா னார்கள். 
இறுதியில் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு 
அருகில் நின்று, "அபூகுரபகப! உம்மீது ொந்தி உண்டாகட்டும்; அபூகுரபகப! 
உம்மீது ொந்தி உண்டாகட்டும்; அபூகுரபகப! உம்மீது ொந்தி உண்டாகட்டும். 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இதில் (ஆட்ெி யாளருக்தகதிைான 

கபாைாட்டத்தில்) ஈடுபட கவண்டாதமன உம்ரம நான் தடுத்துவந் கதகன! 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இதில் ஈடுபட கவண்டாதமன உம்ரம நான் 
தடுத்து வந்கதகன! அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இதில் ஈடுபட 
கவண்டாதமன உம்ரம நான் தடுத்துவந்கதகன! அல்லாஹ்வின் மீதாரண 
யாக! நான் அைிந்த வரை நீர் அதிகமாக கநான்பு கநாற்பவைாகவும் அதிகமாக 

நின்று வழிபடக்கூடியவைாகவும் உைவுகரள அைவ ரணக்கக்கூடியவைாகவும் 
இருந்தீர்! அல்லாஹ் வின் மீதாரணயாக! ெமுதாயத்தில் நீர் மிகவும் தீயவர் 
என்ைால், (இன்ரைய) மக்களில் கவறு யார் நல்லவர்கள்?'' என்று கூைிவிட்டுப் 
பிைகு அங்கிருந்து தென்றுவிட்டார்கள். அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
(இப்னுஸ் ஸுரபருக்கு அருகில்) நின்ைரதப் பற்ைியும் அவர்கள் கபெியரதப் 
பற்ைியும் ஹஜ்ஜாஜுக்குச் தெய்தி எட்டியகபாது, உடகன அப்துல்லாஹ் பின் 
அஸ்ஸுரபரின் உடரல கநாக்கி ஆளனுப்பினார். அவைது உடல் 
மைத்திலிருந்து இைக்கப்பட்டு, யூதர்களின் ரமயவாடியில் கபாடப்பட்டது. பிைகு 
அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்களின் தாயார் அஸ்மா பின்த் 
அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கரளத் தம்மிடம் வரும்படி ஹஜ்ஜாஜ் ஆளனுப்பினார். 
ஆனால், ஹஜ்ஜாஜிடம் வை அஸ்மா (ைலி) அவர்கள் மறுத்துவிட்டார்கள். 
மீண்டும் தம் தூதரை அனுப்பி, "ஒன்று நீயாக வருகிைாயா, அல்லது உமது 
ெரடரயப் பிடித்து இழுத்துவைக்கூடியவரை உன்னிடம் நான் அனுப்பட்டுமா?'' 

என்று ஹஜ்ஜாஜ் ககட்டார். அப்கபாதும் அஸ்மா (ைலி) அவர்கள் வை 
மறுத்தகதாடல்லாமல், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! எனது ெரடரயப் 
பிடித்து என்ரன இழுத்துக் தகாண்டுவைக்கூடியவரை நீர் அனுப்பாத வரையில் 
நான் உம்மிடம் வைப்கபாவதில்ரல'' என்று கூைிவிட்டார்கள். உடகன ஹஜ்ஜாஜ், 

"என் தெருப்புகள் எங்கக?'' என்று கூைி அரதப் தபற்று (அணிந்து) தகாண்டு, 
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பிைகு (இறுமாப்கபாடு) விரைவாக நடந்து அஸ்மா (ைலி) அவர்களிடம் வந்தார். 
பிைகு "அல்லாஹ்வின் விகைாதிரய (உமது மகரன) என்ன தெய்கதன் 
பார்த்தாயா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அஸ்மா (ைலி) அவர்கள் கூைி னார்கள்: நீ 
(என் மகன்) அப்துல்லாஹ்வின் இம்ரமரயச் ெீைழித்துவிட்டாய்; அவகைா உன் 
மறுரமரயச் ெீைழித்துவிட்டார் என்கை நான் கருதுகிகைன். நீ அவரை "இரு 
கச்சுரடயா ளின் புதல்வகை!' என (நரகப்கபாடு) அரழப் பாய் என்று எனக்குத் 
தகவல் கிரடத்தது. (ஆம்) அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இரு கச்சுரடயாள் 
நான்தான். (மக்காவிலிருந்து மதீ னாவுக்கு ஹிஜ்ைத் கமற்தகாண்ட) அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உணரவயும், (என் தந்ரத) அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்களின் உணரவயும் அவ்விரு கச்சுகளில் ஒன்ைால் கட்டி 

எடுத்துச்தென்கைன். மற்தைான்று ஒரு தபண்ணிடம் அவெியம் இருக்க 
கவண்டிய கச்ொகும். நிரனவிற்தகாள்! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்களிடம், "ஸகீஃப் குலத்தாரில் மகா தபாய்யன் ஒருவனும் நாெகாைன் 
ஒருவனும் இருப்பார்கள்'' என்று கூைினார்கள். மகா தபாய்யரன (முக்தார் பின் 
அபஉீரபத்) நாங்கள் பார்த்துவிட்கடாம். அந்த நாெகாைன் நீதான் என்கை நான் 
கருதுகிகைன்'' என்று கூைினார். உடகன ஹஜ்ஜாஜ் அங்கிருந்து எழுந்து 
தென்றுவிட்டார்; அஸ்மா (ைலி) அவர்களுக்குப் பதிகலதும் தொல்லவில்ரல.237  

 

பாடம் : 59 பாைெகீர்களின் ெிைப்பு238  

 

4976 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "மார்க்க (ஞான)ம் "கிருத்திகா' நட்ெத்திைக் குழுமத்தின் (ஸுைய்யா) 
அருகில் இருந்தாலும், அரதப் "பாைெீகர்களில்' அல்லது "பாைெீக மக்களில்' 

ஒருவர் எடுத்துக்தகாண்டுவந்து விடுவார்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
 

 4977 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (ஒரு முரை) நாங்கள் நபி 
(ஸல்) அவர் களுக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்கதாம். அப்கபாது அவர்களுக்கு 
"அல்ஜுமுஆ' எனும் (62ஆவது) அத்தியாயம் அருளப் தபற்ைது. நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அ(ந்த அத்தி யாயத்)ரத ஓதிக்தகாண்டு வந்து, "இன்னும் 

இவர்களுடன் வந்து கெைாமலிருக்கும் ஏரனய மக்களுக்காகவும் (இத்தூதரை 
அவன் அனுப்பியுள்ளான்)'' (62:3) எனும் வெனம் வந்தகபாது, மக்களில் ஒருவர், 

"அந்த (ஏரனய) மக்கள் யார், அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்டார். ஒரு 
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தடரவ, அல்லது இைண்டு தடரவ, அல்லது மூன்று தடரவ அவர் 
ககட்கும்வரை அவருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் பதிலளிக்கவில்ரல. அப்கபாது 
எங்களிரடகய ெல்மான் அல்ஃபாரிெீ (ைலி) அவர்கள் இருந்தார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ெல்மான் (ைலி) அவர்கள்மீது தமது ரகரய ரவத்துவிட்டுப் பிைகு, 

"கிருத்திகா (ஸுைய்யா) நட்ெத்திைக் குழுமத்தின் அருகில் இரைநம்பிக்ரக 

(ஈமான்) இருந்தாலும், இவர்களில் ெிலர் அரத அரடந்கத தீருவர்'' என்று 

கூைினார்கள்.239 

 

பாடம் : 60 "மனிதர்கள் நூறு ஒட்டகங்கரளப் கபான்ைவர்கள். அவற்ைில் 
பயணத்திற்குப் பயன்படும் ஒட்டகத்ரத (மிக அரிதாககவ தவிை) நீங்கள் 
காணமாட்டீர்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியது.  
 

4978 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மனிதர்கரள நீங்கள் 
நூறு ஒட்டகங்க ரளப் கபான்று காண்பரீ்கள். அவற்ைில் பயணத்திற்குப் 
பயன்படும் ஒட்டகத்ரத ஒருவர் (மிக அரிதாககவ தவிை) காண மாட்டார். 
இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.240 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 
 

அத்தியாயம் - 45 : தபற்கைாருக்கு நன்ரம தெய்வதும் உைரவப் 

கபணிவாழ்வதும் நற்பண்புகளும்1 

ஹதீஸ் 4979 - 5144 
 

பாடம் : 1 தபற்கைாருக்கு நன்ரம தெய்வதும் அவர்ககள அதற்கு முன்னுரிரம 

தபற்ைவர்கள் என்பதும்.2  

 

4979 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "நான் அழகிய முரையில் உைவாடுவதற்கு 

மக்களிகலகய மிகவும் தகுதியானவர் யார்?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் 

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

என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உன் தாய்'' என்ைார்கள். 

அவர் (நான்காவது முரை யாக) "பிைகு யார்?'' என்று ககட்டதற்கு அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "உன் தந்ரத'' என்ைார்கள்.3 இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் குரதபா பின் ெயதீ் (ைஹ்) 

அவர்களது அைிவிப்பில், "நான் அழகிய முரையில் உைவாடுவதற்கு மிகவும் 

தகுதியான வர் யார்?'' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது. "மக்க ளில் (மிகவும் 

தகுதியானவர் யார்?)'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

 

4980 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் (நபி (ஸல்) 

அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் அழகிய முரையில் 

உைவாடுவதற்கு மக்களிகலகய மிகவும் தகுதியானவர் யார்?'' என்று ககட்டார். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், உன் தாய், பிைகு உன் தாய், பிைகு உன் தாய். பிைகு உன் தந்ரத. 

பிைகு உனக்கு மிகவும் தநருக்கமானவர். (அடுத்து) உனக்கு மிகவும் 

தநருக்கமானவர்'' என்று விரடயளித்தார்கள். 

 

 4981 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "ஒரு மனிதர் நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் 

கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. கமலும் 

அவற்ைில், "ஆம்; உன் தந்ரதயின் மீது அறுதி(யிட்டுச் தொல்கிகைன்). உமக்கு 

(தக்க) பதில் கிரடக்கும்'' என்று (கூைிவிட்டுப் பதில்) தொன்னார்கள்'' எனக் 

கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

 

4982 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் உரஹப் பின் 

காலித் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "நன்ரம தெய்வ தற்கு மிகவும் 

தகுதியானவர் யார்?'' என அம் மனிதர் ககட்டார் என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 

முஹம்மத் பின் தல்ஹா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "நான் அழகிய 

முரையில் உை வாடுவதற்கு மக்களிகலகய மிகவும் தகுதி யானவர் யார்?'' என்று 

அவர் ககட்டார் என்று இடம்தபற்றுள்ளது. மற்ை விவைங்கள் கமற் கண்ட 

ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம் தபற்றுள்ளன.  

 

4983 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு 

மனிதர் அைப்கபாரில் கலந்துதகாள்ள அனுமதி ககட்பதற்காக நபி (ஸல்) அவர்களி 
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டம் வந்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "உன் தாய் தந்ரதயர் உயிருடன் 

இருக்கின்ைனைா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அம்மனிதர் "ஆம்' என்று கூைினார். 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவ்வாைாயின் (திரும்பிச் தென்று) அவர்கள் 

இருவருக்காகவும் பாடுபடு'' என்ைார்கள்.4 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் 

ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் 

அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாக 

வந்துள்ளது. 

 

 4984 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. - அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் 

கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்கரள கநாக்கி வந்து, "நான் 

அல்லாஹ்விடமிருந்து நற்பலரன எதிர்பார்த்துப் புலம்தபயர்ந்து (ஹிஜ்ைத்) 

தெல்வதற்கும் அைப்கபார் புரிவதற் கும் தங்களிடம் உறுதிதமாழி அளிக்கிகைன்'' 

என்று கூைினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "இப்கபாது உன் தாய் தந்ரதயரில் 

யாகைனும் உயிருடன் இருக்கின்ைனைா?'' என்று ககட் டார்கள். அதற்கு அம்மனிதர், 

"ஆம்; இருவருகம உயிருடன் இருக்கின்ைனர்'' என்று பதிலளித்தார். நபி (ஸல்) 

அவர்கள், "நீ அல்லாஹ்வி டமிருந்து நற்பலரன எதிர்பார்க்கிைாய் (அல்லவா)?'' 

என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், "ஆம்' என்ைார். நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"அவ்வாைாயின், நீ திரும்பிச் தென்று அவர்கள் இருவரிடமும் அழகிய முரையில் 

உைவாடு'' என்று தொன்னார்கள்.5 

 

 பாடம்: 2 கூடுதலான ததாழுரக கபான்ைவற்ைில் ஈடுபடுவரதவிடப் 

தபற்கைாருக்கு நன்ரம தெய்வதற்கக முன்னுரிரம அளிக்க கவண்டும். 

 

 4985 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (பனூ இஸ்ைாயலீ் 

ெமுதாயத்ரதச் கெர்ந்த நல்ல மனிதைான) ஜுரைஜ் என்பவர் தமது ஆெிைமத் தில் 

(இரைவரன) வழிபட்டுக்தகாண்டிருந்தார். அப்கபாது அவரிடம் அவருரடய 

தாயார் வந்(து அவரை அரழத்)தார்.6 -அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

ஜுரைரஜ அவருரடய தாயார் அரழத்த முரைரயயும், அப்கபாது அவர் தமது 

புருவத் துக்கு கமகல ரகரய எப்படி ரவத்திருந்தார்; பிைகு ஜுரைரஜ கநாக்கித் 

தமது தரலரய உயர்த்தி எப்படி அரழத்தார் என்பரதயும் ரெரக 

தெய்துகாட்டினார்கள். அரதப் கபான்கை அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் ரெரக 

தெய்துகாட்ட, அைிவிப்பாளர் அபூ ைாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் அவ்வாகை ரெரக 

தெய்துகாட்டினார்கள் என ஹுரமத் பின் ஹிலால் (ைஹ்) அவர்கள் இரத 
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அைிவிக்கும் கபாது விளக்கினார்கள்.- ஜுரைஜின் தாயார், "ஜுரைகஜ! நான் உன் 

னுரடய தாய் (அரழக்கிகைன்); என்னிடம் கபசு'' என்று கூைினார். அப்கபாது 

ஜுரைஜ் ததாழுதுதகாண்டிருப்பரதத் தாயார் கண்டார். உடகன ஜுரைஜ், 

"இரைவா! என் தாயா? என் ததாழுரகயா? (எதற்கு நான் முன்னுரிரம 

தகாடுப்கபன்?)'' என்று கூைிவிட்டு, ததாழுரகரயகய கதர்ந்ததடுத்தார். உடகன 

அவருரடய தாயார் திரும்பிச் தென்றுவிட்டார். பிைகு மறுபடியும் அவரை 

அரழத்தார். "ஜுரைகஜ! நான் உன் தாய் (அரழக்கிகைன்); என்னிடம் கபசு'' என்று 

கூைினார். அப்கபாது(ம் ததாழுதுதகாண்டிருந்த) ஜுரைஜ், "இரைவா! என் தாயா? 

எனது ததாழுரகயா?'' என்று கூைிவிட்டு மீண்டும் ததாழுரகரயகய 

கதர்ந்ததடுத்தார். அப்கபாது அவருரடய தாயார், "இரைவா! இகதா என் மகன் 

ஜுரைஜிடம் நான் கபெிகனன். அவன் என்னிடம் கபெ மறுத்துவிட்டான். இரைவா! 

விபொரிகரள அவனுக்கு நீ காட்டாமல் அவனுக்கு (ஜுரைஜுக்கு) நீ மைணத்ரதத் 

தந்துவிடாகத'' என்று பிைார்த்தித்தார். (அந்கநைத்தில்) ஜுரைஜுக்தகதிைாக 

அவருரடய தாயார், ஜுரைஜ் கவறு கொதரனக்குள்ளாக்கப் பட கவண்டும் என்று 

பிைார்த்திருந்தால், அவ்வாகை அவர் கொதரனக்குள்ளாக்கப்பட்டிருப்பார். 

(ஆனால், விபொரிகரளக் கண்ணில் படரவக்கும் குரைந்தபட்ெ 

கொதரனரயகய அவருரடய தாயார் கவண்டினார்.) ஆடு கமய்க்கும் இரடயன் 

ஒருவன் ஜுரைஜின் ஆெிைமத்துக்கு வருவது வழக்கம். (இந்நிரல யில் ஒரு நாள்) 

அந்தக் கிைாமத்திலிருந்து (விபொரியான) தபண்தணாருத்தி வந்தாள். அவளுடன் 

அந்த இரடயன் விபொைத்தில் ஈடுபட்டான். பிைகு அவள் கர்ப்பமுற்று ஓர் ஆண் 

மகரவப் தபற்தைடுத்தாள். அவளிடம் "இது யாருரடய குழந்ரத?'' என்று 

ககட்கப்பட்டது. "இகதா இந்த ஆெிைமத்தில் இருப்பவைால்தான் (இக்குழந்ரத 

பிைந்தது)'' என்று அவள் கூைினாள். உடகன மக்கள் (தவகுண்தடழுந்து) 

ககாடரிகரளயும் மண்தவட்டிகரளயும் எடுத்துக்தகாண்டு வந்து ஜுரைரஜ 

அரழத் தனர். அப்கபாது அவர் ததாழுதுதகாண்டிருந் ததால் அவர்களிடம் அவர் 

கபெவில்ரல. உடகன (ககாபம் தகாண்ட) அம்மக்கள் அவருரடய ஆெிைமத்ரதத் 

தகர்க்கலாயினர். இரதக் கண்ட ஜுரைஜ் (தம் ஆெிைமத்தி லிருந்து) இைங்கி 
வந்தார். மக்கள், "இகதா இவள் என்ன தொல்கிைாள் என்பரதக் ககள்'' என்று 

கூைினர். ஜுரைஜ் புன்னரகத்துவிட்டு, அந்த (விபொரியின்) குழந்ரதயின் 

தரலரய தடவிக் தகாடுத்தார். பிைகு "உன் தந்ரத யார்?'' என்று ககட்டார். (கபசும் 

பருவத்ரத அரடயாதிருந்த) அக்குழந்ரத, "(இன்ன) ஆட்டிரடயன்தான் என் 

தந்ரத'' என்று கூைியது. இரத அக்குழந்ரதயிடமிருந்து தெவியுற்ை அம்மக்கள், 

(தமது தவரை உணர்ந்து) "நாங்கள் இடித்துத் தகர்த்த உங்கள் ஆெிைமத்ரதத் 
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தங்கத்தாலும் தவள்ளியாலும் கட்டித்தருகிகைாம்'' என்று (ஜுரைஜிடம்) கூைினர். 

அதற்கு ஜுரைஜ் "இல்ரல; முன்பிருந்தரதப் கபான்று மீண்டும் மண்ணால் 

கட்டித்தாருங்கள் (அதுகவ கபாதும்)'' என்று கூைிவிட்டு, கமகல ஏைிச் 

தென்றுவிட்டார்.7  

 

4986 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மூன்று கபரைத் தவிை கவதைவரும் 

ததாட்டிலில் (குழந்ரதயாக இருந்தகபாது) கபெியதில்ரல. ஒருவர் மர்யமின் 

புதல்வர் ஈொ (அரல) அவர்கள்; (மற்தைாருவர்) ஜுரைஜின் பிள்ரள (என அவதூறு 

தொல்லப்பட்ட குழந்ரத). ஜுரைஜ் (பனூ இஸ்ைாயலீ் ெமுதாயத்ரதச் கெர்ந்த) 

வணக்கொலியான மனிதைாயிருந்தார். அவர் ஆெிைமம் ஒன்ரை 

அரமத்துக்தகாண்டு அதில் இருந்து (வழிபட்டு)வந்தார். (ஒரு முரை) அவர் 

ததாழுதுதகாண்டிருந்தகபாது அவரிடம் அவருரடய தாயார் வந்து, "ஜுரைகஜ!' 

என்று அரழத்தார். அப்கபாது ஜுரைஜ், "என் இரைவா! என் தாயா? எனது 

ததாழுரகயா?'' (என் தாய்க்குப் பதிலளிப்பதா, அல்லது ததாழு ரகரயத் 

ததாடர்வதா?) என்று (மனதிற்குள்) வினவிக்தகாண்டு, ததாழுரகயில் கவனம் 

தெலுத்தினார். ஆககவ, அவருரடய தாயார் (ககாபித் துக்தகாண்டு) 

திரும்பிச்தென்றுவிட்டார். மறுநாளும் அவர் ததாழுதுதகாண்டிருந்த கபாது 

அவரிடம் அவருரடய தாயார் வந்து, "ஜுரைகஜ!' என்று அரழத்தார். அப்கபாதும் 

அவர், "என் இரைவா! என் தாயா? எனது ததாழுரகயா?'' என்று (மனதிற்குள்) 

வினவிக்தகாண்டு, ததாடர்ந்து ததாழுரகயில் கவனம் தெலுத்தி னார். ஆககவ, 

(அன்றும்) அவருரடய தாயார் (ககாபித்துக்தகாண்டு) திரும்பிச் தென்றுவிட்டார். 

அதற்கடுத்த நாளும் அவருரடய தாயார் வந்தார். அப்கபாதும் அவர் 

ததாழுதுதகாண்டிருந்தார். அவர், "ஜுரைகஜ!' என்று அரழத்தார். ஜுரைஜ், "என் 

இரைவா! என் தாயா? எனது ததாழுரகயா?'' என்று (தமக்குள்) வினவிக்தகாண்டு 

ததாழுரகயில் கவனம் தெலுத்தினார். ஆககவ, அவருரடய தாயார் 

(ககாபித்துக்தகாண்டு), "இரைவா! அவரன (ஜுரைரஜ) விபொரிகளின் முகத்தில் 

விழிக்கச் தெய்யாமல் மைணிக்கச் தெய்யாகத'' என்று பிைார்த்தித்தார். பனூ 

இஸ்ைாயலீ் ெமுதாயத்தார் ஜுரைரஜப் பற்ைியும் அவருரடய வணக்க 

வழிபாடுகரளப் பற்ைியும் (புகழ்ந்து) கபெிக்தகாண்டனர். பனூ இஸ்ைாயலீில் 

அழகுக்குப் தபயர்கபான, விபொைத்தில் ஈடுபட்டுவந்த தபண் ஒருத்தி இருந்தாள். 

அவள் (பனூ இஸ்ைாயலீ் மக்களிடம்), "நீங்கள் விரும்பினால் உங்களுக்காக 

அவரைக் குழப்பத்தில் ஆழ்த்துகிகைன்'' என்று கூைிவிட்டு, அவரிடம் தன்ரன 

ஒப்பரடத்தாள். ஆனால், அவரள ஜுரைஜ் ஏதைடுத்தும் பார்க்கவில்ரல. ஆககவ, 

(அவரைப் பழிவாங்குவதற்காக) அவள் ஓர் ஆட்டு இரடயனிடம் தென்ைாள். 
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அவன் ஜுரைஜின் ஆெிைமத்துக்கு வருவது வழக்கம். தன்ரன 

அனுபவித்துக்தகாள்ள அந்த இரடயனுக்கு அவள் வாய்ப்பளித்தாள். அவனும் 

அவளுடன் (தகாத) உைவில் ஈடுபட்டான். (இதில்) அவள் கர்ப்பமுற்ைாள். குழந்ரத 

பிைந்ததும், "இது ஜுரைஜுக்குப் பிைந்த குழந்ரத'' என்று (மக்களிடம்) கூைினாள். 

எனகவ, மக்கள் (தவகுண்தடழுந்து) ஜுரைஜிடம் வந்து அவரைக் கீகழ 

இைங்கிவைச் தெய்துவிட்டு, அவைது ஆெிைமத்ரத இடித்துத் தகர்த்துவிட்டனர். 

அவரையும் அடிக்கலாயினர். அப்கபாது ஜுரைஜ், "உங்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது? 

(ஏன் இப்படிச் தெய்கிைரீ்கள்?)'' என்று ககட்டார். மக்கள், "நீர் இந்த விபொரி யுடன் 

உைவுதகாண்டு அதன் மூலம் அவள் குழந்ரத தபற்தைடுத்துவிட்டாள்'' என்று 

கூைினார். உடகன ஜுரைஜ், "அந்தக் குழந்ரத எங்கக?'' என்று ககட்டார். மக்கள் 

அந்தக் குழந்ரதரயக் தகாண்டுவந்தனர். அப்கபாது ஜுரைஜ், "நான் ததாழுது 

தகாள்ளும்வரை என்ரன விட்டுவிடுங்கள்'' என்று கூைிவிட்டுத் ததாழுதார். 

ததாழுரக முடிந்ததும் அந்தக் குழந்ரதயிடம் வந்து, அதன் வயிற்ைில் (தமது 

விைலால்) குத்தினார். பிைகு "குழந்தாய்! உன் தந்ரத யார்?'' என்று ககட்டார். 

அதற்கு அக்குழந்ரத, "இன்ன ஆட்டு இரடயன்தான் (என் தந்ரத)'' என்று 

கபெியது. (உண்ரமரய உணர்ந்துதகாண்ட) அம் மக்கள், ஜுரைரஜ 

முன்கனாக்கிவந்து அவரை முத்தமிட்டு அவரைத் ததாட்டுத் தடவினர். கமலும், 

"தங்களது ஆெிைமத்ரத நாங்கள் தங்கத்தால் கட்டித்தருகிகைாம்'' என்று 

கூைினார்கள். அதற்கு ஜுரைஜ், "இல்ரல; முன்பிருந்தரதப் கபான்று 

களிமண்ணால் கட்டித்தாருங்கள் (அதுகவ கபாதும்)'' என்று கூைிவிட்டார். 

அவ்வாகை மக்களும் கட்டித்தந்தனர். (மழரலப் பருவத்தில் கபெிய மூன்ைாமவர்:) 

ஒரு குழந்ரத தன் தாயிடம் பாலருந்திக்தகாண்டி ருந்தது. அப்கபாது வனப்பு மிக்க 

ஒரு மனிதன் மிடுக்கான வாகனதமான்ைில் பயணம் தெய்து தகாண்டிருந்தான். 

உடகன அக்குழந்ரதயின் தாய், "இரைவா! இகதா இவரனப் கபான்று என் 

மகரனயும் ஆக்குவாயாக!'' என்று பிைார்த்தித்தாள். அக்குழந்ரத மார்ரப 

விட்டுவிட்டு அப்பயணி ரயத் திரும்பிப் பார்த்து, "இரைவா! இவரனப் கபால் 

என்ரன ஆக்கிவிடாகத'' என்று கபெியது. பிைகு மறுபடியும் மார்புக்குச் தென்று 

பால் அருந்தலாயிற்று. -இந்த இடத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

அந்தக் குழந்ரத பால் குடித்தரத அைிவிக்கும் முகமாக, தமது ஆட்காட்டி விைரல 

வாயில் ரவத்து உைிஞ்சுவரதப் கபான்று ரெரக தெய்து காட்டியரத இப்கபாதும் 

நான் பார்ப்பரதப் கபான்றுள்ளது.- பிைகு தாயும் மகவும் ஓர் அடிரமப் தபண்ரணக் 

கடந்துதென்ைனர். மக்கள் அவரள, "நீ விபொைம் தெய்தாய்; திருடினாய்'' என்று 

(இடித்துக்) கூைி அடித்துக்தகாண்டிருந்தனர். ஆனால் அவகளா, "அல்லாஹ்கவ 
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எனக்குப் கபாது மானவன்; தபாறுப்பாளர்களில் அவகன நல்லவன்'' என்று 

கூைிக்தகாண்டிருந்தாள். அப்கபாது அக்குழந்ரதயின் தாய், "இரைவா! என் 

மகரன இவரளப் கபான்று ஆக்கி விடாகத'' என்று கூைினாள். உடகன அக் 

குழந்ரத பால் அருந்துவரத நிறுத்திவிட்டு அந்த அடிரமப் தபண்ரண கநாக்கி(த் 

திரும்பி), "இரைவா! என்ரன இவரளப் கபான்று ஆக்குவாயாக!'' என்று கூைியது. 

அந்த இடத்தில் தாயும் மகவும் கபெிக் தகாண்டனர். தாய் தொன்னாள்: உன் 

ததாண்ரட அறுபடட்டும்! அழகிய கதாற்ைம் தகாண்ட மனிதர் ஒருவர் கடந்து 

தென்ைகபாது நான், "இரைவா! இகதா இவரனப் கபான்று என் மகரன 

ஆக்குவாயாக'' என்று கூைி கனன். அப்கபாது நீ "இரைவா! இவரனப் கபான்று 

என்ரன ஆக்கிவிடாகத!'' என்று கூைினாய். பிைகு மக்கள், "விபச்ொைம் 

தெய்துவிட்டாய்; திருடிவிட்டாய்' என்று (இடித்துக்)கூைி அடித்துக் தகாண்டிருந்த 

இந்த அடிரமப் தபண்ரணக் கடந்துதென்ைகபாது நான், "இரைவா! என் மகரன 

இவரளப் கபான்று ஆக்கிவிடாகத!'' என்று பிைார்த்தித்கதன். அப்கபாது நீ 

"இரைவா! இவரளப் கபான்று என்ரன ஆக்குவாயாக!'' என்று கூைினாய். (ஏன் 

அப்படிச் தொன்னாய்? என்று ககட்டாள்.) அதற்கு அக்குழந்ரத, "(வாகனத்தில் 

தென்ை) அந்த மனிதன் (அடக்குமுரைகரள அவிழ்த்து விடும்) 

தகாடுங்ககாலனாக இருந்தான். ஆககவ, நான் "இரைவா! இவரனப் கபான்று 

என்ரன ஆக்கிவிடாகத!' என்று கூைிகனன். "நீ விபொைம் தெய்துவிட்டாய்' என்று 

கூைிக்தகாண்டிருந்தனகை அப்தபண் விபொைம் தெய்யவுமில்ரல. "நீ 

திருடிவிட்டாய்' என்று அவர்கள் கூைிக்தகாண்டிருந்தனர். ஆனால், அவள் 

திருடவுமில்ரல. ஆககவதான், "இரைவா! அவரளப் கபான்று என்ரனயும் (நல்ல 

வளாக) ஆக்குவாயாக!' என்று கூைிகனன்'' என்று பதிலளித்தது. இரத 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 

 பாடம்: 3 முதுரமப் பருவத்தில் தபற்கைார் இருவரையுகமா, அல்லது அவர்களில் 

ஒருவரைகயா அரடந்தும் (அவர்களுக்கு நன்ரம தெய்து) தொர்க்கம் தெல்லத் 

தவைிய வரின் மூக்கு மண்ரணக் கவ்வட்டும்.  

 

4987 அபூஹுரைைா (ைலிலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "மூக்கு 

மண்ரணக் கவ்வட்டும்; பிைகும் மூக்கு மண்ரணக் கவ் வட்டும்; பிைகும் மூக்கு 

மண்ரணக் கவ்வட்டும்'' என்று கூைினார்கள். "யார் (மூக்கு), அல்லாஹ்வின் 

தூதகை?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "தம் தபற்கைாரில் 

ஒருவரைகயா அல்லது அவர்கள் இருவரையுகமா முதுரமப் பருவத்தில் 

அரடந்தும் (அவர்களுக்கு உடலாலும் தபாருளாலும் ஊழியம் தெய்து, அதன் 
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மூலம்) தொர்க்கம் தெல்லத் தவைியவரின் (மூக்குத் தான்)'' என்று 

பதிலளித்தார்கள். 

 

 4988 அபூஹுரைைா (ைலிலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவனது மூக்கு மண்ரணக் கவ்வட்டும்; பிைகும் 

அவனுரடய மூக்கு மண்ரணக் கவ்வட்டும்; பிைகும் அவனுரடய மூக்கு 

மண்ரணக் கவ்வட்டும்'' என்று தொன்னார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதகை! யார்?'' 

என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "தம் தாய் தந்ரதயரில் ஒருவரைகயா 

அல்லது அவ்விருவரையுகமா முதுரமப் பருவத்தில் அரடந்த பிைகும் 

(அவர்களுக்கு நன்ரம தெய்து, அதன் மூலம்) தொர்க்கம் தெல்லத் 

தவைியவன்தான்'' என்ைார்கள்.8 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலிலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "அவனுரடய மூக்கு மண்ரணக் 

கவ்வட்டும்' என்று மூன்று தடரவ தொன்னார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 

ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 

இடம்தபற்றுள்ளன. 

 

 பாடம்: 4 தாய், தந்ரத உள்ளிட்ட தநருங்கிய உைவினரின் நண்பர்களுடன் நல் 

லுைவு பாைாட்டுவதன் ெிைப்பு. 

 

 4989 அப்துல்லாஹ் பின் தீனார் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் 

உமர் (ைலி) அவர் கரள, கிைாமவாெிகளில் ஒருவர் மக்கா தெல்லும் ொரலயில் 

ெந்தித்தகபாது, அவருக்கு அப்துல்லாஹ் முகமன் (ெலாம்) கூைி, அவரைத் தாம் 

பயணம் தெய்துவந்த கழுரதயில் ஏற்ைிக் தகாண்டார்கள். கமலும், அவருக்குத் 

தமது தரலமீதிருந்த தரலப்பாரகரய (கழற்ைி)க் தகாடுத்தார்கள். அப்கபாது 

நாங்கள் அவர் களிடம், "அல்லாஹ் உங்கரளச் ெீைாக்கட்டும்! இவர்கள் 

கிைாமவாெிகள். இவர்களுக்குச் தொற்ப அளவு தகாடுத்தாகல திருப்தியரடந்து 

விடுவார்கள்'' என்று கூைிகனாம். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள், 

"இவருரடய தந்ரத (என் தந்ரத) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்களின் 

அன்புக்குரியவைாக இருந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"நல்லைங்களில் மிகவும் ெிைந்தது, ஒரு பிள்ரள தன் தந்ரதயின் 

அன்புக்குரியவர்களுடன் நல்லுைவு பாைாட்டுவதாகும்' என்று கூைியரத நான் 

ககட்டுள்களன்'' எனக் கூைினார்கள்.  
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4990 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நல்லைங்களில் மிகவும் ெிைந்தது, ஒரு 

மனிதர் தம் தந்ரதயின் அன்பர்களுடன் நல்லுைவு பாைாட்டுவதாகும். இரத 

அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

4991 அப்துல்லாஹ் பின் தீனார் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் 

உமர் (ைலி) அவர்கள் மக்காவுக்குப் பயணம் கமற்தகாண்டால், அவர்க ளுடன் 

கழுரததயான்று இருக்கும். ஒட்டக வாகனத்தில் பயணம் தெய்து 

கரளத்துவிட்டால், அக்கழுரதமீது ஓய்தவடுத்துக்தகாள்வார்கள். கமலும், 

தரலப்பாரகதயான்றும் அவர்களிடம் இருந்தது. அரத அவர்கள் தமது 

தரலயில் கட்டிக்தகாள்வார்கள். இந்நிரலயில் ஒரு நாள் அவர்கள் அந்தக் 

கழுரதயில் (பயணம் தெய்துதகாண்டு) இருந்தகபாது, கிைாமவாெி ஒருவர் 

அவர்கரளக் கடந்துதென்ைார். உடகன அவரிடம் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள், "நீங்கள் இன்ன மனித ரின் புதல்வைான இன்ன மனிதைல்லவா?'' என்று 

ககட்டார்கள். அதற்கு அவர் "ஆம்' என்ைார். உடகன அப்துல்லாஹ் (ைலி) அவர் கள், 

தமது கழுரதரய அக்கிைாமவாெியிடம் தகாடுத்து "இதில் ஏைிக்தகாள்ளுங்கள்'' 

என்ைார்கள்; தரலப்பாரகரயக் தகாடுத்து, "இரதத் தரலயில் 

கட்டிக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் 

அவர்களுரடய கதாழர்களில் ெிலர், "அல்லாஹ் உங்கரள மன்னிப்பா னாக! 

தாங்கள் ஓய்தவடுப்பதற்காக (மாற்று வாகனமாகப்) பயன்படுத்திவந்த 

கழுரதரய இந்தக் கிைாமவாெிக்குக் தகாடுத்துவிட்டீர்ககள? (பயணத்தின்கபாது) 

தாங்கள் தரலயில் கட்டிக்தகாண்டிருந்த தரலப்பாரகரயயும் 

தகாடுத்துவிட்டீர்ககள?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 

(ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நல்லைங்களில் மிகவும் 

ெிைந்தது, ஒரு மனிதர் தம் தந்ரத மரைந்தபின் அவருரடய அன்புக்குரியவர் 

களுடன் நல்லுைவு பாைாட்டுவதாகும்' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன். 

இந்தக் கிைாமவாெியின் தந்ரத (என் தந்ரத) உமர் (ைலி) அவர்களின் நண்பைாக 

இருந்தார்'' என்று தொன்னார்கள்.9 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 

வந்துள்ளது. 

 

 பாடம்: 5 நன்ரம (அல்பிர்ரு), தரீம (அல்இஸ்மு) ஆகியவற்ைின் விளக்கம்10  

 

4992 நவ்வாஸ் பின் ெம்ஆன் அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் நன்ரம ("அல்பிர்ரு') மற்றும் தீரம 
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("அல்இஸ்மு') பற்ைிக் ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "நன்ரம என்பது 

நற்பண்பாகும். தீரம என்பது எந்தச் தெயல் குைித்து உனது உள்ளத்தில் தநருடல் 

ஏற்படுவதுடன், அரத மக்கள் ததரிந்துதகாள்வரத நீ தவறுப்பாகயா அதுவாகும்'' 

என்று விரடயளித்தார்கள். 

 

 4993 நவ்வாஸ் பின் ெம்ஆன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்க ளுடன் மதீனாவில் ஓைாண்டுக் காலம் தங்கி யிருந்கதன். 

அவர்களிடம் ககள்வி ககட்டு விரட ததரிந்துதகாள்வ(து இயலாமல் கபாய் 

விடுகமா என்ப)கத ஹிஜ்ைத் தெய்(து மதீனா வில் வந்து குடிகயறு)வதற்கு 

எனக்குத் தரடயாக இருந்தது. எங்களில் ஒருவர் ஹிஜ்ைத் தெய்து (மதீனாவுக்கு 

வந்து குடிகயைி)விட்டால், அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 

எரதப் பற்ைியும் ககள்வி ககட்காமலிருந்தார். (தவளியூர்காைர்கள் ககட்கட்டும். 

அதன் மூலம் நாம் அைிந்துதகாள்கவாம் என்று இருந்துவிடுவார்.)11 (இந்த 

வரகயில்,) நான் அவர்களிடம் நன்ரமரயப் பற்ைியும் தீரமரயப் பற்ைியும் 

ககட்கடன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நன்ரம என்பது, 

நற்பண்பாகும். தீரம என்பது, எந்தச் தெயல் குைித்து உனது உள்ளத்தில் தநருடல் 

ஏற்படுவதுடன், அரதப் பற்ைி மக்கள் அைிந்துதகாள்வரத நீ தவறுப்பாகயா 

அதுவாகும்'' என்று விரடயளித்தார்கள்.  

 

பாடம்: 6 உைரவப் கபணுவதும் உைரவ முைிப்பது தரட தெய்யப்பட்டதாகும் 

என்பதும்.12  

 

4994 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "அல்லாஹ் பரடப்பினங்கரளப் பரடத்து முடித்தகபாது "உைவு' 

எழுந்து, (இரை அரிய ரணயின் கால்கரளப் பற்ைிக்தகாண்டு) "(மனிதர்கள் தம்) 

உைவுகரளத் துண்டிப்பதிலி ருந்து உன்னிடம் பாதுகாப்புக் ககாரிகய இப்படி 

நிற்கிகைன்'' என்று கூைி (மன்ைாடி)யது. அல்லாஹ், "ஆம்; உன்ரன (அதாவது 

உைரவ)ப் கபணி நடந்துதகாள்பவனுடன் நானும் நல்ல முரையில் 

நடந்துதகாள்கவன் என்பதும், உன்ரனத் துண்டித்துவிடுபவரன நானும் 

துண்டித்துவிடுகவன் என்பதும் உனக்குத் திருப்தியளிக்கவில்ரலயா?'' என்று 

ககட்டான். அதற்கு உைவு, "ஆம் (திருப்திகய) என் இரைவா!'' என்று கூைியது. 

அல்லாஹ், "அது உனக்காக நடக்கும்'' என்று தொன்னான் என்ைார்கள். பிைகு, 

"நீங்கள் விரும்பினால் "நீங்கள் புைக்கணித்து பூமியில் குழப்பம் ஏற்படுத்தவும், 

உங்கள் உைவுகரள முைிக்கவும் முயல்வரீ்களா? அவர்கரளகய அல்லாஹ் 
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ெபித்தான். அவர்கரளச் தெவிடாக்கினான். அவர்களின் பார்ரவகரளக் 

குருடாக்கினான். அவர்கள் இக்குர்ஆரனச் ெிந்திக்க கவண்டாமா? அல்லது 

அவர்களின் உள்ளங்கள்மீது அதற்கான பூட்டுக்கள் உள்ளனவா?' (47:22-24) ஆகிய 

இரைவெனங்கரள ஓதிக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் கூைினார்கள்.13 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 

வந்துள்ளது. 

 

 4995 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (இரைவன் 

பரடப்பினங்கரளப் பரடத்து முடித்தகபாது) உைவானது, இரை அரியரண ரயப் 

பிடித்துக்தகாண்டு, "என்கனாடு ஒட்டி வாழ்பவனுடன் இரைவனும் 

உைவாடுவான். என்ரன முைித்துக்தகாள்பவரன இரைவனும் 

முைித்துக்தகாள்வான்'' என்று கூைியது. இரத ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக் 

கிைார்கள்.14 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

4996 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: முைித்து வாழ்பவன் -அதாவது உைரவத் 

துண்டித்து வாழ்பவன்- தொர்க்கத்தில் நுரழய மாட்டான். இரத ஜுரபர் பின் 

முத்இம் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.15 இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

4997 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உைரவ முைித்து 

வாழ்பவன் தொர்க்கத்தில் நுரழயமாட்டான். இரத ஜுரபர் பின் முத்இம் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுரபர் பின் முத்இம் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கவறு இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைக் ககட்கடன்'' 

என்று காணப்படுகிைது. 4998 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 

தமது வாழ்வாதாைம் (ரிஸ்க்) விொலமாக்கப் படுவரத, அல்லது வாழ்நாள் 

நீட்டிக்கப்படு வரத விரும்புகின்ைவர் தமது உைரவப் கபணி வாழட்டும். இரத 

அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.16  

 

4999 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தமது வாழ்வாதாைம் 

(ரிஸ்க்) விொலமாக்கப் படுவரதயும் வாழ்நாள் நீட்டிக்கப்படுவரதயும் 

விரும்புகின்ைவர் தமது உைரவப் கபணி வாழட்டும். இரத அனஸ் பின் மாலிக் 

(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.17  
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5000 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) 

அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! எனக்கு உைவினர்கள் ெிலர் உள்ளனர். 

அவர்களுடன் நான் ஒட்டி உைவாடுகிகைன். ஆனால், அவர்கள் எனது உைரவ 

முைிக் கின்ைனர். நான் அவர்களுக்கு உபகாைம் தெய்கிகைன். ஆனால், அவர்கள் 

எனக்கு அபகாைம் தெய்கிைார்கள். (என்ரனப் புண்படுத்தும்கபாது) அவர்கரள நான் 

ெகித்துக்தகாள்கிகைன். (ஆனாலும்,) அவர்கள் என்னிடம் அைியாரமகயாடு 

நடந்துதகாள்கிைார்கள்'' என்று கூைினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் 

தொன்னரதப் கபான்று நீங்கள் நடந்திருந்தால், அவர்களது வாயில் நீங்கள் சுடு 

ொம்பரலப் கபாட்டவரைப் கபான்றுதான். இகத நிரலயில் நீங்கள் நீடித்தி 
ருக்கும்வரை இரைவனிடமிருந்து ஓர் உதவி யாளர் அவர்களுக்தகதிைாக 

உங்களுடன் இருந்துதகாண்கடயிருப்பார்'' என்ைார்கள்.18 இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

பாடம்: 7 ஒருவருக்தகாருவர் தபாைாரம தகாள்வது, ககாபப்படுவது, பிணங் 

கிக்தகாள்வது ஆகியரவ தரட தெய்யப்பட்டரவயாகும்.19  

 

5001 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவருக்தகாருவர் 

ககாபம் தகாள்ளாதீர்கள்; தபாைாரம தகாள்ளாதீர்கள்; பிணங்கிக்தகாள்ளா தீர்கள். 

அல்லாஹ்வின் அடியார்ககள! (அன்பு காட்டுவதில்) ெககாதைர்களாய் இருங்கள். 

ஒரு முஸ்லிம் தம் ெககாதைருடன் (மனஸ்தாபம் தகாண்டு) மூன்று 

நாட்களுக்குகமல் கபொமல் இருப்பது அனுமதிக்கப்பட்ட (ஹலாலான) 

தெயலன்று. இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.20 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் 

(ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் "உைரவ முைித்துக்தகாள்ளா தீர்கள்'' என்று கூடுதலாக 

இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 

கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 

மஅமர் (ைஹ்) அவர்களிட மிருந்து யஸீத் பின் ஸுரைஉ (ைஹ்) அவர்கள் 

அைிவிக்கும் அைிவிப்பில் கமற்கண்ட (ககாபம், தபாைாரம, பிணக்கு, உைரவ 

முைித்தல் ஆகிய) நான்கு குணங்கள் குைித்தும் இடம்தபற்றுள்ளன. அப்துர் 

ைஸ்ஸாக் (ைஹ்) அவர்கள் (மஅமர் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து) அைிவிக்கும் 

அைிவிப்பில், "ஒருவருக்தகாருவர் தபாைாரம தகாள்ளாதீர்கள்; உைரவ 
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முைித்துக்தகாள்ளா தீர்கள்; பிணங்கிக்தகாள்ளாதீர்கள்'' என்று (மூன்று குணங்கள் 

மட்டுகம) இடம்தபற்றுள் ளன. 

 

 5002 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவருக்தகாருவர் தபாைாரம 

தகாள்ளாதீர்கள்; ககாபம் தகாள்ளாதீர்கள்; உைரவ முைித்துக் தகாள்ளாதீர்கள். 

அல்லாஹ்வின் அடியார்ககள! (அன்பு தெலுத்துவதில்) ெககாதைர்களாய் இருங்கள். 

இரத அனஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் 

(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கட்டரளயிட்டுள்ளரதப் கபான்று 

(ெககாதைர்களாய் இருங்கள்)'' என்று கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

 

பாடம்: 8 மார்க்க ரீதியான எந்தக் காைணமு மின்ைி (ஒருவரிடம்) மூன்று நாட்க 

ளுக்குகமல் கபொமல் இருப்பது தரட தெய்யப்பட்டதாகும்.21  

 

5003 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு முஸ்லிம் தம் 

(தகாள்ரகச்) ெககாதை ரிடம் (மனஸ்தாபம் தகாண்டு) மூன்று நாட் களுக்குகமல் 

கபொமல் இருப்பது அனுமதிக் கப்பட்டதன்று. அவர்கள் இருவரும் ெந்திக்கும் 

கபாது (இவரைவிட்டு) அவரும், (அவரை விட்டு) இவரும் முகத்ரதத் 

திருப்பிக்தகாள் வர். (இவ்வாறு தெய்யலாகாது.) இவ்விருவரில் ெிைந்தவர் 

யாதைனில், யார் முகமரன (ெலாரம) முதலில் ததாடங்குகிைாகைா அவர்தான். 

இரத அபூஅய்யூப் அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.22 - கமற்கண்ட 

ஹதீஸ் அபூஅய்யூப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் எட்டு அைிவிப்பாளர் 

ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அரனத்து அைிவிப்புகளிலும் ("அவரும் 

இவரும் முகத்ரதத் திருப்பிக்தகாள்வர்' என்பரதக் குைிக்க) "ஃப யுஅரிளு ஹாதா 

வ யுஅரிளு ஹாதா' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது. மாலிக் (ைஹ்) அவர்களது 

அைிவிப்பில் மட்டும் "ஃப யஸுத்து ஹாதா வ யஸுத்து ஹாதா' என 

இடம்தபற்றுள்ளது.  

 

5004 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் 

இரைநம்பிக்ரகயாளர் தம் ெககாதை ரிடம் மூன்று நாட்களுக்குகமல் கபொமல் 

இருப்பது அனுமதிக்கப்பட்டதன்று. இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள். 
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 5005 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மூன்று 

நாட்களுக்குப்பின் கபொமலிருத் தல் கூடாது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

பாடம்: 9 (ஆதாைமின்ைிப் பிைரைச்) ெந்கதகிப் பது, துருவித்துருவி ஆைாய்வது, 

கபாட்டி தபாைாரம தகாள்வது, (வாங்கும் எண்ணமின்ைி) தபாருளின் விரலரய 

ஏற்ைிக் ககட்பது உள்ளிட்டரவ தரட தெய்யப்பட்டரவயாகும்.23  

 

5006 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (ஆதாைமில்லாமல் 

பிைரைச்) ெந்கதகிப்பது குைித்து உங்கரள நான் எச்ெரிக்கிகைன். ஏதனனில் 

ெந்கதகம் தகாள்வது, தபரும் தபாய்யாகும். (பிைரைப் பற்ைித்) துருவித்துருவிக் 

ககட்காதீர்கள்; (அவர்களின் அந்தைங்கம் பற்ைி) ஆைாயா தீர்கள். (நீங்கள் 

வாழ்வதற்காகப் பிைர் வழீ கவண்டுதமனப்) கபாட்டியிட்டுக்தகாள்ளாதீர் கள்; 

தபாைாரம தகாள்ளாதீர்கள்; ககாபம் தகாள்ளாதீர்கள். பிணங்கிக்தகாள்ளாதீர்கள். 

(மாைாக) அல்லாஹ்வின் அடியார்ககள! (அன்பு காட்டுவதில்) ெககாதைர்களாய் 

இருங்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.24  

 

5007 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (ஒருவருக்தகாருவர் 

மனஸ்தாபம் தகாண்டு) கபொமல் இருக்காதீர்கள். பிணங்கிக் தகாள்ளாதீர்கள். 

(பிைரைப் பற்ைித்) துருவித் துருவிக் ககட்காதீர்கள். ஒருவர் வியாபாைம் 

தெய்துதகாண்டிருக்கும்கபாது மற்ைவர் தரலயிட்டு வியாபாைம் தெய்ய 

கவண்டாம். (மாைாக) அல்லாஹ்வின் அடியார்ககள! (அன்பு காட்டுவதில்) 

ெககாதைர்களாய் இருங்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

 

5008 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தபாைாரம 

தகாள்ளாதீர்கள். ககாபம் தகாள்ளாதீர்கள். (பிைர் அந்தைங்கம் பற்ைித்) 

துருவித்துருவி ஆைாயாதீர்கள்; துருவித்துருவிக் ககட்காதீர்கள். (பிைரை அதிக 

விரல தகாடுத்து வாங்க ரவப்பதற்காக விற்பரனப் தபாருரள) ஏற்ைிக் 

ககட்காதீர்கள். (மாைாக,) அல்லாஹ்வின் அடியார்ககள! (அன்பு காட்டுவதில்) 

ெககாதைர்களாய் இருங்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 

கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

"உைரவ முைித்துக்தகாள்ளாதீர்கள். பிணங்கிக்தகாள்ளாதீர்கள். ககாபம் தகாள்ளா 

2351

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பெற்றோருக்க� நன்ைம பெய்வதும்...



 
 
 

தீர்கள். தபாைாரம தகாள்ளாதீர்கள். அல்லாஹ் உங்களுக்குக் 

கட்டரளயிட்டுள்ளரதப் கபான்று ெககாதைர்களாய் இருங்கள்'' என்று 

காணப்படுகிைது.  

 

5009 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ககாபம் தகாள்ளாதீர்கள். பிணங்கிக் 

தகாள்ளாதீர்கள். (நீங்கள் வாழ பிைர் வழீ கவண்டுதமனப்) 

கபாட்டியிட்டுக்தகாள்ளா தீர்கள். அல்லாஹ்வின் அடியார்ககள! ெககாதைர்களாய் 

இருங்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 

 பாடம் : 10 ஒரு முஸ்லிமுக்கு அநீதியிரழப்பது, துகைாகம் தெய்வது,  

அவரைக் ககவ லப்படுத்துவது, அவைது உயிர், மானம், தபாருள் ஆகியவற்ரைப் 

பைிப்பது ஆகியன தரட தெய்யப் பட்டரவயாகும். 

 

 5010 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தபாைாரம 

தகாள்ளாதீர்கள். (பிைரை அதிக விரல தகாடுத்து வாங்கரவப்பதற்காக 

விற்பரனப் தபாருளின்) விரலரய ஏற்ைிக் ககட்காதீர்கள். ககாபம் 

தகாள்ளாதீர்கள். பிணங்கிக்தகாள்ளாதீர்கள். ஒருவர் வியாபாைம் 

தெய்துதகாண்டிருக்கும்கபாது மற்ைவர் தரல யிட்டு வியாபாைம் தெய்ய 

கவண்டாம். (மாைாக,) அல்லாஹ்வின் அடியார்ககள! (அன்பு காட்டுவதில்) 

ெககாதைர்களாய் இருங்கள். ஒரு முஸ்லிம் மற்தைாரு முஸ்லிமுக்குச் ெககாதைர் 

ஆவார். அவர் தம் ெககாதைருக்கு அநீதி யிரழக்ககவா, அவருக்குத் 

துகைாகமிரழக்ககவா, அவரைக் ககவலப்படுத்தகவா கவண்டாம். இரை யச்ெம் 

(தக்வா) இங்கக இருக்கிைது. (இரதக் கூைியகபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் தமது தநஞ்ரெ கநாக்கி மூன்று முரை ரெரக தெய்தார்கள். ஒருவர் தம் 

ெககாதை முஸ்லிரமக் ககவலப்படுத்துவகத அவருரடய தீரமக்குப் கபாதிய 

ொன்ைாகும். ஒவ்தவாரு முஸ்லிமுக்கும் மற்ை முஸ்லிம்களின் உயிர், தபாருள், 

மானம் ஆகியரவ தரட தெய்யப்பட்டரவயாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 

 5011 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகச் ெற்று கூடுதல் குரைவுடன் இடம்தபற்றுள்ளது. 

அதில், "அல்லாஹ் உங்கள் உடல்க ரளகயா உருவங்கரளகயா பார்ப்பதில்ரல. 

மாைாக, உங்கள் உள்ளங்கரளகய பார்க்கின் ைான்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கள் கூைிவிட்டுத் தம் விைல்களால் தமது தநஞ்ரெ கநாக்கி ரெரக 

தெய்தார்கள்'' என்று கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. 

 

 5012 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ், உங்கள் 

கதாற்ைங்கரளகயா உங்கள் தெல்வங்கரளகயா பார்ப்பதில்ரல. மாைாக, 

உங்களுரடய உள்ளங்கரளயும் தெயல்கரளயுகம அவன் பார்க்கிைான். இரத 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 

 பாடம்: 11 ஒருவருக்தகாருவர் பரகரம தகாள் வதற்கும் கபொமல் 

இருப்பதற்கும் வந்துள்ள தரட.  

 

5013 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தொர்க்கத்தின் கதவுகள் 

திங்கட்கிழரமயும் வியாழக்கிழரமயும் திைக்கப்படுகின்ைன. அப்கபாது 

அல்லாஹ்வுக்கு எரதயும் இரண கற்பிக்காத ஒவ்கவார் அடியாருக்கும் 

மன்னிப்பு வழங்கப்படுகிைது; தமக்கும் தம் (முஸ்லிம்) ெககாதைருக்கும் இரடகய 

பரகரமயுள்ள மனிதரைத் தவிை. அப்கபாது "இவ்விருவரும் தமக்கிரடகய 

ெமாதானம் தெய்துதகாள்ளும்வரை இவர்கரள விட்டுரவயுங்கள்; 

இவ்விருவரும் தமக்கிரடகய ெமாதானம் தெய்துதகாள்ளும்வரை இவர்கரள 

விட்டுரவயுங்கள்; இவ்விருவரும் ெமாதானம் தெய்துதகாள்ளும்வரை 

இவர்கரள விட்டுரவயுங்கள்'' என்று கூைப்படும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் அப்துல் அஸீஸ் அத்தாைவர்தீ (ைஹ்) அவர்களது 

அைிவிப்பில், "கபெிக்தகாள்ளாத இருவரைத் தவிை' (இல்லல் முத்தஹாஜிரைனி) 
என்று இடம்தபற்றுள்ளது. குரதபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் அகத தபாருள் 

தகாண்ட மற் தைாரு தொற்தைாடரில் "இல்லல் முஹ்தஜி ரைனி' என்று 

காணப்படுகிைது. 

 

 5014 ஒரு முரை அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 

கள் கூைியதாக (பின்வருமாறு) கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒவ்தவாரு வியாழக்கிழரமயும் திங்கட் கிழரமயும் 

(மனிதர்களின் அரனத்துச்) தெயல்களும் (அல்லாஹ்விடம்) ெமர்ப்பிக்கப் 

படுகின்ைன. அன்ரைய தினத்தில் வல்லரம யும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், 

தனக்கு எரத யும் இரணரவக்காத ஒவ்தவாரு மனிதருக் கும் மன்னிப்பு 
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அளிக்கின்ைான்; தமக்கும் தம் ெககாதைருக்குமிரடகய பரகரம உள்ள ஒரு 

மனிதரைத் தவிை. அப்கபாது இவ்விருவரும் ெமாதானமாகிக் தகாள்ளும்வரை 

இவர்கரள விட்டுரவயுங் கள். இவ்விருவரும் ெமாதானமாகிக்தகாள்ளும் வரை 

இவர்கரள விட்டுரவயுங்கள்'' என்று கூைப்படுகிைது. - மனிதர்களின் தெயல்கள் 

ஒவ்தவாரு வாைமும் திங்கட்கிழரம, வியாழக்கிழரம ஆகிய இரு தினங்களிலும் 

(அல்லாஹ்விடம்) ெமர்ப்பிக்கப்படுகின்ைன. அப்கபாது, "இரைநம்பிக்ரகயுள்ள 

ஒவ்கவார் அடியாருக்கும் மன்னிப்பு அளிக்கப்படுகிைது; தமக்கும் தம் 

ெககாதைருக்குமிரடயில் பரகரமயுள்ள அடியாரைத் தவிை. அப்கபாது, 

"இவ்விருவரும் (ெமாதானத்தின்பால்) திரும்பும்வரை இவ்விருவரையும் 

விட்டுரவயுங்கள். அல்லது தாமதப்படுத்துங்கள்'' என்று கூைப்படுகிைது. இரத 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

 
பாடம்: 12 அல்லாஹ்வுக்காக கநெிப்பதன் ெிைப்பு  

 

5015 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் மறுரம 

நாளில், "என்ரனக் கண்ணியப்படுத்துவதற்காக ஒருவரைதயாரு வர் 

கநெித்துக்தகாண்டவர்கள் எங்கக? எனது நிழரலத் தவிை கவறு நிழலில்லாத 

இன்ரைய தினத்தில் அவர்களுக்கு நான் எனது நிழலில் நிழலளிக்கிகைன்'' என்று 

கூறுவான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 

 5016 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மனிதர் தம் (தகாள்ரக)ச் ெககாதை 

ரைச் ெந்திப்பதற்காக கவகைார் ஊருக்குச் தென்ைார். அல்லாஹ், அவர் தெல்லும் 

வழியில் அவரை எதிர்பார்த்தபடி வானவர் ஒருவரை அமைச் தெய்தான். அந்த 

மனிதர் அவரிடம் வந்தகபாது, "எங்கக தெல்கிைாய்?'' என்று அந்த வானவர் 

ககட்டார். அதற்கு அந்த மனிதர், "இந்த ஊரிலுள்ள என் ெககாதைர் ஒருவரைச் 

ெந்திப்பதற்காகச் தெல்கிகைன்'' என்று கூைினார். அதற்கு அவ்வானவர், "அவர் 

உமக்குச் தெலுத்த கவண்டிய பிைதியுபகாைம் ஏகதனும் உள்ளதா?'' என்று 

ககட்டார்.25 அதற்கு அம்மனிதர், "இல்ரல; எனினும் நான் வல்லரமயும் மாண்பும் 

மிக்க அல்லாஹ்வுக்காக அவரை கநெிக்கிகைன்'' என்று கூைினார். அதற்கு அந்த 

வானவர், "நீ அல்லாஹ்வுக்காக அவரை கநெித்தரதப் கபான்கை அல்லாஹ்வும் 
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உன்ரன கநெிக்கிைான் என்பரதத் ததரிவிக்க அல்லாஹ்வால் உம்மிடம் 

அனுப்பப்தபற்ை தூதர் ஆகவன் நான்'' என்று தொன்னார். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 

 பாடம்: 13 கநாயாளிகரள நலம் விொரிப்பதன் ெிைப்பு26  

 

5017 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கநாயாளிரய நலம் 

விொரித்துக்தகாண்டி ருப்பவர், திரும்பிவரும்வரை தொர்க்கத்தின் கனிகரளப் 

பைித்துக்தகாண்டிருக்கிைார். இரத ஸவ்பான் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக் கிைார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

5018 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கநாயாளிரய நலம் 

விொரிக்கச் தென்ைவர் திரும்பி வரும்வரை தொர்க்கத்தின் கனிக ரளப் 

பைித்துக்தகாண்கடயிருக்கிைார். இரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களால் 

விடுதரல தெய்யப்பட்ட அடிரமயான ஸவ்பான் (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

5019 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு முஸ்லிம் (உடல் நலிவுற்ை) தம் 

ெககாதை முஸ்லிரம உடல்நலம் விொரிக்கச் தென்ைால், அவர் திரும்பி 
வரும்வரை தொர்க்கத்தின் கனிகரளப் பைித்துக்தகாண்கடயிருக்கிைார். இரத 

ஸவ்பான் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

5020 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களால் விடுதரல தெய்யப்பட்ட 

அடிரமயான ஸவ்பான் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "கநாயாளிரய நலம் விொரிக்கச் தென்ைவர் தொர்க்கத்தின் 

"குர்ஃபா'வில் இருக்கிைார்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது "அல்லாஹ் வின் 

தூதகை! தொர்க்கத்தின் "குர்ஃபா' என்ைால் என்ன?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு 

அவர்கள், "அதன் கனிகரளப் பைிப்பதாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் 

இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஸவ்பான் 

(ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் ஓர் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது.  
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5021 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வல்லரமயும் மாண்பும் 

மிக்க அல்லாஹ் மறுரம நாளில் (ஒரு மனிதரிடம்), "ஆதமின் மககன! (மனிதா!) 

நான் கநாயுற்ைிருந்தகபாது என்ரன உடல்நலம் விொரிக்க நீ வைவில் ரலகய 

(ஏன்)?'' என்று ககட்பான். அதற்கு மனிதன், "என் இரைவா! நீகயா அகிலத்தாரின் 

அதிபதியாயிருக்க, உன்ரன நான் எவ்வாறு உடல்நலம் விொரிப்கபன்?'' என்று 

ககட்பான். அதற்கு அல்லாஹ், "உனக்குத் ததரியுமா? என் அடியானான இன்ன 

மனிதன் கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தகபாது அவனிடம் தென்று நீ நலம் 

விொரிக்கவில்ரல. ததரிந்துதகாள்: அவரன உடல்நலம் விொரிக்க நீ 

தென்ைிருந்தால் அவனிடம் என்ரனக் கண்டிருப்பாய்'' என்று கூறுவான். கமலும் 

அல்லாஹ், "ஆதமின் மககன! (மனிதா!) நான் உன்னிடம் உணவு ககட்கடன். 

ஆனால், நீ எனக்கு உணவளிக்கவில்ரல'' என்பான். அதற்கு மனிதன், "என் 

இரைவா! நீ அகிலத்தாரின் அதிபதியாயிருக்க, உனக்கு நான் எவ்வாறு 

உணவளிக்க இயலும்?'' என்று ககட்பான். அதற்கு அல்லாஹ், "உனக்குத் 

ததரியுமா? உன்னிடம் என் அடியானான இன்ன மனிதன் உண்பதற்கு உணவு 

ககட்டான். ஆனால், அவனுக்கு நீ உணவளிக்கவில்ரல. ததரிந்துதகாள்: 

அவனுக்கு நீ உணவளித்தி ருந்தால் அ(தற்குரிய)ரத என்னிடம் நீ கண்டிருப்பாய்'' 

என்று கூறுவான். கமலும் "ஆதமின் மககன! (மனிதா!) நான் உன்னிடம் 

குடிப்பதற்கு தண்ணரீ் ககட்கடன். ஆனால், எனக்கு நீ தண்ணரீ் தைவில்ரல'' என்று 

அல்லாஹ் கூறுவான். அதற்கு மனிதன், "என் இரைவா! நீகயா அகிலத்தாரின் 

அதிபதியாயிருக்க, உனக்கு நான் எவ்வாறு தண்ணரீ் தை இயலும்?'' என்று 

ககட்பான். அதற்கு அல்லாஹ், "என் அடியானான இன்ன மனிதன் உன்னிடம் 

குடிப்பதற்குத் தண்ணரீ் ககட்டான். ஆனால், அவனுக்கு நீ தண்ணரீ் 

தகாடுக்கவில்ரல. ததரிந்துதகாள்: அவனுக்குக் குடிப்பதற்கு நீ தண்ணரீ் 

தகாடுத்திருந்தால் அ(தற்குரிய)ரத என்னிடம் நீ கண்டிருப்பாய்'' என்று கூறுவான். 

இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

பாடம்: 14 ஓர் இரைநம்பிக்ரகயாளரின் காலில் ரதக்கும் முள் உள்பட அவருக்கு 

ஏற் படும் கநாய் தநாடிகள், துயைம் கபான்ைவற்றுக்காக அவருக்கு நற் பலன் 

வழங்கப்படுகிைது.27  

 

5022 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கரளவிடக் கடுரமயாக கநாய்வாய்ப்பட்ட கவதைவரையும் நான் 

கண்டதில்ரல. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
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கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஆறு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

5023 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கநாய்வாய்ப்பட்டுக் காய்ச்ெலால் ெிைமப்பட்டுக் 

தகாண்டிருந்தகபாது நான் அவர்களிடம் தென்கைன். அவர்கரள(ப் பரிகவாடு) 

எனது ரகயால் ததாட்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! தாங்கள் கடும் காய்ச்ெலால் 

ெிைமப்படுகிைரீ் ககள!'' என்கைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; 

உங்களில் இருவர் காய்ச்ெ லால் அரடயும் துன்பத்ரதப் கபான்று நான் ஒருவகன 

ெிைமப்படுகிகைன்'' என்ைார்கள். நான், "இத்துன்பத்தின் காைணமாகத் தங்க ளுக்கு 

இரு (மடங்கு) நன்ரமகள் உண்டு தாகன?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் "ஆம்' என்று கூைிவிட்டுப் பிைகு, "ஒரு முஸ்லி முக்கு ஏற்படும் 

கநாயாயினும், அது அல்லாத கவறு எந்தத் துன்பமாயினும் (அதற்கு ஈடாக), மைம் 

தன் இரலகரள உதிர்த்துவிடுவரதப் கபான்று அவருரடய பாவங்கரள 

அல்லாஹ் உதிர்க்காமல் இருப்பதில்ரல'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஸுரஹர் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) 

அவர்களது அைிவிப்பில், "எனது ரகயால் அவர்கரள(ப் பரிகவாடு) ததாட்கடன்'' 

எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் 

மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூமுஆவியா (ைஹ்) அவர்களது 

அைிவிப்பில், "ஆம்; என் உயிர் எவன் ரகயிலுள் ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! 

பூமியின் மீதுள்ள ஒரு முஸ்லிமுக்கு (ஏற்படும் எந்த கநாயாயினும்...)'' என 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 

 

 5024 அஸ்வத் பின் யஸீத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 

"மினா'வில் இருந்தகபாது அவர்களிடம் குரைைிக் குலத் ரதச் கெர்ந்த இரளஞர் 

ஒருவர் வந்தார். அப்கபாது அ(ங்கிருந்த)வர்கள் ெிரித்துக் தகாண்டிருந்தார்கள். 

உடகன ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "உங்களுரடய ெிரிப்புக்கு என்ன காைணம்?'' 

என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அம் மக்கள், "இன்ன மனிதர் கூடாைத்தின் கயிற்ைில் 

இடைி விழுந்துவிட்டார். அவைது கழுத்கதா கண்கணா கபாயிருக்கும் 

(நல்லகவரள பிரழத்துக்தகாண்டார்)'' என்று கூைினர். அப்கபாது ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள், "(இதற்தகல்லாம்) ெிரிக்காதீர்கள். ஏதனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "ஒரு முஸ்லிரமத் ரதக்கும் ஒரு முள்ளாயினும் அரதவிடச் 

ெிைிய துன்பம் எதுவாயினும், அதற்காக அவருக்கு ஓர் அந்தஸ்து பதிவு 
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தெய்யப்படுகிைது; அதற்குப் பகைமாக அவரு ரடய தவறுகளில் ஒன்று 

துரடக்கப்படுகிைது' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். இந்த 

ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 

 5025 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் 

இரைநம்பிக்ரகயாளரைத் ரதக்கும் ஒரு முள்ளாயினும் அரதவிட 

அற்பமானதாயினும் அதற்குப் பதிலாக அவருக்கு ஓர் அந்தஸ்ரத அல்லாஹ் 

உயர்த்துகிைான்; அல்லது அவருரடய தவறு ஒன்ரை அவரைவிட்டுத் 

துரடத்துவிடுகிைான். இரத ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 

ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்ககளில் வந்துள்ளது.  

 

5026 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் 

இரைநம்பிக்ரகயாளரைத் ரதக்கும் ஒரு முள்ளாயினும் அரதவிட 

அற்பமானதாயினும் அதற்குப் பதிலாக அல்லாஹ் அவருரடய தவறுகளில் 

ெிலவற்ரைக் கழித்துவிடுகிைான். இரத ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 

மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

5027 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு முஸ்லிரமத் 

ரதக்கும் முள் உள்பட எத்துன்பமாயினும் அதற்குப் பதிலாக அவைது பாவம் 

மன்னிக்கப்படாமல் இருப்பதில்ரல. இரத ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

5028 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் 

இரைநம்பிக்ரகயாளரைத் ரதக்கும் முள் உள்பட எத்துன்பமாயினும் அதற்குப் 

பதிலாக "அவருரடய தவறுகளில் ெில கழிக் கப்படாமல்' அல்லது "அவருரடய 

தவறுகளில் ெில மன்னிக்கப்படாமல்' இருப்பதில்ரல. (அைிவிப்பாளர் உர்வா 

(ைஹ்) அவர்கள் இவ் விைண்டில் எரதக் கூைினார் என்பது அைிவிப் பாளர் யஸீத் 

பின் குரஸஃபா (ைஹ்) அவர்க ளுக்குத் ததரியவில்ரல.) இரத நபி (ஸல்) 

அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 

 5029 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் 

இரைநம்பிக்ரகயாளரைத் ரதக்கும் முள் உள்பட (துன்பங்கள்) எதுவாயினும் 

அதற்குப் பதிலாக அல்லாஹ் அவருக்கு ஓர் நன்ரமரயப் பதிவு தெய்யாமல், 
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அல்லது அதற்குப் பதிலாக அவருரடய தவறுகளில் ஒன்று மன்னிக்கப்படாமல் 

இருப்பதில்ரல. இரத ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 

 

5030 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் 

இரைநம்பிக்ரகயாளருக்கு ஏற்படும் வலி, துன்பம், கநாய், கவரல, அவர் 

உணரும் ெிறு மனகவதரன உள்பட எதுவாயினும் அதற்குப் பதிலாக அவருரடய 

பாவங்களில் ெில மன்னிக்கப்படாமல் இருப்பதில்ரல. இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ 

(ைலி), அபூ ஹுரைைா (ைலி) ஆகிகயார் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

கூைியதாவது: "தீரம தெய்பவர் அதற்குரிய தண்டரன வழங்கப்படுவார்'' (4:123) 

எனும் இரைவெனம் அருளப்தபற்ைகபாது, அது முஸ்லிம்களுக்குக் கடுரமயான 

கவரலரய ஏற்படுத்தியது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"(நற்தெயல்களில்) நடுநிரலயாகச் தெயல்படுங்கள்; ெரியானரதச் தெய்யுங்கள். 

(நாம் மிகப் தபரிய அளவில் வழிபாடுகள் தெய்யவில்ரலகய என வருந்தாதீர்கள்.) 

ஏதனனில், கால் இடைி (காயமரடவது), அல்லது முள் ரதப்பது உள்பட ஒரு 

முஸ்லி முக்கு ஏற்படும் ஒவ்தவாரு துன்பமும் அவருக்குப் பாவப் பரிகாைமாககவ 

அரமயும்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 

வந்துள்ளது. முஸ்லிம் (பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான்) கூறுகிகைன்: (இந்த 

ஹதீஸின் அைிவிப்பாளர்ததாடரில் இடம்தபற்றுள்ள) இப்னு முரஹஸின் 

என்பவர், மக்காவாெியான உமர் பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் முரஹஸின் 

என்பவர் ஆவார். 

 

 5031 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (உடல் நலிவுற்ைிருந்த) உம்முஸ் ஸாயிப் 

அல்லது உம்முல் முெய்யப் எனும் தபண்மணியிடம் (உடல்நலம் விொரிக்கச்) 

தென்ைார்கள். அப்கபாது "உம்முஸ் ஸாயிகப! அல்லது உம்முல் முெய்யகப! 

உமக்கு என்ன கநர்ந்தது? ஏன் நடுங்கிக்தகாண்டிருக்கிைாய்?'' என்று ககட்டார்கள். 

அதற்கு அப்தபண், "காய்ச்ெல். அதில் அல்லாஹ் வளம் கெர்க்காமல் இருக்கட்டும்!'' 

என்று கூைினார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "காய்ச்ெரல 

ஏொகத! ஏதனனில் அது, தகால்லனின் உரல இரும்பின் துருரவ 

அகற்ைிவிடுவரதப் கபான்று, ஆதமின் மக்களின் (மனிதர்களின்) தவறுகரள 

அகற்ைி விடுகிைது'' என்று கூைினார்கள்.  
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5032 அதாஉ பின் அபைீபாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) இப்னு 

அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் என்னிடம், "தொர்க்கவாெிகளில் ஒரு தபண்மணிரய 

உங்களுக்குக் காட்டட்டுமா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ெரி! (காட்டுங்கள்)'' என்று 

தொன்கனன். அவர்கள், "(இகதா) இந்தக் கறுப்பு நிைப் தபண்மணிதான் அவர். இவர் 

(ஒரு தடரவ) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் வலிப்பு கநாயால் 

பாதிக்கப்படுகிகைன். அப்கபாது (என் உடலிலிருந்து ஆரட விலகி) உடல் 

திைந்துதகாள்கிைது. ஆககவ, எனக்காக அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்தியுங்கள்' 

என்ைார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ நிரனத்தால் தபாறுரமயாக இருக்கலாம். 

(இதற்குப் பதிலாக) உனக்குச் தொர்க்கம் கிரடக்கும். நீ விரும்பினால் உனக்குக் 

குணமளிக்கும்படி அல்லாஹ்விடம் நான் கவண்டுகிகைன்'' என்று தொன்னார்கள். 

இப்தபண்மணி "நான் தபாறுரமயாககவ இருந்துவிடு கிகைன். ஆயினும், (வலிப்பு 

வரும்கபாது ஆரட விலகி) என் உடல் திைந்துதகாள்கிைது. அப்படித் 

திைக்காமலிருக்க அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்தியுங்கள்' என்று தொன்னார். 

அவ்வாகை நபி (ஸல்) அவர்கள் இப்தபண்ணுக்காகப் பிைார்த்தரன தெய்தார்கள்'' 

என்ைார்கள்.28 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

பாடம்: 15 அநீதியிரழப்பது தரட தெய்யப்பட்டதாகும்.29  

 

5033 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் வளமும் உயர்வும் 

மிக்க அல்லாஹ் பின்வருமாறு கூைியதாக அைிவித்தார்கள்: என் அடியார்ககள! 

அநீதியிரழப்பரத எனக்கு நாகன தரட தெய்துதகாண்கடன். அரத 

உங்களிரடகய யும் தரட தெய்யப்பட்டதாக ஆக்கிவிட்கடன். ஆககவ, நீங்கள் 

ஒருவருக்தகாருவர் அநீதி யிரழக்காதீர்கள். என் அடியார்ககள! உங்களில் யாரை 

நான் நல்வழியில் தெலுத் திகனகனா அவர்கரளத் தவிை மற்ை அரன வரும் வழி 
தவைியவர்ககள. ஆககவ, என்னிடகம நல்வழியில் தெலுத்துமாறு ககளுங்கள். 

உங்கரள நான் நல்வழியில் தெலுத்துகவன். என் அடியார்ககள! உங்களில் 

யாருக்கு நான் உணவளித்துள்களகனா அவர்கரளத் தவிை மற்ை அரனவரும் 

பெித்தி ருப்பவர்ககள. ஆககவ, என்னிடகம உணவாதாைத்ரதக் ககளுங்கள். நான் 

உங்களுக்கு உணவளிக் கிகைன். என் அடியார்ககள! உங்களில் யாருக்கு நான் 

ஆரடயணிவித்துள்களகனா அவர்கரளத் தவிை மற்ை அரனவரும் 

நிர்வாணமானவர்ககள. ஆககவ, என்னிடகம ஆரட ககளுங்கள். நான் உங்களுக்கு 

ஆரடயணி விக்கிகைன். என் அடியார்ககள! நீங்கள் இைவிலும் பகலிலும் பாவம் 

தெய்கிைரீ்கள். நான் அரனத்துப் பாவங்கரளயும் மரைத்துக் தகாண்டிருக்கிகைன். 
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ஆககவ, என்னிடகம பாவமன்னிப்புக் ககாருங்கள். நான் உங்கள் பாவங்கரள 

மன்னிக்கிகைன். என் அடியார்ககள! உங்களால் எனக்கு எவ்விதத் தீங்கும் அளிக்க 

முடியாது; கமலும், உங்களால் எனக்கு எவ்விதப் பயனும் அளிக்க முடியாது. என் 

அடியார்ககள! உங்களில் முற்காலத்தார், பிற்காலத்தார், மனிதர்கள், ஜின்கள் 

ஆகிய அரனவரும் உங்களில் மிகவும் இரையச்ெமுரடய ஒரு மனிதரைப் 

கபான்று மாைிவிட்டாலும் அது எனது ஆட்ெியில் எரதயும் அதிகமாக்கி 
விடுவதில்ரல. என் அடியார்ககள! உங்களில் முற்காலத்தார், பிற்காலத்தார், 

மனிதர்கள், ஜின்கள் ஆகிய அரனவரும் மிகவும் தீய மனிதர் ஒருவரைப் கபான்று 

மாைிவிட்டாலும் அது எனது ஆட்ெியில் எரதயும் குரைத்துவிடப்கபாவதில்ரல. 

என் அடியார்ககள! உங்களில் முற்காலத்தார், பிற்காலத்தார், மனிதர்கள், ஜின்கள் 

ஆகிய அரனவரும் கெர்ந்து ஒகை திைந்த தவளியில் நின்று என்னி டத்தில் (தத்தம் 

கதரவகரளக்) ககாரினாலும் ஒவ்தவாரு மனிதருக்கும் அவர் ககட்பரத நான் 

தகாடுப்கபன். அது என்னிடத்தில் இருப்பவற்ைில் எரதயும் 

குரைத்துவிடுவதில்ரல; கடலில் நுரழ(த்து எடு)க்கப்பட்ட ஊெி (தண்ணரீைக்) 

குரைப்பரதப் கபான்கை தவிை (குரைக்காது)! என் அடியார்ககள! நீங்கள் 

தெய்துவரும் நல்லைங்கரள நான் உங்களுக்காக எண்ணிக் கணக்கிடுகிகைன். 

பிைகு அதன் நற்பலரன நான் முழுரமயாக வழங்குகவன். நல்லரதக் கண்டவர் 

அல்லாஹ்ரவப் கபாற்ைிப் புகழட்டும். அல்லரதக் கண்டவர் தம்ரமகய 

தநாந்துதகாள்ளட்டும்! (இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) ெயதீ் பின் அப்தில் 

அஸீஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: (இந்த ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்த) 

அபூஇத்ரீஸ் அல்கவ்லான ீ(ைஹ்) அவர்கள் இந்த ஹதீஸ் குத்ெிரய 

அைிவிக்கும்கபாது, (இந்த இரைச்தெய்திரயக் கண்ணியப்படுத்துவதற்காக) 

முழந்தாளிட்டு நின்றுதகாள்வார்கள். - அபூதர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கும் 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமுஸ்ஹிர் (ைஹ்) அவர்கள் வாயிலாக மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், மர்வான் பின் 

முஹம்மத் (ைஹ்) அவர்ககள அபூமுஸ்ஹிர் (ைஹ்) அவர்கரளவிட ஹதீஸ் 

அைிவிப்பில் முழுரமயானவர் ஆவார். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைி 
விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ைலி) 
அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் 

அநீதியிரழப்பரத என்மீதும் தரட தெய்துதகாண்கடன். என் அடியார்கள் மீதும் 

தரட தெய்துவிட்கடன். ஆககவ, நீங்கள் ஒருவருக்தகாருவர் அநீதி இரழக்கா 

தீர்கள்'' என்று வளமும் உயர்வும் மிக்க தம் இரைவனிடமிருந்து கூைியதாக 
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ஹதீஸ் ஆைம் பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 

கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. ஆயினும், அபூஇத்ரீஸ் அல்கவ்லான ீ(ைஹ்) 

அவர்கள் அைிவித்த கமற்கண்ட ஹதீகஸ இரதவிட முழுரமயானதாகும். 

 

 5034 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 

அநீதியிரழப்பதிலிருந்து தவிர்ந்துதகாள் ளுங்கள். ஏதனனில் அநீதியானது, 

மறுரம நாளில் பல இருள்களாகக் காட்ெி தரும். கருமித்தனத்திலிருந்து 

தவிர்ந்துதகாள்ளுங்கள். ஏதனனில் கருமித்தனமானது, உங்களுக்கு 

முன்னிருந்தவர்கரள அழித்தது; இைத்தங்கரளச் ெிந்துவதற்கும் இரைவனால் 

அவர்களுக்குத் தரட தெய்யப்பட்டவற்ரை அனுமதிக்கப்பட்டரவயாக ஆக்கிக் 

தகாள்வதற்கும் தூண்டுககாலாக இருந்தது. இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

5035 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அநீதி, மறுரம நாளில் 

பல இருள்களாகக் காட்ெி தரும். இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.30  

 

5036 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு முஸ்லிம் 

மற்தைாரு முஸ்லிமின் ெககாதைன் ஆவான். அவனுக்கு அநீதியி 
ரழக்கவுமாட்டார்; (பிைைது அநீதிக்கு அவன் ஆளாகும்படி) அவரனக் 

ரகவிட்டுவிடவு மாட்டார். யார் தம் ெககாதைனின் கதரவரய நிரைவு 

தெய்வதில் ஈடுபட்டிருக்கிைாகைா அவைது கதரவரய நிரைவு தெய்வதில் 

அல்லாஹ்வும் ஈடுபட்டிருக்கிைான். யார் ஒரு முஸ்லிமின் ஒரு துன்பத்ரத 

நீக்குகிைாகைா அதற்குப் பகைமாக அவரைவிட்டு அல்லாஹ் மறுரம நாளில் 

அவருரடய துன்பங்களில் ஒன்ரை நீக்குகிைான். யார் ஒரு முஸ்லிமின் 

குரைகரள மரைக்கிைாகைா அவருரடய குரைகரள மறுரம நாளில் 

அல்லாஹ்வும் மரைக்கிைான். இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.31  

 

5037 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மக்களிடம்), "திவாலாகிப்கபானவன் என்ைால் யார் என்று 

உங்களுக்குத் ததரியுமா?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள், "யாரிடம் தவள்ளிக் காகொ 

(திர்ஹம்) தபாருட்ககளா இல்ரலகயா அவர்தான் எங்கரளப் தபாறுத்தவரை 

திவாலானவர்'' என்று பதிலளித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"என் ெமுதாயத்தாரில் திவாலாகிப்கபானவர் ஒருவைாவார். அவர் மறுரம நாளில் 
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ததாழுரக, கநான்பு, ஸகாத் ஆகியவற்றுடன் வருவார். (அகத கநைத்தில்) அவர் 

ஒருவரைத் திட்டியிருப்பார். ஒருவர்மீது அவதூறு தொல்லியிருப்பார். ஒருவைது 

தபாருரள (முரைககடாகப்) புெித்திருப்பார். ஒருவைது இைத்தத்ரதச் 

ெிந்தியிருப்பார். ஒருவரை அடித்திருப்பார். ஆககவ, அவருரடய 

நன்ரமகளிலிருந்து ெில இவருக்குக் தகாடுக்கப்படும்; இன்னும் ெில அவருக் குக் 

தகாடுக்கப்படும். அவருரடய நன்ரமகளிலிருந்து எடுத்துக் தகாடுப்பதற்குமுன் 

நன்ரமகள் தீர்ந்துவிட்டால், (அவைால் பாதிக்கப்பட்ட) மக்களின் 

பாவங்களிலிருந்து ெில எடுக்கப்பட்டு, இவர்மீது கபாடப்படும். பிைகு அவர் நைக 

தநருப்பில் தூக்கிதயைியப்படுவார் (அவகை திவாலாகிப்கபானவர்)'' என்று 

கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 

 5038 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மறுரம நாளில் 

உரிரமகரள உரியவர் களிடம் நிச்ெயமாக நீங்கள் ஒப்பரடப்பரீ்கள். எந்த 

அளவுக்தகன்ைால், தகாம்பில்லாத ஆட்டுக்காக (அரத முட்டிய) தகாம்புள்ள 

ஆட்டிடம் பழிவாங்கப்படும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

5039 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் (இவ்வுலகில்) அநீதி இரழப்ப வனுக்கு 

(விட்டுக்தகாடுத்து) அவகாெமளிப் பான். இறுதியில் அவரனப் பிடித்துவிட்டால், 

அவரனத் தப்பவிடமாட்டான்'' என்று கூைி விட்டு, "அநீதி இரழத்த 

ஊர்(க்காைர்)கரளப் பிடிக்கும்கபாது இவ்வாகை உம்முரடய இரை வன் 

பிடிக்கிைான். அவனது பிடி வரதக்கக்கூடியது; கடுரமயானது'' (11:102) எனும் 

இரைவெனத்ரத ஓதிக்காட்டினார்கள்.  

 

பாடம்: 16 அநீதியிரழத்த ெககாதைனுக்கும் அநீதிக்குள்ளான ெககாதைனுக்கும் 

உதவுதல்.  

 

5040 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு கபாரின்கபாது) 

முஹாஜிர்களில் ஓர் இரளஞரும் அன்ொரிகளில் ஓர் இரளஞரும் ெண்ரட 

யிட்டுக்தகாண்டனர். அப்கபாது "அந்த முஹாஜிர்' அல்லது "முஹாஜிர்கள்', 

"முஹாஜிர்ககள (உதவிக்கு வாருங்கள்)'' என்று அரழத்தார். அந்த அன்ொரி, 

"அன்ொரிககள! (உதவிக்கு வாருங்கள்)!'' என்று அரழத்தார். அப்கபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புைப்பட்டு வந்து, "என்ன இது, அைியாரமக் 
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காலத்தவரின் கூப்பாடு?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "இல்ரல; 

அல்லாஹ்வின் தூதகை! இரளஞர்கள் இருவர் ெண்ரடயிட்டுக்தகாண்டனர். 

அவர்களில் ஒருவர் மற்ைவரின் புட்டத்தில் அடித்துவிட்டார்'' என்று கூைினர். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பிைச்ெிரன இல்ரல. ஒருவர் தம் 

ெககாதைர் அநீதியிரழப் பவைாக இருக்கும் நிரலயிலும் அநீதிக்குள்ளானவைாக 

இருக்கும் நிரலயிலும் அவருக்கு உதவட்டும். (அது எவ்வாதைனில்) அவர் 

அநீதியிரழப்ப வைாக  
 
5041 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் ("பனூ 

முஸ்தலிக்' எனும்) ஓர் அைப்கபாரில் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந் கதாம். 

அப்கபாது முஹாஜிர்களில் ஒருவர் அன்ொரிகளில் ஒருவரை (விரளயாட்டாக)ப் 

புட்டத்தில் அடித்துவிட்டார். அப்கபாது (அடி வாங்கிய) அன்ொரி, "அன்ொரிககள! 

(உதவிக்கு வாருங்கள்)'' என்று அரழத்தார். அந்த முஹாஜிர், "முஹாஜிர்ககள! 

(உதவிக்கு வாருங்கள்)'' என்று அரழத்தார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் (வந்து), "இது என்ன அைியாரமக் காலக் கூப்பாடு?'' என்று 

ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! முஹாஜிர்களில் ஒருவர் 

அன்ொரிகளில் ஒருவரைப் புட்டத்தில் அடித்துவிட்டார்'' என்று கூைினர். அப்கபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இத்தரகய கூப்பாடுகரளக் 

ரகவிடுங்கள். (இன மாச்ெரியங்கரளத் தூண்டு கின்ை) இக்கூப்பாடுகள் நாற்ைம் 

வெீக்கூடியரவ'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது (மதீனாவாெியான 

நயவஞ்ெகர்களின் தரலவர்) அப்துல்லாஹ் பின் உரப இரதக் ககட்டுவிட்டு 

"அப்படியா அவர்கள் (முஹாஜிர்கள்) தெய்துவிட்டார்கள்? அல்லாஹ்வின் 

மீதாரண யாக! நாங்கள் மதீனாவுக்குத் திரும்பிச் தென்ைால் (எங்கள் 

இனத்தாைான) கண்ணியவான்கள் இழிந் கதா(ைாகிய முஹாஜி)ர்கரள நிச்ெயமாக 

அங்கிருந்து தவளிகயற்ைிவிடுவர்'' என்று (அன்ொரிகளுக் காகப்) கபெினார். 

(இச்தெய்தி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கும் கதாழர்களுக்கும் 

எட்டியகபாது) உமர் (ைலி) அவர்கள் எழுந்து, "என்ரன விடுங்கள். இந்த 

நயவஞ்ெகனின் கழுத்ரத தவட்டிவிடுகிகைன்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவரை விட்டுவிடுங்கள். முஹம்மத் தம் 

கதாழர்கரளகய தகாரல தெய்கிைார் என்று மக்கள் கபெிவிடக் கூடாது'' என்று 

தொன்னார்கள்.32 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

5042 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முஹாஜிர்களில் 

ஒருவர் அன்ொரிகளில் ஒருவரைப் புட்டத்தில் அடித்துவிட்டார். அந்த அன்ொரி 
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நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து அவரைப் பழிக்குப் பழி வாங்க கவண்டு தமனக் 

ககாரினார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இத்தரகய (இன மாச்ெரியங்கரளத் 

தூண்டும்) கூப்பாடுகரள விடுங்கள். இரவ நாற்ைம் வெீக்கூடியரவ'' என்று 

தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 

 பாடம்: 17 இரைநம்பிக்ரகயாளர்கள் ஒருவருக் தகாருவர் அன்பு தெலுத்துவதும் 

பரிவு காட்டுவதும் கதாள் தகாடுத்து ஒத்துரழப்பதும்.  

 

5043 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 

இரைநம்பிக்ரகயாளர்கள் ஒருவருக் தகாருவர் (ஒத்துரழக்கும் விையத்தில்) 

ஒரு கட்டடத்ரதப் கபான்ைவர்கள் ஆவர். கட்டடத் தின் ஒரு பகுதி மற்தைாரு 

பகுதிக்கு வலு கெர்க்கிைது. இரத அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.33 இந்த ஹதீஸ் ஏழு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

5044 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவருக்தகாருவர் 

அன்பு தெலுத்துவதிலும் கருரண புரிவதிலும் பரிவு காட்டுவதிலும் இரை 

நம்பிக்ரகயாளர்களின் நிரலயானது, ஓர் உடலின் நிரலரயப் கபான்ைதாகும். 

உடலின் ஓர் உறுப்பு சுகவனீமரடந்தால், அதனுடன் மற்ை உறுப்புகளும் 

(கெர்ந்துதகாண்டு) உைங்காமல் விழித்துக்தகாண்டிருக்கின்ைன. அத்துடன் உடல் 

முழுவதும் காய்ச்ெலும் கண்டுவிடுகிைது. இரத நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.34 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

5045 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 

இரைநம்பிக்ரகயாளர்கள் ஒகை மனித ரனப் கபான்ைவர்கள். அவனுக்குத் 

தரலயில் சுகவனீகமற்பட்டால் உடல் முழுவதும் காய்ச்ெல் கண்டுவிடுகிைது. 

அதனுடன் மற்ை உறுப்புகளும் (கெர்ந்துதகாண்டு) உைங்காமல் 

விழித்திருக்கின்ைன. இரத நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: முஸ்லிம்கள் ஒகை மனிதரனப் 

கபான்ைவர்கள். அவனது கண்ணுக்கு கநாய் ஏற்பட்டால், உடல் முழுவதும் 

கநாய்வாய்ப்படுகிைது. அவனது தரலக்கு கநாய் ஏற்பட்டால், உடல் முழுவதும் 

கநாய் காண்கிைது. இரத நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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பாடம்: 18 ஏசுவதற்கு வந்துள்ள தரட  

 

5446 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவரைதயாருவர் 

ஏெிக்தகாள்ளும் இருவரில் முதலில் ஏெ ஆைம்பித்தவரைகய குற்ைம் ொரும்; 

அநீதிக்குள்ளானவர் வைம்பு மீைாத வரை!35 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

பாடம்: 19 மன்னிப்பும் பணிவும் விரும்பத்தக்க குணங்களாகும்.  

 

5447 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தர்மம் தெல்வத்ரதக் 

குரைப்பதில்ரல. மன்னிப்பதால் ஓர் அடியாருக்கு அல்லாஹ் கண்ணியத் ரதகய 

அதிகப்படுத்துகிைான். அல்லாஹ்வுக்காக ஒருவர் பணிவு காட்டினால் அவரை 

அல்லாஹ் உயர்த்தாமல் இருப்பதில்ரல.36 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 

 பாடம்: 20 புைம் கபசுவது தரட தெய்யப்பட்ட தாகும்.37  

 

5048 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), "புைம் கபசுதல் என்ைால் என்னதவன்று 

உங்களுக்குத் ததரி யுமா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "அல்லாஹ்வும் 

அவனுரடய தூதருகம நன் கைிந்தவர்கள்'' என்று பதிலளித்தனர். அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் உம்முரடய ெககாதைரைப் பற்ைி அவர் விரும்பாத 

ஒன்ரைக் கூறுவதாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள். அப்கபாது, "நான் தொல்லும் 

குரை என் ெககாதைரிடம் இருந்தாலுமா? (புைம் கபசுதலாக ஆகும்), கூறுங்கள்'' 

என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் 

தொல்லும் குரை உம்முரடய ெககாதைரிடம் இருந்தால்தான், நீர் அவரைப் பற்ைிப் 

புைம் கபெினரீ் என்ைாகும். நீர் தொன்ன குரை அவரிடம் இல்லாவிட்டாகலா, நீர் 

அவரைப் பற்ைி அவதூறு தொன்னவைாவரீ்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் 

மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

பாடம்: 21 அல்லாஹ் ஒருவைது குரைரய இவ்வுலகில் மரைத்துவிட்டால், 

மறுரமயிலும் அரத அவன் மரைப்பான் எனும் நற்தெய்தி. 
 

2366

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பெற்றோருக்க� நன்ைம பெய்வதும்...



 
 
 

 5049 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் ஓர் அடியாரின் குரைரய 

இவ்வுலகில் மரைத்துவிட்டால், அரத அவன் மறுரம நாளிலும் மரைக்காமல் 

இருப்பதில்ரல. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

5050 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் அடியார் மற்கைார் அடியாரின் 

குரைரய இவ்வுலகில் மரைத்தால், அவரு ரடய குரைரய அல்லாஹ் மறுரம 

நாளில் மரைக்காமல் இருப்பதில்ரல. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

பாடம்: 22 அருவருப்பாகப் கபசும் ஒருவரிடமி ருந்து தம்ரமத் தற்காத்துக்தகாள்வ 

தற்காக அவரிடம் ஒருவர் கனிவாகப் கபசுவது.  

 

5051 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: ஒரு மனிதர் (எங்கள் வடீ்டுக்குள் வை) 

நபி (ஸல்) அவர்களிடம் அனுமதி ககட்டார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"அவரை உள்கள வைச் தொல்லுங்கள். அந்தக் கூட்டத்தாரிகலகய (இவர்) 

கமாெமானவர்'' என்று அவரைப் பற்ைிச் தொன்னார்கள். (வடீ்டுக்கு உள்கள) அவர் 

வந்தகபாது (எல்லாரிடமும் கபசுவரதப் கபான்கை) அவரிட(மு)ம் நபி (ஸல்) 

அவர்கள் கனிவாகப் கபெினார்கள். (அவர் கபெிவிட்டு எழுந்து தென்ைதும்) நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நீங்கள் அவரைக் குைித்து ஒரு விதமாகச் தொன்னரீ்கள். 

பிைகு அவரிடகம கனிவாகப் கபெினரீ்ககள?'' என்று ககட்கடன். அப்கபாது நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "ஆயிைா! அல்லாஹ்விடம் மறுரம நாளில் தகுதியால் மிகவும் 

கமாெமானவர் யாதைனில், மக்கள் எவைது அருவருப்பான கபச்சுகளிலிருந்து 

(தம்ரமத்) தற்காத்துக் தகாள்ள ஒதுங்கிக்தகாள்கிைார்ககளா அவர்தான். 

(அருவருப்பான கபச்சுகள் கபசும் அவர் குைித்து எச்ெரிக்ரக தெய்யகவ அவரைப் 

பற்ைி அவ்வாறு தொன்கனன்)'' என்ைார்கள்.38 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) 
அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 

(வார்த்ரதகளில் ெிைிது கவறுபாட்டுடன்) வந்துள்ளது.  

 

பாடம்: 23 நளினத்தின் ெிைப்பு39  

 

5052 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நளினத்ரத இழந்தவர் நன்ரமகரள 

இழந்தவர் ஆவார். இரத ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.  
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5053 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நளினத்ரத இழந்தவர் 

நன்ரமரய இழந்தவர் ஆவார். இரத ஜரீர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் ஏழு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

5054 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நளினத்ரத இழந்தவர் 

நன்ரமகரள இழந்தவர் ஆவார். இரத ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

5055 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "ஆயிைா! அல்லாஹ் 

தமன்ரம யானவன். தமன்ரமயான கபாக்ரககய அவன் விரும்புகிைான். 

வன்ரமக்கும் பிைவற் றுக்கும் வழங்காதரததயல்லாம் அவன் தமன் ரமக்கு 

வழங்குகிைான்'' என்று கூைினார்கள்.  

 

5056 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தமன்ரம எதில் இருந்தாலும், அரத அது 

அழகாக்கிவிடும். தமன்ரம அகற்ைப்பட்ட எந்த ஒன்றும் அலங்ககாலமாகிவிடும். 

இரத நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவி யார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி 
ைார்கள்.  

 

5057 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் 

பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 

(பயணத்துக்குப் பழக்கப்படாத) முைட்டு சுபாவ முரடய ஒட்டகம் ஒன்ைில் ஏைிச் 

தென்ைார்கள். அப்கபாது அரத விைட்டலானார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(ஆயிைா!) நளினத் ரதக் 

ரகயாள்வாயாக'' என்று கூைிவிட்டு, கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்று 

கூைியதாகக் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

 

பாடம்: 24 கால்நரடகள் முதலியவற்ரைச் ெபிப்பது தரட 

தெய்யப்பட்டதாகும். 

 

 5058 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயணத்திலிருந்தகபாது, அன்ொரிகளில் ஒரு தபண் 

ஒட்டகதமான்ைின்மீது அமர்ந்திருந்தார். அந்த ஒட்டகம் முைண்டு பிடித்தகபாது 

அப்தபண் அ(ந்த ஒட்டகத்)ரதச் ெபித்தார். இரதச் தெவியுற்ை அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அதன் மீதுள்ளவற்ரை அகற்ைிவிட்டு, அரத விட்டு 

விடுங்கள். ஏதனனில், அது ொபத்திற்குள்ளா னதாகும்'' என்று கூைினார்கள்.40 

அரதயடுத்து அந்த ஒட்டகம் மக்களி ரடகய நடந்து தெல்வரதயும், அரத 

எவரும் ெீண்டாமலிருந்தரதயும் இப்கபாதும் நான் பார்ப்பரதப் கபான்றுள்ளது. 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 

 5059 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 

கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 

ஹம்மாத் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அந்தச் ொம்பல் நிை ஒட்ட கத்ரத நான் 

இப்கபாதும் பார்ப்பரதப் கபான் றுள்ளது'' என்று இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. அப்துல் வஹ்ஹாப் அஸ்ஸகஃப ீ(ைஹ்) 

அவர்களது அைிவிப்பில், "அதன் மீதுள்ளவற்ரை அகற்ைிவிட்டு அரத 

தவறுகமனியாக விட்டுவிடுங்கள். ஏதனனில், அது ொபத்துக்குரியதாகும்'' என்று 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

 

5060 அபூபர்ஸா அல்அஸ்லமீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஓர் அடிரமப் தபண் 

ஒட்டகதமான்ைின் மீதிருந்த(படி பயணம் தெய்துதகாண்டிருந்)தார். அதன் மீது 

மக்களின் பயணச் ொதனங்கள் ெில இருந்தன. (முன்கன) தென்றுதகாண்டிருந்த 

நபி (ஸல்) அவர்கரளயும் குறுகலான மரல வருவரதயும் கண்ட அப்தபண், 

"ஹல்!'' என அந்த ஒட்டகத்ரத அதட்டிவிட்டு, "இரைவா! இ(ந்த ஒட்டகத்)ரத நீ 

ெபிப்பாயாக!'' என்று பிைார்த்தித்தார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "ொபத்ரதச் 

சுமந்துவரும் இந்த ஒட்டகம் நம்முடன் வை கவண்டாம்'' என்று கூைினார்கள். 

 

 5061 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில், "இல்ரல; அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 

அல்லாஹ்வின் ொபத்ரதச் சுமந்துள்ள எந்த வாகனமும் நம்முடன் வை 

கவண்டாம் என்கைா, அல்லது இரதப் கபான்கைா கூைியதாகக் கூடுதலாக இடம் 

தபற்றுள்ளது.  

 

5062 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "ஒரு வாய்ரமயாளர் அதிகமாகச் ொபமிடுப வைாக இருப்பது தகாது'' 

என்று தொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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 5063 ரஸத் பின் அஸ்லம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல் மலிக் பின் 

மர்வான் (தம் விருந்தி னைாக வந்திருந்த நபித்கதாழியரில் ஒருவைான) உம்முத் 

தர்தா (ைலி) அவர்களுக்குத் தம் ொர்பாக வடீ்டு அலங்காைப் தபாருட்கரள 

அனுப்பிரவத்தார். (உம்முத் தர்தா (ைலி) அவர்கரளத் தம் மரனவியரின் 

இல்லத்திற்கு வைவரழத்து அவரிடம் நபிதமாழிகரளக் ககட்பார்.) ஒரு நாள் 

இைவில் அப்துல் மலிக் எழுந்து தம் ஊழியரை அரழத்தார். அவர் தாமதமாக வந்த 

கபாது அவரைச் ெபித்தார். காரலயானதும் அப்துல் மலிக்கிடம் உம்முத் தர்தா 

(ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: இன்ைிைவு நீங்கள் உங்கள் ஊழியரை அரழத்தகபாது, 

அவரைச் ெபிப்பரத நான் தெவியுற்கைன். (என் கணவர்) அபுத்தர்தா (ைலி) அவர்கள் 

பின்வருôறு கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "அதிகமாகச் ெபிப்பவர்கள் மறுரம நாளில் பரிந்துரைப்ப வர்களாககவா 

ொட்ெியமளிப்பவர்களாககவா இருக்கமாட்டார்கள்'' எனக் கூைினார்கள். - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் ரஸத் பின் அஸ்லம் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 

நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 

 5064 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அதிகமாகச் 

ெபிப்பவர்கள் மறுரம நாளில் ொட்ெியமளிப்பவர்களாககவா பரிந்துரைப்பவர் 

களாககவா இருக்கமாட்டார்கள். இரத அபுத்தர்தா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 

 5065 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! தாங்கள் இரணரவப்பாளர்களுக் தகதிைாக(ச் 

ொபமிட்டுப்) பிைார்த்தியுங்கள்'' என்று கூைப்பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"நான் ொபமிடுபவனாக அனுப்பப்படவில்ரல. நான் அருளாககவ 

அனுப்பப்தபற்றுள் களன்'' என்று கூைினார்கள்.41 இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

பாடம்: 25 நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒருவருக்தகதிைாகப் பிைார்த்திக்ககவா ஏெகவா 

ெபிக்ககவா தெய்து, அவற்றுக்கு அவர் தகுதியானவைாக இல்லாதிருந்தால், 

அவருக்கு அது பாவப் பரிகாைமாகவும் நற்பலனாகவும் அருளாகவும் 

மாைிவிடும்.42 

 

 5066 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களிடம் இைண்டு கபர் வந்தார்கள்; நபியவர்களிடம் எரதப் பற்ைிகயா 

கபெினார் கள். அவர்கள் என்ன கபெினார்கள் என்பது எனக்குத் ததரியவில்ரல. 
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அவர்கள் இரு வரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கரளக் 

ககாபப்படுத்திவிட்டனர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

அவ்விருவரையும் ெபித்து ஏெிவிட்டார்கள். அவர்கள் இருவரும் தென்ைதும், நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நன்ரமகளில் எரதகயனும் யார் 

அரடந்துதகாண்டாலும், இவ்விருவர் (மட்டும்) அரத அரடயப்கபாவ தில்ரல'' 

என்று கூைிகனன். அதற்கு "அது எதனால்?'' என்று நபியவர்கள் ககட்டார்கள். நான், 

"அவ்விருவரையும் தாங்கள் ெபித்தீர் ககள? ஏெினரீ்ககள?'' என்று பதிலளித்கதன். 

அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் என் இரைவனிடம் 

நிபந்தரனயிட்டுக் கூைியுள்ளரத நீ அைியவில்ரலயா? "இரைவா! நான் ஒரு 

மனிதகன! நான் முஸ்லிம்களில் ஒருவரைச் ெபித்திருந்தால், அல்லது 

ஏெியிருந்தால் அரத அவருக்குப் பாவப் பரிகாைமாகவும் நன்ரமயாகவும் 

ஆக்கிவிடுவாயாக' என்று கூைியுள்களன்'' என்ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

கமலும் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஈொ 

பின் யூனுஸ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அவர்கள் இருவரும் அல்லாஹ் 

வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் தனியாகப் கபெினர். அப்கபாது அவ்விருவரையும் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏெினார்கள்; ெபித்தார்கள். பிைகு 

அவ்விருவரையும் தவளிகயற்ைிவிட்டார்கள்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

 

5067 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "இரைவா! நான் ஒரு மனிதகன. ஆககவ, நான் முஸ்லிம்களில் 

எவரைகயனும் ஏெியிருந் தால், அல்லது ெபித்திருந்தால், அல்லது அடித் 

திருந்தால் அவற்ரை அவருக்குப் பாவப் பரிகாைமாகவும் அருளாகவும் 

மாற்ைிடுவாயாக!'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்கள் வாயிலாகவும் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடரில் வந்துள்ளது. ஆயினும் 

அதில், "பாவப் பரிகாைமாகவும் நன்ரமயாகவும் (மாற்ைிடுவாயாக!)'' என்று 

இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஈொ பின் யூனுஸ் 

(ைஹ்) அவர்கள் "நன்ரமயாகவும்' என்பரத அபூ ஹுரைைா (ைலி) அவர்களின் 

அைிவிப்பிலும், "அருளாகவும்' என்பரத ஜாபிர் (ைலி) அவர் களது அைிவிப்பிலும் 

இடம்தபைச் தெய்துள் ளார்கள். 

 

 5068 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "இரைவா! 

நான் உன்னிடம் ஓர் உறுதிதமாழி எடுக்கிகைன். அதற்கு நீ மாறு தெய்யமாட்டாய். 

(அது) நான் ஒரு மனிதகன. ஆககவ, நான் எந்த இரைநம்பிக்ரகயாளரை யாவது 
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(கடிந்து தகாண்டு) மனகவதரனப்படுத்தியிருந்தால், ஏெியிருந்தால், 

ெபித்திருந்தால், அடித் திருந்தால், அரதகய அவருக்கு அருளாகவும் பாவப் 

பரிகாைமாகவும் மறுரம நாளில் உன்னிடம் அவருக்கு தநருக்கத்ரத ஏற்படுத்தும் 

அம்ெமாகவும் மாற்ைிவிடுவாயாக!'' என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் ("அவரை 

அடித்திருந்தால்' என்ப ரதக் குைிக்க) "ஜலத்துஹு' )ைீóகூóகுøõடூõõ( என்கை 

இடம்தபற்றுள்ளது. இது அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களின் தமாழி வழக்காகும். 

(ஹதீஸின் மூலத்தில் இருப்பது) "ஜலத்துஹு')ைீóகூóகுúஸீõடூõ( என்பகதயாகும். 

- கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் 

பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

5069 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "இரைவா! முஹம்மத் ஒரு மனிதகை! (எல்லா) மனிதர்களும் 

ககாபப்படுவரதப் கபான்கை அவரும் ககாபப்படுவார். நான் உன்னிடம் ஓர் 

உறுதிதமாழி எடுத்துள்களன். அதற்கு நீ மாறு தெய்யமாட்டாய். அதாவது நான் 

எந்த இரை நம்பிக்ரகயாளரையாவது மன கவதரனப் படுத்தியிருந்தால், 

அல்லது ஏெியிருந்தால், அல்லது அடித்திருந்தால் அரதகய அவருக் குப் பாவப் 

பரிகாைமாகவும் அவருக்கு மறுரம நாளில் உன்னிடத்தில் தநருக்கத்ரத ஏற் 

படுத்தும் அம்ெமாகவும் மாற்ைிடுவாயாக!'' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன். 

 

 5070 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "இரைவா! நான் இரைநம்பிக்ரகயுள்ள எந்த அடியாரை யாவது 

ஏெியிருந்தால், அரதகய அவருக்கு மறுரம நாளில் உன்னிடம் தநருக்கத்ரத 

ஏற்படுத்தும் அம்ெமாக மாற்ைிவிடுவாயாக!'' என்று கூைியரதக் ககட்டுள்களன்.43  

 

5071 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "இரைவா! நான் உன்னிடம் ஓர் உறுதிதமாழி எடுத்துள்களன். அதற்கு நீ 

ஒருகபாதும் மாறு தெய்யமாட்டாய். அதாவது நான் எந்த இரை 

நம்பிக்ரகயாளரையாவது ஏெியிருந்தால், அல்லது அடித்திருந்தால் அரதகய 

அவ ருக்கு மறுரமயில் பாவப் பரிகாைமாக மாற்ைி விடுவாயாக!'' என்று 

கூைியரதக் ககட்கடன். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 

வந்துள்ளது. 

 

 5072 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் ஒரு மனிதகை. நான் வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 
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என் இரைவனிடம் ஒரு நிபந் தரனரய முன்ரவத்துள்களன். (அது) நான் 

முஸ்லிம்களில் ஓர் அடியாரை ஏெியிருந்தால், அல்லது திட்டியிருந்தால், அரத 

அவருக்குப் பாவப் பரிகாைமாகவும் நன்ரமயாகவும் மாற்ைி விடுவாயாக 

(என்பதாகும்)'' என்று கூைியரதக் ககட்டுள்களன். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர் 

களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

5073 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் தாயார் உம்மு சுரலம் 

(ைலி) அவர்களிடம் அநாரதச் ெிறுமி ஒருத்தி இருந்தாள். (ஒரு முரை) 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தச் ெிறுமிரயப் பார்த்துவிட்டு, "நீயா 

அது? மிகவும் தபரியவளாகிவிட்டாகய! உன் வயது அதிகரிக்காமல் கபாகட்டும்!'' 

என்று கூைினார்கள். அந்த அநாரதச் ெிறுமி அழுதுதகாண்கட உம்மு சுரலம் (ைலி) 
அவர்களிடம் திரும்பிச் தென்ைாள். உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்கள், "மககள! 

உனக்கு என்ன கநர்ந்தது?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அந்தச் ெிறுமி, "நபி (ஸல்) 

அவர்கள் என் வயது அதிகரிக்காமல் கபாகட்டும் என எனக்தகதிைாகப் 

பிைார்த்தித்துவிட்டார்கள். இனி ஒருகபாதும் என் வயது அதிகமாகாது?'' என்று 

கூைினாள். உடகன உம்மு சுரலம் (ைலி) அவர்கள் தமது முக்காட்டுத் துணிரய 

தரலயில் சுற்ைிக்தகாண்டு கவகமாகப் புைப்பட்டுச் தென்று அல்லாஹ் வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கரளச் ெந்தித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உம்மு 

சுரலகம! உமக்கு என்ன ஆயிற்று?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு உம்மு சுரலம் 

(ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் நபிகய! என்னிட மிருக்கும் அநாரதச் 

ெிறுமிக்தகதிைாகத் தாங்கள் பிைார்த்தித்தீர்களா?'' என்று ககட்டார் கள். நபி (ஸல்) 

அவர்கள், "என்ன விையம், உம்மு சுரலகம?'' என்று ககட்டார்கள். உம்மு சுரலம் 

(ைலி) அவர்கள், "அவளுரடய வயது அதிகரிக்காமல் கபாகட்டும். அவளு ரடய 

ஆயுள் கூடாமல் கபாகட்டும் எனத் தாங்கள் பிைார்த்தித்ததாக அச்ெிறுமி கூைினாள்'' 

என்ைார்கள். இரதக் ககட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெிரித்தார்கள். 

பிைகு, "உம்மு சுரலகம! நான் என் இரை வனிடம் முன்ரவத்துள்ள 

நிபந்தரனரய நீ அைிவாயா? நான் என் இரைவனிடம், "நான் ஒரு மனிதகன! 

எல்லா மனிதர்களும் மகிழ்ச்ெி யரடவரதப் கபான்று நானும் 

மகிழ்ச்ெியரடகிகைன். எல்லா மனிதர்களும் ககாபப்படுவரதப் கபான்று நானும் 

ககாபப்படுகிகைன். ஆககவ, நான் என் ெமுதாயத்தாரில் யாகைனும் ஒருவருக் 

தகதிைாகப் பிைார்த்தித்து அதற்கு அவர் தகுதியானவைாக இல்லாதிருந்தால், 

அப்பிைார்த்தரனரயகய அவருக்குப் பாவப் பரிகாைமாகவும் மறுரம நாளில் 

இரைவனிடம் தநருக்கமாக்கும் அம்ெமாகவும் மாற்ைிவிடுவாயாக!' என்ை 
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நிபந்தரனரய முன்ரவத்துள்களன்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூமஅன் அர்ைகாைீ (ைஹ்) 

அவர்களது அைிவிப்பில், (அநாரதச் ெிறுமி என்று வரும்) மூன்று இடங்களிலும் 

(அரதக் குைிக்க "யதீமா' எனும் தொல்லுக்குப் பகைமாக) "யுதய்யிமா' எனும் தொல் 

ஆளப்பட்டுள்ளது. (தபாருள்: மிகச் ெிைிய அநாரதச் ெிறுமி.) 
 

5074 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நான் 

ெிறுவர்களுடன் விரளயாடிக்தகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். உடகன நான் (ஓடிச் தென்று) ஒரு கதவுக்குப் 

பின்னால் ஒளிந்து தகாண்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் வந்து 

(தெல்லமாக) என் கதாள்களுக்கிரடகய ஒரு தட்டு தட்டிவிட்டு, "நீ கபாய் 

முஆவியா (பின் அபசீுஃப்யான்) அவர்கரள என்னிடம் வைச்தொல்'' என்று 

கூைினார்கள். (அவர் நபி (ஸல்) அவர்களின் எழுத்தைாக இருந்தார்.) அவ்வாகை 

நான் தென்றுவிட்டு வந்து, "அவர் ொப்பிட்டுக்தகாண்டிருக்கிைார்'' என்று 

தொன்கனன். பிைகு (மீண்டும்) என்னிடம், "நீ கபாய் முஆவியா அவர்கரள 

என்னிடம் வைச் தொல்'' என்று கூைினார்கள். மீண்டும் நான் தென்றுவிட்டு வந்து, 

"அவர் (இன்னும்) ொப்பிட் டுக்தகாண்டிருக்கிைார்'' என்று தொன்கனன். அப்கபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ், அவருரடய வயிரை 

நிைப்பாமல் விடட்டும்!'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், முஹம்மத் பின் 

அல்முஸன்னா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "நான் (எனக்கு இந்த ஹதீரஸ 

அைிவித்த) உமய்யா பின் காலித் (ைஹ்) அவர்களிடம், (ஹதீஸின் மூலத்தில் 

இடம்தபற்றுள்ள) "ஹத்தஅன'ீ எனும் தொல்லுக்கு என்ன தபாருள்?'' என்று 

ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் "என் பின்தரலயில் ஒரு தட்டு தட்டினார்கள்'' என்பது 

தபாருள் என்ைார்கள். 

 

 5075 கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நான் (ஒரு முரை) 

ெிறுவர்களுடன் விரளயாடிக்தகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். உடகன நான் தென்று ஒளிந்துதகாண்கடன்...'' என்று 

ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 

இடம்தபற்றுள்ளன. 
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பாடம்: 26 இைட்ரட முகத்தான் பற்ைிய பழிப்புரையும் அவனது தெயல் தரட 

தெய்யப்பட்ட தாகும் என்பதும்.44 

 

 5076 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மனிதர்களில் மிகவும் 

தீயவன், இைட்ரட முகம் தகாண்டவன் ஆவான். அவன் இவர் களிடம் 

தெல்லும்கபாது ஒரு முகத்துடனும் அவர்களிடம் தெல்லும்கபாது இன்தனாரு 

முகத்துடனும் தெல்கிைான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.45 

 

 5077 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "மனிதர்களில் மிகவும் தீயவன், இைட்ரட முகம் தகாண்டவன் ஆவான். 

அவன் இவர் களிடம் தெல்லும்கபாது ஒரு முகத்துடனும் அவர்களிடம் 

தெல்லும்கபாது இன்தனாரு முகத்துடனும் தெல்கிைான்'' என்று கூைியரத நான் 

ககட்டுள்களன். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 

 5078 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மனிதர்களிகலகய 

மிகவும் தீயவனாக இைட்ரட முகத்தாரனக் காண்பரீ்கள். அவன் இவர்களிடம் 

தெல்லும்கபாது ஒரு முகத்துடனும் அவர்களிடம் தெல்லும்கபாது இன்தனாரு 

முகத்துடனும் தெல்கிைான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

பாடம்: 27 தபாய் தரட தெய்யப்பட்டதாகும் என்பதும் தபாய்யில் அனுமதிக்கப் 

பட்டது எது என்பது பற்ைிய விளக்க மும். 

 

 5079 ஹுரமத் பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 

நபி (ஸல்) அவர்களிடம் உறுதிதமாழி அளித்த முதலாம் முஹாஜிர்களில் 

ஒருவைான என் தாயார் உம்மு குல்ஸூம் பின்த் உக்பா பின் அபமீுஐத் (ைலி) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(பைஸ்பைம் 

பிணக்கு தகாண்ட இரு தைப்பாரி டம் நல்லரதப் புரனந்து கூைி) மக்களிரடகய 

ெமாதானத்ரத ஏற்படுத்துபவர் தபாய்யர் அல்லர். அவர் நல்லரதகய தொல்கிைார்; 

நன்ரமரயகய எடுத்துரைக்கிைார்'' என்று கூறுவரத நான் ககட்கடன். இதன் 

அைிவிப்பாளைான இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 

மக்கள் தபாய் என்று தொல்லக்கூடிய எதற்கும் (மார்க்கத்தில்) அனுமதியுள்ளதாக 

நான் ககள்விப்படவில்ரல; மூன்று தபாய்கரளத் தவிை! 1. கபார் (தந்திைத்திற்காகச் 

தொல்லப்படும் தபாய்). 2. மக்களிரடகய ெமாதானத்ரத உருவாக்குவதற்காகச் 
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தொல்லப்படும் தபாய். 3. (குடும்ப ஒற்றுரமக்காக) கணவன் மரனவியிடமும், 

மரனவி கணவனிடமும் தொல்லும் தபாய். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், ொலிஹ் பின் ரகொன் 

அவர்களது அைிவிப்பில், "உம்மு குல்ஸூம் (ைலி) அவர்கள், "மக்கள் கபசும் 

தபாய்களில் மூன்ரைத் தவிை கவதைதற்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் அனுமதியளித்தரத நான் ககட்டதில்ரல; (கமற்கண்ட) மூன்று 

விையங்களில் தவிை' என்று கூைினார்கள்'' என இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட 

ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அவர் 

நன்ரமரயகய எடுத்து ரைக்கிைார்'' என்பதுவரைகய இடம்தபற் றுள்ளது. 

அதற்குப் பின்னுள்ளரவ இடம்தபை வில்ரல.  

 

பாடம்: 28 ககாள் தொல்வது தரட தெய்யப்பட் டதாகும்.46 

 

 5080 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முஹம்மத் 

(ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), ""அல்அள்ஹு' (தபாய், அவதூறு) என்ைால் 

என்னதவன்று உங்களுக்கு நான் அைிவிக்க கவண்டாமா?'' என்று ககட்டுவிட்டு, 

"அது மக்களிரடகய ககாள் தொல்வதாகும்'' என்று கூைினார்கள். கமலும், "ஒரு 

மனிதர் உண்ரம கபெிக்தகாண்கட இருப்பார். இறுதியில் "ஸித்தீக்' (மாதபரும் 

வாய்ரமயாளர்) எனப் பதிவு தெய்யப்படுவார். ஒரு மனிதர் தபாய் 

கபெிக்தகாண்கடயிருப்பார். இறுதியில் "தபரும் தபாய்யர்' எனப் பதிவு 

தெய்யப்பட்டுவிடுவார்'' என்றும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். இந்த 

ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

 

பாடம்: 29 தபாய் அருவருப்பானது; உண்ரம அழகானது என்பதும், உண்ரமயின் 

ெிைப்பும்.  

 

5081 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உண்ரம, நன்ரமக்கு 

வழிகாட்டும். நன்ரம தொர்க்கத்திற்கு வழிகாட்டும். ஒரு மனிதர் உண்ரம 

கபெிக்தகாண்கட இருப்பார். இறுதியில் அவர் "வாய்ரமயாளர்' (ஸித்தீக்) எனப் 

பதிவு தெய்யப்படுவார். தபாய், தீரமக்கு வழி வகுக்கும்; தீரம நைகத் திற்கு வழி 
வகுக்கும். ஒரு மனிதர் தபாய் கபெிக்தகாண்கடயிருப்பார். இறுதியில் அவர் 

"தபரும் தபாய்யர்' எனப் பதிவு தெய்யப்பட்டு விடுவார். இரத அப்துல்லாஹ் பின் 
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மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.47 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 

ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

5082 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உண்ரம என்பது 

நன்ரமயாகும். நன்ரம தொர்க்கத்திற்கு வழிகாட்டும். ஓர் அடியார் உண்ரமரயத் 

கதர்ந்ததடுத்துப் கபெிக் தகாண்கட இருப்பார். இறுதியில் அல்லாஹ் விடம் 

"வாய்ரமயாளர்' (ஸித்தீக்) எனப் பதிவு தெய்யப்பட்டுவிடுவார். தபாய் என்பது 

தீரம யாகும். தீரம நைக தநருப்புக்கு வழி வகுக்கும். ஓர் அடியார் தபாய்ரயத் 

கதர்ந்ததடுத்துப் கபெிக்தகாண்கட இருப்பார். இறுதியில் "தபாய்யர்' எனப் பதிவு 

தெய்யப்பட்டுவிடுவார். இரத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

5083 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உண்ரமகய கபசுங்கள். 

உண்ரம நன்ரமக்கு வழிகாட்டும். நன்ரம தொர்க்கத்திற்கு வழிகாட்டும். ஒரு 

மனிதர் உண்ரம கபெிக்தகாண்கட இருப்பார்; அரத கதர்ந்ததடுத்துப் 

கபெிவருவார். இறுதியில் அல்லாஹ்விடம் "வாய்ரமயாளர்' (ஸித்தீக்) எனப் 

பதிவு தெய்யப்பட்டுவிடுவார். தபாய் கபொதீர்கள். தபாய் தீரமக்கு வழி வகுக்கும். 

தீரம நைக தநருப்புக்கு வழி வகுக்கும். ஒரு மனிதர் தபாய் கபெிக்தகாண்கட 

இருப்பார்; அரதத் கதர்ந்ததடுத்துப் கபெிவருவார். இறுதியில் அல்லாஹ்விடம் 

"தபாய்யர்' எனப் பதிவு தெய்யப்பட்டுவிடுவார். இரத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 

(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 

ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 

(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஈொ பின் யூனுஸ் (ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில், 

"கதர்ந்ததடுத்து உண்ரமகய கபெிவருவார்; கதர்ந்ததடுத்துப் தபாய்கய 

கபெிவருவார்'' எனும் குைிப்பு இடம் தபைவில்ரல. இப்னு முஸ்ஹிர் (ைஹ்) அவர் 

களது அைிவிப்பில், "இறுதியில் அவரை அல்லாஹ் ("வாய்ரமயாளர்' அல்லது 

"தபாய்யர்' எனப்) பதிவு தெய்துவிடுகிைான்'' என்று காணப்படுகிைது. 

 

 பாடம்: 30 ககாபத்தின்கபாது தம்ரமக் கட்டுப்படுத்திக்தகாள்பவரின் ெிைப்பும், 

ககாபம் விலக என்ன வழி என்பதும்.48 

 

 5084 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), "உங்களில் "ெந்ததியிழந்தவன்' (அர்ைகூப்) 

என்று யாரைக் கருதுகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். "குழந்ரதப் 
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பாக்கியமற்ைவரைகய (நாங்கள் "அர்ைக்கூப்' எனக் கருதுகிகைாம்)'' என்று 

பதிலளித்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவன் 

ெந்ததியிழந்தவன் அல்லன். மாைாக, தம் குழந்ரதகளில் எதுவும் (தமக்கு) முன்கப 

இைக்காதவகன ெந்ததியிழந்தவன் ஆவான்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு, 

"உங்களில் வைீன் என யாரைக் கருதுகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். நாங்கள், 

"எவைாலும் அடித்து வழீ்த்த முடியாதவகன (வைீன் என நாங்கள் கருதுகிகைாம்)'' 

என்று பதிலளித்கதாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவன் 

வைீனல்லன். மாைாக, வைீன் என்பவன், ககாபத்தின்கபாது தன்ரனக் 

கட்டுப்படுத்திக்தகாள்பவகன ஆவான்'' என்று கூைினார்கள்.49 இந்த ஹதீஸ் இரு 

அவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் 

மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

5085 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அடித்து வழீ்த்துபவன் 

வைீனல்லன். உண்ரமயில் வைீன் என்பவன், ககாபத்தின்கபாது தன்ரனக் 

கட்டுப்படுத்திக்தகாள்பவகன ஆவான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.50 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 

 5086 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "அடித்து வழீ்த்துபவன் வைீனல்லன்'' என்று கூைினார்கள். மக்கள், 

"அப்படியானால், வைீன் என்பவன் யார், அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட் 

டார்கள். அதற்கு அவர்கள், "ககாபத்தின்கபாது தன்ரனக் 

கட்டுப்படுத்திக்தகாள்பவகன (வைீன் ஆவான்)'' என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட 

ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப் 

பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

5087 சுரலமான் பின் ஸுைத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 

அருகில் இைண்டு மனிதர்கள் ஒருவரைதயாருவர் ஏெிக்தகாண்ட னர். அவர்களில் 

ஒருவருரடய கண்கள் (ககாபத்தால்) ெிவந்து, கழுத்து நைம்புகள் புரடக்கலாயின. 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "எனக்கு ஒரு (பிைார்த்தரன) வார்த்ரத ததரியும். அரத அவர் 

தொல்வாைாயின் அவருக்கு ஏற்பட்டி ருக்கக்கூடிய (ககாப) உணர்ச்ெி விலகிவிடும். 

"அஊது பில்லாஹி மினஷ் ரைத்தானிர் ைஜமீ்' (ரைத்தானிடமிருந்து காக்குமாறு 

அல்லாஹ் விடம் கவண்டுகிகைன்) (என்பகத அது)'' என்று கூைினார்கள். (மக்கள் 

ககாபத்திலிருந்த அந்த மனிதரிடம் இரத எடுத்துரைத்தகபாது) அந்த மனிதர், 
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"எனக்குப் ரபத்தியம் பிடித்தி ருப்பதாகத் ததரிகிைதா?'' என்று ககட்டார்.51 இந்த 

ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னுல் அலா 

(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அந்த மனிதர்' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 

 

 5088 சுரலமான் பின்த் ஸுைத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 

அவர்களுக்கு அருகில் இைண்டு கபர் ஒருவரைதயாருவர் ஏெிக்தகாண்டனர். அவர் 

களில் ஒருவருக்குக் ககாபகமற்பட்டு அவைது முகம் ெிவக்கலாயிற்று. அவரை 

உற்றுப் பார்த்த நபி (ஸல்) அவர்கள், "எனக்கு ஒரு (பிைார்த்தரன) வார்த்ரத 

ததரியும். அரத அவர் தொல்வாைா யின் அ(வருக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் ககாபமா ன)து 

அவரைவிட்டுப் கபாய்விடும். "அஊது பில்லாஹி மினஷ் ரைத்தானிர் ைஜமீ்' (என் 

பகத அந்த வார்த்ரத)'' என்று தொன்னார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு 

கூைியரதக் ககட்டவர்களில் ஒருவர் அந்த மனிதரை கநாக்கிச் தென்று, "ெற்று 

முன்னர் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ன தொன் னார்கள் என்று 

உமக்குத் ததரியுமா? எனக்கு ஒரு (பிைார்த்தரன) வார்த்ரத ததரியும். அரத இவர் 

தொல்வாைாயின் இ(வருக்கு ஏற்பட் டுள்ள ககாபமான)து இவரைவிட்டுப் கபாய் 

விடும். "அஊது பில்லாஹி மினஷ் ரைத்தா னிர் ைஜமீ்' (என்பகத அந்த வார்த்ரத) 

என்று கூைினார்கள்'' என்ைார். அதற்கு அந்த மனிதர், "நான் உனக்குப் 

ரபத்தியக்காைனாகத் ததரி கிகைனா?'' என்று ககட்டார்.52 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

சுரலமான் பின் ஸுைத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 

 பாடம்: 31 மனிதன் தன்ரனக் கட்டுப்படுத்திக்தகாள்ள முடியாத (பலவனீமான) 

பரடப்பாககவ பரடக்கப்பட்டுள்ளான்.  

 

5089 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் (முதல் 

மனிதர்) ஆதம் (அரல) அவர்கரளச் தொர்க்கத்தில் (களிமண்ணால்) பரடத்து, 

தான் நாடிய காலம்வரை அப்படிகய விட்டுவிட்டான். இப்லீஸ் அரதச் சுற்ைி வந்து 

அது என்னதவன்று உற்றுப் பார்க்கலானான். வயிறு உள்ளதாக அரதக் 

கண்டகபாது "தன்ரனத்தாகன கட்டுப்படுத்திக்தகாள்ள முடியாத (கட்டுப்பாடற்ை) 

பரடப்பாககவ அது பரடக்கப்பட்டுள்ளது'' என அவன் அைிந்துதகாண்டான். இரத 

அனஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) 
அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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 பாடம்: 32 முகத்தில் அடிக்கலாகாது.53 

 

 5090 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தம் 

ெககாதைரிடம் ெண்ரடயிட்டால், முகத்தில் அடிப்பரதத் தவிர்க்கட்டும். இரத 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.54 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "உங்களில் ஒருவர் (தம் ெககா தைரை) 

அடித்தால்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்ப மாகிைது.  

 

5091 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தம் ெககாதைரிடம் 

ெண்ரடயிட்டால், முகத்தில் அடிப்பரதத் தவிர்க்கட்டும்! இரத அபூஹுரைைா 

(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 5092 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தம் ெககாதைரிடம் ெண்ரடயிட்டால், முகத்தில் 

அரைவரதத் தவிர்க்கட்டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

5093 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தம் 

ெககாதைரிடம் ெண்ரடயிட்டால், முகத்தில் அடிப்பரதத் தவிர்க்கட்டும். 

ஏதனனில், அல்லாஹ் (முதல் மனிதர்) ஆதரமத் தனது உருவத்திகலகய 

பரடத்தான்.55 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 

ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

5094 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தம் 

ெககாதைரிடம் ெண்ரடயிட்டால், முகத்தில் அடிப்பரதத் தவிர்க்கட்டும்! இரத 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 

 பாடம் : 33 நியாயமான காைணமின்ைி மக்கரளத் தண்டிப்பதற்கு வந்துள்ள கடுரம 

யான கண்டனம்.56  

 

5095 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 

ஹிைாம் பின் ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ைலி) அவர்கள் ைாம் (ெிரியா) நாட்டில் 

மக்களில் ெிலரைக் கடந்துதென்ைார் கள். அவர்களது தரலயில் ஆலிவ் எண் 

தணய் ஊற்ைப்பட்டு தவயிலில் நிறுத்தி ரவக்கப்பட்டிருந்தனர். ஹிைாம் (ைலி) 
அவர்கள், "என்ன இது?'' என்று ககட்டார்கள். "கைாஜ் (வரி தெலுத்தாதது) 

ததாடர்பாகத் தண்டிக்கப்படுகின்ைனர்'' என்று தொல்லப் பட்டது. அப்கபாது 
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ஹிைாம் (ைலி) அவர்கள், "அைிக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"இவ்வுலகில் மக்கரள (நியாயமின்ைி) கவதரன தெய்பவர்கரள அல்லாஹ் 

கவதரன தெய்வான்' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள்.  

 

5096 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 

ஹிைாம் பின் ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ைலி) அவர்கள் ைாம் (ெிரியா) நாட்டில் 

விவொயிகளில் ெிலரைக் கடந்து தென்ைார்கள். அவர்கள் தவயிலில் நிறுத்தி 
ரவக்கப்பட்டிருந்தனர். ஹிைாம் (ைலி) அவர்கள், "இவர்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது?'' 

என்று ககட்டார்கள். மக்கள், "ஜிஸ்யா (தெலுத்த மறுத்தது) ததாடர்பாகப் 

பிடிக்கப்பட்டனர்'' என்று பதிலளித்தனர். அப்கபாது ஹிைாம் (ைலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இவ்வுலகில் மக்கரள (நியாயமின்ைி) 
கவதரன தெய்பவர்கரள அல்லாஹ் கவதரன தெய்வான்' என்று கூைியரத 

நான் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைி 
விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஜரீர் பின் அப்தில் 

ஹமீத் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அன்ரைய தினத் தில் பாலஸ்தீனத்தின் 

ஆட்ெியாளைாக உரமர் பின் ெஅத் என்பவர் இருந்தார். அவரிடம் ஹிைாம் (ைலி) 
அவர்கள் தென்று (மக்களுக்கு இரழக்கப்படும் கவதரனரயத்) ததரிவித்தார் கள். 

உடகன உரமர் பின் ெஅத் ஆரணயின் கபரில் அந்த விவொயிகள் விடுவிக்கப்பட் 

டனர்'' எனக் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. 

 

 5097 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஹிைாம் பின் 

ஹகீம் (ைலி) அவர்கள், "ஹிம்ஸ்' பகுதியின் ஆட்ெியர் ஒருவர், ஜிஸ்யா 

தெலுத்தாதது ததாடர்பாக விவொயிகளில் ெிலரை தவயிலில் 

நிறுத்திரவத்திருப்பரதக் கண்டார்கள். அப்கபாது ஹிைாம் (ைலி) அவர்கள் "என்ன 

இது?'' என்று ககட்டுவிட்டு, "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வுலகில் 

மக்கரள (நியாயமின்ைி) கவதரன தெய்பவர்கரள அல்லாஹ் கவதரன 

தெய்வான் என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள்.  

 

பாடம்: 34 பள்ளிவாெல், கரடத்ததரு உள்ளிட்ட மக்கள் கூடுகின்ை தபாது 

இடங்களில் ஆயுதத்ரதக் தகாண்டுதெல்பவர், அதன் முரனப் பகுதிரயப் பிடித்து 

(மரைத்து)க் தகாள்ளுமாறு வந்துள்ள கட்டரள.57 

 

 5098 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ 

பள்ளிவாெலில் ஒருவர் அம்புகளுடன் நடந்து தென்ைார். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அம்பு களின் முரனகரளப் பிடித்து (மரைத்து)க் தகாள்'' 
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என்று தொன்னார்கள்.58 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 

வந்துள்ளது. 

 

 5099 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒருவர் பள்ளிவாெலில் அம்புகளில் ெில 

வற்ரை, அவற்ைின் முரனகள் தவளிகய ததரியுமாறு எடுத்துச் தென்ைார். 

அப்கபாது அரவ எந்த முஸ்லிரமயும் கீைி(க் காயப் படுத்தி)விடாதபடி எடுத்துச் 

தெல்லுமாறு அவர் கட்டரளயிடப்பட்டார். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

5100 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் பள்ளிவாெலில் அம்புகரளத் 

தர்மம் தெய்துதகாண்டிருந்தார். அப்கபாது அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர் கள், அவற்ைின் முரனரயப் பிடித்து (மரைத் து)க்தகாண்டுதான் தெல்ல 

கவண்டுதமனக் கட்டரளயிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

5101 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "உங்களில் ஒருவர் பள்ளிவாெலிகலா அல்லது கரடத் 

ததருவிகலா தமது ரகயில் அம்புடன் நடந்துதென்ைால், அதன் முரனரயப் 

பிடித்து (மரைத்து)க் தகாண்டு தெல்லட்டும்; அதன் முரனரயப் பிடித்து 

(மரைத்து)க்தகாண்டு தெல்லட்டும்; அதன் முரன ரயப் பிடித்து 

(மரைத்து)க்தகாண்டு தெல்லட்டும்!'' என்று (மும்முரை) கூைினார்கள். ஆனால், 

அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! எங்களில் ெிலர் கவறுெிலரின் 

முகங்களுக்தகதிகை அம்புகரள உயர்த்திப் பிடிக்காத வரையில் நாங்கள் 

இைக்கவில்ரல.  

 

5102 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தம்முடன் அம்புகள் 

இருக்கும் நிரலயில் நமது பள்ளிவாெலிகலா அல்லது கரடத்ததருவிகலா 

நடந்துதென்ைால், அவற்ைில் எதுவும் முஸ்லிம்களில் ஒருவரைக் 

காயப்படுத்திவிடாமலிருக்க "அவற்ைின் முரன கரளத் தமது கைத்தால் பிடித்து 

(மரைத்து)க் தகாள்ளட்டும்!' அல்லது "அவற்ைின் முரன கரள ரகக்குள் 

ரவத்துக்தகாள்ளட்டும்!' இரத அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக் கிைார்கள்.59 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

பாடம்: 35 ஒரு முஸ்லிரம கநாக்கி ஆயுதத்ரதக் காட்டி ரெரக தெய்வதற்கு 

வந்துள்ள தரட.  
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5103 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அபுல்காெிம் (முஹம்மத் - ஸல்) 

அவர்கள், "ஒருவர் தம் ெககாதைரை கநாக்கி ஆயுதத்ரதக் காட்டி ரெரக 

தெய்தால், அவர் அரதக் ரகவிடும்வரை அவரை வானவர்கள் ெபிக்கின்ைனர். 

அவர் உடன்பிைந்த ெககாதைைாய் இருந்தாலும் ெரிகய'' என்று கூைினார்கள்.60 இந்த 

ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

5104 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்ைாகும். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் உங்கள் ெககாதைரை 

கநாக்கி ஆயுதத்ரதக் காட்டி ரெரக தெய்ய கவண் டாம். ஏதனனில், உங்களுக்குத் 

ததரியாம கலகய ரைத்தான் உங்கள் ரகயிலிருந்து அரதப் பைித்து 

(ெககாதைரைத் தாக்கி)விடக்கூடும். அதனால் நீங்கள் நைகப் படுகுழியில் வழீ்ந்து 

விடுவரீ்கள்.61 

 

 பாடம்: 36 ததால்ரல தரும் தபாருட்கரளப் பாரதயிலிருந்து அகற்றுவதன் 

ெிைப்பு.62  

 

5105 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மனிதர் ஒரு ொரல 

வழிகய நடந்து தெல்லும்கபாது பாரதயில் முட்கிரளதயான்ரைக் கண்டார். 

உடகன அரத (எடுத்து) தள்ளிப் கபாட்டார். அவைது இந்த நற்தெயரல அல்லாஹ் 

நன்ைியுடன் ஏற்று, அவருக்குப் பாவமன்னிப்பு அருளினான். இரத அபூஹுரைைா 

(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.63  

 

5106 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மனிதர் 

நரடபாரதயில் கிடந்த மைக் கிரளதயான்ரைக் கடந்து தென்ைார். அப் கபாது 

அவர், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! முஸ்லிம் (பாதொரி)களுக்குத் ததால்ரல 

தைாம லிருப்பதற்காக இரத நான் அப்புைப்படுத்து கவன்'' என்று கூைி(விட்டு அரத 

அப்புைப் படுத்தி)னார். இதன் காைணமாக, அவர் தொர்க்கத்தில் 

அனுமதிக்கப்பட்டார். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
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5107 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மனிதர் நடுவழியில் கிடந்து மக்க 

ளுக்கு இரடயூறு அளித்துவந்த மைதமான்ரை தவட்டி (அப்புைப்படுத்தி)யதற்காகச் 

தொர்க்கத் தில் நடமாடுவரத நான் கண்கடன். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள். 

 

 5108 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மக்களுக்குத் ததால்ரல 

தகாடுத்துவந்த மைதமான்ரை, ஒரு மனிதர் வந்து தவட்டி (அப்புைப்படுத்தி)னார். 

இ(ந்த நற்தெயரலச் தெய்த)தற்காக அவர் தொர்க்கத்திற்குள் நுரழந்தார். இரத 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 5109 அபூபர்ஸா (ைலி) அவர்கள் 

கூைியதாவது: நான் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), "அல்லாஹ்வின் நபிகய! நான் 

பயனரடயக்கூடிய (நற்தெயல்) ஒன்ரை எனக்குக் கற்றுத் தாருங்கள்'' என்று 

ககட்கடன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "முஸ்லிம்கள் நட மாடும் பாரதயிலிருந்து 

ததால்ரல தரும் தபாருட்கரள அப்புைப்படுத்துவைீாக'' என்று கூைினார்கள்.  

 

5110 அபூபர்ஸா அல்அஸ்லமீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நீங்கள் (இைந்து) கபாய்விட்ட 

பின்னரும் நான் வாழக் கூடிய நிரல ஏற்படுமா என்பது எனக்குத் ததரியாது. 

ஆககவ, எனக்கு அல்லாஹ் பயனளிக்கக்கூடிய (நற்தெயல்) ெிலவற்ரை 

முன்கூட்டிகய தொல்லித்தாருங்கள்?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "இன்னின்னரதச் தெய்வைீாக'' (அைிவிப்பாளர் அபூபக்ர் அரத 

மைந்துவிட்டார்) என்று கூைி விட்டு, "ததால்ரல தரும் தபாருட்கரளப் 

பாரதயிலிருந்து அப்புைப்படுத்துவைீாக'' என்று கூைினார்கள். 

 

 பாடம் : 37 பூரன முதலிய தீங்கு தெய்யாத பிைாணிகரள கவதரன தெய்வது 

தரட தெய்யப்பட்டதாகும்.  

 

5111 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பூரனதயான்ரைச் 

ொகும்வரை ெிரை ரவத்த காைணத்தால் ஒரு தபண் நைகத்தில் நுரழந்தாள். அரத 

அரடத்து ரவத்திருந்தகபாது, அவள் அதற்குத் தீனியும் கபாடவில்ரல; 

குடிப்பதற்கும் (எதுவும்) தகாடுக்கவில்ரல; பூமியின் புழுப் பூச்ெிகரளத் 

தின்பதற்கு அரத அவள் (திைந்து)விடவுமில்ரல.64 இரத அப்துல்லாஹ் பின் 

உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் 

உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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 5112 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு தபண், 

பூரனதயான்ரைக் கட்டிரவத்தாள். அதற்குத் தீனியும் கபாடவில்ரல; 

குடிப்பதற்கு எதுவும் தகாடுக்கவுமில்ரல; பூமியிலுள்ள புழுப் பூச்ெிகரளத் தின்று 

(பிரழத்துக்)தகாள் ளட்டும் என்று அரத (அவிழ்த்து)விடவு மில்ரல. அதன் 

காைணத்தால் அவள் (நைகத்தில்) கவதரன தெய்யப்பட்டாள். இரத அப்துல்லாஹ் 

பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா 

(ைலி) அவர்கள் வாயிலாக மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது.  

 

5113 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்ைாகும். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு தபண், தான் 

கட்டிரவத்த பூரன தயான்ைின் காைணத்தால் நைகத்திற்குள் நுரழந் தாள். அவள் 

அதற்குத் தீனி கபாடவுமில்ரல. பூமியிலுள்ள புழுப் பூச்ெிகரளத் தின்று 

(பிரழத்துக்)தகாள் ளட்டும் என்று அரத அவிழ்த்துவிடவுமில்ரல. இறுதியில் 

அது (பட்டினியால்) தமலிந்துகபாய் தெத்துவிட்டது. 

 

 பாடம் : 38 தபருரம தரட தெய்யப்பட்டதாகும். 

 

 5114 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கண்ணியம், அ(ந்த 

இரை)வனுரடய கீழாரடயாகும். தபருரம அவனுரடய கமலாரடயாகும். 

(அல்லாஹ் கூைினான்:) ஆககவ, (அவற்ைில்) யார் என்கனாடு 

கபாட்டியிடுகிைாகனா அவரன நான் வரதத்துவிடுகவன்.65 இரத அபூெயதீ் 

அல்குத்ரீ (ைலி), அபூஹுரைைா (ைலி) ஆகிகயார் அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

பாடம் : 39 இரையருள்மீது யாரையும் நம்பிக்ரக யிழக்கச் தெய்வது தரட 

தெய்யப்பட் டதாகும்.66 

 

 5115 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (முற்காலத்தில் 

வாழ்ந்த) ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியமாக! இன்ன மனி தரன 

அல்லாஹ் மன்னிக்கமாட்டான்'' என்று கூைினார். அல்லாஹ், "இன்ன மனிதரன 

நான் மன்னிக்கமாட்கடன் என என்மீது ெத்தியமிட் டுச் தொன்னவன் யார்? நான் 

அந்த மனிதரன மன்னித்துவிட்கடன். உன் நல்லைங்கரள அழித்துவிட்கடன்'' 
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என்கைா, அரதப் கபான்கைா கூைினான். இரத ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். பாடம் : 40 பலவனீமாகனார் மற்றும் அடக்கத்கதாடு 

வாழ்கவாரின் ெிைப்பு  

 

5116 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (புழுதி படிந்த) பைட்ரடத் 

தரல தகாண்ட, வடீ்டுவாெல்களில் தடுத்து நிறுத்தப்படக்கூடிய எத்தரனகயா 

கபர், (அல்லாஹ்விடம் தகுதியால் உயர்ந்தவர்கள் ஆவர்.) அவர்கள் 

அல்லாஹ்வின் கமல் ஆரணயிட்டு (எரதகயனும்) கூறுவார்களானால், 

அல்லாஹ் அரத தமய்யாக்குவான்.67 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

பாடம்: 41 "மக்கள் நாெமாகிவிட்டனர்' என்று கூறுவது தரட தெய்யப்பட்டதாகும்.  

 

5117 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "மக்கள் 

நாெமாகிவிட்டனர்' என்று ஒருவர் கூைினால், அவர்கரளவிட அவகை மிகவும் 

நாெமரடந்தவர் ஆவார்.68 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளன. (ஸஹஹீ் 

முஸ்லிமின் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) அபூஇஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூறுகிைார்கள்: "அவர் அவர்கரள நாெமாக்கிவிட்டார்' ("அஹ்லகஹும்') என்பதா? 

அல்லது "அவகை அவர்கரளவிட மிகவும் நாெமரடந்தவர்' ("அஹ்லகுஹும்') 

என்பதா என்று எனக்குத் ததரியவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா 

(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது.  

 

பாடம்: 42 அண்ரட வடீ்டார் குைித்த அைிவுரையும் அவர்களுக்கு நன்ரம 

தெய்வதும்.69  

 

5118 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "அண்ரட வடீ்டார் குைித்து என்னிடம் (வானவர்) ஜிப்ரீல் 

அைிவுறுத்திக்தகாண்கட யிருந்தார். எந்த அளவுக்தகன்ைால், (எங்கக) அண்ரட 

வடீ்டாரை எனக்கு (எனது தொத் தில்) வாரிொக்கிகயவிடுவாகைா என்றுகூட நான் 

எண்ணிகனன்'' என்று கூைியரத நான் ககட்கடன்.70 இந்த ஹதீஸ் ஆறு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) 
அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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5119 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அண்ரட வடீ்டார் 

குைித்து என்னிடம் (வானவர்) ஜிப்ரீல் அைிவுறுத்திக்தகாண்கட யிருந்தார். எந்த 

அளவுக்தகன்ைால், (எங்கக) அண்ரட வடீ்டாரை எனக்கு அவர் 

வாரிொக்கிவிடுவாகைா என்றுகூட நான் எண்ணிகனன். இரத அப்துல்லாஹ் பின் 

உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.71 

 

 5120 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என்னிடம்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "அபூதர்! நீர் குழம்பு ெரமத்தால் அதில் அதிகமாகத் தண்ணரீ் 

கெர்த்துக்தகாள் வைீாக. உம்முரடய அண்ரட வடீ்டாரையும் 

கவனித்துக்தகாள்வைீாக'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

5121 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் உற்ை கதாழர் (நபி (ஸல்) அவர்கள்,) 

என்னிடம், "நீர் குழம்பு ெரமத்தால் அதில் அதிகமாகத் தண்ணரீ் கெர்த்து, 

உம்முரடய அண்ரட வடீ்டார்களில் ஒரு வடீ்டாரைப் பார்த்து அதிலிருந்து 

ெிைிதளரவ அவர்களுக் கும் தகாடுத்துதவுக!'' என்று அைிவுறுத்தினார்கள். இந்த 

ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 

 பாடம் : 43 ஒருவரை ஒருவர் ெந்திக்கும்கபாது முகமலர்ச்ெி காட்டுவது விரும்பத் 

தக்கதாகும்.  

 

5122 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என்னிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"நல்லைங்களில் எரதயும் அற்பமாகக் கருதாதீர்; உம்முரடய ெககாதைரை 

மலர்ந்த முகத்துடன் நீர் ெந்திப்பதானாலும் ெரிகய'' என்று கூைினார்கள். 

 

 பாடம் : 44 தரட தெய்யப்படாத விையங்களில் பிைருக்காகப் பரிந்து கபசுவது 

விரும்பத் தக்கதாகும்.72  

 

5123 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: கதரவயுரடயவர் 

யாகைனும் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தால், தம் முடன் 

அமர்ந்திருப்பவர்கரள முன்கனாக்கி, "(இவருக்காக என்னிடம்) பரிந்துரை 

தெய்யுங் கள்; அதனால் உங்களுக்கும் நற்பலன் வழங்கப்படும்; அல்லாஹ் தன் 

தூதருரடய நாவால் தான் விரும்பியரதத் தீர்ப்பளிக்கட் டும்'' என்று 

கூறுவார்கள்.73 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
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 பாடம் : 45 நல்கலாருடன் நட்புதகாள்வதும் தகட்ட நண்பர்களிடமிருந்து விலகியி 
ருப்பதும் விரும்பத் தக்கரவயாகும்.  

 

5124 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நல்ல நண்பன் மற்றும் தகட்ட நண்பனின் 

நிரலயானது, கஸ்தூரி வியாபாரியின் நிரல ரயயும், (உரலக் களத்தில்) உரல 

ஊதுகின்ைவனின் நிரலரயயும் ஒத்திருக்கிைது. கஸ்தூரி வியாபாரி, ஒன்று 

அரத உனக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கலாம். அல்லது நீ அவனிடமிருந்து (அரத 

விரலக்கு) வாங்கிக்தகாள்ளலாம். அல்லது அதிலிருந்து நீ நறுமணத்ரதகயனும் 

தபைலாம். ஆனால், உரல ஊதுபவகனா, ஒன்று உனது ஆரடரய எரித்துக் 

கரித்துவிடுவான்; அல்லது (அவனிடமிருந்து) துர்வாரடரயயாவது அரடந்கத 

தீருவாய். இரத அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.74 இந்த 

ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

பாடம் : 46 தபண் குழந்ரதகளுக்கு நன்ரம தெய்வதன் ெிைப்பு.75  

 

5125 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 

ஒரு தபண் என்னிடம் (ஏகதனும் தரும் படி) ககட்டு வந்தார். அவருடன் 

அவருரடய இரு தபண் குழந்ரதகளும் இருந்தனர். அப்கபாது அவருக்கு(க் 

தகாடுக்க) என்னிடம் ஒகை ஒரு கபரீச்ெம் பழத்ரதத் தவிை கவதைது வும் 

கிரடக்கவில்ரல. ஆககவ, நான் அரத அவருக்குக் தகாடுத்கதன். உடகன அரத 

வாங்கி, அரத இைண்டாகப் பிட்டு குழந்ரத கள் இருவருக்கும் பங்கிட்டுக் 

தகாடுத்து விட்டார். அதிலிருந்து ெிைிதளவும் அவர் ொப்பிடவில்ரல. பிைகு 

அவரும் அவருரடய குழந்ரத களும் எழுந்து தென்றுவிட்டனர். பின்னர் நபி 
(ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்தகபாது, அந்தப் தபண்ரணப் பற்ைிய தெய்திரய 

அவர் களிடம் தொன்கனன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "யார் இப்தபண் 

குழந்ரதகளில் ஒன்ைின் மூலம் கொதிக்கப்பட்டகபாதும் அவர்களுக்கு நன்ரம 

புரிவாகைா அவருக்கு அக் குழந்ரதகள் நைகத்திலிருந்து காக்கும் திரையாக 

இருப்பார்கள்'' என்ைார்கள்.76 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 

வந்துள்ளது. 

 

 5126 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஓர் ஏரழப் தபண் தன்னுரடய இரு 

தபண் குழந்ரதகரளத் தூக்கிக்தகாண்டு என்னிடம் வந்தார். அவருக்கு நான் 

மூன்று கபரீச்ெம் பழங்கரளக் தகாடுத்கதன். உடகன அவர் தம் குழந்ரதகளில் 

ஆளுக்தகாரு கபரீச்ெம் பழத்ரதக் தகாடுத்துவிட்டு, ஒரு கபரீச்ெம் பழத்ரதச் 
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ொப்பிடுவதற்காக வாயருகில் தகாண்டுதென்ைார். அந்த ஒரு கபரீச்ெம் 

பழத்ரதயும் அக் குழந்ரதகள் ககட்டனர். உடகன அப்தபண் தாம் ொப்பிட 

நாடியிருந்த அந்தப் கபரீச்ெம் பழத்ரத இைண்டாகப் பிட்டு அவ்விரு குழந் 

ரதகளிரடகய பங்கிட்டுக் தகாடுத்துவிட்டார். அவருரடய நிரல என்ரன 

ஆச்ெரியப்படுத் தியது. ஆககவ, அவர் தெய்தரத நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களிடம் தொன்கனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "அவருரடய இச்தெயலின் காைணத்தால் அவருக்கு அல்லாஹ் 

தொர்க்கத் ரதக் கடரமயாக்கிவிட்டான்'. அல்லது "அவைது இச்தெயலின் 

காைணத்தால் அவரை நைகத்திலிருந்து விடுதரல தெய்துவிட்டான்' என்று 

தொன்னார்கள்.77 

 

 5127 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "யார் இரு தபண்குழந்ரதகரள, அவர்கள் பருவ 

வயதரடயும்வரை தபாறுப்கபற்று கருத்தாக வளர்க்கிைாகைா அவரும் நானும் 

மறுரம நாளில் இப்படி வருகவாம்'' என்று கூைிவிட்டு, தம் விைல்கரள 

இரணத்துக் காட்டினார்கள்.  

 

பாடம் : 47 தமது குழந்ரத இைந்தும் நன்ரமரய எதிர்பார்(த்துப் தபாறுரம 

கா)ப்பவரின் ெிைப்பு.  

 

5128 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு முஸ்லிமுரடய பிள்ரளகளில் மூவர் 

(பருவ வயதுக்கு முன்கப) இைந்துகபானால், அந்த மனிதரை நைகம் தீண்டாது; 

("உங்களில் யாரும் நைகத்ரதக் கடக்காமல் தெல்ல முடியாது' என்று அல்லாஹ் 

தெய்துள்ள) ெத்தியத்ரதச் தெயல்படுத்துவதற்காக (நைகத்தின் வழிகய 

தெல்வரத)த் தவிை.78 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து 

அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் சுஃப்யான் பின் 

உரயனா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அந்த மனிதர் நைகத்தில் 

நுரழயமாட்டார்; ("உங்களில் யாரும் நைகத்ரதக் கடக்காமல் தெல்ல முடியாது' 

என்று அல்லாஹ் தெய்துள்ள) ெத்தியத்ரதச் தெயல்படுத்துவதற்காக (நைகத்தின் 

வழிகய தெல்வரத)த் தவிை'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

 

5129 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அன்ொரிப் தபண்களிடம், "உங்களில் ஒருவருரடய மூன்று 

பிள்ரளகள் (பருவ வயரத அரடவதற்குமுன்) இைந்தும் அப்தபண் நன்ரமரய 
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எதிர்பார்(த்து தபாறுரம கா)த்தால், அவர் தொர்க்கத்தில் நுரழயாமல் 

இருப்பதில்ரல'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது அப்தபண்களில் ஒருவர், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! இரு பிள்ரளகள் இைந்தாலுமா?'' என்று ககட்டார். "இரு 

பிள்ரளகள் இைந்தாலும்தான்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

விரடயளித்தார்கள். 

 

 5130 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு தபண்மணி வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (தபண்கள்) 

உங்கள் உரைகரள(க் ககட்க முடியாதவாறு) ஆண்ககள (அந்த வாய்ப்புகரளத்) 

தட்டிச் தென்றுவிடுகின்ைனர். ஆககவ, எங்களுக்தகன ஒரு நாரள நீங்ககள 

நிர்ணயம் தெய்யுங்கள். அந்நாளில் நாங்கள் தங்களிடம் வருகிகைாம். அல்லாஹ் 

தங்களுக்குக் கற்றுக்தகாடுத்தவற்ைிலிருந்து எங்களுக்கு நீங்கள் 

கற்றுக்தகாடுங்கள்'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"இன்ன இன்ன நாளில் நீங்கள் ஒன்று கூடுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். அவ்வாகை 

அவர்கள் ஒன்றுகூடினர். அந்த நாட்களில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

தபண் களிடம் தென்று தமக்கு அல்லாஹ் கற்றுக் தகாடுத்தவற்ைிலிருந்து 

அப்தபண்களுக்குக் கற்றுக்தகாடுத்தார்கள். (ஒரு நாள்), "உங்களில் எந்தப் தபண் 

தனக்கு (மைணம் வருவதற்கு) முன்பாக, தன் பிள்ரளகளில் மூன்று கபரை 

இழந்துவிடுகிைாகைா அவருக்கு அப்பிள்ரளகள் நைகத்திலிருந்து காக்கும் 

திரையாக மாைிவிடுவார்கள்'' என்று தொன்னார்கள். அப்கபாது அப்தபண்களில் 

ஒருவர், "இைண்டு பிள்ரளகரள இழந்துவிட்டாலுமா? இைண்டு பிள்ரளகரள 

இழந்துவிட்டாலுமா? இைண்டு பிள்ரளகரள இழந்துவிட்டாலுமா?'' என்று (மூன்று 

முரை திரும்பத் திரும்பக்) ககட்க, "இைண்டு பிள்ரளகரள 

இழந்துவிட்டாலும்தான்; இைண்டு பிள்ரளகரள இழந்துவிட்டாலும்தான்; 

இைண்டு பிள்ரளகரள இழந்துவிட்டாலும்தான்'' என்று (மும்முரை) நபியவர்கள் 

பதிலளித்தார்கள்.79 

 

5131 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 

மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவ்வாகை, 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 

வழியாக வும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "பருவ வயரத அரடயா மூன்று 

பிள்ரளகரள'' எனும் குைிப்பு இடம் தபற்றுள்ளது. 
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 5132 அபூஹஸ்ஸான் (முஸ்லிம் பின் அப்தில்லாஹ் - ைஹ்) அவர்கள் 

கூைியதாவது: நான் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடம், "என்னுரடய ஆண் 

குழந்ரதகள் இருவர் இைந்துவிட்டனர். நாங்கள் இழந்துவிடும் குழந் ரதகள் 

ததாடர்பாக எங்கள் உள்ளங்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் வரகயில் அல்லாஹ் 

வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொன்ன ஹதீஸ் ஒன்ரை எனக்கு நீங்கள் அைிவிக்கக் 

கூடாதா?'' என்று ககட்கடன். அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் "ஆம்'' என்று 

கூைிவிட்டு, "குழந்ரதகள், தொர்க்கத் தின் நுண்ணுயிர்கள் ஆவர்.80 அக்குழந்ரத 

களில் ஒன்று தனது தந்ரதரய, அல்லது தபற்கைாரைச் ெந்திக்கும்கபாது அவைது 

ஆரடரய, அல்லது அவைது ரகரயப் பிடித்துக்தகாள்ளும். -(அபூஹஸ்ஸாகன!) 

நான் உங்களுரடய இந்த ஆரடயின் ஓைத்ரதப் பிடித்துக்தகாண்டிருப்பரதப் 

கபான்று- பிைகு தன்ரனயும் தன் தபற்கைாரையும் அல்லாஹ் தொர்க்கத்திற்குள் 

நுரழவிக்கும்வரை விடாது; அல்லது விலகாது'' என்று தொன்னார்கள். இந்த 

ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் சுரவத் பின் 

ெயதீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "நாங்கள் இழந்துவிடும் குழந்ரத கள் 

ததாடர்பாக எங்கள் உள்ளங்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் வரகயில் தாங்கள் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ஏகதனும் தெவியுற்ைரீ்களா?'' 

என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அபூ ஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் "ஆம் என்ைார்கள்'' என 

இடம்தபற்றுள்ளது.  

 

5133 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நபி (ஸல்) 

அவர்களிடம் ஒரு தபண்மணி தன் குழந்ரதயுடன் வந்து, "அல்லாஹ் வின் 

தூதகை! (உடல் நலமில்லாத) இந்தக் குழந்ரதக்காகப் பிைார்த்தியுங்கள். 

(இதற்குமுன்) நான் மூன்று குழந்ரதகரள நல்லடக்கம் தெய்துவிட்கடன்'' என்று 

கூைினார். "மூன்று குழந்ரதகரள நல்லடக்கம் தெய்துவிட்டாயா?'' என்று நபி 
(ஸல்) அவர்கள் ககட்டார்கள். அதற்கு அப்தபண், "ஆம்'' என்ைார். நபி (ஸல்) 

அவர்கள், "நைக தநருப்பிலிருந்து (உன்ரனக் காக்க) நீ பலமான கவலி 
அரமத்துக்தகாண்டுவிட் டாய்'' என்று தொன்னார்கள். கமற்கண்ட ஹதீஸ் நான்கு 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

 

5134 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு 

தபண்மணி தன்னுரடய ஆண் குழந்ரதயுடன் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 

இவன் உடல் நலிவுற் றுள்ளான். இவனுக்கு ஏகதனும் கநர்ந்து விடுகமா என நான் 

அஞ்சுகிகைன். (இதற்கு முன்) நான் மூன்று குழந்ரதகரள நல்லடக்கம் 

தெய்துவிட்கடன்'' என்று கூைினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நைக தநருப்பிலி ருந்து 
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(உன்ரனக் காக்க) நீ பலமான கவலி அரமத்துக்தகாண்டுவிட்டாய்'' என்று 

கூைினார் கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

 

பாடம் : 48 அல்லாஹ் ஓர் அடியாரை கநெிக்கும் கபாது, அவர்மீது தன் 

அடியார்களுக்கும் கநெத்ரத ஏற்படுத்துகிைான்.  

 

5135 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் ஓர் 

அடியாரை கநெிக்கும்கபாது, (வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கரள அரழத்து, 

"நான் இன்ன மனிதரை கநெிக்கிகைன். நீரும் கநெிப்பைீாக' என்று கூறுகின்ைான். 

ஆககவ, ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்களும் அவரை கநெிப்பார். பிைகு ஜிப்ரீல் (அரல) 

அவர்கள் வானத்தில், "அல்லாஹ் இன்ன மனிதரை கநெிக்கிைான். ஆககவ, 

நீங்களும் அவரை கநெியுங்கள்'' என்று அைிவிப்பார். அவ்வாகை விண்ணகத்தாரும் 

அவரை கநெிப்பார்கள். பிைகு பூமியில் அவருக்கு அங்கீகாைம் வழங்கப்படும். 

அவ்வாகை, அல்லாஹ் ஓர் அடியார்மீது ககாபம் தகாள்ளும்கபாது, (வானவர்) 

ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கரள அரழத்து, "நான் இன்ன மனிதர்மீது ககாபம் 

தகாண்டுள்களன். நீரும் அவர்மீது ககாபம் தகாள்வைீாக'' என்று கூறுகின்ைான். 

ஆககவ, ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்களும் அவர்மீது ககாபம் தகாள்கிைார். பிைகு ஜிப்ரீல் 

(அரல) அவர்கள், விண்ணகத்தாரிரடகய, "அல்லாஹ் இன்ன மனிதர்மீது ககாபம் 

தகாண்டுள்ளான். ஆககவ, நீங்களும் அவர்மீது ககாபம் தகாள் ளுங்கள்'' என்று 

அைிவிப்பார். அவ்வாகை விண்ணகத்தாரும் அவர்மீது ககாபம் தகாள் வார்கள். 

பிைகு பூமியில் அவர்மீது ககாபம் ஏற்படுத்தப்படுகிைது.81 இரத அபூஹுரைைா 

(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் ககாபத்ரதப் பற்ைிய குைிப்பு இல்ரல. (கநெத்ரதப் பற்ைிய 

குைிப்பு மட்டுகம இடம்தபற்றுள்ளது.) 

 

 5136 சுரஹல் பின் அபஸீாலிஹ் தக்வான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 

(ஒரு ஹஜ்ஜின்கபாது) அைஃபா தபருதவளியில் இருந்கதாம். அப்கபாது (கலீஃபா) 

உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ைஹ்) அவர்கள் எங்கரளக் கடந்துதென்ைார்கள். 

அவர்கள் (அந்த ஆண்டின்) ஹாஜிகளுக்குத் தரலவைாக இருந்தார்கள். அப்கபாது 

மக்கள் எழுந்து அவரை உற்றுப் பார்த்தனர். நான் என் தந்ரத (அபூஸாலிஹ்) 

அவர்களிடம், "தந்ரதகய! (கலீஃபா) உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் அவர்கரள 

இரைவன் கநெிப்பதாககவ நான் கருதுகிகைன்'' என்று தொன்கனன். என் தந்ரத 

"அது ஏன்?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "மக்கள் மனதில் அவருக்கிருக்கும் 
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கநெத்தின் அடிப்பரடயிகலகய (நான் கூறுகிகைன்)'' என்கைன். அப்கபாது என் 

தந்ரத, "நீ தொன்னது ெரி தான்! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிட மிருந்து 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைி யரத நான் ககட்டுள்களன்'' என்று கூைிவிட்டு 

கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி அைிவித் தார்கள்.  

 

பாடம் : 49 உயிர்கள் பல்கவறு வரகப்பட்டரவ யாகும்.82  

 

5137 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உயிர்கள் பல்கவறு 

வரகப்பட்டரவ யாகும். அவற்ைில் ஒன்றுக்தகான்று (குணத் தால்) 

ஒத்துப்கபாகின்ைரவ பைஸ்பைம் கநெிக் கின்ைன. ஒன்றுக்தகான்று (குணத்தால்) 

கவறு பட்டிருப்பரவ பைஸ்பைம் முைண்பட்டு (எதிைாகி)விடுகின்ைன. இரத 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.83 

 

 5138 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மனிதர்கள் தவள்ளி 
மூலகங்கரளயும் தபான் மூலகங்கரளயும் கபான்ைவர்கள். அைியாரமக் 

காலத்தில் அவர்களில் ெிைந்தவர்களாயிருந்தவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு வந்த 

பின்பும் ெிைந்தவர்ககள; மார்க்க அைிரவப் தபற்றுக்தகாண்டால். உயிர்கள் 

பல்கவறு வரகப்பட்டரவ ஆகும். அவற்ைில் ஒன்றுக்தகான்று (குணத்தால்) 

ஒத்துப்கபாகின்ைரவ (உடலுக்குள் வந்த பின்பு) பைஸ்பைம் கநெிக்கின்ைன. 

ஒன்றுக்தகான்று (குணத்தால்) கவறுபட்டிருப்பரவ பைஸ்பைம் முைண்பட்டு 

(எதிைாகி)விடுகின்ைன. இந்த ஹதீரஸ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

பாடம்: 50 மனிதன் யார்மீது அன்பு தகாண்டுள் ளாகனா அவர்களுடன்தான் 

இருப் பான்.84  

 

5139 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: கிைாமவாெி ஒருவர் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "மறுரம நாள் எப்கபாது வரும்?'' என்று 

ககட்டார். அவரிடம் அல் லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அதற்காக நீ என்ன 

(நற்தெயல்கரளத்) தயார் தெய்துரவத்திருக்கிைாய்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 

அவர், "அல்லாஹ்வின் மீதும் அவனுரடய தூதர்மீதும் கநெம் ரவத்துள்களன்'' 

என்ைார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ கநெித்தவர்களுடன்தான் 

(மறுரமயில்) இருப்பாய்'' என்று தொன்னார்கள்.85  
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5140 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்), 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! மறுரம நாள் எப்கபாது வரும்?'' என்று ககட்டார். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "அதற்காக நீ என்ன (நற்தெயல்கரளத்) தயார் தெய்து ரவத்தி 
ருக்கிைாய்?'' என்று ககட்டார்கள். அம்மனிதர் (தாம் புரிந்துள்ள நற்தெயல்கள்) 

எரதயும் தபரிய அளவில் கூைவில்ரல. அவர், "நான் அல்லாஹ்ரவயும் 

அவனுரடய தூதரையும் கநெிக்கிகைன்'' என்ைார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ 

கநெித்தவர் களுடன்தான் (மறுரமயில்) இருப்பாய்'' என்று தொன்னார்கள். இந்த 

ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "கிைாமவாெிகளில் ஒருவர் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகி 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளது. ஆயினும் 

அவற்ைில், "நான் என்ரன தமச்ெிக்தகாள்ளும் அளவுக்கு அதிகமான நற்தெயல்கள் 

எரதயும் தயார் தெய்துரவக்கவில்ரல'' என்று அம்மனிதர் கூைியதாக 

இடம்தபற்றுள்ளது.  

 

5141 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 

மறுரம நாள் எப்கபாது வரும்?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் "மறுரமக்காக நீ என்ன (நற்தெயல்கரளத்) தயார் 

தெய்துரவத்திருக்கிைாய்?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், "அல்லாஹ் வின் மீதும் 

அவனுரடய தூதர்மீதும் தகாண்ட அன்ரப'' என்று தொன்னார். அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அப்படியானால், நீ கநெித்தவர்களுடன்தான் (மறுரமயில்) 

இருப்பாய்'' என்று தொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அப்படியானால், நீ கநெித்தவர்களுடன்தான் (மறுரம யில்) நீ இருப்பாய்'' என்று 

தொன்னரதக் ககட்டு நாங்கள் மகிழ்ச்ெியரடந்கதாம். இரதப் கபான்று நாங்கள் 

இஸ்லாத்ரதத் தழுவியபின் கவறு எதற்காகவும் மகிழ்ச்ெியரடந்ததில்ரல. 

ஆககவ, நான் அல்லாஹ்ரவயும் அவனுரடய தூதரையும் அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்கரளயும் உமர் (ைலி) அவர்கரளயும் கநெிக்கிகைன். கமலும், அவர்கரள 

கநெித்த காைணத்தால் (மறுரமயில்) அவர்களுடன்தான் நான் இருப்கபன் என்று 

நம்புகிகைன்; அவர்களுரடய நற்தெயல்கள் அளவுக்கு நான் நற்தெயல்கள் 

புரியாவிட்டாலும் ெரிகய!86 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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அதில், "ஆககவ, நான் அல்லாஹ்ரவயும் அவனுரடய தூதரையும்... 

கநெிக்கிகைன்'' என்பதும் அதற்குப் பின்னுள்ளதும் இடம் தபைவில்ரல. 

 

 5142 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நானும் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் பள்ளிவாெலிலிருந்து புைப் பட்டுச் 

தென்ைகபாது பள்ளிவாெலின் முற்ைத் தின் அருகில் ஒரு மனிதரைச் ெந்தித்கதாம். 

அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! மறுரம எப்கபாது வரும்?'' என்று ககட்டார். அல் 

லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அதற்காக நீ (முன்கனற்பாடாக) என்ன 

(நற்தெயல்கரளத்) தயார் தெய்துரவத்துள்ளாய்?'' என்று ககட் டார்கள். அதற்கு 

அவர் (பதிலளிக்காமல்) அடங்கிப்கபானவரைப் கபான்ைிருந்தார். பிைகு, 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! அதற்காக நான் தபரிதாகத் ததாழுரகரயகயா கநான் 

ரபகயா தானதர்மங்கரளகயா முன்கனற் பாடாகச் தெய்துரவக்கவில்ரல. 

ஆயினும், நான் அல்லாஹ்ரவயும் அவனுரடய தூதரை யும் கநெிக்கிகைன்'' 

என்று கூைினார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ கநெித்தவர்களுடன் 

தான் (மறுரமயில்) இருப்பாய்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

5143 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 

ஒருவர் (நன்)மக்கரள கநெிக்கிைார். ஆனால், (தெயல்பாட்டிலும் தகுதியிலும்) 

அவர்கரள அவர் எட்டவில்ரல. அவர் விையத்தில் தாங்கள் என்ன 

கருதுகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"மனிதன் யார்மீது அன்பு தகாண் டுள்ளாகனா அவர்களுடன்தான் இருப்பான்'' 

என்று கூைினார்கள்.87 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 

வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் 

வாயிலாகவும் நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "ஒரு 

மனிதர் நபி (ஸல்) அவர் களிடம் வந்தார்...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்ப மாகிைது. மற்ை 

தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற் றுள்ளன. 
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 பாடம்: 51 நல்ல மனிதருக்குக் கிரடக்கும் பாைாட்டு நற்தெய்திகய; அதனால் 

அவருக்கு எந்தப் பாதிப்புமில்ரல. 

 

 5144 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களிடம், "ஒரு மனிதர் நற்தெயல் புரிகிைார். அதற்காக அவரை மக்கள் 

பாைாட்டிப் கபசுகின்ைனர். இரதப் பற்ைித் தாங்கள் என்ன கருதுகிைரீ் கள்?'' என்று 

ககட்கப்பட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அது 

இரைநம்பிக்ரகயாளருக்கு முன் கூட்டிகய வரும் நற்தெய்தியாகும்'' என்ைார் 

கள்.88 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ைுஅபா (ைஹ்) 

அவர்களிடமிருந்து வரும் அரனத்து அைிவிப்புகளிலும் (அப்துஸ் ஸமத் (ைஹ்) 

அவர்கள் வழியாக வரும் அைிவிப்ரபத் தவிை), "அதற்காக அவரை மக்கள் 

கநெிக்கின் ைனர்'' என்று காணப்படுகிைது. அப்துஸ் ஸமத் (ைஹ்) அவர்கள் வழியாக 

வரும் அைிவிப்பில் கமற்கண்ட ஹதீஸ் உள்ளரதப் கபான்கை, "அதற்காக அவரை 

மக்கள் பாைாட்டுகின்ைனர்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது 
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அத்தியாயம் - 46 : (தரல)விதி 1 

ஹதஸீ் 5145 - 5178 
 

 

 பாடம் :  1 மனிதன் தன் தாயின் வயிற்ைில் பரடக்கப்படும் விதமும்,  

அவனு ரடய வாழ்வாதாைம், ஆயுள், தெயல், நற்கபறு - துர்கபறு ஆகியரவ 
பதிவு தெய்யப்படுவதும்.  
 

5 145 உண்ரமகய கபெியவரும் உண் ரமகய அைிவிக்கப்பட்டவருமான 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தம் 
தாயின் வயிற்ைில் நாற்பது நாட்கள் (கருவாக) கெமிக்கப்படுகிைார். பிைகு 
வயிற்ைிகலகய அரதப் கபான்கை (நாற்பது நாட்கள்) அந்தக் கரு (அட்ரட 
கபான்று கருப் ரபயின் சுவரைப் பற்ைிப் பிடித்துத் ததாங்கும்) ஒரு 
கருக்கட்டியாக மாறுகிைது. பிைகு வயிற் ைில் அரதப் கபான்கை (கமலும் 
நாற்பது நாட் கள் தமல்லப்பட்ட ெக்ரக கபான்ை) ஒரு ெரதப் பிண்டமாக 

மாைிவிடுகிைது. பிைகு அதனிடம் ஒரு வானவர் அனுப்பப்படுகிைார். அவர் 
அதில் உயிரை ஊதுகிைார். (அதற்கு முன்கப) அந்த மனிதனின் வாழ்வாதாைம், 

வாழ்நாள், தெயல்பாடு, அவன் நற்கபைற்ைவனா அல்லது நற்கபறு தபற்ைவனா 
ஆகிய நான்கு விையங் கரள எழுதுமாறு அவர் பணிக்கப்படுகிைார்.2 எவரனத் 
தவிை கவறு இரைவன் இல்ரலகயா அ(ந்த ஓரிரை)வன் மீதாரணயாக! 
உங்களில் ஒருவர் தொர்க்கவாெிகளின் (நற்)தெயரலச் தெய்துதகாண்கட 
தெல்வார். அவருக்கும் தொர்க்கத்துக்குமிரடகய ஒரு முழம் இரடதவளிதான் 
இருக்கும்; அதற்குள் விதி அவரை முந்திக்தகாள்ள, அவர் நைகவாெிகளின் 
தெயரலச் தெய்து அதன் காைணத்தால் நைகத்தினுள் புகுந்துவிடுவார். (இரதப் 
கபான்கை) உங்களில் ஒருவர் நைகவாெிகளின் (தீய)தெயரலச் 
தெய்துதகாண்கட தெல் வார். இறுதியில் அவருக்கும் நைகத்துக்குமிரடகய 
ஒரு முழம் இரடதவளிதான் இருக்கும்; அதற்குள் அவைது விதி அவரை 
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முந்திக்தகாள்ள, அவர் தொர்க்கவாெிகளின் தெயரலச் தெய்து அதன் விரள 
வாகச் தொர்க்கத்தில் புகுந்துவிடுவார். இரத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.3 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் வகீஉ (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "உங்களில் ஒருவர் தம் தாயின் வயிற்ைில் நாற்பது 
இைவுகள் (கருவாக) கெமிக் கப்படுகிைார்'' என்று காணப்படுகிைது. ைுஅபா (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து முஆத் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கும் அைிவிப்பில், "நாற்பது 
இைவுகளும் நாற்பது பகல்களும்' என்று இடம் தபற்றுள்ளது. ஜரீர் மற்றும் ஈொ 
(ைஹ்) ஆகி கயாைது அைிவிப்பில் "நாற்பது நாட்கள்' என்று உள்ளது. 
 

 5 146 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: விந்துத் துளி தாயின் கருப்ரபயில் 
நாற்பது அல்லது நாற்பத்ரதந்து நாட்கள் தங்கியிருந்த பின்னர் அந்த விந்துத் 
துளிக்குள் வானவர் ஒருவர் தென்று, "இரைவா! இவன் நற்கபைற்ை வனா? 

அல்லது நற்கபறு தபற்ைவனா?'' என்று ககட்கிைார். பிைகு 
(இரைக்கட்டரளக்ககற்ப) அரதக் குைித்து எழுதப்படுகிைது. பிைகு "இரைவா! 
இது ஆணா? அல்லது தபண்ணா?'' என்று ககட்டு அதற்ககற்ப எழுதப்படுகிைது. 
அவனுரடய தெயல்பாடு, இயக்கம், வாழ்நாள், வாழ்வாதாைம் ஆகியரவயும் 

எழுதப்படுகின்ைன. பிைகு ஏடுகள் சுருட்டப்பட்டுவிடுகின்ைன. பிைகு அதில் 

கூட்டப்படுவதுமில்ரல; குரைக்கப்படுவது மில்ரல.4 இரத ஹுரதஃபா பின் 
அெீத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 5 147 அபுத்துஃரபல் ஆமிர் பின் வாஸிலா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு 
முரை) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள், "நற்கபைற்ைவன் 
என்பவன், தன் தாயின் வயிற்ைிகலகய நற்கபைற்ைவனா (கப் 
பதிவா)கிவிட்டவன் ஆவான்; நற்கபறு தபற்ைவன் என்பவன், பிைர் மூலம் 
அைிவுரை வழங்கப்பட்டவன் ஆவான்'' என்று கூைிய ரதக் ககட்கடன். உடகன 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கதாழர்களில் ஹுரதஃபா பின் 

அெீத் அல்ஃகிஃபாரீ (ைலி) எனப்படும் ஒருவரி டம் தென்று, அப்துல்லாஹ் பின் 

மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியரதத் ததரிவித்துவிட்டு, "தெயல்படாமகலகய 
ஒருவன் எவ்வாறு நற் கபைற்ைவனாக ஆகமுடியும்?'' என்று ககட் கடன். 
அதற்கு ஹுரதஃபா பின் அெீத் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரதக்ககட்டு 
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நீங்கள் வியப்பரடகிைரீ்களா? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
(பின்வருமாறு) கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்: விந்து கருப்ரபக்குச் தென்று 
நாற்பத்து இைண்டு இைவுகள் கழிந்ததும் அதனிடம் அல்லாஹ் வானவர் 
ஒருவரை அனுப்புகிைான். பிைகு (மூன்ைாவது நாற்பது கழிந்தபின்) அதற்கு 
உருவமளித்து, அதற்குச் தெவிப்புலரனயும் பார்ரவரயயும் கதாரலயும் 
ெரதரயயும் எலும்ரபயும் பரடக்கிைான். பிைகு (நாற்பத்து இைண்டு நாட்கள் 
கழிந்ததும் அனுப்பப்பட்ட) அந்த வானவர், "இரைவா! இது ஆணா, தபண்ணா?'' 

என்று ககட்கிைார். அப்கபாது உம்முரடய இரைவன் தான் நாடியரதத் 
தீர்ப்பளிக்கிைான். (அவ்வாகை) அந்த வானவரும் எழுதிப் பதிவு தெய்கிைார். 
பிைகு அவர், "இரைவா! இதன் வாழ்நாள் (எவ்வளவு?)'' என்று ககட்கிைார். 
அப்கபாது உம்முரடய இரைவன் தான் நாடியரதச் தொல்கிைான். (அதன்படி) 
அந்த வானவரும் எழுதிப் பதிவு தெய்கிைார். பிைகு அவர், "இரைவா! இதன் 
வாழ்வாதாைம் (எவ்வளவு)?'' என்று ககட்கிைார். அப்கபாது உம்மு ரடய 
இரைவன் தான் நாடியரதத் தீர்ப்பளிக்கிைான். (அதன்படி) அந்த வானவரும் 
எழுதிப் பதிவு தெய்துவிட்டுப் பிைகு தமது ரகயில் அந்த ஏட்ரட 

எடுத்துக்தகாண்டு தவளிகயைிவிடுகிைார். (தமக்கு) ஆரணயிடப்பட்டரதவிட 
அவர் கூட்டுவதுமில்ரல; குரைப்பதுமில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
 

5 148 அபுத்துஃரபல் ஆமிர் பின் வாஸிலா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு 
முரை) நான் அபூெரீஹா ஹுரதஃபா பின் அெீத் அல்ஃகிஃபாரீ (ைலி) 
அவர்களிடம் தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பின்வருமாறு கூைியரத இந்த என் காதுகளால் ககட்கடன் என்று 
கூைினார்கள்: விந்துத் துளி தாயின் கருப்ரபயில் நாற்பது இைவுகள் 
தங்கியிருக்கிைது. பிைகு அதனுள் வானவர் ஒருவர் ஊடுருவுகிைார் "அரதப் 
பரடக்கவிருக்கும் வானவர்' என்று அப்துல் லாஹ் பின் அதாஉ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைினார் கள் என்கை நான் கருதுகிகைன் என்கிைார் அைிவிப்பாளர் 
ஸுரஹர் அபூரகஸமா.- பிைகு அவ்வானவர் "இது ஆணா, தபண்ணா?'' என்று 
ககட்கிைார். அப்கபாது அல்லாஹ் அரத ஆணாககவா அல்லது தபண்ணா 
ககவா ஆக்குகிைான். பிைகு அவ்வானவர், "இரைவா! இவன் ஊனமற்ைவனா? 

ஊனமுள்ளவனா?'' என்று ககட்கிைார். அப்கபாது அவரன அல்லாஹ் 
ஆகைாக்கியமானவனாககவா அல்லது ஆகைாக் கியமற்ைவனாககவா 

ஆக்குகிைான். பிைகு அவ்வானவர், "இவனது வாழ்வாதாைம் என்ன? இவனது 
வாழ்நாள் எவ்வளவு? இவனுரடய குணங்கள் என்ன?'' என்று ககட்கிைார். பிைகு 
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அவரன அல்லாஹ் நற்கபைற்ைவனாககவா அல்லது நற்கபறு 
தபற்ைவனாககவா ஆக்குகிைான். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் நபித்கதாழர் 
ஹுரதஃபா பின் அெீத் அல்ஃகிஃபாரீ (ைலி) அவர்களிட மிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ் தனது 
நாட்டப்படி எரதகயனும் பரடக்க நாடும்கபாது, நாற்பதுக்கு கமற்பட்ட 
இைவுகள் கழிந்தபின் அந்தக் கருப்ரபக்தகன நியமிக்கப்பட்ட வானவர் 

ஒருவர்...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
 

5 149 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ் தாயின் கருப்ரபக்தகன வானவர் ஒருவரைப் தபாறுப்பாளைாக 
நியமிக்கிைான். அவர், "இரைவா! இது (ஒரு துளி) விந்து. இரைவா! இது 
பற்ைித் ததாங்கும் கரு. இரைவா! இது (தமல்லப்பட்ட ெக்ரக கபான்ை) ெரதப் 

பிண்டம்'' என்று கூைிக்தகாண்டிருப்பார். அரத அல்லாஹ் பரடத்(து உயிர் 
தந்)திட நாடும்கபாது, "இரைவா! இது ஆணா, தபண்ணா? நற்கபைற்ைதா? 

நற்கபறு தபற்ைதா? (இதன்) வாழ்வாதாைம் எவ்வளவு? (இதன்) ஆயுள் 

எவ்வளவு?'' என்று ககட்பார். (அல்லாஹ்வால் இரவயரனத்தும் ததரிவிக் 
கப்பட்டு) தாய் வயிற்ைில் அது இருக்கும் கபாகத பதிவு தெய்யப்படுகின்ைன. 
இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.5 

 

 5 150 அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் பிகைத நல்லடக்கம் 
(ஜனாஸா) ஒன்ைில் கலந்துதகாள்வதற்காக "பகீஉல் ஃகர்கத்' தபாது 
ரமயவாடியில் இருந்கதாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எங்களிடம் வந்து அமர்ந்தார்கள். நாங்களும் அவர்கரளச் சுற்ைி அமர்ந்கதாம். 
நபியவர்களுடன் ஓர் ஊன்றுககால் இருந்தது. அப்கபாது அவர்கள் (தமது 

தரலரயக்) கவிழ்த்தவாறு ஊன்றுககாரலத் தரையில் குத்திக் கீைியபடி 
(ஆழ்ந்த கவரலயிலும் கயாெரனயிலும்) இருக்கலானார்கள். பிைகு, "உங்களில் 
யாரும், பிைந்துவிட்ட எந்த உயிரும் தமது இருப்பிடம் தொர்க்கத்திலா, அல்லது 
நைகத்திலா என்று அல்லாஹ்வால் எழுதப்படாமல் இருப்பதில்ரல; அது 
நற்கபைற்ைதா, அல்லது நற்கபறு தபற்ைதா என்று எழுதப்பட்டிைாமல் இல்ரல'' 

என்று தொன்னார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் 
நல்லைங்கள் தெய்யாமல், எங்கள் (தரல) எழுத்தின் மீது (பாைத்ரதப் 
கபாட்டுவிட்டு) இருந்துவிடமாட்கடாமா'' என்று ககட்டார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் (விதியில்) நற்கபறு தபற்ைவைாக 
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இருப்பாகைா அவர் நற்கபறு தபற்ைவர்களின் தெயலுக்கு மாறுவார். யார் 
(விதியில்) நற்கபைற்ைவைாக இருப்பாகைா அவர் நற்கபைற்ைவர்களின் 
தெயலுக்கு மாறு வார்'' என்று கூைினார்கள். கமலும் அவர்கள், "நீங்கள் 
தெயலாற்றுங் கள். (நல்லார், தபால்லார்) எல்லாருக்கும் (அவைவர் 
தெல்லும்வழி) எளிதாக்கப்பட்டுள் ளது. நல்லவருக்கு நல்லவர்களின் 
தெயரலச் தெய்ய வரக தெய்யப்படும். தகட்டவருக்குக் தகட்டவர்களின் 
தெயரலச் தெய்ய வரக தெய்யப்படும்'' என்று கூைினார்கள்.6 பிைகு "யார் 
(பிைருக்கு) வழங்கி (இரை வரன) அஞ்ெி, நல்லவற்ரை உண்ரமப்படுத்து 

கிைாகைா அவருக்குச் சுலபமான வழிரய எளிதாக்குகவாம். யார் கஞ்ெத்தனம் 
தெய்து, கதரவயற்ைவைாகத் தன்ரனக் கருதி, நல்லரத நம்ப மறுக்கிைாகைா, 

அவருக்குச் ெிைமத்தின் வழிரய எளிதாக்குகவாம்'' (92:5- 10) எனும் வெனங்கரள 

ஓதிக்காட்டினார்கள்.7 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"குச்ெிதயான்ரை எடுத்தார்கள்'' என்று காணப் படுகிைது. "ஊன்றுககால்' எனும் 
குைிப்பு இல்ரல. "பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த 
வெனங்கரள ஓதினார்கள்'' என அபுல்அஹ்வஸ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் 
காணப் படுகிைது. 
 

 5 15 1 அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தமது ரகயிலிருந்த குச்ெியால் தரை ரயக் குத்திக் கீைியபடி 
(தரலரயக் கவிழ்த்த வாறு) உட்கார்ந்திருந்தார்கள். பிைகு தமது தரலரய 
உயர்த்தி, "உங்களில் (பிைந்துவிட்ட) எவருக்கும் தொர்க்கத்திலுள்ள, அல்லது 
நைகத் திலுள்ள அவைது இருப்பிடம் அைியப்படாமல் இருப்பதில்ரல'' என்று 
கூைினார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! பிைகு எதற்காக நாங்கள் 
நல்லைங்கள் தெய்ய கவண்டும்? நாங்கள் (எங்கள் விதியின் மீது) பாைத்ரதப் 
கபாட்டுவிட்டு (நல்லைங்கள் ஏதும் தெய்யாமல்) இருந்துவிடமாட்கடாமா?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ரல; நீங்கள் 
தெயலாற்றுங்கள். (நல்லார், தபால்லார்) எல்லாருக்கும் அவைவர் எதற்காகப் 
பரடக்கப்பட்டுள்ளனகைா அது எளிதாக்கப்படும்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு, "யார் 
(பிைருக்கு) வழங்கி (இரை வரன) அஞ்ெி, நல்லவற்ரை உண்ரமப்படுத்து 
கிைாகைா...'' என்று ததாடங்கி, "ெிைமத்தின் வழிரய எளிதாக்குகவாம்'' (92:5- 10) 

என்பதுவரை ஓதிக்காட்டினார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஐந்து 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ைலி) 
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அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 

5 152 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ("விரடதபறும்' ஹஜ்ஜின்கபாது) 
சுைாக்கா பின் மாலிக் பின் ஜுஅைும் (ைலி) அவர்கள் (நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் இப்கபாதுதான் பரடக்கப்பட்டிருக்கி 
கைாம் என்பரதப் கபான்று (எண்ணிக்தகாண்டு) எங்களுக்கு எங்களது 
மார்க்கத்ரதத் ததளிவாகச் தொல்லுங்கள். இன்ரைக்கு நல்லைங்கள் புரிவது 
எப்படி? எழுதுககால்கள் எழுதி முடித்துவிட்ட, (ஏற்தகனகவ) நடந்துவிட்ட 
விதிகளின்படியா? அல்லது (புதிதாக) நாங்களாககவ எதிர்தகாள்ளும் 

(தெயல்பாடுகளின்) அடிப்பரடயிலா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ரல; மாைாக எழுதுககால்கள் 
எழுதி முடித்துவிட்ட, (ஏற்தகனகவ) நடந்து விட்ட விதிகளின்படிதான்'' என்று 

கூைினார்கள். சுைாக்கா (ைலி) அவர்கள், "அப்படியானால் நாங்கள் ஏன் 
நல்லைங்கள் புரிய கவண்டும்?'' என்று ககட்டார்கள். (அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், என்ன கூைினார்கள் என்பரத அைிவித்த) 
அபுஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் ஏகதா தொன்னார்கள். அரத நான் 
புரிந்துதகாள்ளவில்ரல. "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ன 
தொன்னார்கள்?'' என்று நான் (ஸுரஹர்) ககட்கடன். அதற்கு அபுஸ்ஸுரபர் 
(ைஹ்) அவர்கள், "நீங்கள் தெயலாற்றுங்கள். (நல்லார், தபால்லார்) எல்லாருக்கும் 
அவைவர் தெல்லும் பாரத எளிதாக்கப்பட்டுள்ளது'' என்று கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாக வும் 
வந்துள்ளது. அதில், "தெயலாற்ைக்கூடிய ஒவ்தவாருவரும் தமது தெயலுக்கு 
வழிவரக தெய்யப்படுவார்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது.  
 

5 153 இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம்,) "அல்லாஹ்வின் தூதகை! தொர்க்கவாெிகள் யார், நைகவாெிகள் 
யார் என்பது (முன்கப அல்லாஹ்வுக்குத்) ததரியுமா?'' என்று ககட்கப்பட்டது. நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "ஆம் (ததரியும்)'' என்று தொன்னார்கள். "அவ்வாைாயின், ஏன் 
நற்தெயல் புரிபவர்கள் நற்தெயல் புரிய கவண்டும்?'' என்று வினவப்பட்டது. நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "(நீங்கள் தெயல்படுங்கள்) ஒவ்தவாருவரும் எ(ரத 

அரட)வதற்காகப் பரடக்கப்பட்டுள்ளார்ககளா அது எளிதாக்கப்படும்'' என்று 
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தொன்னார்கள்.8 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஏழு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந் 
துள்ளது. அவற்ைில் "நான் (நபி (ஸல்) அவர்களி டம்), அல்லாஹ்வின் 
தூதகை...?'' என்று ககட் கடன் என இடம்தபற்றுள்ளது. 
 

 5 154 அபுல்அஸ்வத் அத்தியலீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: என்னிடம் 
இம்ைான் பின் அல்ஹுரஸன் (ைலி) அவர்கள், "மனிதர்கள் இன்று நற்தெயல் 

புரிவதும் அதற்காக முரனந்து தெயலாற்று வதும் ஏற்தகனகவ அவர்கள்மீது 

தீர்மானிக்கப் பட்டுவிட்ட, முன்கப முடிவு தெய்யப்பட்டு விட்ட விதியின் 

அடிப்பரடயிலா? அல்லது அவர்களுக்தகதிைான ஆதாைத்ரத நிரல நிறுத்தும் 
வரகயில், அவர்களுரடய இரைத் தூதர்கள் அவர்களிடம் தகாண்டுவந்துள்ள 
வற்ரை ஏற்றுச் தெயல்படுத்துவரதப் தபாறுத்தா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
நான், "இல்ரல; ஏற்தகனகவ அவர்கள்மீது தீர்மானிக்கப்பட்டுவிட்ட, 

நடந்துமுடிந்த (விதியின்) அடிப்பரடயில் தான்'' என்று தொன்கனன். அதற்கு 
இம்ைான் (ைலி) அவர்கள், "இது அநீதியாகாதா?'' என்று ககட்டார்கள். அரதக் 
ககட்டு நான் கடுரமயாக அதிர்ந்துவிட்கடன். கமலும், "அரனத்தும் 

அல்லாஹ்வின் பரடப்கப; அவனது அதிகாைத்துக்குட்பட்டரவகய. அவன் 
தெய்வது குைித்து யாரும் ககள்வி ககட்க முடியாது. ஆனால், மனிதர்கள் 

விொரிக்கப்படுவார்கள்'' என்று தொன்கனன். அப்கபாது இம்ைான் (ைலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் புரியட்டும். உங்கள் அைிரவப் 
பரிகொதிப்பதற்காககவ நான் ககள்வி ககட்கடகன தவிை, கவதை தற்கும் நான் 
ககள்வி ககட்கவில்ரல'' என்று கூைிவிட்டுப் பின்வருமாறு தொன்னார்கள்: 
"முரஸனா' குலத்ரதச் கெர்ந்த இைண்டு கபர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களி டம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! மனிதர் கள் இன்று நற்தெயல் 
புரிவதும் அதற்காக முரனந்து தெயல்படுவதும் ஏற்தகனகவ தீர்மா 
னிக்கப்பட்ட, முன்கப முடிவு தெய்யப்பட்டு விட்ட விதியின் அடிப்பரடயிலா? 

அல்லது அவர்களுக்தகதிைான ஆதாைத்ரத நிரலநிறுத் தும் வரகயில், 

அவர்களுரடய இரைத்தூதர் கள் அவர்களிடம் தகாண்டுவந்துள்ளவற்ரை 
ஏற்றுச் தெயல்படுத்துவரதப் தபாறுத்தா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ரல; ஏற்தகனகவ அவர்கள் மீது 

தீர்மானிக்கப்பட்டுவிட்ட, அவர்கள் விையத்தில் முடிவாகிவிட்ட (விதியின்) 
அடிப்பரடயில்தான்'' என்று கூைிவிட்டு இரத உண்ரமப் படுத்தும் ொன்று 

வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வின் கவதத்தில் உள்ளது என்று 
கூைி, பின்வரும் வெனங்கரள ஓதிக்காட்டினார்கள்: உயிரின் மீதும், அரத 
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வடிவரமத்து, அதன் நன்ரம ரயயும் தீரமரயயும் அதற்கு 
அைிவித்தவன்மீதும் ெத்தியமாக! (9 1:7,8) 

 

 5 155 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மனிதர் நீண்ட 
காலம் தொக்கவாெிகளின் (நற்)தெயரலச் தெய்துதகாண்கட வருவார். பிைகு 
அவைது தெயல் நைகவாெிகளின் தெயலாக முடிக்கப்படும். ஒரு மனிதர் நீண்ட 

காலம் நைகவாெி களின் (தீய)தெயரலச் தெய்துதகாண்கட வருவார். பிைகு 
அவைது தெயல் தொர்க்கவாெிகளின் தெயலாக முடிக்கப்படும். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

5 156 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மனிதர், 

மக்களின் பார்ரவயில் தொர்க்கவாெிகளின் தெயரலச் தெய்துதகாண்கட 

இருப்பார். (உண்ரமயில்) அவர் நைகவாெிகளில் ஒருவ ைாய் இருப்பார். ஒரு 

மனிதர், மக்களின் பார் ரவயில் நைகவாெிகளின் தெயரலச் தெய்து தகாண்கட 

இருப்பார். (உண்ரமயில்) அவர் தொர்க்கவாெிகளில் ஒருவைாய் இருப்பார். 
இரத ெஹ்ல் பின் ெஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.9  

 

பாடம் : 2 ஆதம் (அரல) அவர்களுக்கும் மூொ (அரல) அவர்களுக்கும் 
இரடகய நடந்த தர்க்கம்.  
 

5 157 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆதம் (அரல) 
அவர்களும் மூொ (அரல) அவர்களும் தர்க்கம் தெய்துதகாண்டார்கள். மூொ 
(அரல) அவர்கள், "ஆதம் அவர்ககள! எங்கள் தந்ரதயான நீங்கள் (உங்கள் 
பாவத் தின் காைணத்தால்) எங்கரள இழப்புக்குள்ளாக் கிவிட்டீர்கள்; 

தொர்க்கத்திலிருந்து எங்கரள தவளிகயற்ைிவிட்டீர்கள்'' என்று தொன்னார்கள். 
அதற்கு மூொவிடம் ஆதம் (அரல) அவர்கள், "நீர்தான் மூொவா? அல்லாஹ், 

தன்னுடன் உரை யாடுவதற்கு உம்ரமகய கதர்ந்ததடுத்தான்; அவன் தனது 
ரகயால் உமக்காக (கவதத்ரத) எழுதி னான். (இத்தரகய) நீங்கள், அல்லாஹ் 
என்ரனப் பரடப்பதற்கு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்கப என்மீது அவன் 
விதித்துவிட்ட ஒரு விையத்திற்காக என்ரனப் பழிக்கின்ைரீ்களா?'' என்று 
ககட்டார்கள். (இந்த பதில் மூலம்) மூொ (அரல) அவர்கரள ஆதம் (அரல) 
அவர்கள் கதாற்கடித்துவிட்டார்கள்; கதாற்கடித்துவிட்டார்கள்'' என (இைண்டு 
முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். இரத 
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அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 10 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு அபஉீமர் அல்மக்கீ 
(ைஹ்), அஹ்மத் பின் அப்தா (ைஹ்) ஆகிகயாரின் அைிவிப்புகளில் ஒன்ைில், 

"வரைந்தான்' ("கத்த') என இடம்தபற்றுள்ளது. மற்தைான்ைில் "அவன் தனது 
கைத்தால் உமக்காக "தவ்ைாத்'ரத எழுதினான்'' என்று ஆதம் (அரல) அவர்கள் 

கூைியதாகக் காணப்படுகிைது. 
 

 5 158 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆதம் (அரல) 
அவர்களும் மூொ (அரல) அவர்களும் தர்க்கம் தெய்தார்கள். (அதில்) மூொ 
(அரல) அவர்கரள ஆதம் (அரல) அவர்கள் கதாற்கடித்துவிட்டார்கள். ஆதம் 
(அரல) அவர்களிடம் மூொ (அரல) அவர்கள், "நீங்கள்தான் மனிதர்கரள வழி 
தவைச்தெய்து, அவர்கரளச் தொர்க்கத்திலி ருந்து தவளிகயற்ைிய ஆதமா?'' 

என்று ககட் டார்கள். அதற்கு ஆதம் (அரல) அவர்கள், "அல்லாஹ் அரனத்துப் 
தபாருட்கரளப் பற்ைிய அைிரவயும் வழங்கி, தனது தூதுத்து வத்தால் மற்ை 
மக்கரளவிடத் கதர்ந்ததடுத்த மனிதர் நீர்தாகன?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
மூொ (அரல) அவர்கள், "ஆம்' என்று கூைினார்கள். "அவ்வாைாயின், நான் 

பரடக்கப்படுவதற்கு முன்கப என்மீது விதிக் கப்பட்டுவிட்ட ஒரு 
விையத்திற்காக என் ரனப் பழிக்கிைைீா?'' என்று ககட்டார்கள். (இந்தக் 
ககள்வியின் மூலம் மூொ (அரல) அவர்கரள ஆதம் (அரல) அவர்கள் 
கதாற்கடித்துவிட்டார்கள்.) இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 
 

 5 159 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆதம் (அரல) 
அவர்களும் மூொ (அரல) அவர்களும் தம் இரைவன் அருகில் தர்க்கம் தெய் 
தார்கள். அப்கபாது மூொ (அரல) அவர்கரள ஆதம் (அரல) அவர்கள் 

கதாற்கடித்துவிட்டார்கள். மூொ (அரல) அவர்கள், "அல்லாஹ் தனது ரகயால் 

உங்கரளப் பரடத்து, உங்களுக்குள் தனது உயிரை ஊதி, தன் வானவர்கரள 

உங்களுக்குச் ெிைம்பணியச் தெய்து, உங்கரளச் தொர்க்கத்தில் 

குடியிருக்கச்தெய்த ஆதம் நீங்கள்தாகன! பிைகு நீங்கள் உங்களது பாவத்தின் 

மூலம் (உங்கள் வழித் கதான்ைல்களான) மனிதர்கரள பூமிக்கு இைங்கச் 

தெய்துவிட்டீர்கள்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு ஆதம் (அரல) அவர்கள், 

"அல்லாஹ் தன் தூதுத்துவச் தெய்திகரள ததரிவிக்கவும் தன் னிடம் 
உரையாடவும் உம்ரமத் கதர்ந்ததடுத்து, அரனத்துப் தபாருட்கரளப் பற்ைிய 
விளக்கமும் உள்ள பலரககரள உமக்கு வழங்கி, தன் அருகில் வைச்தெய்து 
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இைகெியமாக உரையாடிய மூொ நீர்தாகன! நான் பரடக்கப்படுவதற்கு எத்தரன 
ஆண்டு களுக்கு முன் அல்லாஹ் தவ்ைாத்ரத எழுதியதாக நீர் கண்டீர்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு மூொ (அரல) அவர்கள், "நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னால்'' என்று பதிலளித் தார்கள். "அதில், ஆதம் தம் இரைவனுக்கு மாறு 
தெய்தார். எனகவ, அவர் வழி தவைினார் என்று எழுதப்பட்டிருந்ததா?'' என்று 
ககட்டார். அதற்கு மூொ (அரல) அவர்கள், "ஆம்' என்ைார்கள். "அவ்வாைாயின், 

என்ரனப் பரடப்பதற்கு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்கப எரத நான் 
தெய்கவன் என்று இரைவன் என்மீது விதியாக்கிவிட்டடாகனா அரதச் 
தெய்ததற்காக என்ரன நீங்கள் பழிக்கிைைீா?'' என்று ஆதம் (அரல) அவர்கள் 
ககட்டார்கள். (இந்தக் ககள்வியின் மூலம்) மூொ (அரல) அவர்கரள ஆதம் 
(அரல) அவர்கள் கதாற்கடித்துவிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆதம் (அரல) அவர்களும் மூொ (அரல) அவர்களும் 
தர்க்கம் தெய்தார்கள். அப்கபாது ஆதம் (அரல) அவர்களிடம் மூொ (அரல) 
அவர்கள், "உங்கரளச் தொர்க்கத்திலிருந்து தவளிகயற்ை உங்கள் தவகை 
காைணமாக அரமந்தகத அந்த ஆதம் நீங்கள்தானா?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு ஆதம் (அரல) அவர்கள், "நீங்கள், அல்லாஹ் தன் தூதுத்துவச் 
தெய்திகரள ததரிவிக்க வும் தன்னுடன் உரையாடவும் 
கதர்ந்ததடுத்துக்தகாண்ட மூொதாகன? அவ்வாைிருந்தும், நான் பரடக் 
கப்படுவதற்கு முன்கப என்மீது விதிக்கப்பட்டுவிட்ட ஒரு விையத்திற்காக 
என்ரனப் பழிக்கிைரீ்ககள (ஏன்)?'' என்று ககட்டார்கள். (இந்தக் ககள்வியின் 
மூலம்) மூொ (அரல) அவர்கரள ஆதம் (அரல) அவர்கள் 
தவன்றுவிட்டார்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 1 1 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் 

பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  
 

5 160 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ், 

வானங்கரளயும் பூமிரயயும் பரடப்பதற்கு ஐம்பதாயிைம் ஆண்டுகளுக்கு 

முன்கப, பரடப்பினங்களின் விதிகரள எழுதி விட்டான். (அப்கபாது) அவனது 
அரியரண (அர்ஷ்) தண்ணரீின் கமல் இருந்தது. 12 இரத அப்துல்லாஹ் பின் 
அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
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அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்களிடமி ருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "(அப்கபாது) 
அவனது அரி யரண (அர்ஷ்) தண்ணரீின் கமல் இருந்தது'' எனும் குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல.  

 

பாடம் : 3 உயர்ந்கதான் அல்லாஹ் மனிதர்களின் உள்ளங்கரளத் தான் நாடிய 
வரக யில் மாற்றுகிைான்.  
 

5 16 1 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆதமின் மக்களின் (மனிதர்களின்) 
உள்ளங் கள் அரனத்தும் அளவற்ை அருளாளனின் இரு விைல்களுக்கிரடகய 
ஒகைகயார் உள்ளத் ரதப் கபான்று உள்ளன. அரதத் தான் நாடிய முரையில் 
அவன் மாற்றுகிைான்'' என்று கூைி விட்டு, "இரைவா! உள்ளங்கரளத் திருப்பு 
கின்ைவகன! எங்கள் உள்ளங்கரள உனக்குக் கீழ்ப்படிவதற்குத் திருப்புவாயாக!'' 
என்று பிைார்த்தித்தார்கள். 13 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

 

பாடம் : 4 ஒவ்தவான்றும் விதியின்படிகய (நடக்கிைது).  
 

5 162 தாவூஸ் பின் ரகொன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "ஒவ்தவான்றும் 
விதியின்படிகய'' என்று கூைிவந்த கதாழர்களில் ெிலரை நான் 

ெந்தித்திருக்கிகைன். அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள், "ஒவ்தவாரு 

தபாருளும் விதியின்படிகய. "இயலாரம, புத்திொலித்தனம் ஆகியரவ உள்பட' 

அல்லது "புத்திொலித்தனம், இயலாரம ஆகியரவ உள்பட'' என்று 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) தொன்னார்கள் என்று கூைியரதக் ககட்டுள்களன். 
14 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
 

 5 163 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) குரைைி 
இரணரவப் பாளர்கள் விதி ததாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் விவாதிக்க வந்தனர். அப்கபாது, "அவர்கள் நைகத்தில் முகம் 
குப்புை இழுத்துவைப்படும் நாளில் "நைகத்தின் கவதரனரயச் சுரவயுங்கள்' 

(என்று கூைப்படும்). ஒவ்தவாரு தபாருரளயும் நாம் திட்டமிட்டபடிகய 
பரடத்துள்களாம்'' (54:48,49) எனும் இரைவெனங்கள் அருளப் தபற்ைன. இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 5 விபொைம் முதலானவற்ைில் மனிதனுக் குள்ள பங்கு விதியில் 
எழுதப்பட்டு விட்டது. 15  

 

5 164 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: விபொைத்தில் ஆதமின் மக(ன் 
மனித)னுக்குள்ள பங்ரக இரைவன் எழுதியுள்ளான். அரத அவன் அரடந்கத 
தீருவான். (மனிதனின் கண்ணும் நாவும்கூட விபொைம் தெய்கின்ைன.) 
கண்ணின் விபொைம் (தவைான) பார்ரவயாகும். நாவின் விபொைம் 

(ஆபாெமான) கபச்ொகும். மனம் ஏங்குகிைது; இச்ரெ தகாள்கிைது. மர்ம உறுப்பு 
இரவ அரனத்ரதயும் உண்ரமயாக்குகிைது; அல்லது தபாய்யாக்குகிைது. இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான 
இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவித்துள்ள இந்த ஹதீரஸ விடச் ெிறு 
பாவங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக கவதைரதயும் நான் காணவில்ரல. 16 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
 

5 165 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: விபொைத்தில் மனிதனுக்குள்ள பங்கு 
(விதியில்) எழுதப்பட்டுள்ளது. அரத அவன் அரடயக் கூடியவனாககவ 
உள்ளான். கண்கள் தெய்யும் விபொைம் (தவைான) பார்ரவயாகும். காதுகள் 
தெய்யும் விபொைம் (ஆபாெப் கபச்சுகரளச்) தெவியுறுவதாகும். நாவு தெய்யும் 
விபொைம் (ஆபாெப்) கபச்ொகும். ரக தெய்யும் விபொைம் (அந்நியப் 
தபண்ரணப்) பற்றுவதாகும். கால் தெய்யும் விபொைம் (தவைான உைரவத் 
கதடி) அடிதயடுத்து ரவப்பதாகும். மனம் இச்ரெ தகாள்கிைது; ஏங்குகிைது. 
மர்ம உறுப்பு அரத உண்ரமயாக்குகிைது; அல்லது தபாய்யாக்குகிைது. இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

 

பாடம் : 6 "எல்லாக் குழந்ரதகளுகம இயற்ரகயி(ன் மார்க்கத்தி)ல்தான் 
பிைக்கின்ைன'' என்பதன் தபாருளும், இரைமறுப்பாளர்கள் மற்றும் 
முஸ்லிம்களின் இைந்துவிட்ட குழந்ரதகளின் நிரலயும். 17 

 

 5 166 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு விலங்கு முழு 
வளர்ச்ெி தபற்ை விலங்ரகப் தபற்தைடுப்பரதப் கபான்கை, எல்லாக் 
குழந்ரதகளுகம இயற்ரகயி(ன் மார்க்கத்தி)ல்தான் பிைக்கின்ைன. விலங்குகள் 
நாக்கு, மூக்கு தவட்டப்பட்ட நிரலயில் பிைப் பரத நீங்கள் 

பார்த்திருக்கிைரீ்களா? (முழுரம யான விலங்ரக அங்க கெதப்படுத்துவரதப் 
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கபான்று), தபற்கைார்கள்தான் குழந்ரதகரள (ஓரிரை மார்க்கத்திலிருந்து 
திருப்பி) யூதர்களா ககவா, கிைித்தவர்களாககவா, அக்னி ஆைாத 
ரனயாளர்களாககவா ஆக்கிவிடுகின்ைனர். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவித்துவிட்டுப் பிைகு, நீங்கள் விரும்பி னால், "இது அல்லாஹ்வின் 
இயற்ரகயான மார்க்கம். இதன் மீகத மனிதர்கரள அல்லாஹ் 

பரடத்துள்ளான். அல்லாஹ்வின் பரடப்பில் எந்த மாற்ைலும் இல்ரல'' (30:30) 

எனும் வெனத்ரத ஓதிக்தகாள்ளுங்கள் என்ைார்கள். 18 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "ஒரு விலங்கு விலங்ரகப் 
தபற்தைடுத்தரதப் கபான்கை'' எனும் (வாெகம்) இடம் தபற்றுள்ளது. "முழு 
வளர்ச்ெி தபற்ை' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. - அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எல்லாக் 
குழந்ரதகளும் இயற்ரக(யின் மார்க் கத்தி)ல்தான் பிைக்கின்ைன'' என்று 
கூைினார் கள். நீங்கள் "இது அல்லாஹ்வின் இயற்ரக யான மார்க்கம். 
இதன்மீகத மனிதர்கரள அல்லாஹ் பரடத்துள்ளான். அல்லாஹ்வின் 
பரடப்பில் எந்த மாற்ைலும் இல்ரல. இதுகவ கநைான மார்க்கம்'' (30:30) எனும் 
வெனத்ரத ஓதிக்தகாள்ளுங்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  
 

5 167 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "எல்லாக் குழந்ரதகளும் இயற்ரகயி(ன் மார்க் கத்தி)ல்தான் 
பிைக்கின்ைன. அவர்களின் தபற் கைார்கள்தான் அவர்கரள யூதர்களாககவா 
கிைித்தவர்களாககவா இரணரவப்பாளர்களாககவா ஆக்கிவிடுகின்ைனர்'' என்று 
தொன்னார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அதற்கு 
முன்னர் (அைியாப் பருவத்திகலகய) இைந்துவிட்டால், அதன் நிரல (என்ன 
என்பது) பற்ைி என்ன தொல்கிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் (உயிருடன் வாழ்ந்தால்) எவ்வாறு தெயல் 
பட்டிருப்பார்கள் என்பரத அல்லாஹ் நன்கு அைிவான்'' என்று தொன்னார்கள். 19 

- கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "எல்லாக் 
குழந்ரதகளும் (இயற்ரக) மார்க்கத்தில் இருக்கும் நிரலயில்தான் பிைக் 
கின்ைன'' என இப்னு நுரமர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் இடம்தபற்றுள்ளது. 
அபூமுஆவியா (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து அபூபக்ர் பின் அபரீைபா (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக்கும் அைிவிப்பில், "இந்த (இயற்ரக) மார்க்கத்தில்தான் 
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பிைக்கின்ைன; அரதப் பற்ைி (அதாவது தனது நிரலரயப் பற்ைி) அதன் நாவு 
ததளிவுபடுத்தும்வரை'' என்று காணப்படு கிைது. அபூமூஆவியா (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்து அபூகுரைப் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கும் அைிவிப்பில், 

"பிைக்கின்ை எந்தக் குழந்ரதயும் இந்த இயற்ரகயி(ன் மார்க்கத்தி)ல்தான் 
பிைக்கின்ைன; அதன் நாவு அரதப் பற்ைி கபசும்வரை'' என்று காணப்படுகிைது.  
 

5 168 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பிைக்கின்ை எல்லாக் 
குழந்ரதகளும் இந்த இயற்ரகயி(ன் மார்க்கத்தி)ல்தான் பிைக்கின்ைன. 
அவர்களின் தபற்கைார்கள்தான் அவர்கரள யூதர்களாகவும் கிைித்த 
வர்களாகவும் ஆக்கிவிடுகின்ைனர். ஒரு விலங்கு (முழு வளர்ச்ெி தபற்ை 
விலங்ரகப்) தபற்தைடுப் பரதப் கபான்றுதான் (இது). நீங்கள் அதன் நாக்கு, 

மூக்கு கபான்ை உறுப்புகரள தவட்டிச் கெதப்படுத் தாத வரை நாக்கு, மூக்கு 
தவட்டப்பட்ட நிரலயில் அது பிைப்பரத நீங்கள் பார்த்திருக்கிைரீ்களா?'' என்று 
கூைினார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ெிைிய வயதில் 
இைந்துவிட்டவரின் நிரல பற்ைி என்ன தொல் கிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்கள் (உயிருடன் வாழ்ந்தால்) 
எவ்வாறு தெயல்பட்டிருப்பார்கள் என்பரத அல்லாஹ் நன்கு அைிவான்'' என்று 
தொன்னார்கள்.20  

 

5 169 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தாயின் 
வயிற்ைிலிருந்து பிைக்கும் ஒவ்தவாரு மனிதனும் இயற்ரகயி(ன் 

மார்க்கத்தி)ல்தான் பிைக்கி ைான். அவனுரடய தபற்கைார்கள்தான் பின்னர் 
அவரன யூதனாககவா கிைித்தவனாககவா அக்னி ஆைாதரனயாளனாககவா 
ஆக்கிவிடுகின்ை னர். அவர்கள் இருவரும் முஸ்லிம்களாயிருந் தால், அவனும் 
முஸ்லிமாகிவிடுகிைான். தாயின் வயிற்ைிலிருந்து பிைக்கும் ஒவ்தவாரு 
குழந்ரத யின் விலாப் புைத்திலும் ரைத்தான் குத்து கிைான்; மர்யரமயும் 
அவருரடய புதல்வர் (ஈொ) அவர்கரளயும் தவிை! இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
 

5 170 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம், இரணரவப்கபாரின் குழந்ரதகள் குைித்து ("அவர்கள் 
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இைந்துவிட்டால் அவர்களின் முடிவு யாது' என்று) ககட்கப்பட்டது. அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(உயிருடன் வாழ்ந்தால்) அவர்கள் 

எவ்வாறு தெயல்பட்டிருப்பார்கள் என்பரத அல்லாஹ் நன்கைிவான்'' என்று 

விரடயளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
ைுஐப் (ைஹ்), மஅகில் (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில், 

"இரணரவப்பாளர்களின் ெந்ததிகள் பற்ைிக் ககட்கப்பட்டது'' என்று 

காணப்படுகிைது. 
 

 5 17 1 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் இரணரவப்பாளர்களின் குழந்ரதகள் ெிைிய வயதி கலகய 
இைந்துவிட்டால், அவர்களின் நிரல என்ன என்பது பற்ைிக் ககட்கப்பட்டது. 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(உயிருடன் வாழ்ந்தால்) 
அவர்கள் எவ்வாறு தெயல்பட்டி ருப்பார்கள் என்பரத அல்லாஹ் நன்கைிவான்'' 

என்று விரடயளித்தார்கள். 
 

 5 172 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: இரணரவப்கபாரின் 
குழந்ரதகள் (இைந்து விட்டால் அவர்களின் முடிவு யாது என்பது) பற்ைி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி டம் வினவப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், 

"அவர்கரள அல்லாஹ் பரடத்தகபாகத, அவர்கள் (உயிருடன் வாழ்ந்தால்) 
எவ்வாறு தெயல்பட்டிருப்பார்கள் என்பரத நன்கைி வான்'' என்று 
தொன்னார்கள்.2 1  

 

5 173 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "களிர்' அவர்கள் 
தகான்றுவிட்ட ெிறுவன் (இரை)மறுப்பாளனாககவ பரடக்கப்பட்டான். அவன் 
(உயிருடன்) வாழ்ந்திருந்தால் தன் தபற்கைாரை வழிககட்டிலும் 

(இரை)மறுப்பிலும் தள்ளிவிட்டிருப்பான்.22 இரத உரப பின் கஅப் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
 

 5 174 இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில்) ஒரு 
குழந்ரத இைந்துகபானது. அப்கபாது நான், "அதற்கு நல்வாழ்த்துகள்! அது 
தொர்க்கத்தின் ெிட்டுக்குருவிகளில் ஒரு ெிட்டுக்குருவி'' என்று தொன்கனன். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனக்குத் ததரியாதா? 
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அல்லாஹ் தொர்க்கத்ரதயும் நைகத்ரதயும் பரடத்தகபாகத, அதற்தகனச் 
ெிலரையும் இதற்தகனச் ெிலரையும் பரடத்துவிட்டான்'' என்று தொன்னார்கள். 
 

 5 175 இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அன்ொரிகளில் ஒரு குழந்ரத இைந்த கபாது, அதன் பிகைத 
நல்லடக்கத்திற்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அரழக்கப்பட்டார்கள். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
அக்குழந்ரதக்கு நல் வாழ்த்துகள்! அது தொர்க்கத்தின் ெிட்டுக் குருவிகளில் 
ஒரு ெிட்டுக்குருவி. அது எந்தத் தீரமரயயும் தெய்யவில்ரல. அதற்கான 
பருவத்ரதயும் அது அரடயவில்ரல'' என்று தொன்கனன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கவறு ஏகதனும் உண்டா, ஆயிைா? அல்லாஹ் 

தொர்க்கத்திற்தகன்கை ெிலரைப் பரடத்துள்ளான். அவர்கள் தம் தபற்கைாரின் 

முதுகுத்தண்டுகளில் இருந்தகபாகத அதற் காககவ அவர்கரள அவன் 
பரடத்துவிட் டான்; நைகத்திற்தகன்கை ெிலரைப் பரடத்தான். அவர்கள் தம் 
தபற்கைாரின் முதுகுத்தண்டுகளில் இருந்தகபாகத அதற்காககவ அவர்கரளப் 
பரடத்துவிட்டான்'' என்று கூைினார்கள்.23 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

 

பாடம் : 7 வாழ்நாள், வாழ்வாதாைம் உள்ளிட்டரவ முன்கப விதியில் 
எழுதப்பட்டிருப்பரத விடக் கூடகவா குரையகவா தெய்யாது.24 

 

 5 176 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் உம்மு ஹபபீா (ைலி) அவர்கள், 

"இரைவா! என் கணவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், என் தந்ரத 

அபூசுஃப்யான், என் ெககாதைர் முஆவியா ஆகிகயார் (நீண்ட நாட்கள் 
வாழ்வதன்) மூலம் எனக்குப் பயன ளிப்பாயாக!'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ (ஏற் தகனகவ) நிர்ணயிக்கப்பட்டுவிட்ட 
ஆயுரள யும் குைிக்கப்பட்டுவிட்ட (வாழ்)நாட்கரளயும் பங்கிடப்பட்டுவிட்ட 

வாழ்வாதாைத்ரதயும் அல்லாஹ்விடம் ககட்டிருக்கிைாய். அல்லாஹ் 
அவற்ைில் எரதயும், அதற்குரிய கநைத்திற்கு முன்கப ஒருகபாதும் 
தகாண்டுவந்துவிடவு மாட்டான்; அவற்ைில் எரதயும், அதற்குரிய 
கநைத்ரதவிட்டுத் தாமதப்படுத்தவுமாட்டான். நைக தநருப்பின் 
கவதரனயிலிருந்கதா, அல்லது மண்ணரையின் கவதரனயிலி ருந்கதா 
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உன்ரனக் காக்கும்படி நீ அல்லாஹ் விடம் கவண்டியிருந்தால் நன்ைாகவும் 
ெிைந்ததாகவும் இருந்திருக்கும்'' என்று தொன்னார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் குைங்குகள் பற்ைி கபெப்பட்டது. - பன்ைிகளாக உருமாற்ைப் பட்ட 
(பனூ இஸ்ைாயலீ் ெமுதாயத்த)வர்கள் பற்ைியும் கபெப்பட்டது என்று அல்கமா 
(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாககவ நான் கருதுகிகைன் என அைிவிப்பாளர் மிஸ்அர் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள். - அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் 
ஊருமாற்ைிய எந்தச் ெமுதாயத்தாருக்கும் ெந்ததி கரளகயா 
வழித்கதான்ைல்கரளகயா அவன் ஏற்படுத்தியதில்ரல. குைங்குகளும் 

பன்ைிகளும் அதற்கு முன்கப இருந்தன'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் 
பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. இப்னு பிஷ்ர் (ைஹ்) அவர்கள் 
இடம்தபற்றுள்ள இந்த அைிவிப்பிலும், வகீஉ (ைஹ்) அவர்கள் இடம்தபற்றுள்ள 
கமற்கண்ட அைிவிப்பிலும் "நைக தநருப்பின் கவதரனயிலிருந்தும் மண்ணரை 
யின் கவதரனயிலிருந்தும் (உன்ரனக் காக்கும்படி நீ ககட்டிருந்தால் 
நன்ைாகவும் ெிைந்ததாகவும் இருந்திருக்கும்)'' என்கை காணப்படுகிைது. 
 

 5 177 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: உம்மு 
ஹபபீா (ைலி) அவர்கள், "இரைவா! என் கணவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், என் தந்ரத அபூசுஃப்யான், என் ெககாதைர் முஆவியா ஆகிகயார் 
(நீண்ட காலம் வாழ்வதன்) மூலம் எனக்குப் பயனளிப் பாயாக!'' என்று 

பிைார்த்தித்தார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"(ஏற்தகனகவ) நிர்ணயிக்கப்பட்டு விட்ட ஆயுளுக்காகவும் (வரையறுக்கப்பட்டு 
விட்ட) காலடிகளுக்காகவும் பங்கிடப்பட்டு விட்ட வாழ்வாதாைங்களுக்காகவும் 
நீ அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்தித்திருக்கிைாய். அல்லாஹ் அவற்ைில் எரதயும், 

அதற்குரிய கநைத்திற்கு முன்கப தகாண்டுவைமாட்டான்; அவற்ைில் எரதயும், 

அதற்குரிய கநைத்ரத விட்டுத் தாமதப்படுத்தவுமாட்டான். அல்லாஹ் விடம் 
நைக தநருப்பின் கவதரனயிலிருந்தும் மண்ணரையின் கவதரனயிலிருந்தும் 
காக்கும்படி நீ கவண்டியிருந்தால் உனக்கு நன்ைாயிருந்திருக்கும்'' என்ைார்கள். 
அப்கபாது ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (தற்கபாதுள்ள) குைங்குகளும் 

பன்ைிகளும் உருமாற்ைப்பட்ட (பனூ இஸ்ைாயலீ் ெமுதாயத்த)வர்களில் 
உள்ளரவகயா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், எந்த ஒரு ெமுதா 
யத்ரதயும் அழித்துவிட்டு அல்லது கவதரனப்படுத்திவிட்டு, அவர்களுக்குச் 
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ெந்ததியினரை ஏற்படுத் துவதில்ரல. குைங்குகளும் பன்ைிகளும் அதற்கு 
முன்கப இருந்தன'' என்று விரடயளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "தென்ைரடயும் காலடிகளுக்காகவும்' என்று 
காணப்படுகிைது. சுரலமான் பின் மஅபத் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
அதற்குரிய கநைத்திற்கு முன்கப, அதாவது அது நிகழ்வதற்கு முன்கப என்று 
ெிலர் அைிவித்துள்ளனர். 
 

பாடம் : 8 வலிரமரய உருவாக்கிக்தகாள்ளும் படியும், தளர்ச்ெிரயக் 
ரகவிடும் படியும், இரைவனிடம் உதவி கதடும் படியும், விதிரய 
இரைவனிடகம ஒப்பரடத்துவிடும்படியும் வந்துள்ள கட்டரள.25  

 

5 178 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பலமான 
இரைநம்பிக்ரகயாளர், பலவனீ மான இரைநம்பிக்ரகயாளரைவிடச் ெிைந்த 
வரும் அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமான வரும் ஆவார். ஆயினும், 

அரனவரிடமும் நன்ரம உள்ளது. உனக்குப் பயனளிப்பரதகய நீ ஆரெப்படு. 
இரைவனிடம் உதவி கதடு. நீ தளர்ந்துவிடாகத. உனக்கு ஏகதனும் துன்பம் 
ஏற்படும்கபாது, "நான் (இப்படிச்) தெய்திருந்தால் அப்படி அப்படி ஆயிருக்குகம!'' 
என்று (அங்கலாய்த்துக்) கூைாகத. மாைாக, "அல்லாஹ்வின் விதிப்படி 
நடந்துவிட்டது. அவன் நாடியரதச் தெய்துவிட்டான்'' என்று தொல். ஏதனனில், 

("இப்படிச் தெய்திருந்தால் நன்ைாயிருந்திருக்குகம' என்பரதச் சுட்டும்) "லவ்' 

எனும் (வியங்ககாள் இரடச்)தொல்லானது ரைத்தானின் தெயலுக்கக வழி 
வகுக்கும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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அத்தியாயம் - 47 : கல்வி 1 

ஹதஸீ் 5179 - 5194 
 

பாடம் :  1 குர்ஆனில் ஒன்றுக்கு கமற்பட்ட தபாருள்களுக்கு இடமளிக்கும் 
வெனங்கரளப் பின்ததாடர்வது தரட தெய்யப்பட்டதாகும் என்பதும், அவ்வாறு 
பின்ததாடர்பவர்கள் குைித்து வந்துள்ள எச்ெரிக்ரகயும், குர்ஆனில் கருத்து 
முைண்பாடு தகாள்வதற்கு வந்துள்ள தரடயும்.2 

 5 179 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(நபிகய!) அவகன உமக்கு இவ்கவதத்ரத அருளினான். அதில் 
(தபாருள்) உறுதி தெய்யப்பட்ட வெனங் களும் உள்ளன. அரவதான் 

இவ்கவதத்தின் அடிப்பரடயாகும். பல தபாருள்களுக்கு இடமளிக்கும் 
கவறுெில வெனங்களும் (அதில்) உள்ளன. யாருரடய உள்ளத்தில் ககாளாறு 
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உள்ளகதா அவர்கள், கவதத்தில் பல தபாருள் களுக்கு இடமளிப்பவற்ரைகய 
பின்ததாடர்வர். குழப்பம் தெய்ய விரும்பியும், அவற்றுக்கு (சுய மாக) விளக்கம் 
அளிக்க விரும்பியுகம (அவர்கள் அவ்வாறு தெய்கிைார்கள்). ஆனால், அவற்ைின் 
(தமய்ப்) தபாருரள அல்லாஹ்ரவயன்ைி கவறு யாரும் அைியார். கல்வியில் 
கதர்ந்தவர்கள், நாங்கள் அவற்ரை நம்புகிகைாம்; (அரவ) அரனத்தும் எங்கள் 
இரைவனிடமிருந்து வந்தரவகய'' என்று கூறுவர். அைிவுரடகயார் தவிை 
(கவறு யாரும் இரத) உணர்வதில்ரல'' (3:7) எனும் இரை வெனத்ரத 
ஓதிவிட்டு, "பல தபாருள்களுக்கு இடமளிக்கும் வெனங்கரளப் 
பின்ததாடர்கவாரை நீங்கள் கண்டால், அவர்கள்தான் (இந்த வெனத்தில்) 
அல்லாஹ் குைிப்பிட்டுள்ள ஆட்கள் (என்பரத அைிந்து),அவர்களிடம் 
எச்ெரிக்ரகயாயிருங்கள்'' என்று தொன்னார்கள்.3  

 

5 180 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
ஒரு நாள் காரலயில் நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
தென்கைன். அப்கபாது இைண்டுகபர் குர்ஆனின் ஒரு வெனம் ததாடர்பாகக் 
கருத்து முைண்பாடு தகாண்டு ெர்ச்ரெ தெய்து தகாள்ளும் ெப்தத்ரதக் 
ககட்டார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
முகத்தில் ககாபம் ததன்பட எங்களிடம் தவளிகய வந்து, "உங்களுக்கு 
முன்னிருந்கதார், கவதத்தில் கருத்து முைண்பாடு தகாண்டதால்தான் 
அழிந்துகபாயினர்'' என்று தொன்னார்கள். இரத அப்துல்லாஹ் பின் ைபாஹ் 
அல் அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் தமக்கு எழுதிய கடிதத்தில் குைிப்பிட்டதாக 
அைிவிப்பாளர் அபூ இம்ைான் அல்ஜவ்ன ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகி ைார்கள். 

 5 18 1 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களின் 
உள்ளங்கள் ஒன்றுபட்டிருக்கும் வரை குர்ஆரன ஓதுங்கள். (அதன் கருத்ரத 
அைிவதில்) முைண்பாடு கதான்ைினால் (அந்த இடத்ரதவிட்டு) 
எழுந்துவிடுங்கள்.4 இரத ஜுன்தப் பின் அப்தில்லாஹ் அல்பஜலீ (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
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 5 182 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களின் 
உள்ளங்கள் ஒன்றுபட்டிருக்கும்வரை குர்ஆரன ஓதுங்கள். முைண்பாடு 

கதான்ைினால் எழுந்துவிடுங்கள். இரத ஜுன்தப் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அபூஇம்ைான் அல்ஜவ்ன ீ(ைஹ்) அவர்கள், 

நாங்கள் கூஃபாவில் இரளஞர்களாக இருந்த கபாது எங்களிடம் ஜுன்தப் (ைலி) 
அவர்கள், கமற்கண்டவாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாகச் 
தொன்னார்கள்'' என்று காணப்படுகிைது.  

பாடம் : 2 கடுரமயாகச் ெச்ெைவு தெய்பவன் 

 5 183 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மனிதர்களிகலகய 
அல்லாஹ்விடம் மிகவும் ககாபத்துக்குரியவன், (உண்ரமரய மறுத்துப் 

தபாய்ரமரய நிரலநாட்ட) கடுரம யாகச் ெச்ெைவு தெய்பவன் ஆவான். இரத 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக் கிைார்கள்.5  

 

பாடம் : 3 யூதர்கள் மற்றும் கிைித்தவர்களின் வழிமுரைகரளப் பின்பற்ைல் 

 

 5 184 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "உங்களுக்கு 
முன்னிருந்தவர்களின் வழி முரைகரள நீங்கள் ொணுக்குச் ொண், முழத் 
துக்கு முழம் பின்பற்றுவரீ்கள். எந்த அளவுக்தகன்ைால், அவர்கள் ஓர் உடும்பின் 
தபாந்துக்குள் நுரழந்தால்கூட நீங்கள் அவர்கரளப் பின்பற்ைி நுரழவரீ்கள்'' 

என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள். நாங்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! ("நாங்கள் பின்பற்ைக்கூடியவர்கள்' என்று) 
யூதர்கரளயும் கிைித்தவர்கரளயுமா (நீங்கள் குைிப்பிடுகிைரீ்கள்)?'' என்று 

ககட்கடாம். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கவறு யாரை?'' 

என்று (திருப்பிக்) ககட்டார்கள்.6 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாக வும் வந்துள்ளது. 
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- கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 4 எல்ரல மீறுபவர்கள் அழிந்தனர்.  

5 185 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எல்ரல மீறுபவர்கள் அழிந்தனர்'' 

என்று மூன்று முரை கூைினார்கள்.7 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது.  

 

பாடம் : 5 இறுதிக் காலத்தில் கல்வி அகற்ைப் படுவதும்  

ரகப்பற்ைப்படுவதும் அைியாரமயும் குழப்பங்களும் தவளிப்படுவதும். 

 5 186 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கல்வி 
அகற்ைப்படுவதும் அைியாரம நிரலத்துவிடுவதும் மது (அதிகமாக) அருந்தப் 

படுவதும் விபொைம் பகிைங்கமாக நரடதபறு வதும் (யுக) முடிவு நாளின் 

அரடயாளங்களில் உள்ளரவயாகும். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.8 

 5 187 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிட மிருந்து நான் ககட்ட ஒரு நபிதமாழிரய உங்களுக்கு 
அைிவிக்கட்டுமா? எனக்குப் பின்னர் கவதைவரும் அவர்களிடமிருந்து அரதக் 
ககட்டு உங்களுக்கு அைிவிக்க முடியாது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: கல்வி அகற்ைப்படுவதும் அைியாரம தவளிப்படுவதும் விபொைம் 
பைவலாக நரடதபறுவதும் மது (அதிகமாக) அருந்தப்படுவதும் (குடும்பத்தில்) 
ஐம்பது தபண் களுக்கு ஒகை ஆண் நிர்வாகியாக இருக்கும் அளவுக்கு ஆண்கள் 
(எண்ணிக்ரக குரைந்து) கபாய், தபண்கள் அதிகமாக ஆவதும் யுக முடிவு 
நாளின் அரடயாளங்களில் உள்ளரவ யாகும்.9 இரத கத்தாதா (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக் கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
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மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
முஹம்மத் பின் பிஷ்ர் மற்றும் அப்தா (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில் 

"எனக்குப் பின்னர் கவதைவரும் உங்களுக்கு அைிவிக்காத நபிதமாழி ஒன்ரை 
நான் உங்களுக்கு அைிவிக் கட்டுமா?அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைக் ககட்டுள்களன்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்ப மாகிைது. மற்ைரவ கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 

 5 188 அபூவாயில் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ைலி), அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) ஆகிகயாருடன் அமர்ந்திருந்கதன். 
அப்கபாது அவர்கள் இருவரும், "மறுரம நாளுக்குமுன் ஒரு காலகட்டம் 
வரும். அப்கபாது கல்வி அகற்ைப்பட்டுவிடும்; அைியாரம நிலவும்; "ஹர்ஜ்' 

தபருகிவிடும். "ஹர்ஜ்' என்பது தகாரலயாகும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என்ைார்கள். 10 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் நான்கு 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இரு அைிவிப்புகளில் "நான் 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி), அபூமூொ (ைலி) ஆகிகயாருடன் 
அமர்ந்திருந்கதன். அவர்கள் இருவரும் உரையாடிக்தகாண்டிருந் தனர். 
அப்கபாது அவர்கள் இருவரும் கமற் கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்று 

கூைினர்" என்று அபூவாயில் (ைகீக் பின் ெலமா-ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாக 
ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற் றுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூொ (ைலி) அவர் கள் 
வழியாக கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூவாயில் (ைஹ்) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் 

ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் பின்வருமாறு இடம்தபற்றுள்ளது: 
நான் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி), அபூ மூொ (ைலி) ஆகிகயாருடன் 
அமர்ந்திருந்கதன். அவர்கள் இருவரும் உரையாடிக்தகாண்டிருந்தனர். அப்கபாது 
அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் 
என கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை அைிவித்தார்கள்.  
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5 189 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(இறுதிக் காலத்தில்) காலம் சுருங்கிவிடும்; கல்வி ரகப் 
பற்ைப்பட்டுவிடும்; குழப்பங்கள் தவளிப்படும்; (கபைாரெயின் விரளவாக 
மக்களின் மனங்களில்) கருமித்தனம் உருவாக்கப்படும்; "ஹர்ஜ்' தபருகிவிடும்'' 

என்று தொன்னார்கள். "மக்கள், "ஹர்ஜ்' என்ைால் என்ன?'' என்று ககட்டனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள், "தகாரல' என்று விரடயளித்தார்கள். 1 

1 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "காலம் சுருங்கிவிடும்; 

கல்வி ரகப் பற்ைப்பட்டுவிடும்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்ப மாகிைது. மற்ை 
விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற் றுள்ளன. 

 5 190 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "காலம் சுருங்கிவிடும்; 

கல்வி குரைந்துவிடும்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமா கிைது, கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளவாகை ததாடருகிைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் எட்டு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் "கருமித்தனம் உருவாக்கப்படும்'' எனும் குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல. 

 5 19 1 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ், 

மக்களி(ன் மனங்களி)லிருந்து கல்விரய ஒகையடியாகப் 

பைித்துக்தகாள்ளமாட்டான். மாைாக,கல்விமான்கரளக் ரகப்பற்ைிக் 
தகாள்வதன் மூலம் கல்விரயக் ரகப்பற்றுகிைான். இறுதியில் ஒரு 
கல்வியாளரைக்கூட அவன் விட்டுரவக்காதகபாது, மக்கள் அைிவனீர்க ரளகய 
தரலவர்களாக ஆக்கிக்தகாள் வார்கள். அவர்களிடம் ககள்வி ககட்கப்படும். 
அைிவில்லாமகலகய அவர்கள் தீர்ப்பு வழங்கு வார்கள். (இதன் மூலம்) தாமும் 
வழிதவைி, பிைரையும் வழிதவைச் தெய்வார்கள். 12 இரத அப்துல்லாஹ் பின் 
அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
பதிமூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் உமர் 
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பின் அலீ (ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில் "பிைகு ஓர் ஆண்டுக்குப் பின் 
அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர் கரள நான் ெந்தித்தகபாது, அவர்களிடம் 
அந்த ஹதீஸ் குைித்துக் ககட்கடன். அப்கபா தும் அவர்கள் முன்பு கபான்கை 
(எந்த மாற்ைமு மின்ைி) அந்த ஹதீரஸ அைிவித்தார்கள்'' எனக் கூடுதலாக 
இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் 
அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5 192 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: என்னிடம் (என் 
ெிைிய தாயார்) ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "என் ெககாதரி (அஸ்மாவின்) மககன! 
(நபித்கதாழர்) அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் நம்ரமக் கடந்து 

ஹஜ்ஜுக்குச் தெல்லவிருக்கிைார்கள் என எனக்குச் தெய்தி வந்துள்ளது. 
எனகவ, அவரைச் ெந்தித்து அவரிடம் (மார்க்க விளக்கங்கரளக்) கக(ட்டுத் 

ததரிந்துதகா)ள். ஏதனனில், அவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அதிகமான 

கல்வியைிரவப் தபற்றுள்ளார்''என்று கூைினார்கள். ஆககவ, நான் அப்துல்லாஹ் 
பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கரளச் ெந்தித்து, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து அவர் கூைி வந்த பல்கவறு தெய்திகள் குைித்துக் ககட்கடன். 
அவற்ைில் பின்வரும் தெய்தியும் ஒன்ைாகும். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: அல்லாஹ் மனிதர்களி(ன் மனங்களி)லிருந்து ஒகையடியாகக் 
கல்விரயப் பைித்துக்தகாள்ள மாட்டான். மாைாக, கல்விமான்கரள அவர் களது 
கல்வியுடன் ரகப்பற்ைிக்தகாள்வான். பின்னர் மக்களிரடகய அைிவனீர்களான 

தரலவர்கரளகய அல்லாஹ் விட்டுரவப் பான். அவர்கள் அைிவின்ைிகய 
மக்களுக்குத் தீர்ப்பு வழங்குவார்கள். (இதன்மூலம்) தாமும் வழிதவைி, 
பிைரையும் வழிதவைச் தெய்வார்கள். பிைகு நான் இந்த ஹதீரஸ ஆயிைா 
(ைலி) அவர்களிடம் ததரிவித்கதன். அரத ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
பாைதூைமாகக் கருதி அரத மறுத்தார்கள். "இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைியரதத் தாம் ககட்டதாக அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் 

உன்னிடம் தொன்னாைா?'' என்று ககட்டார்கள். அடுத்த ஆண்டு ஆனகபாதும் 
என்னிடம் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் 
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ஹஜ்ஜுக்கு வந்துள்ளார்கள். அவரைச் ெந்தித்துப் கபச்சுக் தகாடுத்து முன்பு 
உன்னிடம் அவர் தொன்ன கல்வி ததாடர்பான அந்த ஹதீரஸப் பற்ைி 
அவரிடம் ககள்'' என்ைார்கள். அவ்வாகை நான் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) 
அவர்கரளச் ெந்தித்து அவர்களிடம் ககட்கடன். முதல் முரை என்னிடம் 

அைிவித்தரதப் கபான்கை (எந்த மாற்ைமுமின்ைி அந்த ஆண்டிலும்) என்னிடம் 

அைிவித்தார்கள். நான் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் அரதத் ததரிவித்தகபாது 
அவர்கள், "அவர் உண்ரமகய கூைியிருக்கிைார் என்று நான் கருதுகிகைன்; 

ெிைிதும் கூட்டகவா குரைக்ககவா தெய்யவில்ரல என்கை நான் 
கருதுகிகைன்''என்ைார்கள். 13  

பாடம் : 6 ஒருவர் (மார்க்கத்தில்) நல்ல அல்லது தகட்ட நரடமுரைரய 
உருவாக்கு வதும், நல்வழி அல்லது தீய வழிக்கு (மக்கரள) அரழப்பதும். 14  

5 193 ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர் கள் கூைியதாவது: கம்பளியாரட 
அணிந்த கிைாமவாெிகளில் ெிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்க ளிடம் 
வந்தார்கள். அவர்களது வைிய நிரலரய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கண் டார்கள். அவர்களுக்குத் கதரவ ஏற்பட்டி ருந்தது. ஆககவ, 

(அவர்களுக்குத்) தானதர்மம் தெய்யும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் மக்கரளத் தூண்டினார்கள். மக்கள் (தர்மம் தெய்வதில்) தயக்கம் 
காட்டினர். அ(தன் அரடயாள மான)து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களது முகத்தில் ததன்பட்டது. பிைகு அன்ொரிகளில் ஒருவர் ஒரு ரப 
நிரைய தவள்ளியுடன் வந்தார். பிைகு மற் தைாருவர் (தர்மத்ரதக்தகாண்டு) 
வந்தார். பிைகு ஒவ்தவாருவைாக (தம்மிடமிருந்த தபாருள் களுடன்) வந்தனர். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது முகத்தில் மகிழ்ச்ெி 
ததரிந்தது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் 
இஸ்லாத்தில் (அதன் அடிப்பரடக்கு முைண்படாத வரக யில்) ஓர் அழகிய 
நரடமுரைரய உருவாக்கி, அவருக்குப்பின் அந்த நரடமுரை தெயல் 
படுத்தப்படுகிைகதா அதன்படி தெயல்படுபவர் களின் நன்ரம கபான்ைது அ(ந்த 
நரட முரைரய உருவாக்கிய)வருக்கு உண்டு. அதற் காக அவர்களது 
நன்ரமயில் எதுவும் குரைந்துவிடாது. யார் இஸ்லாத்தில் (அதன் 
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அடிப்பரடக்கு எதிைான) ஒரு தீய நரட முரைரய உருவாக்கி விட, 

அவருக்குப் பிைகும் அந்த நரடமுரை தெயல்படுத்தப்படுகிைகதா 

அவருக்குப்பின் அதன்படி தெயல்படுகிைவர்களின் பாவம் கபான்ைது அவருக்கு 
உண்டு. அ(தன்படி தெயல்பட்ட)வர் களின் பாவத்திலிருந்து எதுவும் குரையாது. 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஜரீர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "(ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உரையாற்ைினார்கள். அப்கபாது 
தானதர்மம் தெய்யும்படி (மக்கரளத்) தூண்டினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 

ஆைம்பமாகிைது. மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 
இடம்தபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "ஓர் அடியார் நல்ல நரடமுரை தயான்ரை உருவாக்கி 
அவருக்குப்பின் அது தெயல் படுத்தப்பட்டால்...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 
இடம்தபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜரீர் (ைலி) அவர்களிடமி ருந்கத 
கமலும் ஆறு அைிவிப்பாளர்ததாடர் கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 5 194 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (மக்கரள) நல்வழிக்கு 
அரழத்தவருக்கு, அவரைப் பின்ததாடர்ந்தவர்களின் நன்ரம கரளப் கபான்ைது 
உண்டு. அது அ(வ்வாறு பின்ததாடர்ந்த)வர்களின் நன்ரமயில் எரதயும் 
குரைத்துவிடாது. தவைான வழிக்கு மக்கரள அரழத்தவருக்கு, அவரைப் 

பின்ததாடர்ந்த வர்களுக்குரிய பாவங்கரளப் கபான்ைது உண்டு. அது 
அவர்களது பாவத்தில் எரதயும் குரைத்துவிடாது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 

 

 

 

2423

ஸஹஹீ் முஸ்லலம்
கல்வவ 



 
 
 
 

 

 

அத்தியாயம் - 48 : பிைார்த்தரனகள் 1 

ஹதஸீ் 5195 - 5293 
 

பாடம் :  1 அல்லாஹ்ரவ நிரனவுகூருமாறு வந்துள்ள தூண்டல்.2  

5 195 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வல்லரமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்: என்ரனக் குைித்து என் அடியான் 
எப்படி நிரனக்கிைாகனா அப்படிகய நான் அவனி டம் நடந்துதகாள்கவன்.3 

அவன் என்ரன நிரனவுகூரும்கபாது அவனுடன் நான் இருப்கபன். அவன் 
தனது உள்ளத்தில் என்ரன நிரனவுகூர்ந்தால், நானும் எனது உள்ளத்தில் 
அவரன நிரனவுகூருகவன். என்ரன ஓர் அரவகயார் மத்தியில் அவன் 
நிரனவுகூர்ந் தால், அவர்கரளவிடச் ெிைந்த ஓர் அரவ கயாரிடம் அவரன 
நான் நிரனவுகூருகவன். அவன் என்ரன ஒரு ொண் அளவு தநருங்கி னால், 

நான் ஒரு முழம் அளவு அவரன தநருங்குகவன். அவன் ஒரு முழம் அளவு 
என்ரன தநருங்கினால், (வலமாகவும் இடமாக வும் விரிந்த) இரு ரககளின் 
நீட்டளவு அவரன நான் தநருங்குகவன். என்ரன கநாக்கி அவன் 

நடந்துவந்தால், அவரன கநாக்கி நான் ஓடிச்தெல்கவன். இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.4 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அவன் ஒரு முழம் அளவு என்ரன தநருங்கினால், 

(வலம் இடமாக விரிந்த) இரு ரககளின் நீட்டளவு அவரன நான் 
தநருங்குகவன்'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  
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5 196 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் 
கூைினான்: என் அடியான் ஒரு ொண் அளவு என்ரன முன்கனாக்கி வந்தால் 
ஒரு முழம் அளவு அவரன நான் முன்கனாக்கிச் தெல்கவன். ஒரு முழம் 
அளவு அவன் என்ரன முன்கனாக்கி வந்தால், (வலம் இடமாக விரிந்த) இரு 
ரக நீட்டளவு அவரன நான் முன்கனாக்கிச் தெல்கவன். இரு ரக நீட்டளவு 
அவன் என்ரன முன்கனாக்கி வந்தால், அரதவிட விரைவாக (தநருங்கி) 
அவனிடம் நான் தெல்கவன். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

5 197 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் மக்கா தெல்லும் ொரலயில் பயணம் கமற் தகாண்டகபாது 
"ஜும்தான்' எனப்படும் மரல தயான்ரைக் கடந்து தென்ைார்கள். அப்கபாது, 

"தெல்லுங்கள்: இது "ஜும்தான்' மரல ஆகும். தனித்துவிட்டவர்கள் தவற்ைி 
தபற்ைனர்'' என்று தொன்னார்கள். மக்கள், "தனித்துவிட்டவர்கள் என்கபார் யார், 

அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்ரவ அதிகமாக நிரனவுகூரும் ஆண்களும் 
நிரனவுகூரும் தபண்களும் ஆவர்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.  

பாடம் : 2 அல்லாஹ்வின் திருநாமங்களும் அவற்ரை மனனமிட்டவரின் 
ெிைப்பும்.5 

 5 198 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வுக்குத் ததாண்ணூற்று 
ஒன்பது தபயர்கள் உள்ளன. அவற்ரை (நம்பிக்ரக தகாண்டு) மனனமிட்டவர் 
தொர்க்கம் தெல் வார். கமலும், அல்லாஹ் ஒற்ரையானவன். 
ஒற்ரைப்பரடரயகய அவன் விரும்புகிைான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.6 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு அபஉீமர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 

("அவற்ரை மனனமிட்டவர்' என்பரதக் குைிக்க "மன் ஹஃபிழஹா' என்பதற்குப் 
பகைமாக) "மன் அஹ்ஸாஹா' என இடம்தபற்றுள்ளது.  
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5 199 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வுக்குத் ததாண்ணூற்று 
ஒன்பது -நூற்றுக்கு ஒன்று குரைவான- தபயர்கள் உள்ளன. அவற்ரை 
(நம்பிக்ரக தகாண்டு) மனனமிட்டவர் தொர்க்கம் நுரழவார். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஹம்மாம் பின் 
முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அல்லாஹ் ஒற்ரையானவன். 
ஒற்ரைப்பரடரயகய அவன் விரும்புகிைான்'' என்று கூடுதலாக 

இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 3 இரைவனிடம் பிைார்த்திக்கும்கபாது வலியுறுத்திக் ககட்க கவண்டும். 
"நீ நிரனத்தால் வழங்குவாயாக!' என்று ககட்கலாகாது.7 

 5200 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் 
பிைார்த்தித்தால் பிைார்த்தரனயில் (இரைவனிடம்) வலியுறுத்திக் ககளுங்கள். 
"இரைவா! நீ நிரனத்தால் எனக்கு வழங்குவாயாக!'' என்று தொல்ல 

கவண்டாம். (வலியுறுத்திக் ககட்பது இரைவரன நிர்பந்திப்பதாகாது.) 
ஏதனனில், இரைவரன நிர்பந்திப்பவர் யாருமில்ரல. இரத அனஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.8 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

520 1 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் 
பிைார்த்தித்தால், "இரைவா! நீ நிரனத்தால் எனக்கு மன்னிப்பு வழங்குவா யாக!'' 
என்று ககட்க கவண்டாம். மாைாக, (இரைவனிடம்) வலியுறுத்திக் ககளுங்கள். 
தபரிதாக ஆரெப்படுங்கள். ஏதனனில், அவன் தகாடுக்கின்ை எதுவும் 

அவனுக்குப் தபரிதன்று. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.9 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

5202 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் யாரும் பிைார்த்திக்கும்கபாது 
"இரைவா! நீ நிரனத்தால் எனக்கு மன்னிப்பு வழங்குவாயாக! இரைவா! நீ 
நிரனத்தால் எனக்குக் கருரண புரிவாயாக!'' என்று ககட்க கவண்டாம். 
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(மாைாக) பிைார்த்திக்கும்கபாது (இரைவனிடம்) வலியுறுத்திக் ககளுங்கள். 
ஏதனனில், இரைவன் தான் நாடியரதச் தெய்து முடிப்பவன். அவரன 
நிர்பந்திப்பவர் யாருமில்ரல. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 4 ஒருவர் தமக்கு கநர்ந்த துன்பத்தின் காைணத்தால் மைணத்ரத 
விரும்புவது தவறுக்கத் தக்கதாகும். 10  

5203 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் யாரும் 
தமக்கு கநர்ந்துவிட்ட ஒரு துன்பத்தின் காைணத்தால் மைணத்ரத விரும்ப 
கவண்டாம். அவ்வாறு மைணத்ரத விரும்பித் தான் ஆககவண்டும் 

என்ைிருந்தால், "இரைவா! (நான்) உயிர் வாழ்வது எனக்கு நன்ரமயாக 
இருப்பின், என்ரன உயிர் வாழச் தெய்வாயாக! நான் இைந்துவிடுவகத எனக்கு 
நன்ரமயாக இருப்பின், எனக்கு இைப்ரபத் தருவாயாக!'' என்று ககட்கட்டும். 
இரத அனஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். 1 1 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அனஸ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "தம்ரமத் தாக்கிவிட்ட துன்பத்தின் 
காைணத்தால்' என்று காணப்படுகிைது. 

 5204 நள்ர் பின் அனஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரத) அனஸ் 
(ைலி) அவர்கள், "உங்களில் யாரும் மைணத்ரத விரும்ப கவண் டாம்'' என 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியிைாவிட்டால், இைப்ரப நான் 

விரும்பியிருப்கபன்'' என்று கூைினார்கள். 12 நள்ர் பின் அனஸ் (ைஹ்) அவர்கள் 
இரத அைிவித்தகபாது, (அவர்களுரடய தந்ரத) அனஸ் (ைலி) அவர்கள் 
உயிகைாடு இருந்தார்கள். 

 5205 ரகஸ் பின் அபஹீாஸிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் கப்பாப் 
பின் அல்அைத் (ைலி) அவர்களிடம் (அவர்கரள உடல் நலம் விொரிக்கச்) 
தென்கைாம். அவர்கள் (கடும் வயிற்று வலிக்குச் ெிகிச்ரெ தபறுவதற்காக) 
தமது வயிற்ைில் ஏழு முரை சூடு கபாட்டிருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்கள் 
"மைணத்ரத கவண்டிப் பிைார்த்தரன தெய்ய கவண்டாதமன அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் தரட விதித்திைாவிட்டால், மைணத்ரத 
கவண்டி நான் பிைார்த்தித்திருப்கபன்'' என்று தொன்னார்கள். 13 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ரகஸ் பின் அபஹீாஸிம் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஏழு 

அைி விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5206 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் 
யாரும் மைணத்ரத விரும்ப கவண்டாம். மைணம் வருவதற்கு முன்கப அரத 
கவண்டிப் பிைார்த்திக்க கவண் டாம். (ஏதனனில்,) உங்களில் ஒருவர் இைந்து 
விட்டால், அவைது (நற்)தெயல் நின்றுவிடுகிைது. இரைநம்பிக்ரகயாளருக்கு 
அவைது ஆயுள் நன்ரமரயகய அதிகமாக்கும்.  

பாடம் : 5 யார் அல்லாஹ்ரவச் ெந்திக்க விரும்பு கிைாகைா அவரைச் ெந்திக்க 
அல்லாஹ் வும் விரும்புகிைான். யார் அல்லாஹ் ரவச் ெந்திப்பரத 
தவறுக்கிைாகைா அவரைச் ெந்திப்பரத அல்லாஹ்வும் தவறுக் கிைான். 14 

 5207 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் அல்லாஹ்ரவச் ெந்திக்க 
விரும்புகிைாகைா அவரைச் ெந்திக்க அல்லாஹ்வும் விரும்புகிைான். யார் 
அல்லாஹ்ரவச் ெந்திப்பரத தவறுக்கிைாகைா அவரைச் ெந்திப்பரத 
அல்லாஹ்வும் தவறுக்கிைான். இரத உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 15 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைி விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

5208 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "யார் அல்லாஹ்ரவச் ெந்திக்க விரும்புகி ைாகைா அவரைச் ெந்திக்க 
அல்லாஹ்வும் விரும்புகிைான். யார் அல்லாஹ்ரவச் ெந்திப் பரத 
தவறுக்கிைாகைா அவரைச் ெந்திப்பரத அல்லாஹ்வும் தவறுக்கிைான்'' என்று 
தொன் னார்கள். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! மைணத்ரத 
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தவறுப்பரதயா (நீங்கள் தொல்கிைரீ்கள்)? அவ்வாைாயின், (மனிதர்களா கிய) 
நாங்கள் அரனவருகம மைணத்ரத தவறுக்கத்தாகன தெய்கவாம்?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(அல்லாஹ்ரவச் 
ெந்திப்பது என்ப தற்குப் தபாருள்) அதுவல்ல. மாைாக, இரை 
நம்பிக்ரகயாளருக்கு, (மைண கவரளயில்) இரைவன் கருரண 
புரியவிருப்பதாகவும் அவரைப் பற்ைி அல்லாஹ் திருப்தி அரடந்தி 
ருப்பதாகவும் அவருக்குச் தொர்க்கத்ரத வழங்கவிருப்பதாகவும் நற்தெய்தி 
கூைப்படும். அப்கபாது அவர் அல்லாஹ்ரவச் ெந்திக்க விரும்புவார், 

அல்லாஹ்வும் அவரைச் ெந்திக்க விரும்புவான். இரைமறுப்பாளருக்கு, (மைண 

கவரள தநருங்கும்கபாது) அல்லாஹ் வழங்கவிருக்கும் கவதரன குைித்தும் 
அவர்மீது அல்லாஹ் ககாபம் தகாண்டிருப்பது குைித்தும் அைிவிக்கப்படும். 
அப்கபாது அவர் அல்லாஹ்ரவச் ெந்திப்பரத தவறுப்பார். அல்லாஹ்வும் 
அவரைச் ெந்திப்பரத தவறுப்பான்'' என்று (விளக்கம்) தொன்னார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5209 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் அல்லாஹ்ரவச் 
ெந்திக்க விரும்புகிைாகைா அவரைச் ெந்திக்க அல்லாஹ்வும் விரும்புகிைான். 
யார் அல்லாஹ்ரவச் ெந்திப்பரத தவறுக்கிைாகைா அவரைச் ெந்திப்பரத 
அல்லாஹ்வும் தவறுக்கிைான். (ஆனால்,) மைணகமா அல்லாஹ் ரவச் 

ெந்திப்பதற்கு முன்கப நிகழ்ந்துவிடு கிைது. இரத ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக் கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

52 10 ைுரைஹ் பின் ஹான ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் அல்லாஹ்ரவச் ெந்திக்க விரும்புகி ைாகைா 
அவரைச் ெந்திக்க அல்லாஹ்வும் விரும்புகிைான். யார் அல்லாஹ்ரவச் ெந்திப் 
பரத தவறுக்கிைாகைா அவரைச் ெந்திப்பரத அல்லாஹ்வும் தவறுக்கிைான்'' 

என்று தொன் னார்கள் என அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். 
(இரதக் ககட்ட) நான் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம் தென்று, 
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"இரைநம்பிக்ரகயாளர் களின் அன்ரனகய! அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக ஒரு ஹதீரஸ 
அைிவித்தார்கள். அவர்கள் கூைியரதப் கபான்று இருந்தால் நாங்கள் 
(அரனவரும்) அழிந்கதாம்'' என்று தொன்கனன். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கூற்று யாருக்குப் 

தபாருந்துகிைகதா அவர் (உண்ரமயில்) அழிந்தவர்தான். அது என்ன 
(ஹதீஸ்)?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
"யார் அல்லாஹ்ரவச் ெந்திக்க விரும்புகிைாகைா அவரைச் ெந்திக்க 
அல்லாஹ்வும் விரும்புகிைான். யார் அல்லாஹ்ரவச் ெந்திப்பரத 
தவறுக்கிைாகைா அவரைச் ெந்திப்பரத அல்லாஹ்வும் தவறுக்கிைான்' என்று 
கூைினார்கள். எங்களில் மைணத்ரத தவறுக்காதவர் யாருமில்ரலகய?'' என்று 
தொன்கனன். அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைத்தான் தெய்தார்கள். ஆனால், இதன் விளக்கம் 
நீங்கள் நிரனப்பரதப் கபான்ைில்ரல. பார்ரவ நிரல குத்தி, மூச்ெிரைத்து, 

கைாமக்கால்கள் ெிலிர்த்து நின்று, ரகவிைல்கள் மடங்கிக்தகாள்ளும் (மைண) 
கவரளயில், யார் அல்லாஹ்ரவச் ெந்திக்க விரும்புகிைகைா அவரைச் ெந்திக்க 
அல்லாஹ்வும் விரும்புகிைான். யார் அல்லாஹ்ரவச் ெந்திப்பரத 
தவறுக்கிைாகைா அவரைச் ெந்திப்பரத அல்லாஹ்வும் தவறுக்கிைான்'' (என்பகத 
அதற்கு விளக்கம்) என்ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் 
பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

52 1 1 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் அல்லாஹ்ரவச் ெந்திக்க 
விரும்புகி ைாகைா அவரைச் ெந்திக்க அல்லாஹ்வும் விரும்புகிைான். யார் 
அல்லாஹ்ரவச் ெந்திப் பரத தவறுக்கிைாகைா அவரைச் ெந்திப்பரத 
அல்லாஹ்வும் தவறுக்கிைான். இரத அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 16 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 6 இரைவரன நிரனவுகூைல் (திக்ர்), பிைார்த்தரன (துஆ), 
இரைவரன தநருங்குதல் ஆகியவற்ைின் ெிைப்பு. 
 52 12 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் 
கூறுகின்ைான்: என்ரனக் குைித்து என் அடியான் எப்படி நிரனக்கி ைாகனா 

அப்படிகய நான் அவனிடம் நடந்து தகாள்கவன். அவன் என்னிடம் பிைார்த்திக் 

கும்கபாது அவனுடன் நான் இருப்கபன். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

52 13 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ் கூைினான்: என் அடியான் என்னிடம் ஒரு ொண் அளவுக்கு 
தநருங்கினால் நான் அவனிடம் ஒரு முழம் அளவுக்கு தநருங்குகிகைன். அவன் 
என்னிடம் ஒரு முழம் தநருங்கினால் நான் அவனிடம் (விரிந்த) இரு 
ரககளின் நீட்டளவுக்கு தநருங்குகிகைன். அவன் என்னிடம் நடந்துவந்தால் 
நான் அவனிடம் ஓடிச்தெல்கிகைன். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அவன் என்னிடம் 
நடந்துவந்தால் நான் அவனிடம் ஓடிச்தெல்கிகைன்'' எனும் குைிப்பு இல்ரல.  

52 14 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வல்லரமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்: என்ரனக் குைித்து என் அடி யான் 
எப்படி நிரனக்கிைாகனா அப்படிகய நான் அவனிடம் நடந்துதகாள்கிகைன். 
அவன் என்ரன நிரனவுகூரும்கபாது அவனுடன் நான் இருப்கபன். அவன் 
தனது உள்ளத்தில் என்ரன நிரனவு கூர்ந்தால் நானும் எனது உள்ளத்தில் 
அவரன நிரனவுகூருகவன். என்ரன ஓர் அரவகயாரி ரடகய அவன் 
நிரனவுகூர்ந்தால் அவர்கரளவிடச் ெிைந்த ஓர் அரவகயாரிரடகய அவரன 
நான் நிரனவுகூருகவன். அவன் என்னிடம் ஒரு ொண் அளவுக்கு 
தநருங்கினால் நான் அவனிடம் ஒரு முழம் தநருங்கு கவன். அவன் என்னிடம் 
ஒரு முழம் அளவுக்கு தநருங்கினால் நான் அவனிடம் (விரிந்த) இரு 
ரககளின் நீட்டளவுக்கு தநருங்குகவன். அவன் என்னிடம் நடந்துவந்தால் நான் 
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அவனிடம் ஓடிச்தெல்கிகைன். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 17 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

52 15 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வல்லரமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்: ஒரு நன்ரம தெய்தவருக்கு அரதப் 
கபான்ை பத்து மடங்கு நற்பலன்கள் உண்டு. அரதவிடக் கூடுதலாகவும் நான் 

வழங்கு கவன். ஒரு தீரமரயச் தெய்தவருக்கு அரதப் கபான்ை ஒரு 
தீரமகய (குற்ைகம) உண்டு. அல்லது (அவரை) நான் மன்னித்துவிடுகவன். யார் 
என்னிடம் ஒரு ொண் அளவுக்கு தநருங்குகிைாகைா நான் அவரிடம் ஒரு 
முழம் அளவுக்கு தநருங்குகிகைன். யார் என்னிடம் ஒரு முழம் அளவுக்கு 
தநருங்குகிைாகைா நான் அவரிடம் (விரிந்த) இரு ரககளின் நீட்டள வுக்கு 
தநருங்குகிகைன். யார் என்னிடம் நடந்து வருகிைாகைா நான் அவரிடம் 
ஓடிச்தெல்கி கைன். ஒருவர் எரதயும் எனக்கு இரணரவக் காமால் பூமி 
நிரைய (ெிறு) பாவங்களுடன் என் னிடம் வந்தாலும் அரதப் கபான்று (பூமி 
நிரைய) மன்னிப்புடன் நான் அவரை எதிர் தகாள்கிகைன். இரத அபூதர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதர் (ைலி) அவர் 
களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

"அரதப் கபான்ை பத்து மடங்கு நற்பலன்கள் அவருக்கு உண்டு. அல்லது நான் 

அரத விடக் கூடுதலாகவும் (அவருக்கு) வழங்குகவன்'' என்று (ெிறு 

வித்தியாெத்துடன்) இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 7 இம்ரமயிகலகய தண்டரனரய விரைவாக வழங்கிவிடுமாறு 
பிைார்த்திப்பது தவறுக்கத் தக்கதாகும். 

 52 16 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் முஸ்லிம்களில் ஒருவரை உடல்நலம் விொரிப்பதற்காகச் 
தென்ைார்கள். அவர் ககாழிக் குஞ்ரெப் கபான்று நலிந்து பலவனீத்துடன் 
காணப் பட்டார். அவரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ ஏகதனும் 
பிைார்த்தித்துவந்தாயா? அல்லது இரைவனிடம் ஏகதனும் கவண்டிவந்தாயா?'' 
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என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர் "ஆம்; நான், இரைவா! நீ 
மறுரமயில் அளிக்கவிருக்கும் தண்டரனரய முன்கூட்டி இவ்வுலகிகலகய 

எனக்குத் தந்துவிடு என்று பிைார்த்தித்துவந்கதன்'' என்று கூைினார். 
அரதக்ககட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (வியப்புடன்) "அல்லாஹ் 
தூயவன் (சுப்ஹானல்லாஹ்!) "உன்னால் அரதத் தாங்க முடியாது'. அல்லது 
"உன்னால் அதற்கு இயலாது' என்று கூைிவிட்டு, நீ "இரைவா! இம்ரமயிலும் 
எமக்கு நன்ரமரய வழங்குவாயாக! மறுரமயிலும் எமக்கு நன் ரமரய 
வழங்குவாயாக! நைக கவதரனயிலி ருந்து எம்ரமக் காப்பாயாக!'' என்று 
பிைார்த்தித் திருக்கக் கூடாதா? என்று ககட்டார்கள். பிைகு அவருக்காக 
அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்தித்தார்கள்; அவருக்கு அல்லாஹ் நிவாைணத்ரத 
வழங்கினான். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நைக 
கவதரனயிலிருந்து எம்ரமக் காப்பாயாக!'' என்பதுவரைகய இடம்தபற்றுள் 

ளது. அதற்குப் பின்னுள்ள குைிப்புகள் இடம் தபைவில்ரல.  

52 17 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் தம் கதாழர்களில் ஒருவரை உடல் நலம் விொரிப்பதற்காகச் 
தென்ைார்கள். அவர் ககாழிக் குஞ்ரெப் கபான்று மாைிவிட்டிருந்தார். மற்ை 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 
ஆயினும் அதில், "இரைவனின் கவதரனரயத் தாங்க உனக்குச் ெக்தி 
இல்ரல'' என்று கூைியதாகக் காணப்படுகிைது. "பிைகு அவருக்காக 
அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்தித்தார்கள். அவருக்கு அல்லாஹ் நிவாைணத்ரத 
வழங்கினான்'' எனும் குைிப்பு இல்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 8 இரைவரன நிரனவுகூரும் அரவகளின் ெிைப்பு 18  

52 18 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வளமும் உயர்வும் மிக்க 
அல்லாஹ்விடம் கூடுதல் வானவர்கள் ெிலர் உள்ளனர். அவர் கள் பூமியில் 
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சுற்ைிவருகின்ைனர். அல்லாஹ்ரவ நிரனவுகூர்ந்து கபாற்றும் ெரபகரளத் 
கதடி வருகின்ைனர். அல்லாஹ்ரவப் கபாற்றும் ெரப ஒன்ரை அவர்கள் 

கண்டால், அவர்களுடன் அவ்வானவர்களும் அமர்ந்துதகாள்கின்ைனர். 
அவர்களில் ெிலர் கவறுெிலரைத் தம் இைக் ரககளால் சூழ்ந்து, தமக்கும் முதல் 
வானத்துக் கும் இரடகய உள்ள பகுதிரய நிைப்புகின்ை னர். (இரைவரன 
நிரனவுகூரும்) அம்மக்கள் கரலந்து தென்ைதும் அ(ந்த வான)வர்கள் 
வானுலகிற்கு ஏைிச் தெல்கின்ைனர். அப்கபாது வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ், அவர்களிடம் - அவர்கரள நன்கைிந்தி ருந்தும் - "நீங்கள் எங்கிருந்து 
வருகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்கிைான். அதற்கு வானவர்கள், "பூமியிலுள்ள உன் 
அடியார்கள் ெிலரிடமிருந்து நாங்கள் வருகிகைாம். அவர்கள் உன்ரனத் 
தூய்ரமயானவன் என்று கூைித் துதிக்கின்ைனர்; உன்ரனப் 
தபருரமப்படுத்திக்தகாண்டும், உன்ரன ஏகன் என்று கூைிக் தகாண்டும், 

உன்ரனப் புகழ்ந்து கபாற்ைிக்தகாண்டும், உன்னிடத்தில் கவண்டிக்தகாண்டும் 
இருக் கின்ைனர்'' என்று கூறுகின்ைனர். அதற்கு இரைவன், "என்னிடம் அவர்கள் 
என்ன கவண்டுகின்ைனர்?'' என்று (தனக்குத் ததரியா தது கபாலக்) ககட்கிைான். 
வானவர்கள், "அவர்கள் உன்னிடம் தொர்க்கத்ரத கவண்டுகின்ைனர்'' என்பார்கள். 
அதற்கு இரைவன், "அவர்கள் என் தொர்க்கத்ரதப் பார்த்ததுண்டா?'' என்று 
ககட்பான். அதற்கு வானவர்கள், "இல்ரல, இரைவா!'' என்று பதிலளிப்பார்கள். 
அதற்கு இரைவன், "அவ்வாைாயின், என் தொர்க்கத்ரத அவர்கள் 
பார்த்திருந்தால் அவர்கள் நிரல எப்படியிருக்கும்?'' என்று கூறுவான். கமலும், 

"உன்னிடம் அவர்கள் பாதுகாப்புக் ககாருகின்ைனர்'' என்றும் வானவர்கள் 

கூறுகின்ைனர். அதற்கு இரைவன், "என்னிடம் அவர்கள் எதிலிருந்து 
(காக்குமாறு) பாதுகாப்புக் ககாருகின்ைனர்?'' என்று ககட்பான். அதற்கு 
வானவர்கள், "உன் நைகத்திலிருந்து, இரைவா!'' என்று பதிலளிப்பார்கள். 
இரைவன், "அவர்கள் எனது நைகத்ரதப் பார்த்திருக்கிைார்களா?'' என்று 
ககட்பான். வானவர்கள், "இல்ரல'' என்பார்கள். அதற்கு இரைவன், 

"அவ்வாைாயின் என் நைகத்ரத அவர்கள் பார்த்திருந்தால் அவர்கள் நிரல 
எப்படியிருக்கும்?'' என்று கூறுவான். கமலும், "அவர்கள் உன்னிடம் பாவமன் 
னிப்புக் ககாருகிைார்கள்'' என்றும் வானவர்கள் கூறுவார்கள். அதற்கு இரைவன், 
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"அவர்களு ரடய பாவங்கரள நான் மன்னித்துவிட்கடன். அவர்கள் 
கவண்டியரதயும் அவர்களுக்கு நான் வழங்கிவிட்கடன். அவர்கள் எதிலிருந்து 
பாதுகாப்புக் ககாரினார்ககளா அதிலிருந்து அவர்கரள நான் 
காப்பாற்ைிவிட்கடன்'' என்று கூறுவான். அப்கபாது வானவர்கள், "இரைவா! 
(அந்த) ெரபகயாரிரடகய அதிகப் பாவங்கள் புரியும் இன்ன மனிதன் 
இருந்தான். அவன் அவ்வழிகய கடந்து தென்ைகபாது அவர்களுடன் 

அமர்ந்துதகாண்டான்'' என்று கூறுகின்ைனர். அதற்கு இரைவன், "அவரனயும் 
நான் மன்னித்துவிட்கடன். அவர்கள் ஒரு கூட்டத்தார் ஆவர். அவர்களுடன் 
அமர்ந்திருந்தவர் அவர்களால் (பாக்கியம் தபறுவாகை தவிை) பாக்கியமற்ைவைாக 
ஆகமாட்டார்'' என்று கூறுவான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 19  

பாடம் : 9 "இரைவா! இம்ரமயிலும் எங்களுக்கு நன்ரமரய வழங்குவாயாக! 
மறுரமயிலும் (எங்களுக்கு) நன்ரமரய வழங்குவாயாக! நைக 
கவதரனயிலிருந்து எங்கரளக் காப்பாயாக!'' என்று பிைார்த்திப்பதன் ெிைப்பு.  

52 19 அப்துல் அஸீஸ் பின் ஸுரஹப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: கத்தாதா 
(ைஹ்) அவர்கள் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடம், "நபி (ஸல்) அவர்கள் அதிகமாகப் 
பிைார்த்தித்துவந்த பிைார்த்தரன எது?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அனஸ் (ைலி) 
அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள் அதிகமாகப் பிைார்த்தித்துவந்த பிைார்த்தரன, 

"அல்லாஹும்ம! ஆத்தினா ஃபித் துன்யா ஹெனத்தன் வஃபில் ஆகிைத்தி 
ஹெனத்தன் வகினா அதாபந் நார்'' (இரைவா! இம்ரமயிலும் எங்களுக்கு 
நன்ரமரய வழங்குவாயாக! மறுரமயிலும் (எங்களுக்கு) நன்ரமரய 
வழங்குவாயாக! நைக கவதரனயிலிருந்து எங்கரளக் காப்பாயாக!'') 
என்பதாகும்'' என்று விரடயளித்தார்கள். அனஸ் (ைலி) அவர்கள் ஏகதனும் 
பிைார்த்தரன தெய்ய நாடினால் இந்தப் பிைார்த் தரனரயகய தெய்வார்கள். 
கவறு பிைார்த்த ரனகள் தெய்யும்கபாதும் இரதச் கெர்த்துக் தகாள்வார்கள்.  

5220 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "ைப்பனா! ஆத்தினா ஃபித்துன்யா ஹெனத்தன் வஃபில் ஆகிைத்தி 
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ஹெனத்தன் வகினா அதாபந் நார்'' (எங்கள் இரைவா! இம்ரமயி லும் 

எங்களுக்கு நன்ரமரய வழங்குவாயாக! மறுரமயிலும் நன்ரமரய 
வழங்குவாயாக! நைக கவதரனயிலிருந்து எங்கரளக் காப்பா யாக!) என்று 
பிைார்த்தித்துவந்தார்கள்.20  

பாடம் :  10 லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் ("அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு 
இரைவனில்ரல') என்று உறுதிதமாழிவது, சுப்ஹானல்லாஹ் ("அல்லாஹ் 

தூய்ரமயானவன்') என்று துதிப்பது மற்றும் பிைார்த்திப்பது ஆகியவற்ைின் 
ெிைப்பு.2 1  

522 1 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "லாயிலாஹ 
இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு, லா ைரீக்க லஹு, லஹுல் முல்கு, வலஹுல் 
ஹம்து, வஹுவ அலா குல்லி ரையின் கதீர்' (அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு 
இரைவனில்ரல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு இரண யாருமில்ரல. 
அவனுக்கக ஆட்ெியதிகாைம் உரியது. அவனுக்கக புகழ் அரனத்தும் உரியன. 
அவன் அரனத்தின் மீதும் ஆற்ைலுள்ளவன்) என்று யார் ஒரு நாளில் நூறு 
முரை தொல்கிைாகைா அவருக்கு, அது பத்து அடிரமகரள விடுதரல 
தெய்ததற்குச் ெமமாகும். கமலும், அவருக்கு நூறு நன்ரமகள் எழுதப்படும். 
அவரிடமிருந்து (அவர் தெய்த) நூறு தவறுகள் அழிக்கப்படும். அந்த நாளின் 
மாரல கநைம் வரும்வரை ரைத்தானிலிருந்து (பாதுகாக்கும்) அைணாகவும் 
அது அவருக்கு இருக்கும். அவர் புரிந்த இந்த நற்தெயரல விடச் ெிைந்தரத 
கவறு யாரும் தெய்திட முடி யாது; ஒருவர் இரதவிட அதிகமான (தடரவ 
கள் இரத ஓதினால், அல்லது மிக முக்கிய மான ஒரு) நற்தெயல் புரிந்தால் 
தவிை. "சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி'' (அல்லாஹ் தூயவன் என்று 
கபாற்ைித் துதிக்கி கைன்) என்று யார் ஒரு நாளில் நூறு முரை தொல்வாகைா 
அவருரடய தவறுகள் அழிக்கப் படுகின்ைன; அரவ கடலின் நுரை கபான்று 
(அதிகமாக) இருந்தாலும் ெரிகய! இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.22  
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5222 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் காரலயிலும் 
மாரலயிலும் நூறு முரை "சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி' (அல்லாஹ் 
தூயவன் எனப் கபாற்ைிப் புகழ்கிகைன்) என்று தொல்கிைாகைா அவர் 

தகாண்டுவந்த (நல்லைத்)ரதவிடச் ெிைந்தரத கவதைவரும் மறுரம நாளில் 

தகாண்டுவருவதில்ரல; அவர் தொன்ன அளவுக்குச் தொன்னவரையும் 
அல்லது அரதவிடக் கூடுதலாகச் தொன்னவரையும் தவிை. இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

5223 அம்ர் பின் ரமமூன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "லாயிலாஹ 
இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ைரீக்க லஹு, லஹுல் முல்க்கு வலஹுல் 
ஹம்து, வஹுவ அலா குல்லி ரையின் கதீர்' (அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு 
இரைவனில்ரல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு இரண துரண கிரடயாது. 
அவனுக்கக ஆட்ெியதி காைம் உரியது. அவனுக்கக புகழ் அரனத்தும் உரியன. 
அவன் அரனத்தின் மீதும் ஆற்ை லுள்ளவன்) என்று யார் பத்து முரை ஓது 
கிைாகைா அவர், இஸ்மாயலீ் (அரல) அவர் களின் ெந்ததியினரில் நால்வரை 
(அடிரமத் தரளயிலிருந்து) விடுதரல தெய்தவரைப் கபான்ைவர் ஆவார். 
(முஸ்லிம் பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் ஆகிய நான் கூறுகிகைன்:) அம்ர் பின் ரமமூன் 
(ைஹ்) அவர்களின் இந்த (மவ்கூஃப்) ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்த சுரலமான் 
பின் உரபதில்லாஹ் (ைஹ்) அவர் கள் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 

வழியாக வும் இரத அைிவித்துள்ளார்கள். அதில் அைிவிப்பாளர் ைஅப ீ(ைஹ்) 
அவர்கள் பின்வருமாறு கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது: நான் எனக்கு இந்த 
ஹதீரஸ அைிவித்த ைபஉீ பின் குரஸம் (ைஹ்) அவர்களிடம், "இரத 

யாரிடமிருந்து தாங்கள் தெவியுற்ைரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 

"அம்ர் பின் ரமமூன் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
ஆககவ, நான் அம்ர் பின் ரமமூன் (ைஹ்) அவர்களிடம் தென்று, "இரத 
யாரிடமிருந்து தாங்கள் தெவியுற்ைரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 

"இப்னு அபரீலலா (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து'' என்று பதிலளித்தார்கள். ஆககவ, 

நான் இப்னு அபரீலலா (ைஹ்) அவர்களிடம் தென்று, "இரத யாரிடமிருந்து 

தாங்கள் தெவியுற்ைரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "இரத 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொன்னதாக அபூஅய்யூப் அல்அன்ொரீ 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்து (நான் தெவியுற்கைன்)'' என்று தொன்னார்கள். (ஆககவ, 

இது அம்ர் பின் ரமமூன் (ைஹ்) அவர்களின் தொல்லன்று; நபி (ஸல்) 
அவர்களின் ஹதீஸாகும்.)23  

5224 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (இரைவரனத் 
துதிக்கும்) இைண்டு வாக்கி யங்கள் நாவுக்கு எளிதானரவ; (நன்ரம தீரம 
நிறுக்கப்படும்) தைாெில் கனமானரவ; அள வற்ை அருளாளனுக்குப் 

பிரியமானரவ ஆகும். (அரவ:)  1. சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி 
(அல்லாஹ்ரவப் கபாற்ைிப் புகழ்ந்து அவரனத் தூயவன் எனத் துதிக்கிகைன்). 2. 

சுப்ஹானல்லாஹில் அழீம் (கண்ணிய மிக்க அல்லாஹ்ரவத் தூயவன் எனத் 
துதிக்கி கைன்). இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.24 இந்த 
ஹதீஸ் நான்குஅைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5225 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "சுப்ஹானல்லாஹி, 
வல்ஹம்து லில்லாஹி வ லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு, வல்லாஹு அக்பர்' 

(அல்லாஹ் தூயவன்; அரனத்துப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக உரியன. 
அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல; அல்லாஹ் மிகவும் 
தபரியவன்) என்று நான் கூறுவதானது, சூரியன் எதன் மீது உதிக்கிைகதா அ(ந்த 
உலகத்)ரதவிட எனக்கு மிகவும் பிரியமானதாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 5226 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: கிைாமவாெி ஒருவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "நான் தொல்லிக்தகாள்ள 
எனக்கு ஏகதனும் (துதி) வாக்கியத்ரதக் கற்றுத்தாருங்கள்'' என்று ககட்டார். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு, 

வஹ்தஹு, லா ைரீக்க லஹு, அல்லாஹு அக்பர் கபைீா, வல்ஹம்து 
லில்லாஹி கஸீைா, சுப்ஹானல்லாஹி ைப்பில் ஆலமீன், லா ஹவ்ல வலா 
குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹில் அஸீஸில் ஹகீம் (அல்லாஹ்ரவத் தவிை 
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கவறு இரைவன் இல்ரல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு இரண 

யாருமில்ரல. அல்லாஹ் மிகவும் தபரியவன். அவரனப் தபரியவன் எனப் 

தபருரமப்படுத்துகிகைன். அரனத்துப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக உரியது என 

அதிகமாகப் புகழுகிகைன். அரனத்துலகின் அதிபதியான அல்லாஹ் 
(அரனத்துக் குரைபாடுகளிலிருந்தும்) தூய் ரமயானவன். மிரகத்தவனும் 
ஞானமுரடய வனுமான அல்லாஹ்வின் உதவியின்ைி யுக்தி யுமில்ரல; 

ெக்தியுமில்ரல.) என்று தொல்வைீாக!'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு அந்தக் 
கிைாமவாெி, "இரவ என் இரைவனுக்குரியரவயாகும். எனக்குரியரவ என்ன?'' 

என்று ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அல்லாஹும்ம ஃக்ஃபிர்லீ வர்ஹம்ன ீவஹ்தின ீவர்ஸுக்ன'ீ' என்று 
தொல்வைீாக! என்ைார்கள். (தபாருள்: இரைவா! எனக்கு மன்னிப்பு 
வழங்குவாயாக! எனக்குக் கருரண புரிவாயாக. என்ரன நல் வழியில் 
தெலுத்துவாயாக! எனக்கு வாழ்வா தாைம் வழங்குவாயாக!'') இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான மூொ அல்ஜுஹன ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார் கள்: "வ ஆஃபின'ீ 

(எனக்கு ஆகைாக்கியம் வழங்குவாயாக!) என்ை தொல்லும் இந்த ஹதீஸில் 
உள்ளதா என என்னால் அறுதியிட்டுச் தொல்ல முடியவில்ரல. இப்னு 
அபரீைபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், மூொ அல்ஜுஹன ீஅவர்களின் 
கூற்று இடம்தபைவில்ரல.  

5227 தாரிக் பின் அஷ்யம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (புதிதாக) இஸ்லாத்ரதத் தழுவியவருக்கு "அல்லாஹும் 
மஃக்ஃபிர் லீ வர்ஹம்ன,ீ வஹ்தின,ீ வர்ஸுக்ன'ீ என்று (கூறுமாறு) 
கற்பித்துவந்தார்கள். (தபாருள்: இரைவா! என்ரன மன்னிப்பாயாக; எனக்குக் 
கருரண புரிவாயாக; என்ரன நல்வழியில் தெலுத்து வாயாக! எனக்கு 
வாழ்வாதைாம் வழங்குவாயாக!) 

 5228 தாரிக் பின் அஷ்யம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒருவர் புதிதாக 
இஸ்லாத்ரதத் தழுவினால், அவருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் ததாழுரகரயக் 
கற்றுக்தகாடுப்பார்கள். பிைகு "அல்லஹும்மஃக்பிர் லீ வர்ஹம்ன  ீவஹ்தின ீவ 
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ஆஃபின ீவர்ஸுக்ன'ீ' எனும் இந்த வாக்கியங்கரளச் தொல்லிப் 

பிைார்த்திக்கும்படி கட்டரளயிடுவார்கள். (தபாருள்: இரைவா! என்ரன 

மன்னிப்பாயாக! எனக்குக் கருரண புரிவாயாக! என்ரன நல்வழியில் தெலுத்து 

வாயாக! எனக்கு ஆகைாக்கியத்ரத வழங்குவாயாக! எனக்கு வாழ்வாதாைத்ரத 

வழங்குவாயாக!) 

 5229 தாரிக் பின் அஷ்யம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் இரைவ 

னிடம் பிைார்த்திக்கும்கபாது என்ன தொல்ல கவண்டும்?'' என்று ககட்டார். நபி 
(ஸல்) அவர் கள், "அல்லாஹும்மஃக்ஃபிர்லீ வர்ஹம்ன ீவ ஆஃபின ீவர்ஸுக்ன 'ீ 

(இரைவா! என்ரன மன்னிப்பாயாக! எனக்குக் கருரண புரிவாயாக! எனக்கு 

ஆகைாக்கியத்ரத வழங்குவாயாக! எனக்கு வாழ்வாதாைத்ரத அளிப்பாயாக!) 
என்று தொல்வைீாக'' என்ைார்கள். இரதக் கூைியகபாது, தமது தபருவிைரலத் 
தவிை மற்ை விைல்கரள ஒவ்தவான்ைாக மடக்கிக்தகாண்டு, "இரவ 
உம்முரடய இம்ரம மறுரம அரனத்ரதயும் உள்ளடக்கிக் 

தகாள்ளக்கூடியரவ'' என்று தொன்னார்கள். 

 5230 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (ஒரு 
முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருகில் இருந்கதாம். அப்கபாது 
அவர்கள், "உங்களில் ஒருவைால் ஒவ்தவாரு நாளும் ஆயிைம் நன்ரமகரளச் 

ெம்பாதிக்க முடியாதா?'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது அங்கு 

அமர்ந்திருந்தவர்களில் ஒருவர், "எங்களில் ஒருவர் (ஒவ் தவாரு நாளும்) 
ஆயிைம் நன்ரமகரள எவ்வாறு ெம்பாதிக்க முடியும்?'' என்று ககட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் (ஒவ்தவாரு நாளும்) நூறு 
முரை ("சுப்ஹானல் லாஹ்' என்று கூைித்) துதிக்க, அவருக்கு ஆயிைம் 
நன்ரமகள் எழுதப்படுகின்ைன. அல்லது அவர் தெய்த ஆயிைம் தவறுகள் 
அவரைவிட்டுத் துரடக்கப்படுகின்ைன'' என்று தொன்னார்கள்.25 இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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 பாடம் :  1 1 குர்ஆரன ஓதுவதற்கும் இரைவரன நிரனவுகூர்ந்து 
கபாற்றுவதற்கும் ஒன்றுகூடுவதன் ெிைப்பு. 

 523 1 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் இம்ரமயில் 
ஓர் இரைநம்பிக்ரகயா ளரின் துன்பங்களில் ஒன்ரை அகற்றுகிைாகைா 

அவருரடய மறுரமத் துன்பங்களில் ஒன்ரை அல்லாஹ் அகற்றுகிைான். 
யார் ெிைமப்படு கவாருக்கு உதவி தெய்கிைாகைா அவருக்கு அல்லாஹ் 
இம்ரமயிலும் மறுரமயிலும் உதவி தெய்கிைான். யார் ஒரு முஸ்லிமின் 
குரைகரள மரைக்கிைாகைா அவருரடய குரைகரள அல்லாஹ் 
இம்ரமயிலும் மறுரம யிலும் மரைக்கிைான். அடியான் தன் ெககா தைன் 

ஒருவனுக்கு உதவி தெய்துதகாண்டிருக் கும்வரை அந்த அடியானுக்கு 
அல்லாஹ் உதவி தெய்துதகாண்டிருக்கிைான்.26 யார் கல்விரயத் கதடி ஒரு 
பாரதயில் நடக்கிைாகைா அவருக்கு அதன் மூலம் தொர்க்கத்திற்குச் தெல்லும் 
பாரதரய அல்லாஹ் எளிதாக்குகிைான். மக்கள் இரையில்லங்களில் ஒன்ைில் 
ஒன்றுகூடி, அல்லாஹ்வின் கவதத்ரத ஓதிக்தகாண்டும் அரத 

ஒருவருக்தகாருவர் படித்துக்தகாடுத்துக் தகாண்டும் இருந்தால், அவர்கள்மீது 

அரமதி இைங்குகிைது. அவர்கரள இரையருள் கபார்த்திக் தகாள்கிைது. 
அவர்கரள வானவர்கள் சூழ்ந்துதகாள்கின்ைனர். கமலும் இரைவன், 

அவர்கரளக் குைித்துத் தம்மிடம் இருப்கபாரிடம் (தபருரமயுடன்) 
நிரனவுகூருகிைான்.27 அைச் தெயல்களில் பின்தங்கிவிட்ட ஒரு வரைக் குலச் 
ெிைப்பு முன்னுக்குக் தகாண்டு வந்துவிடுவதில்ரல.28 இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூஉொமா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 

ெிைமப்படுகவாருக்கு உதவி தெய் வது ததாடர்பான குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

5232 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மக்கள் ஓரிடத்தில் அமர்ந்து 
வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்ரவ நிரனவுகூர்ந்து 
கபாற்ைிக்தகாண்டிருக்கும்கபாது, அவர்கரள வானவர்கள் 
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சூழ்ந்துதகாள்கின்ைனர். அவர் கரள இரையருள் கபார்த்திக்தகாள்கிைது. 
அவர்கள்மீது அரமதி இைங்குகிைது. அவர் கரளக் குைித்து அல்லாஹ் 
தன்னிடம் இருப் கபாரிடம் (தபருரமயுடன்) நிரனவுகூருகிைான். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி), அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) ஆகிகயார் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5233 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: பள்ளிவாெலில் 
வட்டமாக அமர்ந்திருந்த ஒரு குழுவினரிடம் முஆவியா (ைலி) அவர் கள் 
புைப்பட்டுவந்து, "நீங்கள் இங்கு அமர்ந்தி ருப்பதற்கு என்ன காைணம்?'' என்று 
ககட்டார் கள். அதற்கு அக்குழுவினர், "அல்லாஹ்ரவ நிரனவுகூர்ந்து 

கபாற்றுவதற்காக அமர்ந்துள் களாம்'' என்று கூைினர். அதற்கு முஆவியா (ைலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீது ெத்திய மாக! இதற்காகத்தான் நீங்கள் 

அமர்ந்துள்ளரீ் களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அக்குழு வினர், 

"அல்லாஹ்வின்மீது ெத்தியமாக! அதற் காகத்தான் நாங்கள் அமர்ந்துள்களாம்'' 

என்று கூைினர். முஆவியா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்கள்மீது 
ெந்கதகப்பட்டு நான் உங்கரளச் ெத்தியமிட்டுக் கூைச் தொல்லவில்ரல. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் என் அளவுக்கு தநருக்கமாக 
இருந்தவர்களில் எவரும் என்ரனவிடக் குரைவான ஹதீஸ்கரள 
அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கவில்ரல. (நாகன மிகக் குரைவான ஹதீஸ்கரள 
அைிவித்தவன்.) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு முரை) 
வட்டமாக அமர்ந்திருந்த தம் கதாழர்களில் ெிலரிடம் வந்து, "நீங்கள் (இங்கு) 
அமர்ந்திருப்பதற்கு என்ன காைணம்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்குத் கதாழர்கள், 

"அல்லாஹ் எங்களுக்கு இஸ்லாத்திற்கு கநர்வழி காட்டியதற்காகவும், 

எங்களுக்கு அருட் தகாரடகள் புரிந்ததற்காகவும் அவரன நிரனவுகூர்ந்து 
கபாற்றுவதற்காக அமர்ந்திருக்கிகைாம்'' என்று கூைினர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியமாக! இதற்காகத் தான் நீங்கள் 
அமர்ந்துள்ளரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்குத் கதாழர்கள், "அல்லாஹ்வின் 
மீது ெத்தியமாக! இதற்காகத்தான் நாங்கள் அமர்ந்துள் களாம்'' என்று கூைினர். 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அைிந்துதகாள்ளுங்கள்! உங்கள்மீது 
ெந்கதகம் தகாண்டுச் ெத்தியமிட்டு உங்களிடம் நான் ககட்கவில்ரல. மாைாக, 

(வானவர்) ஜிப்ரீல் (அரல) அவர்கள் என்னிடம் வந்து, "வல்லரமயும் மாண்பும் 
மிக்க அல்லாஹ் உங்கரளப் பற்ைி வானவர்களிடம் தபருரமயுடன் 
கபெிக்தகாள்கிைான்'' என்று ததரிவித்தார் என்ைார்கள். 

 பாடம் :  12 பாவமன்னிப்புக் ககாருவதும் அரத அதிகமாகச் தெய்வதும் 
விரும்பத் தக்கதாகும்.  
5234 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எனது உள்ளத்தின் 
மீதும் திரையிடப்படுகி ைது. நான் ஒவ்தவாரு நாளும் நூறு முரை அல் 
லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ககாருகிகைன்.29 இரத அஃகர்ரு பின் யொர் 
அல்முஸன ீ(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5235 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மக்ககள! 
அல்லாஹ்விடம் பாவமன் னிப்புக் ககாருங்கள். ஏதனனில், நான் ஒவ் தவாரு 

நாளும் அவனிடம் நூறுமுரை பாவ மன்னிப்புக் ககாருகிகைன். இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைி விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5236 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: சூரியன் 
கமற்கிலிருந்து உதிப்பதற்கு (யுக முடிவுக்கு)முன் யார் பாவமன்னிப்புக் ககாரித் 
திருந்திவிடுகிைாகைா அவருரடய பாவமன்னிப்புக் ககாரிக்ரகரய அல்லாஹ் 
ஏற்றுக்தகாள்கிைான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் :  13 தமல்லிய குைலில் இரைவரனத் துதிப்பகத விரும்பத் 
தக்கதாகும்.30 
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 5237 அபூமூொ அப்துல்லாஹ் பின் ரகஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் (ரகபர்) பயணத்தில் இருந்கதாம். அப்கபாது 
மக்கள் உைத்த குைலில் "அல்லாஹு அக்பர்'' (இரை வன் மிகப் தபரியவன்) 
என்று (தக்பரீ்) கூைலா யினர். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "மக்ககள! 
உங்கரளக் கட்டுப்படுத்திக்தகாள் ளுங்கள். தமன்ரமயாக (தமதுவாக)க் கூறுங் 
கள். (ஏதனனில்), நீங்கள் காது ககட்காதவ ரனகயா இங்கு இல்லாதவரனகயா 
அரழப்பதில்ரல. (மாைாகச்) தெவியுறுகவாரனயும் அருகிலி ருப்பவரனயுகம 
அரழக்கிைரீ்கள். அவன் உங்களுடகனகய இருக்கிைான்'' என்று தொன்னார்கள். 
அப்கபாது நான் நபி (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னாலிருந்துதகாண்டு, "லா 
ஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹ்'' (அல்லாஹ்வின் உதவியில்லாமல் 
யுக்தியுமில்ரல; ெக்தியுமில்ரல) என்று கூைிக் தகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது 
நபி (ஸல்) அவர்கள், "அப்துல்லாஹ் பின் ரககஸ! உங்களுக்குச் 
தொர்க்கத்தின் கருவூலங்களில் ஒரு கருவூலத்ரத நான் அைிவித்துத் 
தைட்டுமா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "ஆம் (அைிவித்துத் தாருங்கள்), 
அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று கூைிகனன். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 

""லா ஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹ்' என்று தொல்லுங்கள்'' 

என்ைார்கள்.3 1 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது.  

5238 அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: மக்கள் (ஒரு பயணத்தில்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு மரலக் கணவாயில் 
தென்றுதகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர் ஒவ்தவாரு கணவா யில் 

ஏறும்கபாதும் "லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வல்லாஹு அக்பர்' 

(அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவனில்ரல; அல்லாஹ் மிகவும் 
தபரியவன்) என்று (உைத்த குைலில்) அரழக்க லானார். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் காது ககட்காதவ ரனகயா 
இங்கில்லாதவரனகயா அரழக்க வில்ரல. (எனகவ, தமதுவாக அவரன 
அரழயுங்கள்)'' என்று தொன்னார்கள். பிைகு "அபூமூொ!' அல்லது "அப்துல்லாஹ் 

2444

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பிரார்தத்தனைகள்



 
 
 

பின் ரககஸ' (என்ைரழத்து), "தொர்க்கத்தின் கருவூலங் களில் உள்ள ஒரு 
வார்த்ரதரய நான் உங்களுக்கு அைிவித்துத் தைட்டுமா?'' என்று ககட்டார்கள். 
நான் "அது என்ன, அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "(அந்த வார்த்ரத) லா ஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லா 
பில்லாஹ் (என்பதாகும்)'' என்று தொன்னார்கள்.32 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூமூொ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாக 
வும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 
பயணத்தின்கபாது...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்ப மாகிைது. மற்ை தகவல்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூமூொ (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் 
ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர் 
களுடன் ஒரு பயணத்தில் இருந்கதாம்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை காணப்படு கின்ைன. 

 5239 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூொ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கவகைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஒர் அைப்கபாருக்குச் தென்கைாம்...'' 
என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. அதில் "நீங்கள் யாரை அரழக்கிைரீ்ககளா 
அவன் உங்களுரடய வாகனப் பிைாணியின் கழுத்ரதவிட உங்களுக்கு மிகவும் 
அருகிலி ருக்கிைான்'' என்று கூைியதாக இடம்தபற் றுள்ளது. அந்த அைிவிப்பில் 
"லா ஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹ்'' பற்ைிய குைிப்பு இல்ரல. 

 5240 அபூமூொ அல்அஷ்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என்னிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ""தொர்க்கத்தின் கருவூலங்களில் உள்ள 
ஒரு வார்த்ரதரய' அல்லது "தொர்க்கத்தின் கருவூலங்களில் ஒரு 
கருவூலத்ரத' உங்களுக்கு அைிவித்துத் தைட்டுமா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் 
"ஆம் (அைிவியுங்கள்)'' என்று தொன்கனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(அந்த வார்த்ரத) லா ஹவ்ல வலா குவ்வத்த இல்லா பில்லாஹ் 
(என்பதாகும்)'' என்று தொன்னார்கள். 
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 524 1 அபூபக்ர் அஸ்ஸித்தீக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "ததாழுரகயில் (அத்தஹிய்யாத் இருப்பில்) நான் 
பிைார்த்திப்பதற்கு ஒரு பிைார்த்தரனரய எனக்குக் கற்றுத்தாருங்கள்'' என்று 
ககட்கடன். அப்கபாது "அல்லாஹும்ம இன்ன ீழலம்த்து நஃப்ெீ ழுல்மன் கபைீன் 
(அல்லது கஸீைன்) வலா யஃக்ஃபிருத் துனூப இல்லா அன்த்த. ஃபஃக்ஃபிர்லீ 
மஃக்ஃபிைத்தம் மின் இந்திக்க வர்ஹம்ன.ீ இன்னக்க அன்த்தல் ஃகஃபூருர் ைஹமீ்'' 

என்று கூறுங்கள் என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொன்னார்கள். 
(தபாருள்: இரைவா! எனக்கு நாகன தபரு மளவில் (அல்லது "அதிகமாக') அநீதி 
இரழத்துக்தகாண்கடன். உன்ரனத் தவிை கவதைவரும் பாவங்கரள மன்னிக்க 
முடியாது. எனகவ, உன்னிடமிருந்து எனக்கு மன்னிப்பு வழங்குவாயாக! 
கமலும், எனக்குக் கருரண புரிவாயாக! நிச்ெயமாக நீ தபரிதும் மன்னிப்பவ 
னும் அதிகக் கருரணயுரடயவனும் ஆவாய்.) இரத அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.33 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

"நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
நான் எனது ததாழுரகயிலும் எனது இல்லத்திலும் பிைார்த்திக்க ஒரு 

பிைார்த்தரனரயக் கற்றுத்தாருங்கள்' என்று ககட்கடன்'' என ஹதீஸ் 

ஆைம்பமாகிைது. மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 
இடம்தபற்றுள்ளன. அவற்ைில் "அதிகமாக (கஸீைன்) அநீதி 
இரழத்துக்தகாண்கடன்'' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் :  14 குழப்பங்கள் (கொதரனகள்) முதலியவற்ைிலிருந்து இரைவனிடம் 
பாதுகாப்புக் ககாைல்  

5242 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (பின்வருமாறு இரைவனிடம் கவண்டிப்) பிைார்த்தித்து வந்தார்கள்: 
அல்லாஹும்ம! ஃப இன்ன ீஅஊது பிக்க மின் ஃபித்னத்திந் நாரி, வ அதாபிந் 
நாரி, வ ஃபித்னத்தில் கப்ரி, வ அதாபில் கப்ரி, வ மின் ைர்ரி ஃபித்னத்தில் 
ஃகினா, வ மின் ைர்ரி ஃபித்னத்தில் ஃபக்ரி, வ அஊது பிக்க மின் ைர்ரி 
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ஃபித்னத்தில் மஸீஹித் தஜ்ஜால். அல்லாஹும்மஃக்ெில் கத்தாயாய பி 
மாயிஸ் ஸல்ஜி வல்பைத். வ நக்கி கல்ப ீமினல் கத்தாயா கமா நக்ரகத்தஸ் 
ஸவ்பல் அப்யள மினத் தனஸ். வ பாஇத் ரபன ீவ ரபன கத்தாயாய கமா 
பாஅத்த ரபனல் மஷ்ரிக்கி வல்மஃக்ரிப். அல்லாஹும்ம! ஃப இன்ன  ீஅஊது 
பிக்க மினல் கெலி வல்ஹைமி வல்மஃஸமி வல் மஃக்ைம்.' (தபாருள்: இரைவா! 
உன்னிடம் நான் நைகத்தின் கொதரனயிலிருந்தும் நைகத்தின் 

கவதரனயிலிருந்தும், மண்ணரையின் கொத ரனயிலிருந்தும் 
மண்ணரையின் கவதரனயி லிருந்தும், தெல்வத்தின் கொதரனயின் தீங்கி 
லிருந்தும் வறுரமயின் கொதரனயின் தீங்கிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் 
ககாருகிகைன்; (மகா தபாய்யன்) மஸீஹுத் தஜ்ஜாலின் கொதரனயின் 
தீங்கிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன். இரைவா! பனிக்கட்டி நீைாலும் 
ஆலங்கட்டி நீைாலும் என்னிலிருந்து என் பாவங்கரளக் கழுவி விடுவாயாக! நீ 
தவண்ரமயான ஆரடரய அழுக்கிலிருந்து தூய்ரமப்படுத்துவரதப் கபான்று 
என் உள்ளத்ரதத் தவறுகளிலிருந்து தூய்ரமப்படுத்துவாயாக! கிழக்கிற்கும் 
கமற்கிற்கும் இரடகய நீ ஏற்படுத்திய இரடதவளிரயப் கபான்று எனக்கும் 
என் தவறுகளுக்குமிரடகய நீ இரடதவளிரய ஏற்படுத்துவாயாக! இரைவா! 
கொம்பலிலிருந்தும் தள்ளாரமயிலிருந்தும் பாவத்திலிருந்தும் கடனிலி ருந்தும் 
நான் உன்னிடம் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன்.)34 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் :  15 இயலாரம, கொம்பல் உள்ளிட்டவற்ைிலிருந்து இரைவனிடம் 
பாதுகாப்புக் ககாைல் 

 5243 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மினல் அஜ்ஸி 
வல்கெலி, வல்ஜுப்னி, வல்ஹைமி, வல்புக்ல். வ அஊது பிக்க மின் அதாபில் 

கப்ரி வ மின் ஃபித்னத்தில் மஹ்யா வல்மமாத்'' என்று பிைார்த்தித்துவந்தார்கள். 
(தபாருள்: இரைவா! உன்னிடம் நான் இயலாரமயிலிருந்தும் 
கொம்பலிலிருந்தும் ககாரழத்தனத்திலிருந்தும் தள்ளாரமயிலி ருந்தும் 
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கருமித்தனத்திலிருந்தும் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன். மண்ணரையின் 
கவதரனயிலி ருந்தும் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன். வாழ்வின் 
கொதரனயிலிருந்தும் மைணத்தின் கொதரன யிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் 
ககாருகிகைன்.)35 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களி டமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

"வாழ்வின் கொதரனயிலிருந் தும் மைணத்தின் கொதரனயிலிருந்தும் (வ மின் 
ஃபித்னத்தில் மஹ்யா வல்மமாத்)'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 

 5244 அனஸ் பின் மாலிக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 

(கமற்கண்ட) பல்கவறு அம்ெங்களிலிருந்தும் கருமித்தனத்திலிருந்தும் 
காக்குமாறு இரைவனிடம் கவண்டினார்கள்.  

5245 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மினல் புக்லி, வல்கெலி, வ அர்த லில் 
உமுரி, வ அதாபில் கப்ரி, வ ஃபித்னத்தில் மஹ்யா வல்மமாத்'' எனப் 

பிைார்த்தித்துவந்தார்கள். (தபாருள்: இரைவா! கருமித்தனத்திலிருந்தும், 

கொம்பலிலிருந்தும், தள்ளாத வயதிலிருந்தும், மண்ணரையின் 
கவதரனயிலிருந்தும், வாழ்வின் கொதரனயிலிருந்தும், இைப்பின் 
கொதரனயிலி ருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன்.)  

பாடம் :  16 விதியின் ககடு, அழிவில் வழீ்வது உள்ளிட்டவற்ைிலிருந்து 
இரைவனி டம் பாதுகாப்புக் ககாைல். 

 5246 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
விதியின் ககடு, அழிவில் வழீ்வது, எதிரிகள் (ரக தகாட்டிச்) ெிரிக்கும் நிரலக்கு 
ஆளாவது, தாங்க முடியாத கொதரன ஆகியவற்ைிலிருந்து (இரைவனி டம்) 
பாதுகாப்புக் ககாரிவந்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அம்ர் அந்நாஜித் (ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில் 
காணப்படுகிைது: "இந்த நான்கில் ஒன்ரை நான்தான் கூடுதலாக 
அைிவித்துவிட்கடகனா என்று ெந்கதகப்படு கிகைன்'' என சுஃப்யான் பின் 
உரயனா (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்.36  
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5247 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யாகைனும் 
(பயணத்தில்) ஓரிடத்தில் இைங்கித் தங்கிவிட்டுப் பின்னர் "அஊது பி 
கலிமாத்தில் லாஹித் தாம்மாத்தி மின் ைர்ரி மா கலக்' என்று கூைிப் 

பிைார்த்தித்தால், அந்த இடத்திலிருந்து அவர் புைப்பட்டுச் தெல்லும்வரை எதுவும் 
அவருக்குத் தீங்கிரழக்காது. (தபாருள்: அல்லாஹ்வின் முழுரமயான 
தொற்களின் மூலம் அவனுரடய பரடப்பினங்களின் தீங்கிலிருந்து நான் 
பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன்.) இரத கவ்லா பின்த் ஹகீம் அஸ்ஸுலமிய்யா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5248 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
(பயணத்தில்) ஓரிடத்தில் இைங்கித் தங்கும்கபாது. "அஊது பி கலிமாத்தில் 
லாஹித் தாம்மாத்தி மின் ைர்ரி மா கலக' என்று கூைினால். அவர் அங்கிருந்து 
புைப்பட்டுச் தெல்லும்வரை அவருக்கு எதுவும் தீங்கிரழக் காது. இரத கவ்லா 
பின்த் ஹகீம் அஸ்ஸுல மிய்யா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் 
வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! கநற்ைிைவு என்ரனத் கதள் ஒன்று தகாட்டி 
விட்டது. அதனால் நான் (நிம்மதியான தூக் கத்ரத) இழந்துவிட்கடன்'' என்று 
கூைினார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "நீ மாரலப் தபாழுரத 
அரடயும்கபாது, "அஊது பிகலி மாத்தில்லாஹித் தாம்மாத்தி மின் ைர்ரி மா 
கலக்' என்று கூைியிருந்தால் அது உனக்குத் தீங்கிரழத்திருக்காது'' என்று 
கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், ஒரு மனிதர் 
"அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்ரனத் கதள் தகாட்டிவிட்டது'' என்று கூைியதாக 
ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 
கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
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பாடம் :  17 உைங்கச் தெல்லும்கபாது படுக்ரகயில் கூை கவண்டியரவ. 
 5249 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீ உன் படுக்ரகக்குச் 
தெல்லும்கபாது ததாழுரகக்காக அங்கத் தூய்ரம (உளூ) தெய் வரதப் 
கபான்று அங்கத் தூய்ரம தெய்து தகாள். பிைகு உன் வலப் பக்கத்தில் ொய்ந்து 
படு. பிைகு "அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஸ் லம்த்து வஜ்ஹ ீஇரலக்க, வ 

ஃபவ்வள்த்து அம்ரீ இரலக்க, வ அல்ஜஃத்து ழஹ்ரீ இரலக்க; ைஃக்பத்தன் வ 

ைஹ்பத்தன் இரலக்க. லா மல்ஜஅ வலா மன்ஜா மின்க்க இல்லா இரலக்க. 
ஆமன்த்து பி கித்தாபிக் கல்லதீ அன்ஸல்த்த. வபி நபிய்யிக்கல்லதீ அர்ெல்த்த'' 

என்று ஓதிக்தகாள். (தபாருள்: இரைவா! எனது முகத்ரத உனக்குக் கீழ்ப்படியச் 
தெய்துவிட்கடன். என் காரியம் அரனத்ரதயும் உன்னிடம் ஒப்ப 
ரடத்துவிட்கடன். என் முதுரக உன்னளவில் ொய்த்துவிட்கடன். உன்மீதுள்ள 
ஆவலிலும் அச்ெத்திலும்தான் (இவற்ரை நான் தெய்கதன்). உன்னிடமிருந்து 
தப்பிக்கவும் ஒதுங்கிடவும் உன்ரனத் தவிை கவறு கபாக்கிடமில்ரல. நீ 
அருளிய உனது கவதத்ரதயும் நீ அனுப்பிய உன்னுரடய நபிரயயும் நான் 
நம்பிகனன்.) இந்தப் பிைார்த்தரனரய (இைவின்) இறுதிப் கபச்ொக 
ஆக்கிக்தகாண்டு, அன்ரைய இைவில் நீ இைந்துவிட்டால், (இஸ்லாம் எனும்) 
இயற்ரக மைபில் நீ இைந்தவன் ஆவாய். இதன் அைிவிப்பாளைான பைாஉ பின் 
ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் இவற்ரை 
நிரனவிலிருத்துவதற்காகத் திரும்ப ஓதிக்காட்டிகனன். அப்கபாது ("நீ 
அனுப்பிய உன் நபிரயயும் நான் நம்பிகனன்' என்பதற்குப் பதிலாக) "நீ 

அனுப்பிய உன் ைசூரலயும் நான் நம்பிகனன்' என்று நான் தொல்லிவிட்கடன். 
உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ அனுப்பிய உன் நபிரயயும் 
நான் நம்பிகனன் என்று தொல்வைீாக'' என (திருத்தி)க் கூைினார்கள்.37 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும் மன்சூர் (ைஹ்) அவர்களது (கமற்கண்ட) 
அைிவிப்கப முழுரமயானதாகும். ஹுரஸன் பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "அவர் (இைக்காமல்) காரலப் தபாழுரத 
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அரடந்தாலும் நன்ரம ரயகய அரடந்துதகாண்டார்'' என்று கூடுத லாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

5250 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஒரு மனிதரிடம், நீ இைவில் படுக்ரகக்கு (உைங்க)ச் 
தெல்லும்கபாது, "அல்லாஹும்ம! அஸ்லம்த்து நஃப்ெீ இரலக்க, வ வஜ்ஜஹ்த்து 
வஜ்ஹ ீஇரலக்க, வ அல்ஜஃத்து ழஹ்ரீ இரலக்க, வ ஃபவ்வள்த்து அம்ரீ 

இரலக்க; ைக்ஃபத்தன் வ ைஹ்பத்தன் இரலக்க. லா மல்ஜஅ வலா மன்ஜா 
மின்க்க இல்லா இரலக்க, ஆமன்த்து பி கித்தாபிக்கல்லதீ அன்ஸல்த்த வபி 
ைசூலிக்கல்லதீ அர்ெல்த்த'' என்று தொல்லும்படி உத்தைவிட்டார்கள். "அவர் 
(இவ்வாறு பிைார்த்தித்துவிட்டு உைங்கும்கபாது) இைந்துவிட்டால் (இஸ்லாம் 
எனும்) இயற்ரக மைபில் இைந்தவைாவார்'' என்றும் கூைினார்கள். (தபாருள்: 
இரைவா! என்ரன நான் உன்னிடம் ஒப்பரடத்கதன். என் முகத்ரத 
உன்னளவில் திருப்பிவிட்கடன். எனது முதுரக உன்னளவில் 
ொய்த்துவிட்கடன். என் காரியங்கள் அரனத்ரதயும் உன்னிடம் 
ஒப்பரடத்துவிட்கடன். உன்மீதுள்ள அன்பிலும் அச்ெத்திலும்தான் (இவற்ரை 
நான் தெய் கதன்). உன்னிடமிருந்து தப்பிக்கவும் ஒதுங்கிடவும் உன்ரனத் 
தவிை கவறு கபாக்கிடம் இல்ரல. நீ அருளிய உன்னுரடய கவதத்ரதயும் நீ 
அனுப்பிய உன் ைசூரலயும் நான் நம்பிகனன்.) இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு பஷ்ைார் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "இைவில்' எனும் குைிப்பு இடம்தபை வில்ரல.  

525 1 கமற்கண்ட ஹதீஸ் பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "இன்ன மனிதகை! நீர் உமது 

படுக்ரகக்குச் தெல்லும்கபாது (இவ்வாறு தொல்வைீாக...)'' என்று கூைியதாக 
ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. ஆயினும் அதில், ("நீ அனுப்பிய உன்னுரடய ைசூரல 
யும் நம்பிகனன்'' என்பதற்குப் பகைமாக) "நீ அனுப்பிய உன்னுரடய நபிரயயும் 
நான் நம்பிகனன்'' என்று கூைியதாகவும், (இவ்வாறு பிைாத்தித்துவிட்டு) 
அன்ைிைவிகலகய நீ இைந்து விட்டால் (இஸ்லாம் எனும்) இயற்ரக மைபி 
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கலகய இைந்தவன் ஆவாய். காரலயில் (உயி ருடன் விழித்து) எழுந்தால், 

(இந்தப் பிைார்த்த ரனகளின்) நன்ரமகரளப் தபற்றுக்தகாள் வாய்'' என்று 
கூைியதாகவும் இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் பைாஉ பின் ஆஸிப் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைி விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இவ்வாறு 
பிைார்த்திக்குமாறு) ஒரு மனிதருக்கு உத்தைவிட்டார்கள்'' என்று ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. "நீ காரலயில் (உயிருடன் விழித்து) எழுந்தால் (இந்தப் 
பிைார்த்தரனக் கான) நன்ரமரயப் தபற்றுக்தகாள்வாய்'' எனும் குைிப்பு 
காணப்படவில்ரல.  

5252 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
உைங்கச் தெல்லும்கபாது, "அல்லாஹும்ம! பிஸ்மிக்க அஹ்யா, வ பிஸ்மிக்க 
அமூத்து (இரைவா! உனது தபயைாகலகய உயிர் தபறுகிகைன்; உனது தபயர் 

கூைிகய இைக்கிகைன்.) என்று கூறுவார்கள். உைக்கத்திலிருந்து 

விழித்ததழும்கபாது, "அல்ஹம்து லில்லாஹில்லதீ அஹ்யானா பஅத மா 
அமாத்தனா வ இரலஹிந் நுைூர் (அரனத்துப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக 
உரியது. அவகன நம்ரம இைக்கச்தெய்த பின்னர் நமக்கு உயிரூட்டினான். 
கமலும், அவனிடகம தெல்ல கவண்டியுள்ளது.)'' என்று கூறுவார்கள். 

 5253 அப்துல்லாஹ் பின் அல்ஹாரிஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள், "ஒருவர் உைங்கச் தெல்லும்கபாது 

"அல்லஹும்ம! கலக்த்த நஃப்ெீ, வ அன்த்த தவஃப்பாஹா, லக்க மமாத்துஹா 
வ மஹ்யாஹா, இன் அஹ்யய்த்தஹா ஃபஹ்ஃபழ்ஹா, வ இன் அமத்தஹா 
ஃபக்ஃபிர் லஹா, அல்லஹும்ம! இன்ன ீஅஸ்அலுக்கல் ஆஃபியா' (இரைவா! 
நீகய என் உயிரைப் பரடத்தாய். நீகய அதரனக் ரகப்பற்ைிக்தகாள்கிைாய். 
அதன் இைப்பும் வாழ்வும் உனக்கக உரியன. அரத நீ உயிகைாடு 
விட்டுரவத்தால் அரத நீ காப்பாற்றுவாயாக! அரத நீ இைக்கச் தெய்து 
விட்டால் அதற்கு மன்னிப்பு வழங்குவாயாக! இரைவா! உன்னிடம் நான் 

ஆகைாக்கியத்ரத கவண்டுகிகைன்) என்று கூறும்படி உத்தைவிட் டார்கள். 
அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர், "இரதத் 
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தாங்கள் தங்கள் தந்ரத உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ைரீ்களா?'' 

என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர் கள், "உமர் 

(ைலி) அவர்கரளவிடச் ெிைந்தவ ைான அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிட மிருந்து தெவியுற்கைன்'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

5254 சுரஹல் பின் அபஸீாலிஹ் தக்வான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
(எங்கள் தந்ரத) அபூஸாலிஹ் தக்வான் (ைஹ்) அவர்கள், எங்களில் ஒருவர் 
உைங்கச் தெல்லும் கபாது வலப் பக்கத்தில் ொய்ந்து படுத்துக்தகாண்டு, 

"அல்லாஹும்ம! ைப்பஸ் ஸமாவாத்தி வ ைப்பல் அர்ளி வ ைப்பல் அர்ைில் 
அழீம். ைப்பனா வ ைப்ப குல்லி ரையின். ஃபாலிக்கல் ஹப்பி வந்நவா வ 
முன்ஸிலத் தவ்ைாத்தி வல்இன்ஜலீி வல்ஃபுர்கான், அஊது பிக்க மின் ைர்ரி 
குல்லி ரையின். அன்த்த ஆகிதும் பி நாஸியத்திஹ், அல்லாஹும்ம! 
அன்த்தல் அவ்வலு; ஃப ரலஸ கப்லக்க ரைஉன், வ அன்த்தல் ஆகிரு; ஃப 
ரலஸ பஅதக்க ரைஉன். வ அன்த்தழ் ழாஹிரு; ஃப ரலஸ ஃபவ்கக்க 

ரைஉன், வ அன்த்தல் பாத்தினு; ஃப ரலஸ தூனக்க ரைஉன், இக்ளி அன்னா 
அத்ரதன வ அஃக்னினா மினல் ஃபக்ர்'' என்று கூறும்படி உத்தைவிடுவார்கள். 
கமலும் இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 
அைிவித்ததாகவும் கூறுவார்கள். (தபாருள்: இரைவா! வானங்களின் அதிபதிகய! 
பூமியின் அதிபதிகய! மகத்தான அரியரணயின் அதிபதிகய! எங்கள் இரைவா! 
அரனத்துப் தபாருட்களின் அதிபதிகய! தானிய வித்துகரளயும் 
விரதகரளயும் பிரி(த்து தாவை வர்க்கத்ரத முரளப்பி)ப்பவகன! தவ்ைாத், 

இன்ஜலீ், ஃபுர்கான் (குர்ஆன்) ஆகிய கவதங்கரள அருளியவகன! அரனத்துப் 
தபாருட்களின் தீங்கிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன். 
அவற் ைின் முன்தநற்ைி கைாமங்கரள நீகய பிடித்துள்ளாய். இரைவா! நீகய 
ஆைம்பமானவன்; உனக்கு முன்னர் கவதைதுவும் இல்ரல. நீகய 
இறுதியானவன்; உனக்குப் பின்னர் கவதைதுவும் இல்ரல. நீகய கமலானவன்; 

உனக்கு கமகல கவதைான்றுமில்ரல. நீகய அடித்தளமானவன்; உனக்குக் கீகழ 
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கவதைான்றுமில்ரல. எங்கள் கடன்கரள நிரைகவற்ைி ரவப்பாயாக! 
வறுரமயிலிருந்து காத்து எங்கரளத் தன்னிரைவு தகாள்ளச்தெய்வாயாக!)  

5255 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் நாங்கள் உைங்கச் தெல்லும்கபாது கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளபடி பிைார்த்திக்கும் படி உத்தைவிடுவார்கள்'' என்று காணப்படு கிைது. 
கமலும் அதில், ("மின் ைர்ரி குல்லி ரையின் அன்த்த ஆகிதும் பி 
நாஸியத்திஹ்' என்பதற்குப் பகைமாக) "மின் ைர்ரி குல்லி தாப்பத்தின் அன்த்த 
ஆகிதும் பிநாஸியத் திஹா'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. (தபாருள்: அரனத்து 
உயிரினங்களின் தீங்கிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன். 
அவற்ைின் முன்தநற்ைி கைாமங் கரள நீகய பிடித்துள்ளாய்.)  

5256 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், (ஒரு 
முரை) ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து (தமக்கு 
ஒத்தாரெயாகப் பணி புரிய) அடிரம ஒருவரைத் தருமாறு ககட்டார்கள். 
அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் "அல்லாஹும்ம! ைப்பஸ் ஸமாவாத்திஸ் 
ஸப்இ...'' (இரைவா! ஏழு வானங்களின் அதிபதிகய!...)'' என்று ததாடங்கி 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளபடி பிைார்த்திக்குமாறு கூைியதாகக் 
காணப்படுகிைது.  

5257 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் படுக்ரகக்குச் 
தென்ைால், உங்களது கீழங்கியின் ஓைத்தால் விரிப்ரபத் தட்டிவிடுங்கள். 
அல்லாஹ்வின் தபயர் (பிஸ்மில்லாஹ்) கூறுங்கள். ஏதனனில், நீங்கள் 
இல்லாதகபாது உங்களது விரிப்பில் என்ன (விை ஜந்து) புகுந்துதகாண்டது 

என்பது உங்களுக்குத் ததரியாது. பிைகு படுக்கத் தயாைாகும்கபாது வலப் 

பக்கத்தில் ொய்ந்து படுத்துக்தகாண்டு, பின்வருமாறு பிைார்த்தியுங்கள்: 
சுப்ஹானக்கல்லாஹும்ம! ைப்ப ீபிக்க வளஅத்து ஜன்ப,ீ வ பிக்க அர்ஃபஉஹு, 

இன் அம்ெக்த்த நஃப்ெீ ஃபக்ஃபிர் லஹா. வ இன் அர்ெல்த் தஹா ஃபஹ்ஃபழ்ஹா 
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பி மா தஹ்ஃபழு பிஹி இபாதக்கஸ் ஸாலிஹனீ். (தபாருள்: இரைவா! நீ 
(அரனத்துக் குரைகளிலிருந்தும்) தூய்ரமயானவன். என் இைட்ெகா! உன் 
தபயைால் என் விலாரவ (தரை யில்) ரவத்கதன். உன் உதவியாகலகய 

(மீண்டும்) எழுகவன். என் உயிரை நீ ரகப் பற்ைிக்தகாண்டால், அரத 
மன்னிப்பாயாக! அரத நீ (உன் வெம் ரவத்துக்தகாள்ளாமல்) விட்டுவிட்டால், 

உன் நல்லடியார்கரள எதன் மூலம் பாதுகாப்பாகயா அதன் மூலம் என் 
உயிரையும் காத்திடுவாயாக!) இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.38 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், ("சுப்ஹானக்கல்லாஹும்ம! ைப்ப!ீ'' என்பதற்குப் பகைமாக) பிஸ்மிக்க ைப்ப ீ
வளஅத்து ஜன்ப ீ(என் அதிபதிகய! உன் தபயைால் என் விலாரவ (தரையில்) 
ரவத்கதன்)'' என்றும், ("ஃப இன் அம்ெக்த்த நஃப்ெீ ஃபக்ஃபிர் லஹா'' என்பதற்குப் 
பகைமாக) "ஃப இன் அஹ்யய்த்த நஃப்ெீ ஃபர்ஹம்ஹா'' என்றும் காணப்படுகிைது. 
(தபாருள்: அரத நீ உயிகைாடு வாழச்தெய்தால் அதற்கு நீ கருரண 

புரிவாயாக!) 

 5258 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் படுக்ரகக்குச் தெல்லும்கபாது "அல்ஹம்து லில்லாஹில்லதீ 
அத்அமனா வ ெகானா வ கஃபானா வ ஆவானா. ஃபகம் மிம்மன் லா காஃபிய 

லஹு, வலா முஃவிய'' என்று கூறுவார்கள். (தபாருள்: அரனத்துப் புகழும் 
அல்லாஹ்வுக்கக உரியது. அவகன நமக்கு உணவளித்தான்; குடிநீர் 
வழங்கினான்; (நம் கதரவகரள நிரைகவற்ைி) கபாதுமான அளவுக்குக் 
தகாடுத்தான்; (தங்க இடமளித்து) தஞ்ெமளித்தான். ஆனால், 

கபாதுமாக்கிரவப்பதற்ககா தஞ்ெமளிப்பதற்ககா ஆளில்லா மல் எத்தரனகயா 
கபர் இருக்கின்ைனர்.)  

பாடம் :  18 தெய்தவற்ைின் தஙீ்கிலிருந்தும் தெய் யத் தவைியவற்ைின் 
தஙீ்கிலிருந்தும் இரைவனிடம் பாதுகாப்புக் ககாைல்.39 

 5259 ஃபர்வா பின் நவ்ஃபல் அல்அஷ்ஜஈ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 
ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
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அல்லாஹ்விடம் கவண்டிவந்த பிைார்த்தரன கள் குைித்துக் ககட்கடன். 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மின் ைர்ரி மா 
அமில்த்து, வ மின் ைர்ரி மா லம் அஃமல்' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பிைார்த்திப்பார்கள் எனப் பதிலளித்தார்கள். (தபாருள்: இரைவா! நான் 
தெய்தவற்ைின் தீங்கிலிருந்தும் நான் தெய்யத் தவைியவற்ைின் தீங்கிலிருந்தும் 
உன்னிடம் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன்.) இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஃபர்வா பின் 
நவ்ஃபல் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் பின்வருமாறு இடம்தபற்றுள்ளது: நான் 
ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம், அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அல்லாஹ்விடம் கவண்டிய பிைார்த்தரன குைித்துக் ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மின் ைர்ரி மா அமில்த்து. வ 
ைர்ரி மா லம் அஃமல்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பிைார்த்திப்பார்கள் என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஃபர்வா பின் 
நவ்ஃபல் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், ("வ ைர்ரி மா லம் அஃமல்'' என்பதற்குப் பகைமாக) "வ 
மின் ைர்ரி மா லம் அஃமல்'' என்று ெிைிய வித்தி யாெத்துடன்) 
இடம்தபற்றுள்ளது. 

 5260 ஃபர்வா பின் நவ்ஃபல் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தமது பிைார்த்தரன யில் "அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மின் ைர்ரி மா 
அமில்த்து வ ைர்ரி மா லம் அஃமல்'' என்று கூறுவார்கள். (தபாருள்: இரைவா! 
நான் தெய்தவற்ைின் தீங்கிலிருந்தும், நான் தெய்யத் தவைியவற்ைின் 
தீங்கிலிருந்தும் உன்னிடம் பாதுகாப்புக் ககாரு கிகைன்.)  

526 1 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹும்ம! லக்க அஸ்லம்த்து, வ பிக்க ஆமன்த்து, வ 
அரலக்க தவக்கல்த்து, வ இரலக்க அனப்த்து, வ பிக்க காஸம்த்து. அல் 
லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பி இஸ்ஸத்திக்க, லாயிலாஹ இல்லா அன்த்த, 
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அன் துளில்லன,ீ அன்த் தல் ஹய்யுல்லதீ லா யமூத்து, வல்ஜின்னு 
வல்இன்ஸு யமூத்தூன்'' என்று பிைார்த்தித்துவந்தார்கள். (தபாருள்: இரைவா! 
உனக்கக அடிபணிந்கதன். உன்மீகத நம்பிக்ரக தகாண்டுள்களன். உன்ரனகய 
ொர்ந்துள்களன். உன்னிடகம திரும்புகிகைன். உன் உதவியாகலகய 

(எதிரிகளிடம்) வழக் காடுகவன். இரைவா! நான் வழிதவைாமலிருக்க உனது 
வல்லரமயின் மூலம் நான் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன். உன்ரனத் தவிை கவறு 
இரைவனில்ரல. ஜின் இனத்தாரும் மனித குலத்தாரும் இைந்துவிடுவார்கள்; 

ஆனால் நீ இைக்காமல் நிரலத்திருப்பவன்.)40  

5262 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
பயணத்தில் இருந்து, அதிகாரல முன்கநைத்ரத அரடந்தால், "ெமிஅ ொமிஉன் 
பி ஹம்தில்லாஹி வ ஹுஸ்னி பலாயிஹி அரலனா. ைப்பனா ஸாஹிப்னா. 
வ அஃப்ளில் அரலனா. ஆயிதம் பில்லாஹி மினந் நார்'' என்று 
பிைார்த்திப்பார்கள். (தபாருள்: அல்லாஹ் நமக்குப் புரிந்த நல்லுபகாைத்திற்காக 
அவரன நாம் கபாற்ைிப் புகழ்வரதக் ககட்பவர் ககட்டுவிட்டார். (அல்லது 
ககட்பவர் பிைருக்கு எடுத்துரைக் கட்டும்.) எங்கள் இைட்ெகா! எங்களுடன் வரு 
வாயாக! எங்கள்மீது கருரண தபாழிவாயாக! நைக தநருப்பிலிருந்து 
காப்பாயாக!) 

 5263 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
பின்வருமாறு பிைார்த்திப்பது வழக்கம்: அல்லாஹும் மஃக்ஃபிர் லீ கத்தீஅத்தீ, வ 
ஜஹ்லீ, வ இஸ்ைாஃப ீ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 அஸ்ைர்த்து, வ மா அஉலன்த்து. வ மா அன்த்த அஉலமு பிஹி மின்ன.ீ 
அன்த்தல் முகத்திமு வ அன்த்தல் முஅக்கிரு. வ அன்த்த அலா குல்லி 
ரையின் கதீர். (தபாருள்: இரைவா! என் குற்ைத்ரதயும் அைியாரமரயயும் 
என் தெயலில் நான் கமற்தகாண்ட விையத்ரதயும் மன்னிப்பாயாக. கமலும், 

என்ரனவிட நீ எரததயல்லாம் அைிந்துள்ளாகயா அரத யும் மன்னிப்பாயாக! 
இரைவா! நான் விரனயாகச் தெய்தரதயும் விரளயாட்டாகச் தெய்தரதயும் 
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தவறுதலாகச் தெய்தரதயும் கவண்டுதமன்கை தெய்தரதயும் மன்னிப்பாயாக! 
இரவ யாவும் என்னிடம் இல்லாமலில்ரல. இரைவா! நான் முன்பு 
தெய்தரதயும் (அதன்) பின்பு தெய்தரதயும் இைகெியமாகச் தெய்தரதயும் 
பகிைங்கமாகச் தெய்தரதயும் என்ரனவிட நீ எவற்ரைதயல்லாம் 

அைிந்துள்ளாகயா அவற்ரையும் மன்னிப்பாயாக! நீகய முன்கனற்ைம் அரடயச் 
தெய்பவன். நீகய பின்னரடவு ஏற்படுத்துபவன். நீ அரனத்தின் மீதும் ஆற்ைல் 
உள்ளவன்.)4 1 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5264 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் பின்வருமாறு பிைார்த்தித்துவந்தார்கள்: அல்லாஹும்ம! அஸ்லிஹ் லீ 
தீனியல்லதீ ஹுவ இஸ்மத்து அம்ரீ. வ அஸ்லிஹ் லீ துன்யாயல்லத்தீ 
ஃபஹீா மஆைீ. வ அஸ்லிஹ் லீ ஆகிைத்தியல்லத்தீ ஃபஹீா மஆதீ. வஜ்அலில் 
ஹயாத்த ஸியாதத்தன் லீ ஃப ீகுல்லி ரகர். வஜ்அலில் மவ்த்த ைாஹத்தன் லீ 
மின் குல்லி ைர். (தபாருள்: இரைவா! எனது நடத்ரதக்குப் பாதுகாப்பாக உள்ள 
எனது மார்க்கத்ரத எனக்குச் ெீர்படுத்துவாயாக! நான் வாழ கவண்டிய 
இம்ரமரய எனக்குச் ெீர்படுத்துவாயாக! நான் திரும்பி வைவுள்ள மறுரமரய 
எனக்குச் ெீர்படுத்துவாயாக! வாழ்க்ரகரய, எல்லா நன்ரமகரளயும் 
கூடுதலாகச் தெய்வதற்கு எனக்குக் காைணமாக்குவாயாக! மைணத்ரத, எல்லாத் 
தீரமகளிலிருந்தும் பாதுகாப்புப் தபறுவதற்கு எனக்குக் காைணமாக்கு வாயாக!)  

5265 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஸ்அலுக்கல் ஹுதா, வத்துகா, வல் 

அஃபாஃப வல் ஃகினா'' என்று பிைார்த்தித்துவந்தார்கள். (தபாருள்: இரைவா! 
உன்னிடம் நான் நல்வழிரயயும் இரையச்ெத்ரதயும் சுயக் கட்டுப்பாட்ரட 
யும் தன்னிரைரவயும் கவண்டுகிகைன்.) இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னுல் முஸன்னா (ைஹ்) அவர்களது 
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அைிவிப்பில், ("சுயக் கட்டுப்பாடு' என்பரதக் குைிக்க "அஃபாஃப்' என்பதற்குப் 
பகைமாக) "அல்இஃப்பத்த' எனும் தொல் இடம்தபற்றுள்ளது.  

5266 அபூஉஸ்மான் அந்நஹ்தீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ரஸத் பின் 
அர்கம் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைிவந்தரதப் 
கபான்றுதான் நான் உங்களிடம் அைிவிக்கிகைன்'' என்று கூைிவிட்டுப் பின் 
வருமாறு தொன்னார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பின்வருமாறு 
பிைார்த்திப்பது வழக்கம்: அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மினல் அஜ்ஸி, 
வல்கெலி, வல்ஜுப்னி, வல் புக்லி, வல்ஹைமி, வ அதாபில் கப்ர். அல்லாஹும்ம! 
ஆத்தி நஃப்ெீ தக்வாஹா, வ ஸக்கிஹா, அன்த்த ரகரு 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. (தபாருள்: இரைவா! 
உன்னிடம் நான் இயலாரமயிலிருந்தும் கொம்பலிலிருந்தும் ககாரழத்தனத் 
திலிருந்தும் கருமித்தனத்திலிருந்தும் தள்ளாரமயிலிருந்தும் மண்ணரையின் 
கவதரனயிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன். இரைவா! எனது உள்ளத்தில் 
உன்ரனப் பற்ைிய அச்ெத்ரத ஏற்படுத்தி, அரதத் தூய்ரமப்படுத்துவாயாக! 
அரதத் தூய்ரமப்படுத்துகவாரில் நீகய ெிைந்தவன். நீகய அதன் 
உரிரமயாளன்; அதன் காவலன். இரைவா! உன்னிடம் நான் பயனளிக்காத 

கல்வியிலிருந்தும் உன்ரன அஞ்ொத உள்ளத்திலிருந்தும் திருப்தியரடயாத 

மனத்திலிருந்தும் ஏற்கப்படாத பிைார்த் தரனயிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் 

ககாருகிகைன்.) இந்த ஹதீஸ் ஆறு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5267 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மாரல கநைத்ரத அரடயும்கபாது, 

"அம்ரெனா வ அம்ெல் முல்க்கு லில்லாஹ்; வல்ஹம்து லில்லாஹ். 
லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு, வஹ்தஹு, லா ைரீக்க லஹு'' என்று 
கூறுவார்கள். (தபாருள்: நாங்கள் மாரலப் தபாழுரத அரடந்கதாம். மாரலப் 
தபாழுதின் ஆட்ெி அல்லாஹ் வுக்கக உரியது. அரனத்துப் புகழும் 
அல்லாஹ்வுக்கக உரியது. அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல. 
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அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு இரண யாருமில்ரல.) இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ஹென் பின் உரபதில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூறுகிைார்கள்: ஸுரபத் பின் அல்ஹாரிஸ் (ைஹ்) அவர்கள் இப்ைாஹமீ் பின் 
சுரவத் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து பின்வருமாறு கூடுதலாக 
மனனமிட்டதாகவும் என்னிடம் அைிவித் தார்கள்: லஹுல் முல்க்கு வ லஹுல் 
ஹம்து. வஹுவ அலா குல்லி ரையின் கதீர். அல்லாஹும்ம! அஸ்அலுக்க 
ரகை ஹாதி ஹில் ரலலா. வ அஊது பிக்க மின் ைர்ரி ஹாதிஹில் ரலலா. 
வ ைர்ரி மா பஅதஹா. அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மினல் கெலி, வ 
சூயில் கிபர். அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மின் அதாபின் ஃபிந்நாரி, வ 
அதாபின் ஃபில்கப்ர். (தபாருள்: ஆட்ெி அவனுக்கக உரியது. புகழும் அவனுக்கக 
உரியது. அவன் அரனத்தின் மீதும் ஆற்ைல் உள்ளவன். இரைவா! உன்னிடம் 
நான் இந்த இைவின் நன்ரமரய கவண்டுகிகைன். கமலும், உன்னிடம் நான் 
இந்த இைவின் தீங்கிலிருந்தும் அதற்குப் பின்னுள்ள தீரமயிலிருந்தும் 
பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன். இரைவா! கொம்பலிலிருந்தும் முதுரமயின் 
ககட்டிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன். இரைவா! நைக 
தநருப்பிலுள்ள கவதரனயிலிருந்தும் மண்ணரை யிலுள்ள 

கவதரனயிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன்.) இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5268 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் மாரலப் தபாழுரத அரடயும்கபாது "அம்ரெனா வ அம்ெல் 
முல்க்கு லில்லாஹ். வல்ஹம்து லில்லாஹ், லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு, 

வஹ்தஹு, லா ைரீக்க லஹு'' என்று கூறுவார்கள். (தபாருள்: நாங்கள் 
மாரலப் தபாழுரத அரடந்கதாம். மாரலப் தபாழுதின் ஆட்ெி அல்லாஹ் 

வுக்கக உரியது. அரனத்துப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக. அல்லாஹ்ரவத் தவிை 
கவறு இரைவன் இல்ரல. அவன் தனித்தவன். அவனுக்கு இரண 
யாருமில்ரல.) அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ஹென் பின் உரபதில்லாஹ் 
(ைஹ்) அவர்கள், "லஹுல் முல்க்கு, வ லஹுல் ஹம்து, வஹுவ அலா குல்லி 
ரையின் கதீர்'' என்றும் இப்ைாஹமீ் பின் சுரவத் (ைஹ்) அவர்கள் 
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கூைியதாககவ நான் கருதுகிகைன் என்று கூறுகிைார்கள். (தபாருள்: அவனுக்கக 
ஆட்ெியதிகாைம் உரியது. எல்லாப் புகழும் அவனுக்கக உரியது. அவன் 
அரனத்தின் மீதும் ஆற்ைல் உள்ளவன்.) கமலும், நபி (ஸல்) அவர்கள், "ைப்பி! 
அஸ்அலுக்க ரகை மா ஃபஹீாதிஹில் ரலலத்தி வ ரகை மா பஅதஹா. வ 
அஊது பிக்க மின் ைர்ரி மா ஃபஹீாதிஹில் ரலலத்தி வ ைர்ரி மா பஅதஹா. 
ைப்பி! அஊது பிக்க மினல் கெலி, வ சூயில் கிபர். ைப்பி! அஊது பிக்க மின் 
அதாபின் ஃபிந்நாரி, வ அதாபின் ஃபில்கப்ர்'' என்றும் கூறுவார்கள். (தபாருள்: என் 
இரைவா! இந்த இைவி லுள்ள நன்ரமரயயும் அதற்குப் பின்னுள்ள 

நன்ரமரயயும் உன்னிடம் நான் கவண்டுகி கைன். இந்த இைவிலுள்ள 
தீங்கிலிருந்தும் அதற்குப் பின்னுள்ள தீங்கிலிருந்தும் உன்னி டம் நான் 
பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன். என் இரைவா! உன்னிடம் நான் கொம்பலிலிருந்தும் 
முதுரமயின் ககட்டிலிருந்தும் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன். என் இரைவா! நைக 
தநருப்பி லுள்ள கவதரனயிலிருந்தும் மண்ணரையி லுள்ள 
கவதரனயிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன்.) இவ்வாகை 
நபி (ஸல்) அவர்கள் காரலப் தபாழுரத அரடயும்கபாது "அஸ்பஹ்னா. வ 
அஸ்பஹல் முல்க்கு லில்லாஹ்'' (நாங்கள் காரலப் தபாழுரத அரடந்கதாம். 
காரலப் தபாழுதின் ஆட்ெி அல்லாஹ்வுக்கக உரியது.) என்று கூைி 
(மற்ைரதயும் ஓதி)னார்கள். 5269 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மாரலப் தபாழுரத 
அரடயும்கபாது "அம்ரெனா வ அம்ெல் முல்க்கு லில்லாஹ். வல்ஹம்து 
லில்லாஹ். லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு, வஹ்தஹு, லா ைரீக்க லஹு, 

அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஸ்அலுக்க மின் ரகரி ஹாதிஹில் ரலலா. வ 

ரகரி மா ஃபஹீா. வ அஊது பிக்க மின் ைர்ரிஹா, வ ைர்ரி மா ஃபஹீா. 
அல்லாஹும்ம! இன்ன ீஅஊது பிக்க மினல் கெலி, வல்ஹைமி, வ சூயில் கிபரி, 

வ ஃபித்னத்தித் துன்யா, வ அதாபில் கப்ர்'' என்று கூறுவார்கள். (தபாருள்: 
நாங்கள் மாரலப் தபாழுரத அரடந்கதாம். மாரலப் தபாழுதின் ஆட்ெி 
அல்லாஹ் வுக்கக உரியது. அரனத்துப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக உரியது. 
அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல. அவன் தனித்தவன். 
அவனுக்கு இரணயாக யாருமில்ரல. இரைவா! இந்த இைவின் 
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நன்ரமரயயும் அதற்குப் பின்னுள்ள நன்ரமரயயும் உன்னிடம் நான் 
கவண்டுகிகைன். அதன் தீரமயிலிருந்தும் அதற்குப் பின்னுள்ள 

தீரமயிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன். இரைவா! 
கொம்பலிலிருந்தும் தள்ளாரமயிலிருந்தும் முதுரமயின் ககட்டிலிருந்தும் 

இம்ரமயின் கொதரனயிலிருந்தும் மண்ணரையின் கவதரனயிலிருந்தும் 
உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன்.) இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான ஹென் பின் உரபதில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இதில் 
("லா ைரீக்க லஹு - அவனுக்கு இரணயாக யாருமில்ரல என்பதற்குப் 
பிைகு) "லஹுல் முல்க்கு. வ லஹுல் ஹம்து. வஹுவ அலா குல்லி 
ரையின் கதீர்'' (ஆட்ெி அவ னுக்கக உரியது. புகழும் அவனுக்கக உரியது. 
அவன் அரனத்தின் மீதும் ஆற்ைலுள்ளவன்) என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள் என அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக 
ஸுரபத் பின் அல்ஹாரிஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூடுதலாக அைிவித்தார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 5270 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு. வஹ்தஹு. அஅஸ்ஸ ஜுன்தஹு. வ 
நஸை அப்தஹு. வ ஃகலபல் அஹ்ஸாப வஹ்தஹு. ஃபலா ரைய்அ 
பஅதஹு'' என்று கூைிவந்தார்கள் (தபாருள்: அல்லாஹுரவத் தவிை கவறு 
இரைவன் இல்ரல. அவன் தனித்தவன். தன் பரடயி னரை அவகன 
கண்ணியப்படுத்தினான். தன் அடிரம(யாகிய என)க்கு அவகன உதவினான். 
கூட்டுப் பரடயினரை அவகன தனிதயாருவனாக தவன்ைான். அவனுக்குப் 
பின்னால் (நிரலயானது) கவதைதுவும் இல்ரல.)42  

527 1 அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "அல்லாஹும்மஹ்தின,ீ வ ெத்தித்ன'ீ' (இரைவா! எனக்கு நல்வழி 
காட்டுவாயாக! கநர்ரமயானரதச் ெரியாகச் தெய்ய எனக்கு வாய்ப்பளிப் 
பாயாக!) என்று பிைார்த்திப்பைீாக. அப்கபாது (வழி தவைியவனுக்குச் ெரியான) 
வழிரய நீர் காட்டுவரத யும், (வரளந்த) அம்ரப நிமிர்த்தி கநைாக்குவரதயும் 
நிரனத்துக்தகாள்வைீாக'' என்று கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ைலி) 
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அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "என்னிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹும்ம 
இன்ன ீஅஸ்அலுக்கல் ஹுதா வஸ்ஸதாத' (இரைவா! உன்னிடம் நான் 
நல்வழிரயயும் கநர்ரமரய யும் கவண்டுகிகைன்) என்று தொல்வைீாக 
என்ைார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகி, ததாடர்ந்து கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள 
விவைங்கள் இடம்தபறுகின்ைன.  

பாடம் :  19 பகலின் ஆைம்ப கநைத்திலும் உைங்கச் தெல்லும்கபாதும் 
இரைவரனத் துதித்தல். 
 5272 (நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவி யார்) ஜுரவரியா (ைலி) அவர்கள் 

கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் சுப்ஹுத் ததாழுரகக் குப்பின் 
அதிகாரலயில் என்னிடமிருந்து புைப்பட்டுச் தென்ைார்கள். அப்கபாது நான் 
எனது ததாழுமிடத்தில் அமர்ந்திருந்கதன். பிைகு அவர்கள் முற்பகல் ததாழுரக 
(ளுஹா) ததாழுதுவிட்டு வந்தார்கள். அப்கபாதும் நான் (அகத இடத்தில்) 
அமர்ந்திருந்கதன். அப் கபாது என்னிடம், "நான் உன்னிடமிருந்து தென்ைது 
முதல் இகத நிரலயில்தான் நீ இருந்துதகாண்டி ருக்கிைாயா?'' என்று 
ககட்டார்கள். நான் "ஆம்'' என்கைன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "நான் 
உன்னிடமிருந்து தென்ைதற்குப் பிைகு நான்கு (துதிச்) தொற்கரள மூன்று 
முரை தொன்கனன். அவற்ரை இன்ரைக்தகல்லாம் நீ தொன்னவற்றுடன் 
மதிப்பிட்டால், நீ தொன்னவற்ரை அரவ மிரகத்துவிடும். (அரவ:) 
சுப்ஹானல்லாஹி வபி ஹம்திஹி அதத கல்கிஹி, வ ரிளா நஃப்ெிஹி, வ 
ஸினத்த அர்ைிஹி, வ மிதாத கலிமாத்திஹி (ஆகியரவயாகும்)'' என்ைார்கள். 
(தபாருள்: அல்லாஹ்வுரடய பரடப்புகளின் எண்ணிக்ரக அளவுக்கும், அவன் 
உவக்கும் அளவுக்கும், அவனது அரியரணயின் எரடயளவுக்கும், அவனுரடய 
தொற்களின் எண்ணிக்ரக அளவுக்கும் அல்லாஹ்ரவப் கபாற்ைிப் புகழ்ந்து 
அவரனத் தூயவன் எனத் துதிக்கிகைன்.) இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - ஜுரவரியா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 
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அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அதிகாரலத் ததாழுரகரயத் ததாழச் தென்ைகபாது, 

அல்லது அதிகாரலத் ததாழுரகரயத் ததாழுது முடித்தபின் என் ரனக் 

கடந்து தென்ைார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகி கமற்கண்ட தகவல்கள் இடம் 

தபற்றுள்ளன. அவற்ைில் (அந்த நான்கு தொற் கரளச் ெற்று 
வித்தியாெத்துடன்) "சுப்ஹானல் லாஹி அதத கல்கிஹி, சுப்ஹானல்லாஹி 
ரிளா நஃப்ெிஹி, சுப்ஹானல்லாஹி ஸினத்த அர்ைிஹி, சுப்ஹானல்லாஹி 
மிதாத கலிமாத் திஹி'' என்று கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது. (தபாருள்: 
அல்லாஹ்ரவ அவனுரடய பரடப்புகளின் எண்ணிக்ரக அளவுக்குத் 

தூயவன் எனத் துதிக்கிகைன். அல்லாஹ்ரவ அவன் உவக்கும் அளவுக்குத் 
தூயவன் எனத் துதிக்கிகைன். அல்லாஹ்ரவ அவனது அரிய ரணயின் 
எரடயளவுக்குத் தூயவன் எனத் துதிக்கிகைன். அல்லாஹ்ரவ அவனுரடய 
தொற்களின் எண்ணிக்ரக அளவுக்குத் தூயவன் எனத் துதிக்கிகைன்.)  

5273 அலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் துரணவி) ஃபாத்திமா திரிரக 
சுற்றுவதால் தமது ரகயில் ஏற்பட்ட காய்ப்பு குைித்து (தம் தந்ரத நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம்) முரையிட்டார். அப்கபாது கபார்க் ரகதிக(ளான அடிரமக)ள் 
ெிலர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்திருந்தனர். ஆககவ, (தம் பணிகளில் தமக்கு 
உதவ அடிரம தயாருவரைக் ககட்பதற்காக) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 

ஃபாத்திமா தென்ைார். ஆனால், நபி (ஸல்) அவர்கரளக் காண முடியவில்ரல. 
(எனகவ,) ஆயிைா (ைலி) அவர்கரளச் ெந்தித்து, (தாம் வந்த கநாக்கத்ரத)த் 
ததரிவித்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள் வடீ்டுக்கு வந்தகபாது ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் ஃபாத்திமா வந்த விவைத்ரதத் ததரிவிக்ககவ, நபி (ஸல்) அவர்கள் 
எங்களிடம் வந்தார்கள். அப்கபாது நாங்கள் படுக்ரகக்குச் 
தென்றுவிட்டிருந்கதாம். (நபியவர்கரளப் பார்த்த) உடகன நாங்கள் 
எழுந்திருக்கப்கபாகனாம். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "அப்படிகய 
இருங்கள்'' என்று கூைிவிட்டு, எனக்கும் ஃபாத்திமாவுக்கும் இரடகய 

அமர்ந்தார்கள். எனது தநஞ்ெின் மீது அவர்களது பாதம் பட்டு அதன் 
குளிர்ச்ெிரய நான் உணர்ந்கதன் (அந்த அளவுக்கு அவர்கள் எங்களிரடகய 
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தநருக்கமாக அமர்ந்தார்கள்). பிைகு அவர்கள், "நீங்கள் இருவரும் 
ககட்டரதவிடச் ெிைந்தரத நான் உங்களுக்கு அைிவிக்கட்டுமா? நீங்கள் 
இருவரும் உங்கள் படுக்ரகக்குச் தெல்லும்கபாது, முப்பத்து நான்கு முரை 
"அல்லாஹு அக்பர்' (அல்லாஹ் மிகவும் தபரியவன்) என்றும், முப்பத்து மூன்று 
முரை "சுப்ஹானல்லாஹ்' (அல்லாஹ் தூயவன்) என்றும், முப்பத்து மூன்று 
முரை "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' (அல்லாஹ்வுக்கக புகழ் அரனத் தும்) என்றும் 
தொல்லுங்கள். அது உங்கள் இரு வருக்கும் பணியாள் ஒருவர் 

இருப்பரதவிடச் ெிைந்ததாகும்'' என்று தொன்னார்கள்.43 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ைலி) 
அவர்களிட மிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், "நீங்கள் இருவரும் இைவில் உங்கள் படுக்ரகக்குச் 

தெல்லும்கபாது...'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அலீ (ைலி) 
அவர்களிட மிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அப்துர் ைஹ்மான் பின் அபரீலலா (ைஹ்) அவர்கள் 
பின்வருமாறு கூைியதாகக் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது: அலீ (ைலி) அவர்கள், 

"இவ்வாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைிய நாளிலிருந்து அரத நான் ஓதாமல் 
விட்டதில்ரல'' என்று தொன்னார்கள். அப்கபாது "ஸிஃப்பனீ் கபார் நரடதபற்ை 
இைவில்கூடவா?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அலீ (ைலி) அவர்கள், 

"ஸிஃப்பனீ் கபார் நரடதபற்ை இைவில்கூட ஓதாமல் இருந்ததில்ரல'' என்று 

பதிலளித்தார்கள்.44 முஜாஹித் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "நான், ஸிஃப்பனீ் 
கபார் நரடதபற்ை இைவில்கூடவா?'' என்று ககட்கடன் என அப்துர் ைஹ்மான் 
பின் அபரீலலா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாகக் காணப் படுகிைது.  

5274 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஃபாத்திமா (ைலி) அவர்கள் 
பணியாள் ஒருவரைக் ககட்பதற்காக நபி (ஸல்) அவர் களிடம் வந்தார்கள். 
தமது பணி(ச்சுரம) பற்ைி நபி (ஸல்) அவர்களிடம் முரையிட்டார்கள். 
அப்கபாது "நம்மிடம் உனக்குப் பணியாளர் கிரடக்கப்கபாவதில்ரல. பணியாளர் 
ஒருவரை விடச் ெிைந்த ஒன்ரை உனக்கு அைிவிக்கட் டுமா? நீ உனது 

படுக்ரகக்குச் தெல்லும்கபாது, முப்பத்து மூன்று முரை "சுப்ஹானல்லாஹ்' 
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என்றும், முப்பத்து மூன்று முரை "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' என்றும், முப்பத்து 

நான்கு முரை "அல்லாஹு அக்பர்' என்றும் தொல்'' என்று கூைினார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 20 கெவல் கூவும்கபாது, இரைவனிடம் பிைார்த்திப்பது விரும்பத் 
தக்கதாகும். 

 5275 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் கெவல் கூவுகின்ை ெப்தத்ரதக் 
ககட்டால், அல்லாஹ்விடம் அவனது அருரளக் ககளுங்கள். ஏதனனில், அது 
வானவரைப் பார்த்திருக்கிைது (அதனால்தான் கூவுகின்ைது.); கழுரத கத்தும் 
ெப்தத்ரதக் ககட்டால், ரைத்தானிடமிருந்து காக்குமாறு அல்லாஹ்விடம் 
பாதுகாப்புக் ககாருங்கள். ஏதனனில், அது ரைத்தாரனப் பார்த்திருக்கிைது. 
(அதனால்தான் கத்துகிைது.) இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.45  

பாடம் : 2 1 துன்பத்தின்கபாது ஓத கவண்டிய பிைார்த்தரன.  
5276 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
துன்பத்தின்கபாது, பின்வருமாறு கூறுவார்கள்: லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு 
அழீமுல் ஹலீம். லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு ைப்புல் அர்ைில் அழீம். 
லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு ைப்புஸ் ஸமா வாத்தி, வ ைப்புல் அர்ளி, வைப்புல் 
அர்ைில் கரீம். (தபாருள்: கண்ணியம் வாய்ந்கதானும் தபாறுரம 
மிக்ககானுமான அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல. மகத்தான 
அரியரணயின் அதிபதியான அல்லாஹ் ரவத் தவிை கவறு இரைவன் 

இல்ரல. வானங் களின் அதிபதியும் பூமியின் அதிபதியும் மாட்ெிரம மிக்க 

அரியரணயின் அதிபதியு மான அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவன் 
இல்ரல.)46 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும், கமற்கண்ட 
அைிவிப்கப முழுரமயானதாகும். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 

2466

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பிரார்தத்தனைகள்



 
 
 

அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவற்ைால் 

பிைார்த்தித்துவந்தார்கள்; துன்பம் கநரும்கபாது அவ்வாறு கூைிவந்தார்கள்'' என்று 
ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 

கபான்கை இடம்தபற்ைாலும் ("ைப்புஸ் ஸமாவாத்தி வ ைப்புல் அர்ளி') 
என்பதற்குப் பகைமாக "ைப்புஸ் ஸமாவாத்தி வல்அர்ளி (வானங்கள் மற்றும் 
பூமியின் அதிபதியுமான) என்று (ெிறு வித்தியாெத்துடன்) காணப்படுகிைது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கவகைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு எகதனும் மனக்கவரல ஏற்பட்டால்...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 

இடம்தபற்றுள்ளன. ஆயினும் அதனுடன், "லாயிலாஹ இல்லல் லாஹு ைப்புல் 
அர்ைில் கரீம் (மாட்ெிரம மிக்க அரியரணயின் அதிபதியான அல்லாஹ் 
ரவத் தவிை கவறு இரைவன் இல்ரல) என்பதும் கூடுதலாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 22 சுப்ஹானல்லாஹி வபி ஹம்திஹி (அல்லாஹ்ரவப் கபாற்ைிப் 
புகழ்ந்து அவன் தூயவன் எனத் துதிக்கின் கைன்) என்று துதிப்பதன் ெிைப்பு.47 

 5277 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் "(இரைவரனத் துதிக்கும்) தொற்களில் மிகவும் ெிைந்தது எது?'' 

என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "அல்லாஹ், "தன் வானவர்களுக் காக' 

அல்லது "தன் அடியார்களுக்காக' "சுப்ஹானல்லாஹி வபி ஹம்திஹி' 
(அல்லாஹ்ரவப் கபாற்ைிப் புகழ்ந்து அவன் தூயவன் எனத் துதிக்கிகைன்) 
என்பரதகய கதர்ந்ததடுத்துள்ளான்'' என்று பதிலளித் தார்கள்.  

5278 அபூதர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமான 
வார்த்ரதரய நான் உமக்குத் ததரிவிக்கட்டுமா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், 

"அல்லாஹ் வின் தூதகை! அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமான (அந்த) 
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வார்த்ரதரய எனக்குத் ததரிவியுங்கள்'' என்று கூைிகனன். அதற்கு, 

"அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் விருப்பமான வார்த்ரத "சுப்ஹானல்லாஹி வபி 
ஹம்திஹி' (அல்லாஹ்ரவப் கபாற்ைிப் புகழ்ந்து துதிக்கிகைன்) என்பதாகும்'' 

என்று கூைினார்கள்.  

பாடம் : 23 கண்தணதிகை இல்லாத முஸ்லிம் களுக்காகப் பிைார்த்திப்பதன் 
ெிைப்பு.  

5279 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு முஸ்லிமான 
அடியார், கண்தணதிகை இல்லாத தம் ெககாதைருக்காகப் பிைார்த்திக்கும் கபாது, 

வானவர் "உனக்கும் அரதப் கபான்கை கிரடக்கட்டும்!'' என்று கூைாமல் 
இருப்ப தில்ரல.48 இரத அபுத்தர்தா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 5280 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒருவர், கண்தணதிகை 
இல்லாத தம் ெககாதைருக்காகப் பிைார்த்தித்தால், அதற்தகன நியமிக்கப்பட்டுள்ள 
வானவர், "ஆமீன் (இரைவா! ஏற்றுக்தகாள்வாயாக) அரதப் கபான்கை உமக்கும் 
கிரடக்கட்டும்!'' என்று கூறுகிைார். இரத என் தரலவர் (அபுத்தர்தா) என்னிடம் 
கூைினார் என (அபுத்தர்தா (ைலி) அவர்களின் மரனவி) உம்முத் தர்தா (ைஹ்) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 528 1 ஸஃப்வான் பின் அப்தில்லாஹ் பின் ஸஃப்வான் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூறுகிைார்கள்: தர்தா (ைஹ்) அவர்கள் ஸஃப்வான் (ைஹ்) அவர்களின் 
மரனவியாக இருந்தார் (என்பது குைிப்பிடத் தக்கது). ஸஃப்வான் கூறுகிைார்: 
நான் ைாம் (ெிரியா) நாட்டுக்குச் தென்ைகபாது (என் மரனவியின் தந்ரத) 
அபுத்தர்தா (ைலி) அவர்களது இல்லத்திற்குச் தென்கைன். அங்கு அவரைக் 
காண முடியவில்ரல. (என் மரனவியின் தாய்) உம்முத் தர்தா (ைஹ்) 
அவர்கரளக் கண்கடன். அவர் என்னிடம், "இந்த ஆண்டில் நீங்கள் ஹஜ்ஜுக்குச் 
தெல்ல நாடியுள்ளரீ்களா?'' என்று ககட்டார். நான் "ஆம்'' என்கைன். அதற்கு அவர் 
தொன்னார்: அவ்வாைாயின் எங்கள் நலனுக்காகவும் பிைார்த்தியுங்கள். 
ஏதனனில், நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஒரு முஸ்லிம் கண்தணதிகை இல்லாத தம் 
ெககாதைருக்காகச் தெய்யும் பிைார்த்தரன அங்கீகரிக்கப்படுகிைது. அந்த 

2468

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் பிரார்தத்தனைகள்



 
 
 

முஸ்லிமின் தரலக்கருகில் அதற்தகன நியமிக்கப்பட்டுள்ள வானவர் ஒருவர் 
உள் ளார். அந்த முஸ்லிம் தம் ெககாதைருக்காக நன்ரம கவண்டிப் 
பிைார்த்திக்கும்கபாததல் லாம், அதற்தகன நியமிக்கப்பட்டுள்ள அந்த வானவர், 

"இரைவா! (இவருரடய பிைார்த்த ரனரய) ஏற்றுக்தகாள்வாயாக! அரதப் 
கபான்கை உமக்கும் கிரடக்கட்டும் எனப் பிைார்த்திக்கிைார்'' என்று கூைினார்கள். 
பிைகு நான் (அங்கிருந்து) புைப்பட்டுக் கரடத்ததருவுக்குச் தென்ைகபாது, 

அபுத்தர்தா (ைலி) அவர்கரளச் ெந்தித்கதன். நபி (ஸல் அவர்கள் அவ்வாறு 

கூைியதாக அவர்களும் என்னிடம் அைிவித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஸஃப்வான் பின் அப்தில்லாஹ் பின் ஸஃப்வான் (ைஹ்) அவர் களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாக வந்துள்ளது.  

பாடம் : 24 உணவு உண்ட பின்பும் பானம் பருகிய பின்பும் "அல்ஹம்து 
லில்லாஹ்' கூறுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.  

5282 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு முரை உணவு 
உண்ட பின்னர் அதற்காக அல்லாஹ்ரவப் கபாற்ைிப் புகழ்கின்ை, அல்லது ஒரு 
முரை பானம் அருந்திய பிைகு அதற்காக அல்லாஹ்ரவப் கபாற்ைிப் 

புகழ்கின்ை அடியான் குைித்து அல்லாஹ் உவரக தகாள்கிைான்.49 இரத 
அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) 
அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 25 "நான் பிைார்த்தித்கதன். என் பிைார்த் தரன ஏற்கப்படவில்ரல'' 

என்று கூைி அவெைப்படாதவரையில் ஒரு வைது பிைார்த்தரன 
ஏற்கப்படுகிைது.50 

 5283 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "நான் 
பிைார்த்தித்கதன். ஆனால், என் பிைார்த்தரன ஏற்கப்படவில்ரல'' என்று கூைி, 
உங்களில் ஒருவர் அவெைப்படாத வரையில் அவைது பிைார்த்தரன ஏற்கப்படும். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.5 1 
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 5284 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "நான் என் 
இரைவனிடம் பிைார்த்தித்கதன். ஆனால், அவன் என் பிைார்த்தரனரய ஏற்க 

வில்ரல'' என்று கூைி, உங்களில் ஒருவர் அவெைப்படாத வரையில் அவைது 

பிைார்த்தரன ஏற்கப் படும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

5285 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "ஓர் அடியார் 
பாவமானரதகயா அல்லது உைரவத் துண்டிப்பரதகயா கவண்டிப் பிைார்த் 

திக்காதவரையிலும் அவெைப்படாதவரையிலும் அவைது பிைார்த்தரன 

ஏற்கப்பட்டுக்தகாண்கட யிருக்கிைது'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைி னார்கள். 
அப்கபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! "அவெைப்படுதல்' என்ைால் என்ன?'' என்று 

ககட்கப்பட்டது. அதற்கு, "ஒருவர் நான் பிைார்த்தித்கதன். (மீண்டும்) 
பிைார்த்தித்கதன். ஆனால், அவன் என் பிைார்த்தரனரய ஏற்பதாகத் ததரிய 
வில்ரல'' என்று கூைி, ெலிப்பரடந்து பிைார்த்திப்பரதக் ரகவிட்டுவிடுவதாகும்'' 

என்று பதிலளித் தார்கள்.  

பாடம் : 26 தொர்க்கவாெிகளில் தபரும்பாகலார் ஏரழகளாவர்; நைகவாெிகளில் 
தபரும்பாகலார் தபண்களாவர் என்பதும் தபண்களால் ஏற்படும் கொதரன 
பற்ைிய விளக்கமும்.52 

 5286 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் தொர்க்கத்தின் 
வாெலில் நின்ைிருந் கதன்.53 அதில் நுரழபவர்களில் தபரும்பாலா கனார் 
ஏரழகளாககவ இருந்தார்கள். தன வந்தர்கள் (தொர்க்கத்தில் நுரழந்துவிடாமல் 
ககள்வி கணக்கிற்காகத்) தடுத்து நிறுத்தப்பட்டி ருந்தனர்; ஆனால், 

(தனவந்தர்களில்) நைகவாெி கரள நைகத்திற்குக் தகாண்டுதெல்லுமாறு 

ஆரணயிடப்பட்டிருந்தது. நான் நைகத்தின் வாெலில் நின்ைிருந்கதன். அதில் 

நுரழபவர் களில் தபரும்பாலாகனார் தபண்களாககவ இருந்தார்கள். இரத 
உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.54 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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5287 முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் தொர்க்கத்ரத 
எட்டிப்பார்த்கதன். அங்கு வெிப்கபாரில் அதிகமானவர்களாக ஏரழகரளகய 
கண்கடன். நைகத்ரதயும் எட்டிப்பார்த்கதன். அதில் வெிப்கபாரில் 

அதிகமானவர்களாகப் தபண்கரளகய கண்கடன். இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கவகைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் 
நைகத்ரத எட்டிப்பார்த்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்ப மாகிைது. மற்ை 
விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற் றுள்ளன. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5288 அபுத்தய்யாஹ் யஸீத் பின் ஹுரமத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
முதர்ரிஃப் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) அவர்களுக்கு இரு துரணவியர் 
இருந்தனர். அவர் (ஒரு முரை) அவ்விருவரில் ஒருவரிட மிருந்து 
மற்தைாருவரிடம் வந்தகபாது, "இன்ன வளிடமிருந்து வருகிைரீ்களா?'' என்று 
அந்த மற்தைாரு மரனவி ககட்டார். அதற்கு முதர்ரிஃப் (ைஹ்) அவர்கள், "நான் 
இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து வருகிகைன். இம்ைான் (ைலி) 
அவர்கள், "தொர்க்கத்தில் வெிப்கபாரில் மிகவும் குரைவானவர்கள் தபண்ககள' 

என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் என எங்களுக்கு 
அைிவித் தார்கள்'' என்ைார்கள்.55 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபுத்தய்யாஹ் (ைஹ்) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் முதர்ரிஃப் (ைஹ்) அவர்கள், "எனக்கு இரு துரணவியர் இருந்தனர்...'' 
என்று கூைியதாக ஹதீஸ் ஆைம்பமாகி, கமற்கண்ட தகவல்கள் 
இடம்தபற்றுள்ளன. 

 5289 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "அல்லாஹும்ம! 
இன்ன ீஅஊது பிக்க மின் ஸவாலி நிஅமத்திக்க, வ தஹவ்வுலி ஆஃபியத்திக்க, 

வ ஃபுஜாஅத்தி நிக்மத்திக்க, வ ஜமீஇ ெகத்திக்க'' என்பது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்களின் பிைார்த்தரனகளில் ஒன்ைாக இருந்தது. (தபாருள்: இரைவா! 
உன் அருட்தகாரட கள் (முற்ைாக) நீங்குவதிலிருந்தும், நீ வழங்கிய 
(ஆகைாக்கியம், தெல்வம் கபான்ை) நன்ரமகள் (கநாய், வறுரம கபான்ை 

தீங்குகளாக) மாைி விடுவதிலிருந்தும், உனது தண்டரன திடீதைன 

வருவதிலிருந்தும், உனது ககாபத்திற்கு உள்ளாக்கும் அரனத்து 

அம்ெங்களிலிருந்தும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன்.) 

 5290 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆண்களுக்குப் 
தபண்கரளவிட அதிக மாக இடைளிக்கும் கவறு எந்தச் கொதரனரய யும் 

என(து வாழ்நாளு)க்குப் பிைகு நான் விட்டுச்தெல்லவில்ரல. இரத உொமா 
பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.56 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

529 1 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆண்களுக்குப் 
தபண்கரளவிட அதிகமாக இடைளிக்கும் எந்தச் கொதரனரயயும் நான் 

எனக்குப் பின்னால் மக்களிரடகய விட்டுச்தெல்லவில்ரல. இரத உொமா 
பின் ரஸத் (ைலி) அவர்களும் ெயதீ் பின் ரஸத் பின் அம்ர் பின் நுஃரபல் 
(ைலி) அவர்களும் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஆறு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உொமா பின் 
ரஸத் (ைலி) மற்றும் ெயதீ் பின் ரஸத் பின் அம்ர் பின் நுஃரபல் (ைலி) 
ஆகிகயாரிடமிருந்து கமலும் எட்டு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 

 5292 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இந்த உலகம் இனிரமயானதும் 
பசுரம யானதும் ஆகும். அதில் உங்கரள அல்லாஹ் தபாறுப்பாளர்களாக 
ஆக்கி, நீங்கள் எவ்வாறு தெயல்படுகிைரீ்கள் என்று பார்க்கிைான். ஆககவ, 

இவ்வுலகத்தின் கொதரனயிலிருந் தும் தபண்களின் கொதரனயிலிருந்தும் 
உங்க ரளக் காத்துக்தகாள்ளுங்கள். ஏதனனில், பனூ இஸ்ைாயலீ் 

ெமதாயத்தாரிரடகய நரடதபற்ை முதல் குழப்பம் தபண்களால்தான் 
ஏற்பட்டது. இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
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ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் 
பின் பஷ்ைார் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "நீங்கள் எவ் வாறு 
தெயல்படுகிைரீ்கள் என்று பார்ப்பதற்காக (அவ்வாறு இனிரமயும் பசுரமயும் 

நிரைந்த தாக அரத ஆக்கியுள்ளான்)'' என்று காணப் படுகிைது.  

பாடம் : 27 குரகயில் ெிக்கிக்தகாண்ட மூவரின் நிகழ்ச்ெியும், 

நல்லைங்கரள முன்ரவத்து உதவி ககாருவதும். 
 5293 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (உங்களுக்கு முன் 
வாழ்ந்தவர்களில்) மூன்று கபர் நடந்து தென்றுதகாண்டிருந்தகபாது (திடீதைன) 
மரழ பிடித்துக்தகாண்டது. ஆககவ, அவர்கள் மரலக் குரகதயான்ைில் 
ஓதுங்கினார்கள். (அவர்கள் உள்கள நுரழந்த) உடகன மரலயிலிருந்து 
உருண்டுவந்த ஒரு பாரை குரகவாெரல அரடத்துக்தகாண்டது. (தவளிகயை 

முடியாமல் திணைிய) அவர்கள் (மூவரும்) அப்கபாது தமக்குள், "நாம் 
(கவதைவருரடய திருப்திக்காகவுமின்ைி) அல்லாஹ்வுக்காக (என்று 
தூய்ரமயான முரையில்) தெய்த நற்தெயல்கரள நிரனத்துப் பார்த்து, 

அவற்ரை முன்ரவத்து அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்திப்கபாம். அவன் நம்ரம 
விட்டு இரத அகற்ைிவிடக்கூடும்'' என்று கபெிக்தகாண் டனர். எனகவ, 

அவர்களில் ஒருவர் இவ்விதம் (இரைவனிடம்) கவண்டினார்: இரைவா! 
எனக்கு முதிர்ந்த வயதுரடய தாய் தந்ரதயர் இருவரும் மரனவியும் 

இருந்தனர். எனக்குச் ெிறு குழந்ரதகளும் உண்டு. நான் இவர்கரளப் 

பைாமரிப்பதற்காக ஆடுகரள கமய்த்துக்தகாண்டிருந்கதன். மாரலயில் 
அவர்களிடம் நான் திரும்பி வந்த பின் ஆட்டின் பாரலக் கைந்து 
தகாண்டுவந்து, என் குழந்ரதகளுக்கு ஊட்டுவதற்கு முன்பாக என் தாய் 
தந்ரதயருக்கு முதலில் ஊட்டு கவன். ஒரு நாள் இரல தரழகரளத் கதடிய 
படி தவகுதூைம் தென்றுவிட்கடன். அதனால் அந்திப் தபாழுதிகலகய (வடீ்டுக்கு) 
வை முடிந்தது. அப்கபாது (என் தாய் தந்ரத) இருவரும் உைங்கிவிட்டிருக்கக் 
கண்கடன். உடகன எப்கபாதும் கபால பால் கைந்து, பால் தெம்புடன் வந்கதன். 
தபற்கைாரைத் தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பிவிட மன மில்லாமல் அவர்கள் 
இருவருரடய தரலமாட்டில் நின்றுதகாண்கடன். அவர்கள் இருவருக்குமுன் 
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குழந்ரதகளுக்கு ஊட்டுவரதயும் நான் விரும்பவில்ரல. என் குழந்ரதககளா 
எனது காலருகில் (பால் ககட்டுக்) கூச்ெலிட்டுக்தகாண்டிந்தனர். இகத 
நிரலயில் நானும் அவர்களும் இருந்து தகாண்டிருக்க, ரவகரை 
வந்துவிட்டது. (இரைவா!) நான் இச்தெயரல உனது உவப்ரப நாடிகய 
தெய்கதன் என்று நீ கருதியிருந்தால், எங்களுக்கு இந்தப் பாரைரயச் ெற்கை 
நகர்த்துவாயாக! அதன் வழியாக நாங்கள் ஆகாயத்ரதப் பார்த்துக்தகாள்கவாம். 
அவ்வாகை அவர்களுக்கு அல்லாஹ் பாரைரயச் ெற்கை 
நகர்த்திக்தகாடுத்தான். அதன் வழியாக அவர்கள் ஆகாயத்ரதப் பார்த்தார்கள். 
இைண்டாமவர் பின்வருமாறு கவண்டினார்: இரைவா! எனக்கு என் தந்ரதயின் 
ெககாதைருரடய புதல்வி ஒருத்தி இருந்தாள். தபண்கரள ஆண்கள் 
கநெிப்பதிகலகய மிகவும் ஆழமாக அவரள நான் கநெித்கதன். (ஒரு நாள்) 
அவளிடம் அவரளக் ககட்கடன். நான் அவளிடம் நூறு தபாற்காசுகள் 
தகாண்டுவந்து தகாடுத்தால் தவிை (எனக்கு இணங்க முடியாததன) அவள் 
மறுத்துவிட்டாள். நான் கடுரமயாக உரழத்து, (அந்த) நூறு தபாற்காசுகரளச் 
கெகரித்கதன். அவற்ரை எடுத்துக்தகாண்டு தென்று அவரளச் ெந்தித்து, 

அவளுரடய இரு கால் களுக்கிரடகய அமர்ந்தகபாது அவள், "அல்லாஹ்வின் 
அடியாகன! அல்லாஹ்ரவ அஞ்ெிக்தகாள். முத்திரைரய அதற்குரிய 
(ெட்டபூர்வ) உரிரம(யான திருமணம்) இன்ைித் திைவாகத'' என்று தொன்னாள். 
உடகன நான் அவரள விட்டுவிட்டு எழுந்துவிட்கடன். (இரைவா!) இரத உனது 
உவப்ரபப் தபை விரும்பிகய நான் தெய்ததாக நீ கருதினால், இந்தப் 
பாரைரய எங்களுக்காக இன்னும் ெற்று நகர்த்துவாயாக! அவ்வாகை அவர் 

களுக்கு (அல்லாஹ் இன்னும்) ெற்கை நகர்த்தி னான். மற்தைாருவர் 
(பின்வருமாறு) கவண்டினார்: இரைவா! நான் ஒரு "ஃபைக்' அளவு தநல்ரலக் 
கூலியாக நிர்ணயித்து கூலியாள் ஒருவரை பணியமர்த்திகனன். அவர் தமது 

கவரலரய முடித்து விட்டு, "என் உரிரமரய (கூலிரய)க் தகாடு'' என்று 
ககட்டார். நான் ஒரு "ஃபைக்' அளவு தநல்ரல அவர்முன் ரவத்தகபாது அரத 
அவர் (தபற்றுக்தகாள்ளாமல்) புைக்கணித்து(ச் தென்று)விட்டார். பின்னர் நான் 
அரத நிலத்தில் விரதத்துத் ததாடர்ந்து விவொயம் தெய்துவந்கதன். அதி(ல் 
கிரடத்த வருவாயி)லிருந்து பல மாடுகரளயும் அவற்றுக்கான 
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இரடயர்கரளயும் நான் கெகரித்து விட்கடன். பின்னர் (ஒரு நாள்) அவர் 
என்னிடம் வந்து, "அல்லாஹ்ரவ அஞ்சு! எனது உரிரமயில் எனக்கு அநீதி 
இரழக்காகத'' என்று கூைினார். அதற்கு நான், "அந்த மாடுகளிடத்திலும் 
அவற்ைின் இரடயர்களிடத்திலும் நீ தென்று, அவற்ரை எடுத்துக்தகாள். (அரவ 
உனக்கக உரியரவ)'' என்று தொன்கனன். அதற்கு அந்த மனிதர், 

"அல்லாஹ்ரவ அஞ்சு. என்ரனப் பரிகாெம் தெய்யாகத'' என்று தொன்னார். 
நான், "உன்ரன நான் பரிகாெம் தெய்யவில்ரல. இந்த மாடுகரளயும் 

இரடயர்கரளயும் நீகய எடுத்துக்தகாள்'' என்று தொன்கனன். அவர் அவற்ரைப் 

பிடித்துக்தகாண்டு தென்ைார். (இரைவா!) நான் இந்த (நற்)தெயரல உன் 
உவப்ரபப் தபை விரும்பிகய தெய்ததாக நீ கருதியிருந்தால் மீதியுள்ள 
அரடப்ரபயும் நீ அகற்றுவாயாக! அவ்வாகை மீதியிருந்த அரடப்ரபயும் 
அல்லாஹ் அகற்ைி (அவர்கரள தவளிகயற்ைி)விட்டான். இரத அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.57 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் பத்து அைி 
விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அரனவைது 
அைிவிப்பிலும் ("அவர்கள் மூவரும் நடந்து தென்றுதகாண்டி ருந்தனர்' 

என்பரதக் குைிக்க) "கைஜூ யம்ைூன' எனக் கூடுதலாக இடம்தபற் றுள்ளது. 
ொலிஹ் பின் ரகஸ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் "யத்தமாைவ்ன' என்று 

காணப்படுகிைது. உரபதுல்லாஹ் பின் உமர் பின் ஹஃப்ஸ் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் மட்டும் "புைப் பட்டுச் தென்ைனர்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 
("நடந்து தென்ைனர்'' என்று இல்ரல.) - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்தவர் களில் 
மூன்றுகபர் தகாண்ட ஒரு குழுவினர் நடந்து தென்ைனர். இறுதியில் இைவு 
ஓய்வு எடுப்பதற்காக ஒரு குரகக்குள் ஒதுங்கினர்...'' என்று ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகி கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள விவைங்கள் இடம்தபற் றுள்ளன. 
ஆயினும் அவற்ைில், "ஒரு மனிதர் "இரைவா! எனக்கு முதிர்ந்த வயதுரடய 
தபற்கைார் இருந்தார் கள். நான் இைவில் அவர்கள் இருவருக்கும் பால் கைந்து 

தகாடுப்பதற்குமுன் குடும்பத்தாருக்ககா குழந்ரதகளுக்ககா பால் 
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தகாடுப்பதில்ரல'' என்று கூைியதாகவும், மற்தைாருவர், "அவள் (எனக்கு 
இணங்க) மறுத்துவிட்டாள். பஞ்ெம் நிரைந்த ஓைாண்டு வந்தகபாது 
(தபாருளாதாை தநருக்கடி ஏற்பட்டு) அவள் என்னிடம் வந்தாள். (அவரள 
அரடந்துதகாள்வதற்காக) அவளிடம் நான் நூற்று இருபது தபாற்காசுகரளக் 
தகாடுத்கதன்'' என்று தொன்னதாகவும், இன்தனாருவர், "அவைது கூலிரய 

முதலீடாக்கி (நான் விவொயம் தெய்து அதனால் கால்நரடச்) தெல்வங்கள் 
தபருகி, ஆைவாைம் தெய்து தகாண்டிருந்தன'' என்று கூைியதாகவும் 
காணப்படுகிைது. கமலும், "பிைகு அவர்கள் மூவரும் அந்தக் குரகயிலிருந்து 
தவளிகயைி நடந்தனர்'' என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது. 
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அத்தியாயம் - 49 : பாவமீட்ெி 1 

ஹதீஸ் 5294 - 5377 
 

பாடம் :  1 பாவமீட்ெி தபறுமாறு வந்துள்ள தூண்டலும் அரதக் கண்டு 
(இரைவன்) மகிழ்வதும். 
 5294 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வல்லரமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "என்ரனக் குைித்து என் அடியான் எப்படி 

நிரனக்கிைாகனா அப்படிகய நான் அவனிடம் நடந்துதகாள்கிகைன். அவன் 
என்ரன நிரனவு கூரும்கபாது அவனுடன் நான் இருப்கபன்'' என்று கூைினான். 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! பாரலவனத்தில் ததாரலத்துவிட்ட தமது 
ஒட்டகத்ரதக் கண்டு பிடிக்கும்கபாது, உங்களில் ஒருவருக்கு ஏற்படும் 
மகிழ்ச்ெிரயவிட, தன் அடியான் பாவமன்னிப்புக் ககாரி மீட்ெி தபறுவதால் 
அல்லாஹ் அதிகமாக மகிழ்ச்ெி அரடகிைான். யார் என்னிடம் ஒரு ொண் 
அளவு தநருங்குகிைாகைா, நான் அவரிடம் ஒரு முழம் அளவு தநருங்குகிகைன். 
யார் என்னிடம் ஒரு முழம் தநருங்குகிைாகைா, நான் அவரிடம் (வலம் இடமாக 
விரிந்த) இரு ரக நீட்டளவு தநருங்கு கிகைன். அவர் என்ரன கநாக்கி நடந்து 
வந்தால், நான் அவரை கநாக்கி ஓடிச்தெல் கிகைன் (என்று அல்லாஹ் 

கூைினான்). இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 5295 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: காணாமல்கபான 
ஒட்டகத்ரதக் கண்டு பிடிக்கும்கபாது, உங்களில் ஒருவருக்கு ஏற்படும் 
மகிழ்ச்ெிரயவிட, உங்களில் ஒருவர் பாவமன்னிப்புக் ககாரி மீட்ெி தபறுவதால் 
அல்லாஹ் அதிகமாக மகிழ்ச்ெி அரடகிைான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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 5296 ஹாரிஸ் பின் சுரவத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் 
மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தகபாது, அவர்கரள உடல் நலம் 
விொரிப்பதற்காக நான் தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் எங்களுக்கு இரு 

ஹதீஸ்கரள அைிவித்தார்கள். அவற்ைில் ஒன்ரைத் தாமாகக் கூைினார்கள். 
மற்தைான்ரை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாகக் 
குைிப்பிட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக அவர்கள் 
தொன்னதாவது: ஒரு மனிதன் (பயணத்தினிரடகய ஓய்தவடுப்பதற்காக) 
ஆபத்துகள் நிரைந்த (வைண்ட) பாரல வனத்தில் (இைங்கி) உைங்கினான். 
அவனுடன் அவனது வாகன(மான ஒட்டக)மும் இருந்தது. அதில் அவனுரடய 
உணவும் நீரும் இருந்தன. அவன் (உைங்கிவிட்டு) விழித்ததழுந்தகபாது, 

அவனது ஒட்டகம் (தப்பிகயாடிப்) கபாயிருந்தது. அவன் அரதத் கதடிச் 
தென்ைகபாது, அவனுக்குக் கடுரமயான தாகம் ஏற்பட்டது. அவன், "நான் 

முன்பிருந்த இடத்திற்கக திரும்பிச் தென்று ொகும்வரை உைங்கப்கபாகிகைன்'' 

என்று கூைியபடி (அங்கு திரும்பிச் தென்று) தனது தகாடுங்ரகயில் தரல 
ரவத்துச் ொகும்வரை உைங்கப் கபானான். பிைகு (திடீதைன) அவன் விழித்துப் 
பார்த்த கபாது, அவனுக்கருகில் அவனது ஒட்டகம் இருந்தது. அதில் அவனது 
பயண உணவும் நீரும் இருந்தன. அப்கபாது அவன் தனது ஒட்டகத்தாலும் 
உணவாலும் அரடகின்ை மகிழ்ச்ெிரயவிட, இரைநம்பிக்ரகயுள்ள அடியார் 
பாவ மன்னிப்புக் ககாரி மீட்ெி தபறு வதால் அல்லாஹ் அதிகம் 

மகிழ்கின்ைான்.2 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள் ளது. அதில் ("வைண்ட 
பாரலவனம்' என்பரதக் குைிக்க "தவிய்யத்' என்பதற்குப் பகைமாக) "தாவியத்' 

எனும் தொல் இடம்தபற்றுள்ளது. 

 5297 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் இரு 
ஹதீஸ்கரள எனக்குச் தொன்னார் கள். ஒன்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள் கூைியதாகவும், மற்தைான்று தாமாகவும் ததரிவித் தார்கள்'' என 
ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது.  

5298 ெிமாக் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நுஅமான் பின் பைீர் 
(ைலி) அவர்கள் உரையாற்றும்கபாது, பின்வருமாறு கூைினார்கள்: ஒரு மனிதர் 
தமது ஒட்டகத்தில் தமது பயண உணரவயும் கதால் ரபரயயும் 

ஏற்ைிக்தகாண்டு பயணம் தெய்தார். வைண்ட பாரலவனத்தில் அவர் 

தென்றுதகாண்டிருந்தகபாது, மதிய ஓய்வு கநைம் வைகவ, அவர் இைங்கி, ஒரு 
மைத்தின் கீழ் தம்ரமயும் அைியாமல் உைங்கிவிட்டார். அப்கபாது அவைது 
ஒட்டகம் தப்பிகயாடியது. அவர் விழித்ததழுந்தகபாது (ஒட்டகத்ரதக் 
காணாததால்) ஓடிப்கபாய் ஒரு குன்ைின் கமகலைிப் பார்த்தார். எரதயும் அவர் 
காணவில்ரல. பிைகு மற் தைாரு குன்ைின் மீகதைிப் பார்த்தார். அங்கும் 
எரதயும் காணவில்ரல. பிைகு கவதைாரு குன்ைின் மீகதைிப் பார்த்தார். 
எரதயும் காண வில்ரல. ஆககவ, முன்பு ஓய்தவடுத்த இடத்துக்கக 
திரும்பிவந்து அமர்ந்துதகாண்டார். அப்கபாது அவைது ஒட்டகம் அவரை கநாக்கி 
வந்து தகாண்டிருந்தது. அது வந்து தனது கடிவா ளத்ரத அவைது ரகயில் 
இட்டது. இந்த நிரல யில் அவர் தனது ஒட்டகத்ரதக் காணும்கபாது அரடந்த 
மகிழ்ச்ெிரயவிடத் தன் அடியார் பாவமன்னிப்புக் ககாரி மீட்ெி தபறுவதால் 
அல்லாஹ் அதிகம் மகிழ்ச்ெி அரடகிைான். இரத நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) 
அவர் கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாகத் 
ததரிவித்தார்கள் என ைஅப ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள். ஆனால், நுஅமான் 
(ைலி) அவர்கள் அவ்வாறு கூைி யரத நான் (ெிமாக்) தெவியுைவில்ரல.  

5299 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்), "ஒரு மனிதர் உணகவா 

நீகைா கிரடக்காத வைண்ட பாரலவனத்தில் (ஓய்தவடுத்துக்தகாண்டு) 
இருந்தகபாது, அவைது ஒட்டகம் தனது கடிவாளத்ரத இழுத்துக்தகாண்டு 
ஓடிவிட்டது. அந்த மனிதரின் உணவும் பானமும் அதன் மீகத இருந்தன. அந்த 
மனிதர் அரதத் கதடிப் புைப்பட்டார். அதனால் அவர் மிகுந்த ெிைமத் திற்கு 
உள்ளானார். (ஓடிப்கபான) அந்த ஒட்டகம் ஒரு மைத்ரதக் கடந்தகபாது அதன் 
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கடிவாளம் அந்த மைத்தின் கவரில் மாட்டிக்தகாண்டது. அதில் ெிக்கிக்தகாண்டு 
இருந்தகபாது அந்த மனிதர் அரதக் கண்டார். அப்கபாது அந்த மனிதர் 
அரடயும் மகிழ்ச்ெிரயப் பற்ைி என்ன தொல்கிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு நாங்கள், "மிகவும் அதிகமாக (மகிழ்ச்ெி அரடந்திருப்பார்), 
அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று தொன்கனாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அைிந்துதகாள்ளுங்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! தனது 
ஒட்டகத்ரதக் கண்ட அந்த மனிதர் அரடயும் மகிழ்ச்ெிரய விடத் தன் 
அடியான் பாவமன்னிப்புக் ககாரி மீட்ெி தபறுவதால் அல்லாஹ் அதிகமாக 
மகிழ்ச்ெி அரடகிைான்'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5300 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
வைண்ட பாரலவனத் தில் ஒட்டகத்தில் பயணம் கமற்தகாண்டார். (அவர் 
ஓரிடத்தில் இைங்கி ஓய்தவடுத்துக் தகாண்டிருந்தகபாது) அவைது ஒட்டகம் 

தப்பி கயாடிவிட்டது. அதன் மீகத அவைது உணவும் பானமும் இருந்தன. அவர் 
(தமது ஒட்டகத் ரதத் கதடியரலந்து அரதக் கண்டுபிடிக்க முடியாமல்) 
நம்பிக்ரகயிழந்து, ஒரு மைத்திற்கு அருகில் வந்து, அதன் நிழலில் 
படுத்திருந்தார். தமது ஒட்டகத்ரதக் கண்டுபிடிக்க முடியா மல் அகத 
நிரலயில் அவர் நிைாரெயுடன் இருந்தகபாது, அந்த ஒட்டகம் (வந்து) தமக்கு 
அருகில் நிற்பரத அவர் கண்டார். உடகன அதன் கடிவாளத்ரதப் 
பிடித்துக்தகாண்டார். பிைகு மகிழ்ச்ெிப் தபருக்கால் அவர், ("இரைவா! நீ என் 
இரைவன்; நான் உன் அடிரம'' என்று தொல்வதற்குப் பதிலாக) "இரைவா! நீ 
என் அடிரம; நான் உன் இரைவன்'' என்று தவறு தலாகச் தொல்லிவிட்டார். 
இந்த மனிதரைவிடத் தன் அடியான் பாவமன்னிப்புக் ககாரி தன்னிடம் 
மீளுவதால் அல்லாஹ் அதிகம் மகிழ்ச்ெி அரடகிைான். இரத அனஸ் பின் 
மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

530 1 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வைண்ட 
பாரலவனத்தில் ததாரலந்து கபாய்விட்ட தமது ஒட்டகத்ரத 
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உைங்கிதயழும்கபாது கண்டுபிடித்த மனிதரைவிடத் தன் அடியான் 
பாவமன்னிப்புக் ககாரி, தன்னிடம் மீளுவதால் அல்லாஹ் அதிகம் மகிழ்ச்ெி 
அரடகிைான். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.3 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 2 பாவமன்னிப்புக் ககாரி பாவமீட்ெி தபறுவதால் பாவங்கள் 
அகன்றுவிடு கின்ைன. 

 5302 அபூஸிர்மா மாலிக் பின் ரகஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூஅய்யூப் 
அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர் களுக்கு இைப்பு தநருங்கியகபாது, "நான் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமி ருந்து தெவியுற்ை ஒரு தெய்திரய 

உங்களிடம் கூைாமல் மரைத்துரவத்திருந்கதன். (அரத இப்கபாது உங்களிடம் 

கூறுகிகைன்:) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் பாவம் 
தெய்யாதவர்களாக இருந்து விட்டால், நிச்ெயமாகப் பாவம் தெய்கின்ை ஒரு 
பரடப்ரப அல்லாஹ் உருவாக்கி அவர்களு ரடய பாவங்கரள அவன் 
மன்னிக்ககவ தெய்வான் என்று கூைியரத நான் ககட்டுள் களன்'' என்ைார்கள்.4 

 5303 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் பாவங்கள் 
தெய்து, அவற்ரை அல்லாஹ் உங்களுக்கு மன்னிக்கும் நிரல இல்லாதிருந் 
தால், பாவங்கள் தெய்யும் மற்தைாரு ெமுதாயத்ரத அல்லாஹ் 

தகாண்டுவருவான்; அப்பாவங்கரள அவர்களுக்கு மன்னிக்கவும் தெய்வான். 
இரத அபூஅய்யூப் அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

5304 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் உயிர் எவன் 
ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! நீங்கள் பாவம் தெய்யாதவர்களாக 
இருந்தால், அல்லாஹ் உங்கரள அகற்ைி விட்டு, பாவம் தெய்கின்ை மற்தைாரு 
ெமுதா யத்ரதக் தகாண்டுவருவான். அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் 
பாவமன்னிப்புக் ககாருவார் கள். அல்லாஹ்வும் அவர்கரள மன்னிப்பான். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
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பாடம் : 3 எல்லா கநைங்களிலும் இரைவரன நிரனவுகூைல், 

 மறுரம நிகழ்வுகரளச் ெிந்தித்தல், இரைவன் கண்காணிக்கி ைான் என 
உணர்தல் ஆகியவற்ைின் ெிைப்பும், ெில கநைங்களில் இந்த உணர்வுகளிலிருந்து 
விடுபட்டு இம்ரம விவகாைங்களில் ஈடுபடலாம் என்பதும். 

 5305 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களின் எழுத்தர்களில் ஒருவைான 
ஹன்ழலா பின் அர்ைபஉீ அல்உரெதீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் என் ரனச் ெந்தித்து, "ஹன்ழலா, எப்படி இருக்கிைரீ் 
கள்?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "ஹன்ழலா நயவஞ்ெகனாகிவிட்டான்'' என்று 
தொன்கனன். அதற்கு "அல்லாஹ் தூயவன்; என்ன தொல்கிைரீ்கள்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு நான், "நாம் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கருகில் இருக்கும்கபாது அவர்கள் தொர்க்கம், நைகம் ஆகியவற்ரைப் 
பற்ைி நாம் கநைடியாகப் பார்ப்பரதப் கபான்று நிரனவூட்டுகிைார்கள். 
அவர்களிடமிருந்து நாம் புைப்பட்டு (வடீ்டுக்கு) வந்ததும் துரணவியருடனும் 
குழந்ரத குட்டிகளுடனும் கலந்துைவாடுகிகைாம்; பிரழப்புகளில் 
ஈடுபட்டுவிடுகிகைாம். (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொன்னவற்ைில்) 
அதிகமானவற்ரை மைந்துவிடுகிகைாம்'' என்று தொன்கனன். அதற்கு அபூபக்ர் 
(ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இகத நிரலரய நாமும் 

ெந்திக்கிகைாம்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு நானும் அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தென்கைாம். நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! ஹன்ழலா நயவஞ்ெனாகிவிட்டான்'' என்று தொன்கனன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்ன அது?'' என்று ககட்டார்கள். 
அதற்கு நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நாங்கள் உங்கள் அருகிலிருக்கும்கபாது 

தாங்கள் எங்களுக்கு நைகத்ரதயும் தொர்க்கத்ரதயும் நாங்கள் கநைடியாகப் 

பார்ப்ப ரதப் கபான்று நிரனவூட்டுகிைரீ்கள். நாங்கள் உங்களிடமிருந்து 

புைப்பட்டுச் தென்ைதும் துரணவியருடனும் குழந்ரத குட்டிகளுடனும் 

கலந்துைவாடுகிகைாம்; பிரழப்புகளில் ஈடு பட்டுவிடுகிகைாம். 
அதிகமானவற்ரை மைந்து விடுகிகைாம்'' என்று தொன்கனன். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா 
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அவன்மீது ெத்தியமாக! நீங்கள் என்னிடம் இருக்கும்கபாதுள்ள நிரலயிலும் 
இரை எண்ணத்திலும் எப்கபாதும் இருந்தால், உங்கள் படுக்ரககளிலும் நீங்கள் 
தெல்லும் வழிகளிலும் வானவர்கள் (வந்து) உங்களுடன் ரக 
குலுக்கியிருப்பார்கள். மாைாக, ஹன்ழலா! (இப்படிச்) ெில கநைம் (அப்படிச்) ெில 
கநைம்'' என்று மூன்று முரை கூைினார்கள்.5 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5306 ஹன்ழலா பின் அர்ைபஉீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இருப்கபாம். அப்கபாது அவர்கள் 

எங்களுக்கு அைிவுரை கூறுவார்கள். அப்கபாது நைகத்ரத நிரனவூட்டுவார்கள். 
பிைகு நான் எனது வடீ்டுக்கு வரும்கபாது, குழந்ரதகரளக் 
குதூகலப்படுத்துகவன்; மரனவியுடன் விரளயாடி மகிழ்கவன். (ஒரு நாள் 
வடீ்டிலிருந்து) புைப்பட்டுச் தென்கைன். அப்கபாது அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கரள 
(வழியில்) ெந்தித்தகபாது, அது குைித்து அவர்களிடம் தொன்கனன். அப்கபாது 
அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள், "நீங்கள் தொல்வரதப் கபான்றுதான் நானும் 

தெய்கிகைன்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கரளச் ெந்தித்கதாம். அப்கபாது "அல்லாஹ்வின் தூதகை! ஹன்ழலா 
நயவஞ்ெக னாகிவிட்டான்'' என்று தொன்கனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் "என்ன தொல்கிைரீ்?'' என்று ககட்டார்கள். அவர்களி டம் 
(எங்கள் நிரல குைித்த) தெய்திரயச் தொன்கனன். அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள், 

"இவர் தெய்தரதப் கபான்றுதான் நானும் தெய்கி கைன்'' என்று கூைினார்கள். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(இப்படிச்) ெில கநைம்; 

(அப்படிச்) ெில கநைம். இரைவரனத் துதிக்கும்கபாதிருக் கும் நிரலயில் 
உங்கள் உள்ளம் எப்கபாதும் இருக்குமானால், வானவர்கள் உங்களிடம் 
ரகலாகு தகாடுத்திருப்பார்கள். நீங்கள் தெல்லும் வழிகளில் (அவர்கள் 
உங்களிடம் வந்து) உங்களுக்கு முகமன் (ெலாம்) கூைியிருப் பார்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் (நபி (ஸல்) அவர்களின்) எழுத்தைான 
ஹன்ழலா அத்தமீமீ அல்உரெதீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நாங்கள் நபி (ஸல்) 
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அவர்களிடம் இருக்கும்கபாது, அவர்கள் எங்களுக்குச் தொர்க்கத்ரத யும் 
நைகத்ரதயும் நிரனவூட்டுவார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை 
விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  

பாடம் : 4 இரைவனின் கருரண விொலமானது; அது அவனது ககாபத்ரத 
தவன்றுவிட்டது. 
 5307 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் பரடப்புகரளப் 
பரடத்தகபாது, தனது அரியரணக்கு கமகல தனக்கு அருகிலுள்ள தனது 
பதிகவட்டில் "என் கருரண என் ககாபத்ரத தவல்லும்'' என்று எழுதினான். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.6 

 5308 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ், "என் கருரண என் ககாபத்ரத முந்தி விட்டது'' என்று தொன்னான். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

5309 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் 
(பரடப்புகரளப்) பரடக்கும் பணிரய நிரைவு தெய்தகபாது, தனக்கு அருகில் 

ரவக்கப்பட்டுள்ள தனது பதிகவட் டில் "என் கருரண என் ககாபத்ரத தவல் 
லும்'' என்று (கருரணரயத்) தனக்குத் தாகன விதியாக்கிக்தகாள்ளும் 
வரகயில் எழுதினான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 53 10 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் அன்ரப 
நூறு பாகங்களாகப் பங்கிட்டான். அவற்ைில் ததாண்ணூற்று ஒன்பது 

பாகங்கரளத் தன்னிடகம ரவத்துக்தகாண் டான். (மீதியிருக்கும்) ஒன்ரைகய 
பூமியில் இைக்கினான். இந்த ஒரு பங்கினால்தான் பரடப்பினங்கள் ஒன்ைன் 
மீததான்று பாெம் காட்டுகின்ைன. எந்த அளவுக்தகன்ைால், மிதித்துவிடு கவாமா 
என்ை அச்ெத்தால் பிைாணி தனது குட்டிரயவிட்டுக் கால்குளம்ரபத் 
தூக்கிக்தகாள்கிைது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.7  

53 1 1 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ், அன்ரப 
நூறு பாகங்களாகப் பரடத்தான். அவற்ைில் ஒன்ரை தன் பரடப்பினங்களி 
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ரடகய ரவத்தான். ததாண்ணூற்று ஒன்பது பாகங்கரளத் தன்னிடகம 

பத்திைப்படுத்திக்தகாண்டான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 53 12 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அன்பின் நூறு பாகங்களும் அல்லாஹ் 
வுக்கக உரியரவயாகும். அவற்ைில் ஒன்ரை ஜின், மனிதன், மிருகங்கள், 

ஊர்வன ஆகிய வற்றுக்கிரடகய இைக்கினான். இந்த ஒரு பங்கி னால்தான் 
அரவ ஒன்ைன் மீததான்று பாெம் தகாள்கின்ைன; பரிவு காட்டுகின்ைன. அதன் 
மூலம்தான் காட்டு விலங்குகூட தன் குட்டிமீது பாெம் காட்டுகிைது. (அவற்ைில்) 
ததாண்ணூற்று ஒன்பது பாகம் அன்ரப அல்லாஹ் ஒதுக்கி ரவத்துள்ளான். 
அவற்ைின் மூலம் மறுரம நாளில் தன் (நல்ல) அடியார்களுக்கு (விகைெமாக) 
அன்பு காட்டுவான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

53 13 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அன்பின் நூறு 
பாகங்களும் அல்லாஹ் வுக்கக உரியரவயாகும். அவற்ைில் ஒரு பங்கி 
னால்தான் பரடப்பினங்கள் தமக்கிரடகய பரிவு காட்டுகின்ைன. 
ததாண்ணூற்று ஒன்பது பாகம் அன்பு, மறுரம நாளுக்கு உரியரவ யாகும். 
இரத ெல்மான் அல்ஃபாரிெீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ெல்மான் அல்ஃபாரிெீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

53 14 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் 
வானங்கள், பூமி ஆகியவற்ரைப் பரடத்த நாளில் அன்ரப நூறு பாகங்களாகப் 

பரடத்தான். அவற்ைில் ஒவ்தவாரு பாகமும் வானம் பூமிக்கிரடகய உள்ள 
(இடத்)ரத அரடத்துக் தகாள்ளும் அளவுரடயதாகும். அவற்ைில் ஒரு 
பாகத்ரதகய பூமியில் ரவத்தான். அந்த ஒரு பாகத்தினால்தான் தாய் தன் 
குழந்ரதமீது பாெம் தகாள்கிைாள். மிருகங்களும் பைரவகளும் ஒன்ைன் 
மீததான்று அன்பு காட்டுகின்ைன. மறுரம நாள் வரும்கபாது இந்த ஓர் 
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அன்புடன் கெர்த்து அன்ரப இரைவன் (நூைாக) முழுரமயாக்குவான். இரத 
ெல்மான் அல்ஃபாரிெீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 53 15 உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஹவாஸின் 
குலத்ரதச் கெர்ந்த) ரகதிகள் ெிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களி 
டம் தகாண்டுவைப்பட்டார்கள். அந்தக் ரகதி களில் ஒரு தபண் (தனது மார்பில் 
சுைந்த பாரல ஊட்டுவதற்காகத் தனது குழந்ரத ரயத்) கதடினாள். (குழந்ரத 
கிரடக்கவில்ரல. எனகவ,) ரகதிகளிரடகய எந்தக் குழந்ரத ரயக் 
கண்டாலும் அரத (வாரி) எடுத்து, தனது வயிற்கைாடு அரணத்துப் 
பாலூட்டலானாள். (தனது குழந்ரத கிரடத்ததும் அரதயும் தநஞ்ெரணத்துப் 
பாலூட்டினாள்.) அப்கபாது எங்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"இந்தப் தபண் தனது குழந்ரதரயத் தீயில் எைிவாளா, தொல்லுங் கள்?'' 

என்ைார்கள். நாங்கள், "இல்ரல; அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! எந்நிரலயிலும் 
அவளால் எைிய முடியாது'' என்று தொன் கனாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்தக் குழந்ரதயின் மீது இவளுக்குள்ள அன்ரபவிட 
அல்லாஹ் தன் அடியார்கள்மீது மிகவும் அன்பு ரவத்துள்ளான்'' என்று 
தொன்னார்கள்.8 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 53 16 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
இரைநம்பிக்ரகயாளர் அல்லாஹ்விடமுள்ள தண்டரனரயப் பற்ைி 
நன்கைிவாைானால், (அதிலிருந்து தப்பித்தால் கபாதும் என்று கருதுவாகை தவிை,) 

அவனது தொர்க்கத்தின் மீது (இரை நம்பிக்ரகயாளர்களில்) யாரும் ஆரெ 

தகாள்ளமாட்டார்கள். இரைமறுப்பாளர் அல்லாஹ்விடமுள்ள கருரணரயப் 
பற்ைி நன்கைிவாைானால், அவனது தொர்க்கத்ரதப் பற்ைி 
(இரைமறுப்பாளர்களில்) யாருகம நிைாரெ தகாள்ளமாட்டார்கள். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

53 17 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (முற்காலத்தில்) 
நன்ரம எரதயும் அைகவ தெய்யாத ஒரு மனிதர் தம் குடும்பத்தாரிடம், "நான் 
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இைந்துவிட்டால் என்ரன எரித்து, (ொம்பலாக்கி) அந்தச் ொம்பலில் பாதிரயத் 
தரையிலும் பாதிரயக் கடலிலும் தூவி விடுங்கள். அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! என் மீது இரைவனுக்குச் ெக்தி ஏற்பட்டால், உலக மக்களில் 
யாருக்கும் அளிக்காத கவதரனரய அவன் எனக்கு அளித்துவிடுவான்'' என்று 

தொல்லி(விட்டு இைந்து)விட்டார். அவ்வாகை அந்த மனிதர் இைந்ததும் அவர் 
தொன்னரதப் கபான்கை குடும்பத்தார் தெய்தனர். பிைகு அல்லாஹ் தரைக்கு 
ஆரண யிட்டு அதிலிருந்த அவைது உடரல ஒன்று திைட்டினான்; கடலுக்கு 
ஆரணயிட்டு அதிலிருந்த அவைது உடரல ஒன்றுதிைட்டி னான். பிைகு, "நீ 
எதற்காக இப்படிச் தெய்தாய்?'' என்று ககட்டான். அதற்கு அவர், "என் இரைவா! 
உன்மீதுள்ள அச்ெத்தால்தான் (இப்படிச் தெய்கதன்). நீ நன்கைிந்தவன்'' என்று 
தொல்ல, அவரை அல்லாஹ் மன்னித்துவிட்டான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.9 

 53 18 மஅமர் பின் ைாைித் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: என்னிடம் இப்னு 
ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள், "வியப்பூட்டும் இரு ஹதீஸ்கரள 
உமக்கு நான் அைிவிக்கட்டுமா?'' என்று கூைிவிட்டு, நபி (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவித்ததாக ஹுரமத் 
பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் ததரிவித்த பின்வரும் ஹதீரஸச் 
தொன்னார்கள்: (முற்காலத்தில் பாவச் தெயல்களால் ஒருவர்) தமக்குத்தாகம 
எல்ரல மீைி நடந்தார். அவருக்கு மைண கவரள வந்தகபாது, தம் 
புதல்வர்களிடம் இறுதி விருப்பம் ததரிவித்தார். "நான் இைந்து விட்டால் 
என்ரன எரித்துத் தூளாக்கி, பிைகு கடலில் காற்ைில் தூற்றுங்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! என்மீது என் இரைவனுக்குச் 
ெக்திகயற்பட்டால் எவரையும் கவதரன தெய் யாத அளவுக்கு ஒரு 

கவதரனரய (தண்ட ரனயாக) எனக்கு அவன் நிச்ெயமாக அளிப் பான்'' 

என்று கூைினார். அவ்வாகை (அவர் இைந்ததும் அவரு ரடய) புதல்வர்கள் 
தெய்தனர். பிைகு அல்லாஹ், பூமிரய கநாக்கி, "நீ எடுத்தரத (ஒன்றுகெர்த்து)க் 
தகாடுத்துவிடு'' என்று கட்டரளயிட்டான். அப்கபாது அந்த மனிதர் 
(அல்லாஹ்வின் முன்னிரலயில் முழு வடிவில்) நின்ைார். அவரிடம் 
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அல்லாஹ், "நீ இப்படிச் தெய்ய என்ன காைணம்?'' என்று ககட்டான். அந்த 
மனிதர், "என் இரைவா! உன் மீதுள்ள அச்ெம்தான் (காைணம்)'' என்று 

பதிலளித்தார். இவ்வாறு அவர் கூைியதால் அவருக்கு அல்லாஹ் மன்னிப்பு 

வழங்கினான். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமலும் ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் இன்தனாரு ஹதீரஸயும் கூைினார்கள். 
அது வருமாறு: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு 
பூரனரய, அது ொகும்வரை (பட்டினி கபாட்டு) கட்டிரவத்த காைணத்தால் ஒரு 

தபண் நைகத்தில் நுரழந்தாள். அவளும் அதற்குத் தீனி கபாடவில்ரல; 

பூமியின் புழு பூச்ெிகரளத் தின்று பிரழத்துக்தகாள்ளட்டும் என அரத அவள் 

அவிழ்த்துவிடவுமில்ரல. முடிவில் அது தமலிந்து கபாய் தெத்துவிட்டது. 
ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: எந்த மனிதரும் (இரையருரள) 
முழுவதுமாக நம்பி (நல்லைங்கள் தெய்யாமல்) இருந்துவிடக் கூடாது 
என்பதற்காகவும், எந்த மனிதரும் (இரையருள்மீது) அவநம்பிக்ரக 
தகாண்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காகவுகம இந்தத் தகவல் கூைப்படுகிைது.  

53 19 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மஅமர் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்து மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அவருக்கு அல்லாஹ் 
மன்னிப்பு வழங்கினான்'' என்பதுவரைகய இடம்தபற்றுள்ளது. பூரனரயக் 
கட்டிப்கபாட்ட அந்தப் தபண்ரணப் பற்ைிய தெய்தி இடம்தபைவில்ரல. 
ஸுரபதீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ், அவைது உடலிலிருந்து எடுத்துக்தகாண்ட ஒவ்தவாரு 
தபாருளிடமும் "அவைது உடலிலி ருந்து நீ எடுத்தரதக் தகாடுத்துவிடு' என்று 
கட்டரளயிட்டான்'' என இடம்தபற்றுள்ளது.  

5320 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களுக்குமுன் வாழ்ந்த ஒரு 
மனிதருக்கு அல்லாஹ் தெல்வத்ரதயும் பிள்ரளகரளயும் வழங்கியிருந்தான். 
(அவருக்கு இைப்பு தநருங்கியகபாது) அவர் தம் பிள்ரளகளிடம், "நான் 
தொல்வரதப் கபான்று நீங்கள் தெய்ய கவண்டும். இல்லாவிட்டால், என் 
தொத்துக்க ரளப் பிைருக்கு வழங்கிவிடுகவன். நான் இைந்துவிட்டால் என்ரன 
எரித்து, தூளாக்கி விடுங்கள். பிைகு அந்தச் ொம்பரலக் காற்ைில் தூற்றுங்கள். 
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ஏதனனில், நான் (எனது மறுரமக் காக) அல்லாஹ்விடம் எந்த நன்ரமரயயும் 
கெமிக்கவில்ரல. அல்லாஹ் என்ரனத் தண்டிப்பதற்குச் ெக்தி தபற்கை 
உள்ளான்'' என்று கூைி உறுதிதமாழி வாங்கிக்தகாண்டார். என் இரைவன் 
மீதாரணயாக! (அவர் இைந்தவுடன்) அவ்வாகை அவர்கள் தெய்தார் கள். பிைகு 
அல்லாஹ் (பரழயபடி முழு மனிதைாக அவரை எழுப்பி), "இவ்வாறு நீ 
தெய்யக் காைணம் என்ன?'' என்று ககட்டான். அம்மனிதர் "உன்மீதான 
அச்ெத்தின் காைணத்தால்தான்'' என்று கூைினார். அவரை (அந்த கநைத்தில் 
இரையச்ெம் தான் காப்பாற்ைியது) அரதத் தவிை கவதைதுவும் 
காப்பாற்ைவில்ரல. இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 10  

 

532 1 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
ரைபான் மற்றும் அபூஅவானா (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில், "மக்களில் 

ஒருவருக்கு அல்லாஹ் தெல்வத்ரதயும் பிள்ரளகரளயும் 
வழங்கியிருந்தான்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. முஅதமிர் பின் சுரலமான் 
அத்ரதமீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "ஃப இன்னஹு லம் யப்தயிர் 
இந்தல்லாஹி ரகைன்'' என்பதற்கு "அவர் அல்லாஹ்விடம் எந்த 

நன்ரமரயயும் கெமித்திருக்கவில்ரல'' என்று கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் 
தபாருள் தெய்ததாக இடம்தபற்றுள்ளது. (இரதக் குைிக்க) ரைபான் (ைஹ்) 
அவர் களது அைிவிப்பில், "ஃப இன்னஹு மப்தஅை இந்தல்லாஹி ரகைன்' 

(அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அவர் அல்லாஹ்விடம் எந்த நன்ரமரயயும் 
கெமித்திருக்கவில்ரல) என்றும், அபூஅவானா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 

"மம்தஅை' (அவர் கெமித்திருக்கவில்ரல) என்றும் காணப்படுகிைது 

. பாடம் : 5 பாவங்கரளத் திரும்பத் திரும்பச் தெய்து திரும்பத் திரும்ப 
பாவமன்னிப்புக் ககாரி னாலும் பாவமன்னிப்புக் ககாரிக்ரக ஏற்கப்படல். 1 1  
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5322 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க தம் இரைவன் குைித்து அைிவித்தார்கள்: ஓர் 
அடியார் ஒரு பாவம் தெய்துவிட்டார். பிைகு "இரைவா! (நான் ஒரு பாவம் 

தெய்துவிட்கடன்.) என் பாவத்ரத மன்னிப்பாயாக!'' என்று கூைினார். உடகன 
வளமும் உயர்வும் உள்ள இரைவன், "என் அடியான் ஒரு பாவம் 
தெய்துவிட்டுப் பிைகு தனக்ககார் இரைவன் இருக்கின்ைான் என்றும், அவன் 
பாவங்கரள மன்னிக்கவும் தெய்வான்; பாவங்களுக்காகத் தண்டிக்கவும் 
தெய்வான் என்றும் அைிந்துதகாண்டான்'' என்று தொல் கிைான். பிைகு அந்த 
அடியார் மீண்டும் ஒரு பாவத்ரதச் தெய்துவிட்டு, "என் இரைவா! என் 
பாவத்ரத மன்னிப்பாயாக!'' என்று பிைார்த் தித்தார். அப்கபாதும் வளமும் 
உயர்வும் உள்ள இரைவன், "(இம்முரையும்) என் அடியான் ஒரு பாவத்ரதச் 
தெய்துவிட்டுப் பிைகு, தனக்ககார் இரைவன் இருக்கின்ைான் என்றும், அவன் 
பாவங்கரள மன்னிக்கவும் தெய்வான்; பாவங்களுக்காகத் தண்டிக்கவும் 

தெய்வான் என்று அைிந்துதகாண்டான்'' என்று தொல்கி ைான். பிைகு அந்த 
அடியார் மீண்டும் ஒரு பாவத்ரதச் தெய்துவிட்டு, "என் இரைவா! எனது 

பாவத்ரத மன்னிப்பாயாக!'' என்று பிைார்த்தித்தார். அப்கபாதும் வளமும் 

உயர்வும் உள்ள இரைவன், "என் அடியான் (இம்முரை யும்) ஒரு பாவத்ரதச் 

தெய்துவிட்டுப் பிைகு தனக்ககார் இரைவன் இருக்கின்ைான் என்றும், அவன் 

பாவங்கரள மன்னிக்கவும் தெய்வான்; பாவங்களுக்காகத் தண்டிக்கவும் 
தெய்வான் என்றும் அைிந்துதகாண்டான். நீ நாடியரதச் தெய்; நான் உனது 
பாவத்ரத மன்னித்துவிட்கடன்'' என்று தொல்கிைான். 12 இதன் 
அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான அப்துல் அஃலா பின் ஹம்மாத் (ைஹ்) 
அவர்கள் கூறுகி ைார்கள்: "நீ நாடியரதச் தெய்துதகாள்'' என மூன்ைாவது 
தடரவயில் இரைவன் தொல்கிைானா, அல்லது நான்காவது தடரவயில் 
தொல்கிைானா என்பது எனக்குத் ததரியவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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5323 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஓர் அடியார் ஒரு 
பாவத்ரதச் தெய்துவிட்டார்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமா கிைது. மற்ை தகவல்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. அதில், "அந்த 
அடியார் பாவம் தெய்தார்'' என மூன்று முரை ஹம்மாத் பின் ெலமா (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாகவும், மூன்ைாவது தடரவ யில் "நான் என் அடியாரன 

மன்னித்துவிட் கடன். அவன் நாடியரதச் தெய்துதகாள்ளட் டும்'' என்று 
இரைவன் கூைியதாகவும் இடம் தபற்றுள்ளது. 

 5324 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ், பகலில் பாவம் புரிந்தவர்கள் பாவமன்னிப்புக் ககாருவதற்காக 
இைவில் தனது ரகரய நீட்டு கிைான்; இைவில் பாவம் புரிந்தவர்கள் பாவ 
மன்னிப்புக் ககாருவதற்காக பகலில் ரகரய நீட்டுகிைான். சூரியன் 
கமற்கிலிருந்து உதிக்கும் (யுக முடிவு நாள்)வரை (ஒவ்தவாரு நாளும் 

இவ்வாறு தெய்துதகாண்டிருக்கிைான்). இரத அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூொ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 6 அல்லாஹ்வின் தன்மானமும் மானக்ககடான தெயல்கரள 
அவன் தரட தெய்திருப்பதும்.  
5325 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்ரவவிட 
மிகவும் புகரழ விரும்புகின்ைவர் கவதைவருமிலர். அதனால்தான், அவன் 
தன்ரனத்தாகன புகழ்ந்துதகாண்டுள்ளான். அல்லாஹ்ரவவிட அதிகத் 

தன்மானமுள்ளவர் கவதைவருமிலர். ஆககவதான், மானக்ககடான 
(ஆபாெமான) விையங்களுக்கு அவன் தரட விதித்துள்ளான். இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 13 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

5326 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்ரவவிட 
அதிகத் தன்மானமுள் ளவர் கவதைவருமிலர். அதனால்தான், மானக் ககடான 

2491

ஸஹஹீ் முஸ்லலம்
பாவமீட்சச 



 
 
 

தெயல்களில் தவளிப்பரடயானவற் றுக்கும் மரைமுகமானவற்றுக்கும் அவன் 
தரட விதித்துள்ளான். அல்லாஹ்ரவவிட மிகவும் புகரழ விரும்புகின்ைவர் 
கவதைவரு மிலர். இரத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

5327 அம்ர் பின் முர்ைா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூவாயில் (ைஹ்) 
அவர்கள், நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாகப் பின்வருமாறு அைிவித்தார்கள்: அல்லாஹ்ரவவிட 
அதிகத் தன்மானமுள்ளவர் கவதைவருமிலர். அதனால்தான், மானக்ககடான 

தெயல்களில் தவளிப்பரடயானவற்றுக்கும் மரைமுகமானவற்றுக்கும் அவன் 
தரட விதித்துள்ளான். அல்லாஹ்ரவவிட மிகவும் புகரழ விரும்புகின்ைவர் 

கவதைவருமிலர். ஆககவதான், அவன் தன்ரனத் தாகன 
புகழ்ந்துதகாண்டுள்ளான். நான் அபூவாயில் (ைஹ்) அவர்களிடம், "இரத நீங்கள் 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து (கநைடியாகச்) 
தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அபூவாயில் (ைஹ்) அவர்கள், 

"ஆம், அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர் களிடமிருந்து அரத அைிவித்தார்கள்'' என்று 
விரடயளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது  

5328 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வல்லரமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் ரவவிட மிகவும் புகரழ விரும்புகின்ைவர் 

கவதைவருமிலர். அதனால்தான், அவன் தன் ரனத் தாகன 
புகழ்ந்துதகாண்டுள்ளான். அல்லாஹ்ரவவிட அதிகத் தன்மானமுள்ள வர் 
கவதைவருமிலர். ஆககவதான், மானக் ககடான தெயல்களுக்கு அவன் தரட 
விதித் துள்ளான். அல்லாஹ்ரவவிட அதிகமாகத் திருந்துவதற்கு வாய்ப்பு 
அளிப்பரத விரும்பக் கூடியவர் கவதைவருமிலர். அதனால்தான், அவன் 
கவதங்கரள அருளினான்; தூதர் கரள அனுப்பினான். இரத அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

2492

ஸஹஹீ் முஸ்லலம்
பாவமீட்சச 



 
 
 

5329 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வும் 
கைாைம் தகாள்கிைான். இரைநம்பிக்ரகயாளரும் கைாைம் தகாள்கிைார். ஓர் 

இரைநம்பிக்ரகயாளர், அல்லாஹ் தரட தெய்தவற்ரைச் தெய்யும்கபாகத 
அல்லாஹ் கைாைம் தகாள்கிைான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 14 - அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
அல்லாஹ்ரவவிட அதிகத் தன்மானமுள்ளவர் கவறு யாருமில்ரல. இரத 
அஸ்மா பின்த் அபபீக்ர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களது ஹதீஸ் கவறு இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5330 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ் ரவவிட அதிகத் தன்மானமுள்ளவர் கவதை வருமில்ரல. இரத 
அஸ்மா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். 

 533 1 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
இரைநம்பிக்ரகயாளரும் கைாைம் தகாள் கிைார். அவரைவிடக் கடுரமயாக 
அல்லாஹ் கைாைம் தகாள்கிைான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 15 - இந்த ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 7 "நன்ரமகள் தரீமகரள அழித்து விடும்'' ( 1 1: 1 14) எனும் இரை 
வெனம். 16  

5332 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 
(அந்நியப்) தபண் ஒருத்திரய முத்தமிட்டுவிட்டார். பிைகு நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் அந்த மனிதர் வந்து (பரிகாைம் ககட்டு) நடந்தரதச் தொன்னார். 
அப்கபாது "பகலின் இரு ஓைங்களிலும், இைவின் ெில பகுதிகளிலும் 
ததாழுரகரய நிரல நாட்டுவைீாக! நன்ரமகள் தீரமகரள அழித்துவிடும். 
இது படிப்பிரன தபறுகவாருக்கு ஒரு பாடமாகும்'' ( 1 1: 1 14) எனும் இரைவெனம் 
அருளப்தபற்ைது. அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இது எனக்கு மட்டுமா? 

(அல்லது அரனவருக் குமா?)'' என்று ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "என் 
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ெமுதாயத்தாரில் இப்படிச் தெய்துவிட்ட அரனவருக்கும்தான்'' என்று 
பதிலளித்தார் கள். 17 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது.  

5333 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) அவர் களிடம் வந்து, தாம் (அந்நியப்) தபண் 

ஒருத்திரய முத்தமிட்டுவிட்டதாக, அல்லது ததாட்டுவிட்டதாக, அல்லது 
கவகைகதா தெய்துவிட்டதாகச் தொன்னார். அவர் அதற்குப் பரிகாைம் 
ககட்பரதப் கபான்ைிருந்தது. அப்கபாது அல்லாஹ் அந்த வெனத்ரத ( 1 1: 1 14) 

அருளினான்'' என்றும் அதற்கு பின்னுள்ளரவயும் இடம்தபற்றுள்ளன.  

5334 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "ஒரு மனிதர் (அந்நியப்) தபண் ஒருத்தியிடம் உடலுைவு நீங்கலாக 
(மற்ைச் தெயல்) ஒன்ரைச் தெய்துவிட்டார். பிைகு உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) 
அவர்களிடம் வந்(து அரதப் பற்ைித் ததரிவித்)தார். அரதப் தபருங்குற்ைமாக 
உமர் (ைலி) அவர்கள் கருதினார்கள். பிைகு அந்த மனிதர் அபூபக்ர் (ைலி) 
அவர்களிடம் வந்(து ததரிவித்)தகபாது, அவர்களும் அரதப் தபருங்குற்ைமாகக் 
கருதினார்கள். பிைகு அந்த மனிதர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்'' என்றும் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள தகவல்களும் இடம்தபற்றுள்ளன. 

 5335 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 
நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் மதீனா வின் 
புைநகர்ப் பகுதியில் ஒரு தபண்ணிடம் தவைாக நடந்துதகாண்கடன். 
அவளுடன் உடலுைவு தகாள்வரதத் தவிை கவறு தெயல் கரளச் 
தெய்துவிட்கடன். இகதா நான் (இங்கு தயாைாக நிற்கிகைன்). என் விையத்தில் 
நீங்கள் நாடியரத நிரைகவற்றுங்கள்'' என்று கூைினார். அவரிடம் உமர் (ைலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்கவ உனது குற்ைத்ரத மரைத்து விட்டிருக்க, நீ உன் 
குற்ைத்ரத மரைத்திருக்கக் கூடாதா?'' என்று ககட்டார்கள். ஆனால், அந்த 
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மனிதருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் பதிகலதும் கூைவில்ரல. பிைகு அந்த மனிதர் 
எழுந்து தென்று விட்டார். பின்னர் நபி (ஸல்) அவர்கள் அவரை அரழத்துவை 
அவருக்குப் பின்னால் ஆளனுப்பினார்கள். அவரிடம், "பகலின் இரு 

ஓைங்களிலும் இைவின் ெில பகுதிகளிலும் ததாழுரகரய நிரலநாட்டுவைீாக! 
நன்ரமகள் தீரமகரள அழித்துவிடும். இது படிப்பிரன தபறுகவாருக்கு ஒரு 
பாடமாகும்'' ( 1 1: 1 14) எனும் இந்த இரைவெனத்ரத ஓதிக்காட்டினார்கள். 
அப்கபாது அங்கிருந்த மக்களில் ஒருவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இது 
இவருக்கு மட்டும் உரியதா? (அல்லது அரனவருக்குமா?)'' என்று ககட்டார். 
அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "இல்ரல; மக்கள் அரனவருக்கும் உரியதுதான்'' 

என்று பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஆறு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 5336 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "முஆத் (ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதகை! இ(ந்தப் பரிகாைமான)து 

இவருக்கு மட்டும் உரியதா? அல்லது எங்கள் அரனவருக்கும் உரியதா?'' என்று 

ககட்க, நபி (ஸல்) அவர்கள், "இல்ரல; உங்கள் அரனவருக்கும் உரியதுதான்'' 

என்று பதிலளித்ததாகக் காணப்படுகிைது. 

 5337 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் தண்ட ரனக்குரிய 
குற்ைதமான்ரைச் தெய்துவிட் கடன். ஆககவ, என்மீது தண்டரனரய நிரை 

கவற்றுங்கள்'' என்ைார். அப்கபாது ததாழுரக கநைம் வந்துவிடகவ, அவர் நபி 
(ஸல்) அவர் களுடன் ததாழுதார். ததாழுரகரய முடித்தகபாது, "அல்லாஹ் 
வின் தூதகை! நான் தண்டரனக்குரிய குற்ைதமான்ரைச் தெய்துவிட்கடன். 
ஆககவ, அல்லாஹ்வின் கவதத்தி(லுள்ளபடி தண்ட ரனயி)ரன என்மீது 
நிரைகவற்றுங்கள்'' என்று கூைினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "எம்முடன் கெர்ந்து 
நீர் ததாழுதீர் அல்லவா?'' என்று ககட்டார்கள். அவர் "ஆம் (ததாழுகதன்)'' 
என்ைார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "உமது பாவம் மன்னிக்கப் பட்டுவிட்டது'' என்று 
தொன்னார்கள். 18  
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5338 அபூஉமாமா அல்பாஹிலீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெலில் அமர்ந்திருந்தார்கள். 
அவர்களுடன் நாங்களும் அமர்ந்திருந்கதாம். அப்கபாது ஒரு மனிதர் வந்து, 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் தண்டரனக்குரிய குற்ைதமான்ரைச் 

தெய்துவிட்கடன். ஆககவ, எனக்குத் தண்ட ரனரய நிரைகவற்றுங்கள்'' என்று 

கூைினார். அவருக்குப் பதிலளிக்காமல் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

அரமதியாக இருந்தார்கள். பிைகு (மீண்டும்) அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
நான் தண்டரனக்குரிய குற்ைதமான்ரைச் தெய்து விட்கடன். ஆககவ, எனக்குத் 
தண்டரனரய நிரைகவற்றுங்கள்'' என்று கூைினார். அப்கபாதும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவருக்குப் பதிலளிக்காமல் 
அரமதியாக இருந்தார்கள். பிைகு ததாழுரகக்காக "இகாமத்' தொல்லப்பட்டது. 
ததாழுரக முடிந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திரும்பிச் 
தென்ைகபாது, அந்த மனிதர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளப் 
பின்ததாடர்ந்து தென்ைார். அவருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என்ன பதிலளிக்கிைார் கள் என்பரதக் காண்பதற்காக அவர்கரள நான் 

பின்ததாடர்ந்கதன். அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் 
தண்டரனக்குரிய குற்ைதமான் ரைச் தெய்துவிட்கடன். ஆககவ, எனக்குரிய 
தண்டரனரய நிரைகவற்றுங்கள்'' என்று கூைினார். அப்கபாது அவரிடம் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் உமது வடீ்டிலி ருந்து 
புைப்படும்கபாது அழகிய முரையில் அங்கத் தூய்ரம (உளூ) 
தெய்யவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர் "ஆம் 
(தெய்கதன்); அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்ைார். "பிைகு நம்முடன் கெர்ந்து நீர் 
ததாழ வில்ரலயா?'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ககட்டார்கள். அந்த மனிதர் "ஆம் (ததாழுகதன்); அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' 
என்ைார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் 
"உமக்குரிய தண்டரனரய' அல்லது "உமது பாவத்ரத' மன்னித்துவிட்டான்'' 

என்று தொன்னார்கள். 19 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 8 அதிகமான தகாரலகள் தெய்தவைாயிருந்தாலும், 

தகாரலயாளியின் பாவ மன்னிப்புக் ககாரிக்ரகயும் ஏற்கப்படும்.  
5339 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களுக்குமுன் வாழ்ந்தவர்களில் ஒரு 
மனிதர் இருந்தார். அவர் ததாண்ணூற்று ஒன்பது மனிதர்கரளக் 
தகான்றுவிட்டிருந்தார். பிைகு அவர் அக்கால மக்களில் நன்கைிந்த அைிஞர் 
யார் என விொரித்தார். அவருக்கு ஒரு பாதிரியார் காட்டப்பட்டார். அவர் 
அந்தப் பாதிரியாரிடம் தென்று, "நான் ததாண்ணூற்று ஒன்பது மனிதர்கரளக் 
தகான்றுவிட்கடன். எனக்குப் பாவமன்னிப்புக் கிரடக்குமா?'' என்று ககட்டார். 
அந்தப் பாதிரியார், "கிரடக்காது' என்று கூைகவ, அவரையும் அந்த மனிதர் 
தகான்று, எண்ணிக்ரகரய நூைாக முழுரமயாக்கிவிட்டார். பிைகு மீண்டும் 
அக்கால மக்களில் நன் கைிந்த அைிஞரைப் பற்ைி அவர் விொரித்தார். அப்கபாது 
அைிஞர் ஒருவர் அவருக்குக் காட்டப்பட்டார். (அவரிடம் தென்று) அந்த மனிதர், 

"நான் நூறு தகாரலகள் தெய்துவிட் கடன். எனக்குப் பாவமன்னிப்புக் கிரடக் 
குமா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அந்த அைிஞர், "ஆம் (கிரடக்கும்). 
இரைவனுக்கும் பாவமன்னிப்புக் ககாரிக்ரகக்கும் இரடகய யார் குறுக்கக 
வந்து நிற்க முடியும்? நீ (நல் கலார் வாழும்) இன்ன ஊருக்குப் கபா. அங்கு 
மக்கள் ெிலர் இருப்பார்கள். அவர்கள் இரை வரன 

வழிபட்டுக்தகாண்டிருப்பார்கள். அவர் களுடன் கெர்ந்து நீயும் இரைவரன 
வழிபடு. நீ உனது ஊருக்குத் திரும்பிச் தெல்லாகத! ஏதனனில், அது தீய 
ஊைாகும்'' என்று தொன்னார். அவ்வாகை, அந்த மனிதர் (நல்கலார் வாழும்) அந்த 
ஊரை கநாக்கிச் தென்றுதகாண்டிருந்த கபாது, பாதி வழியில் இைந்துவிட்டார். 
அப்கபாது இரையருரளக் தகாண்டுவரும் வானவர்களும் இரை 
தண்டரனகரள நிரைகவற்றும் வானவர்களும் அவர் விையத்தில் (அவரை 
யார் அரழத்துச் தெல்வது) என்று ெர்ச்ரெ தெய்துதகாண்டனர். அப்கபாது 
அருளின் வானவர்கள், "இவர் பாவமன்னிப்புக் ககாரி பாவத்திலிருந்து மீண்டு 
தமது உள்ளத்தால் இரைவரன கநாக்கி வந்துதகாண்டிருந்தார்'' என்று கூைினர். 
தண்டரனயின் வானவர் கள், "இவர் ெிைிதும் நன்ரமகரளச் தெய்யாதவர்'' 

என்று கூைினர். அப்கபாது மற்தைாரு வானவர் மனிதத் கதாற்ைத்தில் அங்கு 
வந்தார். அவரை அவ்விரு வானவர் களும் நடுவைாக ரவத்துக்தகாண்டனர். 
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அப்கபாது அந்த வானவர், "இவ்விரு ஊர்களுக்குமிரடயி லுள்ள தூைத்ரதக் 
கணக்தகடுங்கள். அவற்ைில் எந்த ஊருக்கு மிக அருகில் அவைது உடல் 
இருக்கி ைகதா அந்த ஊருக்குரியவைாககவ அவர் இருப்பார்'' என்று தொன்னார். 
அவ்வாகை கணக்தகடுத்தகபாது, (அவர் வெித்துவந்த ஊரைவிட) அவர் 
நாடிவந்த ஊகை அவருக்கு மிகவும் ெமீபமாக இருப்பரதக் கண்டனர். ஆககவ, 

அவரை அருளின் வானவர்கள் ரகப்பற்ைிக்தகாண்டனர். இரத அபூெயதீ் 
அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.20 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. இதன் அைிவிப்பாளர்களில் 
ஒருவைான கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: "அவர் (இைக்கும் 
தறுவாயில்) தமது தநஞ்ரெ (அந்த நல்ல ஊர் இருக்கும் திரெ கநாக்கி 
ொய்த்துக்தகாண்(கட இைந்துவிட்)டார்'' என்று எங்களிடம் கூைப்பட்டது என 
ஹென் அல்பஸ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள். 

 5340 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (பனூ இஸ்ைாயலீ் ெமுதாயத்ரதச் 
கெர்ந்த) ஒரு மனிதர் ததாண்ணூற்தைான்பது மனிதர்க ரளக் தகான்றுவிட்டு, 

"எனக்குப் பாவமன்னிப் புக் கிரடக்குமா?'' என்று ககட்கலானார். ஒரு 
பாதிரியாரிடம் தென்று ககட்டகபாது அவர் "உனக்குப் பாவமன்னிப்புக் 
கிரடக்காது'' என்று தொல்லி விட்டார். ஆககவ, அவர் அந்தப் பாதிரியாரையும் 
தகான்றுவிட்டார். பிைகும் அவர் ("எனக்குப் பாவமன் னிப்புக் கிரடக்குமா?'' 

என்று) ககட்கலானார். (நல்லவர்கள் வாழும் இன்ன ஊருக்குப் கபா. உனக்குப் 
பாவமன்னிப்புக் கிரடக்கும் என்று கூைப்பட்டது.) பிைகு அவர் (தமது) 
ஊரிலிருந்து நன்மக்கள் வாழும் மற்கைார் ஊருக்குப் புைப்பட்டார். அவர் (பாதி) 
வழியில் ஓரிடத்தில் இருந்தகபாது, மைணம் அவரைத் தழுவியது. (இைக்கும் 
தறுவாயில்) அவர் தமது தநஞ்ரெ அந்த (நன்மக்கள் வாழும் ஊர் இருக்கும் 
திரெ கநாக்கி) ொய்த்துக்தகாண்கட இைந்துவிட்டார். அப்கபாது இரையருரளக் 
தகாண்டுவரும் வானவர்களும் இரைதண்டரனகரள நிரைகவற்றும் 

வானவர்களும் அவர் விையத்தில் (அவைது உயிரை யார் எடுத்துச்தெல்வது 
என்று) ெச்ெைவிட்டுக் தகாண்டனர். அப்கபாது அந்த மனிதருரடய உடல், அவர் 
தெல்லவிருந்த ஊருக்கு (அவர் புைப்பட்டுவந்த ஊரைவிட) ஒரு ொண் 
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அளவுக்குச் ெமீபமாக இருந்த காைணத்தால், அவர் அந்த (நன்மக்கள் வாழும்) 
ஊர்க்காைர்களில் ஒருவைாககவ ஆக்கப்பட்டார். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

534 1 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல் குத்ரீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைி விப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அப்கபாது 
அல்லாஹ் அ(வர் புைப்பட்டு வ)ந்த ஊரை கநாக்கி, "நீ விலகிச் தெல்' என்றும், 

அ(வர் தெல்லவிரு)ந்த ஊரை கநாக்கி "நீ தநருங்கிவா' என்றும் அைிவித் தான்'' 

எனக் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

5342 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வல்லரமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் மறுரம நாளில் ஒவ்தவாரு முஸ்லிமிடமும் ஒரு 

யூதரைகயா அல்லது கிைித்தவரைகயா ஒப்பரடத்து, "இவன்தான் உன்ரன 
நைகத்திலி ருந்து விடுவித்தான்'' என்று தொல்வான்.2 1 இரத அபூமூொ 
அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 5343 அவ்ன் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்), ெயதீ் பின் அபபீுர்தா (ைஹ்) ஆகிகயார் 

கூைியதாவது: "ஒரு முஸ்லிமான மனிதர் இைக்கும்கபாது நைகத்தில் அவைது 
இடத்திற்கு யூதர் ஒருவரைகயா கிைித்தவர் ஒருவரைகயா அல்லாஹ் 
அனுப்பாமல் இருப்பதில்ரல'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக (தம் 
தந்ரத) அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள் என அபூபுர்தா (ைஹ்) அவர்கள் 
(கலீஃபா) உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ைஹ்) அவர்களிடம் அைிவித்தார்கள். 
அப்கபாது உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ைஹ்) அவர்கள், "எவரனத் தவிை கவறு 

இரைவனில்ரலகயா அ(ந்த ஏக இரை)வன் மீது ெத்தியமாக! இரத 
உம்முரடய தந்ரத (அபூமூொ (ைலி) அவர்கள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ைதாக உம்மிடம் கூைினார்களா?'' என்று மூன்று 
முரை ககட்டார்கள். அபூபுர்தா (ைஹ்) அவர்கள், அவ்வாகை ெத்தியமிட்டுக் 
கூைினார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ைஹ்) அவர்கள் அபூபுர்தா (ைஹ்) அவர்கரளச் 

ெத்தியமிட்டுக் கூைச் தொன்னதாக ெயதீ் பின் அபபீுர்தா (ைஹ்) அவர்கள் 
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என்னிடம் அைிவிக்கவில்ரல. ஆனால், அவ்ன் பின் அப்தில்லாஹ் (ைஹ்) 
அவர்கள் அவ்வாறு அைிவித்தகபாது, அதற்கு ெயதீ் பின் அபபீுர்தா (ைஹ்) 
அவர்கள் மறுப்புத் ததரிவிக்கவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூொ (ைலி) 
அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

5344 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மறுரம நாளில் முஸ்லிம்களில் ெிலர் 
மரலகரளப் கபான்ை பாவங்களுடன் வரு வார்கள். ஆனால், அவற்ரை 
அவர்களுக்கு அல்லாஹ் மன்னித்துவிட்டு, யூதர்கள்மீதும் கிைித்த வர்கள்மீதும் 
அவற்ரை ரவத்துவிடுவான்.22 இவ்வாகை நான் கருதுகிகைன். இரத அபூமூொ 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான 
அபூைவ்ஹ் ஹைமீ பின் உமாைா (ைஹ்) அவர்கள், "இவ்வாகை நான் 
கருதுகிகைன் எனும் ஐயப்பாட்ரடத் ததரிவித்த அைிவிப்பாளர் யார் என்பது 
எனக்குத் ததரியவில்ரல'' என்று கூறுகிைார்கள். அபூமூொ (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து இரதச் தெவியுற்ை (அவர்களுரடய புதல்வைான) அபூபுர்தா 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இந்த ஹதீரஸ நான் (கலீஃபா) உமர் பின் 
அப்தில் அஸீஸ் (ைஹ்) அவர்களிடம் அைிவித்தகபாது அவர்கள், "இரத நபி 
(ஸல்) அவர்களிடமிருந்தா உம்முரடய தந்ரத அைிவித்துள்ளார்கள்?'' என்று 

ககட்டார்கள். அதற்கு நான் "ஆம்' என்கைன்.  

5345 ஸஃப்வான் பின் முஹ்ரிஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 
இப்னு உமர் (ைலி) அவர்களிடம், "(மறுரம நாளில் அல்லாஹ்வுக் கும் 

அவனுரடய அடியார்களுக்கும் இரடகய நடக்கும்) இைகெிய உரையாடல் 
ததாடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் என்ன 
தெவியுற்ைரீ்கள்?'' என்று ககட் டார். அதற்கு இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மறுரம 
நாளில் இரைநம்பிக்ரக யாளர் ஒருவர் வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க தம் 
இரைவனுக்கு அருகில் தகாண்டுதெல்லப்படுவார். இரைவன் தனது திரைரயப் 
கபாட்டு (அவரை மரைத்து)விடுவான். அப்கபாது அந்த இரைநம்பிக்ரகயாளர் 
இரைவனிடம் தம் பாவங்கரள ஒப்புக் தகாள்வார். "நீ (உலகத்தில் தெய்த 
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இன்னின்ன பாவங்கரள) அைிவாயா?'' என்று இரைவன் ககட்பான். அதற்கு 
அந்த நம்பிக்ரகயாளர், "என் இரைவா! நான் (அவற்ரை) அைிகவன்'' என்று 

கூறுவார். அப்கபாது இரைவன், "நான் அவற்ரை உலகில் (மற்ைவருக்குத் 
ததரியாமல்) மரைத்கதன்; இன்று நான் அவற்ரைதயல்லாம் உனக்காக 
மன்னித்துவிடுகிகைன்'' என்று தொல்வான். பின்னர் அவரு ரடய நன்ரமகளின் 
ஏடு அவரிடம் தகாடுக்கப்படும். இரைமறுப்பாளர்கரளயும் நயவஞ்ெகர்கரள 
யும் காட்டி, "இவர்கள்தான் அல்லாஹ்வின் மீது தபாய்யுரைத்தவர்கள்'' என்று 
பரடப்பினங்களுக் கிரடகய அைிவிக்கப்படும்.23  

பாடம் : 9 கஅப் பின் மாலிக் (ைலி) மற்றும் அவர்களுரடய இரு கதாழர்களின் 
பாவமன்னிப் புக் ககாரிக்ரக ஏற்கப்பட்ட நிகழ்ச்ெி.24 

5346 கஅப் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: தபூக் கபாரைத் தவிை, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கலந்துதகாண்ட எந்தப் கபாரிலும் 
ஒருகபாதும் நான் கலந்துதகாள் ளாமல் இருந்ததில்ரல. தவிைவும், நான் 

பத்ருப் கபாரிலும் கலந்துதகாள்ளவில்ரலதான். ஆயினும், பத்ரில் 
கலந்துதகாள்ளாத எவரை யும் (அல்லாஹ்) கண்டிக்கவில்ரல. (ஏதன னில்,) 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்க ளும் முஸ்லிம்களும் குரைைியரின் 
வணிகக் குழுரவ (வழிமைிக்க) நாடிகய (பத்ருக்குப்) கபானார்கள். (கபான 
இடத்தில்) கபார் தெய்யும் திட்டம் இல்லாமகலகய முஸ்லிம்கரளயும் 
எதிரிகரளயும் அல்லாஹ் (பத்ருக் களத்தில்) ெந்திக்கும்படி தெய்துவிட்டான். 
"இஸ்லாத்தில் நாங்கள் நிரலத்திருப்கபாம்'' என (அன்ொரிகளான) நாங்கள் 

உறுதிதமாழி அளித்த "அகபா இைவில்' அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் நானும் இருந்கதன்.25 இதற்குப் பதிலாகப் பத்ருப் கபாரில் 
கலந்துதகாள்ளும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிரடத்திருக்க கவண்டும் என நான் 
விரும்பியதில்ரல. "அல்அகபா' பிை மாணத்ரத விட "பத்ருப் கபார்' 

மக்களிரடகய தபரிதாகப் கபெப்பட்டாலும் ெரிகய! தபூக் கபாரில் நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் கலந்துதகாள்ளாதது(ம் 

அரதயடுத்து நடந்த நிகழ்ச்ெிகளும்) குைித்த என் தெய்திகள் ெில 
பின்வருமாறு: அந்த (தபூக்) கபாரில் நான் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்களுடன் கலந்துதகாள் ளாதகபாது இருந்த உடல் பலமும் தபாருள் 
வெதியும் (என் வாழ்நாளில்) கவதைப்கபாதும் எனக்கு இருந்ததில்ரல. 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அதற்குமுன் ஒகை கநைத்தில் இைண்டு ஒட்டக 
வாகனங்கள் ஒருகபாதும் என்னிடம் இருந்ததில்ரல. ஆனால், அந்தப் 

கபாரின்கபாது ஒகை கநைத்தில் இைண்டு ஒட்டகங்கரள நான் ரவத்திருந்கதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கடுரமயான ககாரட காலத்தில் 
அந்தப் கபாருக்குப் புைப்படவிருந்தார்கள். ததாரல தூைப் பயணம் கமற்தகாள்ள 

கவண்டியிருக்கும் என்றும், தபரும் (பாரலவன) வனாந்திைப் பிைகதெத்ரதக் 

கடந்துதெல்ல கவண்டியிருக்கும் என்றும் அதிக (எண்ணிக் ரகயிலான) 
எதிரிகரளச் ெந்திக்க கவண்டியிருக்கும் என்றும் எதிர்பார்த்தார்கள். எனகவ, 

முஸ்லிம்களுக்கு அவர்கள் எதிர்தகாள்ள கவண்டியது பற்ைி 
தவளிப்பரடயாககவ ததரிவித்துவிட்டார்கள். அப்கபாதுதான் அவர்கள் 
தங்களின் கபாருக்காக ஆயத்தப் பணிகரள கமற்தகாள்ள முடியும். தாம் 
விரும்பிய இலக்(கான "தபூக்')ரக முஸ்லிம்களுக்குத் ததரிவித்தும் 
விட்டார்கள். "எழுதப்படும் எந்த (தபயர்)ப் பதிகவடும் இத்தரன கபருக்கு 
இடமளிக்காது' எனும் அளவுக்கு முஸ்லிம்கள் தபரும் எண்ணிக்ரகயில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தார்கள். (கபாரில் 
கலந்துதகாள்ளாமல்) தரலமரைவாகிவிடலாதமன நிரனக்கும் எந்த 
மனிதரும், அல்லாஹ்விடமிருந்து அைிவிப்பு (வஹ)ீ வைாதவரையில் (தாம் 
கபாருக்கு வைாத) விையம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குத் 
ததரியவைாது என நிரனக்காமலிருப்பது அரிகதயாகும் (அந்த அளவுக்குப் 
பரடயினரின் எண்ணிக்ரக மிகுந்திருந்தது. கபரீச்ெம்) பழங்கள் பழுத்து மை 
நிழல்கள் அடர்ந்திருந்த (அறுவரடக் காலமான அந்த தவப்பம் மிகுந்த 
தவயில்) காலத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தப் கபாருக்குச் 
தெல்ல ஆயத்தமானார்கள். அதற்குச் தெல்ல நானும் ஆரெப்பட்கடன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் அவர்களுடன் முஸ்லிம்களும் 
பயண ஏற்பாடுகரளச் தெய்துதகாண்டிருந்தனர். நானும் அவர்களுடன் 
கெர்ந்துதகாண்டு பயண ஏற்பாடுகரளச் தெய்ய காரல கநைத்தில் 
தெல்லலாகனன். எனது பயணத்திற்கான எந்த ஏற்பாட்ரடயும் தெய்து 
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முடிக்காமல் திரும்பி வந்துவிடுகவன். "நிரனக் கும்கபாது அந்த 
ஏற்பாடுகரளச் தெய்து முடிக்க எனக்குத்தான் ெக்தியிருக்கிைகத! (பிைகு, நான் 
ஏன் அவெைப்பட கவண்டும்?)'' என்று என் மனத்திற்குள் கூைிக்தகாள்கவன். என் 
நிரல இப்படிகய நீடித்துக்தகாண்டிருந் தது. மக்கள் (பயணம் புைப்பட) 
ெிைமப்பட்டுக் தகாண்டிருந்தனர். (ஒரு வழியாகப் பயண ஏற்பாடு முடிந்தது.) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும், அவர்களுடன் முஸ்லிம்களும் (ஒரு) 
காரல கநைத்தில் புைப்பட்டுவிட்டார்கள். அப்கபாதும் நான் என் பயணத்துக்கு 
கவண்டிய எந்த ஏற் பாட்ரடயும் தெய்து முடித்திருக்கவில்ரல. பிைகு 
(மறுநாள்) காரல தென்கைன். எரதயும் முடிக்காமல் திரும்பிகனன். என் 
நிரல இப்படிகய (இன்று, நாரள என) இழுத்துக்தகாண்கட தென்ைது. 
முஸ்லிம்கள் விரைவாகப் புைப்பட்டுச் தென்றுவிட்டனர். (எனக்கு) அந்தப் 
கபார் ரக நழுவி விட்டது. நான் உடனடியாகப் புைப்பட்டுச் தென்று 
பரடயினருடன் கெர்ந்துதகாள்ளலாம் என்று நிரனத்கதன். அப்படி நான் 
தெய்திருந்தால், நன்ைாக இருந்திருக்கும். (ஆனால், என்ன தெய்வது?) அது என் 
விதியில் எழுதப்பட்டிருக்கவில்ரல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கபாருக்குச் தென்ைதன் பின்னர், மதீனாவில் நான் மக்களி ரடகய 
சுற்ைிவைலாகனன். அப்கபாது எனக்குப் தபரும் வருத்தகம ஏற்பட்டது. 
நயவஞ்ெகர் எனச் ெந்கதகிக்கப்பட்ட மனிதர்கரளயும், இரைவனால் ெலுரக 

வழங்கப்பட்ட (முதிகயார், தபண்கள் கபான்ை) பலவனீர்கரளயும் தவிை 
கவதைவரையும் எனக்கு முன்மாதிரியாக நான் (மதீனாவிற்குள்) 
பார்க்கவில்ரல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தபூக் 
தென்ைரடயும்வரையில் என்ரன நிரனவுகூைகவ யில்ரல. தபூக்கில் 
மக்களிரடகய அமர்ந்திருந்தகபாதுதான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "கஅப் பின் மாலிக் என்ன ஆனார்?'' என்று ககட்டார்கள். பனூ ெலிமா 
குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அவருரடய இரு 
ஆரடகளும் அவற்ரைத் தம் கதாள்களில் கபாட்டு அவர் (அழகு) 
பார்த்துக்தகாண்டிருப்பதும்தான் அவரை வைவிடாமல் தடுத்துவிட்டன'' என்று 

கூைினார். உடகன முஆத் பின் ஜபல் (ைலி) அவர்கள் (அந்த மனிதரை கநாக்கி), 
"நீர் தொன்னது தவறு. அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
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அவரைக் குைித்து நல்லரதத் தவிை கவதைரதயும் நாங்கள் 
அைிந்திருக்கவில்ரல'' என்று கூைினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் (பதிகலதும் கூைாமல்) தமௌன மாககவ இருந்தார்கள். இவ்வாறு 
அவர்கள் இருந்தகபாது, (பாரல தவளியில்) கானல் நீரினூகட தவள்ரள 
ஆரட அணிந்து ஒரு மனிதர் வருவரதக் கண்டார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் அபூரகஸமாவாககவ இருக்க 

கவண்டும்'' என்று தொன்னார்கள். அவர் அபூரகஸமா அல்அன்ொரீ (ைலி) 
அவர்களாககவ இருந்தார். அவர்தான் ஒரு "ஸாஉ' கபரீச்ெம் பழத்ரதத் 
தானமாகக் தகாண்டுவந்தகபாது நயவஞ்ெகர்களின் பரிகாெத்திற்கு ஆளானவர் 
ஆவார். (ததாடர்ந்து) கஅப் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தபூக்கிலிருந்து) திரும்பி 
வந்துதகாண்டிருக்கிைார்கள் என்ை தெய்தி எனக்கு எட்டியகபாது, தபருங்கவரல 
என்ரன ஆட்தகாண்டது. (அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் ொக்குப்கபாக்குச் 
தொல்வதற் காகப்) தபாய்யான காைணங்கரள நான் கயாெிக்கத் 
ததாடங்கிகனன். "நாரள அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 
கடுங்ககாபத்திலிருந்து நான் எப்படித் தப்பு கவன்?'' என்று (எனக்கு நாகன) 
ககட்டுக்தகாண்கடன். அதற்காக நான் என் குடும்பத்தாரில் கருத்துள்ள 
ஒவ்தவாருவரிடமும் (ஆகலாெரன) உதவி கதடலாகனன். ஆனால், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மதீனாரவ) தநருங்கி 
வந்துவிட்டார்கள் என்று எனக்குச் தொல்லப்பட்டகபாது, (நான் 

புரனந்துரவத்திருந்த) தபாய்ரம என் மனத்ரதவிட்டு விலகி விட்டது. 
தபாய்யான காைணம் எரதயும் தொல்லி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடமிருந்து ஒருகபாதும் தப்பித்துக்தகாள்ள முடியாது (அல்லாஹ் 
எல்லாவற்ரையும் அைிந்தவன். அவன் தன் தூதருக்கு உண்ரம நிலவைத்ரதத் 
ததரிவித்துவிடுவான்) என்று உணர்ந்து, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் உண்ரமகய தொல்ல கவண்டும் என முடிவு தெய்கதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் காரல கநைத்தில் (மதீனாவுக்கு) 
வருரக புரிந்தார்கள். (தபாதுவாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு 

பயணத்திலிருந்து திரும்பி வந்தால், முதலில் பள்ளிவாெலுக்குச் தென்று அங்கு 
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இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுதபின் மக்கரளச் ெந்திப்பதற்காக (அங்கு) 
அமர்ந்துதகாள்வது அவர்களது வழக்கம். (வழக்கம்கபால்) அவ்வாறு அவர்கள் 
தெய்தகபாது, (தபூக் கபாரில் கலந்துதகாள்ளச் தெல்லாமல்) 
பின்தங்கிவிட்டவர்கள் அவர்களிடம் வந்து, அவர்களுக்கு முன்னால் 

ெத்தியமிட்டு (தாம் கபாருக்கு வைாமல் கபானதற்கு) ொக்குப்கபாக்குக் கூைத் 

ததாடங்கினர். அவர்கள் எண்பதுக்கும் கமற்பட்ட நபர்களாக இருந்தனர். 
அவர்கள் தொன்ன தவளிப்பரடயான காைணங்கரள அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஏற்றுக்தகாண்டு, அவர்களிடம் உறுதிப் பிைமாணம் வாங்கிக் 
தகாண்டு, அவர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்பும் கதடினார்கள். அவர்களின் 
அந்தைங்கத்ரத அல்லாஹ்விடகம ஒப்பரடத்துவிட்டார்கள். இறுதியில் நான் 
(அவர்களிடம்) வந்கதன். அவர்களுக்கு நான் ெலாம் தொன்னகபாது 

ககாபத்திலிருப்பவர் எவ்வாறு புன்னரகப் பாகைா அவ்வாறு புன்னரகத்தார்கள். 
பிைகு, "(அருகில்) வாருங்கள்!'' என்று கூைினார்கள். உடகன நான் (ெில எட்டுகள் 
ரவத்து) நடந்து தென்று அவர்கள் முன்னிரலயில் அமர்ந்து தகாண்கடன். 
அப்கபாது அவர்கள் என்னி டம், "(கபாரில்) நீங்கள் ஏன் கலந்துதகாள்ள 
வில்ரல? நீங்கள் (கபாருக்காக) ஒட்டக வாகனம் வாங்கி 
ரவத்துக்தகாண்டிருக்கவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! தாங்கள் அல்லாத (கவறு எவகைனும் 
ஓர்) உலகாயதவாதிக்கு அருகில் நான் அமர்ந்திருந்தால், ஏதாவது (தபாய்யான) 
ொக்குப் கபாக்குச் தொல்லி அவைது ககாபத்திலிருந்து தப்பிக்க உடனடியாக 
வழி கண்டிருப்கபன். (எவைாலும் தவல்ல முடியாத) வாதத் திைன் எனக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆயினும், அல்லாஹ்வின் மீதாரண யாக! தங்களிடம் 
ஏதாவது தபாய்ரயச் தொல்லி இன்று உங்கரள நான் 
திருப்திபடுத்திவிட்டாலும், அல்லாஹ் தவகுவிரைவில் (உண்ரம நிலவைத்ரதத் 
தங்களுக்குத் ததரியப்படுத்தி) என்மீது தங்கரளக் கடுங்ககாபம் தகாள்ளச் 
தெய்துவிடுவான் என்பரத நான் நன்கு அைிந்துள்களன். (அகத ெமயம்) 
தங்களிடம் நான் உண்ரமரயச் தொல்லிவிட்டால் (தற்ெமயம்) அது 

ததாடர்பாக என்மீது தாங்கள் வருத்தப்படுவரீ்கள். ஆயினும், இந்த விையத்தில் 

அல்லாஹ்விடகம இறுதி முடிரவ நான் எதிர்பார்க்கிகைன். அல்லாஹ்வின் 
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மீதாரணயாக! (நான் கபாரில் கலந்துதகாள்ளாத தற்கு) என்னிடம் எந்தக் 
காைணமும் இல்ரல. அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! தங்களுடன் நான் 
வைாமல் பின்தங்கிவிட்ட அந்த கநைத்தில் எனக்கிருந்த உடல் பலமும் வெதி 
வாய்ப்பும் அதற்கு முன் ஒருகபாதும் எனக்கு இருந்ததில்ரல'' என்று 
தொன்கனன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இகதா இவர் 
உண்ரமகய தொன்னார்'' (என்று கூைிவிட்டு, என்ரன கநாக்கி) "ெரி, எழுந்து 
தெல்லுங்கள். உங்கள் விையத்தில் அல்லாஹ்கவ தீர்ப்பளிப்பான்'' என்று 
தொன்னார்கள். உடகன நான் எழுந்து தென்றுவிட்கடன். பனூ ெலிமா (எனும் 
என்) குலத்ரதச் கெர்ந்த ெிலர் என்ரனப் பின்ததாடர்ந்து ஓடிவந்து, 

"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இதற்கு முன்னால் எந்தக் குற்ைத்ரதயும் 

நீங்கள் தெய்ததாக நாங்கள் அைிந்ததில்ரல. கபாரில் கலந்துதகாள்ளாத 
(மற்ை)வர்கள் தொன்ன அகத (தபாய்க்) காைணத்ரத அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் தொல்வதற்குக்கூட உங்களால் இயலாமற்கபாய்விட்டகத! 
நீங்கள் தெய்த குற்ைத்திற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ககட்கும் 
பாவமன்னிப்கப உங்களுக்குப் கபாதுமானதாய் இருந்திருக் குகம!'' என்று 
தொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! பனூ ெலிமா குலத்தார் 
என்ரனக் கடுரமயாகப் பழித்துக்தகாண்கடயிருந்தனர். எந்த அளவுக் 
தகன்ைால், நான் (அல்லாஹ்வின் தூதரிடம்) திரும்பிச் தென்று (இதற்குமுன்) 
நான் தொன்னது தபாய் என்று (கூைி, கபாரில் கலந்து தகாள்ளாததற்கு 
ஏதாவது தபாய்க் காைணத் ரதச்) தொல்லிவிடலாமா என்றுகூட நிரனத்கதன். 
பிைகு நான் பனூ ெலிமா குலத்தாரை கநாக்கி, "(தீர்ப்பு தள்ளிரவக்கப்பட்ட) 
இந்த நிரலரய, என்னுடன் கவறு யாகைனும் ெந்தித்திருக்கிைார்களா?'' என்று 

ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம். உம்முடன் இைண்டு கபர் இகத 
நிரலரயச் ெந்தித்திருக்கிைார்கள். அவர்கள் இருவரும் நீங்கள் தொன்னரதப் 
கபான்கை (உண்ரமயான காைணத்ரத அல்லாஹ்வின் தூதரிடம்) கூைினர். 
உங்களிடம் தொல்லப்பட்டதுதான் அவர்களிடமும் தொல்லப்பட்டது'' என்று 
கூைினர். அப்கபாது நான், "அவர்கள் இருவரும் யார்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 
அவர்கள், "முைாைா பின் அர்ைபஆீ அல்ஆமிரீ (ைலி) அவர்களும், ஹிலால் பின் 
உமய்யா அல்வாகிஃப ீ(ைலி) அவர்களும்'' என்று பத்ருப் கபாரில் கலந்துதகாண்ட 
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இைண்டு நல்ல மனிதர்களின் தபயர்கரள என்னிடம் கூைினர். அவர்கள் 
இருவைாலும் (எனக்கு) ஆறுதல் கிரடத்தது. அவர்கள் இருவரின் 
தபயர்கரளயும் பனூ ெலிமா குலத்தார் என்னிடம் தொன்னவுடன் நான் (என் 
இல்லத்திற்குச்) தென்று விட்கடன். அந்தப் கபாரில் கலந்துதகாள்ளாதவர்களில் 
எங்கள் மூவரிடம் மட்டும் (யாரும்) கபெக் கூடா ததன அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் முஸ்லிம்களுக்குத் தரட விதித்துவிட்டார்கள். எனகவ, மக்கள் 
எங்கரளத் தவிர்த்தனர். அவர்கள் (முற்ைிலும்) எங்கள் விையத்தில் 
மாைிப்கபாய்விட்டனர். (தவறுத்துப்கபானதால்) என் விையத்தில் இப்புவிகய 
மாைிவிட்டது கபாலவும், அது எனக்கு அந்நிய மானது கபாலவும் நான் 
கருதிகனன். இகத நிரலயில் நாங்கள் ஐம்பது நாட்கள் இருந்கதாம். 
என்னுரடய இரு ெகாக்களும் (முைாைாவும் ஹிலாலும்) தெயலிழந்துகபாய்த் 
தம் இல்லங்களிகலகய அமர்ந்துதகாண்டு அழுதுதகாண்டிருந்தனர். ஆனால், 

நான் மக்க ளிகலகய இளம் வயதினனாகவும் பலமிக்கவ னாகவும் இருந்கதன். 
எனகவ, நான் (வடீ்ரட விட்டு) தவளிகயைி (முஸ்லிம்களுடன்) ததாழு ரகயில் 
கலந்துதகாண்டும், கரட வதீிகளில் சுற்ைிக்தகாண்டும் இருந்கதன். என்னிடம் 
யாரும் கபெமாட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
ததாழுரகரய முடித்துக்தகாண்டு அமர்ந்தி ருக்கும்கபாது அவர்களிடம் நான் 
தென்று அவர்களுக்கு ெலாம் கூறுகவன். எனக்குப் பதில் ெலாம் 
தொல்வதற்காக அவர்கள், தம் உதடுகரள அரெக்கிைார்களா இல்ரலயா என்று 
எனக்கு நாகன ககட்டுக்தகாள்கவன். பிைகு அவர்களுக்கு அருகிகலகய 
(கூடுதலான) ததாழுரககரள நிரைகவற்றுகவன். அப்கபாது (என்ரன அவர்கள் 
பார்க்கிைார்களா என்று) ஓைக்கண்ணால் திருட்டுத்தனமாகப் பார்ப்கபன். நான் 
எனது ததாழுரகயில் ஈடுபட்டவுடன் அவர்கள் என்ரனக் கவனிப்பதும், 

அவர்கள் பக்கம் நான் திரும்பும்கபாது அவர்கள் என்னிடமிருந்து முகத்ரதத் 
திருப்பிக்தகாள்வதுமாக இருந்தார்கள். மக்களின் புைக்கணிப்பு 
நீடித்துக்தகாண்கட தென்ைகபாது, நான் நடந்துகபாய் அபூகத்தாதா (ைலி) 
அவர்களின் கதாட்டத்தின் மதில்மீது ஏைிகனன். -அவர் என் தந்ரதயின் 
ெககாதைர் புதல்வரும், மக்களிகலகய எனக்கு மிகவும் பிரியமானவரும் ஆவார்- 
அவருக்கு நான் ெலாம் தொன்கனன். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அவர் 
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எனக்குப் பதில் ெலாம் தொல்லவில்ரல. உடகன நான், "அபூகத்தாதா! 
அல்லாஹ்ரவ முன்ரவத்து உம்மிடம் ககட்கிகைன். அல்லாஹ்ரவயும் 
அவனுரடய தூதரையும் நான் கநெிக்கிகைன் என்பது உங்களுக்குத் ததரியுமா?'' 

என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர் (பதிகலதும் கூைாமல்) தமௌனமாயிருந்தார். 
பிைகு மீண்டும் அவரிடம் அல்லாஹ்ரவ முன்ரவத்து முன்பு கபாலகவ 
ககட்கடன். அப்கபாதும் அவர் தமௌனமாககவ இருந்தார். (மூன்ைாம் 
முரையாக) மீண்டும் அவரிடம் நான் அல்லாஹ்ரவ முன்ரவத்துக் 
ககட்கடன். அப்கபாது அவர், "அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதருகம 
நன்கைிந்தவர் கள்'' என்று (மட்டும்) பதிலளித்தார். அப்கபாது என் இரு 
விழிகளும் (கண்ணரீைப்) தபாழிந்தன. பிைகு (மறுபடியும்) சுவகைைி திரும்பி 
வந்துவிட்கடன். (நிரலரம இவ்வாறு நீடித்துக்தகாண்டி ருக்க ஒரு நாள்) 
மதீனாவின் கரடத் ததருவில் நடந்துதகாண்டிருந்கதன். அப்கபாது மதீனா 
வுக்கு உணவு தானிய விற்பரனக்காக வந்தி ருந்த ைாம் (ெிரியா) நாட்டு 
விவொயிகளில் ஒருவர், "கஅப் பின் மாலிக்ரக எனக்கு அைி விப்பவர் யார்?'' 

என்று (என்ரனக் குைித்து) விொரித்துக்தகாண்டிருந்தார். மக்கள் என்ரன 
கநாக்கி அவருக்குச் ரெரக தெய்யலாயினர். உடகன அவர் என்னிடம் வந்து, 

"ஃகஸ்ஸான்' நாட்டின் அைெனிடமிருந்து (எனக்கு எழுதப் பட்டிருந்த) 
கடிததமான்ரைத் தந்தார்.26 நானும் எழுத(ப் படிக்க)த் ததரிந்தவனாக 
இருந்கதன். ஆககவ, அரத நான் வாெித்துப் பார்த்கதன். அதில் பின்வருமாறு 
எழுதப்பட்டிருந்தது: இரைவாழ்த்துக்குப் பின்! உங்கள் கதாழர் (முஹம்மத்) 
உங்கரளப் புைக்கணித்து (ஒதுக்கி)விட்டார் என்று எமக்குச் தெய்தி எட்டியது. 
உங்கரள இழிவு தெய்து (உங்கள் உரிரமகள்) வணீடிக்கப்படும் நாட்டில் 
நீங்கள் நீடிக்க கவண்டுதமன்ை அவெியத்ரத உங்களுக்கு அல்லாஹ் 
ஏற்படுத்தவில்ரல. எனகவ, எங்களிடம் வந்துவிடுங்கள். நாங்கள் உங்களிடம் 
கநெம் காட்டுகிகைாம். இரத நான் படித்தகபாது, "இது இன்தனாரு 
கொதரனயாயிற்கை!'' என்று (என் மனதிற்குள்) கூைிக்தகாண்டு, அரத எடுத்துச் 
தென்று (தைாட்டி சுடும்) அடுப்பிலிட்டுப் தபாசுக்கிவிட்கடன். ஐம்பது நாட்களில் 
நாற்பது நாட்கள் கழிந்து, இரை அைிவிப்பு (வஹ)ீ வருவதும் தாமதமாயிருந்த 
கபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுரடய தூதர் ஒருவர் என்னிடம் 

2508

ஸஹஹீ் முஸ்லலம்
பாவமீட்சச 



 
 
 

வந்தார். "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், நீங்கள் உங்கள் 

மரனவியரிடமிருந்து விலகிவிட கவண்டுதமன்று உத்தைவிடுகிைார்கள்'' என்று 
அவர் கூைினார். அதற்கு நான், "அவரள நான் விவாகைத்துச் தெய்துவிடவா? 

அல்லது நான் என்ன தெய்ய கவண்டும்?'' என்று ககட்கடன். அவர், "இல்ரல 
(விவாகைத்துச் தெய்ய கவண்டாம்). அவரைவிட்டு நீங்கள் விலகியிருக்க 
கவண்டும். அவரை தநருங்கக் கூடாது (இதுகவ இரைத்தூதர் உத்தைவு)'' என்று 
கூைினார். இரதப் கபான்கை, என் இரு ெகாக்களுக்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் (உத்தைவு) அனுப்பியிருந்தார்கள். ஆககவ, நான் என் 
மரனவியிடம், "உன் குடும்பத்தாரிடம் தென்றுவிடு; இந்த விையத்தில் 
அல்லாஹ் தீர்ப்பளிக்கும் வரையில் அவர்களிடகம இருந்துவா'' என்று 
தொன்கனன். (என் ெகா) ஹிலால் பின் உமய்யா (ைலி) அவர்களின் 
துரணவியார் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ் 
வின் தூதகை! (என் கணவர்) ஹிலால் பின் உமய்யா தெயல்பட முடியாத 
முதியவர். அவரி டம் ஊழியர் யாருமில்ரல. நாகன (ததாடர்ந்து) அவருக்கு 
ஊழியம் தெய்வரதத் தாங்கள் தவறுப்பரீ்களா?'' என்று ககட்டார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ரல. ஆயினும், அவர் உன்ரன 
(தாம்பத் திய உைவு தகாள்ள) தநருங்க கவண்டாம்'' என்று தொன்னார்கள். 
ஹிலால் அவர்களின் மரனவி, "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! என் 
கணவரிடம் எந்த இயக்கமும் இல்ரல. அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
அவைது விையத்தில் இந்த நிகழ்ச்ெி நரடதபற்ைதிலி ருந்து இன்றுவரையில் 
அவர் அழுதுதகாண் கடயிருக்கிைார்'' என்று (அல்லாஹ்வின் தூதரிடம்) 
கூைினார். (ததாடர்ந்து) கஅப் (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: என் வடீ்டாரில் 
ஒருவர், தம் கணவருக்குப் பணிவிரட தெய்ய ஹிலால் பின் உமய்யா அவர் 
களின் மரனவிரய அனுமதித்தரதப் கபான்று, உங்கள் மரனவிரய 
(உங்களுக்குப் பணிவிரட தெய்ய) அனுமதிக்கும்படி அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் ககட்டால் (நன்ைாயிருக்குகம!)'' என்று கூைினார். அதற்கு 
நான், "என் மரனவி விையத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 

நான் அனுமதி ககட்கமாட்கடன். என் மரனவி விையமாக நான் அனுமதி 
ககாரும்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்ன (பதில்) 
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தொல்வார்கள் என்பது எனக்குத் ததரியவில்ரல. நாகனா இரளஞனாககவறு 
இருக்கிகைன். (ஹிலால், என்ரனவிட வயதில் தபரியவர். அதனால் அவருக்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெலுரக காட்டியிருக்கலாம்)'' என்று 
கூைி (மறுத்து)விட்கடன். அதற்குப் பின் பத்து நாட்கள் இவ்வாகை கழிந்தன. 
எங்களிடம் கபெக் கூடாததன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தரட 
விதித்த நாளிலிருந்து ஐம்பது நாட்கள் பூர்த்தியாயின. நான் ஐம்பதாம் நாளின் 
ஃபஜ்ருத் ததாழுரகரய எங்கள் வடீுகளில் ஒன்ைின் மாடியில் நிரை 
கவற்ைிவிட்டு, அல்லாஹ் எங்கள் மூவரையும் குைித்து (9: 1 18ஆவது 

வெனத்தில்) குைிப்பிட்டுள்ள நிரலயில் அமர்ந்திருந்கதன்: (அதாவது:) "பூமி 
இத்தரன விொலமாய் இருந்தும் என்ரனப் தபாறுத்த வரையில் அது குறுகி, 
நான் உயிர்வாழ்வகத மிகக் கஷ்டமாயிருந்தது.'' அப்கபாது "ெல்உ' மரல மீகதைி 
தபாது அைிவிப்புச் தெய்பவர் ஒருவர் உைத்த குைலில், "கஅப் பின் மாலிக்கக! 
நற்தெய்தி தபறுவைீாக!'' என்று கூைினார். உடகன நான் ெஜ்தாவில் விழுந்கதன். 
மகிழ்ச்ெி வந்துவிட்டது என்று நான் அைிந்து தகாண்கடன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபஜ்ர் ததாழுதுதகாண்டிருந்த கபாது, (வஹ ீ
அைிவிக்கப்பட்டு) எங்களது பாவமன்னிப்புக் ககாரிக்ரகரய அல்லாஹ் 
ஏற்றுக்தகாண்டான் என்று அைிவித்துவிட் டார்கள். உடகன மக்கள் எங்களுக்கு 
நல் வாழ்த்துச் தொல்ல வைலாயினர். என் இரு ெகாக்கரளயும் கநாக்கி 
நற்தெய்தி தொல்ப வர்கள் தென்ைனர். என்ரன கநாக்கி ஒருவர் குதிரையில் 

விரைந்து வந்தார். "அஸ்லம்' குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒருவர் எனக்காக (நற்தெய்தி 
தொல்ல) ஓடிச் தென்று மரலமீது ஏைிக்தகாண்டார். (கமலும், உைத்த குைலில் 
எனக்கு நற்தெய்தி தொன்னார். மரலமீதிருந்து வந்த) அந்தக் குைதலாலி 
அக்குதிரைரயவிட கவகமாக வந்துகெர்ந்தது. எவைது குைரல (மரலமீதிருந்து) 
ககட்கடகனா அவர் என்னிடம் நற்தெய்தி தொல்ல (கநைடியாக) வந்தகபாது, 

நான் என் இரு ஆரடகரளயும் கழற்ைி அவர் தொன்ன நற்தெய்திக்குப் 
பகைமாக (பரிொக) அவருக்கு அணிவித்கதன்.27 அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
(ஆரடகளில்) அந்த இைண்ரடத் தவிை கவதைதுவும் அப்கபாது எனக்குச் 

தொந்தமானதாக இருக்கவில்ரல. (கவறு) இைண்டு ஆரடகரள (அபூகத்தாதா 

அவர்களிடமிருந்து) இைவல் வாங்கி அணிந்துதகாண்டு, அல்லாஹ்வின் தூதர் 
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(ஸல்) அவர்கரள கநாக்கி நடந்கதன். அப்கபாது (வழியில்) மக்கள் 
கூட்டங்கூட்டமாக வந்து என்ரனச் ெந்தித்து, எனக்குப் பாவ மன்னிப்புக் 
கிரடத்ததால், "அல்லாஹ் உங்கள் பாவத்ரத மன்னித்துவிட்டதற்காக 
உங்களுக்கு வாழ்த்துச் தொல்கிகைாம்'' என்று கூைலாயினர். நான் தென்று 
(மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெலுக்குள் நுரழந்கதன். அங்கு தம்ரமச் சுற்ைிலும் 
மக்களிருக்க, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அமர்ந் திருந்தார்கள். 
அப்கபாது என்ரன கநாக்கி தல்ஹா பின் உரபதில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் 
எழுந்கதாடி வந்து எனக்குக் ரகலாகு தகாடுத்து என்ரன வாழ்த்தினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! முஹாஜிர்களில் தல்ஹாரவத் தவிை 
கவதைவரும் என்ரன கநாக்கி எழுந்து வைவில்ரல. -தல்ஹா (ைலி) அவர்கள் 
காட்டிய இந்த அன்ரப ஒருகபாதும் கஅப் மைக்கவில்ரல.- நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுக்கு முகமன் (ெலாம்) தொன்னகபாது, 

ெந் கதாைத்தில் அவர்கள் முகம் ஒளிை, "உம்ரம உம்முரடய தாய் 
தபற்தைடுத்தது முதல் நீர் கடந்துவந்த நாட்களில் மிகச் ெிைந்த நாளான இன்று 
உமக்கு (பாவமன்னிப்புக் கிரடத்த) நற் தெய்தி தபறுக'' என்று தொன்னார்கள். 
நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (இந்த நற்தெய்தி ரயத்) தாங்ககள தங்கள் 
தைப்பிலிருந்து ததரி விக்கிைரீ்களா? அல்லது அல்லாஹ்வின் தைப் பிலிருந்து 
(வந்த கவத அைிவிப்பின் அடிப் பரடயில்) அைிவிக்கிைரீ்களா?'' என்று ககட் 
கடன். அவர்கள், "இல்ரல (என் தைப்பிலிருந்து நான் இரதத் 
ததரிவிக்கவில்ரல). அல்லாஹ் வின் தைப்பிலிருந்து (வந்துள்ள கவத அைிவிப் 
பின் அடிப்பரடயில்)தான் ததரிவிக்கிகைன்'' என்று தொன்னார்கள். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு ஏதாவது மகிழ்ச்ெி ஏற்படும்கபாது 
அவர்களது முகம் ெந்திைனின் ஒரு துண்டு கபான்ைாகி ஒளிரும். அவர்களது 
முகம் ஒளிர்வரத ரவத்து அவர்களது மகிழ்ச்ெிரய நாங்கள் 
அைிந்துதகாள்கவாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு முன்னால் 
நான் அமர்ந்தகபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! எனது பாவம் 
மன்னிக்கப்பட்டதற்காக என் தொத்துகள் அரனத்ரதயும் அல்லாஹ்வுக்கும் 
அவனுரடய தூதருக்கும் (அவர்கள் விரும்பும் வழியில் 
தெலவிட்டுக்தகாள்வதற்காக) தானமாக அளித்துவிடுகிகைன்'' என்று 
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தொன்கனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உங்கள் தெல்வத் தில் 
ெிைிதளரவ உங்களுக்காக ரவத்துக்தகாள்ளுங்கள். அதுகவ உங்களுக்கு 
நல்லது'' என்று கூைினார்கள். "ரகபர் கபாரில் எனக்குக் கிரடத்த பங்ரக நான் 
(எனக்காக) ரவத்துக்தகாள்கிகைன். அல்லாஹ் வின் தூதகை! உண்ரம கபெிய 
காைணத்தால்தான் அல்லாஹ் என்ரனக் காப்பாற்ைினான். (உண்ரமக் குக் 
கிரடத்த பரிொக) என் பாவமன்னிப்புக் ககாரிக்ரக 
ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டரதயடுத்து நான் உயிகைாடு வாழும்வரையில் 

உண்ரமரயத் தவிை கவதைரதயும் கபெமாட்கடன்'' என்று கூைிகனன். ஆககவ, 

அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் இந்த வார்த்ரதரய அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கூைிய நாளிலிருந்து இன்றுவரை உண்ரம 
கபெியதற்காக எனக்கு அல்லாஹ் அருள் புரிந்தரதப் கபான்று கவதைந்த 
முஸ்லிமுக்கும் அல்லாஹ் அருள் புரிந்ததாக நான் அைியவில்ரல. இந்த 
உறுதிதமாழிரய நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தொன்ன 
நாளிலி ருந்து இந்த நாள்வரை நான் தபாய்ரய நிரனத்துப்பார்த்ததுகூட 
இல்ரல. நான் (உயிகைாடு) எஞ்ெியிருக்கும் நாட்களிலும் அல்லாஹ் என்ரன 
(தபாய் தொல்ல விடாமல்) பாதுகாப்பான் என்று நான் உறுதியாக நம்பு கிகைன். 
கமலும், வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "உறுதியாக, அல்லாஹ் 
இந்த நபி ரயயும், ஹிஜ்ைத் தெய்கதாரையும், அன்ொரி கரளயும் 
மன்னித்துவிட்டான். அவர்களில் ஒரு பிரிவினரின் உள்ளங்கள் தடம் புைள 
முற்பட்ட பின்னரும், ெிைமமான காலகட்டத்தில் நபிரயப் பின்பற்ைிய 
அவர்கரள அல்லாஹ் மன்னித்தான். அவன் அவர்களிடம் நிகைற்ை 
அன்புரடகயான்; இைக்கமுரடகயான். தீர்ப்பு நிறுத்திரவக்கப்பட்ட அந்த 
மூவரையும் (இரைவன் மன்னித்தான்). பூமி விொலமான தாக இருந்தும் 
அவர்கரளப் தபாறுத்தவரை யில் அது குறுகிவிட்டது'' என்று ததாடங்கி, 
"இரைநம்பிக்ரக தகாண்கடாகை! அல்லாஹ்ரவ அஞ்சுங்கள். 
உண்ரமயாளர்களுடன் இருங் கள்'' (9: 1 17- 1 19) என்பதுவரையுள்ள வெனங்கரள 
அருளினான். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அல்லாஹ் எனக்கு 
இஸ்லாத்திற்கு வழிகாட்டியபின், தன் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் என்ரன 
உண்ரம கபெரவத்து உபகாைம் புரிந்தரதப் கபான்று கவதைந்த 
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உபகாைத்ரதயும் நான் மிகப் தபரியதாக ஒருகபாதும் கருதவில்ரல. நான் 

அவர்களிடம் தபாய் கபெியிருந்தால், (கபாருக்குச் தெல்லாமல்) தபாய் 

தொன்னவர்(களான நயவஞ்ெகர்)கள் அழிந்துகபான ரதப் கபான்று நானும் 

அழிந்துவிட்டிருப்கபன். ஏதனனில், இரைவன் கவத அைிவிப்பு (வஹ)ீ 
அருளியகபாது, யாருக்கும் தொல்லாத கடுரமயான தொற்கரளப் தபாய் 
தொன்னவர்கள் குைித்து அருளினான். "நீங்கள் அவர்களிடம் திரும்பும்கபாது 
அவர்கரள நீங்கள் விட்டுவிடுவதற்காக உங்களிடம் அல்லாஹ்வின் மீது 
ெத்தியம் தெய்கின்ைனர். அவர்கரள விட்டுவிடுங்கள். அவர்கள் அசுத்தமான 
வர்கள். அவர்களின் தங்குமிடம் நைகம். இது அவர்கள் 
தெய்துதகாண்டிருந்ததற்கான தண்டரன. நீங்கள் அவர்கள்மீது திருப்தியரடய 
கவண்டுதமன்பதற்காக உங்களிடம் அவர்கள் ெத்தியம் தெய்கின்ைனர். நீங்கள் 
அவர்கள்மீது திருப்தி தகாண்டாலும், அல்லாஹ் குற்ைம் புரியும் 

இக்கூட்டத்தாரைப் தபாருந்திக்தகாள்ளமாட்டான்'' (9:95,96) என்று (கண்டித்து) 
அல்லாஹ் கூைினான். குைிப்பாக, எங்கள் மூவரின் விவகாைம் மட்டும் 
தள்ளிரவக்கப்பட்டிருந்தது. அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தம்மிடம் 
(தபாய்ச்) ெத்தியம் தெய்தவர்கரள ஏற்றுக் தகாண்டு, அவர்களிடம் உறுதிப் 
பிைமாணம் தபற்று, அவர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்பும் கதடினார்கள். (எங்களது) 
இந்த விவகாைத்தில் அல்லாஹ்கவ தீர்ப்பளிக்கும்வரையில் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் விவாகைத்ரதத் தள்ளிப்கபாட்டுவந்தார்கள். 
இதனால்தான் அல்லாஹ் எங்கரளக் குைித்து, "கபாருக்குச் தெல்லாமல் 

பின்தங்கிவிட்ட மூவர்' என்று (கபாரைக் குைிப்பிட்டுக்) கூைாமல், 

"பின்தங்கிவிட்ட மூவர்' (9: 1 18) என்று தபாதுவாககவ குைிப்பிட்டுள்ளான். 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம்மிடம் தபாய்யான ொக்குப்கபாக்குக் 

கூைியவர்களின் காைணங்கரள உடனுக் குடன் ஏற்றுக்தகாண்டது 
கபாலல்லாமல், எங்கள் விவகாைத்ரத (உடகன தீர்க்காது) அல்லாஹ் 
தள்ளிப்கபாட்டு வந்தான்'' என்பகத அதன் கருத்தாகும். "தபூக் கபாரின்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் தெல்லாமல், தாம் பின்தங்கி விட்ட 
காலகட்டத்ரதக் குைித்து தம் தந்ரத கஅப் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவித்தகபாது, இரத அவர்கள் கூை நான் ககட்கடன்'' என்று கஅப் பின் 
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மாலிக் (ைலி) அவர்களின் புதல்வர் அப்துல்லாஹ் பின் கஅப் (ைஹ்) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள். கஅப் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் முதுரம அரடந்து 
கண்பார்ரவ இழந்துவிட்ட ெமயத்தில், அவர்களுரடய மக்களிகலகய 
அவர்கரள அப்துல்லாஹ் பின் கஅப் (ைஹ்) அவர்ககள ரகப்பிடித்து 
அரழத்துச் தெல்பவைாயிருந்தார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கைாம ரபஸாந்தியர்கரளயும் ைாமிலிருந்த அைபுக் கிைித்தவர்கரளயும் 
கநாக்கி தபூக் கபாருக்குப் புைப்பட்டுச் தென்ைார்கள்'' என்று இப்னு ைிஹாப் 
அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் இடம்தபற்றுள்ளது.28 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் கஅப் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5347 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "தபூக் கபாரின்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் தெல்லாமல், தாம் பின்தங்கிவிட்டரதக் குைித்து கஅப் பின் 
மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவித்தகபாது இரத அவர்கள் கூை நான் ககட்கடன்'' 

என கஅப் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களின் புதல்வர் உரபதுல்லாஹ் பின் கஅப் 
(ைஹ்) அவர்கள் அைிவித்தார்கள் என்று இடம்தபற்றுள்ளது. "இந்த 
உரபதுல்லாஹ் பின் கஅப் (ைஹ்) அவர்ககள கஅப் (ைலி) அவர்கள் முதுரம 

அரடந்து, கண்பார்ரவ இழந்துவிட்ட ெமயத் தில் அவர்கரளக் ரகப்பிடித்து 

அரழத்துச் தெல்பவைாயிருந்தார்'' என்றும் அதில் இடம் தபற்றுள்ளது. கமலும் 
இந்த அைிவிப்பில், "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓர் அைப்கபாருக் 
குச் தெல்ல நாடினால் தபரும்பாலும் கவதை தற்ககா தெல்வரதப் கபான்று 

(தந்திைமாக) அரத மரைப்பார்கள். இந்த நிரலயில் தபூக் கபார் (கநைம்) 
வந்தகபாது...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகி கூடுதல் தகவலுடன் 
இடம்தபற்றுள்ளது. இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்களின் 
ெககாதைர் புதல்வைான முஹம்மத் பின் அப்தில் லாஹ் பின் முஸ்லிம் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், அபூரகஸமா (ைலி) அவர்கரளப் பற்ைியும் நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (தபூக்கிலிருந்தகபாது) அவர்களிடம் அபூரகஸமா (ைலி) அவர்கள் 
வந்துகெர்ந்த ரதப் பற்ைியும் குைிப்பு இல்ரல. 
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 5348 கமற்கண்ட ஹதீஸ், உரபதில்லாஹ் பின் கஅப் (ைஹ்) அவர்கள் தம் 
தந்ரத கஅப் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. இந்த அைிவிப்பிலும் 
உரபதுல்லாஹ் பின் கஅப் (ைஹ்) அவர்ககள தம் தந்ரத கஅப் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்து அைிவித்ததாகவும், அவகை தம் தந்ரத கஅப் (ைலி) அவர்கள் 
கண்பார்ரவ இழந்துவிட்ட ெமயம் அவர்கரளக் ரகப்பிடித்து அரழத்துச் 

தெல்பவைாகவும், அவருரடய குலத்தாரிகலகய நன்கைிந்தவைாகவும், 

நபித்கதாழர்கள் அைிவித்த ஹதீஸ்கரள நன்கு மனனம் தெய்தவைாகவும் 
இருந்தார் என்று காணப்படுகிைது. கமலும், அதில் "உரபதில்லாஹ் பின் கஅப் 
(ைஹ்) அவர்கள், பாவமன்னிப்பு ஏற்கப் பட்ட மூவரில் ஒருவைான என் தந்ரத 
கஅப் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரு கபார்க ரளத் தவிை, அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கலந்துதகாண்ட எந்தப் கபாரிலும் நான் 
கலந்துதகாள்ளாமல் இருந்ததில்ரல' என்று கூைினார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆைம்ப 

மாகிைது. கமலும், இந்த அைிவிப்பில், "பத்தாயிைத் துக்கும் அதிகமான 
மக்களுடன் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (தபூக்) கபாருக் குப் 
புைப்பட்டுச் தென்ைார்கள். பதிவு தெய்து பாதுகாக்கப்படும் எந்த ஏடும் 
அத்தரனப் கபருக்கு இடமளிக்காது (அந்த அளவுக்கு தபரும் எண்ணிக்ரகயில் 
மக்கள் இருந்தார் கள்)'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் :  10 அவதூறு ெம்பவமும் அவதூறு கூைி கயாரின் பாவமன்னிப்புக் 
ககாரிக்ரக ஏற்கப்பட்டதும்.29  

5349 இப்னு ைிஹாப் (முஹம்மத் பின் முஸ்லிம்) அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) 
அவர்கள் கூைியதாவது: என்னிடம் ெயதீ் பின் அல்முெய்யப், உர்வா பின் 
அஸ்ஸுரபர், அல்கமா பின் வக்காஸ், உரப துல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் 
பின் உத்பா பின் மஸ்ஊத் (ைஹ்) ஆகிகயார் நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் குைித்து அவதூறு கூைியவர்கள் என்ன 
தொன்னார்கள் என்பது பற்ைியும், அவதூறு கற்பித்தவர்கள் 
தொன்னவற்ைிலிருந்து ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் தூய்ரமயானவர்கதளன்று 
அல்லாஹ் (குர்ஆனில்) அைிவிப்புச் தெய்தரதப் பற்ைியும் ததரிவித்தனர். 
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கமற்கண்ட நால்வரில் ஒவ்தவாருவரும் இந்தச் ெம்பவத்தில் ஆளுக்தகாரு 
பகுதியி ரன எனக்கு அைிவித்தனர். அவர்களில் ெிலர் கவறுெிலரைவிட 
ஹதீரஸ நன்கு மனனமிட்டு ரவத்திருந்தாலும், ஒருவைது அைிவிப்பு மற்ை 
வைது அைிவிப்ரப உறுதிப்படுத்தும் வரகயில் அரமந்திருந்தது. அவர்கள் 
ஒவ்தவாருவரும் அைிவித்தரத நான் மனனமிட்டுள்களன். ஒருவைது அைிவிப்பு 
மற்ைவைது அைிவிப்ரப உறுதிப்படுத்துகிைது. அவர்கள் (நால்வரும்) 
கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (எங்ககனும் பயணம்) 
புைப்பட விரும்பினால், தம் துரணவியரிரடகய (எவரைத் தம்முடன் 
அரழத்துச் தெல்வது எனத் தீர்மானித்திட) ெீட்டுக் குலுக்கிப் கபாடுவார்கள். 
அவர்களில் எவைது (தபயருள்ள) ெீட்டு வருகிைகதா அவரைத் தம்முடன் 
அரழத்துக்தகாண்டு தெல்வார்கள். இவ்வாகை அவர்கள் தாம் கமற்தகாண்ட 
(பனுல் முஸ்தலிக் என்ை) ஒரு கபாரின்கபாது, எங்களிரடகய ெீட்டுக் குலுக்கிப் 
கபாட்டார்கள். அதில் எனது (தபயருள்ள) ெீட்டு வந்தது. ஆககவ, நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (பயணம்) புைப்பட்டுச் தென்கைன். 
இது (தபண்கள் கரடப்பிடிக்க கவண்டிய "ஹிஜாப்' எனும்) "பர்தா' ெட்டம் 
அருளப்பட்ட பிைகு நடந்ததாகும். (அப்பயணத்தின்கபாது) நான் எனது ஒட்டகச் 
ெிவிரகயில் ரவத்துத் தூக்கிச் தெல்லப்படுகவன். பயணத்தினிரடகய 
அதனுள் நான் இருக்கும் நிரலயிகலகய கீகழ இைக்கிரவக்கவும்படுகவன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்தப் கபார் முடிந்து (தவற்ைியுடன்) 
திரும்பிக் தகாண்டிருந்தகபாது, நாங்கள் மதீனாரவ தநருங்கியதும் இைவு 
கவரளயில் (ஓரிடத்தில்) தங்கும்படி அைிவிப்புச் தெய்தார்கள். அவர்கள் 
தங்கும்படி அைிவிப்புச் தெய்தகபாது நான் (ெிவிரகயிலிருந்து) எழுந்து 

(இயற்ரகக் கடரன நிரைகவற்றுவதற்காக மரைவிடம் கதடி) பரடரயக் 
கடந்து (தனியாகச்) தென்கைன். எனது இயற்ரகத் கதரவரய நான் 
முடித்துக்தகாண்டபின் முகாரம கநாக்கி வந்கதன். அப்கபாது (என் 
கழுத்திலிருந்து யமன் நாட்டு) "ழஃபாரீ' நகை முத்து மாரலதயான்று அறுந்து 
(விழுந்து)விட்டது. ஆககவ, நான் திரும்பிச் தென்று என் மாரலரயத் 

கதடலாகனன். அரதத் துழாவிக் தகாண்டிருந்தது, (நான் ெீக்கிைம் திரும்பிவந்து 
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பரடயினருடன் கெைவிடாமல்) என்ரனத் தடுத்துவிட்டது. எனக்காகச் 
ெிவிரகரய ஒட்டகத்தில் (ஏற்ைிக்) கட்டும் குழுவினர் என் ெிவிரகக்குள் நான் 
இருப்பதாக எண்ணிக்தகாண்டு அரதத் தூக்கி, நான் பயணம் தெய்துவந்த 
ஒட்டகத் தின் மீது ரவத்துக் கட்டிவிட்டனர். அந்தக் காலகட்டத்தில் தபண்கள் 
தமலிந் தவர்களாக இருந்தனர். உடல் கனக்கும் அளவுக்கு அவர்களுக்குச் 
ெரத கபாட்டிருக்க வில்ரல. (அப்கபாரதய) தபண்கள் ெிைிதளவு உணரவகய 
உண்பார்கள். ஆககவ, அந்தச் ெிவிரகரயத் தூக்கியகபாதும் அரத ஒட்டகத் 
தில் ரவத்துக் கட்டியகபாதும் அது கனமில்லா மல் இருந்தரத அம்மக்கள் 

வித்தியாெமாகக் கருதவில்ரல. கமலும், நான் அப்கபாது வயது குரைந்த 

இளம்தபண்ணாககவறு இருந்கதன். எனகவ, அவர்கள் ஒட்டகத்ரதக் கிளப்பி 
(அதில் நானிருப்பதாக நிரனத்து)க்தகாண்டு தென்றுவிட்டனர். பரட கடந்து 
தென்ை பிைகு, (காணாமற்கபான) கழுத்து மாரல கிரடத்து விட்டது. நான் 
அவர்கள் தங்கியிருந்த இடத்திற்கு வந்கதன். அங்கு அரழப்பதற்கு 
யாருமில்ரல; பதிலளிப்பதற்கும் எவருமில்ரல. எனகவ, நான் (ஏற்தகனகவ) 
தங்கியிருந்த இடத்ரத நாடிப் கபாகனன். நான் காணாமல் கபாயிருப்பரத 

அைிந்து பரடயினர் நிச்ெயம் என்னிடம் திரும்பி வருவார்கள் என்று நான் 

கருதிகனன். நான் எனது இடத்தில் அமர்ந்திருக்க, என் கண்ணில் உைக்கம் 

கமலிட்டது. நான் தூங்கிவிட்கடன். பரட தென்ைதற்குப் பின்னர் (பரடயினர் 
முகாமிட்டிருந்த இடத்தில் தவை விட்டுச் தென்ை தபாருட்கரள எடுத்துச் 
தெல்வதற்காக) ஸஃப்வான் பின் முஅத்தல் அஸ்ஸுலமீ அத்தக்வான ீஎன்பார் 
இைவின் பிற்பகுதியில் புைப்பட்டு, நான் தங்கியிருந்த இடத்திற்கு அருகில் 
அதிகாரலயில் வந்துகெர்ந்தார். அங்கக தூங்கிக்தகாண்டிருந்த ஒரு மனிதனின் 
உருவத்ரதப் பார்க்ககவ அவர் என்னிடம் வந்தார். என்ரனப் பார்த்ததும் அவர் 
அரடயாளமும் கண்டுதகாண்டார். பர்தாவுரடய ெட்டம் அருளப்படுவதற்கு 
முன்னர் அவர் என்ரனப் பார்த்திருந்தார். அவர் என்ரன அைிந்துதகாண்டு, 

"இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இரலஹி ைாஜிஊன்' (நாம் அல்லாஹ்வுக்கக 
உரியவர்கள். கமலும், நாம் அவனிடகம திரும்பிச் தெல்லவிருக்கிகைாம்) என்று 
அவர் கூைிய ெப்தத்ரதக் ககட்டு நான் கண் விழித்கதன். உடகன எனது 
கமலங்கியால் முகத்ரத மரைத்துக்தகாண்கடன். அல்லாஹ்வின் மீது 
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ெத்தியமாக! அவர் என்னிடம் ஒரு வார்த்ரதகூடப் கபெவில்ரல. அவர் 
"இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இரலஹி ைாஜி ஊன்' என்று கூைியரதத் 
தவிை கவதைரதயும் அவரிடமிருந்து நான் தெவியுைவுமில்ரல. பிைகு அவர் 
தமது ஒட்டகத்ரத மண்டியிடச் தெய்து (நான் ஏைிக்தகாள்வதற்கு ஏதுவாக) 
அதன் முன்னங்காரல (தமது காலால்) மிதித்துக்தகாள்ள, நான் அதில் 
ஏைிக்தகாண் கடன். அவர் நானிருந்த ஒட்டகத்ரத இழுத்துச் தெல்லலானார். 
இறுதியில் பரடயினர் (மதிய ஓய்வுக்காக) நண்பகல் தவயில் கநைத்தில் 

(ஓரிடத்தில்) தங்கி விட்ட பின்னர் நாங்கள் அவர்கரளச் தென்ை ரடந்கதாம். 
அப்கபாது (எங்கள் இருவரையும் கண்டு அவதூறு கபெி) என் விையத்தில் 

அழிந்தவர்கள் அழிந்துகபானார்கள். என்மீது அவதூறு (பிைொைம்) தெய்ததில் 

தபரும் பங்கு எடுத்துக்தகாண்டிருந்தவன் அப்துல்லாஹ் பின் உரப பின் 
ெலூல் (எனும் நயவஞ்ெகர் களின் தரலவன்) ஆவான். பிைகு நாங்கள் 
(அரனவரும்) மதீனா வந்தரடந்கதாம். நாங்கள் மதீனா வந்தபின் ஒரு மாத 
காலம் நான் கநாயுற்றுவிட்கடன். மக்ககளா அவதூறு கற்பித்தவர்களின் 
தொல்லில் மூழ்கிப்கபாயிருந் தார்கள். இந்த அவதூறு எதுவுகம எனக்குத் 
ததரியாது. நான் கநாயுறும்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
என்னிடம் வழக்கமாகக் காட்டு கின்ை பரிரவ (இம்முரை நான் 
கநாயுற்ைிருந்தகபாது) அவர்களிடம் காண முடியாமல்கபானது எனக்குச் 
ெந்கதகத்ரத ஏற்படுத்தியது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
வருவார்கள்; ெலாம் தொல்வார்கள்; பிைகு "எப்படி இருக்கிைாய்?' என்று 
ககட்பார்கள். அவ்வளவுதான். இதுகவ எனக்குச் ெந்கதகத்ரத ஏற்படுத்தியது. 
(என்ரனப் பற்ைி தவளிகய கபெப்பட்டுவந்த) அந்தத் தீய தொல் பற்ைி ஒரு 
ெிைிதும் (உடல் நலம் கதறுவதற்குமுன்) எனக்குத் ததரியாது. கநாயிலிருந்து 
குணமரடந்தபின் நானும் மிஸ்தஹின் தாயாரும் நாங்கள் கழிப்பிடமாகப் 
பயன் படுத்திவந்த "மனாஸிஉ' (எனப்படும் புைநகர்ப் பகுதிரய) கநாக்கிச் 
தென்கைாம். நாங்கள் இைவு கநைங் களில் மட்டுகம இவ்வாறு தெல்கவாம். 
எங்கள் வடீுகளுக்கு அருகிகலகய கழிப்பிடங்கரள அரமத் துக்தகாள்வதற்கு 
முன்னால் இவ்வாறு (புைநகர்ப் பகுதிகளுக்கு) நாங்கள் 
தென்றுதகாண்டிருந்கதாம். கழிப்பிடம் கநாக்கி தவளிகய தெல்லும் எங்களது 
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இந்தப் பழக்கம் பண்ரடய அைபுகளின் பழக்கத்ரத ஒத்ததாயிருந்தது. அன்று 
நாங்கள் எங்கள் வடீுகளுக்கு அருகிகலகய கழிப்பிடங்கள் அரமப்பரதத் 
ததாந்தைவாகக் கருதிவந்கதாம். நானும் உம்மு மிஸ்தஹும் நடந்கதாம். அவர் 
அபூருஹ்ம் பின் அப்தில் முத்தலிப் பின் அப்தி மனாஃப் அவர்களின் 
புதல்வியாவார். (என் தந்ரத) அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களின் தாயின் ெககாதரியான 
"(ைாயித்தா) பின்த் ஸக்ர் பின் ஆமிர்'தான் உம்மு மிஸ்தஹின் தாயாைாவார். 
உம்மு மிஸ்தஹின் புதல்வகை மிஸ்தஹ் பின் உஸாஸா பின் அப்பாத் பின் 
முத்தலிப் ஆவார். ஆக, (என் உைவினைான) அபூருஹ்மின் மகள் உம்மு 
மிஸ்தஹும் நானும் எங்கள் இயற்ரகக் கடரன முடித்துக்தகாண்டு எனது 
வடீு கநாக்கித் திரும்பிக்தகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது உம்மு மிஸ்தஹ் தமது 
ஆரடயில் இடைிக்தகாண்டார். உடகன அவர், "மிஸ்தஹ் நாெமாகட்டும்' என்று 
(தம் புதல்வரைச் ெபித்த வைாகக்) கூைினார். நான் அவரிடம், "மிக கமாெ மான 
தொல்ரலச் தொல்லிவிட்டீர். பத்ருப் கபாரில் கலந்துதகாண்ட ஒரு 
மனிதரையா ஏசு கிைரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர், "அம்மா! அவர் 
என்ன தொன்னார் என்பரத நீங்கள் ககள்விப்பட வில்ரலயா?'' என்று ககட்டார். 
"என்ன தொன்னார்?'' என நான் வினவ, அவதூறு கற்பித்தவர்கள் தொன்ன 
(அபாண்டத்)ரத அப்கபாது அவர் எனக்குத் ததரிவித்தார். அரதக் ககட்டு எனது 
உடல்நிரல இன்னும் கமாெமாகிவிட்டது. நான் எனது வடீ்டுக்குத் திரும்பி 
வந்தகபாது, (என் கணவர்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் வந்து 
எனக்கு ெலாம் தொல்லிவிட்டு, "எப்படி இருக்கிைாய்?'' என்று ககட்டார்கள். 
அப்கபாது நான், "என் தாய் தந்ரதயரிடம் தெல்ல எனக்கு அனுமதி 
தருவரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். (உண்ரம யிகலகய அப்படிதயாரு வதந்தி 
உலவுகிைதா என்று விொரித்து என்மீதான அவதூறு) தெய்திரய என் 

தபற்கைாரிடமிருந்து (அைிந்து) உறுதிப்படுத்திக்தகாள்ளகவ அப்கபாது நான் 

விரும்பிகனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு 
அனுமதியளித்தார்கள். உடகன நான் என் தபற்கைாரிடம் வந்(து கெர்ந்)கதன். 
நான் என் தாயாரிடம், "அம்மா! மக்கள் (என்ரனப் பற்ைி) என்ன 

கபெிக்தகாள்கிைார்கள்?'' என்று ககட்கடன். என் தாயார், "அன்பு மககள! உன்மீது 

(இந்த விையத்ரதப்) தபரிதுபடுத்திக்தகாள்ளாகத. அல்லாஹ்வின் 
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மீதாரணயாக! ெக்களத்திகள் பலரும் இருக்க, தம் கணவரிடம் 
பிரியத்துக்குரியவளாக இருக்கும் அழதகாளிரும் தபண்ரணக் குைித்து 
அவளுரடய ெக்களத்திகள் அதிகமாக (வதந்திகள்) கபெத்தான் தெய்வார்கள். 
அவ்வாறு கபொமலிருப்பது (தபரும்பாலும்) குரைகவயாகும்'' என்று கூைினார். 
நான் "சுப்ஹானல்லாஹ் (அல்லாஹ் தூயவன்) இப்படியா மக்கள் 
கபெிவிட்டார்கள்!'' என்று (வியப்புடன்) தொன்கனன். அன்ைிைவு விடிய விடிய 
நான் அழுகதன். என் கண்ணரீும் நிற்கவில்ரல; உைக்கமும் என்ரனத் 
தழுவவில்ரல. காரல கநைம் வந்தகபாதும் அழுகதன். (இதற்கிரடயில்) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் மரனவிரய (அதாவது என்ரன)ப் 
பிரிந்துவிடுவது குைித்து ஆகலா ெரன ககட்பதற்காக அலீ பின் அபதீாலிப் 

(ைலி) அவர்கரளயும், உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கரளயும் 
அரழத்தார்கள். அத்தருணத் தில் கவத அைிவிப்பு (வஹ)ீ தாமதமாயிருந்தது. 
உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்ககளா, நான் நிைபைாதி எனத் தாம் 
அைிந்துள்ளரதயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உள்ளத்தில் 
(குடும்பத்தார்மீது) இருந்த பாெத் தில் தாம் அைிந்துள்ளரதயும் ரவத்து ஆகலா 
ெரன கூைினார்கள். "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அவர்கள் உங்கள் துரணவியர். 
அவர்களிடம் நல்ல(குணத்)ரதத் தவிை கவதைரதயும் நான் அைியவில்ரல'' 

என்று உொமா (ைலி) அவர்கள் தொன்னார்கள். அலீ பின் அபதீாலிப் அவர்ககளா 
(நபியவர்களின் மன கவதரனரயக் குரைக்கும் விதமாக), "அல்லாஹ் 
உங்களுக்கு எந்த தநருக்கடிரயயும் ஏற்படுத்தவில்ரல. ஆயிைா அன்ைி 
மரனவியர் பலர் இருக்கின்ைனகை! பணிப்தபண் (பரீைா) இடம் ககட்டால், 

அவள் உங்களிடம் உண்ரமரயச் தொல்வாள்'' என்று கூைினார்கள். ஆககவ, 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (பணிப்தபண்) பரீைாரவ அரழத்து, 

"பரீைா! ஆயிைாவிடம் உனக்குச் ெந்கதகத்ரத ஏற்படுத்தும் (தெயல்) 
எரதயாவது நீ பார்த்திருக்கிைாயா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு பரீைா, 

"தங்கரளச் ெத்திய (மார்க்க)த்துடன் அனுப்பியவன் மீதாரண யாக! அவர், தம் 
வடீ்டாரின் குரழத்த மாரவ அப்படிகய விட்டுவிட்டு உைங்கிப்கபாய்விடுவார். 
வடீ்டிலுள்ள ஆடு வந்து அரதத் தின்றுவிடும். அத்தரகய (விவைமும்) 
வயது(ம்) குரைந்த இளம் தபண் என்பரதத் தவிை, அவரைக் குரை 
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தொல்லக்கூடிய விையம் எரதயும் அவரிடம் நான் பார்க்கவில்ரல'' என்று 
பதில் கூைினார். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அப்துல்லாஹ் 
பின் உரப பின் ெலூலுக்கு எதிைாக உதவி ககாரியபடி தொற்தபாழிவு கமரட 
(மிம்பர்)மீது நின்ைார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொற்தபாழிவு 
கமரட மீதிருந்தபடி, "முஸ்லிம் ெமுதாயகம! என் வடீ்டார் விையத் தில் 
(வதந்தி கிளப்பி எனக்கு) மனகவதரனரய அளித்த ஒரு மனிதனுக்தகதிைாக 
எனக்கு உதவி புரிபவர் யார்? ஏதனனில், அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! என் 
வடீ்டாரிடம் நான் நல்லரதகய அைிகவன். அவர்கள் (அவதூறு கிளப்பி கயார்) 
ஒரு மனிதரை (என் வடீ்டாருடன் இரணத்து) அவதூறு கூைியுள்ளனர். அந்த 
மனிதரைப் பற்ைியும் நான் நல்லரதகய அைி கவன். நான் இருக்கும்கபாதுதான் 
அவர் என் வடீ்டிற்கு வந்திருக்கிைார் (தனியாக வந்த தில்ரல)'' என்று 
கூைினார்கள். உடகன (அவ்ஸ் கூட்டத்ரதச் கெர்ந்த) ெஅத் பின் முஆத் 
அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் எழுந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
அவனுக்தகதிைாகத் தங்களுக்கு நான் உதவு கிகைன். அவன் (எங்கள்) அவ்ஸ் 
குலத்ரதச் கெர்ந்தவனாயிருந்தால், அவனது கழுத்ரத நாங்கள் 
துண்டித்துவிடுகிகைாம். அவன் எங்கள் ெககாதைர்களான "கஸ்ைஜ்' குலத்ரதச் 
கெர்ந்தவனாக இருந்தால், (என்ன தெய்ய கவண்டுதமன்று) தாங்கள் எங்களுக்கு 
உத்தைவிடுங்கள். தங்கள் உத்தைரவ நாங்கள் தெய்து முடிக்கி கைாம்'' என்று 
கூைினார்கள். உடகன கஸ்ைஜ் குலத்தின் தரலவைான ெஅத் பின் உபாதா 
எழுந்தார். இவர் (அதற்குமுன்) நல்ல மனிதைாகத்தான் இருந்தார். குல 
மாச்ெரியம் அவரை விவைமில்லாமல் கபெ ரவத்துவிட்டது. அவர் (அவ்ஸ் 
குலத்தவைான) ெஅத் பின் முஆரத கநாக்கி, "அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியமாக! 
தவைாகச் தொல்லிவிட்டீர். அவரன நீர் தகால்லமாட்டீர். அவரனக் தகால்ல 
உம்மால் முடியவும் தெய்யாது'' என்று தொன்னார். உடகன உரெத் பின் 
ஹுரளர் (ைலி) அவர்கள் எழுந்து நின்ைார். இவர் (அவ்ஸ் குலத்ரதச் கெர்ந்த) 
ெஅத் பின் முஆத் (ைலி) அவர்களின் தந்ரதயின் ெககாதைர் புதல்வர் ஆவார். 
உரெத் (ைலி) அவர்கள் ெஅத் பின் உபாதா அவர்களிடம் "நீர்தான் தவைாகப் 
கபெினரீ். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அவரன நாங்கள் தகான்கை 
தீருகவாம். நீர் ஒரு நயவஞ்ெகர். அதனால்தான் நயவஞ்ெகர்களுக்காக 

2521

ஸஹஹீ் முஸ்லலம்
பாவமீட்சச 



 
 
 

வாதாடுகின்ைரீ்'' என்று தொன்னார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
தொற்தபாழிவு கமரடமீது நின்றுதகாண்டிருக்க, அவ்ஸ், கஸ்ைஜ் ஆகிய இரு 
குலத்தாரும் ஒருவர் மீததாருவர் பாய்ந்து ெண்ரடயிட்டுக்தகாள்ளத் தயாைாகி 
விட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (கமரடயிலிருந்து இைங்கி) 
அவர்கள் அரனவரும் தமௌனமாகும்வரை அவர்கரள 

அரமதிப்படுத்திக்தகாண்டிருந்தார்கள். பிைகு தாமும் அரமதியாகி 
விட்டார்கள். ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: அன்ரைய நாள் 
முழுவதும் நான் அழுது தகாண்கடயிருந்கதன். என் கண்ணரீும் ஓய வில்ரல; 

என்ரன உைக்கமும் தழுவவில்ரல. அடுத்த நாள் இைவும் அழுதுதகாண்டிருந் 

கதன். அப்கபாதும் என் கண்ணரீும் ஓய வில்ரல; என்ரன உைக்கமும் 
தழுவவில்ரல. அழுரக என் ஈைரலப் பிளந்துவிடுகமா என என் தபற்கைார் 
எண்ணி (கலங்கி)க்தகாண்டி ருந்தனர். நான் அழுதுதகாண்டிருக்க, என்னருகில் 
என் தாய் தந்ரதயர் அமர்ந்துதகாண்டிருந்த கபாது, அன்ொரிப் தபண் ஒருவர் 
வந்து என் னிடம் (உள்கள வை) அனுமதி ககாரினார். நான் அவருக்கு 
அனுமதியளித்தவுடன் அவரும் அழுதபடி அமர்ந்துதகாண்டார். நாங்கள் 
இவ்வாறு இருக்ரகயில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்க ளிடம் 

வந்து ெலாம் கூைிவிட்டு அமர்ந்தார்கள். (என்ரனப் பற்ைி) அவதூறு 
தொல்லப்பட்ட நாளிலிருந்து அவர்கள் என்னருகக அமர்ந்ததில்ரல. ஒரு மாத 
காலம்வரை என் விையத்தில் (அல்லாஹ்விடமிருந்து தீர்ப்பு) எதுவும் 
அவர்களுக்கு "வஹ'ீயாக அருளப்படாமகலகய இருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அமர்ந்தபின், ஏகத்துவ உறுதிதமாழி கூைி (இரைவரனப் 
புகழ்ந்துவிட்டு), "ஆயிைா! உன்ரனக் குைித்து இன்னின்னவாறு எனக்குச் 
தெய்தி வந்தது. நீ நிைபைாதி யாக இருந்தால், அல்லாஹ் விரைவில் உன்ரனக் 
குற்ைமற்ைவள் என்று (வஹயீின் மூலம்) அைிவித்து விடுவான். (ஒருகால்) நீ 
குற்ைகமதும் தெய்திருந்தால், அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்புக் ககாரி அவன் 

பக்கம் திரும்பிவிடு. ஏதனனில், அடியான் தனது பாவத்ரத ஒப்புக்தகாண்டு, 

(மனம் திருந்தி) பாவ மன்னிப்புக் ககாரினால், அவனது ககாரிக்ரகரய ஏற்று 
அவரன அல்லாஹ் மன்னிக்கின்ைான்'' என்று தொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது கபச்ரெ முடித்தகபாது, எனது கண்ணரீ் (முழுவது 
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மாக) நின்றுகபாய்விட்டிருந்தது. அதில் ஒரு துளியும் (எஞ்ெியிருப்பதாக) நான் 
உணைவில்ரல. அப்கபாது நான் என் தந்ரத (அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களிடம், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொன்னதற்குப் பதில் தொல்லுங்கள்'' 

என்கைன். அதற்கு என் தந்ரத, "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் என்ன (பதில்) தொல்வது என்பகத எனக்குத் ததரிய 
வில்ரல'' என்று கூைினார்கள். பிைகு நான் என் தாயார் (உம்மு ரூமான்) 
அவர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பதில் கூறுங்கள்'' 

என்று தொன்கனன். அதற்கு என் தாயார், "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு என்ன பதில் தொல்வது என்பகத எனக்குத் ததரியவில்ரல'' 

என்று கூைினார்கள். அதற்கு நான், "நாகனா வயது குரைந்த இளம்தபண். 
குர்ஆனிலிருந்து நிரையத் ததரியாதவள். இந்நிரலயில் (மக்கள் என்ரனப் 
பற்ைிப் கபெிக்தகாண்ட) இந்தச் தெய்திரய நீங்கள் ககட்டிருக்கிைரீ்கள். அது 
உங்கள் மனங்களில் பதிந்துகபாய், அரத உண்ரம என்று நீங்கள் 
நம்பிவிட்டீர்கள் என்பரத அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக நான் அைிகவன். 
ஆககவ, உங்களிடம் நான் குற்ைமற்ைவள் என்று கூைினால், -நான் 
குற்ைமற்ைவள் என்பது அல்லாஹ்வுக்குத் ததரியும்- அரத நீங்கள் 
நம்பப்கபாவதில்ரல. நான் (குற்ைம்) ஏகதனும் புரிந்திருப்பதாக 
ஒப்புக்தகாண்டால், -நான் குற்ைமற்ைவள் என்பது அல்லாஹ்வுக்குத் ததரியும்- 
நான் தொல்வரத அப்படிகய (உண்ரம என்று ஏற்று) என்ரன 
நம்பிவிடுவரீ்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (எனக்கும்) உங்களுக்கும் நபி 
யூசுஃப் (அரல) அவர்களின் தந்ரத (நபி யஅகூப் - அரல) அவர்கரளகய 
உவமானமாகக் காண்கிகைன் (அதாவது:) "(இரதச்) ெகித்துக்தகாள்வகத நல்லது; 

நீங்கள் புரனந்து தொல்லும் விையத்தில் அல்லாஹ்விடம்தான் நான் 
பாதுகாப்புக் ககாை கவண்டும்'' ( 12: 18) என்று (யஅகூப் (அரல) அவர்கள் 
கூைியரதச்) தொன்கனன். பிைகு படுக்ரகயில் திரும்பிப் படுத்துக்தகாண்கடன். 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அப்கபாது நான் குற்ைமற்ைவள் என்பரதயும், 

நான் குற்ைமற்ைவள் என நிச்ெயம் அல்லாஹ் அைிவிப்பான் என்பரதயும் 
நன்கைிகவன். ஆயினும், அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! ஓதப்படுகின்ை 
வஹரீய (கவத அைிவிப்ரப) என் விையத்தில் அல்லாஹ் அருள்வான் என்று 
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நான் நிரனத்தும் பார்த்திருக்க வில்ரல. அல்லாஹ் என் ததாடர்பாக ஏகதனும் 
ஓதப்படுகின்ை ஒன்ரைச் தொல்கின்ை அளவுக்கு நான் உயர்ந்தவள் அல்லள் 
என்பகத என் மனத்தில் என்ரனப் பற்ைிய முடிவாக இருந்தது. மாைாக, 

அல்லாஹ் என்ரனக் குற்ைமற்ைவள் என அைிவிக்கும் ஒரு கனரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது உைக்கத்தில் காண்பார்கள் என்கை 
நான் எதிர்பார்த்திருந்கதன். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (எங்கள் வடீ்டில் 
அமர்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
எழுந்திருக்கவுமில்ரல; வடீ்டார் எவரும் தவளிகய தெல்லவுமில்ரல. 
அதற்குள் வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், தன் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு (குர்ஆன் வெனங்கரள) அருளத் ததாடங்கி விட்டான். உடகன 
அவர்களுக்கு (கவத அைிவிப்பு வருகின்ை கநைங்களில்) ஏற்படும் கடுரமயான 

ெிைம நிரல அவர்கரளப் பற்ைிக்தகாண்டது. அது கடுங்குளிர் 
காலமாயிருந்தும், அவர் களின் கமனியிலிருந்து வியர்ரவத் துளிகள் 
முத்துகரளப் கபான்று வழியத் ததாடங்கி விட்டன. அவர்களுக்கு 
அருளப்தபற்ை இரை வெனத்தின் பாைத்தினால்தான் (அவர்களுக்கு வியர்ரவ 
அரும்பி வழியுமளவுக்கு) இந்தச் ெிைம நிரல ஏற்பட்டது. அந்த நிரல 
அல்லாஹ்வின் தூதரைவிட்டு விலகியவுடன் (மகிழ்ச்ெி கயாடு) ெிரித்தவாகை 
அவர்கள் கபெிய முதல் வார்த்ரத, "ஆயிைா! நற்தெய்தி தபற்றுக்தகாள். 
அல்லாஹ் உன்ரனக் குற்ை மற்ைவள் என்று அைிவித்துவிட்டான்'' 

என்பதாககவ இருந்தது. உடகன என் தாயார் என்னிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் எழுந்துதெல்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு நான், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அவர்களிடம் நான் எழுந்து தெல்லமாட்கடன். 
என்ரனக் குற்ைமற்ைவள் என அைிவித்த அல்லாஹ்ரவகய புகழ்(ந்து 
அவனுக்கு நன்ைி தெலுத்து)கவன்'' என்று தொன்கனன். அப்கபாது வல்லரமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "அவதூறு கற்பித்தவர்கள் உங்களில் ஒரு 
குழுவினர்தான்'' என்று ததாடங்கும் பத்து வெனங்கரள (24: 1 1-20) அருளினான். 
என் குற்ைமற்ை நிரல ததாடர்பாக வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் 
இந்த வெனங்கரள அருளியகபாது, (என் தந்ரத) அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (என் மகள்) ஆயிைா குைித்து "மிஸ்தஹ்' 

2524

ஸஹஹீ் முஸ்லலம்
பாவமீட்சச 



 
 
 

அவதூறு கூைிய பின்பு ஒருகபாதும் அவருக்காக நான் ெிைிதும் 
தெலவிடமாட்கடன்'' என்று (ெத்தியமிட்டுக்) கூைினார்கள். மிஸ்தஹ் பின் 
உஸாஸா (தாய் வழியில்) தமக்கு உைவினர் என்பதாலும், அவர் ஏரழ 
என்பதாலும் அவருக்காக அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் உதவித் ததாரக 
வழங்கிவந்தார்கள். அப்கபாது வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், 

"உங்களில் தெல்வமும் தயாள குணமும் பரடத்கதார் (தம்) 
உைவினர்களுக்ககா ஏரழகளுக்ககா அல்லாஹ்வின் பாரதயில் ஹிஜ்ைத் 
தெய்த வர்களுக்ககா எதுவும் வழங்கமாட்கடன் என்று ெத்தியம் தெய்ய 

கவண்டாம்'' என்று ததாடங்கி, "அல்லாஹ் உங்களுக்கு மன்னிப்பு வழங்குவரத 

நீங்கள் விரும்பமாட்டீர்களா...'' (24:22) என்பது வரையிலான வெனத்ரத 

அருளினான். -"அல்லாஹ்வின் கவதத்திலுள்ள வெனங் களிகலகய 
(இரைமன்னிப்ரப) மிகவும் எதிர் பார்க்கரவக்கும் வெனம் இதுதான்'' என்று 
அைிவிப்பாளர் அப்துல்லாஹ் பின் அல்முபாைக் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாக 
ஹிப்பான் பின் மூொ (ைஹ்) அவர்கள் ததரிவித்தார்கள்.-30 உடகன அபூபக்ர் 
(ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அல்லாஹ் எனக்கு மன்னிப்பு 
வழங்க கவண்டுதமன்கை நான் விரும்புகிகைன்'' என்று கூைிவிட்டு, 

மிஸ்தஹுக்கு ஏற்தகனகவ தாம் தெலவிட்டு வந்தரதத் திரும்பவும் 
ததாடைலானார்கள். "அவருக்கு(ச் தெய்யும் இந்த உதவிரய) ஒரு கபாதும் நான் 
நிறுத்தமாட்கடன்'' என்றும் தொன்னார்கள். (குர்ஆனில் எனது கற்தபாழுக்கம் 
குைித்த வெனங்கள் அருளப்படுவதற்கு முன்னால்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் என்ரனப் பற்ைித் தம்முரடய (இன்தனாரு) துரணவியான 
ரஸனப் பின்த் ஜஹ்ைிடம் விொரித்திருந்தார்கள். "(ரஸனகப!) நீ (ஆயிைா 
குைித்து) என்ன அைிந்திருக்கிைாய்? அல்லது பார்த்திருக்கிைாய்?'' என்று 
ககட்டார்கள். அதற்கு அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என் காரதயும் என் 
கண்ரணயும் (அவற்ைின்கமல் பழி கபாடாமல்) நான் பாதுகாத்துக்தகாள்கிகைன். 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! ஆயிைாரவக் குைித்து நான் நல்லரதகய 
அைிகவன்'' என்று கூைினார்கள். ரஸனப் அவர்கள்தான் நபி (ஸல்) அவர்களின் 
துரணவியரில் எனக்கு (அழகிலும் நபியின் அன்பிலும்) கபாட்டியாக 
இருந்தவர். ஆயினும், அல்லாஹ் அவரை (இரையச்ெமுரடய) கபணுத லான 
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பண்ரபக் தகாடுத்துப் பாதுகாத்திருந்தான். ஆனால், ரஸனபுக்காக 
அவருரடய ெககாதரி ஹம்னா பின்த் ஜஹ்ஷ் (என்னுடன்) 
கமாதிக்தகாள்ளலானார். (என் விையத்தில்) அவதூறு கபெி 
அழிந்துகபானவர்களுடன் அவரும் அழிந்துகபானார். அைிவிப்பாளர் ஸுஹ்ரீ 
(ைஹ்) அவர்கள், "இதுதான் அந்த (நால்வர்) குழுவிடமிருந்து எனக்குக் கிரடத்த 
அைிவிப்பாகும்'' என்று கூறுகிைார்கள். யூனுஸ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 

("ெஅத் பின் உபாதா அவர்கரளக் குலமாச்ெரி யம் விவைமில்லாமல் 
கபெரவத்துவிட்டது'' என்பதற்குப் பகைமாக) "குலமாச்ெரியம் அவரை 
உசுப்பிவிட்டது'' என்று இடம்தபற் றுள்ளது.3 1 இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாக வந்துள்ளது. 

 5350 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஃபுரலஹ் பின் 
சுரலமான் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "ெஅத் பின் உபாதா அவர்கரளக் 
குலமாச்ெரியம் விவை மில்லாமல் கபெரவத்துவிட்டது'' என்று இடம் 
தபற்றுள்ளது. ொலிஹ் பின் ரகொன் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 

"குலமாச்ெரியம் அவரை உசுப்பி விட்டது'' என்றும், உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் 
பின்வருமாறு கூைியதாகக் கூடுதலாகவும் இடம்தபற்றுள்ளது: ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் தமக்கு முன்னால் (அவதூறு கூைியவர்களில் ஒருவைான) 
ஹஸ்ஸான் பின் ஸாபித் (ைலி) அவர்கள் ஏெப்படுவரத விரும்பாதவர்களாக 

இருந்தார்கள். கமலும், "அந்த ஹஸ்ஸான் (ைலி) அவர்கள்தான், "(பரகவர்ககள!) 
என் தந்ரதயும், என் தந்ரதயின் தந்ரதயும், எனது மானமும் உங்களிடமிருந்து 

முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் மானத்ரதக் காக்கும் ககடயமாகும்' எனும் 
கவிரதரயச் தொன்னவர்'' என்றும் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள். 
கமலும், ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! எவரைக் 
குைித்து (அந்தப் பழிச்தொல்) தொல்லப்பட்டகதா அந்த மனிதர் (ஸஃப்வான், தம் 
அன்ரனயான என்னுடன் தம்ரம இரணத்து அவதூறு கபசுவரதக் ககட்டு), 
"சுப்ஹானல்லாஹ் (அல்லாஹ் தூயவன்); எனது உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா 
அவன்மீது ெத்தியமாக! நான் ஒருகபாதும் எந்த (அந்நியப்) தபண்ணின் 
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ஆரடரயயும் அகற்ைியதில்ரல'' என்று கூைினார். அதன் பிைகு அவர் 
அல்லாஹ்வின் பாரதயில் (உயிர்த் தியாகியாகக்) தகால்லப்பட்டார்'' என்று 
கூைியதாகக் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. யஅகூப் பின் இப்ைாஹமீ் (ைஹ்) 
அவர் களது அைிவிப்பில், "பரடயினர் கடுரமயான தவயிலுள்ள நண்பகல் 
கநைத்தில் (மதிய ஓய்வுக்காக) இைங்கித் தங்கியிருந்தனர் ("மூஇரீன ஃப ீ
நஹ்ரிழ் ழஹைீா')'' என்று இடம் தபற்றுள்ளது. அப்துர் ைஸ்ஸாக் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "மூஃகிரீன' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. அப்து பின் 
ஹுரமத் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் அப்துர் ைஸ்ஸாக் (ைஹ்) 
அவர்களி டம் "மூஃகிரீன் என்பதற்குப் தபாருள் என்ன?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அவர்கள், "(அதன் கவர்ச்தொல்லான) "வஃக்ைத்' என்பது "கடுரம யான 
தவயிரலக் குைிக்கும்'' என்ைார்கள். 

 535 1 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பா ளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் பின்வருமாறு 
இடம்தபற்றுள்ளது: ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: என்ரனப் பற்ைி 
அவதூறு கபெப்பட்டகபாது, எனக்கு இன்னும் அரதப் பற்ைி ததரிந்திைாத 
நிரலயில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்ரனப் பற்ைி 
உரையாற்ை மக்களிரடகய) எழுந்து நின்ைார்கள். ஏகத்துவ உறுதிதமாழி கூைி, 
அல்லாஹ்ரவ அவன் தகுதிக்ககற்ப கபாற்ைிப் புகழ்ந்துவிட்டு, "என் வடீ்டார்மீது 
அபாண்டமாகப் பழி சுமத்தியவர்கள் விையத்தில் (அவர்கரள என்ன தெய்வ 
ததன்று) எனக்கு ஆகலாெரன கூறுங்கள். அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியமாக! 
என் வடீ்டாரிடம் எந்தக் தகட்டப் பழக்கத்ரதயும் நான் காணவில்ரல. 
அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! எவரிடம் எந்தத் தீய நடத்ரதரயயும் நான் 
காணவில்ரலகயா அத்தரகய ஒருவருடன் என் வடீ்டாரை இரணத்து 
அவர்கள் பழி சுமத்தியுள்ளார்கள். நான் இருக்கும்கபாகத தவிை கவதைப்கபாதும் 
அவர் என் வடீ்டி னுள் நுரழந்ததில்ரல. நான் பயணத்தில் தவளிகய 
தெல்லும்கபாததல்லாம், அவரும் என்னுடகனகய இருப்பார்'' என்று 
தொன்னார்கள் என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகி மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. கமலும், இந்த 
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அைிவிப்புகளில், "அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் 
வடீ்டிற்கு வந்திருந்து என் பணிப்தபண்ணிடம் என்ரனப் பற்ைிக் 

ககட்டிருந்தார்கள். அவள், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! ஆடு நுரழந்து 
அவர் "குரழத்துரவத்த மாரவ' அல்லது "அவர் பிரெந்துரவத்த மாரவ'த் 
தின்றுவிட்டுச் தெல்லும் அளவுக்கு (தமய்மைந்து) உைங்கி விடுவார் என்பரதத் 
தவிை கவறு எந்தக் குரைரயயும் நான் (ஆயிைாவிடம்) அைிய வில்ரல'' 

என்று தொல்லியிருந்தாள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்களின் கதாழர் களில் 
ஒருவர் அவரள அதட்டி, "அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
உண்ரம ரயச் தொல்'' என்று அவளிடம் தவளிப்பரட யாக விையத்ரத 
விளக்கினார். அப்கபாது அவள், "அல்லாஹ் தூயவன். அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! தபாற் தகால்லன், (தூய்ரமயான) ெிவப்புத் தங்கக் கட்டிரய 
எப்படி மாசு மருவற்ைதாகக் கருது வாகனா அவ்வாகை நான் அவரைக் கருது 
கிகைன்'' என்று தொன்னாள். எந்த மனிதருடன் (என்ரன இரணத்து) அவதூறு 
கபெப்பட்டகதா அந்த மனிதருக்கும் இந்த விையம் எட்டியது. அவர் 
"சுப்ஹானல் லாஹ் (அல்லாஹ் தூயவன்). நான் ஒருகபாதும் எந்த (அந்நியப்) 
தபண்ணின் ஆரடரயயும் அகற்ைியதில்ரலகய!'' என்று தொன்னார். பிைகு 
அவர் அல்லாஹ்வின் பாரதயில் (ஓர் அைப்கபாரில்) வைீமைணம் அரடந்தார். 
கமலும், ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் இவ்வாறு கூைியதாகக் கூடுதலாக 
இடம்தபற்றுள்ளது: (முஸ்லிம் களில்) அரதப் பற்ைிப் கபெியவர்கள் 
மிஸ்தஹும் ஹம்னாவும் ஹஸ்ஸானும் ஆவர். நயவஞ்ெகன் "அப்துல்லாஹ் 
பின் உரப'தான் (நடக்காத ஒன்ரை நடந்ததாக) கஜாடித்து, அரதப் 
பைப்பிவந்தவன் ஆவான். அவதூறு பைப்பியவர்களில் தபரும்பங்கு 
வகித்தவனும் அவன்தான்; ஹம்னாவும்கூட.  

பாடம் :  1 1 நபி (ஸல்) அவர்களின் அடிரமப் தபண்மீது சுமத்தப்பட்ட 
அவதூறுக் குற்ைச்ொட்டு உண்ரமக்குப் புைம்பானதாகும்.  

5352 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களின் அடிரமப் தபண்ணுடன் இரணத்து ஒரு மனிதர் அவதூறு 
தொல்லப்பட்டார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அலீ (ைலி) 
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அவர்களிடம், "நீங்கள் தென்று அவருரடய கழுத்ரத தவட்டிவிடுங்கள்'' என்று 

தொன்னார்கள். அவ்வாகை அலீ (ைலி) அவர்கள் தென்ை கபாது, அவர் (சுற்றுச் 
சுவர் இல்லாத) ஒரு கிணற்ைில் குளித்துக்தகாண்டிருந்தார். அவரி டம் அலீ 
(ைலி) அவர்கள், "கமகல வா'' என்று தமது ரகரயக் தகாடுத்து அவரை 
தவளிகயற்ைினார்கள். அப்கபாது அவர் இன உறுப்பு துண்டிக்கப்பட்டவைாக, இன 
உறுப்கப அற்ைவைாக இருந்தார். ஆககவ, அலீ (ைலி) அவர்கள் அவரை(க் 
தகால்லாமல்) விட்டுவிட்டார்கள். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அவர் இன உறுப்பு 
துண்டிக்கப்பட்டவர்; இன உறுப்கப அற்ைவர் ஆவார்'' என்று தொன்னார்கள்.32  
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அத்தியாயம் - 50 : நயவஞ்ெகர்களின் தன்ரமகளும் அவர்களுக்கான 
விதிகளும் 1 

ஹதீஸ் 5353 - 5378 
 

5353 ரஸத் பின் அர்கம் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு பயணத்திற்காகப் புைப்பட் கடாம்.2 

அப்பயணத்தில் (உணவுப் பற்ைாக் குரையால்) மக்களுக்குச் ெிைமம் ஏற்பட்டது. 
அப்கபாது (நயவஞ்ெகர்களின் தரலவர்) அப்துல்லாஹ் பின் உரப பின் ெலூல் 
தம் நண்பர்களிடம், "அல்லாஹ்வின் தூதருடன் இருக்கும் இவர்களுக்கு நீங்கள் 
தெலவு தெய் யாதீர்கள். அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதரிடமிருந்து விலகிச் 

தென்றுவிடுவார்கள்'' என்றும், "நாம் மதீனாவுக்குத் திரும்பிச் தென்ைால், 

(எம்முரடய இனத்தாைான) கண்ணியவான்கள் இழிந்கதா(ைாகிய 
முஹாஜி)ர்கரள அங்கிருந்து தவளிகயற்ைி விடுவர்'' என்றும் தொன்னான். நான் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் தென்று, அ(வர் தொன்ன)ரத அவர் 

களிடம் ததரிவித்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

அப்துல்லாஹ் பின் உரபயிடம் ஆளனுப்பினார்கள். (அவர் வந்தவுடன்) 
அவரிடம் (அது குைித்துக்) ககட்டார்கள். தாம் அப்படிச் தெய்யகவ யில்ரல 
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என்று அவன் ெத்தியம் தெய்து ொதித்தார். அவர், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் ரஸத் தபாய் தொல்லிவிட்டார்'' என்று (என்ரனப் பற்ைிக்) 
கூைினார். (அவரு டன் கெர்ந்து) மக்களில் ெிலரும் அப்படிச் தொன்னதால் என் 
உள்ளத்தில் கடுரம(யான கவதரன) ஏற்பட்டது. அப்கபாது என் வாய்ரமரயக் 
குைிக்கும் வரகயில் "(நபிகய!) இந்த நயவஞ்ெ கர்கள் உங்களிடம் 

வருகின்ைகபாது...'' (63: 1) என்று ததாடங்கும் வெனத்ரத அல்லாஹ் 
அருளினான். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அந்த 
நயவஞ்ெகர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ககாை அவர்கரள அரழத்தார்கள். 
(அவர்கள் அதற்கு இணங்காமல்) தமது தரலரயத் திருப்பிக் தகாண்டார்கள். 
(கமற்கண்ட வெனத்தின் மூலத்திலுள்ள) "குைுபும் முென்னதா' 

(ொய்த்துரவக்கப்பட்ட மைக் கட்ரட) என்பது, அவர்கள் மிகவும் 
அழகானவர்களாக (வாட்ட ொட்டமானவர்களாக) இருந்தரதக் குைிக்கிைது.3 

 5354 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் (நயவஞ்ெகர்களின் தரலவர்) அப்துல்லாஹ் பின் உரபயின் (பிகைதம் 
ெவக்குழிக்குள் ரவக்கப்பட்ட பிைகு அந்த) ெவக்குழிக்கு வந்து, அந்தப் 
பிகைதத்ரத தவளிகய எடுத்துத் தமது மடியில் ரவத்து, அதன் மீது தமது 

உமிழ்நீரை உமிழ்ந்து, தமது அங்கிரயயும் அதற்கு அணிவித்தார்கள். (இதற்குக் 

காைணம் என்னகவா) அல்லாஹ்கவ அைிந்தவன்!4 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் 
அப்தில் லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைி விப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் அப்துல் லாஹ் பின் 
உரபயின் பிகைதம் ெவக்குழிக்குள் ரவக்கப்பட்ட பிைகு அங்கு வந்தார்கள்...'' 
என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல் கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 
உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 

 5355 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நயவஞ்ெகர்களின் 
தரலவர்) அப்துல்லாஹ் பின் உரப பின் ெலூல் இைந்தகபாது, அவருரடய 
புதல்வர் அப்துல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர் களிடம் வந்து, தம் தந்ரதக்குப் பிகைத ஆரட (கஃபன்) 
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அணிவிப்பதற்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் அங்கிரயத் 
தருமாறு ககாரினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அவரிடம் 
தமது அங்கிரயக் தகாடுத்தார்கள். பிைகு அப்துல்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் தம் 
தந்ரதக்கு இறுதித் ததாழுரகரய முன்னின்று நடத்தும்படி அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ககட்டார். அவருக்கு இறுதித் ததாழுரக 
நடத்துவதற்காக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எழுந்தார்கள். அப்கபாது 
உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் எழுந்து, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர் களின் ஆரடரயப் பிடித்துக்தகாண்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
இவருக்கு(ப் பாவமன்னிப்புக் ககாரி) பிைார்த்தரன தெய்ய கவண்டாதமன 
அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தரட விதித்திருக்க, இவருக்கா 
ததாழுவிக்கப்கபாகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "(பாவமன்னிப்புக் ககாைவும் ககாைா மலிருக்கவும்) எனக்கு 
அல்லாஹ் உரிரம யளித்துள்ளான். "(நபிகய!) நீர் அவர்களுக் காகப் 
பாவமன்னிப்புக் ககாருவைீாக; அல்லது ககாைாமலிருப்பைீாக. (இைண்டும் 
ெமம்தான்.) அவர்களுக்காக நீர் எழுபது முரை பாவமன் னிப்புக் ககாரினாலும் 
அவர்கரள ஒருகபாதும் அல்லாஹ் மன்னிக்கமாட்டான்' (9:80) என்கை 

அல்லாஹ் கூறுகின்ைான். நான் எழுபது முரை ரயவிட அதிகமாக 
இவருக்காகப் பாவமன் னிப்புக் ககாருகவன்'' என்று தொன்னார்கள். உமர் (ைலி) 
அவர்கள், "இவன் நயவஞ்ெக னாயிற்கை!'' என்று தொன்னார்கள். இருந்தும் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு (ஜனாஸாத்) ததாழுரகரய 

முன் னின்று நடத்தினார்கள். அப்கபாது வல்லரம யும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ், "அவர்களில் இைந்துவிட்ட எவருக்காகவும் (நபிகய!) நீர் 
ததாழுவிக்க கவண்டாம். அவருரடய மண்ணரை அருககயும் நிற்க 
கவண்டாம்'' எனும் (9:84ஆவது) வெனத்ரத அருளினான்.5  

5356 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

"(9:84ஆவது வெனம் அருளப்தபற்ை) பிைகு அவர்களுக்குத் ததாழுவிப்பரத 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விட்டுவிட்டார்கள்'' என்று கூடுதலாக 

இடம்தபற்றுள்ளது.  

5357 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: இரையில்லம் 
கஅபா அருகக மூன்றுகபர் ஒன்றுகூடினர். அவர்களில் "குரைைியர் இருவரும் 
ஸகஃப ீகுலத்தார் ஒருவரும்' அல்லது "ஸகஃப ீகுலத்தார் இருவரும் குரைைி 
ஒருவரும்' இருந்தனர். அவர்களது உள்ளத்தில் புரிந்துதகாள்ளும் ஆற்ைல் 

குரைவாககவ இருந்தது. (ஆனால்,) வயிற்றுச் ெரத (ததாந்தி) அதிகமாகத்தான் 

இருந்தது. அவர்களில் ஒருவர், "அல்லாஹ், நாம் தொல்வரதக் ககட்கின்ைான் 
என்று நீங்கள் கருதுகிைரீ்களா?'' என்று ககட்க, மற்தைாருவர், "நாம் உைக்கப் 

கபெினால் அவன் ககட்பான்; தமதுவாகப் கபெினால் ககட்கமாட்டான்'' என்று 

தொன்னார். இன்தனாருவர், "நாம் உைக்கப் கபசும்கபாது அவன் ககட்கி ைான் 
என்ைால், நாம் தமதுவாகப் கபசும் கபாதும் அவன் நிச்ெயம் ககட்ககவ தெய் 
வான்'' என்று தொன்னார். அப்கபாதுதான் வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ், "(உலகில் நீங்கள் குற்ைங் கரளச் தெய்தகபாது) உங்களின் 
காதுகளும் கண்களும் கதால்களும் உங்களுக்தகதிைாகச் ொட்ெியம் அளிக்கும் 
என்பரத அஞ்ெிக்கூட (குற்ைங்களிலிருந்து) தவிர்ந்துதகாள்பவர்களாக நீங்கள் 
இருக்கவில்ரல'' (4 1:22) எனும் வெனத்ரத அருளினான்.6 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5358 ரஸத் பின் ஸாபித் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
உஹுது(ப் கபாரு)க் காகப் புைப்பட்டுச் தென்ைகபாது, அவர்களுட 
னிருந்தவர்களில் ெிலர் (நயவஞ்ெகர்கள்) திரும்பி வந்துவிட்டனர். (இவர்கள்மீது 
என்ன நடவடிக்ரக எடுப்பது என்பது ததாடர்பாக) நபித்கதாழர்கள் இரு 

பிரிவினைாகப் பிரிந்துவிட்டார்கள். அவர்களில் ெிலர், "அ(வ்வாறு திரும்பிச் 
தென்ை)வர்கரளக் தகான்றுவிடுகவாம்'' என்று கூைினர். கவறுெிலர், "இல்ரல 
(அவர்கரளக் தகால்ல கவண்டாம்)'' என்று கூைினர். அப்கபாதுதான் "உங்க 
ளுக்கு என்ன கநர்ந்துவிட்டது? நயவஞ்ெகர்கள் விையத்தில் நீங்கள் இரு 
பிரிவினர்களாக உள்ளரீ்கள்'' (4:88) எனும் வெனத்ரத அல்லாஹ் அருளினான்.7 - 
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கமற்கண்ட ஹதீஸ் ரஸத் பின் ஸாபித் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5359 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது காலத்தில் நயவஞ்ெகர்களில் ெிலர், அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அைப்கபாருக்குப் புைப்பட்டுச் தெல்லும்கபாது, அவர்களுடன் 
தெல்லாமல் ஊரிகலகய தங்கிவிடுவார்கள். (அவ்வாறு) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் களுடன் தெல்லாமல் தங்கிவிட்டரதப் பற்ைி அவர்கள் பூரிப்பும் 
அரடந்துதகாள்வார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (கபாரிலிருந்து 
திரும்பி)வந்தால், அவர்களிடம் (கபாய், தாம் கலந்துதகாள்ளாமல் கபானதற் குச்) 
ொக்குப்கபாக்குகரளக் கூைி (தபாய்ச்) ெத்தியம் தெய்வார்கள். தாம் தெய்யாத 
(நற்) தெயல்களுக்காகத் தாம் புகழப்பட கவண்டு தமன்றும் விரும்புவார்கள். 
அப்கபாதுதான், "தாம் தெய்த (தீய)ரவ குைித்துப் பூரித்துக்தகாண்டும், தாம் 

தெய்யாத வற்றுக்காகப் பாைாட்டப்பட கவண்டும் என விரும்பிக்தகாண்டும் 

இருப்கபார் கவதரனயி லிருந்து தப்பித்தவர்கள் என்று ஒருகபாதும் (நபிகய!) 
நீர் எண்ண கவண்டாம்; வரதக்கும் கவதரன தான் அவர்களுக்கு உண்டு'' (3: 

188) எனும் இரைவெனம் அருளப்தபற்ைது.8 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5360 ஹுரமத் பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: (மதீனா ஆளுநர்) மர்வான் பின் அல்ஹகம் தம் காவலரிடம், 

"ைாஃபிஉ! நீ இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களிடம் தென்று, "தாம் தெய்தரவ 
குைித்து மகிழ்ச்ெியரடகின்ை, தாம் தெய்யாத (நற்)தெயல் களுக்காக 
(ொதரனகளுக்காக)ப் புகழப்பட கவண்டுதமன்று விரும்புகின்ை ஒவ்தவாரு 
மனிதரும் கவதரன தெய்யப்படுவார் என்ைிருப்பின், நாம் அரனவருகம 
நிச்ெயமாக கவதரன தெய்யப்பட கவண்டி வருகம!' என்று (நான் 
வினவியதாகக்) ககள்'' என்று தொன்னார். (அவ்வாகை இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம் தென்று ைாஃபிஉ ககட்டகபாது) "உங்களுக்கு இந்த வெனம் 
ததாடர்பாக என்ன (குழப்பம்) கநர்ந்தது? இந்த வெனம் கவதக்காைர்கள் 
ததாடர்பாககவ அருளப்தபற்ைது'' என்று கூைிவிட்டு, "கவதம் 
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வழங்கப்தபற்கைாரிடம் நீங்கள் மக்களுக்கு அ(ந்த கவதத்)ரத நிச்ெயமாகத் 

ததளிவுபடுத்தி விட கவண்டும்; அரத நீங்கள் மரைக்கக் கூடாது என 
அல்லாஹ் உறுதிதமாழி தபற் ைரத (நபிகய!) எண்ணிப்பார்ப்பைீாக'' (3: 187) எனும் 
வெனத்ரத ஓதினார்கள். பிைகு "தாம் தெய்த (தீய)ரவ குைித்துப் 
பூரித்துக்தகாண்டும் தாம் தெய்யாதவற்றுக்காகப் பாைாட்டப்பட கவண்டும் என 
விரும்பிக் தகாண்டும் இருப்கபார் கவதரனயிலிருந்து தப்பித்தவர்கள் என்று 
(நபிகய!) ஒருகபாதும் நீர் எண்ண கவண்டாம்'' (3: 188) எனும் வெனத்ரதயும் 
ஓதிக்காட்டினார்கள். கமலும், "நபி (ஸல்) அவர்கள் (யூதர்கரள அரழத்து) 
அவர்களிடம் ஒரு விையம் (தவ்ைாத்தில் உள்ளதா என்பது) குைித்துக் 
ககட்டார்கள். அப்கபாது யூதர்கள் அரத மரைத்துவிட்டு, (உண்ரமக்குப் 
புைம்பான) கவதைான்ரை நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ததரிவித்தார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ககட்டதற்குச் ெரியான தகவரலத் தந்துவிட்டரதப் கபான்று 
காட்டிக்தகாண்டும், அதற்காக நபி (ஸல்) அவர்களிடம் பாைாட்ரட 
எதிர்பார்ப்பரதப் கபான்றும், நபி (ஸல்) அவர்கள் ககட்டரதப் பற்ைிச் 

தொல்லாமல் தாம் மரைத்துவிட்டரதக் குைித்து மகிழ்ச்ெியரடந்துதகாண்டும் 

புைப்பட்டுச் தென்ைனர். (அப்கபாதுதான் கமற்கண்ட (3: 188ஆவது) வெனம் 
அருளப்தபற்ைது)'' என்றும் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்.9 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

536 1 ரகஸ் பின் உபாத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அம்மார் பின் 
யாெிர் (ைலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் அலீ (ைலி) அவர்கள் விையத்தில் 
தெய்துவிட்ட இந்தச் தெயரல நீங்களாக உங்கள் கயாெரனப்படி தெய்தீர்களா? 

அல்லது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உங்களிடம் கூைிய ஏகதனும் 
அைிவுரைப்படி தெய்தீர்களா?'' என்று ககட்கடன். 10 அதற்கு அம்மார் (ைலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், மக்கள் அரனவரிடமும் 
கூைாத ஓர் அைிவுரைரய எங்களிடம் மட்டும் கூைவில்ரல. மாைாக, நபி 
(ஸல்) அவர்கள் "என் கதாழர்களிரடகய பன்னிைண்டு நயவஞ்ெகர்கள் 
இருக்கிைார்கள். அவர்களில் எட்டுப்கபர், ஊெித் துவாைத்திற் குள் ஒட்டகம் 
நுரழயாத வரை தொர்க்கத்திற் குள் நுரழயமாட்டார்கள். நைக தநருப்பின் ஒரு 

2535

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நயவஞ்சகர்களின் தன்ைமகளும்...



 
 
 

தீப்பந்தகம அவர்கள் எட்டுப் கபருக்கும் கபாதுமானதாகும்' என்று கூைினார்கள் 
என ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள் தொன்னார்கள்'' என்ைார்கள். மற்ை நால்வர் 
குைித்து அைிவிப்பாளர் ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியது என் நிரனவில் 
இல்ரல என அைிவிப்பாளர் அஸ்வத் பின் ஆமிர் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூறுகிைார்கள். 1 1  

5362 ரகஸ் பின் உபாத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் அம்மார் பின் 
யாெிர் (ைலி) அவர் களிடம், "நீங்கள் (அலீ (ைலி) அவர்களுடன் கெர்ந்து) 
கபாரிட்டுவருவரதப் பற்ைி என்ன தொல்கிைரீ்கள்? அரத நீங்கள் சுயமான 
முடிவுப்படி கமற்தகாள்கிைரீ்களா? ஏதனனில், உங்களின் சுயமுடிவு 
தவைானதாகவும் இருக்க லாம்; ெரியானதாகவும் இருக்கலாம். அல்லது 

உங்களிடம் (அவ்வாறு கபாரிடுமாறு) அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
அைிவுரை கூைினார்களா?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு அம்மார் (ைலி) அவர்கள், 

"மக்கள் அரனவரிடமும் கூைாத அைிவுரை எரதயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்க ளிடம் கூைவில்ரல. (ஆனால்,) அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "என் ெமுதாயத் தாரிரடகய பன்னிைண்டு நயவஞ்ெகர்கள் 

இருக்கிைார்கள்...' என்று கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்று 
கூைினார்கள்'' என்ைார் கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. ைுஅபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அம்மார் (ைலி) அவர்கள் 
இரத ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து அைிவித்தார்கள் என்கை நான் 
கருதுகிகைன்'' என்று கூைியதாக இடம் தபற்றுள்ளது. ஃகுன்தர் (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "என் ெமுதாயத்தாரிரடகய பன்னிதைண்டு நயவஞ்ெகர் கள் 
இருக்கிைார்கள். ஊெித் துவாைத்திற்குள் ஒட்டகம் நுரழயாத வரை அவர்கள் 
தொர்க்கத்திற்குள் நுரழயவுமாட்டார்கள்; அதன் வாரடரயக்கூட 

நுகைவுமாட்டார்கள். நைக தநருப்பின் விளக்கக ("துரபலா') அந்த எட்டுப் 

கபருக்கும் கபாதுமானதாகும். அது அவர்களது கதாள்களிரடகய தவளிப் பட்டு 
அவர்களது தநஞ்சுகளுக்கு கமகல வந்துவிடும்'' என்று கூைியதாக நான் 
கருதுகிகைன் என்று காணப்படுகிைது.  
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5363 அபுத்துஃரபல் (ஆமிர் பின் வாஸிலா-ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
கணவாய்வாெிகளில் ஒருவருக்கும் ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்களுக்கும் 
இரடகய மக்கள் மத்தியில் ஏற்படும் பிைச்ெிரன ஒன்று ஏற்பட்டது. 12 

அப்கபாது, (அந்த மனிதரிடம்) ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்ரவ 
முன்ரவத்து உம்மிடம் ககட்கிகைன். அந்தக் கணவாய்வாெிகள் எத்தரன கபர் 
இருந்தனர்?'' என்று ககட்டார்கள். (அந்த மனிதர் தமௌன மாக இருக்ககவ,) 

அவரிடம் அங்கிருந்த மக்கள், "அவர் ககட்டதற்குப் பதில் தொல்'' என்று 
கூைினர். அந்த மனிதர், "அவர்கள் பதினான்கு கபர் இருந்தார்கள் என 
எங்களிடம் ததரிவிக்கப்பட்டது'' என்ைார். (ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள் கூைினார் 
கள்:) அவர்களில் நீரும் ஒருவைாக இருந்தால், (கணவாயிலிருந்த) மக்களின் 
எண்ணிக்ரக பதிரனந்தாக உயரும். நான் அல்லாஹ்ரவ ொட்ெியாக்கிக் 
கூறுகிகைன்: அவர்களில் பன்னிதைண்டு கபர் இவ்வுலகிலும் ொட்ெிகள் நிற்கும் 
(மறுரம) நாளிலும் அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுரடய தூதருக் கும் எதிரிகளாவர். 
மற்ை மூன்று கபரை நபியவர்கள் மன்னித்துவிட்டார்கள். (காைணம்) அவர்கள் 
மூவரும், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தபாது அைிவிப்பா ளரின் 
அைிவிப்ரப நாங்கள் தெவியுைவுமில்ரல; அந்த மக்கள் தீட்டியிருந்த 
திட்டத்ரத நாங்கள் அைிந்திருக்கவுமில்ரல'' என்று கூைி (மன்னிப்புக் 
ககாரி)னர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கருங்கற்கள் 
நிரைந்த ("ஹர்ைா'ப்) பகுதியில் இருந்தார்கள். பிைகு (தபூக் கநாக்கி) 
நடந்தார்கள். அப்கபாது "(நீங்கள் தங்கப்கபாகுமிடத்திலுள்ள) நீர்நிரலயில் 
தண்ணரீ் மிகக் குரைவாககவ இருக்கும். என்ரன முந்திக்தகாண்டு யாரும் 
அங்கு தெல்ல கவண்டாம்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள். ஆனால், அவர்கரள முந்திக்தகாண்டு ெிலர் அங்கு 
தென்றுவிட்டிருப்பரதக் கண்டார்கள். அன்ரைய தினத்தில் அவர்கரள 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெபித்தார்கள்.  

5364 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் (குரைைியரின் குதிரைப் பரடரய 

கநாட்டமிடுவதற்காக ஹுரதபிய்யா அருகி லுள்ள) "ஸனிய்யத்துல் முைார்' 
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கணவாயில் (முதலில்) ஏறுகிைாகைா அவருக்கு பனூ இஸ் ைாயலீ் 
ெமுதாயத்துக்கு மன்னிப்பு வழங்கப்பட் டரதப் கபான்று மன்னிப்பு 
வழங்கப்படும்'' என்று கூைினார்கள். "கஸ்ைஜ்' குலத்ரதச் கெர்ந்த எங்களது 
குதிரைப் பரடயினகை அதன் மீது முதலில் ஏைினர். பிைகு மற்ைவர்கள் 
ஏைினர். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ெிவப்பு ஒட்டகத்தில் 
வரும் மனிதரைத் தவிை மற்ை அரனவரும் பாவமன்னிப்பு அளிக்கப் 
பட்டுவிட்டனர்'' என்று கூைினார்கள். உடகன நாங்கள் அந்த மனிதரிடம் 
தென்று, "நீ வந்து, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் உமக்காகப் 
பாவமன்னிப்புக் ககாைச் தொல்'' என்று கூைிகனாம். அதற்கு அந்த மனிதர், 

"அல்லாஹ்வின் மீது ெத்தியமாக! உங்கள் கதாழர் எனக்குப் பாவ மன்னிப்புக் 
ககாருவரதவிட காணாமற்கபான எனது ஒட்டகம் எனக்கு (திரும்பக்) 
கிரடப்பகத எனக்கு மிகவும் விருப்பமானதாகும்'' என்று தொன்னார். அப்கபாது 
அந்த மனிதர் காணாமற்கபான தனது ஒட்டகத்ரதத் கதடிக்தகாண்டிருந்தார். 13 

5365 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 

மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "யார் 
"ஸனிய்யத்துல் முைார்' அல்லது "ஸனிய்யத்துல் மைார்' கணவாயில் முதலில் 
ஏறுகிைாகைா...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகி கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் 

கபான்கை இடம்தபற் றுள்ளது. இந்த அைிவிப்பில், "அப்கபாது 
கிைாமவாெிதயாருவர் தமது காணாமற்கபான ஒட்டகத்ரதத் கதடிக்தகாண்டு 
வந்தார்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 

 5366 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: எங்களில் பனுந் 
நஜ்ஜார் குலத்ரதச் கெர்ந்த ஒரு மனிதர் இருந்தார். அவர் (இஸ்லாத்ரதத் 
தழுவி) "அல்பகைா', "ஆலு இம்ைான்' ஆகிய (குர்ஆன்) அத்தியாயங்கரள ஓதி 
முடித்தார். அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காக (கவத 
அைிவிப்ரப) எழுதுபவைாக இருந்தார். பிைகு அவர் (தமது பரழய கிைித்தவ 

மதத்துக்கக) ஓடிப்கபாய், கவதக்காைர்களுடன் கெர்ந்துதகாண்டார். 
கவதக்காைர்கள் அவரைத் தூக்கிரவத்துக் தகாண்டாடினர். "இவர் 
முஹம்மதுக்காக (கவத அைிவிப்ரப) எழுதிவந்தார்'' என்று கூைி, அவைால் 
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தபருரமப்பட்டுக்தகாண்டனர். இகத நிரலயில், (ஒரு நாள்) அவர்க ளுக்கு 
மத்தியில் ரவத்து அவைது கழுத்ரத அல்லாஹ் முைித்துவிட்டான். (அவர் 
இைந்து விட்டார்.) ஆககவ, அவருக்காகச் ெவக்குழி கதாண்டி அவரைப் 
புரதத்துவிட்டனர். காரல கநைமானகபாது அவரைப் பூமி (குழிக்கு தவளியில்) 
தூக்கிதயைிந்துவிட்டிருந்தது. பிைகு மீண்டும் அவருக்காகக் குழி கதாண்டி 
அவரைப் புரதத்தனர். மறுநாள் காரலயிலும் பூமி (குழிக்கு தவளியில்) 
அவரைத் தூக்கிதயைிந்துவிட்டிருந்தது. பிைகு மறுபடியும் அவர்கள் 
அவருக்காகக் குழி கதாண்டி அவரைப் புரதத்தனர். மறுநாள் காரலயிலும் 
பூமி அவரை (குழிக்கு தவளியில்) தூக்கிதயைிந்துவிட்டிருந்தது. ஆககவ, 

அவர்கள் அவரை (புரதக் காமல்) அப்படிகய கபாட்டுவிட்டார்கள். 14 

 5367 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயணத்ரத முடித்துவிட்டு வந்து தகாண்டிருந்தார்கள். 
மதீனாவுக்கு அருகில் அவர்கள் வந்தகபாது, கடுரமயான (சூைாவளிக்) காற்று 
வெீியது. அது பயணிகரள மண்ணுக்குள் புரதத்துவிடப் பார்த்தது. அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இந்தக் காற்று ஒரு நயவஞ்ெகரனக் 

தகால்வதற் காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது'' என்று கூைினார்கள். மதீனாவுக்குள் 

வந்தகபாது, நயவஞ்ெகர்களின் தபருந்தரலவன் ஒருவன் 
இைந்துவிட்டிருந்தான்.  

5368 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் காய்ச்ெல் கண்டிருந்த ஒரு 

மனிதரை உடல்நலம் விொரிப்பதற்காகச் தென் கைாம். அப்கபாது நான் எனது 
ரகரய அவர் மீது ரவத்கதன். (அவைது உடல் அனலாகத் தகித்தது.) 
அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இன்று கபால் கடுரமயான 
தவப்பமுள்ள ஒரு மனிதரை நான் கண்ட கதயில்ரல'' என்று தொன்கனன். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மறுரம நாளில் 
இவரைவிடக் கடுரமயான தவப்பத்திற்கு ஆளாகுகவாரை நான் 
அைிவிக்கட்டுமா? இகதா வாகனத்தில் திரும்பிக்தகாண்டிருக்கும் இவ்விரு 
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மனிதர் கள்தான்'' என்று தம் கதாழர்களிரடகய யிருந்த இரு மனிதர்கரளப் 
பற்ைிச் தொன்னார் கள். 15 

 5369 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நயவஞ்ெகனின் நிரல இரு கிடாக்களி 
ரடகய சுற்ைிவரும் தபட்ரட ஆட்டின் நிரல ரயப் கபான்ைதாகும். ஒரு 
முரை இதனிடம் தெல்கிைது; மறுமுரை அதனிடம் தெல்கிைது. இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் 
ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும் அதில், "ஒரு முரை இதற்கு 
இணங்குகிைது; மறுமுரை அதற்கு இணங்குகிைது'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 
மறுரம, தொர்க்கம், நைகம் ஆகியவற்ைின் நிரல 1 

 5370 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மறுரம நாளில் 
உடல் பருத்த தகாழுத்த மனிதன் ஒருவன் வருவான். அல்லாஹ்விடம் 

தகாசுவின் இைக்ரகயளவு எரடகூட அவன் (மதிப்புப்) தபைமாட்டான். 
"மறுரம நாளில் அவர்(களின் தெயல்)களுக்கு எந்த எரடரயயும் நாம் 

ஏற்படுத்தமாட்கடாம்'' ( 18: 105) எனும் இரை வெனத்ரத ஓதிக்தகாள்ளுங்கள். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.2  

537 1 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: யூத மத 
அைிஞர் ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர் களிடம் வந்து, "முஹம்மகத!' அல்லது 

"அபுல் காெிகம!' என்ைரழத்து, "அல்லாஹ் மறுரம நாளில் வானங்கரள ஒரு 

விைல்மீதும், பூமி கரள ஒரு விைல்மீதும், மரலகள் மற்றும் மைங் கரள ஒரு 

விைல்மீதும், தண்ணரீ் மற்றும் ஈை மண்ரண ஒரு விைல்மீதும், இதை பரடப்பி 
னங்கள் அரனத்ரதயும் ஒரு விைல்மீதும் ரவத்துக்தகாண்டு அவற்ரை 
அரெத்தவாகை, "நாகன அைென்; நாகன அைென்' என்று தொல் வான்'' என்ைார். 
அவர் கூைியரதக் ககட்டு வியப்பரடந்து அந்த அைிஞரின் கருத்ரத 
உண்ரமதயன ஆகமாதிக்கும் வரகயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ெிரித்தார்கள். பிைகு "அவர்கள் அல்லாஹ்ரவ எவ்வாறு மதிக்க 

2540

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் நயவஞ்சகர்களின் தன்ைமகளும்...



 
 
 

கவண்டுகமா, அவ்வாறு மதிக்கவில்ரல. மறுரம நாளில் பூமி முழுவதும் 
அவன் ரகப் பிடியில் இருக்கும். வானங்கள் அவனது வலக் கைத்தில் 
சுருட்டப்பட்டிருக்கும். அவர்கள் இரண ரவப்பவற்ைிலிருந்து அவன் தூயவன்; 

உயர்ந்தவன்'' (39:67) எனும் வெனத்ரத ஓதினார்கள்.3  

5372 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், "யூதர்களில் ஓர் அைிஞர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்தார்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம் தபற்றுள்ளன. அவற்ைில் 
"பிைகு அவற்ரை அவன் அரெப்பான்'' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. 
கமலும், "அந்த அைிஞர் கூைியரதக் ககட்டு வியப்பரடந்து, அவைது கருத்ரத 

உண்ரமதயன ஆகமாதிக்கும் வரகயில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தம் கரடவாய்ப் பற்கள் ததரியச் ெிரித்தரத நான் பார்த்கதன்'' 

என்றும், பிைகு "அவர்கள் அல்லாஹ்ரவ எவ்வாறு மதிக்க கவண்டுகமா 
அவ்வாறு மதிக்கவில்ரல'' (39:67) என்று ததாடங்கும் வெனத்ரத ஓதினார்கள்'' 

என்றும் இடம்தபற்றுள்ளது. 

 5373 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
கவதக்காைர்களில் ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, 

"அபுல் காெிகம! அல்லாஹ் (மறுரம நாளில்) வானங் கரள ஒரு விைல்மீதும் 
பூமிகரள ஒரு விைல் மீதும் மைங்கள் மற்றும் ஈை மண்ரண ஒரு விைல்மீதும் 
(இதை) பரடப்புகரள ஒரு விைல் மீதும் ரவத்துக்தகாண்டு, பிைகு "நாகன 
அைென்; நாகன அைென்' என்று தொல்வான்'' என்ைார். (இரதக் ககட்டு) நபி (ஸல்) 
அவர்கள் தம் கரடவாய்ப் பற்கள் ததரியச் ெிரித்தரத நான் பார்த்கதன். பிைகு 
"அவர்கள் அல்லாஹ்ரவ எவ்வாறு மதிக்க கவண்டுகமா அவ்வாறு 
மதிக்கவில்ரல'' (39:67) என்று ததாடங்கும் வெனத்ரத ஓதினார்கள். இரத 
அல்கமா (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
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5374 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், "கமலும் மைங்கரள ஒரு விைல்மீதும் ஈை மண்ரண 
ஒரு விைல்மீதும்' என்று காணப் படுகிைது. ஜரீர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 

"இதைப் பரடப்புகரள ஒரு விைல்மீதும்' எனும் குைிப்பு இல்ரல. ஆயினும் 
அவைது அைிவிப்பில் "மரலகரள ஒரு விைல்மீது' என்று இடம்தபற்றுள் ளது. 
கமலும் ஜரீர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அந்த கவதக்காைர் கூைியரதக் 
ககட்டு வியப் பரடந்து, அவைது கருத்ரத உண்ரமதயன ஆகமாதிக்கும் 
வரகயில் (ெிரித்தார்கள்)'' எனக் கூடுத லாக இடம்தபற்றுள்ளது. 

 5375 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வளமும் 
உயர்வுமிக்க அல்லாஹ், மறுரம நாளில் பூமிரயத் தனது ரகப்பிடிக்குள் அடக் 
கிக்தகாள்வான்; வானத்ரதத் தனது வலக் கைத்தில் சுருட்டிக்தகாள்வான்; பிைகு 
"நாகன அைென்; பூமியின் அைெர்கள் எங்கக?'' என்று ககட்பான். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.4 

 5376 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வல்லரமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் மறுரம நாளில் வானங்கரளச் சுருட்டுவான். 
பிைகு அவற்ரைத் தனது வலக் கைத்தில் எடுத்துக்தகாள்வான். பிைகு "நாகன 
அைென். அடக்குமுரையாளர்கள் எங்கக? ஆணவம் தகாண்டவர்கள் எங்கக?'' 

என்று ககட்பான். பிைகு பூமிகரளத் தனது இடக் கைத்தில் சுருட் 
டிக்தகாள்வான். பிைகு "நாகன அைென். அடக்குமுரையாளர்கள் எங்கக? 

ஆணவம் தகாண்டவர்கள் எங்கக?'' என்று ககட்பான். இரத அப்துல்லாஹ் பின் 
உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 5377 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் தன் வானங்க 
ரளயும் பூமிகரளயும் தன்னுரடய இரு கைங்களிலும் எடுத்துக்தகாண்டு, 

"நாகன அல்லாஹ். நாகன அைென்'' என்று கூறுவான் என்ைார்கள். இரதக் 
கூைியகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் விைல்கரள 
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மடக்கிவிட்டு, பிைகு அவற்ரை விரித்தார்கள். இரதக் கூறுரகயில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நின்றுதகாண்டிருந்த தொற்தபாழிவு 
கமரட (மிம்பர்) கீகழ அரெந்துதகாண்டிருந்தரத நான் கண்கடன். எங்கக அது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்ககளாடு கீகழவிழுந்துவிடுகமா! என்று 
எனக்கு நாகன கூைிக்தகாண்கடன். (அந்த அளவுக்கு அது 
அரெந்துதகாண்டிருந்தது.) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எவ்வாறு 
கூைினார்கள் என்பரத அப்துல் லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் விவரிப்பரத 
உற்றுக் கவனித்த உரபதுல்லாஹ் பின் மிக்ெம் (ைஹ்) அவர்ககள இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்து அைிவிக்கி ைார்கள்.  

5378 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள் ளது. அதில், 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்)மீது 

நின்றுதகாண்டு, "வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க வனும் அடக்கியாள்பவனுமான 

அல்லாஹ், தன் வானங்கரளயும் பூமிகரளயும் தன்னு ரடய இரு கைங்களில் 

எடுத்துக்தகாள்வான் என்று கூைினார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமா கிைது. மற்ை 

தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபறுகின்ைன. 
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அத்தியாயம் 51 நயவஞ்ெகத் தன்ரமகளும் அதற்குரிய 
தண்டரனகளும் 

ஹதஸீ் 5379 - 5440 

 

பாடம் :  1 பரடப்பின் ஆைம்பமும் (ஆதி மனிதர்) ஆதம் (அரல) அவர்கள் 
பரடக்கப்பட் டதும்5 
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 5379 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எனது ரகரயப் பிடித்துக்தகாண்டு, "வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ் ெனிக்கிழரமயன்று மண்ரண (பூமிரய)ப் பரடத்தான். அதில் 
மரலகரள ஞாயிற்றுக்கிழரமயன்று பரடத்தான். மைங்கரள திங்கட்கிழரம 
பரடத்தான். துன்பத்ரத தெவ்வாய் கிழரமயன்றும் ஒளிரய 

புதன்கிழரமயன்றும் பரடத்தான். வியாழக்கிழரமயன்று உயிரினங் கரளப் 
பரடத்து பூமியில் பைவச் தெய்தான். (ஆதி மனிதர்) ஆதம் (அரல) அவர்கரள 
தவள்ளிக்கிழரம அஸ்ருக்குப்பின் அந்த நாளின் இறுதி கநைத்தில் அஸ்ருக்கும் 
இைவுக் குமிரடகயயுள்ள கநைத்தில் இறுதியாகப் பரடத்தான்'' என்று 
கூைினார்கள்.6 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 2 மறுரம நாளில் இைந்தவர்கள் அரன வரும் எழுப்பப்படுவதும் 
ஒன்றுதிைட் டப்படுவதும் அன்று பூமியின் நிரல யும். 
 

 5380 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (உமிகயா தவிகடா 
கலக்காத) சுத்தமான மாவினாலான தைாட்டிரயப் கபான்று, தூய 

தவண்ரமயான (ெம) தளத்தின் மீது மறுரம நாளில் மனிதர்கள் அரனவரும் 

ஒன்றுதிைட்டப் படுவார்கள். அந்தப் பூமியில் (மரல, மடு, காடு, வடீு என) எந்த 

அரடயாளமும் யாருக்கும் இருக்காது. இரத ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.7  

538 1 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் களிடம், "அந்நாளில் பூமி, கவறு பூமியாகவும் வானங்களும் (கவறு 
வானங்களாகவும்) மாற்ைப்படும்'' ( 14:48) எனும் இரைவெனத்ரத ஓதிக்காட்டி, 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! அன்ரைய நாளில் மக்கள் அரனவரும் எங்கக 
இருப்பார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "அஸ்ஸிைாத் (எனும் நைகப் 
பாலத்தின்) மீது'' என்று பதிலளித்தார்கள்.8  
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பாடம் : 3 தொர்க்கவாெிகளுக்கு அளிக்கப்படும் விருந்து  

5382 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "மறுரம நாளில் இந்தப் பூமி, (அடுப்பில் இருக்கும்) ஒரு 
தைாட்டிரயப் கபான்று (ெமதளமாக) மாைி விடும். பயணத்திலுள்ள உங்களில் 
ஒருவர் தமது தைாட்டிரய (ஒரு ரகயிலிருந்து மறு ரகக்கு மாற்ைி) 
தட்டிப்கபாடுவரதப் கபான்று, ெர்வ வல்லரம பரடத்த (இரை)வன் பூமிரயத் 
தனது கைத் தால் புைட்டிப்கபாடுவான். அரதகய தொர்க்கவாெிகளுக்கு 
விருந்தாக்குவான்'' என்று தொன்னார் கள்.9 அப்கபாது யூதர்களில் ஒருவர் 
(அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம்) வந்து, "அபுல்காெிகம! அளவற்ை 
அருளாளன் தங்களுக்கு வளம் வழங்கட்டும்! மறுரம நாளில் 

தொர்க்கவாெிகளின் விருந்துணவு என்னதவன்று உங்களுக்கு நான் 

ததரிவிக்கட்டுமா?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"ெரி' என்ைார்கள். அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொன்னரதப் 
கபான்கை, "மறுரம நாளில் இந்தப் பூமி ஒகைதயாரு தைாட்டிரயப் கபான்று 
(ெமதளமாக) இருக்கும்'' என்று கூைினார். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்கரளக் கூர்ந்து பார்த்துவிட்டு, தம் கரடவாய்ப் பற்கள் 
ததரியச் ெிரித்தார்கள். பிைகு "(அபுல்காெிகம!) உங்களுக்குச் தொர்க்கவாெிகளின் 
குழம்பு எது எனத் ததரிவிக்கட்டுமா?'' என்று அந்த யூதர் ககட்டார். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ெரி' என்ைார்கள். அவர், "அவர்களின் 
குழம்பு "பாலாம் மற்றும் நூன்' என்ைார். மக்கள் "இது என்ன?'' என்று 
ககட்டார்கள். அந்த யூதர், ("அரவ) காரள மாடும் மீனும் ஆகும். 
அவ்விைண்டின் ஈைல்களுடன் ஒட்டிக்தகாண்டிருக்கும் தனித் துண்ரட 
(மட்டுகம தொர்க்கவாெிகளில்) எழுபதாயிைம் கபர் புெிப்பார்கள்'' என்று கூைினார். 
10 

 5383 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யூதர்களில் (முக்கியப் பிைமுகர்கள்) 
பத்துப் கபர் என்ரனப் பின்பற்ைியிருப்பார்களாயின், பூமியின் மீதுள்ள 
அரனத்து யூதர்களும் இஸ்லாத்ரத ஏற்றுக்தகாண்டிருப்பார்கள். 1 1 இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
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பாடம் : 4 நபி (ஸல்) அவர்களிடம் யூதர்கள் உயிரைப் பற்ைிக் ககள்வி 
ககட்டதும், "(நபிகய!) உயிரைப் பற்ைி அவர்கள் உம்மிடம் ககட்கிைார்கள்'' ( 17:85) 

எனும் வெனமும். 12  

5384 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் நபி 
(ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு கவளாண் பூமியில் (கபரீச்ெந்கதாப்பில்) தென்று 

தகாண்டிருந்கதன். அவர்கள் கபரீச்ெ மட்ரட ஒன்ரை (ரகயில்) 
ஊன்ைியிருந்தார்கள். அப் கபாது யூதர்கள் ெிலரைக் கடந்து தென்ைார்கள். 
அவர்களில் ஒருவர் இன்தனாருவரிடம் (நபியவர்கரளச் சுட்டிக்காட்டி), 
"இவரிடம் உயிரைப் பற்ைிக் ககளுங்கள்'' என்ைார். மற்ைவர்கள், "உங்களுக்கு 
அதற்கான கதரவ என்ன ஏற்பட்டது? நீங்கள் விரும்பாத ஒன்ரை அவர் 
உங்களிடம் தொல்லிவிடக் கூடாது (எனகவ, அவரிடம் நீங்கள் ககட்க 
கவண்டாம்)'' என்ைார்கள். பின்னர் அவர்கள், "(ெரி) அவரிடம் ககளுங்கள்'' 

என்ைனர். உடகன அவர்களில் ஒருவர் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் எழுந்துவந்து, 

அவர்களிடம் உயிரைப் பற்ைிக் ககட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள் தமௌனமாக 
இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு எந்தப் பதிலும் அளிக்கவில்ரல. அவர்களுக்கு 
கவத அைிவிப்பு (வஹ)ீ அருளப்படுகின்ைது என நான் அைிந்து தகாண்கடன். 
ஆககவ, நான் அகத இடத்தில் நின்றுதகாண்கடன். கவத அைிவிப்பு (வஹ)ீ 
இைங்கியகபாது, அவர்கள் "(நபிகய!) உயிரைப் பற்ைி அவர்கள் உம் மிடம் 
ககட்கிைார்கள். "உயிர் என்பது என் இரைவனின் கட்டரளப்படி உள்ளது. 
நீங்கள் குரை வாககவ கல்வி தகாடுக்கப்பட்டுள்ளரீ்கள்' என்று கூறுவைீாக'' ( 

17:85) எனும் இரைவெனத்ரதக் கூைினார்கள். 13 

 5385 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், "நான் நபி (ஸல்) அவர்களு டன் மதீனாவில் ஒரு 
கவளாண் பூமியில் தென்றுதகாண்டிருந்கதன்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற் 
றுள்ளன. அவற்ைில் அலீ பின் கஷ்ைம் (ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில், ("நீங்கள் 

தகாடுக்கப்பட் டுள்ளரீ்கள்'' என்பதற்குப் பதிலாக) "அவர்கள் 
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தகாடுக்கப்பட்டுள்ளார்கள்'' என்று இடம்தபற் றுள்ளதாக ஈொ பின் யூனுஸ் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாகக் காணப்படுகிைது. வகீஉ (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில் "நீங்கள் தகாடுக்கப் பட்டுள்ளரீ்கள்'' என்கை இடம்தபற்றுள்ளது. 

 5386 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு கபரீச்ெந்கதாட்டத்தில் கபரீச்ெ மட்ரட 
ஒன்ரை (ரகயில்) ஊன்ைியபடி இருந்தார்கள்...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகி 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளது. இந்த 
அைிவிப்பிலும் "நீங்கள் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளரீ்கள்'' என்கை காணப்படுகிைது.  

5387 கப்பாப் பின் அல்அைத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (இரணரவப்பாளர்) 
ஆஸ் பின் வாயில் என்பவர் எனக்குக் கடன் தை கவண்டியிருந்தது. 14 அரதத் 
தரும்படி ககட்டு அவரிடம் நான் தென்கைன். அவர், "நீ முஹம்மரத 
நிைாகரிக்காத வரை நான் (உனது கடரன) உனக்குத் தைமாட்கடன்'' என்று 
தொன்னார். நான், "அல்லாஹ் உன்ரன மைணிக்கச் தெய்து, பிைகு நீ 
(மறுரமயில் உயிருடன்) எழுப்பப்படும்வரை நான் முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்கரள நிைாகரிக்கமாட்கடன்'' என்று கூைிகனன். அவர், "நான் இைந்து 
மீண்டும் உயிர் தகாடுத்து எழுப்பப்படுகவனா? அவ்வா ைாயின், நான் 
(மறுரமயில்) தபாருட் தெல்வத் ரதயும் மக்கட் தெல்வத்ரதயும் திரும்பப் 
தபறும்கபாது நான் உனது கடரனச் தெலுத்து கவன்'' என்று (கிண்டலாகச்) 
தொன்னார். அப்கபாதுதான், "நம் வெனங்கரள மறுத்த வரனக் கண்டீைா? 

எனக்குச் தெல்வமும் ெந்ததியும் வழங்கப்படும் என்று கூறுகிைான். 
மரைவானவற்ரை இவன் கண்டுபிடித்து விட்டானா? அல்லது அளவற்ை 
அருளாளனி டம் ஏகதனும் உறுதிதமாழிரயப் தபற்ைானா? அவ்வாறு 
ஏதுமில்ரல. அவன் தொல்வரத நாம் பதிவு தெய்கவாம். அவனுக்கு கவத 
ரனரய ஒகைடியாக நீட்டுகவாம். அவன் எரதப் பற்ைிப் கபெினாகனா அதற்கு 
(அவனுரடய தெல்வங்களுக்கும் ெந்ததிகளுக்கும்) நாகம வாரிொகிவிடுகவாம். 
தன்னந்தனியாககவ நம்மிடம் அவன் வருவான்'' ( 19:77-80) எனும் இந்த 
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வெனங்கள் அருளப்தபற்ைன. 15 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

5388 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கப்பாப் பின் அல்அைத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
ஜரீர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "நான் அைியாரமக் காலத்தில் 

தகால்லனாக கவரல பார்த்துவந்கதன். ஆஸ் பின் வாயில் என்பாருக்கு ஒரு 
கவரலரயச் தெய்துதகாடுத்துவிட்டு அதற்குரிய கூலிரயக் ககட்பதற்காக 
அவரிடம் தென்கைன்'' என்று கப்பாப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது.  

பாடம் : 5 "(நபிகய!) நீர் அவர்களுடன் இருக்கும்கபாது அவர்கரள அல்லாஹ் 

தண்டிப்பவ னாக இல்ரல'' (8:33) எனும் வெனம்.  

5389 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (குரைைி 
இரணரவப்பாளர்களின் தரல வனாயிருந்த) அபூஜஹ்ல், "அல்லாஹ்கவ! 
இது (குர்ஆன்) உன்னிடமிருந்து வந்த உண்ரம யாக இருந்தால், எங்கள்மீது 

வானத்திலிருந்து கல் மரழரயப் தபாழியச்தெய். அல்லது வரதக்கும் 
கவதரனரய எங்களுக்குக் தகாண்டுவா'' என்று தொன்னான். அப்கபாது 
"(நபிகய!) நீர் அவர்களுடன் இருக்கும்கபாது அவர்கரள அல்லாஹ் 

தண்டிப்பவனாக இல்ரல. அவர்கள் பாவ மன்னிப்புத் 
கதடிக்தகாண்டிருக்கும்கபாதும் அவர்கரள அல்லாஹ் தண்டிப்பவனாக 
இல்ரல. மஸ்ஜிதுல் ஹைாமுக்கு அவர்கள் நிர்வாகிகளாக (தகுதி) இல்லாத 
நிரலயிலும், (மக்கரள) அவர்கள் தடுத்துக்தகாண்டிருக்கும் கபாது, அவர்கரள 
ஏன் அல்லாஹ் தண்டிக் கக் கூடாது?'' (8:33,34) என்று ததாடங்கும் வெனங்கள் 
முழுரமயாக அருளப்தபற்ைன. 16  

பாடம் : 6 "தன்ரனத் தன்னிரைவுள்ளவன் எனக் கருதியதால் மனிதன் 
எல்ரல மீறுகிைான்'' (96:6,7) எனும் வெனங்கள். 
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 5390 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (மக்காவில் ஒரு முரை) 
அபூஜஹ்ல், "உங்களிரடகய முஹம்மத் (இரைவரன வணங்குவதற்காக) 
மண்ணில் தமது முகத்ரத ரவக்கிைாைா?'' என்று ககட்டான். அப்கபாது "ஆம்' 

என்று தொல்லப் பட்டது. அவன், "லாத் மற்றும் உஸ்ஸாவின் மீதாரணயாக! 
அவ்வாறு அவர் தெய்துதகாண்டிருப்பரத நான் கண்டால், அவைது பிடரியின் 
மீது நிச்ெயமாக நான் மிதிப்கபன்; அல்லது அவைது முகத்ரத மண்ணுக்குள் 
புரதப்கபன்'' என்று தொன்னான். அவ்வாகை, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ததாழுதுதகாண்டிருந்தகபாது, அவர்களது பிடரியின் மீது 
மிதிப்பதற்காக அவர்கரள கநாக்கி வந்தான். அப்கபாது அவன் தன் ரககளால் 
எதிலிருந்கதா தப்பிவருவரதப் கபான்று ரெரக தெய்தவாறு வந்தவழிகய 

பின்வாங்கி ஓடினான். இரதக் கண்ட மக்கள் திடுக்குற் ைனர். அவனிடம், 

"உனக்கு என்ன கநர்ந்தது?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவன், "எனக்கும் 
அவருக்கு மிரடயில் தநருப்பாலான அகழ் ஒன்ரையும் பதீிரயயும் 
இைக்ரகக(ள் தகாண்ட வானவர்) கரளயும் கண்கடன்'' என்று தொன்னான். 
(இரதப் பற்ைிக் கூறுரகயில்) அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவன் 

மட்டும் என்ரன தநருங்கியிருந்தால் அவனுரடய உறுப்புகரள 
ஒவ்தவான்ைாக வானவர்கள் பிய்த்ததடுத்திருப்பார்கள்'' என்று தொன் னார்கள். 
17 ஆககவ வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "அவ்வாைில்ரல! 
தன்ரனத் தன் னிரைவு தபற்ைவன் எனக் கருதியதால் மனிதன் எல்ரல 
மீறுகிைான். உம்முரடய இரைவனிடகம திரும்பிச் தெல்ல கவண்டியுள்ளது. 
ததாழும் அடியாரைத் தடுப்பவரன நீர் பார்க்கவில்ரலயா? அவர் நல்வழியில் 
இருப்பரதகயா, அல்லது இரையச்ெத்ரத ஏவுவரதகயா அவன் (அபூஜஹ்ல்) 
தபாய்தயனக் கருதி அலட்ெியம் தெய்வரத நீர் கவனித்தீைா? அல்லாஹ் 
பார்க்கின்ைான் என்பரத அவன் அைியவில்ரலயா? அவ்வாைில்ரல. அவன் 
விலகிக்தகாள்ளவில்ரலயானால் முன்தநற்ைிரயப் பிடிப்கபாம். அது 
குற்ைமிரழத்துப் தபாய் கூைிய (மனிதனின்) முன்தநற்ைி. அவன் தன் 
ெரபகயாரை அரழத்துப் பார்க்கட்டும்! நாம் நைகின் காவலர்கரள 
அரழப்கபாம். எனகவ, அவனுக்குக் கட்டுப்படாதீர்'' (96:6- 19) எனும் வெனங்கரள 
அருளினான். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
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அவற்ைில் உரபதுல்லாஹ் பின் முஆத் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 

"அவனுக்கு அவர் எரதக் கட்டரளயிட்டாகைா அரத அவன் தபாய்தயனக் 
கருதி அலட்ெியம் தெய்வரத நீர் கவனித்தீைா?'' என்று கூடுதலாக 
இடம்தபற்றுள்ளது. முஹம்மத் பின் அப்தில் அஃலா (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "அவன் தன் ெரபகயாரை அரழக்கட்டும்'' என்பதற்கு, "அவன் தன் 
ெமுதாயத்தாரை அரழக்கட்டும்'' என்று தபாருள் எனக் கூடுதலாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 7 புரக 18 

 539 1 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (ஒரு 
முரை) அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடம் அமர்ந்திருந் கதாம். 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் எங்களிரடகய ொய்ந்து 

படுத்திருந் தார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "அபூஅப்திர் 

ைஹ்மாகன! (கூஃபாவின்) "கிந்தா' தரலவாயிலருகக கபச்ொளர் ஒருவர் 

கபெிக்தகாண்டிருக்கிைார். 19 அவர் "புரக' எனும் அரடயாளம் (இனிகமல்தான்) 
நிகழும். அது (மறுரம தநருங்கும்கபாது வந்து) இரைமறுப்பாளர்களின் 
நாெிரயப் பற்ைிக்தகாள்ளும். ஆனால், அது இரைநம்பிக்ரகயாளர்களுக்கு 
ஜலகதாைம் கபான்ைரதகய ஏற்படுத்தும் என்று கூறுகிைார்'' என்ைார். உடகன 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கடும் ககாபத்கதாடு எழுந்து 

அமர்ந்து, பின்வருமாறு கூைினார்கள்: மக்ககள! அல்லாஹ்ரவ 
அஞ்ெிக்தகாள்ளுங்கள். உங்களில் ஒன்ரைப் பற்ைி அைிந்தவர் அரதப் பற்ைிப் 
கபெட்டும். அைியாதவர், "அல்லாஹ்கவ நன்கைிந்தவன்'' என்று கூைட்டும். 
ஏதனனில், தாம் அைியாதரதப் பற்ைி "அல்லாஹ்கவ நன்கைிந்தவன்' என்று 
கூறுபவகை உங்களில் அைிஞர் ஆவார். அல்லாஹ் தன் தூதரிடம், "இதற்காக 
உங்களிடம் நான் எந்தக் கூலியும் ககட்கவில்ரல. நான் சுயமாக உருவாக்கிக் 
கூறுபவன் அல்லன் என்று (நபிகய!) நீர் கூறுவைீாக'' (38:86) எனக் கூைியுள்ளான். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (இரணரவக்கும்) மக்கள் 
புைக்கணிப்பரதக் கண்டகபாது, "இரைவா! யூசுஃப் (அரல) அவர்களது காலத்து 
ஏழு பஞ்ெம் நிரைந்த ஆண்டுகரளப் கபான்று இவர்களுக்கும் ஏழு (பஞ்ெ) 
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ஆண்டுகரளக் தகாடுப்பாயாக!'' என்று பிைார்த்தித்தார்கள். உடகன அவர்கரளப் 
பஞ்ெம் வாட்டியது. அரனத்ரதயும் அது அழித்துவிட்டது. எந்த 

அளவுக்தகன்ைால், (பெியால்) அவர்கள் கதால் கரளயும் தெத்தவற்ரையும் 
உண்டனர். அவர் களில் ஒருவர் (பெி மயக்கத்தால் கண் பஞ்ெ ரடந்து) 
வானத்ரதப் பார்க்கும்கபாது, (தமக் கும் வானத்துக்கும் இரடகய) புரக 
கபான்ை ஒன்ரைகய கண்டார். இந்நிரலயில் (இரணரவப்பாளர்களின் 
தரலவைாயிருந்த) அபூசுஃப்யான் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்து, "முஹம்மகத! அல்லாஹ்வுக்குக் கட்டுப்படுமாறும் உைவு கரளப் கபணி 
வாழுமாறும் கட்டரளயிடுவதற்காககவ நீர் வந்துள்ளரீ். ஆனால், உம்முரடய 
ெமூகத் தாகைா (பஞ்ெத்தால்) அழிந்துவிட்டனர். ஆககவ, அவர்களுக்காக நீர் 
பிைார்த்திப்பைீாக!'' என்று கூைினார். (அப்கபாதுதான்) வல்லரமயும் மாண்பும் 
மிக்க அல்லாஹ், "வானம் ததளிவான புரகரயக் தகாண்டுவரும் நாரள 
எதிர்பார்ப்பைீாக! அது மக்கரளச் சூழ்ந்துதகாள்ளும். இதுகவ வரதக்கும் 
கவதரனயாகும்'' என்று ததாடங்கி, "கவதரனரயச் ெிைிது நீக்குகவாம். நீங்கள் 
(பரழய நிரலக்குத்) திரும்புவரீ்கள்'' என்பதுவரையுள்ள (44: 10- 15) வெனங்கரள 
அருளினான். (இது இவ்வுலகில் பஞ்ெத்தால் கண்ரண மரைத்த புரக 
மூட்டத்ரதகய குைிக்கிைது.) மறுரம நாளின் கவதரன(யாக இருந்தால், அது) 
ெிைிகதனும் அகற்ைப்படுமா? அடுத்து "மிகப் பலமாக அவர்கரள நாம் பிடிக்கும் 
நாளில் (அவர்கரளத்) தண்டிப்கபாம்'' (44: 16) என்றும் அல்லாஹ் கூறுகின்ைான். 
இந்தப் பிடி பத்ருப் கபார் நாளில் நடந்தது. புரக, கடுரமயான பிடி, கவதரன, 

கைாம (ரபஸாந்திய)ர்கள் (கதாற்கடிக்கப்பட்டுப் பிைகு தவன்ைது) ஆகிய 
அரடயாளங்கள் நடந்துமுடிந்து விட்டன.20  

5392 மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடம் வந்து, "(கூஃபாவின் இந்தப்) 
பள்ளிவாெலில் ஒரு மனிதர் குர்ஆனுக்குச் சுய விளக்கம் 

தகாடுத்துக்தகாண்டிருந்த நிரலயில் அவரிடமிருந்து நான் வந்துள்களன். 
அவர், "வானம் ததளிவான புரகரயக் தகாண்டுவரும் நாரள எதிர்பார்ப்பைீாக' 

(44: 10) எனும் இந்த வெனத்துக்கு, "மறுரம நாள் தநருங்கும்கபாது மக்களிடம் 
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ஒரு புரக வந்து அவர்களது நாெி கரளப் பற்ைிக்தகாள்ளும். அதனால் அவர்க 
ளுக்கு ஜலகதாைம் கபான்று ஏற்படும்' என விளக்கமளிக்கிைார்'' என்று 
தொன்னார். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் 
பின்வருமாறு கூைினார்கள்: ஒன்ரைப் பற்ைி அைிந்தவர் அது குைித்துப் 
கபெட்டும். அைியாதவர், "அல்லாஹ்கவ நன் கைிந்தவன்'' என்று தொல்லட்டும். 
ஏதனனில், தாம் அைியாத ஒன்ரைப் பற்ைி (தம்மிடம் ககட்கப்படும்கபாது) 
ஒருவர் "அல்லாஹ்கவ நன்கைிந்தவன்'' என்று கூறுவது அந்த மனிதரின் 
அைிவின்பாற்பட்டதாகும். இது (புரகச் ெம்பவம்), எப்கபாது நடந்தததனில், 

குரைைியர் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு மாறு தெய்தகபாது, நபி (ஸல்) அவர்கள் 
"யூசுஃப் (அரல) அவர்களது காலத்தில் ஏற்பட்ட ஏழு (பஞ்ெம் நிரைந்த) 
ஆண்டுகரளப் கபான்று இவர்களுக்குப் பஞ்ெத்ரதக் தகாடுப்பாயாக!'' என்று 
அவர்களுக் தகதிைாகப் பிைார்த்தித்தார்கள். அரதயடுத்து அவர்களுக்குப் 
பஞ்ெமும் துன்பமும் ஏற்பட்டது. எந்த அளவுக்தகன்ைால், அவர் களில் ஒருவர் 
(பெி மயக்கத்தில்) வானத்ரதப் பார்க்கும்கபாது தமக்கும் வானத்திற்கும் 
இரடகய புரக கபான்ை ஒன்ரைகய துன்பத்தால் காணலானார். அவர்கள் 
எலும்புகரளச் ொப்பிடும் நிரலக்கு ஆளாயினர். அப்கபாது நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! "முளர்' 

குலத்தாருக்காகப் பாவமன்னிப்பு கவண்டிப் பிைார்த்தியுங்கள். அவர்கள் 
பாதிக்கப்பட்டுள் ளனர்'' என்று கூைினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"(இரைமறுப்பாளர்களான) முளர் குலத்தாருக்கா? நீர் துணிவு மிக்கவர்தான்'' 

என்று கூைிவிட்டு, அவர்களுக்காக அல்லாஹ்விடம் (மரழ கவண்டிப்) 
பிைார்த்தித்தார்கள். அப்கபாதுதான் வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், 

"கவதரனரயச் (ெற்று) நாம் நீக்குகவாம். நீங்கள் (பரழய நிரலக்குத்) 
திரும்புவரீ்கள்'' (44: 15) எனும் வெனத்ரத அருளினான். பிைகு மரழ தபாழிந்து 
(பஞ்ெம் விலகி) தெழிப்பு ஏற்பட்டகபாது, முந்ரதய (இரண ரவக்கும்) 
நிரலக்கக அவர்கள் திரும்பிச் தென்ைனர். அப்கபாதுதான் அல்லாஹ், "வானம் 
ததளிவான புரகரயக் தகாண்டு வரும் நாரள எதிர்பார்ப்பைீாக! அது 
மக்கரளச் சூழ்ந்துதகாள்ளும். இதுகவ வரதக்கும் கவதரனயாகும்'' (44: 10- 12) 

எனும் வெனங் கரள அருளினான். "மிகப் பலமாக அவர்கரள நாம் பிடிக்கும் 
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நாளில் அவர்கரளத் தண்டிப்கபாம்'' (44: 16) எனும் வெனம், பத்ருப்கபார் நாரளக் 
குைிக்கும். இந்த ஹதீஸ் ஆறு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5393 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (மறுரம 
நாளின் அரடயாளங்களில்) ஐந்து அரடயாளங்கள் (வந்து) தென்றுவிட்டன. 
ஒன்று, புரக. இைண்டாவது, இரைவனின் தண்டரன. மூன்ைாவது, கைாமர்கள் 

(கதால்வியரடந்து, மீண்டும் அவர்கள் தவற்ைிதபற்ைது). நான்காவது, 

இரைவனின் கடுரமயான பிடி. ஐந்தாவது, ெந்திைன் பிளப்பது.2 1 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5394 உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "(மறுரமயின் தபரிய 
கவதரன அல்லா மல் (இம்ரமயிலும்) ெிைிய கவதரனரய அவர்களுக்குச் 
சுரவக்கச் தெய்கிகைாம்'' (32:2 1) எனும் இரைவெனத்திலுள்ள ெிைிய கவதரன 
என்பது, இவ்வுலகில் நிகழ்ந்த கொதரனகள், கைாமர்கள் (கதாற்கடிக்கப்பட்டு 

மீண்டும் அவர்கள் தவற்ைி தபற்ைது), இரைவ னின் கடுரமயான பிடி, அல்லது 
புரக ஆகிய ரவயாகும். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. இரைவனின் கடுரமயான பிடி, அல்லது புரக என அைிவிப்பாளர் 
ைுஅபா (ைஹ்) அவர்ககள ஐயப்பாட்டுடன் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 8 ெந்திைன் (இைண்டாகப்) பிளந்த ெம்பவம்22  

5395 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ெந்திைன் இைண்டு 
துண்டுகளாகப் பிளந்தது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"(நான் இரைவனின் தூதர் என்பதற்கு) நீங்கள் ொட்ெிகளாக இருங்கள்'' என்று 
தொன்னார்கள்.23 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 5396 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
நாங்கள் (மக்காவிலுள்ள) "மினா' எனுமிடத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் இருந்கதாம். அப்கபாது ெந்திைன் இைண்டு துண்டுகளாகப் 

பிளந்தது. (பிளவுண்ட ெந்திைனின்) ஒரு துண்டு (ஹிைா) மரலக்கு அப்பா(ல் 
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கமற்பகுதியி)லும் மற் தைாரு துண்டு மரலக்குக் கீகழயும் தென்ைது. அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம், "(நான் இரைவனின் தூதர் 

என்பதற்கு) நீங்கள் ொட்ெிகளாக இருங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

5397 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ெந்திைன் இைண்டு 
துண்டுகளாôகப் பிளந்தது. அந்த (ஹிைா) மரல, ெந்திைனின் ஒரு துண்ரட 
மரைத்தது. மற்தைாரு துண்டு, மரலக்கு கமகல இருந்தது. அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரைவா! நீகய ொட்ெியாக இரு'' 

என்று தொன்னார்கள். - இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் வாயிலாகவும் கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) அவர் 
களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. ஆயினும் இப்னு அதீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "நீங்கள் 
ொட்ெிகளாக இருங்கள்; நீங்கள் ொட்ெிகளாக இருங்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (இைண்டு முரை) கூைியதாக இடம்தபற் றுள்ளது.  

5398 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்காவாெிகள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ஓர் அற்புதச் ொன்ரைக் காட்டும்படி 
ககட்டார்கள். ஆககவ, ெந்திைன் இைண்டு துண்டுகளாகப் பிளப்பரத (தாம் 
இரைவனின் தூதர் என்பதற்குச் ொன்ைாக) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் காட்டி னார்கள்.24 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களி டமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5399 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ெந்திைன் இைண்டு 
துண்டுகளாகப் பிளந்தது. இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அபூதாவூத் அத்தயாலிெீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ெந்திைன் பிளந்தது'' என்று 
இடம்தபற்றுள்ளது.  
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5400 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களது காலத்தில் ெந்திைன் பிளந்தது.25  

பாடம் : 9 புண்படுத்தப்பட்டும்கூட (தண்டிக்கா மல்) தபாறுரம காப்பவர் 
அல்லாஹ் ரவவிட கவறு யாருமில்ரல.26 

 540 1 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
மனகவதரனக்குள்ளாக்கும் தெய்திரயக் ககட்டும் (உடகன 
தண்டித்துவிடாமல்) மிகவும் தபாறுரம காப்பவர் வல்லரமயும் மாண்பும் 
மிக்க அல்லாஹ்ரவவிட கவறு யாருமில்ரல. (மனிதர்களால்) அவனுக்கு 
இரண கற்பிக்கப் படுகிைது; அவனுக்குக் குழந்ரத இருப்பதாகப் கபெப்படுகிைது. 
அதன் பிைகும் அவர்களுக்கு உடல் நலத்ரதயும் உணவு வளத்ரதயும் அவன் 
வழங்கிக்தகாண்டிருக்கின்ைான். இரத அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.27 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அவனுக்குக் குழந்ரத இருப்பதாகப் கபெப்படுகிைது'' 

எனும் குைிப்பு இடம்தபை வில்ரல.  

5402 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
மனகவதரனக்குள்ளாக்கும் தெய்திரயக் ககட்டும் (உடகன 
தண்டித்துவிடாமல்) மிகவும் தபாறுரம காப்பவர் உயர்ந்கதான் அல்லாஹ் 
ரவவிட கவறு யாருமில்ரல. மனிதர்கள் (ெிலர்) அவனுக்கு இரணரய 
ஏற்படுத்துகின்ை னர்; அவனுக்குக் குழந்ரத இருப்பதாகக் கூறு கின்ைனர். 
அவ்வாைிருந்தும், அவர்களுக்கு உணவு வளத்ரதயும் உடல்நலத்ரதயும் (கவறு 
பல தகாரடகரளயும்) அவன் வழங்கிக் தகாண்டிருக்கின்ைான். இரத 
அபூமூொ அப்துல்லாஹ் பின் ரகஸ் அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக் 

கிைார்கள்.  
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பாடம் :  10 பூமி நிரையப் தபான்ரன ஈடாகக் தகாடுத்கதனும் 
தண்டரனயிலிருந்து விடுதரல தபை விரும்புகிைாயா என 
இரைமறுப்பாளர்களிடம் ககட்கப்படும். 

 5403 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (மறுரம நாளில்) நைகவாெிகளிகலகய 
மிகக் குரைவான கவதரன அளிக்கப்படுபவரிடம், "பூமியும் 
அதிலிருப்பரவயும் உனக்கக தொந்தம் என்ைிருந்தால், நீ அவற்ரை ஈடாகத் 
தை(வும் அதன் மூலம் இந்த கவதரனயிலிருந்து விடுதரல தபைவும்) 
முன்வருவாய் அல்லவா?'' என்று வளமும் உயர்வும் உள்ள அல்லாஹ் 
ககட்பான். அதற்கு அவர், "ஆம்' என்று பதிலளிப்பார். அப்கபாது அல்லாஹ், "நீ 
(ஆதி மனிதர்) ஆதமின் முதுகுத்தண்டில் (அணுவாக) இருந்தகபாது, இரதவிட 
எளிதான ஒன்ரைகய -(அதாவது) எனக்கு எரதயும் இரண கற்பிக்காகத! 
உன்ரன நான் நைகத்தில் புகுத்தமாட்கடன் என்பரதகய- உன்னிடமிருந்து நான் 
எதிர்பார்த்கதன். ஆனால், (பூமிக்கு உன்ரன அனுப்பியகபாது) எனக்கு இரண 
கற்பிப்பரதத் தவிை கவதைதற்கும் நீ ஒப்புக்தகாள்ளவில்ரலகய!'' என்று 
கூறுவான். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.28 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "உன்ரன நான் 
நைகத்தில் புகுத்த மாட்கடன்'' எனும் குைிப்பு இல்ரல. 

 5404 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மறுரம நாளில் இரைமறுப்பாளனிடம், 

"உனக்குப் பூமி நிரையத் தங்கம் தொந்தமாக இருந்தால், நீ அரத ஈடாகத் 
தை(வும் அதன் மூலம் இந்த கவதரனயிலிருந்து விடுதரல தபை)வும் 
முன்வருவாயல்லவா?'' என்று ககட் கப்படும். அதற்கு அவன், "ஆம்' என்று 
பதிலளிப்பான். அப்கபாது இரதவிடச் சுலப மான ஒன்கை (அல்லாஹ்வுக்கு 
இரண கற்பிக் காமலிருப்பகத) உன்னிடம் ககாைப்பட்டி ருந்தது. (ஆனால், அரத 
நீ ஏற்கவில்ரல)'' என்று கூைப்படும். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
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 5405 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 
அைிவிப்பா ளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அப்கபாது அந்த 
இரைமறுப்பாளனிடம், "நீ தபாய் தொல்கிைாய். இரதவிடச் சுலபமான ஒன்கை 
உன்னிடம் ககாைப்பட்டிருந்தது என்று கூைப்படும்'' என இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் :  1 1 (மறுரம நாளில்) இரைமறுப்பாளன் தனது முகத்தால் (நடத்தி) 
இழுத்துச் தெல்லப்படுவான்.29  

5406 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! (25:34ஆவது இரைவெனத்தின்படி) மறுரம நாளில் 

இரைமறுப்பாளர் தமது முகத்தால் (நடத்தி) இழுத்துச் தெல்லப்படுவது 
எப்படி?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இம்ரமயில் 
அவரன இரு கால் களால் நடக்கச் தெய்த (இரை)வனுக்கு, மறுரம நாளில் 
அவரன அவனது முகத்தால் நடக்கச் தெய்ய முடியாதா?'' என்று (திருப்பிக்) 
ககட் டார்கள். (இரத அைிவித்த) கத்தாதா பின் திஆமா (ைஹ்) அவர்கள், "ஆம் 
(முடியும்), எங்கள் இரைவனின் வல்லரமமீதாரணயாக!'' என்று 
தொன்னார்கள்.30 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் :  12 இவ்வுலகில் சுககபாகமாக வாழ்ந்தவர் நைகத்தில் ெிைிது கநைம் 
அமிழ்த்தப்படுவ தும், இவ்வுலகில் கடுரமயான கொதரனகரள 
அனுபவித்தவர் தொர்க்கத்ரதச் ெிைிது கநைம் அனுபவிப்பதும்.3 1 

 5407 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இவ்வுலகில் 
தெல்வச் தெழிப்புடன் வாழ்ந்த நைகவாெிகளில் ஒருவர் மறுரம நாளில் 

தகாண்டுவைப் பட்டு, நைகத்தில் ஒரு முரை அழுத்தி எடுக்கப்படுவார். பிைகு 

அவரிடம், "ஆதமின் மககன (மனிதா)! (உலக வாழ்வில்) எப்கபாகதனும் 
நல்லரதப் பார்த்தாயா? எப்கபாகதனும் அருட்தகாரட ஏதும் உனக்குக் 
கிரடத்ததா?'' என்று ககட்கப்படும். அதற்கு அவர், "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக, இல்ரல என் இரைவா!'' என்று பதிலளிப்பார். அவ்வாகை, 

இவ்வுலகில் கடுரமயான துன்பத்தில் வாழ்ந்த தொர்க்கவாெிகளில் ஒருவர் 

மறுரம நாளில் தகாண்டுவைப்பட்டு, ெிைிது கநைம் தொர்க்கத்திற்குள் தெல்ல 
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அனு மதிக்கப்படுவார். பிைகு அவரிடம், "ஆதமின் மககன! (உலகில்) 
எப்கபாகதனும் ெிைமத்ரதக் கண்டாயா? எப்கபாகதனும் துன்பம் ஏதும் உமக்கு 
ஏற்பட்டதா?'' என்று ககட்கப்படும். அதற்கு அவர் "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! இல்ரல, என் இரைவா! ஒருகபாதும் எனக்கு எந்தத் துன்பமும் 
ஏற்பட்டதில்ரல. ஒரு கபாதும் நான் ெிைமத்ரதக் கண்டதுமில்ரல'' என்று 
கூறுவார். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் :  13 இரைநம்பிக்ரகயாளர் தெய்த நற் தெயல்களுக்கான நன்ரமகள் 
இம்ரமயிலும் மறுரமயிலும் வழங்கப்படும். இரை மறுப்பாளர் தெய்த 
நற்தெயல்களுக்கான நன்ரமகள் முன்கூட்டிகய இம்ரமயில் 
வழங்கப்பட்டுவிடும்.32  

5408 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் எந்த 
இரைநம்பிக்ரகயாளருக்கும் (அவர் தெய்த நற்தெயலுக்கான) நன்ரமயில் 
அநீதி இரழப்பதில்ரல. அதற்குரிய நன்ரம இம்ரமயிலும் அவருக்கு 

வழங்கப்படும். அதற்குரிய நன்ரம மறுரமயிலும் அவருக்கு வழங்கப்படும். 
(ஏக) இரைமறுப்பாளர் இரைவனுக்காகச் தெய்த நற்தெயல்களின் பலனால் 
இம்ரமயில் (மட்டும்) அவருக்கு உணவளிக்கப்படும். அவர் மறுரமரய 
அரடயும்கபாது, அவருக்கு வழங்கப்படுவதற்கு நன்ரமகயதும் இைாது. இரத 
அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5409 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் இரைமறுப்பாளர் 
நற்தெயல் ஒன்ரைச் தெய்தால், அதற்குரிய பலன் இவ்வுலகிகலகய அவருக்கு 
வழங்கப்பட்டுவிடும். இரைநம்பிக் ரகயாளரின் நிரல என்னதவனில், அவர் 

தெய்த நற்தெயல்களுக்குரிய நன்ரமகரள இரைவன் மறுரம நாளில் 
வழங்குவதற்காகப் பத்திைப்படுத்துகிைான். கமலும், அவர் கீழ்ப் படிந்து 
நடப்பதற்ககற்ப இவ்வுலகிலும் அவருக்கு வாழ்வாதாைத்ரத வழங்குகிைான். 
இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட 
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ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் :  14 ஓர் இரைநம்பிக்ரகயாளரின் நிரல (இளம்) பயிர் கபான்ைதாகும்; 

இரை மறுப்பாளனின் நிரல கதவதாரு மைத்ரதப் கபான்ைதாகும்.33  

54 10 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் 
இரைநம்பிக்ரகயாளரின் நிரலயா னது, (இளம்) பயிர் கபான்ைதாகும். காற்று 

அரதச் ொய்த்துக்தகாண்கடயிருக்கும். (அவ்வாகை) 
இரைநம்பிக்ரகயாளருக்குச் கொதரனகள் ஏற்பட்டுக்தகாண்கடயிருக்கும். 
நயவஞ்ெகனின் நிரல, (விரைப்பாக நிற்கும்) கதவதாரு மைத்ரதப் 
கபான்ைதாகும். (பலமாக வசீும்) காற்று அரத கவகைாடு ொய்த்துவிடுகிைது. 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.34 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் 

பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
("ொய்த்துக்தகாண்கடயிருக்கும்' என்பரதக் குைிக்க "துமீலுஹு' என்பதற்குப் 
பகைமாக) "துஃபஉீஹு' எனும் தொல் இடம் தபற்றுள்ளது. 

 54 1 1 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
இரைநம்பிக்ரகயாளரின் நிரல, காற்ைில் அரெயும் இளம் தளிர்ப் பயிருக்கு 

ஒப்பானதாகும். அது முற்ைிய பயிைாகும்வரை அரதக் காற்று ஒரு முரை 
ொய்த்து, மறுமுரை நிமிர்ந்து நிற்கச் தெய்யும். இரைமறுப்பாளனின் நிரல, 

தனது அடித்தண்டின் மீது விரைப்பாக நிமிர்ந்து நிற்கும் கதவதாரு மைத்திற்கு 
ஒப்பானதாகும். அது ஒகைடியாக கவகைாடு ொய்ந்து விழும்வரை அரத 
எதுவும் ொய்ப்ப தில்ரல. இரத கஅப் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.35 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

54 12 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
இரைநம்பிக்ரகயாளரின் நிரல, காற்ைில் அரெயும் இளம் தளிர்ப் பயிருக்கு 
ஒப்பான தாகும். அதன் தவரண முடியும்வரை அரதக் காற்று ஒரு முரை 
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ொய்த்து, மறுமுரை நிமிர்ந்து நிற்கச் தெய்யும். நயவஞ்ெகனின் நிரல 
விரைப்பாக நிற்கும் கதவதாரு மைத்திற்கு ஒப்பானதாகும். அது ஒகையடியாக 
கவகைாடு ொயும்வரை அரத(க் காற்று) எதுவும் தெய்து விடுவதில்ரல. இரத 
கஅப் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

54 13 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கஅப் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் பிஷ்ர் பின் 
அஸ்ஸரீ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "இரைமறுப்பாள னின் நிரல 
கதவதாரு மைத்திற்கு ஒப்பான தாகும்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. முஹம்மத் 
பின் ஹாத்திம் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "நயவஞ்ெகனின் நிரல...'' என்று 
காணப்படுகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 
இடம்தபற்றுள்ளன. 

 54 14 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கஅப் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் யஹ்யா 
அல்கத்தான் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "இரைமறுப்பாளனின் நிரல 
கதவதாரு மைத்திற்கு ஒப்பானதாகும்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. மற்ைவர்களின் 
அைிவிப்பில் கமற் கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை ("நயவஞ்ெகனின் 

நிரல' என்று) காணப்படுகிைது.  

பாடம் :  15 இரைநம்பிக்ரகயாளரின் நிரல கபரீச்ெ மைத்திற்கு 
ஒப்பானதாகும்.36  

54 15 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மைங்களில் ஒன்று உண்டு. அதன் 

இரல உதிர்வதில்ரல. அது முஸ்லிமுக்கு ஒப் பானதாகும். அது என்ன மைம் 
என்று எனக்குச் தொல்லுங்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது மக்களின் 
எண்ணங்களில் அது காட்டு மைம் என்கை கதான்ைியது. என் மனதில் அது 
கபரீச்ெ மைமாகத்தானிருக்கும் என்று கதான்ைினாலும் தவட்கப்பட்டு(க் 
தகாண்டு தொல்லாமல் இருந்து)விட்கடன். பின்னர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
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அது என்ன மைம் என்று நீங்ககள எங்களுக்கு அைிவி யுங்கள்?'' என்று மக்கள் 
ககட்டனர். அதற்கு அவர்கள் "அது கபரீச்ெ மைம்'' என்ைார்கள். பிைகு என் தந்ரத 
உமர் (ைலி) அவர்களிடம் அரதப் பற்ைி நான் தொன்னகபாது, "நீ (தவட்கப் 
படாமல்) "அது கபரீச்ெ மைம்தான்' என்று கூைியிருந்தால் இன்னின்னரவ 

எனக்குக் கிரடப்பரதவிட அது எனக்கு மிகவும் விருப்பமானதாக 
இருந்திருக்கும்'' என்று தொன்னார்கள்.37 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

54 16 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் கதாழர்களிடம், "ஒரு மைத்ரதப் 

பற்ைி எனக்குத் ததரிவியுங்கள். அதன் நிரல இரைநம்பிக்ரகயாளருக்கு 

ஒப்பானதாகும்'' என்று தொன்னார்கள். மக்கள், காட்டு மைங்களில் ஒன்ரை 

நிரனத்தனர். என் மனத்தில் அது கபரீச்ெ மைம்தான் என்று கதான்ைியது. அது 

கபரீச்ெ மைம்தான் என்று தொல்ல நான் விரும்பிகனன். ஆயினும், அங்கு 
வயதில் மூத்தவர்கள் இருந்ததால் நான் தொல்வதற்கு அஞ்ெிகனன். மக்கள் 
(கபொமல்) வாய் மூடி இருந்தகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

"அது கபரீச்ெ மைம்'' என்று தொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் 
பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஜாஹித் (ைஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு 
கூைியதாகக் காணப் படுகிைது: நான் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்களுடன் மதீனாவரை தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து எந்த ஹதீரஸயும் கூைியரத நான் 
ககட்கவில்ரல. ஒகைதயாரு ஹதீரஸ மட்டும் அவர்கள் கூைினார்கள்: 
"நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தகபாது கபரீச்ெ மைத்தின் குருத்து 
ஒன்று தகாண்டுவைப்பட்டது...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை 
விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம் தபற்றுள்ளன. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கபரீச்ெ மைத்தின் குருத்து ஒன்று 
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தகாண்டு வைப்பட்டது...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் 

கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை காணப்படுகின்ைன. - 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் இருந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள், 

"ஒரு முஸ்லிமான மனிதரை ஒத்திருக்கும்' அல்லது "(அவரைப்) 
கபான்ைிருக்கும்' ஒரு மைத்ரத எனக்கு அைிவியுங்கள். அதன் இரல உதிைாது. 
அது தன் கனிகரள எல்லாப் பருவங்களிலும் தகாடுத்துக்தகாண்டிருக்கும் 
என்று தொன்னார்கள். அப்கபாது என் மனத்தில், "அது கபரீச்ெ மைம்தான்'' என்று 
கதான்ைியது. அபூபக்ர், உமர் (கபான்ைவர்ககள பதில்) கபொமல் இருப்பரத 
நான் கண்கடன். ஆககவ, நான் எரதயும் கபெகவா, தொல்லகவா 
விரும்பவில்ரல. பின்னர் (என் மனத்தில் கதான்ைியரத நான் 
தொல்லாமலிருந்துவிட்டது குைித்து என் தந்ரத உமர் (ைலி) அவர்களிடம் 

தொன்ன கபாது), "நீ அரதச் தொல்லியிருந்தால் இன்ன இன்ன (தெல்வம் 
கிரடப்ப)ரதவிட எனக்கு மிகவும் பிரியமானதாய் இருந்திருக்கும்'' என்று 
தொன்னார்கள். பாடம் :  16 மக்களிரடகய குழப்பத்ரத ஏற்படுத் துவதற்காக 
அவர்களிரடகய ரைத் தான் பிளரவ உருவாக்குகிைான்; அவன் தன் 
பரடகரள அனுப்பு கிைான் என்பதும், ஒவ்தவாரு மனிதனுடனும் 
(ரைத்தானிய) கூட்டாளி ஒருவன் இருக்கிைான் என்பதும். 

 54 17 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அகைபிய தீபகற்பத்தில் 
ததாழுரகயாளர்கள் தன்ரன வணங்குவார்கள் என்ை நம்பிக்ரகரய 

ரைத்தான் இழந்துவிட்டான். எனினும், அவர்களிரடகய பிளரவ 
உருவாக்குவ(தில் தவற்ைி கண்டு விட்ட)ôன்.38 இரத ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்களி டமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

54 18 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இப்லீஸின் ெிம்மாெனம் கடலின் மீது 
அரமந்துள்ளது. அவன் (அங்கிருந்கத) தன் பரடகரள அனுப்பி, மக்களிரடகய 
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குழப்பங் கரள ஏற்படுத்துகிைான். மக்களிரடகய தபருங்குழப்பத்ரத 
ஏற்படுத்துகின்ை (ரைத் தான் எவகனா அ)வகன இப்லீஸிடம் மிகவும் 
மரியாரதக்குரியவன் ஆவான். இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி 
ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

54 19 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இப்லீஸ், தனது 
ெிம்மாெனத்ரத (கடல்) நீரின் மீது அரமக்கிைான். பிைகு தன் பட்டா ளங்கரள 
(மக்களிரடகய) அனுப்புகிைான். அவர்களில் மிகப் தபரும் குழப்பத்ரத 
ஏற்படுத்துகின்ை (ரைத்தான் எவகனா அ)வகன இப்லீஸிடம் மிகவும் 

தநருங்கிய அந்தஸ்ரதப் தபறுகிைான். அவனி டம் ரைத்தான்களில் ஒருவன் 

(திரும்பி)வந்து "நான் இன்னின்னவாறு தெய்கதன்'' என்று கூறுவான். அப்கபாது 
இப்லீஸ், "(தொல்லிக்தகாள்ளும் அளவுக்கு) நீ எரதயும் தெய்யவில்ரல'' என்று 
கூறுவான். பிைகு அவர்களில் மற்தைாருவன் வந்து, "நான் ஒரு மனிதனுக்கும் 

அவனுரடய மரனவிக்கும் இரடகய பிரிரவ ஏற்படுத்தாமல் அவரன நான் 

விட்டுரவக்கவில்ரல'' என்று கூறுவான். அப்கபாது இப்லீஸ், அவரன 
அருகில் வைச் தெய்து, "நீதான் ெரி(யான ஆள்)'' என்று (பாைாட்டிக்) கூறுவான். 
இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான 
அஃமஷ் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: (எனக்கு இந்த ஹதீரஸ அைிவித்த) 
அபூசுஃப்யான் தல்ஹா பின் நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள், "அப்கபாது அந்த 
ரைத்தாரன இப்லீஸ் கட்டியரணத்துக்தகாள்கிைான் (பிைகு அவ்வாறு 

பாைாட்டுகிைான்)'' என்று கூைியதாககவ நான் கருதுகிகைன்.  

5420 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ரைத்தான்(களின் தரலவன்), தன் 
பட்டா ளங்கரள அனுப்பிரவக்கிைான். அவர்கள் மக்களிரடகய குழப்பங்கரள 
ஏற்படுத்துகின்ை னர். அவர்களில் மிகப் தபரும் குழப்பத்ரத ஏற்படுத்துகின்ை 
(ரைத்தான் எவகனா அ)வகன இப்லீஸிடம் மிகவும் தநருங்கிய அந்தஸ்ரதப் 
தபறுகிைான். இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள்.  
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542 1 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஜின் இனத்ரதச் கெர்ந்த 
கூட்டாளிதயாருவன் (ரைத்தான்) தம்முடன் நியமனம் தெய்யப்படா மல் 
உங்களில் எவரும் இல்ரல'' என்று கூைி னார்கள். அப்கபாது, "தங்களுடனுமா, 

அல் லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று மக்கள் ககட்டனர். அதற்கு அவர்கள், 

"என்னுடனும்தான். ஆயினும் அல்லாஹ், அவனுக்தகதிைாக எனக்கு உதவி 
தெய்துவிட்டான். அவன் (எனக்குப்) பணிந்துவிட்டான். ஆககவ, எனக்கு அவன் 
நல்லரதகய கூறுவான்'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், சுஃப்யான் பின் 
ெயதீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "ஜின்களிலுள்ள (ரைத்தான்) 
கூட்டாளிதயாருவனும் வானவர்களிலுள்ள கூட்டாளிதயாருவரும் நியமனம் 

தெய்யப்படாமல் உங்களில் எவரும் இல்ரல'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.39  

5422 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம் தங்கியிருந்த 
நாளில்) ஓர் இைவில் என்னிடமிருந்து புைப்பட்டுச் தென்ைார்கள். அவர்கள்மீது 
எனக்கு கைாைம் ஏற்பட்டது. பிைகு அவர்கள் (திரும்பி)வந்து என் நடவடிக் 
ரகரயக் கண்டகபாது, "ஆயிைா! உனக்கு என்ன கநர்ந்தது? கைாைம் 
தகாண்டுவிட் டாயா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நான், "என்ரனப் கபான்ை 
ஒருத்தி (பல துரணவியர் உள்ள) தங்கரளப் கபான்ை ஒருவர்மீது கைாைம் 
தகாள்ளாமல் எப்படி இருக்க முடியும்?'' என்று தொன்கனன். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உன் ரைத்தான் உன்னிடம் வந்து 

விட்டானா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்னுடனும் 

ரைத்தான் உள் ளானா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்' 

என்ைார்கள். "ஒவ்தவாரு மனிதனுடனும் (ரைத்தான்) உள்ளானா?'' என்று 
ககட்கடன். அதற்கும் அவர்கள் "ஆம்' என்ைார்கள். நான், "தங்களு டனுமா, 

அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம். ஆயினும், 
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என் இரைவன் அவனுக்தகதிைாக எனக்கு உதவி தெய்துவிட்டான். அவன் 
(எனக்குப்) பணிந்துவிட்டான்'' என்று தொன்னார்கள்.  

பாடம் :  17 எவரும் தமது நற்தெயலால் (மட்டும்) தொர்க்கத்தில்  

நுரழந்துவிடுவதில்ரல. மாைாக, அல்லாஹ்வின் கருரணயால்தான் 
நுரழவார்.40  

5423 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உங்களில் யாரையும் அவைது நற்தெயல் காப்பாற்ைாது (மாைாக, 

அல்லாஹ்வின் தனிப் தபருங்கருரணகய காப்பாற்றும்)'' என்று தொன்னார்கள். 
ஒரு மனிதர், "தங்கரளயுமா காப்பாற்ைாது, அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று 
ககட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்ரனயும்தான் 
காப்பாற்ைாது; அல்லாஹ் (தன்) கபைருளால் என்ரன அைவ 

ரணத்துக்தகாண்டால் தவிை'' என்று கூைி விட்டு, "எனகவ (வழிபாடுகள், 

நல்லைங்கள் ஆகியவற்ைில் எல்ரல மீைிவிடாமல்) நடு நிரலகயாடு 
தெயல்படுங்கள்'' என்று தொன் னார்கள்.4 1 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "அல்லாஹ் தனது 
கபைருளாலும் தனிக் கருரணயாலும் (அைவரணத்துக் தகாண்டால் தவிை)'' 
என்று காணப்படுகிைது. அதில், "எனகவ, நடுநிரலகயாடு தெயல்படுங்கள்'' 

எனும் குைிப்பு இல்ரல.  

5424 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"யாரையும் அவைது நற்தெயல் தொர்க்கத்திற்குள் நுரழவிக்காது'' என்று 
தொன்னார்கள். அப்கபாது, "தங்கரளயுமா, அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று 
ககட்கப்பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "(ஆம்) என்ரனயும்தான்; என் 
இரைவன் (தனது) கபைருளால் என்ரன அைவரணத்துக்தகாண்டால் தவிை'' 

என்று கூைினார்கள்.  

5425 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"உங்களில் யாரையும் அவைது நற்தெயல் காப்பாற்ைப்கபாவதில்ரல'' என்று 
தொன்னார்கள். "தங்கரளயுமா, அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று மக்கள் 
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ககட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் "என்ரனயும்தான்; அல்லாஹ் தனது 
மன்னிப்பாலும் கபைருளாலும் என்ரன அைவ ரணத்துக்தகாண்டால் தவிை'' 

என்று தொன் னார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான இப்னு அவ்ன் 
(ைஹ்) அவர்கள், "என்ரனயும் தான்; அல்லாஹ் தனது மன்னிப்பாலும் கபைரு 
ளாலும் என்ரன அைவரணத்துக்தகாண்டால் தவிை'' என்று கூைியகபாது தமது 
ரகரயத் தமது தரலரய கநாக்கிச் சுட்டிக்காட்டி ரெரக தெய்தார்கள். 

 5426 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "யாரையும் அவைது நற்தெயல் காப்பாற்ைப் கபாவதில்ரல'' என்று 
தொன்னார்கள். "தங்க ரளயுமா, அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று மக்கள் 
ககட்டனர். அதற்கு அவர்கள், "என் ரனயும்தான்; அல்லாஹ் தனது கபைருளால் 

என்ரன அைவரணத்துக்தகாண்டால் தவிை'' என்று கூைினார்கள். 

 5427 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உங்களில் யாரையும் அவைது நற்தெயல் ஒருகபாதும் தொர்க்கத்தில் 
நுரழவிக்காது'' என்று கூைினார் கள். மக்கள், "தங்கரளயுமா, அல்லாஹ்வின் 
தூதகை?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(ஆம்) 
என்ரனயும்தான்; அல்லாஹ் தனது தனிக் கருரணயாலும் கபைருளாலும் 
என்ரன அைவரணத்துக்தகாண்டால் தவிை'' என்று தொன்னார்கள்.  

5428 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நடுநிரலகயாடு (நற்)தெயல் புரியுங்கள். (அல்லது) அதற்கு 
தநருக்கமாக (நற்)தெயல் புரியுங்கள். அைிந்துதகாள்ளுங்கள்: உங்களில் 
யாரையும் அவைது நற்தெயல் ஒருகபாதும் காப்பாற்ைாது'' என்று தொன்னார்கள். 
மக்கள், "தங்கரளயுமா (தங்களின் நற்தெயல் காப்பாற்றுவதில்ரல), 
அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "என்ரனயும்தான்; அல்லாஹ் தனது தனிக் கருரணயாலும் 
கபைருளாலும் என்ரன அைவரணத்துக்தகாண்டால் தவிை'' என்று 
தொன்னார்கள். - ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் வாயிலாகவும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
வந்துள்ளது. - மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
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வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து 
கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

"நற்தெய்தி தபறுங்கள்'' என்று (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூைியதாக) கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

5429 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் யாரையும் அவைது நற்தெயல் 
தொர்க்கத்திலும் நுரழவிக்காது; நைகத்திலி ருந்தும் காப்பாற்ைாது. என்ரனயும் 
கெர்த்துத் தான்; அல்லாஹ்வின் கபைருள் (எனக்குக்) கிரடத்தால் தவிை. இரத 
ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக் கிைார்கள்.  

5430 அபூெலமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
பின்வருமாறு கூைிவந்தார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"நடுநிரலயாக (நற்)தெயலாற்றுங்கள். (அல்லது) அதற்கு தநருக்கமாகச் 
தெயலாற்றுங்கள். நற்தெய்தி தபற்றுக்தகாள்ளுங்கள். ஏதனனில், யாரையும் 
அவைது நற்தெயல் ஒருகபாதும் தொர்க்கத்தில் நுரழவிக்காது'' என்று 
கூைினார்கள். மக்கள், "தங்கரளயுமா, அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று 
ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்ரனயும்தான்; 

அல்லாஹ் தனது கபைருளால் என்ரன அைவரணத்துக் தகாண்டால் தவிை. 
அைிந்துதகாள்ளுங்கள்! நற்தெயல்களில் அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் 
விருப்பமானது (எண்ணிக்ரகயில்) குரைவாக இருந்தாலும் (ததாடர்ந்து 
தெய்யப்படும்) நிரலயான நற்தெயகல ஆகும்'' என்று தொன்னார்கள்.42 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நற்தெய்தி தபறுங்கள்'' எனும் குைிப்பு 

இல்ரல.  

பாடம் :  18 நற்தெயல்கரள அதிகமாகச் தெய்வ தும் வழிபாடுகளில் கூடுதல் 
ஈடுபாடு காட்டுவதும்  
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543 1 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தம் பாதங்கள் புரடக்கும் அளவுக்கு நின்று ததாழுவார்கள். அவர்களிடம், "இந்த 
அளவுக்கு நீங்கள் ெிைமம் எடுத்துக்தகாள்ள கவண்டுமா? தங்க ளின் முந்ரதய 
மற்றும் பிந்ரதய தவறுகரள அல்லாஹ் மன்னித்துவிட்டாகன?'' என்று 

ககட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், "நான் நன்ைியுள்ள அடியானாக இருக்க 
கவண் டாமா?'' என்று ககட்டார்கள்.43 

 5432 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தம் பாதங்கள் வஙீ்கும் அளவுக்கு நின்று ததாழுதார்கள். மக்கள், "தங்களின் 
முந்ரதய மற்றும் பிந்ரதய தவறுகரள அல்லாஹ் மன்னித்துவிட்டாகன 
(பிைகு ஏன் தாங்கள் இந்த அளவுக்குச் ெிைமம் எடுத்துக்தகாள்ள கவண்டும்)?'' 

என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், "நான் நன்ைியுள்ள அடியானாக இருக்க 
கவண்டாமா?'' என்று ககட்டார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5433 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ததாழும்கபாது தம் கால்களில் தவடிப்பு ஏற்படும் அளவுக் குத் 
ததாழுவார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இப்படிச் தெய்கிைரீ்ககள! 
தங்களின் முந்ரதய மற்றும் பிந்ரதய தவறுகள் மன்னிக்கப்பட்டு 

விட்டனகவ?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆயிைா! நான் நன்ைியுள்ள 

அடியானாக இருக்க கவண்டாமா?'' என்று ககட்டார்கள்.44 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் :  19 அைிவுரை வழங்குவதில் நடுநிரலப் கபாக்கு  

5434 அபூவாயில் ைகீக் பின் ெலமா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களின் வடீ்டு வாெலில் அவர்கரள 

எதிர் பார்த்துக் காத்திருந்கதாம். அப்கபாது யஸீத் பின் முஆவியா அந்நகஈ 
(ைஹ்) எங்கரளக் கடந்து தென்ைார். அவரிடம், "நாங்கள் இங்கிருப்பரதப் பற்ைி 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களிடம் அைிவியுங்கள்'' என்று 
தொன்கனாம். அவர் உள்கள நுரழந்த ெிைிது கநைத்திற்குள் அப்துல்லாஹ் பின் 
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மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் தவளிகய வந்து, "நீங்கள் இங்கு இருக்கும் விையம் 
எனக்குத் ததரிவிக்கப்பட்டது. (இருந்தாலும்,) நான் உங்களுக்குச் ெரடரவ 

ஏற்படுத்திவிடுகவகனா எனும் அச்ெம்தான் உங்களிரடகய வைவிடா மல் 
என்ரனத் தடுத்துவிட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நாங்கள் 
ெரடவு அரடவரத விரும்பாமல் (ெந்தர்ப்ப சூழ்நிரலகரளக் கவனித்து) 
விட்டு விட்டு எங்களுக்கு அைிவுரை வழங்கி வந்தார்கள். (இதுகவ 
உங்களிரடகய அைிவுரை வழங்க வைவிடாமல் என்ரனத் தடுக்கிைது'') என்று 
தொன்னார்கள்.45 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஐந்து அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5435 அபூவாயில் ைகீக் பின் ெலமா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர் கள் ஒவ்தவாரு வியாழக்கிழரமயும் 
எங்க ளுக்கு (ஹதீஸ் அைிவித்து) அைிவுரை வழங்கி வந்தார்கள். 
இந்நிரலயில் அவர்களிடம் ஒரு மனிதர், "அபூஅப்திர் ைஹ்மாகன! தங்களின் 
ஹதீஸ் அைிவிப்ரப நாங்கள் கநெிக்கிகைாம்; ஆெிக்கிகைாம். தாங்கள் 
ஒவ்தவாரு தினமும் எங்களுக்கு ஹதீஸ் அைிவிப்பரத நாங்கள் தபரிதும் 
விரும்புகிகைாம்'' என்று கூைினார். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்கள், "நான் உங்களுக்குச் ெரடரவ ஏற்படுத்திவிடுகவகனா எனும் 
அச்ெம்தான் உங்களுக்கு (நாள்கதாறும்) ஹதீஸ் அைிவிக்க விடாமல் என்ரனத் 
தடுத்துவிட்டது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நாங்கள் ெரடவு 
அரடவரத விரும்பாமல் (ெந்தர்ப்ப சூழ்நிரலகரளக் கவனித்து) விட்டு விட்டு 
எங்களுக்கு அைிவுரை வழங்கிவந்தார்கள். (இதுகவ உங்களிரடகய அைிவுரை 
வழங்க வைவிடாமல் என்ரனத் தடுக்கிைது'') என்று தொன்னார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் - 5 1 : 

தொர்க்கமும் அதிலுள்ள இன்பங்களின் தன்ரமயும் தொர்க்கவாெிகளின் 
நிரலயும் 1  

5436 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ெிைமங்களால் 
தொர்க்கம் சூழப்தபற்றுள்ளது. மன இச்ரெகளால் நைகம் சூழப்தபற்றுள்ளது.2 
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இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் வாயிலாக மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடரிலும் 
வந்துள்ளது. 

 5437 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ், "என் நல்லடியார்களுக்காக எந்தக் கண்ணும் பார்த்திைாத, எந்தக் 
காதும் ககட்டிைாத, எந்த மனிதரின் உள்ளத்திலும் கதான்ைியிைாத இன் பங்கரள 
(தொர்க்கத்தில்) நான் தயார்படுத்தி ரவத்துள்களன்'' என்று கூைினான். இதன் 
அைிவிப்பாளைான அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இரதக் 
குர்ஆனிலுள்ள "அவர்கள் தெய்துதகாண்டிருந்த (நற்)தெல்களின் பலனாக 

அவர்களுக்காக மரைத்துரவக்கப்பட்டுள்ள கண் குளிர்ச்ெிரய எவரும் 

அைியமாட்டார்'' (32: 17) எனும் வெனம் உறுதிப்படுத்துகிைது.3 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 5438 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ், "என் நல்லடியார்களுக்காக எந்தக் கண்ணும் பார்த்திைாத, எந்தக் 
காதும் ககட்டிைாத, எந்த மனிதரின் உள்ளத்திலும் கதான்ைியிைாத இன் பங்கரள 
நான் (தொர்க்கத்தில்) தயார்படுத்தி ரவத்துள்களன்'' என்று கூைினான். 
எனினும், (தொர்க்கத்தின் இன்பங்கள் குைித்து) அல்லாஹ் உங்களுக்கு 
அைிவித்துள்ளது தொற்பகம! இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

5439 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வல்லரமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ், "நான் என் நல்லடியார்களுக்காக எந்தக் கண்ணும் 
பார்த்திைாத, எந்தக் காதும் ககட்டிைாத, எந்த மனிதரின் உள்ளத்திலும் 

கதான்ைியிைாத இன்பங்கரள (தொர்க்கத்தில்) தயார்படுத்தி ரவத்துள்களன்'' 

என்று கூைினான். (தொர்க்கத்தின் இன்பங்கள் குைித்து) உங்களுக்கு அல்லாஹ் 

அைிவித்திருப்பது தொற்பகம! இரத அைிவித்த அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
பிைகு, "அவர்கள் தெய்துதகாண்டி ருந்த (நற்)தெயல்களின் பலனாக அவர்களுக் 
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காக மரைத்துரவக்கப்பட்டுள்ள கண் குளிர்ச் ெிரய எவரும் அைியமாட்டார்'' 

(32: 17) எனும் வெனத்ரத ஓதிக்காட்டினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5440 அபூஹாஸிம் ெலமா பின் தீனார் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ெஹ்ல் 
பின் ெஅத் அஸ்ஸாஇதீ (ைலி) அவர்கள், "நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் ஓர் அரவயில் இருந்கதன். அப்கபாது அவர்கள் தொர்க்கத்தின் 
நிரல குைித்து கபெினார்கள்'' என்று முழுரமயாக ஹதீரஸ அைிவித்தார்கள். 
பிைகு இறுதியில் "அதில் எந்தக் கண்ணும் பார்த்திைாத, எந்தக் காதும் 

ககட்டிைாத, எந்த மனிதரின் உள்ளத்திலும் கதான்ைியிைாத இன்பங்கள் உள்ளன'' 

என்றும் கூைிவிட்டு, "அச்ெத்துடனும் எதிர்பார்ப்புடனும் தம் இரைவரனப் 

பிைார்த்திக்க அவர்களின் விலாப் புைங்கள் படுக்ரககளிலிருந்து விலகும்; நாம் 

வழங்கியவற்ைிலிருந்து (நல்வழியில்) தெலவிடுவார்கள். அவர்கள் 

தெய்துதகாண்டிருந்த (நற்)தெயல்களின் பலனாக அவர் களுக்காக மரைத்து 

ரவக்கப்பட்டுள்ள கண்குளிர்ச்ெிரய எவரும் அைியமாட்டார்'' (32: 16, 17) எனும் 

வெனங்கரள ஓதினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது 
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அத்தியாயம் 52 மறுரம தொர்கம் நகைம் 

ஹதஸீ் 5441 - 5519 

 

 

பாடம் : 1 தொர்க்கத்தில் ஒரு மைம் உள்ளது.  

அதன் நிழலில் பயணிப்பவர் நூறு வருடங்கள் பயணித்தாலும் அரதக் கடந்து 
தெல்ல முடியாது. 

5441 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தொர்க்கத்தில் ஒரு 
மைம் உள்ளது. அதன் நிழலில் ஒரு பயணி நூறு வருடங்கள் பயணிப்பார். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.4 
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 5442 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நூறு வருடங்கள் 
பயணித்தாலும் அரதக் கடந்து தெல்லமாட்டார்'' என்று கூடுதலாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

5443 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தொர்க்கத்தில் ஒரு 
மைம் உள்ளது. அதன் நிழலில் பயணிப்பவர் நூறு வருடங்கள் பயணித்தாலும் 
அரதக் கடந்து தெல்ல முடியாது. இரத ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.5 - கமற்கண்ட ஹதீஸின் அைிவிப்பாளர் அபூ ஹாஸிம் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் இந்த ஹதீரஸ நுஅமான் பின் அப ீ
அய்யாஷ் (ைஹ்) அவர்களிடம் கூைிகனன். அப்கபாது அவர்கள் பின்வருமாறு 
கூைினார் கள்: "தொர்க்கத்தில் ஒரு மைம் உள்ளது. (அதன் நிழலில்) 
விரைந்துதெல்லும் கட்டான உடலுள்ள பயிற்ெியளிக்கப்பட்ட உயர் ைகக் 
குதிரை நூைாண்டு கள் பயணித்தாலும் அரதக் கடக்க முடியாது என்று நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் என்னிடம் 
கூைினார்கள்'' என்ைார்கள்.6 

பாடம் : 2 தொர்க்கவாெிகள்மீது இரைவன் தனது உவப்ரப அருள்வதும் அதன் 
பின்னர் ஒருகபாதும் அவர்கள்மீது ககாபப்படாமல் இருப்பதும்  

5444 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் (மறுரமயில்) தொர்க்கவாெி 
கரள கநாக்கி, "தொர்க்கவாெிககள!'' என்று அரழப்பான். அதற்கு அவர்கள், 

"எங்கள் அதிபதிகய! இகதா கீழ்ப்படியக் காத்திருக்கி கைாம். நன்ரமகள் 
அரனத்தும் உன் கைங்களி கலகய உள்ளன'' என்று பதிலளிப்பார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ், "திருப்தி அரடந்தீர் களா?' என்று ககட்பான். அதற்கு தொர்க்க 
வாெிகள், "உன் பரடப்புகளில் யாருக்கும் நீ வழங்கியிைாத (தகாரடகள், 

இன்பங்கள் ஆகிய)வற்ரை எங்களுக்கு நீ வழங்கியிருக்க, நாங்கள் 
திருப்தியரடயாமல் இருப்கபாமா?'' என்று கூறுவார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ், 

"இரதவிடவும் ெிைந்த ஒன்ரை உங்களுக்கு நான் வழங்கட்டு மா?'' என்பான். 
அவர்கள், "அதிபதிகய! இரத விடச் ெிைந்தது எது?'' என்று ககட்பார்கள். அதற்கு 
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அல்லாஹ், "உங்கள்மீது என் உவப்ரப அருள் கிகைன்; இனி ஒருகபாதும் 
உங்கள்மீது நான் ககாபப்படமாட்கடன்'' என்று கூறுவான். இரத அபூெயதீ் 
அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.7 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 3 தொர்க்கவாெி(களில் கீழ்த் தட்டில் இருப்பவர்)கள் (கமல்)அரைகளில் 
உள்ளவர் கரள வானிலுள்ள நட்ெத்திைங்கரளப் பார்ப்பரதப் கபான்று 
பார்ப்பது.8  

5445 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தொர்க்கவாெி(களில் 
கீழ்த் தட்டில் இருப்பவர்)கள் கமல்அரை(களில் உள்ளவர்)கரள, வானில் 
நீங்கள் நட்ெத்திைங்கரளப் பார்ப்பரதப் கபான்று பார்ப்பார்கள். இரத ெஹ்ல் 
பின் ெஅத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.9 - (கமற்கண்ட ஹதீஸின் 
அைிவிப்பாளைான) அபூஹாஸிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் இந்த 
ஹதீரஸ நுஅமான் பின் அப ீஅய்யாஷ் (ைஹ்) அவர்களிடம் ததரிவித்கதன். 
அப்கபாது அவர்கள் கூைினார்கள்: அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள், (இந்த 

ஹதீரஸ அைிவித்துவிட்டு) "கிழக்கு அடிவானில், அல்லது கமற்கு 
அடிவானில் நீங்கள் ஒளிரும் நட்ெத்திைத்ரதப் பார்ப்பரதப் கபான்று'' என்று 
(கூடுதலாக) அைிவித்தரத நான் ககட்கடன். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5446 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "தொர்க்கவாெிகள் தமக்கு கமகலயுள்ள (ெிைப்பு) அரைகளில் 
வெிப்பவர்கரள, அடிவானில் கிழக்கிலிருந்கதா கமற்கிலிருந்கதா பயணிக்கிை 
ஒளிரும் நட்ெத்திைத்ரதப் பார்ப்பரதப் கபான்று (ஆர்வத்துடன்) பார்ப்பார்கள். 
(தகுதியில்) தமக்கும் அவர்களுக்குமிரடகய ஏற்ைத் தாழ்ரவக் கண்டு (ஏக்கம் 
தகாண்டுதான்) அப்படிப் பார்ப்பார்கள்'' என்று கூைினார்கள். (இரதக் ககட்ட) 
நபித்கதாழர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அரவ நபிமார்களின் தங்குமிடங்கள் 
தாகன? மற்ைவர்கள் அவற்ரை அரடய முடியாதுதாகன?'' என்று ககட்டனர். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இல்ரல. என் உயிர் எவன் 
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ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீதாரணயாக! அ(ங்கக தங்குப)வர்கள் அல்லாஹ்வின் 
மீது (உறுதியான) நம்பிக்ரக தகாண்டு இரைத்தூதர்கரள உண்ரமயா ளர்கள் 
என (முரையாக) ஏற்றுக்தகாண்ட மக்ககள ஆவர்'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 4 நபி (ஸல்) அவர்கரளப் பார்ப்பதற் காகத்  

தம் குடும்பத்தாரையும் தெல் வத்ரதயும் தியாகம் தெய்ய விரும்பு கவார் 
பற்ைிய குைிப்பு.  

5447 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் ெமுதாயத்தாரில் 
என்ரன ஆழமாக கநெிப்கபாரில் ெிலர் எனக்குப்பின் கதான்று வார்கள். 
அவர்களில் ஒருவர் என்ரனப் பார்க்க கவண்டுகம என்பதற்காகத் தம் குடும் 
பத்தாரையும் தெல்வத்ரதயும்கூடத் தியாகம் தெய்ய விரும்புவார். இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 5 தொர்க்கத்திலுள்ள ெந்ரதயும் அதில்  

தொர்க்கவாெிகள் அரடந்துதகாள் ளும் அருட்தகாரடயும் அலங்காைமும் 

 5448 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தொர்க்கத்தில் 
(மக்கள் ஒன்றுகூடும்) ெந்ரத ஒன்று உண்டு. அங்கு ஒவ்தவாரு 

தவள்ளிக்கிழரம யும் தொர்க்கவாெிகள் வருவார்கள். அப்கபாது வட பருவக் 
காற்று வெீி அவர்களுரடய முகங்களி லும் ஆரடயிலும் (கஸ்தூரி மண்ரண) 
வாரிப் கபாடும். உடகன அவர்கள் கமன்கமலும் அழகும் தபாலிவும் 
தபறுவார்கள். பிைகு அழகும் தபாலிவும் அதிகமாகப் தபற்ை நிரலயில் 
அவர்கள் தங்கள் துரணவியரிடம் திரும்பிச் தெல்வார்கள். அப்கபாது 
அவர்களிடம் அவர்களுரடய துரணவியர், "எங்களிடமிருந்து தென்ை பின்னர் 

கூடுதலான அழகும் தபாலிவும் தபற்றுவிட்டீர்ககள!'' என்று கூறுவர். அதற்கு 

அவர்கள், "அல்லாஹ் வின் மீதாரணயாக! நாங்கள் தென்ை பிைகு 
நீங்களும்தான் கூடுதலான அழகும் தபாலிவும் தபற்ைிருக்கிைரீ்கள்'' என்று 
கூறுவர். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
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 பாடம் : 6 தொர்க்கத்தில் நுரழயும் முதல் அணி யினரின் முகம் தபௌர்ணமி 
இைவின் முழு நிலரவப் கபான்ைிருக்கும் என்பதும், அவர்களின் இதை தன்ரம 
களும், அவர்களின் துரணவியர் பற்ைிய குைிப்பும்.  

5449 முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
மக்கள், "தொர்க்கத்தில் அதிக எண்ணிக்ரகயில் இருப்பவர்கள் ஆண்களா, 

அல்லது தபண்களா?'' என்று தபருரமயுடன் கபெிக்தகாண்டிருந்தனர்; அல்லது 

விவாதித்துக் தகாண்டிருந்தனர். அப்கபாது அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள், 

"அபுல்காெிம் (ஸல்) அவர்கள், "தொர்க்கத்தில் நுரழகின்ை முதல் அணியினர், 

தபௌர்ணமி இைவில் ஒளிரும் ெந்திைரனப் கபான்று கதாற்ைமளிப்பார்கள். 
அவர்களுக்குப் பின்கன நுரழபவர்கள், வானில் கபதைாளி வசீும் 
நட்ெத்திைத்ரதப் கபான்ைிருப்பார்கள். அவர்களில் ஒவ்தவாருவருக்கும் இரு 
துரணவியர் இருப்பர். அப்தபண்களின் காலின் எலும்பு மஜ்ரஜ அவர்களது 
(கால்) ெரதக்கு அப்பாலிருந்து (அவர்களது கபைழகின் காைணத்தால்) தவளிகய 
ததரியும். தொர்க்கத்தில் துரணவி இல்லாத எவரும் இருக்கமாட்டார்' என்று 
கூைவில்ரலயா?'' எனக் ககட்டார்கள்.10 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் முஹம்மத் பின் 
ெீரீன் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதில், "(ஒரு முரை) ஆண்களும் தபண்களும் "தொர்க்கத்தில் 
அதிக எண்ணிக்ரகயில் யார் இருப்பார்கள்' என்று வழக்காடிக்தகாண்டிருந்தனர். 
அப்கபாது அவர்கள் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர் களிடம் (அரதப் பற்ைிக்) 
ககட்டார்கள். அப்கபாது அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள், "அபுல்காெிம் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்' என்று கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்று 
அைிவித்தார்கள்'' என்று காணப்படுகிைது. 

 5450 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தொர்க்கத்தில் 
நுரழயும் முதல் அணியி னர் தபௌர்ணமி இைவில் ஒளிரும் ெந்திைரனப் 

கபான்று (அழகாகத்) கதாற்ைமளிப்பார்கள். பிைகு அவர்களுக்கு அடுத்து 

நுரழபவர்கள் விண்ணில் நன்கு பிைகாெிக்கும் நட்ெத்திைத் ரதப் கபான்று 

காட்ெியளிப்பார்கள். தொர்க்கத் தில் அவர்கள் மலஜலம் கழிக்கமாட்டார்கள். 
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மூக்குச் ெிந்தவுமாட்டார்கள். எச்ெில் துப்பவு மாட்டார்கள். அவர்களின் ெீப்புகள் 
தங்கத்தாலானரவ. அவர்களது வியர்ரவயில் கஸ்தூரி மணம் கமழும். 
அவர்களுரடய (நறுமணப் புரக யிடும்) தூபக் கலெங்கள் அகிலால் எரிக்கப் 

படும். அவர்களுரடய துரணவியர் கண்ண ழகுக் கன்னியர் (அல்ஹூருல் 
ஈன்) ஆவர். அவர்கள் அரனவைது குணமும் ஒகை மனித ரின் குணமாககவ 
அரமந்திருக்கும். அவர்கள் தம் தந்ரத ஆதம் (அரல) அவர்களின் 
கதாற்ைத்தில் வானத்தில் (முட்டும் விதத்தில்) அறுபது முழம் உயைம் 
தகாண்டவர்களாயிருப் பார்கள்.11 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5451 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் ெமுதாயத்தாரில் 
தொர்க்கத்தில் நுரழயும் முதல் அணியினர் தபௌர்ணமி இைவில் ஒளிரும் 
ெந்திைரனப் கபான்று கதாற்ைமளிப்பார்கள். பிைகு அவர்களுக்கு அடுத்து 

நுரழபவர்கள் விண்ணில் நன்கு பிைகாெிக்கும் நட்ெத்திைத்ரதப் கபான்று 

காட்ெியளிப்பார்கள். அவர்களுக்குப் பிைகு இன்னும் பல படித்தைங்களும் 
உண்டு. (தொர்க்கத்தில்) அவர்கள் மலஜலம் கழிக்கமாட்டார்கள். மூக்குச் 

ெிந்தவுமாட்டார்கள். ெளி துப்பவு மாட்டார்கள். அவர்களின் (தரலவாரும்) 
ெீப்புகள் தங்கத்தாலானரவ. அவர்களுரடய (நறுமணப் புரகயிடும்) தூபக் 
கலெங்கள் அகில் குச்ெி யால் எரிக்கப்படும். அவர்களுரடய வியர்ரவ யில் 
கஸ்தூரி மணம் கமழும். அவர்கள் அரனவைது குணமும் ஒகை மனிதரின் 
குணத் ரதப் கபான்ைிருக்கும். அவர்கள் தம் தந்ரத ஆதம் (அரல) 
அவர்கரளப் கபான்று அறுபது முழம் உயைம் தகாண்டவர்களாயிருப் பார்கள். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு அபரீைபா (ைஹ்) 
அவர் களது அைிவிப்பில், "அவர்கள் அரனவைது குணமும் ஒகை மனிதரின் 
குணத்தில் அரமந் திருக்கும்'' என்று காணப்படுகிைது. அபூகுரைப் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "அவர்கள் அரனவைது (உடல்) அரமப்பும் ஒகை 
மனிதரின் (உடல்) அரமப்பில் இருக்கும்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. அதாவது 
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"அவர்கள் தம் தந்ரத (ஆதம் (அரல) அவர்களின் கதாற்ைத்தில் இருப்பார்கள்'' 

என்று இப்னு அபரீைபா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்.  

பாடம் : 7 தொர்க்கம் மற்றும் தொர்க்கவாெிகள் பற்ைிய வர்ணரனயும்  

அவர்கள் காரல யிலும் மாரலயிலும் இரைவரனத் துதிப்பதும். 

 5452 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தொர்க்கத்தில் 
நுரழயும் முதல் அணியினரின் முகங்கள் தபௌர்ணமி இைவில் ஒளிரும் ெந்திை 
ரனப் கபான்று கதாற்ைமளிக்கும். தொர்க்கத்தில் அவர்கள் ெளி 
உமிழமாட்டார்கள். மூக்குச் ெிந்தவு மாட்டார்கள். மலஜலம் 

கழிக்கவுமாட்டார்கள். அவர்களுரடய பாத்திைங்களும் (தரலவாரும்) ெீப்பு 
களும் தங்கத்தாலும் தவள்ளியாலும் ஆனரவ. அவர்களுரடய (நறுமணப் 
புரகயிடும்) தூபக் கலெங்கள் அகிலால் எரிக்கப்படும். அவர்களின் 
வியர்ரவயில் கஸ்தூரி மணம் கமழும். அவர்களில் ஒவ்தவாருவருக்கும் இரு 
துரணவியர் இருப்பர். அவர்களது காலின் எலும்பு மஜ்ரஜகூட (கால்) 
ெரதக்கு அப்பாலி ருந்து அவர்களது கபைழகின் காைணத்தால் தவளிகய 
ததரியும். அவர்களுக்கிரடகய எந்த மன கவறுபாடும் இருக்காது. எந்தவிதக் 
குகைாதமும் இருக்காது. அவர்களுரடய உள்ளங்கள் ஒகை மனிதரின் 
உள்ளத்ரதப் கபான்ைிருக்கும். (நன்ைிக்காக) அவர்கள் காரலயும் மாரலயும் 
இரைவரன (தூயவன் என)த் துதிப்பார்கள்.12  

5453 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"தொர்க்கவாெிகள் தொர்க்கத்தில் உண்பார்கள்; பருகுவார்கள். எச்ெில் 
துப்பமாட்டார்கள். மலஜலம் கழிக்க மாட்டார்கள். மூக்குச் ெிந்தவுமாட்டார்கள்'' 

என்று கூைினார்கள். மக்கள், "(அவர்கள் உண்ணும்) உணவின் நிரல என்ன? 

(அது எப்படி கழிவாக தவளி கயறும்?)'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "(நறுமணமுள்ள) ஏப்பமாக வும் கஸ்தூரி மணம் கமழும் 
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வியர்ரவயாக வும் தவளிகயறும். மூச்சு விடுமாறு அகத்தூண்டல் 
ஏற்படுவரதப் கபான்று இயல்பாககவ இரைவரனத் துதித்துக்தகாண்டும் 
கபாற்ைிக்தகாண்டும் இருக்குமாறு அவர்களுக்கு அகத்தூண்டல் ஏற்படும்'' என்று 
கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "கஸ்தூரி மணம் 
கமழும் வியர்ரவயாகவும் தவளிகயறும்'' என்பதுவரைகய இடம் தபற்றுள்ளது.  

5454 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தொர்க்கவாெிகள் 
தொர்க்கத்தில் உண்பார் கள்; பருகுவார்கள். மலம் கழிக்கமாட்டார்கள். மூக்குச் 
ெிந்தவுமாட்டார்கள். ெிறுநீர் கழிக்கவு மாட்டார்கள். அவர்கள் உண்ணும் உணவு 
கஸ்தூரி மணம் கமழும் வியர்ரவ கபான்று ஏப்பமாக தவளிகயறும். மூச்சு 
விடுமாறு அகத் தூண்டல் ஏற்படுவரதப் கபான்று இயல் பாககவ 
இரைவரனத் துதித்துக்தகாண்டும் கபாற்ைிக்தகாண்டும் இருக்குமாறு அவர் 

களுக்கு அகத்தூண்டல் ஏற்படும். இரத ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக் 
கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் ஹஜ்ஜாஜ் பின் அஷ்ைாஇர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 

"அவர்கள் உண்ணும் அந்த உணவு' என்று இடம்தபற் றுள்ளது.  

5455 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "மூச்சு விடுமாறு 
அகத்தூண்டல் ஏற்படுவரதப் கபான்று இயல்பாககவ இரைவரனத் 
துதித்துக்தகாண்டும் இரைவரனப் தபருரமப்படுத்திக்தகாண்டும் இருக்குமாறு 
அவர்களுக்கு அகத்தூண்டல் ஏற்படும்'' என்று காணப்படுகிைது.  

பாடம் : 8 தொர்க்கவாெிகள் அனுபவிக்கும் இன்பங்கள் நிரலயானரவ 
என்பதும், "இது தான் தொர்க்கம்; நீங்கள் நற்தெயல் புரிந்துதகாண்டிருந்ததற்காக 
இது உங்களுக்கு உரடரமயாக்கப்பட்டுள்ளது என்று அவர்களிடம் 
எடுத்துச்தொல்லப்படும்'' (7:43) எனும் இரைவெனமும். 
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 5456 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தொர்க்கத்தில் நுரழபவர் 
இன்பத்திகலகய இருப்பார்; துன்பம் காணமாட்டார். அவைது ஆரட 
இற்றுப்கபாகாது. அவைது இளரம அழிந்துகபாகாது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 5457 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (தொர்க்கவாெிகள் தொர்க்கத்தில் 
நுரழந்த பின்னர்) தபாது அைிவிப்பாளர் ஒருவர், "(இனி) நீங்கள் 
ஆகைாக்கியத்துடகனகய இருப்பரீ்கள்; ஒருகபாதும் கநாய் காணமாட்டீர்கள். 
நீங்கள் உயிருடன்தான் இருப்பரீ்கள்; ஒருகபாதும் இைக்கமாட்டீர்கள். 
இளரமகயாடுதான் இருப் பரீ்கள்; ஒருகபாதும் முதுரமயரடயமாட்டீர் கள். 
நீங்கள் இன்பத்கதாடுதான் இருப்பரீ்கள்; ஒருகபாதும் துன்பம் காணமாட்டீர்கள்'' 

என்று அைிவிப்புச் தெய்வார். இரதகய வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ், "இதுதான் தொர்க்கம்; நீங்கள் (உலகில்) நற்தெயல் 
புரிந்துதகாண்டிருந்ததற் காக இது உங்களுக்கு உரடரமயாக்கப்பட் டுள்ளது 
என்று அவர்களிடம் எடுத்துச் தொல்லப்படும்'' (7:43) என்று கூறுகின்ைான். இரத 
அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி), அபூ ஹுரைைா (ைலி) ஆகிகயார் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 9 தொர்க்கக் கூடாைங்களின் நிரலயும் அவற்ைில் 
இரைநம்பிக்ரகயாளர்களுக்குத் துரணவியர் பலர் இருப்பதும்.  

5458 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரைநம்பிக்ரகயாளருக்குச் 
தொர்க்கத்தில் ஒரு கூடாைம் உண்டு. அது நடுவில் துரளயுள்ள 
(பிைமாண்டமான) முத்தால் ஆனதாகும். அதன் உயைம் அறுபது ரமல்களாகும். 
அதில் இரை நம்பிக்ரகயாளருக்குத் துரணவியர் பலர் இருப்பர். அவர்களிடம் 
இரைநம்பிக்ரகயாளர் சுற்ைி வருவார். அவர்களில் ஒருவர் மற்ைவரைப் 

பார்க்க முடியாது. இரத அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.13  

5459 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நடுவில் துரளயுள்ள 
முத்தாலான (பிை மாண்டமான) கூடாைம் ஒன்று தொர்க்கத்தில் உண்டு. அதன் 

2581

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் மறுமம-சசார்கம்-நரகம்



 
 
 

அகலம் அறுபது ரமல்களா கும். அதன் ஒவ்தவாரு மூரலயிலும் இரை 

நம்பிக்ரகயாளருக்குத் துரணவியர் இருப்பர். அவர்கள் மற்ைவர்கரளப் 
பார்க்க முடியாது. இரைநம்பிக்ரகயாளர் அவர்கரளச் சுற்ைிவரு வார். இரத 
அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

5460 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (தொர்க்கத்திலுள்ள) கூடாைம் என்பது, 

ஒரு (பிைமாண்டமான) முத்தாகும். அதன் உயைம் அறுபது ரமல்களாகும். 
அதன் ஒவ்தவாரு மூரலயிலும் இரைநம்பிக்ரகயாளருக்குத் துரணவியர் 
இருப்பர். அவர்கரள மற்ைவர் கள் பார்க்க முடியாது.14 இரத அபூமூொ 
அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 10 இவ்வுலகிலுள்ள தொர்க்க நதிகள்  

5461 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ரெஹான், 

ரஜஹான், ஃபுைாத், நீல் ஆகியரவ தொர்க்க நதிகளில் உள்ளரவயாகும்.15 

இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 11 தொர்க்கத்தில் நுரழயும் மக்கள் ெிலரு ரடய உள்ளங்கள் 
பைரவகளின் உள்ளத்ரதப் கபான்ைிருக்கும்.16  

5462 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தொர்க்கத்தில் மக்கள் ெிலர் 
நுரழவார்கள். அவர்களுரடய உள்ளங்கள் பைரவகளின் உள்ளத்ரதப் 
கபான்ைிருக்கும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

5463 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 

எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வல்லரமயும் 
மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் (ஆதிமனிதர்) ஆதரம அவைது (அழகான) 
உருவத்தில் பரடத்தான்.17 அவைது உயைம் அறுபது முழங்களாகும். அவரைப் 
பரடத்த கபாது, "நீர் தென்று, அங்கு அமர்ந்திருக்கும் வானவர்கள் குழுவுக்கு 
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முகமன் (ெலாம்) கூறுவைீாக; அவர்கள் உமக்குக் கூறும் (பதில்) வாழ்த்ரதக் 

ககட்டுக்தகாள்வைீாக. ஏதனனில், அதுதான் உங்களது முகமனும் உங்களுரடய 

ெந்ததிகளின் முகமனும் ஆகும்'' என்று இரைவன் தொன்னான். அவ்வாகை 
ஆதம் (அரல) அவர்கள் (வானவர்களிடம்) தென்று, "அஸ்ஸலாமு 
அரலக்கும்'' (உங்களுக்குச் ொந்தி உண்டாகட் டும்) என்று (முகமன்) 
தொன்னார்கள். அதற்கு வானவர்கள், "அஸ்ஸலாமு அரலக்க வ 
ைஹ்மத்துல்லாஹ்'' (ொந்தியும் இரைவனின் கபைருளும் உங்கள்மீதும் 
தபாழியட்டும்) என்று பதில் (முகமன்) கூைினர். அவர்கள் (தமது பதிலில்) 
"இரைவனின் கபைருளும்' (வ ைஹ்மத்துல்லாஹ்) என்பரதக் கூடுதலாகச் 
தொன்னார்கள். ஆககவ, (மறுரம நாளில்) தொர்க்கத்தில் நுரழபவர்கள் 
ஒவ்தவாருவரும் அறுபது முழம் உயைம் தகாண்ட ஆதம் (அரல) அவர்களின் 
உருவத்தில்தான் நுரழவார்கள். அவருக்குப் பிைகு இன்று வரை அவருரடய 
ெந்ததிகள் (உயைத்தில்) குரைந்துதகாண்கடவருகின்ைனர். 

18 பாடம் : 12 நைக தநருப்பின் கடுரமயான தவப்பமும் அதன் ஆழத்தின் 

அளவும் அது நைகவாெிகரளத் தீண்டும் அளவும்.  

5464 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அன்ரைய நாளில் 
நைகம் எழுபதாயிைம் ெங்கிலிகளால் பிரணக்கப்பட்டுக் தகாண்டு வைப்படும். 
ஒவ்தவாரு ெங்கிலியுடனும் எழுப தாயிைம் வானவர்கள் இருந்து, இழுத்து 
வருவார்கள். இரத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

5465 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆதமின் 
மகன் (மனிதன்) பற்ைரவக்கும் (பூமியிலுள்ள) இந்த தநருப்பானது, நைக 
தநருப்பிலுள்ள தவப்பத் தின் எழுபது பாகங்களில் ஒரு பாகமாகும்'' என்று 
தொன்னார்கள். அதற்கு மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! (நைகவாெி கரளத் தண்டிக்க பூமியிலுள்ள) இந்த தநருப்கப 
கபாதுமானதாய் இருக்கிைகத?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர் 
கள், "அந்த தநருப்பு (பூமியிலுள்ள) இந்த தநருப்ரபவிட அறுபத்ததான்பது 
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பாகம் கூடுதலாக தவப்பகமற்ைப்பட்டுள்ளது. அதில் ஒவ்தவாரு பாகமும் 
(பூமியிலுள்ள) இந்த தநருப்பின் தவப்பம் தகாண்டதாயிருக்கும்'' என்று 
தொன்னார்கள்.19 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5466 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். அப்கபாது, ஏகதா 
விழுந்த ெப்தத்ரத அவர்கள் ககட்டார்கள். (நாங்களும் ககட்கடாம்.) அப்கபாது 
அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது என்ன (ெப்தம்) என்று 

உங்களுக்குத் ததரியுமா?'' என்று ககட்டார் கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வும் 
அவனுரடய தூதருகம நன்கைிந்தவர்கள்'' என்று தொன்கனாம். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "இது எழுபது ஆண்டுக ளுக்கு முன்னர் நைகத்திற்குள் தூக்கிதயைியப் 
பட்ட ஒரு கல்லாகும். அது இந்த கநைம்வரை நைகத்திற்குள் தென்று 

இப்கபாதுதான் அதன் ஆழத்ரத எட்டியது'' என்று தொன்னார்கள். - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பா 

ளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அது கீகழ 
விழுந்துவிட்டது. அது விழுந்த ெப்தத்ரதத்தான் (இப்கபாது) நீங்கள் 
தெவியுற்ைரீ்கள்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

5467 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நைகம், நைகவாெிகளில் ெிலரை அவர் 
களின் கணுக்கால்கள்வரை தீண்டும். கவறு ெிலரை அவர்களது இடுப்புவரை 
தீண்டும். இன்னும் ெிலரை அவர்களது கழுத்துவரை தீண்டும். இரத ெமுைா 
பின் ஜுன்தப் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

5468 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நைகம், நைகவாெிகளில் ெிலரை அவர் 
களின் கணுக்கால்கள்வரை தீண்டும். கவறு ெிலரை முழங்கால்கள்வரை 
தீண்டும். மற்ைச் ெிலரை இடுப்புவரை தீண்டும். இன்னும் ெிலரைக் 
கழுத்துவரை தீண்டும். இரத ெமுைா பின் ஜுன்தப் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெமுைா பின் ஜுன்தப் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
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வந்துள்ளது. அவற்ைில், ("அவர்களது இடுப்புவரை' என்பரதக் குைிக்கும்) 
"ஹுஜ்ஸத்திஹி' என்பதற்குப் பதிலாக "ஹிக்ரவஹி' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 13 நைகத்தில் அக்கிைமக்காைர்கள் நுரழவர். தொர்க்கத்தில் 
அப்பாவிகள் நுரழவர்.  
5469 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நைகமும் 
தொர்க்கமும் வாக்குவாதம் தெய்துதகாண்டன. நைகம், "அக்கிைமக்காைர் களும் 
ஆணவம் தகாண்டவர்களுகம எனக் குள் நுரழவார்கள்'' என்று தொன்னது. 
தொர்க் கம், "பலவனீர்களும் ஏரழகளுகம எனக்குள் நுரழவார்கள்'' என்று 
தொன்னது. அப்கபாது வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் நைகத்திடம், "நீ 
எனது கவதரன. உன் மூலம் நான் நாடியவர்களுக்கு கவதரன 
தகாடுக்கிகைன்'' என்றும், தொர்க்கத்திடம், "நீ எனது கபைருள். உன் மூலம் நான் 
நாடியவர் களுக்கு அருள் புரிகிகைன்'' என்றும் கூைி னான். பிைகு 
(இைண்ரடயும் கநாக்கி), "உங்க ளில் ஒவ்தவான்ரையும் நிைப்புபவர்கள் (மக்க 
ளிரடகய) உள்ளனர்'' என்று தொன்னான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.20  

5470 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நைகமும் தொர்க்கமும் வாக்குவாதம் 
தெய்துதகாண்டன. நைகம், "தபருரமயடிப்பவர்களுக்காகவும் 
அக்கிைமக்காைர்களுக்காகவும் நான் கதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்களன்'' என்று 
தொன்னது. தொர்க்கம், "எனக்கு என்ன கநர்ந்தகதா! மக்களில் பலவனீர்களும் 
அவர்களில் கீழ்நிரலயினரும் இயலாதவர் களுகம (அதிகமாக) என்னுள் 
நுரழவார்கள்'' என்று கூைியது. அப்கபாது அல்லாஹ் தொர்க்கத்திடம், "நீ எனது 
கபைருள். உன் மூலகம என் அடியார்களில் நான் நாடிய ெிலருக்கு அருள் 
புரிகிகைன்'' என்று கூைினான். நைகத்திடம், "நீ எனது கவதரன. உன் மூலகம 
என் அடியார்களில் நான் நாடிய ெிலருக்கு கவதரன தகாடுக்கிகைன்'' என்று 
கூைினான். பிைகு (அவ்விைண்ரடயும் கநாக்கி), "உங்களில் ஒவ்தவாருவருக்கும் 
நிைம்பத் தைப்படும்'' என்று தொன்னான். ஆனால், நைககமா இரைவன் தனது 
பாதத்ரத அதன் மீது ரவக்காத வரை (வயிறு) நிைம்பாது. இரைவன் தனது 
பாதத்ரத ரவக் கும்கபாது, நைகம் "கபாதும்; கபாதும்'' என்று கூறும்.21 
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அப்கபாதுதான் அதற்கு வயிறு நிைம்பும். கமலும், நைகத்தின் ஒரு பகுதிரய 
மற்தைாரு பகுதியுடன் இரணக்கப்படும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், ("வாக்குவாதம் தெய்துதகாண்டன' என்பரதக் குைிக்க "தஹாஜ்ஜத்' 

என்பதற்குப் பகைமாக) "இஹ்தஜ்ஜத்' எனும் தொல் இடம்தபற்றுள்ளது. 
மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  

5471 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து 

எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தொர்க்கமும் 
நைகமும் வாக்குவாதம் தெய்துதகாண்டன. நைகம், 

"தபருரமயடிப்பவர்களுக்காகவும் அக்கிைமக்காைர்களுக்காகவும் நான் 

கதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்களன்'' என்று தொன்னது. தொர்க்கம், "எனக்கு என்ன 

கநர்ந்தகதா! மக்களில் பலவனீர்களும் அவர்களில் கீழ் நிரலயினரும் 
அப்பாவிகளுகம (அதிகமாக) எனக்குள் நுரழவார்கள்'' என்று கூைியது. 
அல்லாஹ் தொர்க்கத்திடம், "நீகய எனது கபைருள். உன் மூலம் என் 
அடியார்களில் நான் நாடிய ெிலருக்கு அருள் புரிகிகைன்'' என்றும் நைகத்திடம், 

"நீ எனது கவதரன(க் காகத்)தான். உன் மூலம் என் அடியார்களில் நான் 
நாடிய ெிலருக்கு கவதரன தகாடுக்கி கைன். உங்களில் ஒவ்தவாருவருக்கும் 
(வயிறு) நிைம்பத் தைப்படும்'' என்றும் கூைினான். ஆனால், நைககமா வளமும் 
உயர்வும் மிக்க இரைவன் தனது காரல அதன் மீது ரவக்காத வரை (வயிறு) 
நிைம்பாது. (இரைவன் காரல ரவக்கும்கபாது,) நைகம் "கபாதும்; கபாதும்'' என்று 
கூறும். அப்கபாதுதான் அதற்கு வயிறு நிைம்பும். கமலும், (நைகத்துக் தகன 
அல்லாஹ் புதிதாக யாரையும் பரடப்ப தில்ரல. மாைாக,) நைகத்தின் ஒரு 
பகுதி மற்தைாரு பகுதியுடன் இரணக்கப்படும். அல்லாஹ் தன் பரடப்புகளில் 

யாருக்கும் அநீதியிரழக்கமாட்டான். ஆனால், தொர்க்கத் தி(ல் மீதியிருக்கும் 

இடத்தி)ற்தகன்கை புதிதாகச் ெிலரைப் பரட(த்து அரத நிரைப்)பான். - 
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கமற்கண்ட ஹதீஸ், அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அதில் "தொர்க்கமும் நைகமும் வாக்குவாதம் தெய்துதகாண்டன'' 

என்று ததாடங்கி, "உங்களில் ஒவ்தவாருவருக்கும் (வயிறு) நிைம்பத் தருவது 
என் தபாறுப்பாகும்'' என்பதுவரை இடம்தபற்றுள்ளது. அதற்குப் பின்னுள்ள 
கூடுதல் தகவல்கள் இல்ரல.  

5472 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (நைகவாெிகள் அரனவரும் நைகத்தில் 
கபாடப்பட்ட பின்னரும் நைகம் (வயிறு) நிைம்பாத காைணத்தால்) "இன்னும் 
அதிகம் இருக்கிைதா?'' என்று ககட்டுக்தகாண்கடயிருக்கும். இறுதியில் 
கண்ணியத்தின் அதிபதி(யான இரைவன்) தனது பாதத்ரத அதில் ரவப்பான். 
அப்கபாது அது "கபாதும்; கபாதும், உன் கண்ணியத்தின் மீதாரணயாக!'' என்று 
கூறும். நைகத்தின் ஒரு பகுதி மற்தைாரு பகுதியுடன் இரணக்கப்படும். இரத 
அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.22 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அனஸ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5473 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (நைகவாெிகள்) நைகத்தில் கபாடப்பட்டுக் 
தகாண்கடயிருப்பார்கள். நைகம் (வயிறு நிைம்பா மல்) "இன்னும் அதிகம் 
இருக்கிைதா?'' என்று ககட்கும்; இறுதியில் கண்ணியத்தின் அதிபதி (யான 
இரைவன்), நைகத்தில் தனது பாதத்ரத ரவப்பான். உடகன நைகத்தின் ஒரு 
பகுதி மற்தைாரு பகுதியுடன் ஒட்டிக்தகாள்ளும். பிைகு, "கபாதும்; கபாதும். உன் 
கண்ணியத்தின் மீதும், உன் தகாரடயின் மீதும் ெத்தியமாக!'' என்று நைகம் 
கூறும். தொர்க்கத்தில் இடம் மீதி இருந்து தகாண்கடயிருக்கும். இறுதியில், 

தொர்க்கத்திற்தகன அல்லாஹ் புதியவர்கரளப் பரடத்து, தொர்க்கத் தில் 
மீதியுள்ள இடத்தில் அவர்கரளக் குடியமர்த்துவான். இரத, "நாம் நைகத்திடம் 
"உனக்கு (வயிறு) நிைம்பிவிட்டதா?' என்று ககட்கும் நாளில் "இன்னும் அதிகம் 
இருக்கிைதா?' என்று அது ககட்கும்'' (50:30) எனும் இரைவெனத்தி(ன் 
விளக்கவுரையி)ல் அப்துல் வஹ்ஹாப் பின் அதாஉ (ைஹ்) அவர்கள் 

கூைினார்கள். இரத நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அனஸ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.23  
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5474 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (தொர்க்கவாெிகள் தொர்க்கத்திற்குள் 
நுரழந்த பின்னர்) தொர்க்கத்தில் அல்லாஹ் நாடிய அளவு இடம் 
மீதியிருக்கும். பிைகு அல்லாஹ், தான் நாடியவற்ைில் ஒரு பரடப்ரப 
தொர்க்கத்திற்தகன உருவாக்குவான். இரத அனஸ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 

 5475 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மறுரம நாளில் 
கறுப்பு தவள்ரள ஆடு ஒன்ைின் கதாற்ைத்தில் மைணம் தகாண்டுவைப் படும். 
பிைகு அரதச் தொர்க்கத்திற்கும் நைகத்திற்குமிரடகய நிறுத்தப்படும் (என அபூ 
குரைப் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது). பிைகு 
"தொர்க்க வாெிககள! இது (என்னதவன்று) உங்களுக்குத் ததரியுமா?'' என்று 

ககட்கப்படும். அப்கபாது தொர்க்கவாெிகள் தரலரயத் தூக்கிப் பார்ப் பார்கள். 
கமலும், "ஆம்; (ததரியும்) இதுதான் மைணம்'' என்று பதிலளிப்பார்கள். (அவர்கள் 

அரனவரும் அரத முன்கப பார்த்திருக்கி ைார்கள்.) பிைகு (நைகவாெிகரள 
கநாக்கி), "நைகவாெி ககள! இது (என்னதவன்று) உங்களுக்குத் ததரியுமா?'' என்று 
ககட்கப்படும். அவர்களும் தரலரயத் தூக்கிப் பார்த்துவிட்டு, "ஆம் (ததரியும்). 
இதுதான் மைணம்'' என்று பதில் தொல்வார்கள். (அவர்கள் அரனவரும் அரத 
முன்கப பார்த்துள்ளனர்.) உடகன (இரைவனின்) கட்டரளக்ககற்ப அது 
(ஆட்டின் உருவத்திலுள்ள மைணம்) அறுக்கப் பட்டுவிடும். பிைகு 
"தொர்க்கவாெிககள! நிைந்தைம்; இனி மைணகம இல்ரல. நைகவாெிககள! 
நிைந்தைம்; இனி மைணம் என்பகத இல்ரல'' என்று கூைப்படும். இரத அைிவித்த 
அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இரதக் கூைிவிட்டு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(நபிகய!) அவர்கள் எண்ணிப் 
பார்க்காமலும் நம்பிக்ரக தகாள்ளாமலும் இருக்கும் நிரலயில் காரியம் 

முடிக்கப்பட்டு, துக்கம் ஏற்படும் அந்த நாரளப் பற்ைி எச்ெரிப்பைீாக!'' (19:39) 

எனும் இரைவெனத்ரத ஓதிக்காட்டியவாறு தமது கைத்தால் இந்தப் பூமிரய 

கநாக்கி ரெரக தெய்தார்கள்.24 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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5476 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

"தொர்க்கவாெிகள் தொர்க்கத்திற்கும் நைகவாெிகள் நைகத்திற்கும் அனுப்பப்பட்ட 
பின் "தொர்க்கவாெிககள!' என அரழக்கப் படும் என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 

இடம்தபற்றுள்ளன. இந்த அைிவிப்பில், "இரதகய வல்லரமயும் மாண்பும் 
மிக்க அல்லாஹ் (19:39 ஆவது வெனத்தில்) குைிப்பிடுகின்ைான்'' என 
இடம்தபற்றுள்ளது. "பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அந்த 
வெனத்ரத) ஓதிக்காட்டினார்கள்'' என்பதும், "தமது கைத் தால் பூமிரய கநாக்கி 
ரெரக தெய்தார்கள்'' என்பதும் இடம்தபைவில்ரல.  

5477 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ், 

தொர்க்கவாெிகரள தொர்க்கத் திற்கும் நைகவாெிகரள நைகத்திற்கும் அனுப் பிய 
பிைகு ஓர் அைிவிப்பாளர் அவர்களி ரடகய நின்று, "தொர்க்கவாெிககள! இனி 
மைணம் இல்ரல. நைகவாெிககள! இனி மைணம் இல்ரல. (உங்களில்) 
ஒவ்தவாருவரும் அவைவர் இருக்குமிடத்தில் நிைந்தைமாக இருப்பார்கள்'' என்று 
அைிவிப்பார். இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.25 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

5478 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தொர்க்கவாெிகள் 
தொர்க்கத்திற்கும் நைகவாெிகள் நைகத்திற்கும் தென்று கெர்ந்த பிைகு "மைணம்' 

(ஓர் ஆட்டின் உருவத்தில்) தகாண்டுவைப்பட்டு, தொர்க்கத்திற்கும் நைகத்திற்கும் 
இரடகய நிறுத்தப் படும். பின்னர் அது அறுக்கப்படும். பிைகு தபாது 
அைிவிப்பாளர் ஒருவர், "தொர்க்கவாெிககள! (இனி) மைணம் என்பகத கிரடயாது; 

நைகவாெிககள! (இனி) மைணம் என்பகத கிரடயாது'' என்று அைிவிப் பார். 
அப்கபாது தொர்க்கவாெிகளுக்கு மகிழ்ச்ெிக்கு கமல் மகிழ்ச்ெி அதிகமாகும். 
நைகவாெிகளுக்குக் கவரலக்கு கமல் கவரல அதிகமாகும். இரத 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.26 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  
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5479 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (நைகத்தில்) 
இரைமறுப்பாளனின் "கரட வாய்ப் பல்' அல்லது "ககாரைப் பல்' உஹுத் 

மரலரயப் கபான்ைிருக்கும். அவனது கதாலின் பருமன் மூன்று நாள் பயணத் 
ததாரலவுரட யதாக இருக்கும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

5480 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நைகத்தில் இரைமறுப்பாளனின் இரு 
கதாள்களுக்கிரடகய உள்ள தூைம், துரிதமாக வாகனத்தில் பயணிப்பவர் 
மூன்று நாட்கள் கடக்கும் தூைமாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.27 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அஹ்மத் பின் உமர் அல்வகீஈ (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "நைகத்தில்' எனும் குைிப்பு இல்ரல.  

5481 ஹாரிஸா பின் வஹ்ப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
(ஒரு முரை பின்வருமாறு) கூைியரதக் ககட்கடன்: தொர்க்கவாெிகள் யார் 
என்று உங்களுக்குத் ததரிவிக்கட்டுமா? மக்கள், "ஆம் (ததரிவியுங்கள்)'' 
என்ைார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "(மக்களின் பார்ரவயில்) அவர்கள் 
பலவனீமானவர்கள்; பணிவானவர் கள். (ஆனால்,) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
கமல் ஆரணயிட்டு (எரதகயனும்) கூறுவார் களானால், அல்லாஹ் அரத 
(அவ்வாகை) நிரைகவற்ைிரவப்பான்'' என்று தொன்னார்கள். பிைகு "நைகவாெிகள் 
யார் என்று உங்க ளுக்கு நான் ததரிவிக்கட்டுமா?'' என்று ககட் டார்கள். மக்கள், 

"ஆம்' என்ைார்கள். "அவர் கள் இைக்கமற்ைவர்கள்; உண்டு தகாழுத்த வர்கள்; 

தபருரமயடிப்பவர்கள் ஆவர்'' என்று நபியவர்கள் கூைினார்கள்.28 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஹாரிஸா பின் வஹ்ப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் 
பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், ("உங்களுக்கு நான் 
ததரிவிக்கட்டுமா' (அலா உக்பிருக்கும்) என்பதற்குப் பகைமாக) "உங்களுக்கு நான் 
அைிவிக்கட்டுமா?' (அலா அதுல்லுக்கும்) என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

5482 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தொர்க்கவாெிகள் யார் 
என்று உங்களுக்கு நான் அைிவிக்கட்டுமா? அவர்கள் (மக்களின் பார்ரவயில்) 

2590

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் மறுமம-சசார்கம்-நரகம்



 
 
 

பலவனீமானவர்கள்; பணிவானவர்கள். (ஆனால்,) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் 
கமல் ஆரணயிட்டு (எரதகயனும்) கூறுவார்களானால், அல்லாஹ் அரத 

(அவ்வாகை) நிரைகவற்ைிரவப்பான். நைகவாெிகள் யார் என்று உங்களுக்கு 
நான் அைிவிக்கட்டுமா? அவர்கள் இைக்கமற்ைவர்கள்; ஒரு வமிெத்தில் 
பிைந்ததாகப் தபாய்யாக வாதிடுபவர்கள்; தபருரம அடிப்பவர்கள். இரத 
ஹாரிஸா பின் வஹ்ப் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

5483 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பைட்ரடத் 
தரலயுரடய, வடீ்டுவாெல்களுக்கு தவளிகய தடுத்து நிறுத்தப்படக்கூடிய எத்த 
ரனகயா கபர், (அல்லாஹ்விடம் தகுதியால் உயர்ந்தவர்களாய் இருப்பர்.) 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் கமல் ஆரணயிட்டு (எரதகயனும்) கூறுவார் 
களானால், அல்லாஹ் அரத (அவ்வாகை) உண்ரமயாக்குவான்.29 இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 5484 அப்துல்லாஹ் பின் ஸம்ஆ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உரையாற்ைினார்கள். அப்கபாது 

(இரைத்தூதர் ஸாலிஹ் (அரல) அவர்களின் தூதுவத்திற்குச் ொன்ைாகப் 

பாரையிலிருந்து தவளிப்பட்ட) ஒட்டகத்ரதயும் அத(ன் கால் நைம்பி)ரனத் 

துண்டித்துக் தகான்ைவரனயும் நிரனவு கூர்ந்தார்கள். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர்களில் நற்கபைற்ை ஒருவன் முன் 
வந்தான்'' (91:12) எனும் இரைவெனத்ரதக் கூைிவிட்டு, "அபூஸம்ஆரவப் 

கபான்று ஸாலிஹ் (அரல) அவர்களின் (ஸமூத்) ெமுதாயத்தில் மதிப்பு 
மிக்கவனும் ஆதிக்கவாதியும் பலொலியுமான ஒருவன் அந்த ஒட்டகத்(ரதக் 
தகால்வ)துக்காக முன்வந்தான்'' என்று தொன்னார்கள்.30 பிைகு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தபண்க(ளின் உரிரமக)ள் குைித்து அைிவுறுத்தி னார்கள்; 

பிைகு "உங்களில் ஒருவர் தம் மரனவிரய (அடிரமரய அடிப்பரதப் 
கபான்று) அடிக்க முற்படுகிைார். (ஆனால்,) அவகை அந்நாளின் இறுதியில் 
(இைவில்) அவளுடன் (தாம்பத்திய உைவுக் காக) படுக்க கநைலாம். (இது 

முரையா?)'' என்று கூைினார்கள். பிைகு (உடலிலிருந்து பிரியும்) நாற்ை வாயு 
காைணமாக மக்கள் ெிரிப்பது குைித்து, "(அப்படிச் ெிரிக்க கவண்டாதமனக் 

2591

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் மறுமம-சசார்கம்-நரகம்



 
 
 

குைிப்பிடும் வரகயில்) உங்களில் ஒருவர் தாம் தெய்யும் ஒரு தெயலுக்காக 
(அகத தெயரலப் பிைர் தெய்யும்கபாது) ஏன் ெிரிக்கிைார்?'' என்று ககட்டு 
உபகதெித்தார்கள்.31 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூபக்ர் பின் அபரீைபா (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், "அடிரமப் தபண்ரண அடிப்பரதப் கபான்று' எனக் 
காணப்படுகிைது. அபூகுரைப் (ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில், "ஆண் 
அடிரமரய அடிப்பரதப் கபான்று' என இடம்தபற்றுள்ளது.  

5485 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இகதா இந்த பனூ 
கஅப் குலத்தாரின் தந்ரதயான "அம்ர் பின் லுரஹ பின் கம்ஆ பின் கிந்திஃப்' 

தனது குடரல இழுத்தபடி நைகத்தில் தென்றுதகாண்டிருப்பரத நான் கண்கடன். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.32  

5486 ெயதீ் பின் அல்முெய்யப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (5:103ஆவது 
இரைவெனத்திலுள்ள) "பஹைீா' என்பது, (அைியாரமக் கால) ெிரலகளுக்காக 

(அவற்ைின் தபயைால்) பால் கைக்கக் கூடாததனத் தரட விதிக்கப்பட்டுவந்த 

ஒட்டகமாகும்; மக்களில் யாரும் அதன் பாரலக் கைக்கமாட்டார்கள். "ொயிபா' 

என்பது, (அைியாரமக் காலத்தில் கநாய் நிவாைணம் கபான்ை கதரவகள் 

நிரைகவை கவண்டும் என்ை கவண்டுதலில்) ெிரலகளுக்காக (கநர்ந்து) 
சுதந்திைமாகத் திரியவிடப்பட்டுவந்த ஒட்டகமாகும். அதன் மீது எந்தச் 
சுரமயும் ஏற்ைப்படாது. அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ் வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைியதாகப் பின் வருமாறு தொன்னார்கள்: "அம்ர் பின் ஆமிர் 
அல்குஸாஈ' தமது குடரல இழுத்தபடி நைகத் தில் தென்றுதகாண்டிருப்பரத 
நான் கண் கடன். முதன் முதலாக "ொயிபா' (ஒட்டகத்ரதச் ெிரலகளுக்காக 
கநர்ச்ரெ தெய்து) திரியவிட் டவர் அவர்தான். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5487 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரு பிரிவினர் 
நைகவாெிகளில் அடங்கு வர். அவ்விரு பிரிவினரை நான் பார்த்த தில்ரல. 
(முதலாம் பிரிவினர் யாதைனில்,) பசு மாட்டின் வாரலப் கபான்ை (நீண்ட) 
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ொட்ரட கரளத் தம்மிடம் ரவத்துக்தகாண்டு மக்கரள அடி(த்து இம்ெி)க்கும் 

கூட்டத்தார். (இைண்டாம் பிரிவினர் யாதைனில்,) தமல்லிய உரடயணிந்து, தம் 
கதாள்கரளச் ொய்த்தபடி (தளுக்கி குலுக்கி கர்வத்துடன்) நடந்து (அந்நிய 
ஆடவர்களின் கவனத்ரத) தம் பக்கம் ஈர்க்கக்கூடிய தபண்கள் ஆவர். 
அவர்களின் தரல (முடி) ெரிந்து நடக்கக்கூடிய கழுத்து நீண்ட ஒட்டகத்ரதப் 
கபான்ைிருக்கும். அவர்கள் தொர்க்கத்தில் நுரழயமாட்டார்கள்; (ஏன்) அதன் 
வாரடரயக்கூட நுகைமாட்டார்கள். தொர்க்கத்தின் நறுமணகமா இவ்வளவு 
இவ்வளவு ததாரலவிலிருந்து வெீிக் தகாண்டிருக்கும். இரத அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.33  

5488 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என்னிடம்) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ நீண்ட நாள் வாழ்ந்தால் ஒரு ெமுதாயத் ரதப் 
பார்க்கக்கூடும். அவர்களின் ரககளில் மாட்டின் வாரலப் கபான்று ( நீளமான 
ொட்ரடகள்) இருக்கும். அவர்கள் அல்லாஹ்வின் ககாபத்துடகனகய 

காரலயில் புைப்படுவார்கள். அல்லாஹ்வின் கடுங்ககாபத்துடகனகய 
மாரலயில் திரும்புவார்கள்.  

5489 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (என்னிடம்) அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீர் நீண்ட நாள் வாழ்ந்தால் ஒரு ெமுதாயத்ரதப் 
பார்க்கக்கூடும். அவர்கள் அல்லாஹ்வின் கடுங்ககாபத்துடகனகய காரலயில் 
புைப்படுவார்கள். அவனுரடய ொபத்துடகனகய மாரலயில் திரும்புவார்கள். 
அவர்களின் ரககளில் மாட்டின் வாரலப் கபான்ைரவ (நீளமான ொட்ரடகள்) 
இருக்கும். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 14 உலக அழிவும் மறுரம நாளில் (மக்கள் அரனவரும்) 
ஒன்றுதிைட்டப்படுவதும்.  
5490 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! மறுரம கயாடு ஒப்பிடும்கபாது இவ்வுலகின் நிரலயா னது, 

உங்களில் ஒருவர் தமது இந்த -அதாவது சுட்டு- விைரல (அைிவிப்பாளர் 
யஹ்யா சுட்டு விைலால் ரெரக தெய்கிைார்) கடலில் ரவப்ப ரதப் 
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கபான்றுதான். அதில் எந்த அளவு தண்ணரீ் ஒட்டிக்தகாள்கிைது என்று அவர் 
பார்க்கட்டும். (அந்த அளவு குரைவானகத யாகும்.) இரத பனூ ஃபிஹ்ர் 
குலத்தாரில் ஒருவைான முஸ்தவ்ரித் பின் ைத்தாத் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஆறு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் அபூஉொமா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அைிவிப்பாளர் 
இஸ்மாயலீ் பின் அப ீகாலித் (ைஹ்) அவர்கள் தமது தபருவிைலால் (கடலில் 
நுரழப்பரதப் கபான்று) ரெரக தெய்தார்கள்'' என்று காணப்படுகிைது. யஹ்யா 
பின் யஹ்யா (ைஹ்) அவர்கரளத் தவிை மற்ை அரனவைது அைிவிப்பிலும், 

"(இவ்வாறு) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் 
ககட்கடன்'' என முஸ்தவ்ரித் பின் ைத்தாத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாக 
இடம்தபற்றுள்ளது.  

5491 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: "மக்கள் மறுரம நாளில் 
தெருப்பணியாத வர்களாக, நிர்வாணமானவர்களாக, விருத்த கெதனம் 
தெய்யப்படாதவர்களாக ஒன்றுதிைட் டப்படுவார்கள்'' என்று அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் ககட்கடன். உடகன நான், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! (நிர் வாணமான) தபண்கள் மற்றும் ஆண்கள் 
அரனவரும் ஒருவரைதயாருவர் பார்ப்பார் ககள?'' என்று ககட்கடன். "ஆயிைா! 
அவர்களில் ெிலர் கவறு ெிலரைப் பார்க்கும் எண்ணம் ஏற்படாத அளவுக்கு 

(அப்கபாரதய) நிரலரம மிகக் கடுரமயானதாக இருக்கும்'' என்று அல்லாஹ் 
வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்.34 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா 
(ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஹாத்திம் பின் அபஸீஃகீைா (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "விருத்த கெதனம் தெய்யப்படாதவர்களாக' எனும் 
குைிப்பு இல்ரல.  

5492 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 
உரையாற்ைியகபாது, "நீங்கள் தெருப்பணியாமல் தவறுங்காலால் நடந்தவர் 
களாக, நிர்வாணமானவர்களாக, விருத்த கெதனம் தெய்யப்படாதவர்களாக 

அல்லாஹ்ரவச் ெந்திப்பரீ்கள்'' என்று கூைியரத நான் ககட்கடன்.35 இந்த 
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ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஸுரஹர் 
பின் ஹர்ப் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "உரையாற்ைியகபாது' எனும் குைிப்பு 
இல்ரல.  

5493 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிரடகய நின்று (எங்களுக்கு) 
அைிவுரை வழங்கிக்தகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது (பின்வருமாறு) 
கூைினார்கள்: மக்ககள! (மறுரம நாளில்) நீங்கள் தெருப் பணியாதவர்களாக, 

நிர்வாணமானவர்களாக, விருத்த கெதனம் தெய்யப்படாதவர்களாக 
அல்லாஹ்விடம் ஒன்றுதிைட்டிக் தகாண்டு வைப்படுவரீ்கள். அல்லாஹ் 
கூறுகின்ைான்: முதன் முதலாக அவர்கரள நாம் பரடத்த ரதப் கபான்கை 
(அந்நாளில்) அவர்கரள நாம் மீண்டும் பரடப்கபாம். இது நம்மீது (தபாறுப் 
பாகிவிட்ட) வாக்குறுதியாகும். இரத நாம் நிச்ெயமாகச் தெய்கவாம் (21:104). 

கவனத்தில் ரவயுங்கள்! மறுரம நாளில் பரடப்பினங்களிகலகய முதன் 
முதலாக ஆரடயணிவிக்கப்படுபவர் இப்ைாஹமீ் (அரல) அவர்கள் ஆவார்கள். 
கவனத்தில் ரவயுங்கள்! என் ெமுதாயத்தாரில் ெிலர் இடப் பக்கமாக (நைகம் 

கநாக்கி)க் தகாண்டு தெல்லப்படுவார்கள். அப்கபாது நான் "என் இரைவா! 
(இவர்கள்) என் கதாழர்கள்'' என்கபன். அப்கபாது "(இவர்கள்) உம(து 
இைப்பு)க்குப்பின் (மார்க்கத்தில்) என்னதவல்லாம் புதிது புதிதாக 
உருவாக்கினார்கள் என்பது உமக்குத் ததரியாது'' என்று கூைப்படும். அப்கபாது 
நான், நல்லடியார் (நபி ஈொ (அரல) அவர்கள்) தொன்னரதப் கபான்று, 

"(இரைவா!)'' நான் அவர்களுடன் இருந்தவரை அவர்கரளக் 
கண்காணிப்பவனாககவ இருந்கதன். நீ என்ரனத் திரும்ப 
அரழத்துக்தகாண்டகபாது, நீகய அவர்கரளக் கண்காணிப்பவனாக இருந்தாய். 
நீ அரனத்ரதயும் கண்காணிப்பவன். அவர்கரள நீ தண்டித்தால் அவர்கள் 
உன் அடியார்ககள. அவர்கரள நீ மன்னித்தால் நீ மிரகத்தவன்; 

ஞானமிக்கவன்'' (5:117,118) என்று தொல்கவன். அப்கபாது என்னிடம், "நீர் 
இவர்கரளவிட்டுப் பிரிந்ததிலிருந்து இவர்கள் தம் குதிகால் (சுவடு)களின் 
வழிகய மார்க்கத்திலிருந்து தவளிகயைிக்தகாண்கடயிருந்தார்கள்'' என்று 
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கூைப்படும்.36 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 
அவற்ைில் வகீஉ மற்றும் முஆத் (ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பிகலகய 
"அப்கபாது, இவர்கள் உம(து இைப்பு)க்குப் பின் (மார்க்கத் தில்) என்னதவல்லாம் 
புதிது புதிதாக உருவாக் கினார்கள் என்பது உமக்குத் ததரியாது'' எனும் குைிப்பு 

இடம்தபற்றுள்ளது.  

5494 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (மறுரம நாள் வருவதற்குச் ெற்றுமுன் 
கிழக்கிலிருந்து கமற்கு கநாக்கி) மக்கள் மூன்று பிரிவினைாக 
ஒன்றுதிைட்டப்படுவார்கள். (அவற் ைில் முதல் பிரிவினர்) அச்ெத்துடனும் 
ஆர்வத் துடனும் தெல்வார்கள். (இைண்டாவது பிரி வினர் வாகனப் பற்ைாக் 
குரையினால் தாமதித் துப் பின்னர்) ஒகை ஒட்டகத்தின் மீது இைண்டு கபைாக, 

ஒகை ஒட்டகத்தின் மீது மூன்று கபைாக, ஒகை ஒட்டகத்தின் மீது நான்கு கபைாக, 

ஒகை ஒட்டகத்தின் மீது பத்துப் கபைாகச் தெல்வார்கள். அவர்களில் 
எஞ்ெியவர்(ககள மூன்ைாவது பிரிவினைாவர். அவர்)கரளப் பூமியில் ஏற்படும் 
(ஒரு தபரும்) "தீ' ஒன்றுதிைட்டும். அவர்கள் இைவில் ஓய்தவடுக்கும்கபாதும், 

மதிய ஓய்தவடுக்கும்கபாதும், காரல கநைத்ரத அரடயும்கபாதும், மாரல 
கநைத்ரத அரடயும்கபாதும் (இப்படி எல்லா கநைங்களி லும்) அந்தத் தீ 
அவர்களுடகனகய இருக்கும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.37 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 15 மறுரம நாளின் நிரல. அதன் அமளிகளிலிருந்து தப்பிக்க நமக்கு 
அல்லாஹ் உதவி புரிவானாக!  

5495 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள், "அந்நாளில் அகிலத் தின் இரைவன் முன்னால் மனிதர்கள் நிற்பார் 
கள்'' (83:6) எனும் இரைவெனத்ரத ஓதிவிட்டு, "(அன்று) தம் காதுகளில் 

பாதிவரை கதங்கி நிற் கும் தமது வியர்ரவயில் அவர்களில் ஒருவர் 

நின்றுதகாண்டிருப்பார்'' என்று கூைினார்கள்.38 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் முஹம்மத் பின் 
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அல்முஸன்னா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "மக்கள் நிற் பார்கள்' என்கை 
வெனத்ததாடர் ஆைம்பமா கிைது. "அந்நாளில்' என்று அவர்கள் அைிவிக்க 
வில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் எட்டு அைி விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அவற்ைில் மூொ பின் உக்பா மற்றும் ஸாலிஹ் பின் ரகொன் 
(ைஹ்) ஆகிகயாைது அைிவிப்பில், "எந்த அளவுக்கு (அவர்கள் நிற்பார்கள்) 
என்ைால், தம் காதுகளில் பாதிவரை கதங்கி நிற்கும் தமது வியர்ரவயில் 
அவர்களில் ஒருவர் மரைந்துகபாய்விடுவார்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

5496 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மறுரம நாளில் 
(மனிதர்களின் தரலக்கருகில் தநருங்கிவரும் சூரியனால்) ஏற்படும் வியர்ரவ, 

தரையினுள் இரு ரக நீட்டளவில் எழுபது முழம்வரை தென்று, 

(தரைக்குகமல்) "அவர்களின் வாரய' அல்லது "அவர்களது காரத' எட்டும். 
இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.39 ("அவர்களின் வாரய' 

அல்லது "அவர்க ளின் காரத' ஆகிய) இவற்ைில் அைிவிப்பாளர் அபுல்ஃரகஸ் 
(ைஹ்) அவர்கள் எரதக் கூைி னார்கள் என்பதில் ஸவ்ர் (ைஹ்) அவர்ககள 

ஐயப்பாட்ரட தவளியிட்டுள்ளார்கள்.  

5497 மிக்தாத் பின் அல்அஸ்வத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "மறுரம நாளில் 
சூரியன் பரடப்பினங்க ளுக்கு அருகில் தகாண்டுவைப்படும். எந்த 

அளவுக்தகன்ைால், அவர்களுக்கும் அதற்கும் இரடயில் ஒரு ரமல் 
ததாரலதூைகம இருக் கும். அப்கபாது மக்கள் தம் தெயல்களுக்ககற்ப 
வியர்ரவயில் மூழ்குவார்கள். ெிலைது வியர்ரவ அவர்களின் 
கணுக்கால்கள்வரையிலும், ெிலைது வியர்ரவ முழங்கால்கள் வரையிலும், 

ெிலைது வியர்ரவ இடுப்பு வரையிலும், ெிலைது வியர்ரவ வாய் வரையிலும் 
எட்டிவிடும்'' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் 
ககட்கடன். இரதக் கூைியகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது 
ரகயால் வாரய கநாக்கி ரெரக தெய்தார்கள். இதன் அைிவிப்பாளைான 
சுரலம் பின் ஆமிர் (ைஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! "ரமல்' 

என்று பூமியின் ததாரலதூை அளரவக் குைிப்பிட்டார்களா? அல்லது கண்ணில் 
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தீட்டப் பயன்படும் அஞ்ெனக் ககாலின் அளரவக் குைிப்பிட்டார்களா என்பது 
எனக்குத் ததரியவில்ரல'' என்று கூைினார்கள்.  

பாடம் : 16 தொர்க்கவாெிகரளயும் நைகவாெிகரளயும் இவ்வுலகிகலகய 
அரடயாளம் கண்டு தகாள்ளத்தக்க பண்புகள்.  
5498 இயாள் பின் ஹிமார் அல்முஜாைிஈ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு நாள் உரையாற்ைியகபாது 
பின்வருமாறு கூைினார்கள்: அைிந்துதகாள்ளுங்கள்: என் இரைவன் இன்ரைய 
தினம் எனக்குக் கற்றுத் தந்தவற்ைி லிருந்து நீங்கள் அைியாதவற்ரை உங்க 
ளுக்குக் கற்றுத்தருமாறு எனக்குக் கட்டரள யிட்டான். (இரைவன் கூைினான்:) 
நான் ஓர் அடியா னுக்கு தவகுமதியாக வழங்கியுள்ள அரனத் துப் 
தபாருட்களும் அவனுக்கு அனுமதிக்கப் பட்டரவகய ஆகும். நான் என் 

அடியார்கள் அரனவரையும் (இயற்ரகயிகலகய) உண்ரம வழி 
நின்ைவர்களாககவ பரடத்கதன். (ஆயினும்) அவர்களிடம் ரைத்தான் வந்து 
அவர்களது இயற்ரக தநைியிலிருந்து அவர் கரளப் பிைழச் தெய்துவிட்டான். 
நான் அவர் களுக்கு அனுமதித்துள்ளவற்ரைத் தரட தெய்யப்பட்டரவயாக 
ஆக்கிவிட்டான்; நான் எனக்கு இரண கற்பிப்பதற்கு எந்தச் ொன்ரை யும் 
இைக்காத நிரலயில் எனக்கு இரண கற்பிக்குமாறு அவர்களுக்குக் 

கட்டரளயிட்டுவிட்டான். அல்லாஹ் பூமியில் வெித்துக்தகாண்டிருப்கபாரைப் 
பார்த்து, அவர்களில் அைபியர், அைபியைல்லா கதார் அரனவர்மீதும் (அவர்கள் 
இரண கற்பித்துக்தகாண்டிருந்ததால்) கடுங்ககாபம் தகாண்டான்; 

கவதக்காைர்களில் (இரணரவக்காமல்) எஞ்ெியிருந்கதாரைத் தவிை! கமலும் 
(என்னிடம்) இரைவன், நான் உம்ரமச் கொதிப்பதற்கும் உம்ரமக் தகாண்டு 
(பிைரைச்) கொதிப்பதற்குகம உம்ரம நான் அனுப்பிகனன். (தவள்ள) நீரில் 

அழிந்துகபாய்விடாத கவதத்ரதயும் உமக்கு நான் அருளிகனன். அரத 
உைங்கும்கபாதும் விழித்திருக்கும் நிரலயிலும் நீர் ஓதுகின்ைரீ்'' என்று 
கூைினான். கமலும், என் இரைவன் குரைைியரை எரித்துவிடுமாறு எனக்குக் 
கட்டரளயிட்டான். அப்கபாது நான் "என் இரைவா! அவர்கள் என் தரலரய 
தநாறுக்கி ஒரு தைாட்டிரயப் கபான்று ஆக்கிவிடுவார் ககள?'' என்று கூைிகனன். 
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இரைவன், "உம்ரம (உமது பிைந்தகத்திலிருந்து) அவர்கள் தவளிகயற்ைி 
யரதப் கபான்று அவர்கரள நீர் தவளிகயற்ைிவிடும். அவர்களிடம் அைப்கபார் 
புரியும். உமக்கு நாம் உதவுகவாம். (நல்வழியில்) நீர் தெலவிடும். உமக்கு நாம் 
தெலவிடுகவாம். (அவர்கரள கநாக்கி) ஒரு பரடரய அனுப்பும். அரதப் 
கபான்று ஐந்து மடங்கு பரடரய நாம் அனுப்புகவாம். உமக்குக் 
கீழ்ப்படிபவர்களுடன் கெர்ந்து உமக்கு மாறு தெய்கவாருடன் நீர் கபாரிடும்'' 

என்று கூைினான். கமலும், தொர்க்கவாெிகள் மூவர் ஆவர். ஒருவர், நீதிதநைி 
வழுவாமல் வாரி வழங்கி நல்லைம் புரிய வாய்ப்பளிக்கப்படும் அைெர். 
இைண்டாமவர், உைவினர்களிடமும் மற்ை முஸ்லிம்களிடமும் அன்புடனும் 
இைக்கத்துடனும் நடந்துதகாள்பவர். மூன்ைாமவர், குழந்ரத குட்டிகள் இருந்தும் 
(தவைான வழியில் தபாருளடீ்டிவிடாமல்) தன் மானத்துடனும் 
சுயமரியாரதயுடனும் வாழ் கின்ை மனிதர். நைகவாெிகள் ஐவர் ஆவர். 
முதலாமவர், புத்தி ொதுர்யம் இல்லாத பலவனீர். அவர் (சுய காலில் 
நிற்காமல்) உங்கரளகய பின்ததாடர் வார். தமக்தகன குடும்பத்ரதகயா 

தெல்வத் ரதகயா கதடிக்தகாள்ளமாட்டார். இைண்டாம வர், எந்த ஆரெரயயும் 

விட்டுரவக்காத கமாெடிக்காைர். அற்பமானகத ஆனாலும் கமாெடி தெய்(தாவது 
அரத அரட)யாமல் விடமாட்டார். மூன்ைாமவர், காரலயிலும் மாரலயிலும் 
உம்முரடய வடீ்டார் விையத்தி லும் உமது தெல்வம் விையத்திலும் 
உமக்குத் துகைாகமிரழப்பவர். (நைகவாெிகளின் குணங்களில் நான்காவ தாக) 
கருமித்தனத்ரத அல்லது தபாய்ரயக் கூைினார்கள். ஐந்தாமவன், "அதிகமாக 
அரு வருப்பாகப் கபசுகின்ை ஒழுங்கீனன்'' என்று குைிப்பிட்டார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
அபூஃகஸ்ஸான் அல்மிஸ்மஈ (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "நல்வழியில் 

தெலவிடுவைீாக! உமக்கு நாம் தெலவிடுகவாம்'' எனும் குைிப்பு 
இடம்தபைவில்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ், இயாள் பின் ஹிமார் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "நான் ஓர் அடியானுக்கு தவகுமதியாக வழங்கியுள்ள அரனத்துப் 

தபாருட்களுகம (அவனுக்கு) அனுமதிக்கப்பட்டரவயாகும்'' எனும் குைிப்பு 
இல்ரல. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இயாள் பின் ஹிமார் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
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மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் 
"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு நாள் உரையாற்ைினார்கள்'' என்று 

ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது.  

5499 கமற்கண்ட ஹதீஸ் முஜாைிஉ குலத்தாைான இயாள் பின் ஹிமார் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் எங்களிரடகய நின்று 
உரையாற்ைினார் கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. இந்த அைிவிப் 
பில், "பணிவாக நடந்துதகாள்ளுங்கள். உங்களில் ஒருவர் மற்ைவரிடம் 
தபருரமய டிக்க கவண்டாம். ஒருவர் மற்ைவரிடம் எல்ரல மீை கவண்டாம்'' 

என்று இரைவன் எனக்கு அைிவித்தான் என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாகக் 
கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும், (நைகவாெிகளில் முதலாமவர் குைித்து) 
"அவர்கள் உங்கரளகய பின் ததாடர்ந்துதகாண்டிருப்பார்கள். அவர்கள் 
தமக்தகனக் குடும்பத்ரதகயா தெல்வத் ரதகயா கதடிக்தகாள்ளமாட்டார்கள்'' 

என்று (ெிறு கவறுபாட்டுடன்) இடம்தபற்றுள்ளது. அதில் கத்தாதா (ைஹ்) 
அவர்கள் பின்வருமாறு கூைியதாகவும் காணப்படுகிைது: நான் முதர்ரிஃப் (ைஹ்) 
அவர்களிடம், "அபூஅப்தில்லாஹ்! இப்படியும் நடக்குமா? (தமக்தகன 
குடும்பத்ரதகயா தெல்வத்ரதகயா கதடிக்தகாள்ளாதவர்களும் உண்டா?)'' 

என்று ககட் கடன். அதற்கு அவர்கள், "ஆம்; அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
இ(த்தரகய)வர்கரள நான் அைியாரமக் காலத்தில் (இருந்ததாக 
அவர்களுரடய வைலாறுகளில்) கண்டிருக்கிகைன். ஒரு மனிதர் ஒரு 
குலத்தாருக்காகக் கால்நரடகரள கமய்ப்பார். (அதற்காகக் கூலி எரதயும் 
தபைமாட்டார்.) அவைது தாம்பத்திய உைவுக்காக அக்குலத்தாரின் அடிரமப் 
தபண் மட்டும் அவருக்குக் கிரடப்பாள்'' என்று கூைினார்கள். பாடம் : 17 

இைந்தவருக்குச் தொர்க்கத்திலுள்ள அல்லது நைகத்திலுள்ள அவைது இருப்பிடம் 

எடுத்துக்காட்டப்படுவதும், மண்ணரையில் (கப்று) கவதரன உண்டு 
என்பதற்கான ொன்றும், அதன் கவதரனயிலிருந்து (காக்குமாறு இரைவனிடம்) 
பாதுகாப்புக் ககாருவதும். 
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 5500 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் 
இைந்துவிட்டால் (மறுரமயில்) அவர் (தங்கப்கபாகும்) இருப்பிடம் 
காரலயிலும் மாரலயிலும் அவருக்கு எடுத்துக்காட்டப்படும். அவர் 

தொர்க்கவாெியாக இருந்தால், தொர்க்கத்தில் இருப்பதாகவும் நைகவாெியாக 

இருந்தால் நைகத்திலிருப்பதாகவும் (எடுத்துக் காட்டப் படும்). அப்கபாது 

"இதுதான் உமது இருப் பிடம்; மறுரம நாளில் இரத கநாக்கிகய அல்லாஹ் 
உம்ரம எழுப்புவான்'' என்று கூைப்படும். இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.40  

5501 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மனிதர் இைந்துவிட்டால் 
(மறுரமயில்) அவர் (தங்கப்கபாகும்) இருப்பிடம் காரலயி லும் மாரலயிலும் 
அவருக்கு எடுத்துக்காட்டப் படும். அவர் தொர்க்கவாெியாக இருந்தால் 
(எடுத்துக்காட்டப்படும் இடமும்) தொர்க்கமாக இருக்கும். அவர் நைகவாெியாக 
இருந்தால் (எடுத்துக்காட்டப்படும் இடமும்) நைகமாக இருக்கும். பிைகு "இதுகவ 
உமது இருப்பிடம். மறுரம நாளில் இரத கநாக்கிகய நீர் எழுப்பப்படுவரீ்'' 

என்று கூைப்படும். இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.  

5502 ரஸத் பின் ஸாபித் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நபி 
(ஸல்) அவர்கள் பனுந் நஜ்ஜார் குலத்தாருக்குச் தொந்தமான கதாட்டதமான்ைில் 
தமது ககாகவறு கழுரதயின் மீதிருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்களுடன் 

நாங்களும் இருந்கதாம். அப்கபாது அவர்களது ககாகவறு கழுரத அவர்கரளத் 

தூக்கிதயைியும் அளவுக்கு தவருண்கடாடியது. அங்கு ஆறு அல்லது ஐந்து 
அல்லது நான்கு மண்ணரைகள் இருந்தன. (இவ்வாறுதான் ெயதீ் அல்ஜுரைரீ 
(ைஹ்) அவர்கள் அைிவித்துவந்ததாக இப்னு உலய்யா (ைஹ்) அவர்கள் 
ததரிவித்தார்கள்.) அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இந்த மண்ணரைகளில் 

அடக்கம் தெய்யப்பட்டிருப்பவர்கரளப் பற்ைி யார் அைிவார்?'' என்று 

ககட்டார்கள். ஒரு மனிதர், "நான் (அைிகவன்)'' என்ைார். நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"இவர்கள் எப்கபாது இைந்தார்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அவர், "இரணரவப்பு 
(ககாகலாச்ெியிருந்த அைியாரம)க் காலத்தில் இைந்தனர்'' என்று பதிலளித்தார். 
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அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இந்தச் ெமுதாயம் மண்ணரைகளில் 

கொதிக்கப்படு கின்ைது. நீங்கள் (இைந்தவர்கரளப்) புரதக் காமல் 

விட்டுவிடுவரீ்கள் என்ை அச்ெம் மட்டும் எனக்கில்ரலயாயின், நான் 
தெவியுறும் மண்ணரையின் கவதரனரய உங்களுக்கும் ககட்கச் தெய்யும்படி 
அல்லாஹ்விடம் பிைார்த் தித்து இருப்கபன்'' என்று கூைினார்கள். பிைகு 
எங்கரள கநாக்கித் தமது முகத் ரதத் திருப்பி, "நைக தநருப்பின் கவதரனயி 
லிருந்து அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாருங் கள்'' என்ைார்கள். மக்கள், "நைக 

தநருப்பின் கவதரனயிலிருந்து நாங்கள் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் 

ககாருகிகைாம்'' என்று கூைினர். பிைகு "மண்ணரையின் கவதரனயிலி ருந்து 
அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாருங்கள்'' என்ைார்கள். மக்கள், 

"மண்ணரையின் கவதரன யிலிருந்து நாங்கள் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் 
ககாருகிகைாம்'' என்று கூைினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், "குழப்பங்களில் 
தவளிப்பரடயானரவ மரைமுகமானரவ அரனத்திலிருந் தும் 
அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாருங்கள்'' என்று கூைினார்கள். மக்கள், 

"குழப்பங்களில் தவளிப் பரடயானரவ மரைமுகமானரவ 

அரனத்திலிருந்தும் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைாம்'' என்று 
கூைினர். நபி (ஸல்) அவர்கள், "தஜ்ஜாலின் குழப்பத்திலிருந்து அல்லாஹ்விடம் 

பாதுகாப்புக் ககாருங்கள்'' என்ைார்கள். மக்கள், "தஜ்ஜாலின் குழப்பத்திலிருந்து 
நாங்கள் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைாம்'' என்று கூைினர். இதன் 
அைிவிப்பாளைான அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள், "இரத நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களி டமிருந்து கநைடியாகக் ககட்கவில்ரல. மாைாக, ரஸத் பின் ஸாபித் 
(ைலி) அவர்ககள எனக்கு இரத அைிவித்தார்கள்'' என்று கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5503 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் இைந்தவர்கரளப் புரதக்காமல் 
விட்டுவிடுவரீ்ககளா என்ை அச்ெம் எனக்கில்ரலயாயின், மண்ணரையின் 
கவதரனரய உங்களுக்குக் ககட்கச் தெய்யுமாறு நான் அல்லாஹ்விடம் 
பிைார்த்தரன தெய்திருப்கபன். இரத அனஸ் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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5504 அபூஅய்யூப் அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சூரியன் மரைந்தபின் தவளிகய 

புைப்பட்டார்கள். அப்கபாது ஒரு ெப்தத்ரதக் ககட்டுவிட்டு "யூதர்கள், 

அவர்களின் கல்லரை களில் கவதரன தெய்யப்படுகிைார்கள்'' என்று 
கூைினார்கள்.41 இந்த ஹதீஸ் ஏழு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 5505 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் அடியார் மண்ணரையில் அடக்கம் 
தெய்யப்பட்டு அவருரடய நண்பர்கள் திரும் பிச் தெல்லும்கபாது, அவர்களது 
காலணியின் ஓரெரய இைந்தவர் தெவிகயற்பார். அப்கபாது அவரிடம் இரு 
வானவர்கள் வந்து அவரை எழுப்பி உட்காைரவத்து, "இந்த மனிதரைப் பற்ைி 
என்ன தொல்லிக்தகாண்டிருந்தாய்?'' என்று (என்ரனப் பற்ைிக்) ககட்பார்கள். 
இரை நம்பிக்ரகயாளகைா, "இவர் அல்லாஹ்வின் அடியாரும் தூதருமாவார் 

என்று நான் உறுதிதமாழிகிகைன்'' என்று கூறுவார். அப்கபாது அவரிடம் "(நீ 
இரைநம்பிக்ரகயற்ைவைாக இருந்திருந்தால்) நைகத்தில் நீ தங்கப்கபாகும் 
இடத்ரதப் பார். (நீ நம்பிக்ரகயாளனும் நல்லவனுமாக இருப்பதால்) 
அல்லாஹ் இதற்குப் பகைமாக உனக்குச் தொர்க்கத்தில் தங்குமிடத்ரத 

ஏற்படுத்தியுள்ளான்'' என்று கூைப்படும். அவர் அவ்விைண் ரடயும் ஒகை 

கநைத்தில் பார்ப்பார். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.42 இதன் அைிவிப்பாளைான கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் 
கூறுகிைார்கள்: "அப்கபாது இரைநம்பிக்ரகயாளருக்கு எழுபது முழம் அளவுக்கு 
மண்ணரை விொலமாக்கப் படும். அவர்கள் எழுப்பப்படும் (மறுரம) நாள்வரை 
அது மகிழ்ச்ெியூட்டும் இன்பங்களால் நிைப்பப் படும்'' என்றும் எங்களிடம் 
கூைப்பட்டது. 

 5506 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இைந்தவரை 
மண்ணரைக்குள் ரவத்து (அடக்கம் தெய்து)விட்டு மக்கள் திரும்பிச் 

தெல்லும்கபாது, அவர்களின் காலணி ஓரெரய இைந்தவர் தெவிகயற்பார். 
இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
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 5507 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள் ளது. அதில், "ஓர் அடியார் 
மண்ணரையில் ரவத்து அடக்கம் தெய்யப்பட்டு அவருரடய கதாழர்கள் 
திரும்பிச் தெல்லும்கபாது...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ைரவ 

கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற் றுள்ளன.  

5508 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "இரைநம்பிக்ரக தகாண்கடாரை உறுதி 
யான தகாள்ரகயின் மூலம் இவ்வுலக வாழ்க் ரகயிலும் மறுரமயிலும் 
அல்லாஹ் நிரலப் படுத்துகின்ைான்'' (14:27) எனும் இரைவெனம் 
மண்ணரை(யில் நரடதபறும்) கவதரன ததாடர்பாககவ அருளப்தபற்ைது. 
அ(டக்கம் தெய்யப்பட்ட)வரிடம், "உன் இரைவன் யார்?'' என்று ககட்கப்படும். 
அதற்கு அவர், "என் இரைவன் அல்லாஹ். என்னுரடய நபி முஹம்மத் 
(ஸல்) அவர்கள் ஆவார்கள்'' என்று பதிலளிப்பார். இரதகய கமற்கண்ட 
(14:27ஆவது) வெனம் குைிப்பிடுகிைது. இரத பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.43  

5509 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "இரைநம்பிக்ரக 
தகாண்கடாரை உறுதி யான தகாள்ரகயின் மூலம் இவ்வுலக வாழ்க் 

ரகயிலும் மறுரமயிலும் அல்லாஹ் நிரலப் படுத்துகின்ைான்'' (14:27) எனும் 

இரைவெனம் மண்ணரை கவதரன ததாடர்பாககவ அருளப்தபற்ைது. இரத 
ரகஸமா பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
அைிவிப்பு மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5510 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் கூைினார்கள்:) இரைநம்பிக்ரகயாளரின் உயிர் பிரியும்கபாது அரத 
இரு வானவர்கள் எடுத் துக்தகாண்டு (வானுலகிற்கு) ஏைிச் தெல்கி ைார்கள். -
புரதல் பின் ரமெைா (ைஹ்) அவர்கள் இரத அைிவிக்கும்கபாது, அந்த 
உயிரிலிருந்து வரும் நறுமணம் குைித்தும் அதில் கஸ்தூரி மணம் கமழும் 
என்பது குைித்தும் குைிப்பிட்டார்கள் என அைிவிப்பாளர் ஹம்மாம் பின் ரஸத் 
(ைஹ்) அவர்கள் ததரிவிக்கிைார்கள்.- அப்கபாது வானுலகவாெிகள் (வானவர்கள்), 
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"ஒரு நல்ல ஆன்மா பூமியிலிருந்து வந்திருக்கிைது. அல்லாஹ் உனக்குப் 
கபைருள் புரிவானாக. நீ குடியிருந்துவந்த உடலுக்கும் கபைருள் புரிவானாக!'' 
என்று பிைார்த்திப்பார்கள். பிைகு அந்த உயிர் வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ்விடம் தகாண்டுதெல்லப்படுகிைது. பிைகு அல்லாஹ், "இரத இறுதித் 
தவரணவரை (மறுரம நாள்வரை தங்கரவக்கப்பதற்காகக்) 
தகாண்டுதெல்லுங்கள்'' என்று கூறுவான். ஓர் இரைமறுப்பாளர் உயிர் 
பிரியும்கபாது -அந்த உயிரிலிருந்து துர்வாரட கிளம்புவது பற்ைியும் 
வானிலுள்களார் அரதச் ெபிப்பார்கள் என்பது பற்ைியும் புரதல் (ைஹ்) அவர்கள் 
ததரிவித்ததாக ஹம்மாத் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள் -வானுலகவாெிகள், 

"ஒரு தீய ஆன்மா பூமியிலிருந்து வந்திருக்கிைது'' என்று கூறுகின்ைனர். 
அப்கபாது "இரத இறுதித் தவரணவரை தகாண்டு தெல்லுங்கள்'' என்று 

கூைப்படுகிைது. இரதப் பற்ைி அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூறுரகயில், தம்மிடமிருந்த மிருதுவான துணிரயத் தமது மூக்குவரை 
"இப்படி' தகாண்டுதென்ைார்கள் என்றும் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் (ரெரக 
தெய்து) கூைினார்கள்.  

5511 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு பயணத்தில்) 
நாங்கள் உமர் (ைலி) அவர்களுடன் மக்காவுக்கும் மதீனாவுக்கும் இரடகய 
(ஓரிடத்தில்) இருந்கதாம். அப்கபாது (வானில்) பிரை ததன்படுகிைதா என 
நாங்கள் பார்த்கதாம். நான் கூர்ரமயான பார்ரவயு ரடய மனிதனாக 

இருந்கதன். எனகவ, நான் பிரைரயப் பார்த்துவிட்கடன். என்ரனத் தவிை 
பிரைரயப் பார்த்ததாகக் கூை கவதை வரும் இருக்கவில்ரல. அப்கபாது நான் 
உமர் (ைலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் அரதப் பார்க்க வில்ரலயா?'' என்று 
ககட்கடன். அரதத் தாம் பார்க்கவில்ரல என அவர்கள் கூைலானார் கள். 
"நான் எனது படுக்ரகயில் இருக்கும் கபாது அரதப் பார்ப்கபன்'' என்றும் 
கூைலா னார்கள். பிைகு உமர் (ைலி) அவர்கள் பத்ருப் கபாரில் 
கலந்துதகாண்டவர்கரளப் பற்ைி எங்களிடம் கூைலானார்கள். பத்ருப் கபாருக்கு 
முந்ரதய நாள் அல் லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் பத்ருப் 
கபாரில் எதிரிகள் மாண்டு கிடக்கவிருக்கும் இடங்கரளக் காட்டலானார்கள். 
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"அல்லாஹ் நாடினால் இதுதான் நாரள இன்ன மனிதன் மாண்டு கிடக்கும் 
இடம்'' என்று குைிப்பிட்டார்கள். ெத்திய (மாக்க)த்துடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கரள அனுப்பியவன் மீதாரணயாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் குைிப்பிட்ட இடங்களில் பிெகாமல் ெரியாக அவர்கள் மாண்டு 

கிடந்தனர். பிைகு அவர்கள் அரனவரும் ஒரு கிணற்ைில் ஒருவர்பின் 
ஒருவைாகப் கபாடப்படலாயினர். பிைகு அவர்க(ளின் ெடலங்க)ரள கநாக்கிச் 
தென்ை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (அவற்ரைப் பார்த்து), 
"இன்னாரின் மகன் இன்னாகை! இன்னாரின் மகன் இன்னாகை! அல்லாஹ்வும் 
அவனுரடய தூதரும் உங்களுக்கு வாக்களித்தரத நீங்கள் உண்ரமயானதாகக் 
கண்டீர்களா? ஏதனனில், அல்லாஹ் எனக்கு வாக்களித்தரத நான் 
உண்ரமயானதாகக் கண்கடன்'' என்று கூைினார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! உயிைற்ை ெடலங்களிடம் எப்படிப் கபசுகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். 
அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் கூறுவரத 

இவர்கரளவிட நன்கு தெவிகயற்பவர்களாக நீங்கள் இல்ரல. எனினும், 

அவர்களால் எனக்குப் பதிகலதும் கூை முடியாது'' என்று கூைினார்கள். இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5512 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் பத்ருப் கபாரில் தகால்லப்பட்டவர்க(ளின் உடல்)கரள மூன்று 
நாட்கள் (அப்படிகய) விட்டுவிட்டார்கள். பிைகு அவர்கள் அருகில் தென்று 
நின்றுதகாண்டு, "அபூஜஹ்ல் பின் ஹிைாகம! உமய்யா பின் கலஃகப! உத்பா 
பின் ைபஆீகவ! ரைபா பின் ைபஆீகவ! உங்கள் இரைவன் வாக்களித்தரத 
நீங்கள் உண்ரமயானதாகக் காணவில்ரலயா? ஏதன னில், எனக்கு என் 
இரைவன் வாக்களித்தரத நான் உண்ரமயானதாகக் கண்கடன்'' என்று 
கூைினார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வாறு கூைியரதக் 
ககட்ட உமர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அவர்க ளால் எப்படிக் 
ககட்க முடியும்? எவ்வாறு அவர்களால் பதிலளிக்க இயலும்? அவர்கள் 
முரடநாற்ைம் வசீும் பிணங்களாகிவிட்டார் ககள?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா 
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அ(ந்த இரை)வன்மீதாரணயாக! நான் கூறு வரத இவர்கரளவிட நன்கு 
தெவிகயற்பவர்களாக நீங்கள் இல்ரல. எனினும், அவர்களால் பதிலளிக்க 
இயலாது'' என்று கூைினார்கள். பிைகு அவர்கரள இழுத்துச் தென்று கற்சுவர் 
எழுப்பப் பட்டிருந்த கிணற்ைில் கபாடுமாறு உத்தைவிட்டார்கள். அவ்வாகை 
அவர்கள் பத்ரிலிருந்த ஒரு பாழுங்கிணற்ைில் கபாடப்பட்டனர்.  

5513 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூதல்ஹா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "பத்ருப் கபார் 
நாளன்று எதிரிகரளத் கதாற்கடித்த பின்னர் இருபதுக்கும் அதிகமான, அல்லது 
இருபத்து நான்கு குரைைித் தரலவர்களின் ெடலங்கரளப் பத்ரிலிருந்த 
உள்சுவர் எழுப்பப் பட்ட கிணறு ஒன்ைில் தூக்கிப்கபாடுமாறு நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கட்டரளயிட்டார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  

பாடம் : 18 (மறுரம நாளில்) விொைரண நரட தபறும் என்பதற்கான 
ொன்று  

5514 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "(மறுரம நாளில்) விொைரண தெய்யப்படுபவர் கவதரன 
தெய்யப்படுவார்'' என்று தொன்னார் கள். நான், "வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ் "எவைது விரனப் பதிகவடு அவைது வலக் கைத்தில் 
வழங்கப்படுகமா அவரிடம் எளிதான முரையில் விொரிக்கப்படும்' (84:8) 

என்ைல்லவா கூறுகின்ைான்?'' என்று ககட் கடன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "இ(ந்த வெனமான)து, (ககள்வி கணக்கு ததாடர்பானது அன்று; 

மாைாக மனிதர் கள் புரிந்த நன்ரம தீரமகளின் பதிகவட்ரட) அவர்களுக்கு 
முன்னால் ெமர்ப்பிக்கப்படுவது பற்ைியதாகும்; ககள்வி கணக்கின்கபாது யார் 
துருவித் துருவி விொரிக்கப்படுவாகைா அவர் கவதரன தெய்யப்படுவார்'' என்று 
கூைினார்கள்.44 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
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 5515 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "(மறுரம 
நாளில்) விொைரண தெய்யப்படும் எவரும் அழிந்கத கபாய் விடுவார்'' என்று 
தொன்னார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! "எவைது விரனப் பதிகவடு 
அவைது வலக் கைத்தில் வழங்கப்படுகமா அவரிடம் எளிதான முரையில் 

விொரிக்கப்படும்' (84:8) என்ைல்லவா அல்லாஹ் கூறுகின்ைான்?'' என்று 

ககட்கடன். நபி (ஸல்) அவர்கள், "இது (ககள்வி கணக்கு ததாடர்பானது அன்று; 

மாைாக, மனி தர்கள் புரிந்த நன்ரம தீரமகளின் பதிகவடு) அவர்களுக்கு 
முன்னால் ெமர்ப்பிக்கப்படுவது பற்ைியதாகும்; எனினும், ககள்வி கணக்கின் 
கபாது யார் துருவித் துருவி விொரிக்கப்படு வாகைா அவர் அழிந்தார்'' என்று 
தொன் னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் "ககள்வி கணக்கின்கபாது யார் துருவித் துருவி விொரிக்கப்படுவாகைா 
அவர் அழிந்தார்' என்று கூைினார்கள்'' என ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை 
தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம் தபற்றுள்ளன.  

 

 

பாடம் : 19 இைப்பின்கபாது உயர்ந்கதான் அல்லாஹ் குைித்து நல்தலண்ணம் 
தகாள்ளுமாறு வந்துள்ள கட்டரள.  

5516 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்கள் இைப்பதற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால், "உங்களில் ஒருவர் 
அல்லாஹ் குைித்து நல்தலண்ணம் தகாள்ளாமல் மைணிக்க கவண்டாம்'' என்று 

கூைியரத நான் ககட்கடன்.45 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிட 
மிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5517 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் அல் அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைப்பதற்கு மூன்று நாட்களுக்கு 
முன்னால், "உங்களில் ஒருவர் வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் 
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குைித்து நல்தலண்ணம் தகாண்டிருக்கும் நிரலயில் அல்லாமல் மைணிக்க 
கவண்டாம்'' என்று கூைியரத நான் ககட்கடன்.  

5518 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஒவ்கவார் 
அடியா ரும், தாம் இைக்கும்கபாதிருந்த (மன)நிரலயி கலகய எழுப்பப்படுவார்'' 

என்று கூைியரத நான் ககட்கடன். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிட மிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூைியரத நான் ககட்கடன்'' என்ை குைிப்பு இல்ரல. 

 5519 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஒரு ெமுதாயத்தின் மீது கவதரனரய இைக்க 

அல்லாஹ் நாடிவிட்டால், அதிலுள்ளவர்கள் அரனவரையும் அந்த கவதரன 
தாக்கும். பிைகு அவர்கள் தம் தெயல்களுக்கு ஏற்ப (மறுரமயில்) 
எழுப்பப்படுவார்கள்'' என்று கூைியரத நான் ககட்கடன்.46 
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அத்தியாயம் - 53 : குழப்பங்களும் மறுரம நாளின் 

அரடயாளங்களும்1 

ஹதஸீ் 5520 - 5699 
 

பாடம் : 1 குழப்பங்கள் தநருங்கிவிட்டதும், யஃஜூஜ் மஃஜூஜ் கூட்டத்தாரின் 

தடுப்புச் சுவர் திைந்துவிட்டதும்.2  

5520 ரஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ைலி) அவர் கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) நபி (ஸல்) 

அவர்கள் (திடுக்கிட்டுத்) தூக்கத்திலிருந்து விழித்ததழுந்து, "அல்லாஹ்ரவத் 

தவிை கவறு இரைவனில்ரல. தநருங்கிவிட்ட ஒரு தீரமயின் காைணமாக 

அைபியருக்குக் ககடுதான்.3 இன்று யஃஜூஜ், மஃஜூஜ் கூட்டத்தாரின் தடுப்புச் 

சுவரிலிருந்து இந்த அளவுக்குத் திைக்கப்பட்டுள்ளது'' என்று கூைினார்கள். -

அைிவிப்பாளர் சுஃப்யான் பின் உரயனா (ைஹ்) அவர்கள் ("இந்த அளவுக்கு' என்று 

கூைியகபாது) தம் ரகவிைல்களால் (அைபி எண் வடிவில்) 10 என்று மடித்துக் 

காட்டினார்கள்.- அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நல்லவர்கள் 

நம்மிரடகய இருக்கும்கபாதா நமக்கு அழிவு ஏற்படும்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; தீரம தபருத்துவிட்டால்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.4 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் ரஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 

நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5521 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ரஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ைலி) அவர்கள் 

கூைியதாவது: ஒரு நாள் நபி (ஸல்) அவர்கள் முகம் ெிவந்த நிரலயில் 

பதற்ைத்துடன் "அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவனில்ரல. தநருங்கிவிட்ட 

ஒரு தீரமயின் காைணமாக அைபியருக்குக் ககடு தான். இன்று யஃஜூஜ், மஃஜூஜ் 

கூட்டத்தா ரின் தடுப்புச் சுவரிலிருந்து இந்த அளவுக்குத் திைக்கப்பட்டுள்ளது'' 

என்று கூைியபடி தவளி கயைினார்கள். ("இந்த அளவுக்கு' என்று கூைியகபாது) 

தபருவிைரலயும் அதற்கு அடுத்துள்ள (சுட்டு) விைரலயும் வரளயமிட்டுக் 

காட்டினார்கள். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நல்லவர்கள் 

நம்மிரடகய இருக்கும்கபாதுமா நமக்கு அழிவு ஏற்படும்?'' என்று ககட்கடன். 
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அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; தீரம தபருத்துவிட்டால்'' என்று 

பதிலளித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ரஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைி விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. 

 5522 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "இன்று 

யஃஜூஜ், மஃஜூஜ் கூட்டத்தாரின் தடுப்புச் சுவரிலிருந்து இந்த அளவுக்குத் 

திைக்கப்பட்டுள்ளது'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸின் அைிவிப்பாளர்களில் 

ஒருவைான உரஹப் பின் காலித் (ைஹ்) அவர்கள், ("இந்த அளவுக்கு' என்று 

கூைியகபாது) தம் விைல்களால் (அைபி எண் வடிவில்) 90 என்று மடித்துக் 

காட்டினார்கள்.5  

பாடம் : 2 இரையில்லம் கஅபாரவ நாடிவரும் பரடயினர் பூமிக்குள் 

புரதந்துகபாவது பற்ைிய முன்னைிவிப்பு6 

 5523 உரபதுல்லாஹ் இப்னு கிப்திய்யா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஹாரிஸ் 

பின் அபைீபஆீ மற்றும் அப்துல் லாஹ் பின் ஸஃப்வான் (ைஹ்) ஆகிகயார் 

இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்களிடம் 

தென்ைனர். அப்கபாது அவ்விருவருடன் நானும் இருந் கதன். அவர்கள் இருவரும் 

உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்களிடம், பூமிக்குள் புரதந்துகபாகும் பரடயினரைப் 

பற்ைிக் ககட்டார்கள். -இது அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுரபர் (ைலி) அவர்களின் 

காலத்தில் நரடதபற்ைது.- அதற்கு உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒருவர் இரையில்லம் கஅபா (எல்ரல)க்குள் அபயம் கதடி 

வருவார். அவரை கநாக்கிப் பரடதயான்று அனுப்பப்படும். அப்பரடயி னர் ஒரு 

ெமதவளியில் இருக்கும்கபாது, பூமிக் குள் புரதந்துகபாய்விடுவார்கள்'' என்று 

தொன்னார்கள்.7 உடகன நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! நிர்பந்தமாகப் புைப்பட்டு 

வந்தவரின் நிரல என்ன?'' என்று ககட்கடன். "அவர்களுடன் கெர்த்து அவரும் 

புரதந்துகபாவார். எனினும், மறுரம நாளில் அவைது எண்ணத்திற்ககற்ப அவர் 

எழுப்பப்படுவார்'' என்று கூைினார்கள் என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான 
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அபூஜஅஃபர் (ைஹ்) அவர்கள், "("ெமதவளி' என்பது) மதீனாவி லுள்ள ெமதவளி 
(ரபதாஉல் மதீனா) ஆகும்'' என்று கூைினார்கள்.  

5524 கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அதில் அப்துல் அஸீஸ் பின் ருஃரபஉ (ைஹ்) அவர்கள், "நான் 

அபூஜஅஃபர் (ைஹ்) அவர்கரளச் ெந்தித்தகபாது, "பூமியில் ஒரு ெமதவளியில் 

என்கை உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் கூைி னார்கள்' என்கைன். அதற்கு அபூஜஅஃபர் 

(ைஹ்) அவர்கள், "அவ்வாைில்ரல; அல்லாஹ் வின் மீதாரணயாக! அது 

மதீனாவிலுள்ள ரபதா (ெமதவளி) ஆகும்' என்று கூைினார் கள்'' என்ைார்கள். 

 5525 ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "இந்த 

இரையில்லத் தின் மீது கபார் ததாடுக்க எண்ணி ஒரு பரட யினர் நிச்ெயமாக 

வருவார்கள். அவர்கள் பூமி யில் ஒரு ெமதவளியில் இருக்கும்கபாது, நடுவி லுள்ள 

அணியினர் பூமிக்குள் புரதந்து கபாவார்கள். முன்னாலுள்ள அணியினர் 

பின்னாலிருக்கும் அணியினரை அரழப்பார் கள். பிைகு அவர்களும் பூமிக்குள் 

புரதந்து கபாவார்கள். இறுதியில் அங்கிருந்து தப்பித்து வந்து, அவர்கரளப் 

பற்ைிய தெய்தி அைிவிப் பவர் மட்டுகம எஞ்ெியிருப்பார். (இரத அப்துல்லாஹ் பின் 

ஸஃப்வான் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவித்தகபாது,) ஒரு மனிதர், "நீர் ஹஃப்ஸா (ைலி) 
அவர்களின் மீது தபாய்யுரைக்கவில்ரல என நான் ொட்ெியம் கூறுகிகைன். 

கமலும், ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் மீது 

தபாய்யுரைக்கவில்ரல என்றும் நான் ொட்ெியமளிக்கிகைன்'' என்ைார். இந்த 

ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5526 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இந்த இல்லத்ரத -

அதாவது கஅபாரவ- கநாக்கி அபயம் கதடி ஒரு கூட்டத்தார் வருவார்கள். 

அவர்களிடம் ஆதைவுப் பரடயினகைா ஆட்பலகமா முன்கனற்பாகடா இருக்காது. 

(அவர்கரளத் தாக்குவதற்காக) பரட ஒன்று அவர்களிடம் அனுப்பப்படும். 

அப்பரடயினர் ஒரு ெமதவளியில் இருக்கும்கபாது அவர்கள் பூமிக்குள் 

புரதந்துகபாய்விடுவார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான யூசுஃப் பின் 

மாஹக் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: (இந்த ஹதீரஸ அப்துல்லாஹ் பின் 
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ஸஃப் வான் (ைஹ்) அவர்கள் எனக்கு அைிவித்த கபாது) நான், "ைாம் 

(ெிரியா)வாெிகள் அன்ரைய நாளில் மக்கா கநாக்கிப் பயணம் கமற்தகாள்வார்கள்'' 

என்று தொன்கனன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் ஸஃப்வான் (ைஹ்) அவர்கள், 

"அைிந்துதகாள்ளுங்கள்! அது (பூமிக்குள் புரதந்துகபாகும்) இந்தப் பரட யல்ல'' 

என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான 

ரஸத் பின் அபஉீரனொ (ைஹ்) அவர்கள் வாயிலாக மற்கைார் அைிவிப்பாளர் 

ததாடரிலும் வந்துள்ளது. ஆயினும், அதில் அப்துல்லாஹ் பின் ஸஃப்வான் (ைஹ்) 

அவர் கள் கூைிய பரடயினர் பற்ைிய குைிப்பு இல்ரல. 

 5527 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் படுக்ரகயில் புைண்டு புைண்டு படுத்துக்தகாண்டிருந்தார்கள். 

நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! தாங்கள் உைங்கும்கபாது ஏகதா 

தெய்துதகாண்டிருந்தீர்கள். இவ்வாறு நீங்கள் எப்கபாதும் தெய்வதில்ரலகய!'' 

என்று ககட்கடாம். அதற்கு, "ஓர் ஆச்ெரியமான தெய்தி(யினால் நான் அவ்வாறு 

தெய்துதகாண்டிருந்கதன்). என் ெமுதாயத்தாரில் ெிலர், இரையில்லம் கஅபாவில் 

தஞ்ெம் புகுந்துள்ள குரைைியரில் ஒருவருக்காக இரையில்லத்ரத கநாக்கி 
(பரடதயடுத்து) வருவார்கள். அவர்கள் ("ரபதா எனும்) ெமதவளியில் 

இருக்கும்கபாது பூமிக்குள் புரதந்துகபாவார்கள்'' என்று கூைினார்கள். நாங்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! ொரலயில் பல்கவறு மக்களும் திைண்டிருப்பார்ககள 

(அவர்கள் அரனவரும் புரதந்துகபாவார்ககள)?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஆம்; அவர்களில் பார்ரவயாளர்கள், 

நிர்பந்தமாக அரழத்துவைப்பட்டவர்கள், வழிப்கபாக்கர்கள் ஆகிகயாரும் 

இருப்பார்கள். அவர்கள் அரனவரும் ஒட்டுதமாத்தமாக அழிந்துகபாவார்கள். 

பிைகு பல்கவறு நிரலப்பாடு தகாண்டவர்களாய் அவர்கள் எழுப்பப்படுவார்கள். 

அவர்களின் எண்ணங்களுக்ககற்ப அவர்கரள அல்லாஹ் (மறுரம நாளில்) 

எழுப்புவான்'' என்று தொன்னார்கள்.8 
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 பாடம் : 3 மரழத் துளிகள் விழுவரதப் கபான்று குழப்பங்கள் (ததாடர்ந்து) 

நிகழும் என்பது பற்ைிய முன்னைிவிப்பு.  

5528 உொமா பின் ரஸத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் 

மதீனாவின் ககாட் ரடகளில் ஒன்ைின் மீது ஏைிக்தகாண்டு (கநாட்டமிட்டபடி), 

"நான் பார்க்கின்ைவற்ரை நீங்கள் பார்க்கிைரீ்களா? நான் மரழத் துளிகள் 

விழுவரதப் கபான்று உங்கள் வடீுகள் தநடுகிலும் குழப்பங்கள் நிகழப்கபாவரதப் 

பார்க்கிகைன்'' என்று தொன்னார்கள்.9 இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் 

ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உொமா (ைலி) அவர்களி 
டமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 5529 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: விரைவில் குழப்பங்கள் ெில 

கதான்றும். அவற்றுக்கிரடகய (தமௌனமாகி) அமர்ந்தி ருப்பவர், (அவற்றுக்காக) 

எழுந்து நிற்பவரை விடவும், அவற்றுக்கிரடகய எழுந்து நிற்பவர், 

நடப்பவரைவிடவும், அவற்றுக்கிரடகய நடப்பவர், (அவற்ரை கநாக்கி) 
ஓடுபவரைவிடவும் ெிைந்தவர் ஆவார். அவற்ைில் யார் தம்ரம 

ஈடுபடுத்திக்தகாள்கிைாகைா அவரை அழிக்க அரவ முற்படும். அப்கபாது யார் ஒரு 

புகலிடத்ரதப் தபறுகிைாகைா, அவர் அதன் மூலம் தம்ரமத் தற்காத்துக்தகாள் 

ளட்டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.10 இந்த ஹதீஸ் 

ஆறு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

5530 கமற்கண்ட ஹதீஸ் நவ்ஃபல் பின் முஆவியா பின் உர்வா (ைலி) அவர்கள் 

வாயிலாக மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூபக்ர் 

பின் அப்திர் ைஹ்மான் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "ததாழுரககளில் ஒன்று 

(அஸ்ர்) உள்ளது. அரதத் தவைவிட்டவர் தம் குடும்பத்தாரையும் 

தொத்துக்கரளயும் விட்டுத் தனிரமப்படுத்தப் பட்டரதப் கபான்ைவர் ஆவார்'' 

என்று கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 

உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  

5531 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ெில குழப்பங்கள் கதான்றும். அப்கபாது 

படுத்து உைங்கிக்தகாண்டிருப்பவர் விழித்திருப்பவரை விடவும், விழித்திருப்பவர் 

(அவற்றுக்காக) எழுந்து நடப்பவரைவிடவும், அவற்றுக்காக எழுந்து நடப்பவர் 
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(அவற்றுக்காக) எழுந்து ஓடுபவரைவிடவும் ெிைந்தவர் ஆவார். அப்கபாது யார் ஒரு 

புகலிடத்ரதகயா காப்பிடத்ரதகயா தபறுகின்ைாகைா அவர் (அதன் மூலம்) 

தம்ரமத் தற்காத்துக் தகாள்ளட்டும்! இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.  

5532 உஸ்மான் அஷ்ைஹ்ஹாம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் ஃபர்கத் 

அஸ்ஸபகீ (ைஹ்) அவர் களும் முஸ்லிம் பின் அபபீக்ைா (ைஹ்) அவர்க ளிடம் 

அவர்களது வெிப்பிடத்திற்குச் தென் கைாம். அவர்களிடம் நாங்கள் தென்ைரடந்து, 

"குழப்பங்கள் ததாடர்பாக தாங்கள் தங்கள் தந்ரத (அபூபக்ைா-ைலி) அைிவித்த 

ஹதீஸ் எரதகயனும் தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட் கடாம். அதற்கு அவர்கள் 

கூைினார்கள்: "ஆம்' (என் தந்ரத) அபூபக்ைா (ைலி) அவர்கள் பின்வருமாறு 

கூைியரதக் ககட்கடன்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "விரைவில் 

குழப்பங்கள் ெில கதான்றும். அைிந்துதகாள்ளுங்கள். பின்னர் ஒரு குழப்பம் 

கதான்றும். அதற்கிரடகய உட்கார்ந்துதகாண் டிருப்பவர் (அதற்காக) எழுந்து 

நடப்பவரை விடவும், அதற்காக எழுந்து நடப்பவர் அரத கநாக்கி 
ஓடுபவரைவிடவும் ெிைந்தவர் ஆவார். கவனத்தில் தகாள்ளுங்கள்: அந்தக் 

குழப்பம் நிகழ்ந்துவிட்டால் தம்மிடம் ஒட்டகங்கள் ரவத்திருப் பவர், அவற்ைிடம் 

தென்ைரடயட்டும். தம்மிடம் ஆடுகள் ரவத்திருப்பவர், அவற்ைிடம் தென்ைரட 

யட்டும். தம்மிடம் நிலம் ரவத்திருப்பவர் தமது நிலத்திற்குச் தென்றுவிடட்டும்'' 

என்று கூைினார்கள். அப்கபாது ஒரு மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! தம்மிடம் 

ஒட்டககமா ஆகடா நிலகமா இல்லாதவர் என்ன தெய்ய கவண்டும் எனக் 

கூறுகிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவர் 

தமது வாள் முரனரய ஒரு கல்லால் அடித்து முைித்துவிட்டு, (ெண்ரடயிலி 
ருந்து) தம்ரமத் தற்காத்துக்தகாள்ள முடிந்தால் அவர் தற்காத்துக்தகாள்ளட்டும்'' 

என்று கூைினார்கள். (பின்னர்) "இரைவா! (நீ ததரிவிக்கச் தொன்னவற்ரை) நான் 

ததரிவித்துவிட்கடனா? இரைவா! நான் ததரிவித்துவிட்கடனா? இரைவா! நான் 

ததரிவித்துவிட்கடனா?'' என்று (மூன்று முரை) கூைினார்கள். அப்கபாது ஒரு 

மனிதர், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (குழப்பமான காலகட்டத்தில்) என்ரனக் 

கட்டாயப்படுத்தி இரு அணிகளில் ஒன்றுக்கு, அல்லது இரு குழுக்களில் ஒன்றுக்கு 
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நான் இழுத்துச் தெல்லப்பட்டு, என்ரன ஒரு மனிதர் தமது வாளால் 

தவட்டிவிட்டால், அல்லது எங்கிருந்கதா வந்த மர்ம அம்பு என்ரனக் 

தகான்றுவிட்டால் (எனது நிரல) என்ன கூறுங்கள்'' என்று ககட்டார். அதற்கு 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அ(வ்வாறு தெய்த)வர், தமது 

பாவத்துடனும் உமது பாவத்து டனும் திரும்பிச் தென்று, நைகவாெிகளில் 

ஒருவைாகிவிடுவார்'' என்று தொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று 

அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் வகீஉ (ைஹ்) 

அவர்களது அைிவிப்பில், "தம்ரமத் தற்காத்துக்தகாள்ள முடிந்தால் அவர் 

தம்ரமத் தற்காத்துக்தகாள் ளட்டும்'' என்பகதாடு ஹதீஸ் நிரைவரடகிைது. 

அதற்குப் பின்னுள்ள குைிப்புகள் இடம்தபை வில்ரல. இப்னு அபஅீதீ (ைஹ்) 

அவர்களது அைிவிப்பில் (கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள விவைங்கள்) முழுரமயாக 

இடம்தபற்றுள்ளன.  

பாடம் : 4 இைண்டு முஸ்லிம்கள் வாட்களால் ெந்தித்துக்தகாண்டால்...  

5533 அஹ்னஃப் பின் ரகஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (அலீ (ைலி) அவர்களது 

காலத்தில் உள் நாட்டு அைெியல் குழப்பம் தரலதூக்கியிருந்த காலகட்டத்தில்) 

நான் இந்த மனிதரை (அலீ (ைலி) அவர்கரள) நாடிப் புைப்பட்கடன். அப் கபாது 

என்ரன அபூபக்ைா (ைலி) அவர்கள் எதிர்தகாண்டு, "எங்கக தெல்கிைரீ்?'' என்று 

ககட்டார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுரடய தபரிய 

தந்ரதயின் மகன் -அதாவது அலீ (ைலி)- அவர்களுக்கு உதவப்கபாகிகைன்'' என்று 

தொன்கனன். அப்கபாது அவர்கள், "அஹ்னஃகப! திரும்பிச் தென்றுவிடுங்கள். 

ஏதனனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இைண்டு முஸ்லிம்கள் தம் 

வாட்களால் ஒருவரைதயாருவர் ெந்தித்(து ெண்ரடயிட்டு மடிந்)தால் அவர்களில் 

தகான்ைவர், தகால்லப்பட்டவர் ஆகிய இருவருகம நைகத்திற்குச் தெல்வார்கள்' 

என்று கூைியரத நான் ககட்கடன். அப்கபாது "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இவர் 

தகாரலகாைர் (தண்டரன தபறுவது ெரிதான்); ஆனால், தகால்லப்பட்டவரின் 

நிரல என்ன?' என்று ககட்கப்பட்டது. அல்லது நான் ககட்கடன். அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தகால்லப்பட்டவரும் தம் கதாழரைக் தகால்ல கவண்டும் 
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என்ை எண்ணத்துடன்தான் இருந்தார்' என்று பதிலளித்தார்கள்'' என்ைார்.11 இந்த 

ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

5534 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இைண்டு முஸ்லிம்கள் 

தம் வாட்களால் ஒருவரைதயாருவர் ெந்தித்(து மடிந்)தால் அவர் களில் 

தகான்ைவர், தகால்லப்பட்டவர் ஆகிய இருவருகம நைகத்திற்குச் தெல்வார்கள். 

இரத அபூபக்ைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக் கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5535 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இைண்டு முஸ்லிம்கள் பைஸ்பைம் தம் 

ெககாதைருக்கு எதிைாக ஆயுதகமந்தும்கபாது, அவர்கள் இருவருகம நைகத்தின் 

விளிம்பில் இருக்கிைார்கள். அவர்களில் ஒருவர் மற்ைவ ரைக் தகான்றுவிட்டால், 

அவர்கள் இரு வருகம நைகத்திற்குள் நுரழந்துவிடுகின்ைனர். இரத அபூபக்ைா 

(ைலி) அவர்கள் அைிவிக் கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5536 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்ைாகும்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரு தபருங்குழுவினர் 

ஒருவகைாதடா ருவர் கபாரிட்டுக்தகாள்ளாத வரை யுக முடிவு நாள் வைாது. 

அவ்விரு குழுக்களிரடகய தபரும் கபார் நிகழும். ஆனால், அவ்விரு குழுவி 
னரும் முன்ரவக்கும் வாதம் ஒன்ைாககவ இருக்கும்.12 

5537 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "ஹர்ஜ் தபருகாத வரை யுக முடிவு நாள் வைாது'' என்று கூைினார்கள். 

மக்கள், "ஹர்ஜ் என்ைால் என்ன, அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்டார்கள். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "தகாரல; தகாரல'' என்று 

பதிலளித்தார்கள்.  
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பாடம் : 5 இந்தச் ெமுதாயத்தில் ெிலைால் ெிலருக்கு அழிவு ஏற்படும் (என்பது 

பற்ைிய முன்னைிவிப்பு).  

5538 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அல்லாஹ் எனக்காகப் 

பூமிரயச் சுருட்டிக் காட்டினான். நான் அதன் கிழக்குப் பகுதிகரளயும் கமற்குப் 

பகுதிகரளயும் பார்த்கதன். அதில் எனக்குச் சுருட்டிக் காட்டப்பட்ட அளவுக்கு என் 

ெமுதாயத்தாரின் ஆட்ெி விரிவரடயும். எனக்குச் ெிவப்பு மற்றும் தவள்ரள 

நிைத்தாலான (தங்கம் மற்றும் தவள்ளியின்) இரு கருவூலங்கள் வழங்கப்பட்டன. 

நான் என் இரைவனிடம் என் ெமுதாயத்ரதப் பஞ்ெத்தால் ஒட்டுதமாத்தமாக 

அழித்துவிடாகத எனப் பிைார்த்தித்கதன். கமலும், "அவர்கள்மீது அவர்களிரடகய 

உள்ள எதிரிகரளத் தவிை தவளி எதிரிகரளச் ொட்டி விடாகத. அவ்வாறு நீ 

ொட்டினால், அவர்களது ஆட்ெியும் கண்ணியமும் முற்ைாக அழிந்துவிடும்'' 

என்றும் பிைார்த்தித்கதன். என் இரைவன், "முஹம்மகத! நான் ஒன்ரை முடிவு 

தெய்துவிட்டால் அது மாற்ைப் படாது. நான் உம்முரடய ெமுதாயத்ரதப் 

பஞ்ெத்தால் ஒட்டுதமாத்தமாக அழிக்கமாட் கடன் என்பரத உமக்கு 

(வாக்குறுதியாக) அளிக்கிகைன். கமலும், அவர்களுக்தகதிைாக 

அவர்களிரடகயயுள்ள எதிரிகள் அல்லாமல் தவளி எதிரிகரளச் ொட்டி, 

அவர்களது ஆட்ெிரய முற்ைாக அழிக்கமாட்கடன்; எதிரி கள் பூமியின் அரனத்துப் 

பகுதிகளிலிருந்தும் அவர்களுக்கு எதிைாகத் திைண்டாலும் ெரிகய! ஆனால், 

அவர்களிகலகய ெிலர் ெிலரை அழிப்பார்கள். அவர்களிகலகய ெிலர் ெிலரைச் 

ெிரைபிடிப்பார்கள்'' என்று கூைினான். இரத ஸவ்பான் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக் 

கிைார்கள்.13 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஸவ்பான் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அல்லாஹ் 

எனக்காகப் பூமிரயச் சுருட்டிக் காட்டினான். நான் அதன் கிழக்குப் பகுதிகரளயும் 

கமற்குப் பகுதிகரளயும் பார்த்கதன். கமலும், ெிவப்பு மற்றும் தவள்ரள 

நிைத்தாலான (தங்கம் மற்றும் தவள்ளியாலான) இரு கருவூலங்கரள எனக்கு 

வழங்கினான்...'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
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மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 

இடம்தபற்றுள்ளன.  

5539 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மதீனா புைநகரில் கமட்டுப் பகுதியான) 

"ஆலியா'விலிருந்து வந்து பனூ முஆவியா பள்ளிவாெரலக் கடந்து தென்ைார் 

கள். அப்கபாது பள்ளிவாெலுக்குள் நுரழந்து இைண்டு ைக்அத்கள் ததாழுதார்கள். 

அவர்களு டன் நாங்களும் ததாழுகதாம். பிைகு நீண்ட கநைம் தம் இரைவனிடம் 

பிைார்த்தித்தார்கள். பிைகு எங்கரள கநாக்கித் திரும்பி, "நான் என் இரைவனிடம் 

மூன்று ககாரிக்ரககரள முன்ரவத்துப் பிைாத்தித்கதன். அவற்ைில் இைண்ரட 

எனக்குத் தந்தான்; ஒன்ரை மறுத்து விட்டான். நான் என் இரைவனிடம், "என் 

ெமுதாயத்தாரை (ஒட்டுதமாத்தமாக) பஞ்ெத்தால் அழித்துவிடாகத' என்று 

பிைார்த்தித்கதன். அரத எனக்கு அவன் வழங்கினான். அவனிடம் நான் "என் 

ெமுதாயத்தாரை தவள்ள நீரில் (ஒட்டுதமாத்தமாக) மூழ்கடித்துவிடாகத' என்று 

பிைார்த்தித்கதன். அரதயும் எனக்கு அவன் வழங்கினான். அவனிடம் நான் "(என் 

ெமுதாயத்தார்) தமக்கிரடகய கமாதிக்தகாள்ளக் கூடாது' எனப் பிைார்த்தித்கதன். 

ஆனால், (அந்தப் பிைார்த்தரனரய ஏற்க) அவன் மறுத்துவிட்டான்'' என்று 

தொன்னார்கள்.14 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5540 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 

மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நான் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ("ஆலியா' பகுதியிலிருந்து) வந்கதன். 

அப்கபாது அவர்களுடன் அவர்களுரடய கதாழர்களில் ெிலரும் இருந்தனர். 

அப்கபாது அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பனூ முஆவியா 

பள்ளிவாெரலக் கடந்து தென்ைார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை 

தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  
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பாடம் : 6 யுக முடிவு நாள்வரை நிகழவிருப்பது பற்ைி நபி (ஸல்) அவர்கள் 

தெய்த முன்னைிவிப்பு 

5541 அபூஇத்ரீஸ் அல்கவ்லான ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஹுரதஃபா பின் 

அல்யமான் (ைலி) அவர் கள் பின்வருமாறு கூைினார்கள்: அல்லாஹ் வின் 

மீதாரணயாக! நான், எனக்கும் யுக முடிவு நாளுக்குமிரடகய நிகழப்கபாகும் 

குழப்பங்கள் குைித்து மக்களிகலகய நன்கு அைிந்தவன் ஆகவன். அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரதக் குைித்து எனக்குச் ெிலவற்ரை இைகெியமாகச் 

தொல்லியிருந்தகத அதற்குக் காைணமாகும். மற்ைவர்கள் அவற்ரை 

அைிவிக்கவில்ரல. எனினும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஓர் 

அரவயில் குழப்பங்கள் குைித்துப் கபெினார்கள். அங்கு நானும் இருந் கதன். 

அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (நிகழப்கபாகும்) குழப்பங்கரள 

எண்ணிக் கணக்கிட்டபடி, "அவற்ைில் மூன்று குழப்பங்கள் உள்ளன. அரவ 

எரதயுகம விட்டுரவக்காது. அவற்ைில் இன்னும் ெில குழப்பங்கள் உள்ளன. 

அரவ ககாரடகால (தவப்பக்) காற்ரைப் கபான்ைரவயாகும். அவற்ைில் ெிைிய 

குழப்பங்களும் உள்ளன; தபரிய குழப்பங்களும் உள்ளன'' என்று கூைினார்கள். 

(இந்தச் தெய்திரயச் தெவியுற்ை) அக்குழுவினரில் என்ரனத் தவிை மற்ை 

அரனவரும் (இைந்து) கபாய்விட்டனர்.  

5542 ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் எங்களிரடகய நீண்ட கநைம் நின்று தகாண்டு, யுக முடிவு நாள் 

ஏற்படும் வரையிலான எந்தத் தகவரலயும் ஒன்றுவிடாமல் குைிப்பிட் டார்கள். 

அரத மனனமிட்டவர்கள் மனனமிட்டுக்தகாண்டார்கள். அரத மைந்தவர்கள் 

மைந்து விட்டார்கள். இகதா இந்த என் கதாழர்கள் அரத அைிந்துதகாண்டனர். 

அவற்ைில் ஏகதனும் ஒன்ரை நான் மைந்துவிட்டிருந்தாலும் அரத கநரில் 

காணும்கபாது, அது என் நிரனவிற்கு வந்துவிடும்; தம்ரமவிட்டு மரைந்துவிட்ட 

ஒருவைது முகத்ரத (மீண்டும்) பார்க்கும்கபாது அவரை ஒருவர் அரடயாளம் 

கண்டுதகாள்வரதப் கபான்று.15 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் 

வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுரதஃபா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 

மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "அரத 
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மைந்தவர்கள் மைந்துவிட் டார்கள்'' என்பதுவரைகய இடம்தபற்றுள்ளது. அதற்குப் 

பின்னுள்ளரவ இடம்தபைவில்ரல. 5543 ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், யுக முடிவு 

நாள்வரை ஏற்படும் (குழப்பங்கள்) அரனத்ரதயும் பற்ைி எனக்குத் ததரிவித்தார் 

கள். அவற்ைில் ஒவ்தவான்ரைக் குைித்தும் அவர்களிடம் நான் ககள்வி ககட்(டுத் 

ததரிந்து தகாண்)கடன். ஆனால், "மதீனாவாெிகரள மதீனாவிலிருந்து 

தவளிகயற்றுவது எது?'' என்பரதப் பற்ைி அவர்களிடம் நான் ககட்க வில்ரல. இந்த 

ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5544 அபூரஸத் அம்ர் பின் அக்தப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு நாள்) 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு "ஃபஜ்ர்' ததாழுரக 

ததாழுவித்து விட்டு, தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்) மீகதைி எங்களுக்கு 

உரையாற்ைினார்கள். இறுதியில் லுஹ்ர் ததாழுரக கநைம் வந்தகபாது 

(கமரடயிலிருந்து) இைங்கி, ததாழுவித்துவிட்டுப் பிைகு மீண்டும் கமரடமீகதைி 
"அஸ்ர்' ததாழுரகவரை உரையாற்ைினார்கள். பிைகு கமரடயிலிருந்து இைங்கி 
(அஸ்ர் ததாழுரக) ததாழுவித்துவிட்டு பிைகு மறுபடியும் கமரடமீகதைி சூரியன் 

மரையும்வரை உரையாற்ைினார்கள். நடந் தரவ, நடக்கவிருப்பரவ 

அரனத்ரதயும் பற்ைி (அன்று) எங்களுக்குத் ததரிவித்தார்கள். எங்களில் 

நன்கைிந்தவர் (அவற்ரை) நன்கு மனனமிட்டவர் ஆவார். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 7 கடல் அரல கபான்று அடுக்கடுக் காய் வரும் குழப்பங்கள்  

5545 ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் (ஒரு 

முரை கலீஃபா) உமர் (ைலி) அவர்களிடம் இருந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள், 

"உங்களில் யார் (இனி தரலதூக்கவிருக்கும்) குழப்பங்கள் (ஃபித்னா) பற்ைி 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொன்னரத, அவர்கள் தொன்னரதப் 

கபான்கை நிரனவில் ரவத்திருக்கிைார்?'' என்று ககட்டார்கள். "நான் (நிரனவில் 

ரவத்திருக்கிகைன்)'' என்கைன். அதற்கு உமர் (ைலி) அவர்கள் "நீர் துணிவு மிக்க 

மனிதர்தான்'' என்று கூைிவிட்டு, "எப்படிச் தொன்னார்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். 
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நான், "ஒரு மனிதன் தன் குடும்பத்தார் விையத்திலும் (அதாவது அவர்கள்மீது 

அளவு கடந்த பாெம் ரவத்திருப்பதன் மூலமும்), தனது தெல்வம் விையத்தி லும் 

(அதாவது அது இரைவரனப் பணிந்து வாழும் வாழ்க்ரகயிலிருந்து திரெ 

திருப்புவதன் மூலமும்), தன் விையத்திலும், தன் குழந்ரத குட்டிகள் 

விையத்திலும், தன் அண்ரட வடீ்டார் விையத்திலும் (நிரைகவற்ை கவண்டிய 

உரிரமகளில் குரைரவப்பதன் மூலமும்) கொதரனயில் (ஃபித்னா) 

ஆழ்த்தப்படும்கபாது ததாழுரக, தானதர்மம், நன்ரம புரியும்படி ஏவுதல், 

தீரமயிலிருந்து தடுத்தல் ஆகியரவ அதற்கான பரிகாைமாக அரமயும்'' என்று 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரதக் ககட்கடன் என்கைன். உமர் 

(ைலி) அவர்கள், "நான் (கொதரன எனும் தபாருள் தகாண்ட ஃபித்னாவான) இரதப் 

பற்ைிக் ககட்கவில்ரல. கடல் அரலரயப் கபான்று அடுக்கடுக்காக ஏற்படக்கூடிய 

(அல்லாஹ்வின் தூதைால் முன்னைிவிப்புச் தெய்யப்பட்ட "குழப்பம்' எனும் 

தபாருள் தகாண்ட ஃபித்னா)ரவப் பற்ைிகய ககட்கிகைன்'' என்று தொன்னார்கள். 

நான், "இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் தரலவகை! உங்களுக்கும் அதற்குமிரடகய 

என்ன ததாடர்பு? (அரதப் பற்ைி நீங்கள் கவரலப்பட கவண்டியதில்ரல.) 

உங்களுக்கும் அதற்குமி ரடகய மூடப்பட்ட கததவான்று உள்ளது (உங்கள் 

ஆட்ெியில் அவற்ைில் ஏதும் தரல தூக்கப்கபாவதில்ரல)'' என்று கூைிகனன். உமர் 

(ைலி) அவர்கள், "அந்தக் கதவு உரடக்கப்படுமா? அல்லது திைக்கப்படுமா?'' என்று 

ககட்டார்கள். நான், "இல்ரல; அது உரடக்கப்படும்'' என்று பதிலளித்கதன். அதற்கு 

உமர் (ைலி) அவர்கள், "(அப்படியா னால்) அது ஒருகபாதும் மூடப்படாமலிருக்க 

ஏற்ைகத ஆகும்'' என்று தொன்னார்கள். (இதன் அைிவிப்பாளைான) ைகீக் பின் ெலமா 

(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நாங்கள் ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்களிடம், "உமர் 

(ைலி) அவர்கள் அந்தக் கதவு (என்பது) யாரைக் குைிக்கும் என அைிந்திருந்தார்களா?'' 

என்று ககட்கடாம். ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள், "ஆம்; பகலுக்குமுன் இைவு உண்டு 

என்பரத அைிவரதப் கபான்று உமர் (ைலி) அவர்கள் அரத அைிந்திருந்தார்கள். 

ஏதனனில், தபாய்கள் கலவாத தெய்திரயகய நான் அவருக்கு அைிவித்கதன்'' 

என்று பதிலளித்தார்கள். அந்தக் கதவு என்பது யாரைக் குைிக்கிைது என 

ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்களிடம் ககட்க நாங்கள் அஞ்ெிகனாம். எனகவ, 

அவர்களிடம் மஸ்ரூக் பின் அல்அஜ்தஉ (ைஹ்) அவர்கரளக் ககட்கச் தொன்கனாம். 
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அவர் (அந்தக் கதவு என்பது யாரைக் குைிக்கிைது என்று) ககட்டதற்கு ஹுரதஃபா 

(ைலி) அவர்கள், "உமர் (ைலி) அவர்கள்தான் அந்தக் கதவு'' என்று பதிலளித்தார்கள்.16 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

5546 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஐந்து 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "உமர் (ைலி) அவர்கள், "குழப் பங்கள்' 

(ஃபித்னா) பற்ைி எமக்கு அைிவிப்பவர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள் என ஹதீஸ் 

ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 

இடம்தபற் றுள்ளன.  

5547 ஜுன்துப் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (கூஃபாவாெிகள் 

உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள் நியமனம் தெய்த ஆளுநரைத் திருப்பியனுப் பிய) 

"அல்ஜைஆ' தினத்தன்று நான் (கூஃபாவில் ஓரிடத்திற்கு) வந்கதன். அப்கபாது, 

அங்கு ஒரு மனிதர் அமர்ந்திருந்தார்.17 நான், "இன்ரைய தினம் இங்கு இைத்த ஆறு 

ஓடப்கபாகிைது'' என்று தொன்கனன். அந்த மனிதர், "அல்லாஹ்வின் 

மீதாரணயாக! இல்ரல; (இைத்த ஆறு ஓடாது)'' என்று தொன்னார். நான், "ஆம்; 

அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! (இைத்த ஆறு ஓடும்)'' என்கைன். அந்த மனிதர், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இல்ரல (ஓடாது)'' என்ைார். நான், "ஆம்; 

அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக (இைத்த ஆறு ஓடும்)'' என்கைன். அவர், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இல்ரல (இைத்த ஆறு ஓடாது). இவ்வாகை 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் கூைினார்கள்'' என்ைார். நான், 

"இன்று முதல் நீர் எனக்கு ஒரு தீய நண்பர் ஆவரீ். நான் உமக்கு மாைாகப் 

கபெிக்தகாண்டி ருப்பரதக் ககட்டுக்தகாண்டிருக்கிைரீ். நீர் இது குைித்து 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிட மிருந்து தெவியுற்ைிருந்தும் 

(ஆைம்பத்திகலகய) என்ரன நீர் தடுக்கவில்ரலகய?'' என்று தொன் கனன். பிைகு 

"ஏனிந்தக் ககாபம்?' என்று (எனக்கு நாகன) கூைிக்தகாண்டு, அவரை கநாக்கிச் 

தென்று அவரைப் பற்ைி விொரித்கதன். அந்த மனிதர் ஹுரதஃபா (ைலி) 
அவர்களாவார்கள்.18 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 8 யூப்ைடீஸ் நதி வற்ைி, தங்க மரல ஒன்ரை தவளிப்படுத்தாத வரை 

யுக முடிவு நாள் வைாது.19  

5548 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (கமற்காெியாவில் 

பாயும்) யூப்ைடீஸ் நதி யானது வற்ைி, தங்க மரல ஒன்ரை தவளிப் படுத்தாத வரை 

யுக முடிவு நாள் வைாது. அதற் காக (உரிரம தகாண்டாடி) மக்கள் ெண்ரட 

யிட்டுக்தகாள்வர். அப்கபாது ஒவ்தவாரு நூறு கபரிலிருந்தும் 

ததாண்ணூற்தைான்பது கபர் தகால்லப்படுவர். அவர்களில் ஒவ்தவாருவரும் 

"உயிர் பிரழப்பவர் நானாக இருக்க கவண்டுகம!' என்று கூறுவர். இரத 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் தக்வான் (ைஹ்) அவர்கள், "அரத நீ கண்டால், 

அரத தநருங்க கவண்டாம்'' என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூைியதாகக் கூடுதலாக அைிவிக்கிைார்கள்.  

5549 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யூப்ைடீஸ் நதியானது 

வற்ைி, தங்கப் புரதயல் ஒன்ரை தவளிப்படுத்தப்கபாகிைது. அப்கபாது 

அங்கிருப்பவர்கள் அதிலிருந்து எரதயும் எடுத்துவிட கவண்டாம். இரத 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.20  

5550 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யூப்ைடீஸ் நதியானது 

வற்ைி, தங்க மரல ஒன்ரை தவளிப்படுத்தப்கபாகிைது. அப்கபாது 

அங்கிருப்பவர்கள் அதிலிருந்து எரதயும் எடுத்துவிட கவண்டாம். இரத 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

5551 அப்துல்லாஹ் பின் அல்ஹாரிஸ் பின் நவ்ஃபல் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 

(ஒரு முரை) நான் உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்களுடன் நின்றுதகாண்டிருந்கதன். 

அப்கபாது அவர்கள், "உலகத்ரதத் கதடுவதில் மக்கள் தம் கழுத்துகரள 

நீட்டிக்தகாண்கட யிருக்கிைார்கள் (அல்லவா?)'' என்று கூைினார்கள். நான் "ஆம்' 

என்கைன். அதற்கு உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்கள் கூைினார் கள்: அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்: யூப்ைடீஸ் 
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நதியானது வற்ைி, தங்க மரல ஒன்ரை தவளிப்படுத்தப்கபாகிைது. அரதப் பற்ைி 
மக்கள் ககள்விப்படும்கபாது, அரத கநாக்கிச் தெல்வார்கள். அப்கபாது அந்த மரல 

அருகில் இருப்பவர், "அதிலிருந்து ெிைி தளரவ எடுத்துக்தகாள்ளட்டும் என 

மக்கரள நாம் விட்டுவிட்டால், முழுவதுமாகக் தகாண்டு கபாய் விடுவார்கள்'' 

என்று கூறுவார். எனகவ, அதற்காகச் ெண்ரடயிட்டுக்தகாள்வார்கள். அப்கபாது 

ஒவ்தவாரு நூறு கபரிலிருந்தும் ததாண்ணூற்தைான்பது கபர் 

தகால்லப்படுவார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்ைில் அபூகாமில் ஃபுரளல் பின் ஹுரென் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 

"நானும் உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்களும் ஹஸ்ஸான் ககாட்ரடயின் நிழலில் 

நின்றுதகாண்டிருந்கதாம்'' என (அப்துல்லாஹ் பின் அல்ஹாரிஸ் பின் நவ்ஃபல் 

(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாக) ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 

5552 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இைாக், தனது 

(நாணயமான) திர்ஹரமயும் (அளரவயான) கஃபரீஸயும் (தை) மறுக்கும். ைாம், 

(ெிரியா) தனது (அளரவயான) "முத்யு'ரவயும் தீனாரையும் (தை) மறுக்கும். மிஸ்ர் 

(எகிப்து), தனது (அளரவயான) "இர்தப்ரப'யும் தீனாரையும் (தை) மறுக்கும். ஆைம்ப 

நிரலக்கக நீங்கள் திரும்பிச் தெல்வரீ்கள். ஆைம்ப நிரலக்கக நீங் கள் திரும்பிச் 

தெல்வரீ்கள். ஆைம்ப நிரலக்கக நீங்கள் திரும்பிச் தெல்வரீ்கள்.21 இரத அைிவித்த 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள், "இதற்கு அபூஹுரைைாவின் ெரதயும் இைத்தமும் 

ொட்ெியமளிக்கின்ைன'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 9 கான்ஸ்டாண்டிகநாபிள் தவற்ைி தகாள்ளப்படுவதும், (மகா தபாய்யன்) 

தஜ்ஜால் புைப்படுவதும், மர்யமின் ரமந்தர் ஈொ (அரல) அவர்கள் இைங்குவதும்.22  

5553 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கைாம ரபஸாந்தியர், 

அஃமாக் மற்றும் தாபிக் ஆகிய இடங்களில் நிரலதகாள்ளாத வரை யுக முடிவு 

நாள் ஏற்படாது.23 அவர் கரள கநாக்கி மதீனாவிலிருந்து ஒரு பரட புைப்படும்.24 

அன்ரைய நாளில் பூமியில் வெிப்கபாரில் அவர்ககள ெிைந்தவர்களாயி ருப்பர். 

அவர்கள் அணி வகுத்து நிற்கும்கபாது கைாமர்கள், எங்களுக்கும் எங்களில் ெிரைக் 
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ரகதிகளாகப் பிடிக்கப்பட்கடாருக்குமிரடகய நாங்கள் கபார் தெய்ய எங்கரள 

விட்டு விடுங்கள்'' என்று கூறுவார்கள்.25 அப்கபாது முஸ்லிம்கள், "இல்ரல; 

அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! எங்கள் ெககாதைர்கள்மீது கபார் ததாடுக்க 

உங்கரள நாங்கள் அனுமதிக்கமாட்கடாம்'' என்று தொல்வார்கள். ஆககவ, 

கைாமர்கள் முஸ்லிம்கள்மீது கபார் ததாடுப்பார்கள். அப்கபாது முஸ்லிம்களில் 

மூன்ைி தலாரு பகுதியினர் கதாற்று தவருண்கடாடுவார்கள். அவர்கரள 

அல்லாஹ் ஒருகபாதும் மன்னிக் ககவமாட்டான். அவர்களில் மூன்ைிதலாரு 

பகுதியினர் தகால்லப்படுவார்கள். அவர்கள் அல்லாஹ்வி டம் மிகச் ெிைந்த 

உயிர்த்தியாகிகளாவர்; மூன்ைிதலாரு பகுதியினர் (கைாமர்கரள) தவற்ைி 
தகாள்வார் கள். அவர்கள் (அதன் பின்னர்) ஒருகபாதும் 

கொதரனக்குள்ளாக்கப்படமாட்டார்கள். இவ்வாறு அவர்கள் 

கான்ஸ்டாண்டிகநாபிரள தவற்ைி தகாள்வார்கள். அவர்கள் தம் வாட்கரள 

ஆலிவ் மைங் களில் ததாங்கவிட்டுப் கபார்ச் தெல்வங்கரள 

பங்கிட்டுக்தகாண்டிருக்கும்கபாது, அவர்களி ரடகய ரைத்தான், "நீங்கள் 

புைப்பட்டு வந்த பின் உங்கள் குடும்பத்தாரிரடகய மெீஹ் (தஜ்ஜால்) 

வந்துவிட்டான்'' என்று குைதலழுப்பு வான். உடகன அவர்கள் தம் குடும்பத்தாரை 

கநாக்கிப் புைப்பட்டுச் தெல்வார்கள். ஆனால், அது தபாய்யான தெய்தியாயிருக்கும். 

அவர் கள் ைாமுக்கு (ெிரியா) வரும்கபாது "மெீஹ்' (தஜ்ஜால்) புைப்படுவான். 

இந்நிரலயில் அவர் கள் கபாருக்காக ஆயத்தமாகி அணிகரளச் ெீர் 

தெய்துதகாண்டிருக்கும்கபாது, ததாழுரகக் காக இகாமத் தொல்லப்படும். 

அப்கபாது மர்யமின் புதல்வர் ஈொ (அரல) அவர்கள் (வானிலிருந்து) இைங்கி வந்து 

அவர்களுக்குத் தரலரமகயற்பார்கள். அவரை அல்லாஹ்வின் விகைாதி 
(தஜ்ஜால்) காணும்கபாது, தண்ணரீில் உப்பு கரைவரதப் கபான்று 

கரைந்துகபாவான். அவரன ஒன்றும் தெய்யாமல் விட்டுவிட்டால்கூட அவன் 

தானாகக் கரைந்து அழிந்துவிடுவான். ஆயினும், ஈொவின் கைத்தால் அவரன 

அல்லாஹ் அழிப்பான். அப்கபாது ஈொ (அரல) அவர்கள் தமது ஈட்டி முரனயில் 

படிந்துள்ள அவனது இைத்தத்ரத மக்களுக்குக் காட்டுவார்கள். இரத 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
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பாடம் : 10 கைாமின் மக்கள் ததாரக அதிகமாக இருக்கும்கபாகத யுக முடிவு 

ஏற்படும்.26  

5554 உரலய்யு பின் ைபாஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: முஸ்தவ்ரித் பின் 

ைத்தாத் அல்குைைீ (ைலி) அவர்கள், அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்களிடம், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கைாமின் மக்கள் ததாரக அதிகமாக 

இருக்கும்கபாகத யுக முடிவு ஏற்படும்' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' 

என்ைார்கள். அப்கபாது அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள், "நீர் தொல்வரத 

கயாெித்துக்தகாள்ளும்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு முஸ்தவ்ரித் (ைலி) அவர்கள், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ை ரதகய நான் 

தொல்கிகைன்'' என்ைார்கள். அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள், "நீர் இவ்வாறு 

கூறுவைீாயின் அவர்களிரடகய (கைாமர்களிரடகய) நான்கு குணங்கள் இருக் கும் 

(என்பரதயும் அைிந்துதகாள்க என்ைார் கள். (அரவயாவன:) 1. அவர்கள் 

கொதரனயின்கபாது மக்களி கலகய மிகவும் நிதானத்ரதக் கரடப்பிடிப்ப வர்கள் 

ஆவர். 2. கொதரனக்குப் பின்னர் மிக விரைவாக விழித்துக்தகாள்பவர்கள். 3. 

(களத்திலிருந்து) தவருண்கடாடிய பின்னர் மிக விரைவாகத் திரும்பி வருபவர்கள். 

4. ஏரழகள், அநாரதகள், நலிந்கதார் ஆகிகயாருக்கு நல்லுதவிகள் புரிபவர்கள். 

ஜந்தாவதாக அவர்களிடம் அழகிய குணம் ஒன்று உண்டு. ஆட்ெியாளர்களின் 

அநீதியிலிருந்து (மக்கரளக்) காப்பவர்கள். 

 5555 அப்துல் கரீம் பின் அல்ஹாரிஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: முஸ்தவ்ரித் 

அல்குைைீ (ைலி) அவர்கள், "கைாமின் மக்கள் ததாரக அதிகமாக இருக்கும்கபாகத 

யுக முடிவு ஏற்படும் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் 

ககட்கடன்'' என்று கூைினார்கள். இச்தெய்தி அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) 
அவர்களுக்கு எட்டியகபாது, "நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூைியதாக உங்களிடமிருந்து அைிவிக்கப்படும் இந்த ஹதீஸ்கள் என்ன?'' என்று 

ககட்டார்கள். அதற்கு முஸ்தவ்ரித் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ை ரதகய கூைிகனன்'' என்ைார்கள். அதற்கு அம்ர் பின் 

அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள், "நீர் இவ்வாறு தொல்லியிருந்தால், "அவர்கள் 

(கைாமர்கள்) கொதரனயின்கபாது மிகவும் நிதானத்ரதக் கரடப் பிடிப்பவர்கள்; 
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கொதரனயின்கபாது மக்களில் நன்கு நிவாைணம் கமற்தகாள்பவர்கள்; 

தம்மிரடகய யுள்ள ஏரழகளுக்கும் நலிந்தவர்களுக்கும் மக்களிகலகய நல்லுதவி 
புரிபவர்கள்' (என்பரதயும் கெர்த்து அைிந்துதகாள்க'' என்று கூைினார்கள்.  

பாடம் : 11 தஜ்ஜால் புைப்படும் கவரளயில் கைாமர்கள் ஏைாளமாகனாரைக் தகாரல 

தெய்து முன்கனறுவார்கள்.  

5556 யுரெர் பின் ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை இைாக்கிலுள்ள) 

கூஃபாவில் அனல் காற்று வெீியது. அப்கபாது ஒரு மனிதர், "அப்துல்லாஹ் பின் 

மஸ்ஊத் அவர்ககள! யுக முடிவு வந்துவிட்டது'' என்று திரும்பத் திரும்பச் 

தொல்லிக்தகாண்கட வந்தார். உடகன ொய்ந்துதகாண்டிருந்த அப்துல்லாஹ் பின் 

மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கநைாக எழுந்து அமர்ந்து, "தொத்துகள் பங்கு கபாடப்படாத 

நிரலயும் கபார்ச் தெல்வத்தின் மூலம் மகிழ்ச்ெியரடயாத நிரலயும் ஏற்படாத 

வரையில் யுக முடிவு ஏற்படாது'' என்று கூைிவிட்டு,27 தமது கைத்தால் (ைாம் 

நாட்டின் திரெரய கநாக்கி) ரெரக தெய்து, "இஸ்லாமியரைத் தாக்குவதற்காக 

எதிரிகளின் பரடதயான்று ஒன்றுதிைளும். அவர்கரள எதிர்தகாள்வதற்காக 

இஸ்லாமியரும் ஒன்றுதிைளுவர்'' என்று கூைினார்கள். உடகன நான், "கைாம 

(இத்தாலியக் கிைித்தவ)ர்கரளயா (எதிரிகள் என்று) கூறுகிைரீ்கள்?'' என்று 

ககட்கடன். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் "ஆம்' என்று 

கூைிவிட்டுப் பின்வருமாறு கூைினார்கள்: அந்தப் கபாரின்கபாது கடுரமயான 

பலப்பிைகயாகம் இருக்கும். அப்கபாது முஸ்லிம்கள் முதலில் ஒரு பரடரய 

அனுப்புவார்கள். ஒன்று வைீ மைணம், அல்லது தவற்ைிரய இலக்காகக் தகாண்டு 

அவர்கள் புைப்பட்டுச் தெல்வார்கள். அவர்கள் (தென்று) 

கபாரிட்டுக்தகாண்டிருக்கும்கபாது இைவு கநைம் குறுக்கிட்டுவிடும். ஆககவ, 

அவர்களில் எவரும் தவற்ைி தபைாமல் இரு அணியினரும் (தாக்குதரல 

நிறுத்திவிட்டுத் தமது முகாமிற்குத்) திரும்பிவிடுவர். ஆனால், முதலில் தென்ை 

பரடயினர் (கபாரில்) அழிந்துவிடுவர். பிைகு (மறுநாள்) முஸ்லிம்கள், ஒன்று வைீ 

மைணம் அல்லது தவற்ைி என்ை இலக்கில் மற்தைாரு பரடரய முதலில் 

அனுப்புவார்கள். அவர்கள் (தென்று) கபாரிட்டுக்தகாண்டி ருப்பார்கள். இைவு 

குறுக்கிடும்கபாது அவர் களில் எவருகம தவற்ைி தபைாமல் திரும்பி விடுவர். 
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ஆனாலும், முதலில் தென்ை அணி யினர் அழிந்துவிடுவார்கள். பிைகு (மூன்ைாம் 

நாளு)ம், ஒன்று வைீ மைணம் அல்லது தவற்ைிரய இலக்காக்கி மற்தைாரு 

பரடரய முஸ்லிம்கள் அனுப்புவார் கள். அவர்கள் (தென்று) மாரல கநைமாகும் 

வரை கபாரிட்டு எவருக்கும் தவற்ைி கிட்டாமல் திரும்பிவிடுவர். அப்கபாதும் 

முதலில் தென்ை அணியினர் அழிந்துவிடுவார்கள். நான்காம் நாளாகும்கபாது 

முஸ்லிம் (பரட) களில் எஞ்ெியிருப்பவர்கள் எதிரிகரள கநாக்கி முன்கனைிச் 

தெல்வார்கள். அப்கபாது அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கதால்விரயகய தருவான். 

(இருந்தாலும்) அவர்கள் ஏைாளமான கபரைக் தகான்றுவிட்டிருப்பார்கள். அரதப் 

கபான்ை ஓர் உயிரிழப்ரப உலகம் கண்டிைாது. எந்த அளவுக்தகன்ைால், 

அவர்கரளச் சுற்ைி பைரவகள் பைக்கும். அவற்ைில் ஒன்றுகூட அவர்கரளக் 

கடந்து தெல்ல முடியாமல் தெத்து விழும் (அந்த அளவுக்குப் தபரிய பைப்பளவில் 

அவர்கள் மடிந்து கிடப்பார்கள்). நூறு கபர் தகாண்ட ஒரு குடும்பத்தில் 

ஒகைதயாருவர் மட்டுகம எஞ்சுவார். அப்கபாது எந்தப் கபார்ச் தெல்வத்ரதக் 

தகாண்டு மகிழ்ச்ெி ஏற்படும்? அல்லது எந்தச் தொத்து பங்கிடப்படும்? இவ்வாகை 

அவர்கள் இருந்துதகாண்டிருக்கும்கபாது இரதவிட மிகப் தபரிய கபைாபத்து 

ஒன்ரைப் பற்ைி அவர்கள் ககள்விப்படுவார்கள். அப்கபாது ஒருவர் (வந்து), "உங்கள் 

குடும்பத்தாரிரடகய தஜ்ஜால் வந்துவிட்டான்'' என்று கூவியைிவிப்பார். உடகன 

அவர்கள் தம் ரகக ளிலுள்ளவற்ரை அப்படிகய கபாட்டுவிட்டு (தம் 

குடும்பத்தாரை) முன்கனாக்கிவருவார்கள். முன் னதாக (தஜ்ஜாரலப் பற்ைி 
அைிவதற்காக) பத்துக் குதிரை வைீர்கரள உளவு பார்ப்பதற்காக அனுப்பி 
ரவப்பார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் 

அவர்களுரடய தபயர்கரளயும் அவர்களுரடய தந்ரதயரின் தபயர்கரளயும் 

அவர்களுரடய குதிரைகளின் நிைங்கரளயும் நன்கைி கவன். அன்ரைய நாளில் 

பூமியின் மீதுள்ள குதிரை வைீர்களில் அவர்ககள ெிைந்தவர்கள்; அல்லது அன்ரைய 

நாளில் பூமியின் மீதுள்ள ெிைந்த குதிரை வைீர்களில் அவர்களும் அடங்குவர். இந்த 

ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இப்னு 

அபரீைபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், (யுரெர் பின் ஜாபிர் என்பதற்குப் 

பகைமாக) உரெர் பின் ஜாபிர் என்று இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

யுரெர் பின் ஜாபிர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
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வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "நான் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடம் இருந்கதன். அப்கபாது அனல் காற்று வெீியது'' என்று ஹதீஸ் ஆைம் 

பமாகிைது. மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளவாகை இடம்தபற்றுள்ளன. 

ஆனாலும், கமற்கண்ட அைிவிப்கப முழுரமயானதும் விரிவானதும் ஆகும். - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் உரெர் பின் ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் வாயிலாக மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர் ததாடரிலும் வந்துள்ளது. அதில், "நான் அப்துல்லாஹ் பின் 

மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்களது இல்லத்தில் இருந்கதன். அப்கபாது வடீு நிரைய மக்கள் 

இருந்தனர். அப்கபாது கூஃபாவில் அனல் காற்று வெீியது'' என்று ஹதீஸ் 

ஆைம்பமாகிைது. ததாடர்ந்து கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 

இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 12 தஜ்ஜால் வருவதற்குமுன் முஸ்லிம்களுக்குக் கிட்டும் தவற்ைிகள்  

5557 நாஃபிஉ பின் உத்பா பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 

ஒரு கபாரில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். அப்கபாது 

கம்பளியாரட அணிந்த ஒரு கூட்டத்தார் கமற்கிலிருந்து வந்து ஒரு குன்ைின் 

அருகில் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரளச் ெந்தித்தார்கள். அப்கபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அமர்ந்துதகாண்டிருந்தார்கள். 

அக்கூட்டத்தார் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில்) 

நின்றுதகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது என் மனம், "நீ தென்று அவர்களுக்கும் 

அல்லாஹ்வின் தூதருக்குமிரடகய நின்று தகாள். அல்லாஹ்வின் தூதரை 

அவர்கள் திடீ தைனத் தாக்கிவிட கவண்டாம்'' என்று தொன் னது. பிைகு நான், 

"அவர்களுடன் அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏகதனும் இைகெியம் 

கபெிக்தகாண்டிருக்கலாம்'' என்று நிரனத்கதன். பிைகு அவர்களிடம் வந்து 

அவர்களுக்கும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கும் நடுவில் 

நின்றுதகாண்கடன். அப்கபாது என் ரகவிைல்களில் எண்ணியபடி அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமி ருந்து நான்கு விையங்கரள மனனமிட்கடன். 1. நீங்கள் 

அைபு தீபகற்பம் முழுவரதயும் கபாரிட்டு தவற்ைி காணும் நிரலரய அல்லாஹ் 

ஏற்படுத்துவான். 2. பிைகு பாைெீகர்கரள தவற்ைி தகாள்ளும் நிரலரய அல்லாஹ் 

ஏற்படுத்துவான். 3. பிைகு கைாம (ரபஸாந்திய)ர்களுடன் கபாரிட்டு தவற்ைி 
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தகாள்ளும் நிரலரய அல்லாஹ் ஏற்படுத்துவான். 4. பிைகு நீங்கள் (மகா 

குழப்பவாதியான) தஜ்ஜாலுடன் கபாரிட்டு அவரனயும் தவற்ைி தகாள்ளும் 

நிரலரய அல்லாஹ் ஏற்படுத்துவான்.28 இதன் அைிவிப்பாளைான ஜாபிர் பின் 

ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: (இந்த ஹதீரஸ எனக்கு அைிவித்த) நாஃபிஉ 

பின் உத்பா (ைலி) அவர்கள், "ஜாபிகை! கைாமர்கள் தவற்ைி தகாள்ளப்படாத வரை 

தஜ்ஜால் புைப்பட்டு வருவான் என நாங்கள் கருதவில்ரல'' என்ைார்கள். 

 பாடம் : 13 யுக முடிவு நாளுக்கு முந்ரதய ெில அரடயாளங்கள்  

5558 அபூெரீஹா ஹுரதஃபா பின் அெீத் அல்ஃகிஃபாரீ (ைலி) அவர்கள் 

கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நாங்கள் (நபி (ஸல்) அவர்களது அரைக்குக் கீகழ) 

கபெிக்தகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்கரள எட்டிப்பார்த்து, 

"எரதப் பற்ைி கபெிக்தகாண்டிருக்கிைரீ்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள், "யுக 

முடிவு நாரளப் பற்ைி (கபெிக்தகாண்டிருக்கிகைாம்)'' என்று கூைினார்கள். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "நீங்கள் (தபரிய) பத்து அரடயாளங்கரளக் காணாத வரை யுக 

முடிவு நாள் ஏற்படகவ தெய்யாது'' என்று கூைிவிட்டு, அந்த அரடயா ளங்கரளப் 

பற்ைிக் கூைினார்கள்: 1. புரக, 2. தஜ்ஜால், 3. (கபசும்) பிைாணி, 4. கமற்கிலிருந்து 

சூரியன் உதிப்பது, 5. மர்ய மின் புதல்வர் ஈொ (அரல) அவர்கள் இைங்கு தல், 6. 

யஃஜூஜ், மஃஜூஜ், 7.8.9. மூன்று நில நடுக்கங்கள். ஒன்று கிழக்கிலும், மற்தைான்று 

கமற்கிலும், இன்தனான்று அைபு தீபகற்பத்தி லும், 10. இறுதியாக யமன் 

நாட்டிலிருந்து ஒரு தநருப்பு கிளம்பி மக்கரள விைட்டிக்தகாண்டு வந்து 

ஓரிடத்தில் ஒன்றுகூட்டும்.29 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 

வந்துள்ளது.  

5559 அபூெரீஹா ஹுரதஃபா பின் அெீத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 

அவர்கள் (மாடி) அரைதயான்ைில் இருந்தார்கள். நாங்கள் கீகழ இருந்கதாம். 

அப்கபாது அவர்கள் எங்கரள எட்டிப்பார்த்து, "என்ன கபெிக்தகாண்டிருக்கிைரீ்கள்?'' 

என்று ககட் டார்கள். நாங்கள், "யுக முடிரவப் பற்ைி (கபெிக்தகாண்டிருக்கிகைாம்)'' 

என்று தொன்கனாம். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "பத்து அரடயாளங்கள் 

நிகழாதவரை யுகமுடிவு நாள் வைாது. 1. கிழக்கில் ஒரு நிலநடுக்கம் 2. கமற்கில் 

ஒரு நிலநடுக்கம் 3. அைபு தீபகற்பத்தில் ஒரு நிலநடுக்கம் 4. புரக 5. தஜ்ஜால் 6. 
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பூமிக்குள்ளிருந்து தவளிப்படும் (அதிெயப்) பிைாணி 7. யஃஜூஜ், மஃஜூஜ் 8. சூரியன் 

கமற்கிலிருந்து உதிப்பது 9. (யமன் நாட்டிலுள்ள) "அதன்' பகுதியின் 

கரடக்ககாடியிலிருந்து ஒரு தநருப்புக் கிளம்பி மக்கரள வாகனங்களில் ஏைிப் 

பயணம் புைப்படச் தெய்வது. இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ைுஅபா 

(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: ஹுரதஃபா பின் அெீத் (ைலி) அவர்களிட மிருந்து 

அபுத்துஃரபல் (ைஹ்) அவர்களும் அபுத்துஃரபலிடமிருந்து அப்துல் அஸீஸ் பின் 

ருஃரபஉ (ைஹ்) அவர்களும் அைிவிக் கும் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 

வழியாக வும் இந்த ஹதீஸ் எனக்குக் கிரடத்தது. அதில் கமற்கண்ட தெய்தி 
அபூெரீஹா ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்களின் கூற்ைாககவ வந்துள்ளது. நபி (ஸல்) 

அவர்கள் தொன்னதாக இல்ரல. ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து 

அைிவிக்கும் இந்த ஹதீரஸ கமற்கண்ட இரு அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவர், 

பத்தாவது "மர்யமின் புதல்வர் ஈொ (அரல) அவர்கள் (வானிலிருந்து) இைங்குதல்' 

என்றும், மற்தைாருவர் "ஒரு காற்று கிளம்பி மக்கரளக் கடலில் தூக்கி வசீுதல்' 

என்றும் கூைினர்.  

5560 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெரீஹா ஹுரதஃபா பின் அெீத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (மாடி) அரை ஒன்ைில் 

இருந்தார்கள். அப்கபாது அதற்குக் கீகழ நாங்கள் கபெிக்தகாண்டிருந்கதாம்'' என்று 

ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 

ததாடர்கின்ைன. அதில் அைிவிப்பாளர் ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள், "ஃபுைாத் 

அல்கஸ்ஸார் (ைஹ்) அவர்கள் "அந்த தநருப்பு அவர்கள் வாகனங்களிலிருந்து 

இைங்கித் தங்கும்கபாதும் அவர்கள் மதிய ஓய்வு கமற் தகாள்ளும்கபாதும் 

அவர்களுடகனகய இருக்கும்' என்று கூைியதாககவ நான் கருதுகிகைன்'' எனத் 

ததரிவித்ததாக இடம்தபற்றுள்ளது. கமலும் ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள், "இந்த 

ஹதீரஸ அபூெரீஹா (ைலி) அவர்களிடமிருந்து அபுத்துரபல் (ைஹ்) அவர்களும் 

அவர்களிடமிருந்து மற்தைாரு மனிதரும் எனக்கு அைிவித்தனர்'' என்று 

கூைினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாகக் குைிப்பு இல்ரல. கமலும் 

அபூெரீஹாவிடமிருந்து அைிவிக் கும் இவ்விருவரில் ஒருவர், "மர்யமின் புதல்வர் 
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ஈொ (அரல) அவர்கள் (வானிலிருந்து) இைங் குவார்கள்' என்பரதயும், 

மற்தைாருவர் "ஒரு காற்று கிளம்பி மக்கரளத் தூக்கிக் கடலில் வசீும்' 

என்பரதயும் குைிப்பிட்டனர்'' என்று காணப்படுகிைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

அபூெரீஹா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஓர் அைிவிப்பில், "நாங்கள் 

கபெிக்தகாண்டிருந்கதாம். அப்கபாது (மாடியி லிருந்த) அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர் கள் எங்கரள எட்டிப்பார்த்தார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 

மற்கைார் அைிவிப்பில், "பத்தாவது அரடயா ளம், மர்யமின் புதல்வர் ஈொ (அரல) 

அவர்கள் (வானிலிருந்து) இைங்குவதாகும்'' என்று இடம் தபற்றுள்ளது. அதில் 

இந்த ஹதீஸின் அைிவிப் பாளர்ததாடரை அப்துல் அஸீஸ் பின் ருஃரப (ைஹ்) 

அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியதாக முடிக்கவில்ரல. அபூெரீஹா (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாககவ முடிக்கிைார்கள். 

 பாடம் : 14 ஹிஜாஸ் பகுதியிலிருந்து ஒரு தநருப்பு கிளம்பாத வரை யுக முடிவு 

நாள் வைாது.  

5561 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஹிஜாஸ் 

பகுதியிலிருந்து ஒரு தநருப்பு கிளம்பி, (ைாம் நாட்டிலுள்ள) "புஸ்ைா' (ஹவ்ைான்) 

எனும் ஊரிலுள்ள ஒட்டகங்களின் பிடரிகரள ஒளிைச் தெய்யாத வரை யுக முடிவு 

நாள் வைாது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.30 இந்த 

ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 15 யுக முடிவு நாளுக்குமுன் மதீனாவின் குடியிருப்புகளின் நிரல  

562 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (யுக முடிவு நாளுக்குமுன் 

மதீனாவிலுள்ள) குடியிருப்பு (பகுதி)கள் "இஹாப்' அல்லது "யஹாப்' 

எனுமிடத்திற்குச் தென்றுவிடும்.31 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ஸுரஹர் பின் 

முஆவியா (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான் (இந்த ஹதீரஸ எனக்கு 

அைிவித்த) சுரஹல் பின் அபஸீாலிஹ் (ைஹ்) அவர்க ளிடம், "இந்த (இஹாப் 

எனும்) இடம் மதீனாவிலிருந்து எவ்வளவு ததாரலவில் உள்ளது?'' என்று 
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ககட்கடன். அவர்கள், "இவ்வளவு இவ்வளவு ரமல் தூைத்தில் உள்ளது'' என்று 

பதிலளித்தார்கள். 

 5563 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மரழ 

தபாய்த்துவிடுவதற்குப் தபயர் பஞ்ெமன்று. மாைாக, பஞ்ெம் என்பது, மரழ தபய்து 

தகாண்கடயிருந்தும் பூமியில் (புற்பூண்டுகள்) எதுவும் முரளக்காமலிருப்பதாகும். 

இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 பாடம் : 16 ரைத்தானின் இரு தகாம்புகள் உதய மாகும் கிழக்குத் 

திரெயிலிருந்கத குழப்பங்கள் கதான்றும்.32  

5564 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் கிழக்குத் திரெரய முன்கனாக்கி, "நிரனவில் தகாள்ளுங்கள்: 

குழப்பம் இங்கிருந்துதான் கதான்றும். நிரனவில் தகாள்ளுங்கள்: குழப்பம் 

இங்கிருந்துதான் கதான்றும்; ரைத்தா னின் தகாம்பு உதயமாகும் இடத்திலிருந்து'' 

என்று கூைியரத நான் ககட்கடன்.33 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 

களில் வந்துள்ளது.  

5565 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்களது வடீ்டு வாெலில் நின்றுதகாண்டு, 

கிழக்குத் திரெரய கநாக்கித் தமது ரகயால் ரெரக தெய்து, "குழப்பம், 

இங்கிருந்துதான் கதான்றும்; ரைத்தானின் தகாம்பு உதயமாகும் இடத்திலிருந்து'' 

என்று இைண்டு அல்லது மூன்று முரை கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் உரபதுல்லாஹ் பின் ெயதீ் 

(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஆயிைா 

(ைலி) அவர்களது வடீ்டு வாெலில் நின்றுதகாண்டிருந்தார்கள்'' என்று 

இடம்தபற்றுள்ளது.  

5566 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் கிழக்குத் திரெரய முன்கனாக்கி, "நிரனவில் தகாள்ளுங்கள்: 

குழப்பம் இங்கிருந்துதான் கதான்றும். நிரனவில் தகாள்ளுங்கள்: குழப்பம் 
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இங்கிருந்துதான் கதான்றும்; நிரன வில் தகாள்ளுங்கள்: குழப்பம் 

இங்கிருந்துதான் கதான்றும்; ரைத்தானின் தகாம்பு உதயமாகும் இடத்திலிருந்து'' 

என்று தொன்னார்கள்.  

5567 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் ஆயிைா (ைலி) அவர்களது வடீ்டிலிருந்து புைப்பட்டு வந்து, 

"இரைமறுப்பின் தரல (குழப்பம்), இங்கிருந்து -அதாவது கிழக்கிலி ருந்து-தான் 

கதான்றும்; ரைத்தானின் தகாம்பு உதயமாகும் இடத்திலிருந்து'' என்று தொன் 

னார்கள்.  

5568 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் தமது கைத்தால் கிழக்குத் திரெரய கநாக்கி ரெரக தெய்து, 

"நிரனவில் தகாள்ளுங்கள்: குழப்பம் இங்கிருந்துதான் கதான்றும். நிரனவில் 

தகாள்ளுங்கள் குழப்பம் இங்கிருந்துதான் கதான்றும்'' என்று மூன்று முரை 

கூைிவிட்டு, "ரைத்தானின் தகாம்புகள் உதயமாகும் இடத்திலிருந்து' என்று 

கூைியரதக் ககட்கடன்.  

5569 ஃபுரளல் பின் ஃகஸ்வான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ொலிம் பின் 

அப்தில்லாஹ் பின் உமர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இைாக்வாெிககள! நீங்கள் 

தபரும்பாவத்ரதச் தெய்துதகாண்டு, ெிறு பாவத்ரதப் பற்ைிக் 

ககட்டுக்தகாண்டிருப்பது வியப்ரபகய அளிக்கிைது. என் தந்ரத அப்துல்லாஹ் 

பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் பின்வருமாறு கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கிழக்குத் திரெரய கநாக்கித் தமது 

கைத்தால் ரெரக தெய்தவாறு, குழப்பம் இங்கிருந்துதான் கதான்றும்; 

ரைத்தானின் தகாம்புகள் உதய மாகும் இடத்திலிருந்து'' என்று கூைியரத நான் 

ககட்கடன். (இைாக்வாெிககள!) உங்களில் ெிலர் ெிலைது கழுத்ரத 

தவட்டிக்தகாண்டிருக்கிைரீ்கள். (அரதப் பற்ைிக் ககட்டால் இரைத்தூதர் மூொ, 

ஃபிர்அவ்னின் குடும்பத்தாரில் ஒருவரனக் தகான்ைரதச் ொன்ைாகக் கூறுவரீ்கள்.) 

மூொ (அரல) அவர்கள் ஃபிர்அவ்னின் குடும்பத் தாரில் ஒருவரனத் 

தவறுதலாககவ தகான்ைார் கள். எனகவதான், வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 
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அல்லாஹ் மூொ (அரல) அவர்களிடம், "நீர் ஓர் உயிரைக் தகான்ைிருந்தீர். 

உம்ரமக் கவரலயிலிருந்து நாம் காப்பாற்ைிகனாம். உம்ரமப் பல வழிகளில் 

கொதித்கதாம்'' (20:40) என்று கூைினான். இந்த ஹதீஸ் மூன்று 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 17 "தவ்ஸ்' குலத்தார் "துல்கலஸா' கடவுள் ெிரலரய வழிபடாத வரை யுக 

முடிவு நாள் வைாது.  

5570 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "தவ்ஸ்' குலப் 

தபண்களின் புட்டங்கள் "துல்கலஸா'ரவச் சுற்ைி அரெயாத வரை யுக முடிவு 

நாள் வைாது. துல்கலஸா என்பது, "தவ்ஸ்' குலத்தார் அைியாரமக் காலத்தில் 

(யமனிலுள்ள) "தபாலா' எனுமிடத்தில் வழிபட்டுவந்த கடவுள் ெிரலயாகும். இரத 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.34 இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5571 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "(அைியாரமக் கால கடவுள் ெிரலகளான) "லாத்'தும் "உஸ்ஸா'வும் 

வழிபாடு தெய்யப்படாத வரை இைவும் பகலும் (இல்லாமற்)கபாகாது'' என்று 

கூைியரதக் ககட்கடன். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இரண கற்பிப்கபார் 

தவறுத்தகபாதிலும், எல்லா மார்க் கங்கரளவிட கமகலாங்கச் தெய்வதற்காக நல் 

வழியுடனும் உண்ரம மார்க்கத்துடனும் அவகன தன் தூதரை அனுப்பினான்'' (9:33; 

61:9) என அல்லாஹ் அருளியகபாது, இந்த மார்க்கம் முழுரமயரடயும் என்கை 

நான் எண்ணிக்தகாண்டிருந்கதன். (ஆனால், தாங்கள் கவறு விதமாகச் 

தொல்கிைரீ்ககள!)'' என்று கூைிகனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "(உண்ரமதான்) விரைவில் அல்லாஹ் நாடிய அளவு இது நடக்கும். 

பிைகு அல்லாஹ் நல்ல காற்று ஒன்ரை அனுப்பு வான். அது யாைது உள்ளத்தில் 

கடுகுமணி யளவு இரைநம்பிக்ரக (ஈமான்) உள்ளகதா அந்த ஒவ்தவாருவரையும் 

ரகப்பற்ைிக்தகாள்ளும். பிைகு எந்த நன்ரமயும் இல்லாதவர்ககள (பூமி யில்) 

எஞ்ெியிருப்பர். அவர்கள் தம் மூதாரதயரின் மார்க்கத்திற்குத் திரும்பிச் 

தென்றுவிடுவர்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
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அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 18 ஒரு மனிதர் மற்தைாரு மனிதரின் மண்ணரைரயக் கடந்து 

தெல்லும்கபாது, "நான் இவைது இடத்தில் (இக்குழிக்குள்) இருக்கக் கூடாதா'' என்று 

ஆரெப்படாத வரை யுக முடிவு நாள் வைாது; அவர் அனுபவிக்கும் கொதரனகய 

அதற்குக் காைணமாகும்.  

5572 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மனிதர் மற்தைாரு 

மனிதரின் மண் ணரைரய (கப்ரை)க் கடந்து தெல்லும்கபாது, "அந்கதா! நான் 

இவைது இடத்தில் (கப்றுக்குள்) இருக்கக் கூடாதா?'' என்று (ஏக்கத்துடன்) கூைாத 

வரை யுக முடிவு நாள் வைாது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.35  

5573 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் உயிர் எவன் 

ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! ஒரு மனிதர் (மற்தைாரு மனிதரின்) 

மண்ணரைரய (கப்ரை)க் கடந்து தெல்லும்கபாது, அதன்மீது அவர் படுத்துப் 

புைண்டவாறு "அந்கதா! நான் இந்த மண்ணரை யில் இருப்பவைது இடத்தில் 

இருக்கக் கூடாதா'' என்று கூைாத வரை உலகம் அழியாது. இ(வ் வாறு அவர் 

தெய்வ)தற்கு, அவர் (வாழ்க்ரக யில்) ெந்திக்கும் கொதரனகய காைணமாக 

இருக்குகம தவிை, மார்க்கம் காைணமாக இருக்காது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 

வந்துள்ளது.  

5574 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அ(ந்த 

இரை)வன்மீது ெத்தியமாக! மக்களுக்கு ஒரு காலம் நிச்ெயமாக வரும். (அப்கபாது) 

தகாரல தெய்தவனுக்குத் தான் எதற்காகக் தகாரல தெய்தான் என்பது ததரியாது. 

தகால்லப்பட்டவனுக்குத் தான் எதற்காகக் தகால்லப்பட்டான் என்பது ததரியாது. 

இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 
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 5575 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா அ(ந்த இரை)வன்மீது ெத்தியமாக! 

மக்களுக்கு ஒரு நாள் வைாத வரை உலகம் அழியாது. அன்று தகாரல 

தெய்தவனுக்குத் தான் எதற்காகக் தகான்கைாம் என்பது ததரியாது. தகால்லப்பட் 

டவனுக்குத் தான் எதற்காகக் தகால்லப்பட் கடாம் என்பது ததரியாது'' என்று 

கூைினார்கள். அப்கபாது "அது எவ்வாறு நடக்கும்?'' என்று ககட்கப்பட்டது. அதற்கு 

அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தகாரல ெர்வ ொதாைணமாகிவிடும். 

தகான்ைவனும் தகால்லப் பட்டவனும் நைகத்திற்குச் தெல்வார்கள்'' என்று 

கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

5576 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அபிெீனியாரவச் கெர்ந்த தமலிந்த கால்கள் 

உரடய ஒரு மனிதன் கஅபாரவ (இடித்து)ப் பாழாக்குவான்.36 இரத 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5577 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அபிெீனியாரவச் கெர்ந்த 

தமலிந்த கால்கள் உரடய ஒரு மனிதன் கஅபாரவ (இடித்து)ப் பாழாக்குவான். 

இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

5578 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அபிெீனியாரவச் கெர்ந்த 

தமலிந்த கால் கள் உரடய ஒரு மனிதன் வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 

அல்லாஹ்வின் இல்லத்ரத (கஅபாரவ இடித்து)ப் பாழாக்குவான். இரத 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

5579 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "கஹ்தான்' 

குலத்திலிருந்து ஒரு மனிதர் கதான்ைி, தமது ரகத்தடியால் மக்கரள வழி 
நடத்தாத வரை யுக முடிவு நாள் வைாது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.37  

5580 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: "ஜஹ்ஜாஹ்' எனப்படும் ஒரு மனிதர் 

அைொளாத வரை இைவு பகல் (மாற்ைம் நின்று, உலகம் அழிந்து)கபாகாது. இரத 
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அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். முஸ்லிம் (பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் 

ஆகிய நான்) கூறுகிகைன்: ைரீக், உரபதுல்லாஹ், உரமர், (இந்த ஹதீஸின் 

அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான) அப்துல் கபரீ் ஆகிய நால்வரும் ெககாதர்கள் 

ஆவர். அப்துல் மஜதீ் என்பவகை இந்நால்வரின் தந்ரத ஆவார்.  

5581 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: கதாலால் மூடப்பட்ட ககடயங்கரளப் 

கபான்ை முகங்கரளக் தகாண்ட ஒரு ெமுதாயத்தாருடன் நீங்கள் கபார் புரியாத 

வரை யுக முடிவு நாள் வைாது. முடியாலான காலணிகரள அணியும் ஒரு 

கூட்டத்தாருடன் நீங்கள் கபார் புரியாத வரை யுக முடிவு நாள் வைாது. இரத 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.38 இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

5582 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: முடியாலான 

காலணிகரள அணியும் ஒரு ெமுதாயத்தார் உங்களுடன் கபார் தெய்யாத வரை 

யுக முடிவு நாள் வைாது. அவர்களின் முகங்கள் கதாலால் மூடப்பட்ட 

ககடயங்கரளப் கபான்ைிருக்கும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.  

5583 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: முடியாலான காலணிகரள அணியும் ஒரு 

கூட்டத்தாருடன் நீங்கள் கபார் புரியாத வரை யுக முடிவு நாள் வைாது. ெிைிய 

கண்களும் ெப்ரப மூக்குகளும் தகாண்ட ஒரு ெமுதாயத்தாருடன் நீங்கள் 

கபாரிடாத வரை யுக முடிவு நாள் வைாது. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.  

5584 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: முடிரய (உரடயாக) 

அணிந்து, முடியில் (காலணி தயாரித்து) நடக்கின்ை, கதாலால் மூடப்பட்ட 

ககடயங்கரளப் கபான்ை முகங்க ரளக் தகாண்ட ெமுதாயத்தாைான துருக்கிய 

ருடன் முஸ்லிம்கள் கபாரிடாத வரை யுக முடிவு நாள் வைாது. இரத 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  
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5585 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யுக முடிவு 

நாளுக்குமுன் முடியாலான காலணிகரள அணிகின்ை ெிவந்த முகமும் ெிைிய 

கண்களும் தகாண்ட ஒரு கூட்டத்தா ருடன் நீங்கள் கபார் தெய்வரீ்கள். அவர்களின் 

முகங்கள் கதாலால் மூடப்பட்ட ககடயங்கரளப் கபான்று (அகன்று) இருக்கும். 

இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5586 அபூநள்ைா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் 

(ைலி) அவர்களுடன் இருந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள், "இைாக்வாெிகளிடம் 

(அவர்களின் அளரவயான) கஃபகீஸா (அவர்களின் நாணயமான) திர்ஹகமா 

தகாண்டுவைப்படாத நாள் விரைவில் வைப்கபாகிைது'' என்று கூைினார்கள். நாங்கள், 

"எங்கிருந்து தகாண்டுவைப்படாது?'' என்று ககட்கடாம். "அைபியல்லாத பிைதமாழி 
கபசுபவர்கள் அவற்ரைத் தை மறுப்பார்கள்'' என்று கூைிவிட்டுப் பிைகு "ைாம் 

(ெிரியா)வாெிகளிடம் தீனாகைா (அவர்களின் அளரவயான) "முத்கயா' 

தகாண்டுவைப்படாத நாள் விரைவில் வைப்கபாகிைது'' என்று கூைி னார்கள். 

நாங்கள், "எங்கிருந்து தகாண்டுவைப் படாது?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு "கைாம 

(ரபஸாந்திய)ர்களிடமிருந்து தகாண்டுவைப் படாது'' என்று கூைிவிட்டு, ெிைிது 

கநைம் அரமதியாக இருந்தார்கள்; பிைகு அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"என் இறுதிச் ெமுதாயத்தில் ஓர் ஆட்ெியாளர் (கலீஃபா) இருப்பார். அவர் எண்ணிப் 

பார்க்காமல் வாரி வாரி வழங்குவார் என்று கூைினார்கள்'' என்ைார்கள்.39 இதன் 

அைிவிப்பாளைான ஜுரைரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: நான், அபூநள்ைா மற்றும் 

அபுல்அலா (ைஹ்) ஆகிகயாரிடம், "அந்த ஆட்ெியாளர் உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் 

அவர்கள்தான் என நீங்கள் இருவரும் கருதுகிைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 

அவர்கள் இருவரும் "இல்ரல' எனப் பதிலளித்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5587 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்கள் கலீஃபாக்களில் 

ஒருவர் வருவார். அவர் தெல்வத்ரத வாரி வாரி வழங்குவார். எண்ணிக் கணக்குப் 

பார்க்கமாட்டார். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 
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ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அலீ பின் ஹுஜ்ர் 

(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் ("தெல்வத்ரத வாரி வழங்குவார்' என்பரதக் 

குைிக்க "யஹ்ஸூ' என்பதற்குப் பகைமாக) "யஹ்ஸில் மால' என்று 

இடம்தபற்றுள்ளது. 

 5588 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இறுதிக் காலத்தில் ஒரு 

கலீஃபா வருவார். அவர் தெல்வத்ரத (மக்களிரடகய) பங்கிட்டுக் தகாடுப்பார்; 

எண்ணிக் கணக்குப் பார்க்க மாட்டார். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர் களும் 

ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களும் அைிவிக்கின்ைனர். - கமற்கண்ட 

ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் வழியாக மற்கைார் அைிவிப் 

பாளர்ததாடரிலும் வந்துள்ளது.  

5589 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அம்மார் (ைலி) அவர்கள் 

அகழ் கதாண்டிக்தகாண்டும் தமது தரலயில் படிந்தி ருந்த மண்ரணத் 

துரடத்துக்தகாண்டும் இருக்கலானார்கள். இரதக் கண்ட அல்லாஹ் வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், அம்மார் (ைலி) அவர்களிடம் "சுமய்யாவின் மகனுக்கு ஏற்பட 

வுள்ள துன்பகம! (புஃஸ இப்னி சுமய்யா) உம்ரம ஒரு கலகக் கூட்டத்தார் 

தகான்றுவிடு வார்கள்'' என்று தொன்னார்கள்.40 இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

5590 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் ஆறு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

அவற்ைில், காலித் பின் அல்ஹாரிஸ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், ("புஃஸ 

இப்னி சுமய்யா' என்பதற்குப் பகைமாக) "வய்ஸ இப்னி சுமய்யா (பாவம்! 

சுரமய்யாவின் மகன்)' அல்லது "யா வய்ஸ இப்னி சுமய்யா' (சுமய்யாவின் மகன் 

அப்பாவிகய!) என்று காணப்படுகிைது.  

5591 உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் அம்மார் (ைலி) அவர்களிடம், "உம்ரமக் கலகக் காை கூட்டத்தார் 

தகான்றுவிடுவார்கள்'' என்று கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 

ததாடர்களில் வந்துள்து. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் உம்மு ெலமா (ைலி) 
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அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது.  

5592 உம்மு ெலமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் (அம்மார் (ைலி) அவர்கரளப் பற்ைி), "அம்மாரை ஒரு கலகக்காை 

கூட்டத்தார் தகான்றுவிடுவர்'' என்று தொன்னார்கள்.  

5593 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நபி (ஸல்) 

அவர்கள், "இக் குரைைிக் குலத்தவர்(களில் ெிலர்) என் ெமு தாயத்தாரை 

அழிப்பார்கள்'' என்று தொன் னார்கள். மக்கள் "(அப்படி ஒரு நிரல வந்தால்) 

நாங்கள் என்ன தெய்ய கவண்டுதமன நீங்கள் கட்டரளயிடுகிைரீ்கள்?'' என்று 

ககட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "அவர்களிடமிருந்து மக்கள் விலகி வாழ்ந்தால் 

நன்ைாயிருக்கும்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.41 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5594 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (பாைெீக மன்னர்) 

"கிஸ்ைா' (குஸ்ரூ) இைந்து விட்டார். அவருக்குப் பிைகு கவதைாரு "கிஸ்ைா' 

வைமாட்டார். (கைாம ரபஸாந்திய மன்னர்) ரகெர் (ெீெர்) இைந்துவிட்டால், 

அவருக்குப்பின் கவதைாரு ரகெர் வை மாட்டார். என் உயிர் எவன் ரகயிலுள்ளகதா 

அவன்மீது ெத்தியமாக! அவர்கள் இருவரின் கருவூலங்களும் நிச்ெயமாக 

இரைவழியில் தெலவிடப்படும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.42 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் மூன்று அைிவிப் பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5595 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்ைாகும்: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(தற்கபாதுள்ள) "கிஸ்ைா' அழிந்துவிட்டார். 

இவருக்குப் பிைகு கவதைாரு "கிஸ்ைா' வைமாட்டார். (தற்கபாரதய) ரகஸரும் 

அழிந்துவிடுவார். அவருக்குப்பின் கவதைாரு ரகஸர் வைமாட்டார். அவர்கள் 

இருவரின் கருவூலங்களும் இரைவழியில் பங்கிடப்படும்'' என்று கூைினார்கள்.  
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5596 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அதில் "(தற்கபாதுள்ள) கிஸ்ைா அழிந்து விட்டால் அவருக்குப் பிைகு 

கவதைாரு கிஸ்ைா வைமாட்டார்...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை 

தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள ரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.43  

5597 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "முஸ்லிம்களில் அல்லது இரைநம்பிக்ரகயா ளர்களில் ஒரு 

குழுவினர், தவள்ரள மாளிரக யில் இருக்கும் "கிஸ்ைா' மன்னருரடய குடும் 

பத்தாரின் கருவூலத்ரத தவற்ைி தகாள்வார் கள்'' என்று கூைியரத நான் 

ககட்கடன். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 

குரதபா பின் ெயதீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "முஸ்லிம்களில் (ஒரு 

குழுவினர்)' என்கை ஐயப்பாடின்ைி இடம் தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "ஒரு பகுதி கரையிலும் மற்தைாரு 

பகுதி கடலிலும் அரமந்துள்ள ஒரு நகைத்ரதப் பற்ைி நீங்கள் 

ககள்விப்பட்டிருக்கிைரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள்.44 மக்கள், "ஆம்; அல்லாஹ்வின் 

தூதகை!'' என்று பதிலளித்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், "இஸ்ஹாக் (அரல) 

அவர்களின் வழித்கதான்ைல்களில் எழுபதா யிைம் கபர் அந்நகைத்தின் மீது கபார் 

ததாடுக் காத வரை யுக முடிவு நாள் வைாது. அவர்கள் வந்து (அந்நகைத்தில்) 

இைங்கும்கபாது அவர் கள் எந்த ஆயுதத்ரதக் தகாண்டும் ெண்ரட 

யிடமாட்டார்கள்; அம்தபய்யவுமாட்டார்கள். அவர்கள் "லாயிலாஹ 

இல்லல்லாஹு வல் லாஹு அக்பர்' (அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு 

இரைவனில்ரல; அல்லாஹ் மிகப் தபரியவன்) என்கை கூறுவார்கள். உடகன 

அந்நகைத்தில் கடலிலுள்ள ஒரு பகுதி வழீ்ந்துவிடும். பிைகு அவர்கள் இைண்டாவது 

முரை "லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வல்லாஹு அக்பர்' என்று கூறுவார்கள். 

உடகன அதன் மறு பகுதி வழீ்ந்துவிடும். பிைகு அவர்கள் மூன்ைாவது முரை 

"லாயிலாஹ இல்லல் லாஹு வல்லாஹு அக்பர்' என்று கூறுவார் கள். உடகன 

அவர்களுக்கு வழி திைக்கும். அதில் நுரழந்து கபார்ச் தெல்வங்கரளத் 
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திைட்டுவார்கள். அவர்கள் கபார்ச் தெல்வங்கரளப் 

பங்கிட்டுக்தகாண்டிருக்கும்கபாது ஒருவர் வந்து உைத்த குைலில், "தஜ்ஜால் 

புைப்பட்டுவிட்டான்'' என்று அைிவிப்பார். உடகன அவர்கள் எல்லாவற்ரை யும் 

விட்டுவிட்டு (தஜ்ஜாரல கநாக்கி) திரும்பிச் தெல்வார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5598 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்கள் யூதர்களுடன் கபார் புரிந்து 

அவர்கரளக் தகால்வரீ்கள். எந்த அளவுக்தகன்ைால், (கல்லின் பின்னால் ஒரு 

யூதன் ஒளிந்துதகாள்வான்.) அப்கபாது அந்தக் கல், "முஸ்லிகம! இகதா ஒரு 

யூதன். நீ வந்து, அவரனக் தகான்றுவிடு'' என்று கூறும். இரத அப்துல்லாஹ் பின் 

உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.45 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் 

பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "இகதா ஒரு யூதன் எனக்குப் பின்னால் 

(ஒளிந்துதகாண்டிருக்கிைான்)'' என்று அந்தக் கல் கூறும் என இடம்தபற்றுள்ளது.  

5599 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நீங்களும் யூதர்களும் 

கபாரிட்டுக்தகாள் வரீ்கள். (யூதன் ஒருவன் கல்லுக்குப் பின்னால் 

ஒளிந்துதகாள்வான்.) அப்கபாது அந்தக் கல், "முஸ்லிகம! இகதா எனக்குப் 

பின்னால் யூதன் ஒருவன் இருக்கிைான். நீ வந்து அவரனக் தகான்றுவிடு'' என்று 

கூறும். இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

5600 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யூதர்கள் உங்களுடன் 

கபாரிடுவார்கள். அப்கபாது அவர்கள்மீது உங்களுக்குச் தெல் வாக்கு ஏற்படும். எந்த 

அளவுக்தகன்ைால், அந்தக் கல், "முஸ்லிகம! இகதா எனக்குப் பின் னால் யூதன் 

ஒருவன் இருக்கிைான். அவரனக் தகான்றுவிடு'' என்று கூறும். இரத 

அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

5601 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: முஸ்லிம்கள் 

யூதர்களுடன் கபார் ததாடுக்காத வரை யுக முடிவு நாள் வைாது. அப்கபாது 

முஸ்லிம்கள் (பதிலடியாக) யூதர்கரளக் தகால்வார்கள். எந்த அளவுக்தகன்ைால், 
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யூதன் ஒருவன் அந்தக் கல்லுக்கும் மைத்துக்கும் பின்னால் ஒளிந்துதகாள்வான். 

உடகன அந்தக் கல், அல்லது அந்த மைம், "முஸ்லிகம! அல்லாஹ்வின் அடியாகை! 

இகதா எனக்குப் பின்னால் யூதன் ஒருவன் இருக்கி ைான். உடகன நீ வந்து 

அவரனக் தகான்றுவிடு'' என்று கூறும். தபரிய உரட மைத்ரதத் தவிை. ஏதனனில், 

அது யூதர்களின் மைமாகும்.46 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.  

5602 ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "யுக முடிவு நாளுக்குமுன் தபரும் தபாய்யர் கள் ெிலர் வருவார்கள்'' 

என்று கூைியரத நான் ககட்கடன். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 

ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அபுல்அஹ்வஸ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், 

உடகன நான் ஜாபிர் (ைலி) அவர் களிடம், "இரத நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு ஜாபிர் 

(ைலி) அவர்கள் "ஆம்' என்ைார்கள் என இடம்தபற் றுள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

ெிமாக் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், என் ெககாதைர் முஹம்மத் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) 

அவர்கள், ஜாபிர் பின் ெமுைா (ைலி) அவர்கள், "அவர்கள் குைித்து நீங்கள் 

எச்ெரிக்ரகயாக இருந்துதகாள்ளுங்கள்'' என்று கூைியரத நான் ககட்கடன் எனத் 

ததரிவித்ததாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

5603 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தபரும் தபாய்யர்களான சுமார் முப்பது 

"தஜ்ஜால்'கள் அனுப்பப்படாமல் யுக முடிவு நாள் வைாது. அவர்களில் 

ஒவ்தவாருவரும் தம்ரம இரைவ னின் தூதர் என்று தொல்லிக்தகாள்வார்கள். 

இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.47 இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா 

(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது.  
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பாடம் : 19 இப்னு ஸய்யாத் பற்ைிய குைிப்பு48  

5604 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 

நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ெிறுவர்கள் ெிலரைக் கடந்து 

தென்கைாம். அவர்களிரடகய இப்னு ஸய்யாதும் இருந்தான். (எங்கரளக் 

கண்டதும்) ெிறுவர்கள் ஓடிவிட்டனர். இப்னு ஸய்யாத் (மட்டும்) அப்படிகய 

உட்கார்ந்துதகாண்டான். அரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

தவறுத்தரதப் கபான்ைிருந்தது. ஆககவ, அவனிடம், "உன் கைங்கள் மண்ரணத் 

தழுவட்டும்! நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் என நீ உறுதிதமாழி அளிக்கிைாயா?'' 

என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவன், "இல்ரல; நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் என நீர் 

ொட்ெியமளிக் கிைைீா?'' என்று ககட்டான். அப்கபாது உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்ரன விடுங்கள். நான் அவரனக் 

தகான்றுவிடு கிகைன்'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "நீர் கருதக்கூடிய ஒருவனாக (தஜ்ஜாலாக) இவன் இருந்தால், உம்மால் 

ஒருகபாதும் அவரனக் தகால்ல முடியாது. (அந்தப் தபாறுப்பு தகாடுக்கப் பட்டவர் 

ஈொ (அரல) அவர்ககள)'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5605 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 

நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் நடந்துதென்கைாம். அப்கபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இப்னு ஸய்யாரதக் கடந்து தென்ைார்கள். 

அவனிடம், "நான் உனக்காக (என் மனதிற்குள்) ஒன்ரை மரைத்துரவத்துள்களன் 

(அது என்ன?)'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவன் "துக்' என்று தொன்னான். 

(அதாவது "துகான்' எனும் அத்தியாயத்ரத (44) "துக்' என அரைகுரையாகச் 

தொன்னான்.) அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தூைப்கபா! 

உன்னால் உனது எல்ரலரயத் தாண்ட முடியாது'' என்று தொன்னார்கள். 

அப்கபாது உமர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! என்ரன விடுங்கள். நான் 

அவனது கழுத்ரத தவட்டிவிடுகிகைன்'' என்று தொன்னார்கள். அதற்கு 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவரன விட்டுவிடுக. நீர் அஞ்சுகின்ை 

ஒருவனாக (தஜ்ஜாலாக) இவன் இருந்தால், இவரனக் தகால்ல உம்மால் 
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முடியாது'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் 

ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5606 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களும் அபூபக்ர் மற்றும் உமர் (ைலி) ஆகிகயாரும் மதீனாவின் 

வதீிதயான்ைில் அவரன (இப்னு ஸய்யாரத)ச் ெந்தித்தார்கள். அவனிடம் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் இரைவனின் தூதர் என நீ ொட்ெியம் 

அளிக்கி ைாயா?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவன், "நான் இரைவனின் தூதர் என 

நீர் ொட்ெியம் அளிக்கிைைீா?'' என்று (திருப்பிக்) ககட்டான். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர் கள், "நான் அல்லாஹ்ரவயும் அவனுரடய வானவர்கரளயும் 

அவனுரடய கவதங்கரள யும் நம்பிக்ரக தகாண்கடன். நீ என்ன காண்கிைாய்?'' 

என்று ககட்டார்கள். அதற்கு இப்னு ஸய்யாத், "தண்ணரீின் மீது ெிம்மாெனம் 

ஒன்ரைக் காண்கிகைன்'' என்று தொன்னான். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "நீ கடல்மீதுள்ள இப்லீஸின் ெிம்மாெனத்ரதகய காண்கிைாய்'' என்று 

கூைிவிட்டு, "இன்னும் என்ன காண்கிைாய்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவன், 

"(அல்லாஹ்விடமிருந்து தெய்திகரளக் தகாண்டுவரும்) இரு 

உண்ரமயாளர்கரளயும் ஒரு தபாய்ய ரையும், அல்லது இரு தபாய்யர்கரளயும் 

ஓர் உண்ரமயாளரையும் நான் காண்கிகைன்'' என்று தொன் னான். அப்கபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவனுக்குக் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

அவரன விட்டுவிடுங்கள்'' என்று கூைினார்கள்.  

5607 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் வழியாகவும் 

இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. "நபி (ஸல்) அவர்கள் தம்முடன் 

அபூபக்ர் (ைலி), உமர் (ைலி) ஆகிகயார் இருக்க, இப்னு ஸாயி ரதச் ெந்தித்தார்கள். 

அப்கபாது இப்னு ஸாயித் ெிறுவர்களுடன் (விரளயாடிக்தகாண்டு) இருந்தான்...'' 

என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை தகவல்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 

உள்ளரதப் கபான்கை இடம் தபற்றுள்ளன.  

5608 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் இப்னு ஸாயிதுடன் 

மக்காவரை பயணம் கமற்தகாண்கடன். அப்கபாது அவன் என்னிடம், "நான் 
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மக்களில் ெிலரைச் ெந்தித் கதன். அவர்கள் என்ரன "தஜ்ஜால்' எனக் 

கருதுகின்ைனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தஜ்ஜாலுக்குக் குழந்ரத 

இருக்காது' என்று கூைியரத நீங்கள் ககட்கவில்ரலயா?'' என்று ககட்டான். நான், 

"ஆம் (ககட்டுள் களன்)'' என்கைன். அவன், "எனக்குக் குழந்ரத உள்ளது'' என்று 

கூைிவிட்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "தஜ்ஜால் மதீனாவுக்குள்ளும் 

மக்காவுக்குள்ளும் நுரழயமாட்டான்' என்று கூைியரத நீங்கள் 

ககட்டதில்ரலயா?'' என்ைான். நான் "ஆம் (ககட்டுள்களன்)'' என்கைன். அவன், 

"நான் மதீனாவில் பிைந் கதன். இகதா நான் மக்காவுக்குச் தெல்லப் கபாகிகைன்'' 

என்று கூைினான். பிைகு இறுதியாக அவன், "அைிந்துதகாள்க: அல்லாஹ்வின் 

மீதாரணயாக! நான் தஜ்ஜாலின் பிைப்ரபயும் அவனது வெிப்பிடத்ரதயும் 

இப்கபாது அவன் எங்கக இருக்கிைான் என்பரதயும் நன்கைிகவன்'' என்று கூைி, 
என்ரனக் குழப்பிவிட்டான். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 

வந்துள்ளது. 

 5609 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு ஸாயித் என்னிடம் 

கபெியகபாது, அவரனப் பழிப்பதற்கு எனக்கு தவட்கமாக இருந்தது. அவன், 

"(விவைம் ததரியாத காைணத்தால், என்ரன "தஜ்ஜால்' என்று நிரனக்கும்) தபாது 

மக்கரள நான் தபாருட்படுத்தவில்ரல. (ஆனால்,) முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் 

கதாழர்ககள! உங்களுக்கும் எனக்குமிரடகய என்ன பிைச்ெிரன? நபி (ஸல்) 

அவர்கள், "அவன் (தஜ்ஜால்) யூதன்' என்று தொல்லவில்ரலயா? ஆனால், நாகனா 

இஸ்லாத்ரத ஏற்றுவிட்கடன்; "அவனுக்குக் குழந்ரதகயதும் பிைக்காது' என்று 

நபியவர்கள் தொன்னார்கள். எனக்குக் குழந்ரத இருக்கிைது. "அவன் மக்காவுக்குள் 

நுரழவரத அல்லாஹ் தரட தெய்துவிட்டான்' என்று நபியவர்கள் கூைினார்கள். 

நான் ஹஜ் தெய்துவிட்கடன்'' என்று கூைினான். இவ்வாறு அவனது தொல் 

என்னில் ஒரு மதிப்ரப உண்டாக்கும் அளவுக்கு அவன் 

கபெிக்தகாண்கடயிருந்தான். பிைகு அவன், "அைிந்துதகாள்க: அல்லாஹ்வின் 

மீதாரண யாக! இப்கபாது அவன் (தஜ்ஜால்) எங்கக இருக்கிைான் என்பரத நான் 

அைிகவன். அவனுரடய தந்ரதரயயும் தாரயயும் நான் அைிகவன்'' என்ைான். 

அவனிடம் "அந்த (தஜ்ஜால் எனும்) மனிதனாக நீ இருக்க கவண் டும் என 
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ஆரெப்படுகிைாயா?'' என்று ககட்கப் பட்டது. அதற்கு அவன், "அவ்வாறு என்னி டம் 

ககாைப்பட்டால் அரத நான் தவறுக்கமாட் கடன்'' என்ைான். இந்தத் தகவல் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 5610 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நாங்கள் 

ஹஜ்ஜுக்கு, அல்லது உம்ைாவுக்குச் தென்கைாம். எங்க ளுடன் இப்னு ஸாயிதும் 

இருந்தான். (வழியில்) நாங்கள் ஓரிடத்தில் தங்கிகனாம். (ஓய்தவடுப்பதற்காக) 

மக்கள் கரலந்து தென்ைபின் நானும் இப்னு ஸாயிதும் மட்டுகம 

எஞ்ெியிருந்கதாம். அவரனப் பற்ைிச் தொல்லப்படுகிை விையங்களால் 

அவனருகில் இருப்பரத நான் மிகவும் தவறுத்கதன். அவன் தனது பயணச் 

ொமான்கரளக் தகாண்டுவந்து எனது பயணச் ொமான்களுடன் ரவத்தான். 

அப்கபாது நான், "தவயில் கடுரமயாக உள்ளது. அந்த மைத்திற்குக் கீகழ நீ உன் 

தபாருட்கரள ரவத்தால் நன்ைாயிருக்குகம'' என்கைன். அவ்வாகை அவன் 

தெய்தான். அப்கபாது ஆட்டு மந்ரத ஒன்று வந்தது. உடகன அவன் தென்று, ஒரு 

தபரிய ககாப்ரப (நிரைய பால்) உடன் என்னிடம் வந்து, "அபூெயகீத! பருகுவைீாக'' 

என்ைான். நான், "தவயிலும் கடுரமயாக உள்ளது. பாலும் சூடாக உள்ளது என்று -

அவன் ரகயிலிருந்து வாங்கி அருந்தப் பிடிக்காமல், அல்லது அவன் 

ரகயிலிருந்து வாங்கப் பிடிக்காமல்- தொன்கனன். அவன், "அபூெயகீத! நான் ஒரு 

கயிற்ரை எடுத்துவந்து அரத ஒரு மைத்தில் மாட்டி தற்தகாரல 

தெய்துதகாள்ளலாமா என்று நிரனத்கதன். என்ரனப் பற்ைி மக்கள் 

கபெிக்தகாள்கிை தெய்திககள காைணம். அபூெயகீத! யாருக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் கூைிய ஹதீஸ் ததரியா விட்டாலும், அன்ொரிககள! உங்களுக்குத் 

ததரியாமல் கபாகாது. (அபூெயகீத!) நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களின் ஹதீஸ்கரள நன்கைிந்தவர் களில் ஒருவைல்லவா? அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவன் (தஜ்ஜால்) இரைமறுப் பாளன்' என்று 

தொல்லவில்ரலயா? நாகனா ஒரு முஸ்லிமாக இருக்கிகைன். அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவன் (தஜ்ஜால்) குழந்ரத பாக்கியமற்ை மலடன்' என்று 

கூை வில்ரலயா? நாகனா என் குழந்ரதரய மதீனாவில் விட்டுவந்துள்களன். 

அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவன் மதீனா வுக்குள்ளும் 
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மக்காவுக்குள்ளும் நுரழய முடியாது' என்று கூைவில்ரலயா? நாகனா, 

மதீனாவிலிருந்து மக்காரவ நாடி வந்துதகாண் டிருக்கிகைன்'' என்று தொன்னான். 

இரததயல்லாம் ககட்டு அவரன மன் னிக்கும் அளவுக்கு நான் கபாய்விட்கடன். 

பிைகு அவன், "அைிந்துதகாள்க: அல்லாஹ் வின் மீதாரணயாக! தஜ்ஜாரல நான் 

அைி கவன். அவனது பிைப்ரபயும், இப்கபாது அவன் எங்கக இருக்கிைான் 

என்பரதயும் நான் அைிகவன்'' என்ைான். அப்கபாது நான் "காலதமல்லாம் உனக்கு 

நாெமுண்டாகட்டும்'' என்று கூைி (ெபித்து)விட்கடன்.  

5611 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், இப்னு ஸாயிதிடம், "தொர்க்கத்தின் மண் எது?'' என்று 

ககட்டார்கள். அதற்கு அவன், "அபுல்காெிகம! அது (நிைத்தில்) தவண்ரமயான 

மாவும் (மணத்தில்) கஸ்தூரியும் ஆகும்'' என்ைான். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "ெரிதான்'' என்ைார்கள். 

 5612 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: இப்னு ஸய்யாத், நபி (ஸல்) 

அவர்களிடம் தொர்க்கத்தின் மண்ரணப் பற்ைிக் ககட்டான். அதற்கு நபி (ஸல்) 

அவர்கள், "தவண்ரமயான மாவும் சுத்தமான கஸ்தூரியுமாகும்'' என்று 

பதிலளித்தார்கள்.  

5613 முஹம்மத் பின் அல்முன்கதிர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஜாபிர் பின் 

அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள், "இப்னு ஸாயித்'தான் தஜ்ஜால் என அல்லாஹ்வின் 

மீது ெத்தியம் தெய்து கூறுவரத நான் கண் கடன். நான், "அல்லாஹ்வின் மீது 

ெத்தியம் தெய்து கூறுகிைரீ்களா?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள், 

"உமர் (ைலி) அவர்கள் "இப்னு ஸாயித்'தான் தஜ்ஜால் என்று நபி (ஸல்) 

அவர்களுக்கு அருகிகலகய ெத்தியம் தெய்து கூைினார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) 

அவர்கள் உமர் (ைலி) அவர்களுக்கு மறுப்புத் ததரிவிக்கவில்ரல'' என்று தொன் 

னார்கள்.  

5614 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரத) உமர் பின் 

அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களுடனும் 

(அவர்களின் கதாழர்களில்) ஒரு குழுவினருடனும் இப்னு ஸய்யாரத கநாக்கிச் 
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தென்ைார்கள். "பனூ மஃகாலா' குலத்தாரின் மாளிரகக்கருகக ெிறுவர்களுடன் 

(ெிறுவனாக) அவன் விரளயாடிக்தகாண்டிருப்பரதக் கண்டார்கள். அப்கபாது 

இப்னு ஸய்யாத் பருவ வயரத தநருங்கிவிட்டிருந்தான். அல்லாஹ் வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் தமது கைத்தால் அவனது முதுகில் அடிக்கும் வரையில் அவன் 

எரதயுகம உணைவில்ரல. பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் 

இரைவனின் தூதர்தான் என்று நீ ொட்ெியம் அளிக்கிைாயா?'' என்று இப்னு 

ஸய்யாதிடம் ககட்டார்கள். இப்னு ஸய்யாத் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கரளக் கூர்ந்து பார்த்துவிட்டு, "நீங்கள் (எழுதப் படிக்கத் ததரியாத மக்களான) 

"உம்மி' களின் தூதர் என்று நான் ொட்ெியம் அளிக்கிகைன்'' என்று பதிலளித்தான். 

கமலும் அவன், அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "நான் இரைவனின் 

தூதர்தான் என்று நீங்கள் ொட்ெியம் அளிக்கிைரீ் களா?'' என்றும் ககட்டான். 

அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (இஸ்லாத்ரதப் பற்ைி 
அவனிடம் எதுவும் ககட்காமல்) அவரன விட்டுவிட்டு, "நான் அல்லாஹ்வின் 

மீதும் அவனுரடய தூதர்களின் மீதும் நம்பிக்ரக தகாண்டுள்களன்'' என்று 

கூைினார்கள். பிைகு அவனிடம், "(உன் நிரல பற்ைி) நீ என்ன கருதுகிைாய்?'' என்று 

ககட்டார்கள். அதற்கு இப்னு ஸய்யாத், "எனக்கு தமய்யான தெய்திகளும் 

தபாய்யான தெய்திகளும் உதிக்கின்ைன'' என்று கூைினான். அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் "உனக்கு இப்பிைச்ெிரனயில் (உண்ரமயும் தபாய் யும் கலந்து) 

குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது'' என்று கூைிவிட்டு, "நான் ஒன்ரை மனதில் உனக்காக 

(உன்ரனச் கொதிப்பதற்காக) மரைத்துரவத் துள்களன். (அது என்னதவன்று 

தொல்)'' என்று கூைினார்கள். இப்னு ஸய்யாத், "அது "துக்' என்று பதிலளித்தான். 

(அதாவது "துகான்' (44) எனும் அத்தியாயத்தின் 10ஆவது வெனம் என்பரத 

அரைகுரையாகச் தொன்னான்.) உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள், 

"தூை விலகிப்கபா. நீ உன் எல்ரலரயத் தாண்டிவிட முடியாது'' என்று 

கூைினார்கள். அப்கபாது உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் 

தூதகை! என்ரன விடுங்கள். இவனது கழுத்ரத நான் தவட்டி விடுகிகைன்'' என்று 

ககட்டார்கள். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இவன் (இப்னு ஸய்யாத்) 

அவனாக (தஜ்ஜாலாக) இருந்தால் இவரனக் தகால்லும் தபாறுப்பு உங்களுக்குக் 

தகாடுக்கப்படவில்ரல; இவன் அவனில்ரல தயன்ைால், இவரனக் தகால்வதால் 
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உங்க ளுக்கு நன்ரமகயதும் இல்ரல'' என்று தொன்னார்கள்.49 - (ததாடர்ந்து) 

அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: அதன் பின்னர் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களும் உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்களும் இப்னு 

ஸய்யாத் தங்கியிருந்த கபரீச்ெந் கதாட்டத்ரத கநாக்கி நடக்கலாயினர். கபரீச்ெந் 

கதாட்டத்திற் குள் நுரழந்தவுடன் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், இப்னு 

ஸய்யாத் தம்ரமப் பார்த்துவிடும் முன்கப அவனிடமிருந்து அவனது கபச்சு 

எரதயாவது ககட்டுவிட கவண்டுதமன்று திட்டமிட்டபடி கபரீச்ெ 

மைங்களுக்கிரடயில் தம்ரம மரைத்துக்தகாண்டு நடந்தார்கள். அப்கபாது இப்னு 

ஸய்யாத் தனது படுக்ரகயில் ஒரு பூம்பட்டுப் கபார்ரவக்குள் எரதகயா 

முணுமுணுத்தபடி படுத்திருந்தான். இப்னு ஸய்யாதின் தாய், அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கபரீச்ெ மைங்களுக்கிரடகய தம்ரம மரைத்துக்தகாண்டு 

வருவரதக் கண்டு, இப்னு ஸய்யாரத, "ஸாஃபிகய!'' (இது இப்னு ஸய்யாதின் 

தபயர்) இகதா முஹம்மத்!'' என்ைாள். உடகன இப்னு ஸய்யாத் குதித்ததழுந்து 

உட்கார்ந்து தகாண்டான். (அதனால் அவனது கபச்சு எரதயும் ககட்க 

முடியவில்ரல.) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவள் அவரன 

அப்படிகய விட்டுவிட்டிருந்தால் அவன் (உண்ரம நிரலரயத்) 

ததளிவுபடுத்தியிருப்பான்'' என்று தொன்னார்கள்.50 - அப்துல்லாஹ் பின் உமர் 

(ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

மக்களிரடகய எழுந்து நின்று, அல்லாஹ்ரவ அவனது தகுதிக்ககற்பப் கபாற்ைிப் 

புகழ்ந்துவிட்டு, தஜ்ஜாரலப் பற்ைிப் பின்வருமாறு கபெினார்கள்: அவரனக் 

குைித்து உங்கரள நான் எச்ெ ரிக்கிகைன். எந்த இரைத்தூதரும் அவரனக் 

குைித்துத் தம் ெமுதாயத்தாரை எச்ெரிக்காமல் இருந்ததில்ரல. நூஹ் (அரல) 

அவர்கள் தம் ெமுதாயத்தாரை அவரனக் குைித்து எச்ெரித் தார்கள். ஆயினும், 

நான் அவரனப் பற்ைி கவதைந்த இரைத்தூதரும் தம் ெமுதாயத்தாருக் குச் 

தொல்லாத ஒரு விவைத்ரத உங்களுக்குச் தொல்கிகைன். அவன் ஒற்ரைக் 

கண்ணன் ஆவான்; வளமும் உயர்வும் மிக்க அல்லாஹ் ஒற்ரைக் கண்ணன் 

அல்லன் என்பரத அைிந்துதகாள்ளுங்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான 

இப்னு ைிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: அம்ர் பின் ஸாபித் 

அல்அன்ொரீ (ைஹ்) அவர்கள், நபித்கதாழர்களில் ெிலர் தம்மிடம் கூைியதாகப் 
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பின்வருமாறு என்னிடம் ததரிவித்தார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

தஜ்ஜாரலப் பற்ைி எச்ெரித்த அன்ரைய தினத்தில், "தஜ்ஜாலின் இரு 

கண்களுக்கிரடயில் "காஃபிர்' (இரைமறுப்பாளன்) என்று எழுதப்பட்டிருக்கும். 

அவனது நடிவடிக்ரகரய தவறுக்கின்ை ஒவ்தவாருவரும் அரத வாெிப்பார்கள்; 

அல்லது ஒவ்கவார் இரைநம்பிக்ரகயாளரும் வாெிப்பார்கள்'' என்றும், 

"அைிந்துதகாள்ளுங்கள்: உங்களில் எவரும் இைப்பதற்குமுன் தம் இரைவரனப் 

பார்க்க முடியாது'' என்றும் கூைினார்கள்.51  

5615 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் தம் கதாழர்களில் ஒரு குழுவினருடன் (இப்னு ஸய்யாரத 

கநாக்கி) நடந்தார்கள். அவர்களுடன் உமர் பின் அல்கத்தாப் (ைலி) அவர்களும் 

இருந்தார்கள். இப்னு ஸய்யாத், பனூ முஆவியா குலத்தாரின் மாளி ரகக்கருகக 

ெிறுவர்களுடன் விரளயாடிக் தகாண்டிருப்பரதக் கண்டார்கள். அப்கபாது அவன் 

பருவ வயரத எட்டியிருந்தான். மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் 

உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. அதில் உமர் பின் ஸாபித் (ைஹ்) 

அவர்கள் கூைிய தெய்திவரைகய இடம்தபற்றுள்ளது. இந்த அைிவிப்பில், "அவள் 

அவரன அப்படிகய விட்டுவிட்டிருந்தால் அவன் தனது நிரலரய 

ததளிவுபடுத்தியிருப்பான்'' என்பதற்கு "அவனுரடய தாய் அவரன அப்படிகய 

விட்டிருந்தால் அவன் தனது நிரலரயத் ததளிவுபடுத்தியிருப்பான்'' என்று 

யஅகூப் பின் இப்ைாஹமீ் (ைஹ்) அவர்கள் (விளக்கம்) கூைியதாகவும் 

இடம்தபற்றுள்ளது. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 5616 கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 

கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தம் கதாழர்களில் ஒரு குழுவினருடன் 

இப்னு ஸய்யாரதக் கடந்து தென்ைார்கள். அவர்களுடன் உமர் பின் அல்கத்தாப் 

(ைலி) அவர்களும் இருந் தார்கள். இப்னு ஸய்யாத், "பனூ மஃகாலா' குலத்தாரின் 

மாளிரகக்கருகக ெிறுவர்களுடன் விரள யாடிக்தகாண்டிருந்தான். அப்கபாது 

அவன் ெிறுவனாக இருந்தான்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் 

கமற்கண்ட ஹதீஸ்களில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. அவற்ைில் 
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அப்து பின் ஹுரமத் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் உரப பின் கஅப் (ைலி) அவர்களுடன் (இப்னு ஸய்யாத் தங்கியிருந்த) 

கபரீச்ெந் கதாட்டத் திற்குச் தென்ைரதப் பற்ைிய குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல.  

5617 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள் இப்னு ஸாயிரத மதீனாவின் ொரலகளில் ஒன்ைில் ெந்தித்தார்கள். 

அவர்கள் அவனிடம் ஏகதா தொல்ல அவன் ககாபப்பட்டான். உடகன அவனது 

உடல், ததருரவகய அரடத்துக்தகாள்ளும் அளவுக்கு (வஙீ்கி)ப் புரடத்தது. 

பின்னர் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் (தம் ெககாதரி) ஹஃப்ஸா (ைலி) 
அவர்களிடம் தென்ைார்கள். நடந்த தெய்தி முன்கப ஹஃப்ஸாவுக்குத் 

ததரிந்திருந்தது. அப்கபாது ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் உமக்கு அருள் 

புரியட்டும்! நீர் இப்னு ஸாயிதிடமிருந்து என்ன எதிர்பார்த் தீர்?'' என்று 

ககட்டுவிட்டு, "உமக்குத் ததரி யுமா? அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவன் (தஜ்ஜால்) தனக்ககற்படும் ஒரு ககாபத் தின்கபாகத புைப்படுவான்' என்று 

கூைியரத நீர் அைியவில்ரலயா? (ஒருகால் இப்னு ஸய்யாகத தஜ்ஜாலாக 

இருந்தால் என்னவாயி ருக்கும்!)'' என்று ககட்டார்கள்.  

5618 நாஃபிஉ (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய தாவது: அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள், "நான் இப்னு ஸய்யாரத இரு முரை ெந்தித் கதன். முதல் முரை 

ெந்தித்துவிட்டு வந்து அவ(னுரடய நண்ப)ர்களில் ஒருவரிடம், "இவன் (இப்னு 

ஸய்யாத்), அவர் (நபி) என்று நீங்கள் கபெிக்தகாள்கிைரீ்களா?'' எனக் ககட்கடன். 

அதற்கு அவர், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இல்ரல'' என்று பதிலளித்தார். 

அதற்கு நான், "நீர் என்னிடம் தபாய் தொல்கிைரீ். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 

உங்களில் ெிலர் என்னிடம், "அவன் உங்களிகலகய அதிகச் தெல்வமும் நிரைய 

குழந்ரதகளும் உள்ளவனாக ஆகாத வரை மைணிக்கமாட்டான்' என்று 

கூைினார்கள். அவரனப் பற்ைி அவ்வாகை இன்றும் அவர்கள் 

கருதிக்தகாண்டிருக்கிைார்கள் (நபி என்று கருதாவிட்டால் அவ்வளவு உறுதியாக 

நீங்கள் எப்படி இவ்வாறு நம்பினரீ்கள்?)'' என்று ககட்கடன் என்று கூைினார்கள். 

கமலும், அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: பிைகு நாங்கள் 

கபெிக்தகாண்டி ருந்துவிட்டு, அவனிடமிருந்து நான் (புைப்பட்டு) வந்துவிட்கடன். 
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பிைகு அவரன மறுபடியும் நான் ெந்தித்தகபாது, அவனது கண் ஒன்று வஙீ்கிப் 

புரடத்திருந்தது. நான், "இப்கபாது நான் காணுகின்ை நிரலயில் உன்னுரடய கண் 

எப்கபாது மாைியது?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவன், "எனக்குத் ததரியாது'' என்று 

பதிலளித்தான். "உன் தரலயிகலகய அது இருக்க, உனக்கு எப்படி ததரியாமல் 

கபாகும்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவன், "அல்லாஹ் நாடினால் உம்முரடய 

இந்தக் ரகத்தடிக்கும் அல்லாஹ் (இந்தக் குரையுள்ள) கண்ரண 

உருவாக்குவான்'' என்று கூைிவிட்டு, கழுரதரயப் கபான்று மிகக் கடுரம யாகக் 

கத்தினான். அப்கபாது என் கதாழர்களில் ெிலர், என்னிடமிருந்த ரகத்தடியால் அது 

உரடயும் அளவுக்கு நான்தான் அவரன அடித்துவிட்கடன் என்று எண்ணினர். 

"அல்லாஹ்வின் மீதாரண யாக! அ(வன் கத்திய)தற்கான காைணத்ரத நான் 

அைியவில்ரல. பிைகு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் 

இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன (ஹஃப்ஸா-ைலி) அவர்களிடம் தென்று 

அரதப் பற்ைித் ததரிவித்தார்கள். அதற்கு இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் அன்ரன 

ஹஃப்ஸா (ைலி) அவர்கள், "அவனிடம் உமக்தகன்ன கவரல?'' என்று 

ககட்டுவிட்டு, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அவனுக்கு (தஜ்ஜாலுக்கு) 

ஏற்படும் ஒரு ககாபத்ரத முன்னிட்கட அவன் மக்களி ரடகய முதன் முதலில் 

புைப்பட்டு வருவான்' என்று கூைியரத நீர் அைியவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள்.  

பாடம் : 20 தஜ்ஜால், அவனது தன்ரம, அவனு டன் இருப்பரவ ஆகியரவ 

பற்ைிய குைிப்பு.52 

 5619 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் மக்களிரடகய தஜ்ஜாரலப் பற்ைிக் குைிப்பிட்டார்கள். அப்கபாது 

அவர்கள், "அல்லாஹ் ஒற்ரைக் கண்ணன் அல்லன். அைிந்துதகாள்ளுங்கள்! 

மெீஹுத் தஜ்ஜால் வலக் கண் குருடானவன் ஆவான். அவனது கண் (ஒகை 

குரலயில்) துருத்திக்தகாண்டிருக்கும் திைாட்ரெரயப் கபான்ைிருக்கும்'' என்று 

கூைினார்கள்.53 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 

மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  
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5620 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: எல்லா 

இரைத்தூதர்களும் தம் ெமுதாயத் தாரை மகா தபாய்யனான ஒற்ரைக் கண்ணன் 

(தஜ்ஜால்) குைித்து எச்ெரிக்காமல் இருந்த தில்ரல. அைிந்துதகாள்ளுங்கள்: அவன் 

ஒற் ரைக் கண்ணன் ஆவான். ஆனால், உங்கள் இரைவன் ஒற்ரைக் கண்ணன் 

அல்லன். அந்தப் தபாய்யனுரடய இரு கண்களுக்கி ரடகய காஃப், ஃப, ைா 

(இரைமறுப்பாளன் - காஃபிர்) என்று (தனித் தனி எழுத்துகளில்) 

எழுதப்பட்டிருக்கும். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.54 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது  

5621 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தஜ்ஜாலின் இரு கண்களுக்கிரடகய காஃப், 

ஃப, ை -அதாவது காஃபிர் (இரைமறுப் பாளன்)- என்று எழுதப்பட்டிருக்கும். இரத 

அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5622 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "தஜ்ஜால் ஒரு கண் தடவப்பட்டவன் ஆவான். அவனு ரடய இரு 

கண்களுக்கிரடகய "காஃபிர்' என்று எழுதப்பட்டிருக்கும். அரத ஒவ்தவாரு 

முஸ்லிமும் வாெிப்பார்'' என்று கூைிவிட்டு, அரதத் தனித்தனியாக (காஃப், ஃப, ை 

என்று) உச்ெரித்துக் காட்டி னார்கள்.  

5623 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தஜ்ஜால் இடக் கண் 

குருடானவனும் தரலமுடி நிரைந்தவனும் ஆவான். அவனுடன் 

தொர்க்கதமான்றும் நைகதமான்றும் இருக்கும். அவனிடம் உள்ள நைகம் 

தொர்க்கமாகும். அவனிடம் உள்ள தொர்க்கம் நைகமாகும். இரத ஹுரதஃபா பின் 

அல்யமான் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.55 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5624 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தஜ்ஜாலுடன் என்ன 

இருக்கும் என்பரத அவரனவிட நான் நன்கைிகவன். ஓடுகின்ை இரு நதிகள் 

அவனிடம் இருக்கும். அவற்ைில் ஒன்று தவளிப்பார்ரவக்கு தவண்ரமயான 

நீைாகக் காட்ெி தரும். மற்தைான்று தவளிப்பார் ரவக்கு தகாழுந்துவிட்தடரியும் 
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தநருப்பாகக் காட்ெி தரும். அந்த இடத்ரத அரடபவர் தநருப்பாகக் 

காட்ெியளிக்கும் நதிக்குச் தென்று, கண்ரண மூடிக்தகாண்டு, தரலரயத் தாழ்த்தி 
அதிலிருந்து ெிைிது அருந்தட்டும். ஏதனனில், அது குளிர்ந்த நீைாகும். தஜ்ஜால் ஒரு 

கண் தடவப்பட்டவன் ஆவான். அவ(னது கண்ணி)ன் மீது தகட்டியான கதால் 

ஒன்று (மூடி) இருக்கும். அவனுரடய இரு கண்களுக்கிரடயில் "காஃபிர்' 

(இரைமறுப்பாளன்) என்று எழுதப்பட்டிருக்கும். எழுத்தைிவுள்ள, எழுத்தைிவற்ை 

ஒவ்கவார் இரைநம்பிக்ரகயாளரும் அரத வாெிப்பார். இரத ஹுரதஃபா பின் 

அல்யமான் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

5625 ஹுரதஃபா பின் அல்யமான் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 

அவர்கள் தஜ்ஜால் ததாடர்பாகக் கூறுரகயில், "அவனுடன் நீரும் தநருப்பும் 

இருக்கும். அவனிடம் உள்ள தநருப்பானது (உண்ரமயில்) குளிர்ந்த நீைாகும். 

அவனிடமுள்ள நீர் (உண்ரம யில்) தநருப்பாகும். ஆககவ, (அவனிடமுள்ள 

தண்ணரீை நம்பி) அழிந்துவிடாதீர்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. இந்த ஹதீரஸ நானும் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்றுள் களன் என அபூமஸ்ஊத் உக்பா பின் 

அம்ர் அல்அன்ொரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கி ைார்கள். 

 5626 ரிப்ஈ பின் ஹிைாஷ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அபூமஸ்ஊத் உக்பா 

பின் அம்ர் (ைலி) அவர்களுடன் ஹுரதஃபா பின் அல் யமான் (ைலி) அவர்களிடம் 

தென்கைன். உக்பா (ைலி) அவர்கள் ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்களி டம், "நீங்கள் 

தஜ்ஜால் ததாடர்பாக அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவி 
யுற்ை ஹதீரஸ எனக்கு அைிவியுங்கள்'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், 

"தஜ்ஜால் (யுக முடிவு நாளுக்குமுன்) புைப்பட்டு வருவான். அவனு டன் நீரும் 

தநருப்பும் இருக்கும். மக்களுக்கு நீைாகக் காட்ெி தருவது (உண்ரமயில்) கரிக்கும் 

தநருப்பாகும். மக்களுக்கு தநருப்பாகக் காட்ெி தருவது (உண்ரமயில்) குளிைான 

சுரவ நீைாகும். உங்களில் யார் அந்த இடத்ரத அரடகிைாகைா அவர் தநருப்பாகக் 

காட்ெியளிப்பதில் விழட்டும்! ஏதனனில், அது நல்ல சுரவ நீைாகும்'' என்று 

கூைினார்கள். அப்கபாது உக்பா பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள், ஹுரதஃபா (ைலி) 
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அவர்களின் அைிவிப்ரப உண்ரமப்படுத்தும் விதமாக, "அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களிடமிருந்து நானும் (இவ்வாகை) தெவியுற்கைன்'' என்ைார்கள். 

 5627 ரிப்ஈ பின் ஹிைாஷ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஹுரதஃபா (ைலி) 
அவர்களும் அபூமஸ்ஊத் உக்பா பின் அம்ர் (ைலி) அவர்களும் (ஓரிடத்தில்) 

ெந்தித்துக்தகாண்டனர். அப்கபாது ஹுரதஃபா (ைலி) அவர்கள், "நான் தஜ்ஜாலுடன் 

என்ன இருக்கும் என்பரத தஜ்ஜாரலவிட நன்கைிகவன். அவனுடன் நீைாலான 

நதிதயான்றும் தநருப்பாலான நதி தயான்றும் இருக்கும். தநருப்பாகக் 

காட்ெியளிப்பகத (உண்ரமயில்) நீைாகும். நீைாகக் காட்ெியளிப்பகத (உண்ரமயில்) 

தநருப்பாகும். உங்களில் அந்த இடத்ரத அரடபவர் நீைருந்த விரும்பினால், 

தநருப் ரபப் கபான்று காட்ெியளிப்பதிலிருந்து அருந்தட்டும். ஏதனனில், அரதகய 

அவர் நீைாகக் காண்பார்'' என்று தொன்னார்கள். (இரதக் ககட்ட) அபூமஸ்ஊத் 

உக்பா பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள், "இவ்வாறு நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத 

நானும் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 

களில் வந்துள்ளது. 

 5628 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் நான் உங்களிடம் 

தஜ்ஜாரலப் பற்ைிய தெய்தி ஒன்ரைச் தொல்லட்டுமா? கவதைந்த இரைத்தூதரும் 

அரதப் பற்ைி தம் ெமுதாயத் தாருக்குச் தொன்னதில்ரல. அது (என்ன தவனில்), 

அவன் ஒற்ரைக் கண்ணன் ஆவான். அவன் தன்னுடன் தொர்க்கம் மற்றும் நைகம் 

கபான்ைரதக் தகாண்டுவரு வான். அவன் எரதச் தொர்க்கம் என்று கூறு 

கிைாகனா, அதுதான் (உண்ரமயில்) நைகமாக இருக்கும். (இரைத்தூதர்) நூஹ் 

(அரல) அவர் கள் அவரனக் குைித்துத் தம் ெமூகத்தாரை எச்ெரித்தரதப் கபான்று, 

நானும் உங்கரள (அவரனக் குைித்து) எச்ெரிக்கிகைன். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.56  

5629 நவ்வாஸ் பின் ெம்ஆன் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு நாள் காரலயில் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தஜ்ஜாரலப் பற்ைிக் குைிப்பிட்டார் கள். 

அவன் ததாடர்பாக(ப் கபெியகபாது) அவர்கள் (ெில ெமயம் குைரலத்) தாழ்த்தவும், 

(ெில ெமயம்) உயர்த்தவும் தெய்தார்கள். இறுதியில் அவன், (அருகிலுள்ள) கபரீச்ெ 
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மைத் கதாப்புகளுக்கிரடகய இருக்கிைாகனா என்று நாங்கள் எண்ணும் அளவுக்குப் 

கபெினார்கள். பின்னர் நாங்கள் (மறுபடியும்) மாரலப் தபாழுதில் நபியவர்களிடம் 

வந்கதாம். அப்கபாது தஜ்ஜா ரலக் குைித்த அச்ெம் எங்கள் முகங்களில் இருப்பரத 

அவர்கள் அைிந்துதகாண்டு, "உங்களுக்கு என்ன கநர்ந்தது?'' என்று ககட்டார்கள். 

நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! தாங்கள் (இன்று) காரலயில் தஜ்ஜாரலப் 

பற்ைிக் குைிப்பிட்டீர் கள். (அப்கபாது) அவரனப் பற்ைி(க் குைரல)த் தாழ்த்தியும் 

உயர்த்தியும் கபெினரீ்கள். இறுதி யில் அவன், (அருகிலுள்ள) கபரீச்ெ மைத் 

கதாப்புகளுக்கிரடகய இருக்கிைாகனா என்று நாங்கள் எண்ணும் அளவுக்குப் 

கபெினரீ்கள் (அதுதான் எங்கள் அச்ெத்திற்குக் காைணம்)'' என்று கூைிகனாம். 

அப்கபாது நபியவர்கள், "நான் உங்கள் விையத்தில் தபரிதும் அஞ்சுவது 

தஜ்ஜாரலக் குைித்து அல்ல; நான் உங்களிரடகய (உயிரு டன்) இருக்கும்கபாது 

அவன் கதான்ைினால் அவனிடமிருந்து உங்கரளக் காக்க நாகன வாதாடுகவன். 

நான் உங்களிரடகய இல்லாத கபாது அவன் தவளிப்பட்டால், அப்கபாது 

ஒவ்தவாரு (முஸ்லிமான) மனிதரும் தமக்காக வாதாடிக்தகாள்ள கவண்டும்; 

அல்லாஹ் ஒவ்தவாரு முஸ்லிமுக்கும் எனது ொர்பில் தபாறுப்பாளனாக 

இருப்பான். தஜ்ஜால் சுருள்முடி தகாண்ட ஓர் இரளஞன் ஆவான்; அவனது கண் 

ஒகை குரலயில் துருத்திக் தகாண்டிருக்கும் திைாட்ரெ கபான்ைிருக்கும். 

உருவத்தில் அவன் அப்துல் உஸ்ஸா பின் கத்தன் என்பவரன ஒத்திருப்பான்.57 

உங்களில் யார் அவரன அரடகிைாகைா அவர் அவனுக்தகதிைாக "அல்கஹ்ஃப்' 

அத்தி யாயத்தின் (18) ஆைம்ப வெனங்கரள ஓதிக்தகாள்ளட்டும். அவன் 

ெிரியாவுக்கும் இைாக்குக்கும் இரடகய உள்ள ஒரு பகுதியிலிருந்து புைப்பட்டு 

வந்து, வலப் பக்கத்திலும் இடப் பக்கத்திலும் அக்கிைமங்கரளக் 

கட்டவிழ்த்துவிடுவான்; அல்லாஹ்வின் அடியார்ககள! அப்கபாது நீங்கள் 

உறுதிகயாடு இருங்கள்'' என்ைார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! அவன் 

பூமியில் எத்தரன நாட்கள் தங்கியிருப்பான்?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு, "நாற்பது 

நாட்கள்' என்று பதிலளித்த நபியவர்கள், "அன்ரைய ஒரு நாள் ஓர் ஆண்ரடப் 

கபான்றும், மறுநாள் ஒரு மாதத்ரதப் கபான்றும், அதற்கு அடுத்த நாள் ஒரு 

வாைத்ரதப் கபான்றும், மற்ை நாட்கள் உங்களின் (ொதாைண) நாட்கரளப் 

கபான்றும் இருக்கும்'' என்று குைிப்பிட்டார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 
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ஓர் ஆண்டிற்குச் ெமமாக இருக்கும் அந்த ஒரு நாளில், வழக்கமாகத் ததாழும் 

(ஐகவரளத்) ததாழுரககரளத் ததாழுதால் கபாதுமா?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு 

நபியவர்கள், "இல்ரல (கபாதாது); அந்த (நீண்ட) நாரள, அதற்ககற்ப மதிப்பிட் டு(த் 

ததாழுது)தகாள்ளுங்கள்'' என்று பதிலளித் தார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் 

தூதகை! பூமியில் அவன் (சுற்ைித் திரியும்) கவகம் எப்படி இருக் கும்?'' என்று 

ககட்கடாம். அதற்கு நபியவர் கள், "பின்னாலிருந்து காற்று விைட்டிச் தெல் லும் 

கமகம் கபான்று (அவன் கவகமாக பூமி ரயச் சுற்ைிவருவான்)'' என்ைார்கள். 

கமலும், நபியவர்கள் கூைினார்கள்: அவன் ஒரு ெமுதாயத்தாரிடம் வந்து (தன்ரன 

இரைவன் என்று ஏற்றுக்தகாள்ளு மாறு) அவர்களுக்கு அரழப்பு விடுப்பான். 

அவர்களும் அவன்மீது நம்பிக்ரக தகாண்டு அவனது அரழப்புக்குப் 

பதிலளிப்பார்கள். உடகன வானத்திற்கு (மரழ தபாழியுமாறு) அவன் 

கட்டரளயிட, மரழ தபாழியும். பூமிக்கு(த் தாவைங் கரள முரளக்கச் 

தெய்யுமாறு) கட்டரளயிட, அது முரளயரவக்கும். (அவற்ரை கமய்ந்து) அவர் 

களின் கால்நரடகள் ஏற்தகனகவ இருந்தரதவிட நீண்ட திமில்கரளக் 

தகாண்டரவயாகவும் மடி கனத்தரவயாகவும் வயிறு நிைம்பியரவயாகவும் 

மாரலயில் (வடீு) திரும்பும். பின்னர், அவன் மற்தைாரு ெமுதாயத்தாரிடம் வந்து, 

(தன்ரன இரைவன் என்று ஏற்றுக்தகாள்ளு மாறு) அவர்களுக்கும் அரழப்பு 

விடுப்பான். ஆனால், அவனது அரழப்ரப அவர்கள் நிைாகரித்து விடுவார்கள். 

அவர்களிடமிருந்து அவன் திரும்பிச் தென்றுவிடுவான். அதனால், அவர்கள் 

பஞ்ெத் தாலும் வைட்ெியாலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களாகக் காரலப் தபாழுரத 

அரடவார்கள். அவர்களின் ரககளில் அவர்களின் தெல்வம் ஏதும் (எஞ்ெி) இைாது. 

அவன் பாழரடந்த இடதமான்ரைக் கடந்து தெல்வான். அரதப் பார்த்து, 

"உன்னிடம் இருக்கின்ை புரதயல்கரள தவளிப்படுத்து'' என்று கூறுவான். 

அப்கபாது (தவளிப்படும்) அந்தப் புரதயல்கள், இைாணித் கதனகீ்கரள (பின்பற்ைிச் 

தெல்லும் கதனகீ்கரள)ப் கபான்று அவரனப் பின்ததாடர்ந்து தெல்லும். பின்னர், 

அவன் வாட்டொட்டமான இரளஞர் ஒருவரை அரழத்து, அவரை வாளால் 

தவட்டி இரு துண்டுகளாக்கி, அம்தபய்யும் தூைத்திற்கு இரடதவளி விட்டு 

(அவ்விைண்ரடயும்) கபாடுவான். பின்னர் அந்தச் ெடலத்ரத அரழப்பான். உடகன 

அந்த இரளஞர் முகம் ஒளிை ெிரித்துக்தகாண்கட எழுந்து வருவார். இதற்கிரடகய, 
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மர்யமின் ரமந்தர் ஈொ (அரல) அவர்கரள அல்லாஹ் (பூமிக்கு) அனுப்பி 
ரவப்பான். அவர் (ெிரியாவின் தரலநகர்) "திமஷ்க்' (டமாஸ்கஸ்) நகரின் கிழக்குப் 

பகுதியிலுள்ள தவள்ரளக் ககாபுைத்திற்கு அருகில் இரு வானவர்களின் 

இைக்ரககள்மீது தம் ரககரள ரவத்தவாறு இைங்குவார். அப்கபாது அவர் 

குங்குமப்பூ நிைத்தில் இரு ஆரடகரள அணிந்திருப்பார். அவர் தமது தரலரயத் 

தாழ்த்தினால் நீர்த்துளி தொட்டும்; தரலரய உயர்த்தினாகலா தவண் முத்ரதப் 

கபான்று நீர்த்துளி வழியும். அவைது மூச்சுக் காற்ரைச் சுவாெிக்கும் (அதாவது 

அவரை தநருங்கும்) எந்தகவார் இரைமறுப்பா ளனும் ொகாமல் இருக்கமாட்டான். 

அவர் விடும் மூச்ொனது அவைது பார்ரவ எட்டும் தூைம்வரை தெல்லும். பின்னர் 

ஈொ (அரல) அவர்கள் தஜ்ஜா ரலத் கதடிச் தெல்வார்கள். இறுதியில், (பாலஸ் 

தீனத்திலுள்ள) "லுத்து' எனும் நகைத்தின் தரல வாயிலருகக அவரனக் கண்டு, 

அவரனக் தகான்தைாழிப்பார்கள். பின்னர் தஜ்ஜாலிடமிருந்து அல்லாஹ் 

காப்பாற்ைிய ஒரு ெமுதாயத்தார் மர்யமின் ரமந்தர் ஈொ (அரல) அவர்களிடம் 

வருவார்கள். அவர்களின் முகங்கரள(ப் பரிகவாடு) அவர் தடவிக் தகாடுத்துச் 

தொர்க்கத்தில் அவர்களுக்குக் கிரடக்கவிருக்கும் படித்தைங்கள் குைித்து 

அவர்களுக்குத் ததரிவிப்பார். இதற்கிரடகய, ஈொ (அரல) அவர்களுக்கு 

அல்லாஹ், "நான் என் அடியார்கள் ெிலரை தவளி வைச் தெய்துள்களன். 

அவர்களுடன் கபாரிட யாருக்கும் ஆற்ைல் கிரடயாது. எனகவ, (முஸ்லிமான) 

என் அடியார்கரள (ெினாயிலுள்ள) "தூர்' மரலக்கு அரழத்துச் தென்று 

பாதுகாப்பாக ரவயுங்கள்'' என்று (வஹ)ீ அைிவிப்பான். பின்னர், அல்லாஹ் 

"யஃஜூஜ்' "மஃஜூஜ்' கூட்டத்தாரை அனுப்புவான். அவர்கள் ஒவ்கவார் உயைமான 

பகுதியிலிருந்தும் கவகமாக(க் கீகழ இைங்கி) வருவார்கள். அவர்களில் முதல் 

அணியினர் (கஜார்தானில் உள்ள) "தபரிய்யா' ஏரிரயக் கடந்து தெல்லும்கபாது, 

அதிலுள்ள தமாத்த நீரையும் குடித்துவிடுவார்கள். அவர்களின் இறுதி அணியினர் 

அரதக் கடந்து தெல்லும்கபாது. "முன்தனாரு காலத்தில் இந்த ஏரியில் தண்ணரீ் 

இருந்திருக்கும்'' என்று கபெிக்தகாள்வார்கள். பின்னர் இரைத்தூதர் ஈொ (அரல) 

அவர்களும் அவர்களுடன் இருப்கபாரும் ("தூர்' மரலயில்) 

முற்றுரகயிடப்படுவார்கள். அப்கபாது (ஏற்படும் பட்டினியால்) அவர்களில் 

ஒருவருக்குக் காரள மாட்டின் தரல கிரடப்பது, இன்று உங்களில் ஒருவருக்கு 
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நூறு தபாற்காசுகள் கிரடப்பரதவிடச் ெிைந்ததாக இருக்கும். பின்னர் இரைத்தூதர் 

ஈொ (அரல) அவர்களும் அவர்களுடன் இருப்கபாரும் (அல்லாஹ்விடம் உதவி 
ககட்டுப்) பணிந்து கவண்டுவார்கள். அப்கபாது யஃஜூஜ், மஃஜூஜ் கூட்டத்தாரின் 

பிடரிகளில் புழுக்கரள அல்லாஹ் அனுப்பு வான். அதனால் அவர்கள் 

அரனவரும் ஒகை கநைத்தில் பலியாவார்கள். பின்னர் இரைத் தூதர் ஈொ (அரல) 

அவர்களும் அவர்களு டன் இருப்கபாரும் (மரலயிலிருந்து) தரைக்கு இைங்கி 
வருவார்கள். அப்கபாது பூமியின் எந்ததவாரு ொண் அளவு இடமும், யஃஜூஜ், 

மஃஜூஜ் கூட்டத் தாரின் (ெடலங்களிலிருந்து தவளிவரும்) தகாழுப்பாலும் 

துர்நாற்ைத்தாலும் நிைம்பியிருப் பரதகய காண்பார்கள். உடகன இரைத்தூதர் ஈொ 

(அரல) அவர்களும் அவர்களுடன் இருப்கபாரும் அல்லாஹ்விடம் (அவற்ரை 

அகற்ைக் ககாரிப்) பணிந்து கவண்டுவார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ் ஒட்டகங்களின் 

கழுத்து கரளப் கபான்று (தபரியதாக உள்ள) பைரவ கரள அனுப்புவான். அரவ 

அந்தப் பிணங் கரளத் தூக்கிச் தென்று அல்லாஹ் நாடிய இடத்தில் வெீிதயைியும். 

பின்னர் அல்லாஹ் மரழ தபாழியச் தெய்வான். அந்த மரழ எந்த மண் வடீ்டிலும், 

எந்த முடி வடீ்டிலும் படாமல் இருக்காது. இறுதியில், பூமிரயக் கழுவி, கண்ணாடி 

கபான்று (சுத்தமாக) ஆக்கி விடும். பின்னர் பூமிக்கு, "நீ உன் கனி வர்க்கங்கரள 

முரளக்கச் தெய்வாயாக; உன்னிடமுள்ள வளங்கரள மறுபடியும் தருவாயாக'' 

என்று உத்தைவு பிைப்பிக்கப்படும். அன்ரைய நாளில் (எந்த அளவுக்கு வளம் 

தகாழிக்குதமனில்), ஒரு குழுவினர் கெர்ந்து ஒகை தயாரு மாதுளம் பழத்ரத 

உண்பர். அதன் ததாலி அவர்கள் அரனவருக்கும் நிழல் அளிக்கும். அவர்களுக்குப் 

பால் வளமும் கிட்டும். எந்த அளவுக்தகன்ைால், பால் தரும் ஓர் ஒட்டகம் ஒரு 

தபரும் கூட்டத்துக்கக கபாதுமானதாயிருக்கும். பால் தரும் பசுதவான்று ஒரு 

குலத்தாருக்கக கபாது மானதாயிருக்கும். பால் தரும் ஆதடான்று உைவினர்கள் 

அடங்கிய ஒரு கூட்டத்திற்கக கபாதுமான தாயிருக்கும். இந்நிரலயில், 

அல்லாஹ் தூய காற்று ஒன்ரை அனுப்புவான். அது அவர்களின் அக்குள் களுக்குக் 

கீகழ நுரழந்து அவர்கரளப் பிடித்துக்தகாள்ளும். இரைநம்பிக்ரக தகாண்ட 

ஒவ்தவாரு முஸ்லிமின் உயிரையும் அது ரகப்பற்றும். அரதயடுத்து மக்களில் 

தீயவர்கள் (மட்டுகம பூமியில்) எஞ்ெியிருப்பார்கள். அவர்கள் கழுரதகரளப் 

கபான்று (தவட்ட தவளியில் ரவத்துப் பகிைங்கமாக) உடலுைவு தகாள்வார்கள். 
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அவர்கள்மீதுதான் உலக முடிவு நாள் ஏற்படும். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5630 கமற்கண்ட ஹதீஸ் கவறு இரு அைி விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில், "முன்தபாரு காலத்தில் இங்கு நீர் இருந்திருக்கிைது'' 

என்பதற்குப் பிைகு, "பின்னர் அவர்கள் ரபத்துல் மக்திஸிலுள்ள மரலயான 

"ஜபலுல் கமர்'வரை பயணம் கமற் தகாள்வார்கள். அப்கபாது அவர்கள், "பூமியி 
லுள்ளவர்கள் அரனவரையும் நாம் தகான்று விட்கடாம். வாருங்கள்: 

வானத்திலுள்களாரை நாம் தகால்கவாம்' என்று கூைியபடி தங்களு ரடய 

அம்புகரள வாரன கநாக்கி எய்வார் கள். அப்கபாது அல்லாஹ் அவர்களுரடய 

அம்புகரள இைத்தம் கதாய்த்து திருப்பியனுப் புவான்'' என்று கூடுதலாக 

இடம்தபற்றுள்ளது. அலீ பின் ஹுஜ்ர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "நான் என் 

அடியார்கள் ெிலரை (மரலகளிலிருந்து) இைக்கிவிட்டுள்களன். அவர்களுடன் 

கபாரிட யாருக்கும் ஆற்ைல் கிரடயாது என்று (அல்லாஹ் ஈொ (அரல) 

அவர்களிடம் அைிவிப்பான்'' என) இடம்தபற் றுள்ளது. 

பாடம் : 21 தஜ்ஜாலின் தன்ரமயும், மதீனா நக ருக்குள் நுரழய முடியாமல் 

அவனுக் குத் தரட விதிக்கப்படுவதும், அவன் இரைநம்பிக்ரகயாளர் ஒருவரைக் 

தகான்றுவிட்டு உயிர்ப்பிப்பதும்.  

5631 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் ஒரு நாள் தஜ்ஜாரலக் குைித்து நீண்ட ஹதீஸ் ஒன்ரை 

அைிவித்தார்கள். (அவரனப் பற்ைி) எங்களுக்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் அைிவித்தவற்ைில் பின்வரும் தகவலும் அடங்கும்: மதீனாவின் 

பாரதகளில் நுரழவது தரட தெய்யப்பட்டிருக்கும் நிரலயில் தஜ்ஜால் 

வருவான். மதீனாரவயடுத்து (ெிரியா நாட்டுத் திரெயில்) உள்ள உவர் நிலம் 

ஒன்ைில் அவன் தங்குவான். அந்நாளில் "மக்களிகலகய ெிைந்தவைான ஒரு மனிதர்' 

அல்லது "மக்களிகலகய ெிைந்தவர்களில் ஒரு மனிதர்' அவரன கநாக்கிப் 

புைப்பட்டுச் தென்று, "எவனது தெய்திரய அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

எங்களுக்கு முன்னைி விப்புச் தெய்தார்ககளா அந்த தஜ்ஜால் நீதான் என்று நான் 
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உறுதி கூறுகிகைன்'' என்று கூறுவார். அப்கபாது தஜ்ஜால், "நான் இவரனக் 

தகான்றுவிட்டுப் பிைகு உயிைாக்கிவிட்டால் அப்கபாதுமா (நான் இரைவன் எனும்) 

என் விையத்தில் ெந்கதகம் தகாள்வரீ்கள்?'' என்று (மக்களிடம்) ககட்பான். மக்கள், 

"இல்ரல' என்று பதிலளிப்பார்கள். உடகன அவன் அம் மனிதரைக் தகான்றுவிட்டு 

உயிர்ப்பித்துக் காட்டுவான். அந்த மனிதர் உயிர் தபற்தைழுந் ததும், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் இன்று உன்ரன அைிந்துதகாண்டரதவிட 

கவதைப்கபாதும் நன்ைாக அைிந்துதகாண்ட தில்ரல'' என்று தொல்வார். உடகன 

தஜ்ஜால் அந்த மனிதரைக் தகான்றுவிட விரும்புவான். ஆனால், அவருக்தகதிைாக 

அவனுக்கு அதிகாைம் வழங்கப்படாது.58 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அபூஇஸ்ஹாக் இப்ைாஹமீ் பின் 

சுஃப்யான் (ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: அந்த மனிதர் "களிர்' (அரல) 

அவர்கள்தான் என்று தொல்லப்படுகிைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூெயதீ் அல்குத்ரீ 

(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 

வந்துள்ளது. 

 5632 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தஜ்ஜால் புைப்பட்டு 

வரும்கபாது இரைநம்பிக்ரகயாளர்களில் ஒருவர் அவரன கநாக்கிச் தெல் வார். 

அப்கபாது அவரை ஆயுதகமந்திய தஜ்ஜாலின் பாதுகாப்புப் பரடயினர் 

எதிர்தகாண்டு, "எங்கக தெல்கிைாய்?'' என்று ககட்பார்கள். அந்த மனிதர், 

"(இப்கபாது) புைப்பட்டிருக்கும் இந்த மனிதரன கநாக்கிச் தெல்கிகைன்'' என்று 

பதிலளிப்பார். அதற்கு அவர்கள், "நம் இரைவரன (தஜ்ஜாரல) நீ 

நம்பவில்ரலயா?'' என்று ககட்பார்கள். அந்த மனிதர், "நம் இரைவன் யார் என்பது 

ததரியாதது அல்ல'' என்று கூறுவார். அதற்கு அவர்கள், "இவரனக் தகால்லுங்கள்'' 

என்று கூறுவார்கள். அப்கபாது அவர்களில் ெிலர் ெிலரிடம், "உங்கள் இரைவன் 

(தஜ்ஜால்), யாரையும் தானின்ைி தகால்லக் கூடாததன உங்களுக்குத் தரட 

விதிக்கவில்ரலயா?'' என்று கூறுவார் கள். ஆககவ, அவர்கள் அந்த மனிதரை 

தஜ்ஜாலிடம் தகாண்டுதெல்வார்கள். அந்த இரைநம்பிக்ரகயாளர் தஜ்ஜாரலக் 

காணும் கபாது, "மக்ககள! இவன்தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

குைிப்பிட்ட தஜ்ஜால் ஆவான்'' என்று தொல்வார். உடகன தஜ்ஜாலின் 
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உத்தைவின்கபரில், அவர் பிடித்துக் தகாண்டுவைப்பட்டு (தூண் களுக்கிரடகய) 

நிறுத்தப்படுவார். "இவரனப் பிடித்து இவனது தரலரயப் பிளந்துவிடுங் கள்'' 

என்று அவன் கட்டரளயிடுவான். அப்கபாது அவர், முதுகும் வயிறும் வஙீ்கும் 

அளவுக்கு அடிக்கப்படுவார். பிைகு தஜ்ஜால், "என்மீது நீ நம்பிக்ரக 

தகாள்ளவில்ரலயா?'' என்று ககட்பான். அதற்கு அந்த மனிதர், "நீ தபரும் 

தபாய்யன் "மெீஹ்' ஆவாய்'' என்று கூறுவார். பிைகு அவைது உச்ெந்தரலயில் 

ைம்பத்ரத ரவத்து அறுத்து அவருரடய இரு கால்கள்வரை தனித் தனிகய 

பிளக்கும்படி கட்டரள யிடப்படும். அவ்வாகை தெய்து (அவைது உடரல இரு 

துண்டுகளாக்கியதும்) அவ்விரு துண்டுகளுக் கிரடயில் தஜ்ஜால் நடந்து 

வருவான். பிைகு அந்த உடரலப் பார்த்து, "எழு'' என்பான். உடகன அந்த மனிதர் 

(உயிர் தபற்று) கநைாக எழுந்து நிற்பார். பிைகு அவரிடம், "என்மீது நம்பிக்ரக 

தகாள்கிைாயா?'' என்று தஜ்ஜால் ககட்பான். அதற்கு அந்த மனிதர், "உன்ரனப் பற்ைி 
இன்னும் கூடுதலாககவ நான் அைிந்துதகாண்கடன்'' என்று தொல்வார். பிைகு அந்த 

மனிதர், "மக்ககள! (இவன் இவ்வாதைல்லாம் தெய்வதால் இவரன இரைவன் என 

நம்பிவிடாதீர்கள்.) இவன் எனக்குப் பிைகு மக்களில் கவதைவரையும் எதுவும் 

தெய்ய முடியாது'' என்று கூறுவார். உடகன தஜ்ஜால் அவரை அறுப்பதற்காகப் 

பிடிப்பான். ஆனால், அப்கபாது அவைது பிடரியிலி ருந்து காரை எலும்புவரையுள்ள 

பகுதி தெம்பாக மாைிவிடும். ஆககவ, அவனால் அவரை ஒன்றும் தெய்ய 

முடியாது. பிைகு தஜ்ஜால் அந்த மனிதரின் ரககரளயும் கால்கரளயும் பிடித்துத் 

தூக்கி தயைிவான். அந்த மனிதரை தஜ்ஜால் தநருப்பில் தூக்கிதயைிந்துவிட்டான் 

என மக்கள் எண்ணிக் தகாள்வார்கள். ஆனால், அவர் தொர்க்கத்தில்தான் 

வெீப்பட்டிருப்பார். "இந்த மனிதர்தான் அகிலத்தின் அதிபதி யான அல்லாஹ்விடம் 

மக்களிகலகய மகத் தான உயிர்த்தியாகம் தெய்தவர் ஆவார்'' என்றும் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள் கூைினார்கள். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ 

(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 22 வல்லரமரயம் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ்வுக்கு தஜ்ஜால் மிகவும் 

ொதாைணமானவகன! 
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 5633 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 

தஜ்ஜாரலப் பற்ைி நான் ககட்(டுத் ததரிந்துதகாண்)டரதவிட அதிகமாக 

கவதைவரும் ககட்(டுத் ததரிந்து தகாண்)டதில்ரல. நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னி 
டம், "அவரனக் குைித்து உமக்தகன்ன ெிைமம்? அவனால் உமக்தகந்தத் தீங்கும் 

இல்ரல'' என்ைார்கள். நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (அவரனக் குைித்து 

அச்ெம்தான். ஏதனனில்,) தஜ்ஜாலுடன் (மரலயளவு) உணவும் நதிகளும் இருக்கும் 

என்று மக்கள் கூறுகிைார்கள்'' என்கைன். "(இது என்ன பிைமாதம்? அவன் மூலம் 

அல்லாஹ் எரததயல்லாம் காட்டவிருக்கிைாகனா) அவற்ரைவிட இரவ 

அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் ொதாைணமானரவகய!'' என்று தொன்னார்கள்.59 

 5634 முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 

தஜ்ஜாரலக் குைித்து நான் வினவியரதவிட அதிகமாக கவதைவரும் 

வினவியதில்ரல. நபி (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "உமது ககள்வி என்ன?'' என்று 

ககட்டார்கள். நான், "தஜ்ஜாலுடன் மரலயளவு தைாட்டியும் இரைச்ெியும் நதியளவு 

நீரும் இருக்கும் என்று மக்கள் கூறுகிைார்கள்'' என்கைன். அதற்கு நபி (ஸல்) 

அவர்கள், "(இது என்ன பிைமாதம்? அவன் மூலம் அல்லாஹ் எரததயல்லாம் 

காட்டவிருக்கிைாகனா) அவற்ரைவிட இரவ அல்லாஹ்வுக்கு மிகவும் 

ொதாைணமானரவகய'' என்று தொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் முஃகீைா பின் 

ைுஅபா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் ஆறு அைி விப்பாளர்ததாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் யஸீத் பின் ஹாரூன் (ைஹ்), அவர்களது 

அைிவிப்பில், என்னிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள் "அன்பு மககன!' என்று கூைி னார்கள் 

எனக் கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 23 தஜ்ஜால் தவளிப்படுவதும், அவன் பூமியில் தங்கியிருப்பதும், ஈொ 

(அரல) அவர்கள் (வானிலிருந்து) இைங்கிவந்து அவரனக் தகான்தைா ழிப்பதும், 

நன்ரமயும் இரைநம்பிக் ரகயும் உள்ளவர்கள் (மரித்துப்)கபாவ தும், 

மக்களிகலகய தீயவர்கள் எஞ்ெி யிருந்து ெிரலகரள வழிபடுவதும், எக்காளம் 

(ஸூர்) ஊதப்பட்டு மண் ணரைகளில் உள்களார் எழுப்பப்படு வதும்.  

2666

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் குழப்பங்களும் மறுமம நாளின்....



 
 
 

5635 யஅகூப் பின் ஆஸிம் பின் உர்வா பின் மஸ்ஊத் அஸ்ஸகஃப ீ(ைஹ்) அவர்கள் 

கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்களிடம் வந்து, 

"யுக முடிவு நாளில் இன்னின்னது நிகழும் எனத் தாங்கள் கூைிவரும் ஹதீஸ் 

என்ன?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் 

"சுப்ஹானல்லாஹ்' (அல்லாஹ் தூயவன்), அல்லது "லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ்' 

(அல்லாஹ்ரவத் தவிை கவறு இரைவனில்ரல), அல்லது இவற்ரைப் கபான்ை 

ஒரு (துதிச்) தொல்ரலக் கூைிவிட்டு, "நான் யாருக்கும் எந்த ஹதீரஸயும் 

ஒருகபாதும் அைிவிக்கக் கூடாது என எண்ணியிருந்கதன். நீங்கள் தவகுவிரைவில் 

ஒரு மகத்தான நிகழ்ச்ெிரயக் காண்பரீ்கள். இரையில்லம் கஅபா எரிக்கப்படும். 

கமலும் இவ்வாறு, இவ்வாறு நடக்கும் என்கை நான் தொன்கனன் எனக் கூைிவிட்டு, 

பின்வருமாறு கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 

தஜ்ஜால் என் ெமுதாயத்தாரிரடகய புைப்பட்டுவந்து, நாற்பதுவரை 

தங்கியிருப்பான். (நாற்பது நாட்களா, அல்லது நாற்பது மாதங்களா, அல்லது 

நாற்பது ஆண்டுகளா என்பது எனக் குத் ததரியவில்ரல.) அப்கபாது அல்லாஹ், 

மர்யமின் புதல்வர் ஈொ (அரல) அவர்கரள அனுப்புவான். அவர்கள் (ொயலில்) 

உர்வா பின் மஸ்ஊத் அவர்கரளப் கபான்ைிருப்பார் கள். அவர்கள் தஜ்ஜாரலத் 

கதடி வந்து அழிப் பார்கள். பிைகு மக்கள் ஏழாண்டுகள் தங்கியி ருப்பார்கள். அன்று 

எந்த இருவருக்கு மிரடகயயும் பரகயுணர்வு இருக்காது. பிைகு அல்லாஹ் ைாம் 

(ெிரியா) நாட்டின் திரெயிலிருந்து குளிர்ந்த காற்று ஒன்ரை அனுப்புவான். 

அப்கபாது பூமியின் மீது தமது உள்ளத்தில் கடுகு மணியளவு நன்ரம, அல்லது 

இரைநம்பிக்ரக (ஈமான்) உள்ள எவைது உயிரையும் அது ரகப்பற்ைாமல் 

விட்டுரவக்காது. எந்த அளவுக்தகன்ைால், உங்களில் ஒருவர் மரலக்கு நடுகவ 

நுரழந்து விட்டாலும் அங்கும் அது நுரழந்து அவைது உயிரைக் ரகப்பற்றும். 

இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைியரத நான் ககட்கடன். 

கமலும், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பிைகு (தீரமகரள 

கநாக்கி) விரைந்து தெல்வதில் பைரவகரளயும் குணத்தில் மிருகங்கரளயும் 

ஒத்த தீய மனிதர்ககள எஞ்ெி யிருப்பார்கள். அவர்கள் எந்த நன்ரமரயயும் 

அைியவுமாட்டார்கள். எந்தத் தீரமரயயும் மறுக்கவு மாட்டார்கள். அப்கபாது 

அவர்களிரடகய ரைத்தான் காட்ெியளித்து, "நீங்கள் (எனக்குப்) பதிலளிக்க 
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மாட்டீர்களா?'' என்று ககட்பான். அந்த மக்கள், "நீ என்ன உத்தைவிடுகிைாய்?'' என்று 

ககட்பார்கள். அப்கபாது ரைத்தான், ெிரலகரள வழிபடுமாறு உத்தைவிடுவான். 

இவ்வாறு அவர்கள் (ெிரலவழிபாடு தெய்துதகாண்டு) இருக்கும்கபாது அவர்களின் 

வாழ்வாதாைம் தாைாளமானதாய் இருக்கும். அவர்களின் வாழ்க்ரக 

தெழிப்பானதாக இருக்கும். பிைகு எக்காளம் (ஸூர்) ஊதப்படும். அரதக் ககட்கும் 

ஒவ்தவாருவரின் கழுத்தும் ஒரு பக்கம் ொயும்; மறுபக்கம் உயரும். (அதாவது 

சுயநிரனவிழந்து மூர்ச்ரெயாகிவிடுவார்கள்.) தமது ஒட்டகத்தின் தண்ணரீ் 

ததாட்டிரயச் தெப்பனிட்டுக்தகாண்டிருக்கும் மனிதர் ஒருவகை அந்தச் ெப்தத்ரத 

முதலில் ககட்பார். உடகன அவர் மூர்ச்ரெயாகி (விழுந்து)விடுவார். 

(இரதயடுத்து) மக்கள் அரனவரும் மூர்ச்ரெயாகி விடுவர். பிைகு அல்லாஹ் 

மரழதயான்ரை அனுப்புவான்; அல்லது இைக்குவான். அது "பனித்துளி' அல்லது 

"நிழரலப்' கபான்ைிருக்கும். (அைிவிப்பாளர் நுஅமான் அவர்ககள ஐயப்பாட்டுடன் 

அைிவிக்கிைார்.) உடகன அதன் மூலம் மனிதர்களின் உடல்கள் மீண்டும் 

முரளக்கும். பிைகு மறுபடி யும் ஒரு முரை எக்காளம் (ஸூர்) ஊதப்படும். 

அப்கபாது அவர்கள் அரனவரும் எழுந்து பார்த்துக்தகாண்டிருப்பார்கள். பிைகு 

(மனிதர்க ளிடம்) "மக்ககள! உங்கள் இரைவனிடம் வாருங்கள்'' என்றும், 

(வானவர்களிடம்) "அவர் கரளப் பிடித்து நிறுத்துங்கள்; அவர்கள் விொ ரிக்கப்பட 

கவண்டியவர்கள்'' என்றும் கூைப் படும். பிைகு "நைகத்திற்குச் தெல்லவிருப்பவர் 

கரள (மற்ைவர்கரளவிட்டுத்) தனியாகப் பிரித் திடுங்கள்'' என்று கூைப்படும். 

அப்கபாது "எத்தரன கபரிலிருந்து (எத்தரன கபரை)?'' என்று ககட்கப்படும். அதற்கு 

"(நைகத்திற்குச் தெல்லவிருக்கும்) ஒவ்கவார் ஆயிைம் கபரிலி ருந்தும் 

ததாள்ளாயிைத்துத் ததாண்ணூற்தைான் பது கபரை'' என்று பதிலளிக்கப்படும். 

(பயங்கை சூழ்நிரலயின் காைணத்தால்) பாலகன்கூட நரைத்து 

(மூப்பரடந்து)விடுகின்ை நாள் அது தான்; கரணக்கால் திைக்கப்படும் நாளும் அது 

தான்.  

5636 கமற்கண்ட ஹதீஸ் யஅகூப் பின் ஆஸிம் பின் உர்வா பின் மஸ்ஊத் (ைஹ்) 

அவர்களிட மிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "ஒரு மனிதர் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்களிடம், "யுக முடிவு 
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நாளின்கபாது இன்னின்னது நடக்கும் என்று நீங்கள் கூறுகிைரீ்களா?' என்று 

ககட்டார். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள், "உங்களுக்கு எரதயும் 

அைிவிக்கக் கூடாது என்கை நான் எண்ணியிருந் கதன். இரத மட்டும் கூறுகிகைன்: 

நீங்கள் ெிைிது காலத்திற்குப்பின் மாதபரும் நிகழ்தவான்ரைக் காண்பரீ்கள். அதில் 

இரையில்லம் கஅபா தீக்கிரையாகும்' என்கைா, அல்லது இது கபான்கைா 

கூைினார்கள்'' என ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் ஐயப்பாட்டுடன் அைிவிக்கிைார்கள். 

கமலும் அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் "என் ெமுதாயத்தாரிரடகய தஜ்ஜால் புைப்பட்டுவருவான்...'' என்று கூைி 
கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ள ரதப் கபான்கை அைிவித்தார்கள். அந்த அைிவிப்பில், 

"(ைாம் திரெயிலிருந்து வசீும் அந்தக் குளிர்ந்த காற்று) தம், உள்ளத்தில் கடுகளவு 

இரைநம்பிக்ரக (ஈமான்) உள்ள எந்த மனித(ரின் உயி)ரையும் ரகப்பற்ைாமல் 

விடாது'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. (அதில் தமது உள்ளத்தில் கடுகளவு "நன்ரம' 

அல்லது "இரைநம்பிக்ரக' என்ை ஐயப்பாடு இடம்தபைவில்ரல.) 

அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான முஹம் மத் பின் ஜஅஃபர் (ைஹ்) அவர்கள் 

கூறுகிைார் கள்: இந்த ஹதீரஸ எனக்கு ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் பல முரை 

அைிவித்தார்கள். நானும் இரத அவர்களிடம் (பல முரை) தொல்லிக் 

காட்டியுள்களன்.  

5637 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர் களிடமிருந்து ஒரு ஹதீரஸ மனனமிட்கடன். இதுவரை அரத 

நான் மைக்கவில்ரல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பின் வருமாறு 

கூைியரத நான் ககட்கடன்: (மறுரம நாளின் அரடயாளங்களில்) முதலாவதாக 

தவளிப்படும் அரடயாளம், சூரியன் கமற்கிலிருந்து உதயமாவதும், (பூமி 
யிலிருந்து) ஒரு (அதிெயப்) பிைாணி முற்பகல் கநைத்தில் தவளிப்படுவதும் ஆகும். 

இவ் விைண்டில் எது முதலில் தவளிப்பட்டாலும் மற்தைான்றும் அரதத் 

ததாடர்ந்து தவகுவிரை வில் தவளிப்பட்டுவிடும். - அபூஸுர்ஆ (ைஹ்) அவர்கள் 

கூைியதாவது: மதீனாவில் மர்வான் பின் அல்ஹகமுடன் முஸ்லிம்களில் 

மூன்றுகபர் அமர்ந்து, (மறுரம நாளின்) அரடயாளங்கள் குைித்து மர்வான் 

கூைியரதக் ககட்டுக்தகாண்டிருந்தனர். மர்வான், "(மறுரம நாளின் 
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அரடயாளங்களில்) முதலாவது அரடயாளம் தஜ்ஜால் தவளிப்படுவதாகும்'' 

என்று கூைினார். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள், "(தஜ்ஜாரலப் 

பற்ைி) எரதயும் மர்வான் (எனக்குக்) கூைவில்ரல. நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களிடமிருந்கத (அரதப் பற்ைிய) ஹதீரஸ மனனமிட்கடன். 

இதுவரை அரத நான் மைக்கவில்ரல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூைினார்கள்'' என்று கூைியபடி கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 

அைிவித்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஸுர்ஆ (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத 

மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "மக்கள் மர்வான் 

பின் அல்ஹகம் அருகில் யுக முடிவு நாரளப் பற்ைி கபெிக்தகாண்டிருந்தனர். 

அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் கூைினார்கள் என கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்று 

அைிவித்தார்கள். அதில் "முற்பகல் கநைத்தில் (அந்தப் பிைாணி தவளிப்படும்)'' எனும் 

குைிப்பு இல்ரல.  

பாடம் : 24 (தஜ்ஜாலின் உளவாளி) "ஜஸ்ஸாஸா' பற்ைிய தெய்தி60  

5638 ஆமிர் பின் ைைாஹலீ் அஷ்ைஅப ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் 

ளஹ்ஹாக் பின் ரகஸ் (ைலி) அவர் களின் ெககாதரியும், முந்திய முஹாஜிர்களில் 

ஒருவருமான ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தெவியுற்ை ஹதீஸ் ஒன்ரை 

எனக்கு அைிவியுங்கள். அது (கநைடி யாக) நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதரிடமிருந்து 

ககட்டதாக இருக்க கவண்டும். பிைர் மூலம் ககட்டதாக இருக்க கவண்டாம்'' என்று 

ககட்கடன். அப்கபாது ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) அவர்கள், "நீங்கள் 

விரும்பினால் நிச்ெயமாக அவ்வாகை தெய்கிகைன்'' என்ைார்கள். நான் "ஆம் 

(அவ்வாறுதான் நான் விரும்புகிகைன்); எனக்கு ஹதீஸ் அைிவியுங்கள்'' என்கைன். 

ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் அன்ரைய குரைைி 
இரளஞர்களில் ெிைந்தவர்களில் ஒருவைான முஃகீைாவின் புதல்வருக்கு 

வாழ்க்ரகப்பட்டிருந்கதன். அவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தெய்த 

முதல் கபாரில் காயப்படுத்தப்பட்ட(வர் ஆவ)ôர். (அவர் என்ரன மணவிலக்குச் 

தெய்து) நான் விதரவயாயிருந்தகபாது, என்ரன அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்களின் கதாழர்களில் ஒரு குழுவினர் தபண் ககட்டார்கள். அவர்களில் அப்துர் 

ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைலி) அவர்களும் ஒருவைாவார். அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களும் தம்மால் விடுதரல தெய்யப்பட்ட அடிரமயின் புதல்வைான 

உொமா பின் ரஸத் அவர்களுக் காக என்ரனப் தபண் ககட்டார்கள். அல் 

லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "என்ரன கநெிப்பவர், உொமாரவயும் 

கநெிக்கட்டும்'' என்று கூைிய தெய்திரய நான் அைிந்திருந் கதன். அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் கபெியகபாது, "என் காரியம் உங்கள் ரகயில் 

உள்ளது. நீங்கள் நாடியவ ருக்கு என்ரன மணமுடித்து ரவயுங்கள்'' என்று 

கூைிகனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நீ உம்மு ைரீக்கின் 

இல்லத்துக்குச் தென்று தங்கி இரு'' என்று தொன்னார்கள் - உம்மு ைரீக் (ைலி) 
அவர்கள் அன்ொரிகளில் வெதி பரடத்த தபண்மணியாகவும் அல்லாஹ்வின் 

பாரதயில் தபருமளவில் தெலவு தெய்யக்கூடியவைாகவும் இருந்தார். அவைது 

இல்லத்தில் விருந்தாளிகள் தங்குவார்கள்.- "அவ்வாகை தெய்கிகைன்'' என்று நான் 

கூைிகனன். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(கவண்டாம்;) அப்படிச் 

தெய்யாகத! உம்மு ைரீக் ஏைாளமான விருந்தாளிகரள உபெரிக்கும் ஒரு 

தபண்மணி ஆவார். உன் முகத்திரைகயா உன் கரணக்காலிலிருந்து ஆரடகயா 

விலகியிருக்க, நீ விரும்பாத ெிலவற்ரை மக்கள் பார்க்கும் நிரல ஏற்படுவரத 

நான் தவறுக்கிகைன். எனகவ, நீ உன் தந்ரதயின் ெககாதைைான (அம்ர் - உம்மு 

மக்தூம் தம்பதியரின் புதல்வைான) அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் உம்மி மக்தூம் 

அவர்களின் இல்லத்துக்குச் தென்று தங்கியிரு'' என்று கூைினார்கள். 

(அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் உம்மி மக்தூம் குரைைிக் குலத்திலுள்ள பனூ 

ஃபிஹ்ர் கிரளரயச் கெர்ந்தவர் ஆவார். அந்தக் குடும்பத்தில் ஒருவைாக ஃபாத்திமா 

பின்த் ரகஸ் இருந்தார்.) அவ்வாகை நான் அவைது இல்லத்திற்குச் தென்று 

தங்கிகனன். என் காத்திருப்புக் காலம் ("இத்தா') முடிந்தகபாது அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தபாது அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவர், "கூட்டுத் 

ததாழுரகக்கு வாருங்கள்'' என்று அைிவிப்புச் தெய்வரத நான் தெவியுற்கைன். 

ஆககவ, நான் பள்ளிவாெலுக்குச் தென்கைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களுடன் ததாழுரகரய நிரை கவற்ைிகனன். அப்கபாது நான் ஆண்களின் 

ததாழுரக வரிரெக்குப் பின்னால் உள்ள தபண்களின் ததாழுரக வரிரெயில் 
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இருந்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுரகரய முடித்துச் 

தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்)மீது ெிரித்தபடிகய அமர்ந்தார்கள். 

"ஒவ்தவாருவரும் தாம் ததாழுத இடத்தில் அப்படிகய இருங்கள்'' என்று கூைி 
னார்கள். பிைகு, "நான் உங்கரள ஏன் ஒன்று கூட்டிகனன் என்று உங்களுக்குத் 

ததரியுமா?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதருகம 

நன்கைிந்தவர்கள்'' என்று பதிலளித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! உங்களுக்கு ஆர்வமூட்டுவதற்ககா 

அச்சுறுத் துவதற்ககா நான் உங்கரள ஒன்றுகூட்ட வில்ரல. மாைாக, (மற்தைாரு 

தகவரலச் தொல் வதற்காககவ) உங்கரள ஒன்றுகூட்டிகனன். கிைித்தவ 

மதத்ரதச் கெர்ந்த தமீமுத் தாரீ எனும் ஒரு மனிதர் (என்னிடம்) வந்து வாக் 

குறுதிப் பிைமாணம் அளித்து இஸ்லாத்ரத ஏற்றுக்தகாண்டார்.61 அவர் என்னிடம் 

ஒரு தெய்திரயச் தொன்னார். அது (தபருங்குழப்பவாதியான) மெீஹுத் தஜ்ஜால் 

குைித்து நான் உங்களிடம் ததரிவித்திருந்த தெய்திக்கு ஒத்திருந்தது. அவர் 

என்னிடம் கூைினார்: நான் "லக்ம்' , "ஜுதாம்' ஆகிய குலங்கரளச் கெர்ந்த முப்பது 

கபருடன் ஒரு கப்பலில் கடல் பயணம் கமற்தகாண்கடன். அப்கபாது கடல் அரல 

ஒரு மாத காலம் எங்கரளக் கடலில் அரலக் கழித்துவிட்டது. பிைகு நாங்கள் 

கடலில் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் (கமற்குத்) திரெயில் ஒரு தீவில் ஒதுங்கிகனாம். 

பிைகு நாங்கள் ெிைிய மைக்கலம் ஒன்ைில் அமர்ந்து அங்கிருந்த தீவுக்குள் 

தென்கைாம். அங்கு (உடல் முழுவதும் அடர்ந்த) முடிகள் நிரைந்த ஒரு பிைாணி 
எங்கரளச் ெந்தித்தது. அதன் முன்பகுதி எது, பின்பகுதி எது என்கை எங்களால் 

அைிய முடியவில்ரல. (உடல் முழுவதும்) முடிகள் நிரைந்திருந்தகத அதற்குக் 

காைணம். அப்கபாது நாங்கள், "உனக்குக் ககடுதான். நீ யார்?'' என்று ககட்கடாம். 

அதற்கு அந்தப் பிைாணி "நான்தான் ஜஸ்ஸாஸா'' என்று தொன்னது. "ஜஸ்ஸாஸா 

என்ைால் என்ன?'' என்று நாங்கள் ககட்கடாம். அதற்கு அந்தப் பிைாணி, 
"கூட்டத்தாகை! இந்த மண்டபத்திற்கு உள்கள இருக்கும் மனிதரை கநாக்கிச் 

தெல்லுங்கள். அவர் உங்கரளப் பற்ைிய தெய்தி அைிய ஆவலாக உள்ளார்'' என்று 

தொன்னது. அந்தப் பிைாணி ஒரு மனிதரனப் பற்ைிக் குைிப்பிட்டரதக் ககட்டு அது 

ரைத்தானாக இருக்குகமா என்று நாங்கள் பயந்துவிட்கடாம். உடகன நாங்கள் 

அந்த மனிதரன கநாக்கி விரைந்து நடந்கதாம். நாங்கள் அந்த மண்ட பத்ரதச் 
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தென்ைரடந்கதாம். அங்கு மாதபரும் உருவமுரடய மனிதன் ஒருவன் 

இருந்தான். அவரனப் கபான்ை ஒரு பரடப்ரப நாங்கள் ஒருகபாதும் 

கண்டதில்ரல. அவன் ெங்கிலி யால் பிரணக்கப்பட்டிருந்தான். அவனுரடய 

ரககள் அவனது கதாகளாடு கெர்த்து ரவத்து இறுகக் கட்டப்பட்டிருந்தன. 

அவனுரடய முழங்கால்கள் கணுக்கால்ககளாடு கெர்த்துச் ெங்கிலியால் 

பிரணக்கப்பட்டிருந்தன. அவனி டம் நாங்கள், "உனக்குக் ககடுதான். நீ யார்?'' 

என்று ககட்கடாம். "என்ரனப் பற்ைிய தகவரல நிச்ெயம் நீங்கள் 

அைிந்துதகாள்வரீ்கள். (முதலில்) நீங்கள் யார் என்று கூறுங்கள்?'' என்று ககட்டான். 

"நாங்கள் அைபு மக்கள். நாங்கள் கப்பதலான்ைில் கடல் பயணம் கமற்தகாண்கடாம். 

கடல் தகாந்தளிப்பு ஏற்பட்டு ஒரு மாத காலமாகக் கடல் அரல எங்கரள 

அரலக்கழித்துவிட்டது. பிைகு நீயிருக்கும் இந்தத் தீவில் நாங்கள் கரை 

ஒதுங்கிகனாம். பிைகு நாங்கள் ெிைிய மைக்கலம் ஒன்ைில் அமர்ந்து இந்தத் 

தீவுக்குள் நுரழந்கதாம். அப்கபாது உடல் முழுவதும் அடர்ந்த முடிகள் தகாண்ட 

பிைாணி ஒன்று எங்கரளச் ெந்தித்தது. உடல் முழுவதும் முடிகள் நிரைந்திருந்த 

காைணத்தால் அதன் முன்பகுதி எது, பின்பகுதி எது என்று அைிய முடியவில்ரல. 

நாங்கள் "உனக்குக் ககடுதான். நீ யார்?'' என்று ககட்கடாம். அது "நான்தான் 

ஜஸ்ஸாஸா'' என்று தொன்னது. "ஜஸ்ஸாஸா என்ைால் என்ன?'' என்று 

ககட்கடாம். அதற்கு அது, "இந்த மண்டபத்திலுள்ள இந்த மனிதரை கநாக்கிச் 

தெல்லுங்கள். அவர் உங்கரளப் பற்ைிய தெய்திரய அைிய தபரும் ஆவலுடன் 

இருக்கிைார்'' என்று கூைியது. ஆககவதான், நாங்கள் உன்ரன கநாக்கி 
விரைந்துவந்கதாம். அது ரைத்தானாக இருக்கலாம் என்பதால் எங்களால் அச்ெம் 

தகாள்ளாமல் இருக்க முடியவில்ரல'' என்று தொன்கனாம். அப்கபாது அவன், 

"ரபொன் கபரீச்ெந் கதாட்டத்ரதப் பற்ைி எனக்குச் தொல்லுங்கள்'' என்ைான்.62 

"அந்தத் கதாட்டத்தில் நீ எரதப் பற்ைிக் ககட்கிைாய்?'' என்று ககட்கடாம். அதற்கு 

அவன், "அந்தப் கபரீச்ெந் கதாட் டத்தின் மைங்கள் கனிகள் தருகின்ைனவா 

என்பரதப் பற்ைிகய நான் ககட்கிகைன்'' என்ைான். நாங்கள் "ஆம்' என்று பதிலளித் 

கதாம். அவன், "அைிந்துதகாள்ளுங்கள். அது கனிகய தைாத காலம் 

தநருங்கிக்தகாண்டிருக் கிைது'' என்று கூைினான். பிைகு "தபரிய்யா நீர்நிரல பற்ைி 
எனக்குச் தொல்லுங்கள்'' என்று ககட்டான். "அதில் எரதப் பற்ைி நீ ககட்கிைாய்?'' 
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என்று நாங்கள் ககட்கடாம். அதற்கு அவன், "அதில் தண்ணரீ் இருக்கிைதா?'' என்று 

ககட்டான். நாங்கள், "அதில் தண்ணரீ் அதிகமாக இருக்கிைது'' என்று 

பதிலளித்கதாம். அவன், "அைிந்துதகாள் ளுங்கள்: அதிலுள்ள நீர் வற்றும் காலம் 

தநருங்கிவிட்டது'' என்று தொன்னான். பிைகு, "(ைாம் நாட்டிலுள்ள) ஸுஃகர் 

நீரூற்ரைப் பற்ைி எனக்குச் தொல்லுங்கள்'' என்று ககட் டான்.63 நாங்கள், "அதில் 

எரதப் பற்ைி நீ ககட்கிைாய்?'' என்கைாம். அதற்கு அவன், "அந்த ஊற்ைில் தண்ணரீ் 

உள்ளதா? அந்த ஊற்றுத் தண்ணைீால் மக்கள் பயிர் தெய்கிைார்களா?'' என்று 

ககட்டான். நாங்கள் "ஆம், அதில் தண்ணரீ் அதிகமாக உள்ளது. அங்குள்ளவர்கள் 

அந்தத் தண்ணைீால் விவொயம் தெய்கிைார்கள்'' என்று தொன்கனாம். பிைகு அவன், 

"எழுத்தைிவற்ை மக்களின் இரைத்தூதர் பற்ைி எனக்குச் தொல்லுங்கள். அவர் 

(இப்கபாது) என்ன தெய்கிைார்?'' என்று ககட்டான். நாங்கள், "அவர் மக்காவிலிருந்து 

புைப்பட்டுச் தென்று யஸ்ரிபில் (மதீனாவில்) தங்கியிருக்கிைார்'' என்று 

பதிலளித்கதாம். அவன், "அவருக்கும் அைபியருக்குமிரடகய கபார் நடந்ததா?'' 

என்று ககட்டான். நாங்கள், "ஆம்' என்கைாம். அவன், "அவர்கரள அவர் என்ன 

தெய்தார்?'' என்று ககட்டான். நாங்கள், "அவர், தம் அருகிலுள்ள அைபியரை தவற்ைி 
தகாண்டுவிட்டார். அைபியர் அவருக்குக் கட்டுப்பட்டு விட்டனர்'' என்று 

தொன்கனாம். அதற்கு அவன், "அப்படித்தான் நடந்ததா?'' என்று ககட்டான். நாங்கள் 

"ஆம்' என்கைாம். அவன், "அைிந்துதகாள்ளுங்கள். அவருக்குக் கட்டுப்பட்டு 

நடப்பகத அவர்களுக்கு நல்லதாகும். (இனி) நான் என்ரனப் பற்ைி உங்களுக்குச் 

தொல்கிகைன்: நான்தான் மெீஹ் (அத்தஜ்ஜால்) ஆகவன். நான் (இங்கிருந்து) 

புைப்பட அனுமதிக்கப்படும் நாள் தநருங்கிக்தகாண்டிருக்கிைது. நான் புைப்பட்டு 

வந்து, நாற்பது நாட்களில் பூமியில் எந்த ஓர் ஊரையும் விட்டுரவக்காமல் 

பூமிதயங்கும் பயணம் தெய்கவன்; மக்காரவயும் ரதபா ரவயும் தவிை! 

அவ்விைண்டிற்குள்களயும் நுரழவது எனக்குத் தரட விதிக்கப்பட்டுள் ளது. 

அவ்விரு நகைங்களில் ஏகதனும் ஒன்ைில் நுரழய நான் நாடும்கபாததல்லாம் 

என்ரன கநாக்கி வானவர் ஒருவர் வருவார். அவைது ரகயில் உருவிய வாள் 

இருக்கும். (அரத ரவத்து) அதற்குள் நுரழய விடாமல் அவர் என்ரனத் 

தடுத்துவிடுவார். அதன் ஒவ்தவாரு நுரழவாயிலிலும் வானவர் ஒருவர் இருந்து, 

அரதக் காவல் காத்துக்தகாண்டிருப்பார்'' என்று கூைினான். இரதக் கூைியபின் 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தம்மிடமிருந்த ரகத்தடியால் 

தொற்தபாழிவு கமரடமீது குத்தியவாறு இது -அதாவது மதீனா நகைம்-தான் ரதபா; 

இதுதான் ரதபா; இதுதான் ரதபா'' என்று கூைிவிட்டு, "இரதப் பற்ைி நான் 

உங்களுக்கு (முன்கப) அைிவித்துள்களன் அல்லவா?'' என்று ககட்டாôர்கள். மக்கள், 

"ஆம் (அைிவித்தீர்கள்)'' என்று பதிலளித்தனர். "தமீமுத் தாரீ தொன்ன இந்தச் 

தெய்தி, தஜ்ஜாரலப் பற்ைியும் மதீனா மற்றும் மக்கா பற்ைியும் நான் ஏற்தகனகவ 

உங்களிடம் நான் கூைியிருந்ததற்கு ஒப்பகவ அரமந்திருக்கிைது'' என்று 

கூைினார்கள். பிைகு அைிந்துதகாள்ளுங்கள்: அ(ந்தத் தீவான)து, ைாம் நாட்டுக் 

கடலில், அல்லது யமன் நாட்டுக் கடலில் உள்ளது. இல்ரல; அது கிழக்குப் பகுதிக் 

கடலில் உள்ளது. அது கிழக்குப் பகுதிக் கடலில் உள்ளது. அது கிழக்குப் பகுதி 
கடலில் உள்ளது'' என்று (அறுதியிட்டுச்) தொன்னார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் இரதக் கூறும்கபாது கிழக்குத் திரெரய கநாக்கி தமது கைத்தால் 

ரெரக தெய்தார்கள். ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரத 

நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்கத மனனமிட்கடன். இந்த 

ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5639 ைஅப ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம் (அவர்களது இல்லத்திற்குச்) தென்கைாம். அவர்கள் எங்களுக்கு 

"ருதப் இப்னு தாப்' எனப்படும் கபரீச்ெம் பழங்கரள அன்பளிப்பாக வழங்கினார்கள். 

ததாலி இல்லாத ககாதுரம மாவால் தெய்யப்பட்ட ஒரு வரக பானத் ரதயும் 

அருந்தக் தகாடுத்தார்கள். அப்கபாது அவர்களிடம் நான், "மூன்று "தலாக்'கும் 

தொல்லப்பட்டு (தலாக்ரக முடிவுக்குக் தகாண்டுவைப்பட்டு)விட்ட தபண் எங்கக 

"இத்தா' இருப்பாள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள் கூைினார்கள்: என் கணவர் 

என்ரன மூன்று "தலாக்' தொல்லி (முற்ைிலுமாக விடுவித்து)விட்டார். அப்கபாது 

நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ரன என் குடும்பத்தாரிடம் தங்கி "இத்தா' கமற்தகாள்ள 

அனுமதியளித் தார்கள். அப்கபாது மக்களிரடகய, "கூட்டுத் ததாழுரக 

நரடதபைப்கபாகிைது'' என்று அைிவிப்புச் தெய்யப்பட்டது. அப்கபாது (பள்ளி 
வாெரல கநாக்கி) நடந்துதென்ைவர்களுடன் நானும் தென்று தபண்களின் 

வரிரெயில் முதல் வரிரெயில் இருந்கதன். அது ஆண்களின் வரிரெயில் இறுதி 
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வரிரெக்கு அடுத்திருந்தது. அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் தொற் தபாழிவு கமரட 

(மிம்பர்)மீதிருந்தபடி, "தமீமுத் தாரியின் தந்ரதயின் ெககாதைர் குலத்ரதச் கெர்ந்த 

ெிலர் கடல் பயணம் கமற்தகாண்டனர்...'' என்று ததாடங்கி கமற்கண்ட ஹதீஸில் 

உள்ளபடி அைிவித் தார்கள். இந்த அைிவிப்பில், "அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் 

தம்மிடமிருந்த ரகத்தடிரயப் பூமிரய கநாக்கிச் ொய்த்தவாறு, "இதுதான் ரதபா - 

அதாவது மதீனா' என்று கூைியரத இப்கபாதும் நான் பார்ப்பரதப் கபான்றுள்ளது'' 

என்று கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

5640 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 

கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

"தமீமுத் தாரீ அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, தாம் 

கடல் பயணம் கமற்தகாண்டகபாது (கடல் தகாந்தளித்து அவர்களது) கப்பல் 

திரெமாைி ஒரு தீவில் ஒதுங்கியதாகவும், அப்கபாது (குடி)தண்ணரீைத் கதடியபடி 

அவர்கள் அந்தத் தீவுக்குள் கபானதாக வும், அப்கபாது தமது முடிரய 

இழுத்துக்தகாண்டு வந்த ஒரு மனிதரனச் ெந்தித்ததாகவும் கூைினார் கள்'' என்று 

இடம்தபற்றுள்ளது. மற்ைரவ கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 

இடம்தபற்றுள்ளன. "அந்த மனிதன், கவனியுங்கள்: எனக்குப் புைப்படுவதற்கு 

அனுமதியளிக்கப்படும்கபாது எல்லா ஊர்களிலும் என் பாதத்ரதப் பதிப் கபன்; 

ரதபா (எனும் மதீனா) தவிை'' என்று கூைினான் என்றும், "அப்கபாது அல்லாஹ் 

வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமீமுத் தாரீ தம் மிடம் கூைியரத மக்களிரடகய 

ததரிவித்து விட்டு, இதுதான் ரதபா; அவன்தான் தஜ்ஜால்'' என்று கூைியதாகவும் 

இடம்தபற்றுள்ளது.  

5641 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஃபாத்திமா பின்த் ரகஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 

மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள் ளது. அதில், 

"அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்) மீதமர்ந்து, 

மக்ககள! தமீமுத் தாரீ என்னிடம், தம் ெமுதாயத்தாரில் ெிலர் தமக்குரிய கப்ப 

தலான்ைில் கடல் பயணம் கமற்தகாண்டதாக வும், அப்கபாது கப்பல் 

உரடந்துவிட்டதாக வும், உடகன அவர்களில் ெிலர் கப்பலில் இருந்த 

பலரககளில் ஒன்ைில் ஏைி கடலிலி ருந்து ஒரு தீவுக்குச் தென்ைதாகவும் ததரிவித் 
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தார்'' என்று கூைியதாக ஹதீஸ் ஆைம்பிக்கிைது. ததாடர்ந்து கமற்கண்ட ஹதீஸில் 

உள்ளரதப் கபான்கை காணப்படுகிைது.  

5642 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் மக்காரவயும் 

மதீனாரவயும் தவிை தஜ்ஜாலின் கால் படாத எந்த ஊரும் இைாது. மதீனாவின் 

ஒவ்தவாரு நுரழவாயிலிலும் வானவர்கள் அணிவகுத்து நின்று மதீனாரவப் 

பாதுகாப்பார்கள். ஆககவ, தஜ்ஜால் (மதீனாவுக்கு தவளியிலுள்ள) உவர் நிலத்தில் 

இைங்கித் தங்குவான். அப்கபாது மதீனா மூன்று முரை குலுங்கும். உடகன 

மதீனாவிலிருந்து ஒவ்தவாரு இரைமறுப்பாளனும் நயவஞ்ெகனும் அவரன 

கநாக்கிப் புைப்பட்டுவருவார்கள். இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.64 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 

மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "ஆககவ, 

தஜ்ஜால் "அல்ஜுருஃப்' எனும் இடத்திலுள்ள உவர் நிலத்திற்குச் தென்று, தனது 

கூடாைத்ரத அரமப்பான். அப்கபாது ஒவ்தவாரு நயவஞ்ெகனும் நயவஞ் ெகியும் 

அவரன கநாக்கி (மதீனாவிற்குள்ளி ருந்து) புைப்பட்டுவருவார்கள்'' என்று இடம் 

தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 25 தஜ்ஜாரலப் பற்ைிய இன்னும் ெில தகவல்கள்  

5643 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தஜ்ஜாரலப் 

பின்ததாடர்ந்து "அஸ்பஹான்' (ஈைான்) நாட்ரடச் கெர்ந்த யூதர்களில் எழுபதா 

யிைம் கபர் வருவார்கள். அப்கபாது அவர்கள் "தயாலிொ' எனும் (ககாடு கபாட்ட 

தகட்டியான) ஒரு வரக ஆரட அணிந்திருப்பார்கள்.65 இரத அனஸ் பின் மாலிக் 

(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

5644 உம்மு ைரீக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், "மக்கள் 

தஜ்ஜாலிடமிருந்து தவருண்கடாடி மரலகளுக்குச் தென்றுவிடுவார் கள்'' என்று 

கூைக் ககட்கடன். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (இரைவழியில் 

கபாைாடும்) அைபியர் அப்கபாது எங்கக இருப்பார்கள்?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு 

நபி (ஸல்) அவர்கள், "அப்கபாது அவர்கள் மிகக் குரைவான 

எண்ணிக்ரகயிகலகய இருப்பார்கள்'' என்று பதிலளித் தார்கள். - கமற்கண்ட 
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ஹதீஸ் உம்மு ைரீக் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கவறு இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5645 அபுத்தஹ்மா (ைஹ்), அபூகத்தாதா (ைலி) உள்ளிட்ட ஒரு குழுவினர் 

கூைியதாவது: நாங்கள் ஹிைாம் பின் ஆமிர் (ைலி) அவர்கரளக் கடந்து இம்ைான் 

பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்களிடம் தெல்கவாம். ஒரு நாள் ஹிைாம் (ைலி) 
அவர்கள், "நீங்கள் என்ரனக் கடந்து ெில மனிதரை கநாக்கிச் தெல்கிைரீ்கள். 

அவர்கள் என்ரனவிட அதிக மாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 

அரவயில் இருந்ததுமில்ரல; என்ரனவிட அதிகமாக அவர்களிடமிருந்து 

ஹதீஸ்கரளச் தெவியுற்ைதுமில்ரல. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"(முதல் மனிதர்) ஆதம் (அரல) அவர்கரளப் பரடத்தது முதல் யுக முடிவு நாள் 

ஏற்படும் வரை தஜ்ஜாரலவிட (குழப்பத்ரத ஏற்படுத்து கின்ை) மிகப் தபரும் 

பரடப்கபதும் இல்ரல' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். இரத 

ஹுரமத் பின் ஹிலால் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

5646 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஹுரமத் பின் ஹிலால் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத 

மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "என் 

கூட்டத்ரதச் கெர்ந்த மூன்றுகபர் தகாண்ட ஒரு குழுவினர் என்னிடம் கூைினர். 

அவர்களில் அபூகத்தாதா (ைலி) அவர்களும் ஒருவைாவார். நாங்கள் ஹிைாம் பின் 

ஆமிர் (ைலி) அவர்கரளக் கடந்து இம்ைான் பின் ஹுரஸன் (ைலி) அவர்களிடம் 

தெல்கவாம்'' என்று கூைியதாக ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் 

கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம் தபற்றுள்ளன. அதில், 

("தஜ்ஜாரலவிட மிகப் தபரும் பரடப்பு' என்பதற்குப் பதிலாக) "தஜ்ஜாரலவிட 

மிகப் தபரும் பிைச்ெிரன' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. 

 5647 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆறு அரடயாளங்கள் 

நரடதபறுவதவற்குமுன் விரைந்து நற்தெயல் புரியுங்கள். சூரியன் கமற்கி 
லிருந்து உதித்தல், அல்லது புரக, அல்லது தஜ்ஜால், அல்லது (அதிெயப்) பிைாணி, 
அல்லது தனிப்பட்ட முரையில் உங்களுக்கு ஏற்படும் மைணம், அல்லது 

2678

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் குழப்பங்களும் மறுமம நாளின்....



 
 
 

ஒட்டுதமாத்தமாக ஏற்படும் (யுக) முடிவு. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5648 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆறு அரடயாளங்கள் ஏற்படுவதற்கு முன் 

விரைந்து நற்தெயல் புரியுங்கள். 1. தஜ்ஜால் 2. புரக. 3. பூமியிலிருந்து தவளிப் 

படும் (அதிெயப்) பிைாணி 4. சூரியன் கமற்கிலி ருந்து உதயமாதல் 5. 

ஒட்டுதமாத்தமாக ஏற்படும் (யுக முடிவு) விையம் 6. தனிப்பட்ட முரையில் 

உங்களில் ஒருவருக்கு ஏற்படும் இைப்பு. இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 

கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 26 தகாந்தளிப்பான காலத்தில் (இரைவரன) வழிபடுவதன் ெிைப்பு  

5649 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தகாந்தளிப்பான காலத்தில் இரைவரன 

வழிபடுவது, (நற்பலனில்) என்னிடம் நாடு துைந்து (ஹிஜ்ைத்) வருவரதப் 

கபான்ைதாகும். இரத மஅகில் பின் யொர் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த 

ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

மஅகில் பின் யொர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

 

 

பாடம் : 27 யுக முடிவு நாள் தநருங்குதல்  

5650 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மனிதர்களில் தீயவர்கள்மீகத யுக முடிவு 

நாள் ஏற்படும். (அதற்கு முன்கப நல்லவர்கள் அரனவரும் மரைந்துவிடுவர்.) 

இரத அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

5651 ெஹ்ல் பின் ெஅத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், தமது 

தபருவிைலுக்கு அடுத்த (சுட்டு) விைரலயும் நடுவிைரலயும் (இரணத்துக் காட்டி) 

ரெரக தெய்து, "நானும் யுக முடிவு நாளும் இகதா இரதப் கபான்று 
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(தநருக்கமாககவ) அனுப்பப்பட்டுள்களாம்'' என்று கூைியரதக் ககட்கடன்.66 இந்த 

ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5652 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், "நானும் யுக முடிவு நாளும் இகதா இந்த (சுட்டு விைல், நடு விைல் 

ஆகிய) இரு விைல்கரளப் கபான்று (தநருக்கமாககவ) அனுப்பப்பட்டுள்களாம்'' 

என்று கூைி னார்கள்.67 இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ைுஅபா (ைஹ்) 

அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: கத்தாதா (ைஹ்) அவர்கள் இந்த ஹதீரஸ (எனக்கு) 

அைிவிக்கும்கபாது, "(உயைத்தில் அவ்விைல்க ளில்) ஒன்ரைவிட மற்தைான்று 

உயர்ந்திருப்பரதப் கபான்று'' என்று கூைினார்கள். அரத அனஸ் (ைலி) அவர்கள் 

கூைியதாகத் ததரிவித்தார்களா, அல்லது தாமாககவ கூைினார்களா என்பது 

எனக்குத் ததரியவில்ரல. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 

வந்துள்ளது.  

5653 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"நானும் யுக முடிவு நாளும் இவ்வாறு அனுப் பப்பட்டுள்களாம்'' என்று 

கூைினார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான ைுஅபா (ைஹ்) அவர்கள் 

இரத அைிவிக்கும் கபாது, தம் சுட்டு விைரலயும் நடுவிைரலயும் இரணத்து 

(இவ்வாறு என்று) ரெரக தெய்து காட்டினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர் 

களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர்களி டமிருந்கத கமலும் இரு 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5654 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

தம் சுட்டு விைரலயும் நடுவிைரலயும் இரணத் தவாறு "நானும் யுக முடிவு 

நாளும் இவ்விரு விைல்கரளப் கபான்று அனுப்பப்பட்டுள் களாம்'' என்று 

கூைினார்கள்.  

5655 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: கிைாமவாெிகள் அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களிடம் வரும்கபாது யுக முடிவு நாரளப் பற்ைி, "அது எப்கபாது 
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வரும்?'' என்று ககட்பார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், அம்மக் 

களிகலகய வயதில் மிகச் ெிைிய மனிதரைப் பார்த்து, "இகதா இவர் உயிருடன் 

வாழ்ந்தால் இவர் முதுரமரய அரடயாமல் இருக்கும்கபாகத உங்களின் யுக 

முடிவு (இைப்பு) நாள் ெம்பவிக்கும்'' என்று கூறுவார்கள்.68 இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5656 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 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 ெிறுவரைக் காட்டி), "இந்தச் ெிறுவர் உயிருடன் வாழ்ந்து, 

அவருக்கு முதுரமப் பருவம் ஏற்படாமலிருக்கும் நிரல யில் யுக முடிவு நாள் 

வைலாம்'' என்று கூைி னார்கள்.  

5657 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் நபி (ஸல்) 

அவர்களிடம், "யுக முடிவு நாள் எப்கபாது வரும்?'' என்று ககட் டார். நபி (ஸல்) 

அவர்கள் ெிைிது கநைம் (பதில ளிக்காமல்) அரமதியாக இருந்தார்கள். பிைகு தமக்கு 

முன்னாலிருந்த "அஸ்த் ைனூஆ' குலத்ரதச் கெர்ந்த ெிறுவர் ஒருவரைக் கூர்ந்து 

பார்த்துவிட்டு, "இவருக்கு வாழ்நாள் கிரடத்து, முதுரமப் பருவம் 

ஏற்படாமலிருக்கும்கபாது யுக முடிவு நாள் வரும்'' என்று தொன்னார்கள். அந்தச் 

ெிறுவர் அன்று என் வயததாத்தவர்களில் ஒருவைாக இருந்தார்.  

5658 அனஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முஃகீைா பின் ைுஅபா (ைலி) அவர்களின் 

அடிரமகளில் ஒருவர் (எங்கரளக்) கடந்து தென்ைார். அவர் என் 

வயததாத்தவர்களில் ஒருவைாக இருந்தார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"இவைது வாழ்நாள் தள்ளிப்கபாய் இவரை முதுரமப் பருவம் அரடவதற்கு 

முன்கப யுக முடிவு நாள் வந்துவிடும்'' என்று தொன்னார்கள்.69  

5659 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஒரு மனிதர் தமது ஒட்டகத்தில் பால் 

கைந்து அந்தப் பாத்திைத்ரதத் தமது வாயருகக தகாண்டுதென்ைிருக்கமாட்டார். 

அதற்குள் யுக முடிவு ெம்பவித்துவிடும். இரு மனிதர்கள் துணிரய 
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விரித்துப்கபாட்டுப் கபைம் கபெிக் தகாண்டிருப்பார்கள். அவர்கள் கபைத்ரத 

முடிப்பதற்கு முன்கப யுக முடிவு ஏற்பட்டு விடும். ஒரு மனிதர் தமது தண்ணரீ் 

ததாட்டி ரயச் தெப்பனிட்டுக்தகாண்டிருப்பார். அவர் அரத முடிப்பதற்கு முன்கப 

யுக முடிவு ஏற்பட்டுவிடும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 28 இரு எக்காளங்களுக்கும் ("ஸூர்') இரடப்பட்ட காலம்  

5660 அபூஸாலிஹ் ஃதக்வான் அஸ்ஸம்மான் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அந்த இரு எக்காளத்திற்கு (ஸூர்) 

மத்தியில் (இரடப் பட்ட காலம்) நாற்பதாகும்'' என்று கூைியதாக அபூஹுரைைா 

(ைலி) அவர்கள் ததரிவித்தார்கள். அப்கபாது மக்கள், "அபூஹுரைைா அவர்ககள! 

நாட்களில் நாற்பதா?'' என்று ககட்டார்கள். அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள், 

"(இதற்குப் பதில் தொல்வதிலிருந்து) நான் விலகிக்தகாள்கிகைன்'' என்று 

கூைினார்கள். மக்கள், "மாதங்களில் நாற்பதா?'' என்று ககட்டார்கள். அபூஹுரைைா 

(ைலி) அவர்கள், "(மீண்டும் நான் விலகிக்தகாள்கிகைன்'' என்று தொன்னார்கள். 

மக்கள், "வருடங்களில் நாற்பதா?'' என்று ககட்டார்கள். அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் (மீண்டும்), "நான் விலகிக் தகாள்கிகைன் (எனக்கு இது குைித்துத் 

ததரியாது)'' என்று கூைிவிட்டு, "பிைகு அல்லாஹ், வானத்திலிருந்து ஒரு நீரை 

இைக்குவான். உடகன இ(ைந்துகபான)வர்கள் பச்ரெப் புற்பூண்டுகள் 

முரளப்பரதப் கபான்று எழுவார்கள். மனிதனின் எல்லா உறுப்புகளும் 

(மண்ணுக்குள்) மக்கிப்கபாய் விடும்; ஒகை ஒரு எலும்ரபத் தவிை! அது (அவனது 

முதுகுத்தண்டின் கவர்ப் பகுதியிலிருக்கும்) உள்வால் எலும்பின் (அணுவளவு) 

நுனியாகும். அரத ரவத்கத பரடப்பினங்கள் (மீண்டும் மறுரம நாளில்) 

பரடக்கப்படும்'' என்று தொன்னார்கள்.70  

5661 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஆதமின் மகனின் 

(மனிதனின் உடலி லுள்ள) அரனத்துப் பகுதிகரளயும் மண் தின்றுவிடும்; 

மனிதனின் (முதுகுத்தண்டின் கவர்ப் பகுதியிலிருக்கும்) உள்வால் எலும்பின் 

நுனிரயத் தவிை! அரத ரவத்கத அவன் (தன் தாயின் கருவரையில் முதன் 
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முதலாக) பரடக்கப்பட்டான். அதிலிருந்கத அவன் (மீண்டும் மறுரம நாளில்) 

பரடக்கப்படுவான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

5662 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் ஒன்ைாகும். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "மனிதனின் உடலில் எலும்பு ஒன்று 

உள்ளது. அரத பூமி ஒருகபாதும் புெிக்காது. அரத ரவத்கத (மீண்டும்) மறுரம 

நாளில் அவன் பரடக்கப்படுவான்'' என்று தொன்னார்கள். மக்கள், "அது எந்த 

எலும்பு அல்லாஹ்வின் தூதகை?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், "உள்வால் 

எலும்பின் நுனி'' என்று பதிலளித்தார்கள். அத்தியாயம் - 53 : உலகப் 

பற்ைின்ரமயும் தத்துவங்களும்1  

5663 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இவ்வுலகம், 

இரைநம்பிக்ரகயாளர்களுக் குச் ெிரைச்ொரலயாகும்; இரைமறுப்பாளர்க 

ளுக்குச் தொர்க்கச் கொரலயாகும்.2 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

அைிவிக்கிைார்கள்.  

5664 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (புைநகர் மதீனாரவ ஒட்டியுள்ள) 

"ஆலியா'வின் ஒரு பகுதி வழியாக ஒரு கரடத்ததருரவக் கடந்து தென்ைார்கள். 

அவர்களுக்குப் பக்கத்தில் மக்களும் இருந்தார் கள். அப்கபாது அவர்கள், தெத்துக் 

கிடந்த, காதுகள் ெிறுத்த ஓர் ஆட்ரடக் கடந்து தென்ைார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள், அந்த ஆட்ரட எடுத்து, அதன் (ெிைிய) காரதப் பிடித்துக்தகாண்டு, 

"உங்களில் யார் இரத ஒரு தவள்ளிக் காசுக்குப் பகைமாக வாங்கிக்தகாள்ள 

விரும்புவார்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், "எதற்குப் பகைமாகவும் அரத 

வாங்க நாங்கள் விரும்பமாட்கடாம்; அரத ரவத்துக்தகாண்டு நாங்கள் என்ன 

தெய்கவாம்?'' என்று ககட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இது 

உங்களுக்குரியதாக இருக்க கவண்டுதமன நீங்கள் விரும்புவரீ்களா?'' என்று 

ககட்டார்கள். மக்கள், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இது உயிகைாடு 
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இருந்தாலும் இது குரையுள்ளதாகும். ஏதனனில், இதன் காது ெிறுத்துக் 

காணப்படுகிைது. அவ்வாைிருக்க, இது தெத்துப் கபாயிருக்கும்கபாது எப்படி 

(இதற்கு மதிப்பிருக்கும்)?'' என்று ககட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "அவ்வாைாயின், அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இந்தச் தெத்த 

ஆட்ரடவிட இவ்வுலகம் அல்லாஹ்வின் கணிப்பில் உங்களுக்கு 

அற்பமானதாகும்'' என்று தொன்னார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜாபிர் பின் 

அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், அப்துல் வஹ்ஹாப் அஸ் ஸகஃப ீ(ைஹ்) 

அவர்களது அைிவிப்பில், "இந்த ஆடு உயிருடனிருந்தால்கூட அதன் காதுகள் 

ெிறுத்திருப்பதன் காைணமாகக் குரையுள்ள தாககவ இருக்கும்'' என்று மக்கள் 

கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

5665 அப்துல்லாஹ் பின் அஷ்ைிக்கீர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 

அவர்கள், "மண்ணரைகரளச் ெந்திக்கும்வரை அதிகமாக (தெல்வத்ரத)த் 

கதடுவது உங்கள் கவனத்ரதத் திரெ திருப்பி விட்டது'' என்று ததாடங்கும் 

(102ஆவது) அத்தியாயத்ரத ஓதிக்தகாண்டிருந்தகபாது, அவர்களிடம் நான் 

தென்கைன். அப்கபாது அவர்கள், "ஆதமின் மகன் (மனிதன்), எனது தெல்வம்; எனது 

தெல்வம்'' என்று கூறுகின்ைான். ஆதமின் மககன! நீ உண்டு கழித்தரதயும் 

உடுத்திக் கிழித்தரதயும் தர்மம் தெய்து மிச்ெப்படுத்தியரதயும் தவிை உனது 

தெல்வத்தில் உனக்குரியது எது?'' என்று ககட்டார்கள்.3 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

அப்துல்லாஹ் பின் அஷ்ைிக்கீர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் மூன்று 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 

தென்கைன்...'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட 

ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன. 

 5666 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: அடியான், "என் 

தெல்வம்; என் தெல்வம்' என்று கூறுகின்ைான். அவனுரடய தெல்வங்களில் 

மூன்று மட்டுகம அவனுக்குரியரவயாகும். அவன் உண்டு கழித்ததும், அல்லது 

உடுத்திக் கிழித்ததும், அல்லது தகாடுத்துச் கெமித்துக்தகாண்டதும்தான் 

அவனுக்கு உரியரவ. மற்ைரவ அரனத்தும் ரகவிட்டுப் கபாகக்கூடியரவயும், 
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மக்களுக் காக அவன் விட்டுச் தெல்லக்கூடியரவயும் ஆகும். இரத அபூஹுரைைா 

(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5667 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவர்கள் கூைினார்கள்: 

இைந்துகபானவரைப் பின்ததாடர்ந்து மூன்று தபாருட்கள் தெல்கின்ைன. அவற்ைில் 

இைண்டு திரும்பிவிடுகின்ைன; ஒன்று மட்டுகம அவருடன் தங்கிவிடுகிைது. 

அவரை அவரு ரடய குடும்பமும் தெல்வமும் அவர் தெய்த தெயல்களும் 

பின்ததாடர்ந்து தெல்கின்ைன. (அவற்ைில்) அவருரடய குடும்பமும் தெல்வ மும் 

திரும்பிவிடுகின்ைன. அவருரடய தெயல் கள் மட்டுகம அவருடன் 

தங்கிவிடுகின்ைன. இரத அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர் கள் அைிவிக்கிைார்கள்.4 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5668 மிஸ்வர் பின் மக்ைமா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: பனூ ஆமிர் பின் லுஅய் 

குலத்தாரின் ஒப்பந்த நண்பரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் பத்ருப் 

கபாரில் கலந்துதகாண்டவருமான அம்ர் பின் அவ்ஃப் (ைலி) அவர்கள் என்னிடம் 

ததரிவித்தார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அபூஉரபதா பின் 

அல்ஜர்ைாஹ் (ைலி) அவர்கரள, "ஜிஸ்யா' (காப்பு) வரி வசூலித்துக் 

தகாண்டுவரும்படி பஹ்ரைனுக்கு அனுப்பினார்கள். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அக்னி ஆைாதரனயாளர்களாயிருந்த) பஹ்ரைன்வாெி 
களுடன் ெமாதான ஒப்பந்தம் தெய்துதகாண்டு, அவர்களுக்கு அலா பின் 

அல்ஹள்ைமீ (ைலி) அவர்கரளத் தரலவைாக நியமித்திருந்தார் கள்.5 அபூஉரபதா 

(ைலி) அவர்கள் (வரி வசூ லித்துக்தகாண்டு) பஹ்ரைனிலிருந்து நிதியுடன் 

(மதீனாவுக்கு) வந்தார்கள். அபூஉரபதா (ைலி) அவர்கள் வந்துவிட்டரதக் 

ககள்விப்பட்ட அன்ொரிகள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தெல்ல, 

அது ெரியாக ஃபஜ்ருத் ததாழுரகயின் கநைமாக இருந்தது. அல்லாஹ் வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்களுடன் அன்ொரிகள் ததாழுரகரய நிரைகவற்ைினார்கள். 

ததாழுரக முடிந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் திரும்ப, அன்ொரிகள் 

தம் எண்ணத்ரதச் ரெரகயால் தவளியிட்டனர். (ஆர்வத்துடன் இருந்த) 

அவர்கரளக் கண்டதும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புன்னரகத்து 
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விட்டு, "அபூஉரபதா ெிைிது நிதியுடன் பஹ்ரைனிலிருந்து வந்துவிட்டார் என்று 

நீங்கள் ககள்விப் பட்டிருக்கிைரீ்கள் என நான் நிரனக்கிகைன்'' என்ைார்கள். அதற்கு 

அன்ொரிகள், "ஆம்; அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று பதிலளித்தார்கள். 

"அவ்வாைாயின், ஒரு நற்தெய்தி. உங்களுக்கு மகிழ்ரவத் தரும் நிகழ்ச்ெி நடக்கும் 

என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம்'' என்று கூைிவிட்டு, "அல்லாஹ்வின் 

மீதாரணயாக! உங்களுக்கு வறுரம ஏற்பட்டுவிடும் என்று நான் அஞ்ெவில்ரல. 

ஆயினும், உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்களுக்கு உலகச் தெல்வம் தாைாளமாகக் 

தகாடுக்கப்பட்ட ரதப் கபான்று உங்களுக்கும் தாைாளமாகக் தகாடுக்கப்பட்டு, 

அதற்காக அவர்கள் ஒருவருக்தகாருவர் கபாட்டியிட்டரதப் கபான்று நீங்களும் 

கபாட்டியிட, (மறுரமயின் எண்ணத்திலிருந்து திருப்பி) அவர்கரள 

அழித்துவிட்டரதப் கபான்று உங்கரளயும் அ(ந்த உலகாரெயான)து 

அழித்துவிடுகமா என்றுதான் நான் அஞ்சுகிகைன்'' என்று கூைினார்கள்.6 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் மிஸ்வர் பின் மக்ைமா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 

மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், ொலிஹ் 

பின் ரகொன் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், ("அவர்கரள அழித்துவிட்டரதப் 

கபான்று உங்கரளயும் அழித்துவிடுகமா' என்பதற்குப் பகைமாக) "அவர்களின் 

கவனத்ரதத் திருப்பிவிட்டரதப் கபான்று உங்களின் கவனத்ரதயும் திருப்பி 
விடுகமா' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

5669 அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "பாைெீகர்களும் கைாமர்களும் உங்களால் 

தவற்ைி தகாள்ளப்படும்கபாது, நீங்கள் எத்தரகய மக்களாய் இருப்பரீ்கள்?'' என்று 

ககட்டார்கள். அதற்கு அப்துர் ைஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ் 

எங்களுக்கு என்ன கட்டரளயிட்டுள்ளாகனா (அதன்படிகய நடந்துதகாள்கவாம்) 

அதன்படிகய கூறுகவாம் (அதாவது நன்ைி கூைி அவரனப் கபாற்று கவாம்)'' என்று 

விரடயளித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கவதைான்றும் 

தெய்யமாட்டீர்களா?'' என்று ககட்டார்கள். பின்னர் "நீங்கள் ஒருவருக் தகாருவர் 

(சுயநலத்துடன்) கபாட்டி கபாட்டுக் தகாள்வரீ்கள். பின்னர் ஒருவருக்தகாருவர் 

தபாைாரம தகாள்வரீ்கள். பின்னர் ஒருவருக்தகாருவர் பிணங்கிக்தகாள்வரீ்கள். 
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பின்னர் ஒருவருக்தகாருவர் குகைாதம் தகாள்வரீ்கள். அல்லது இவற்ரைப் 

கபான்ைரதச் தெய்வரீ்கள்'' என்று கூைிவிட்டு, "பிைகு ஏரழ முஹாஜிர்கரள 

கநாக்கிச் தென்று, அவர்களில் ெிலருக்குச் ெிலர்மீது அதிகாைத்ரத வழங்குவரீ்கள்'' 

என்று கூைினார்கள். 

 5670 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தெல்வத்திலும் 

கதாற்ைத்திலும் தம்ரமவிட கமலான ஒருவரை உங்களில் ஒருவர் கண்டால், 

உடகன அவற்ைில் தம்ரமவிடக் கீழிருப்பவர்கரள அவர் 

(நிரனத்துப்)பார்க்கட்டும்! இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.7 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 

வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5671 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களுக்குக் 

கீழிருப்பவர்கரளப் பாருங் கள். உங்கரளவிட கமலிருப்பவர்கரளப் 

பார்க்காதீர்கள். அதுகவ அல்லாஹ் புரிந்திருக் கும் அருட்தகாரடகரள நீங்கள் 

குரைத்து மதிப்பிடாமலிருக்க மிகவும் ஏற்ைதாகும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 

வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூமுஆவியா (ைஹ்) அவர் களது அைிவிப்பில், 

"உங்களுக்கு அல்லாஹ் புரிந்திருக்கும்' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  

5672 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பனூ இஸ்ைாயலீ் மக்களில் மூன்று கபர் 

இருந்தனர். அவர்களில் ஒருவர் ததாழு கநாயாளியாகவும் மற்தைாருவர் 

வழுக்ரகத் தரலயைாகவும் இன்தனாருவர் குருடைாகவும் இருந்தனர். அல்லாஹ் 

அம்மூவரையும் கொதிக்க நாடினான்; எனகவ, வானவர் ஒருவரை அவர்களிடம் 

அனுப்பினான். அந்த வானவர் ததாழுகநாயாளியிடம் வந்து, "உனக்கு மிகவும் 

விருப்பமானது எது?'' என்று ககட்க அவர், "நல்ல நிைம், நல்ல கதால்(தான் எனக்கு 

மிகவும் விருப்பமானரவ). மக்கள் என்ரன அருவருப்பாகக் கருதக் காைணமான 

இ(ந்த கநாயான)து என்ரனவிட்டு விலக கவண்டும்'' என்று தொன்னார். உடகன 

அவ்வானவர் (இரைநாட்டப்படி) அவரைத் தம் ரககளால் தடவ அந்த 
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அருவருப்பான கநாய் அவரைவிட்டு விலகியது. கமலும், அவருக்கு நல்ல 

நிைமும் நல்ல கதாலும் வழங்கப்பட்டன. பிைகு அவ்வானவர், "தெல்வங்களில் 

உமக்கு மிகவும் விருப்பமானது எது?'' என்று ககட்க, அவர், "ஒட்டகம்தான்' என்கைா 

அல்லது "பசு மாடுதான்' என்கைா பதிலளித்தார். -ததாழுகநாயாளி மற்றும் 

வழுக்ரகத் தரலயர் ஆகிய இருவரில் ஒருவர் ஒட்டகம் என்கைா பசுமாடு 

என்கைா கூைினார் என இஸ் ஹாக் (ைஹ்) அவர்கள் ெந்கதகிக்கிைார்கள்.- ஆககவ, 

பத்து மாத ெிரனயுள்ள ஒட்டகம் ஒன்று அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. அவ்வான வர், 

"இதில் உனக்கு இரைவன் வளம் (பைக்கத்) வழங்குவானாக!'' என்று 

பிைார்த்தித்தார். அடுத்து அந்த வானவர் வழுக்ரகத் தரல யரிடம் தென்று, 

"உனக்கு மிகவும் விருப்பமா னது எது?'' என்று ககட்டார். அவர் அழகான முடிதான். 

மக்கள் தவறுக்கும் இந்த வழுக்ரக என்ரனவிட்டு நீங்க கவண்டும்'' என்ைார். 

உடகன அவ்வானவர், அவைது தரலரயத் தடவினார்; வழுக்ரக மரைந்தது; 

அழகிய முடிரயப் தபற்ைார். அவ்வானவர், "தெல்வங்களில் உமக்கு மிகவும் 

விருப்பமானது எது?'' என்று ககட்டார். அவர், "பசுமாடுதான் (எனக்கு மிகவும் 

விருப்பமான தெல்வம்)'' என்று தொன்னார். உடகன அவ்வானவர் அந்த 

வழுக்ரகத் தரலயருக்குச் ெிரனயுற்ை பசுமாடு ஒன்ரைக் தகாடுத்து, "அல்லாஹ் 

உமக்கு இதில் வளம் (பைக்கத்) புரிவானாக'' என்று பிைார்த்தித்தார். பிைகு அந்த 

வானவர் குருடரிடம் தென்று, "உனக்கு மிகவும் விருப்பமானது எது?'' என்று ககட்க, 

அவர் "அல்லாஹ் என் பார்ரவரய எனக்குத் திரும்பச் தெய்வதும், அதன் மூலம் 

மக்கரள நான் பார்ப்பதும்தான் (எனக்கு மிகவும் விருப்பமானது)'' என்று 

பதிலளித்தார். உடகன அவ்வானவர் அவரைத் தமது கைத்தால் தடவ, அவருக்கு 

அல்லாஹ் அவைது பார்ரவரயத் திருப்பித் தந்தான். பிைகு அவ்வானவர், 

"தெல்வங்களில் உமக்கு மிகவும் விருப்பமானது எது?'' என்று ககட்டார். அவர் 

"ஆடு' என்ைார். அவருக்கு அவ்வானவர், ெிரனயுற்ை ஆடு ஒன்ரைக் தகாடுத்தார். 

(ஒட்டக மும் மாடும் வழங்கப்தபற்ை) இருவரும் நிரைய குட்டிகள் 

ஈந்திடப்தபற்ைனர். (ஆடு வழங்கப்பட்ட) இந்த மனிதரும் நிரைய குட்டிகள் 

ஈந்திடப்தபற்ைார். ததாழுகநாயாளியாய் இருந்தவருக்கு ஒரு பள்ளத்தாக்கு நிைம்ப 

ஒட்டகங்களும், வழுக்ரகத் தரலயைாய் இருந்தவருக்கு ஒரு பள்ளத்தாக்கு நிைம்ப 

மாடுகளும், குருடைாக இருந்தவருக்கு ஒரு பள்ளத்தாக்கு நிைம்ப ஆடுகளும் 
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கெர்ந்தன. பிைகு அவ்வானவர் ததாழுகநாயாளியாய் இருந்தவரிடம் தமது அகத 

கதாற்ைத்திலும் அரமப்பி லும் தென்று, "நான் ஓர் ஏரழ மனிதன். என் பயணத்தில் 

வாழ்வாதாைம் அறுபட்டுவிட்டது. (தெலவுக்குப் பணம் தீர்ந்துகபாய்விட்டது.) 

இன்று உதவிக்கான வழிவரக எனக்கு அல்லாஹ்ரவயும் பிைகு உன்ரனயும் 

தவிை கவதைவருமில்ரல. உனக்கு அழகிய நிைத்ரதயும் நல்ல கதாரலயும் 

தெல்வத்ரத யும் தகாடுத்த (இரை)வனின் தபயைால் உன்னி டம் ஓர் 

ஒட்டகத்ரதக் ககட்கிகைன். அதன் மீது பயணம் தெய்து நான் கபாக கவண்டிய 

இடத்திற்குப் கபாய்ச்கெருகவன்'' என்று தொன்னார். அதற்கு அந்த மனிதர், 

"(எனக்குக்) கடரமகள் நிரைய இருக்கின்ைன. (எனகவ, என்னால் நீ ககட்டரதத் 

தை முடியாது)'' என்ைார். உடகன அவ்வானவர், "உன்ரன எனக் குத் ததரியும் 

கபாலுள்ளகத! மக்கள் அருவருக் கின்ை ததாழுகநாயாளியாக நீ இருக்கவில் 

ரலயா? ஏரழயாகவும் நீ இருக்கவில்ரலயா? பிைகு அல்லாஹ் உனக்கு 

(தெல்வத்ரத)க் தகாடுத்தான் அல்லவா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அவன், 

"(இல்ரலகய; நான் இந்த அழகான நிைத்ரதயும் கதாரலயும் மற்றும்) இந்தச் 

தெல்வத்ரதயும் வாரழயடி வாரழயாக (என் முன்கனாரிடமிருந்து) வாரிசுச் 

தொத்தாகப் தபற்கைன்'' என்று பதிலளித்தான். உடகன அவ்வானவர், "நீ 

(இக்கூற்ைில்) தபாய்யனாயிருந்தால், நீ முன்பு எப்படி இருந்தாகயா அப்படிகய 

உன்ரன அல்லாஹ் மாற்ைிவிடட்டும்'' என்று தொன்னார். பிைகு வழுக்ரகத் 

தரலயரிடம் தமது அகத உருவத்தில் தென்று, முன்பு ததாழுகநாயாளியிடம் 

ககட்டரதப் கபான்கை ககட்டார். அவரும் முதலாமவர் பதிலளித்தரதப் கபான்கை 

பதிலளித்தார். வானவரும், "நீ (உன் கூற்ைில்) தபாய்யனாயிருந்தால் நீ முன்பு 

எப்படியிருந்தாகயா அப்படிகய அல்லாஹ் உன்ரன மாற்ைிவிடட்டும்'' என்று 

தொன்னார். பிைகு (இறுதியாக), குருடரிடம் தமது அகத உருவிலும் அரமப்பிலும் 

வந்து, "நான் ஓர் ஏரழ மனிதன்; வழிப்கபாக்கன். என் பயணத்தில் வாழ்வாதாைம் 

(வழிச் தெலவுக்கான பணம்) தீர்ந்து கபாய்விட்டது. இன்று எனக்கு உதவிக்கான 

வழிவரக அல்லாஹ்ரவயும், பிைகு உன்ரனயும் தவிை கவதைவருமில்ரல. என் 

பயணத்தில் என் கதரவரயத் தீர்த்துக்தகாள்ள உதவும் ஆடு ஒன்ரைத் தரும்படி 

உனக்குப் பார்ரவரயத் தந்த(இரை)வன் தபயைால் ககட்கிகைன்'' என்று 

தொன்னார். (குருடைாயிருந்து பார்ரவ தபற்ை) அந்த மனிதர் வானவரிடம், "நான் 

2689

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் குழப்பங்களும் மறுமம நாளின்....



 
 
 

குருடனாகத்தான் இருந் கதன். அல்லாஹ் எனக்குப் பார்ரவரயத் திருப்பித் 

தந்தான். நீர் விரும்புவரத எடுத்துக்தகாள்க; விரும்புவரத விட்டுவிடுக. 

அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! இன்று நீர் எடுக்கின்ை எந்தப் தபாருரளயும் 

திருப்பித் தரும்படி அல்லாஹ் வுக்காக நான் ெிைமப்படுத்தமாட்கடன்'' என்று 

தொன்னார். உடகன அவ்வானவர், "உமது தெல் வத்ரத நீகை ரவத்துக்தகாள்ளும். 

இது உங்க ரளச் கொதிப்பதற்காகத்தான். உம்மீது திருப்தி தகாள்ளப்பட்டது. 

உம்முரடய இரு கதாழர் கள் (ததாழுகநாயாளி, வழுக்ரகத் தரலயர் 

ஆகிகயார்)மீது ெினம் தகாள்ளப்பட்டது'' என்று தொன்னார். இரத அபூஹுரைைா 

(ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.8  

5673 ஆமிர் பின் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் 

தந்ரத) ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் தம் ஒட்டகங்களுக்கிரடகய 

இருந்தார்கள். அப்கபாது அவர்களுரடய புதல்வர் உமர் பின் ெஅத் (ைஹ்) அவர்கள் 

வந்தார்கள். அவரை ெஅத் (ைலி) அவர்கள் கண்டகபாது, "வாகனத்தில் வரும் இந்த 

மனிதரின் தீரமயிலி ருந்து நான் அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன்'' 

என்று கூைினார்கள். அவர் (வாகனத்திலி ருந்து) இைங்கி, "நீங்கள் உங்களுரடய 

ஒட்டகங்களுக்கும் ஆடுகளுக்குமிரடகய தங்கிவிட்டீர்கள்; 

ஆட்ெியதிகாைத்திற்காக மக்கரளத் தம்மிரடகய ெண்ரடயிட்டுக்தகாள்ள 

விட்டுவிட்டீர்கள்'' என்று (குரை) கூைினார். உடகன, ெஅத் (ைலி) அவர்கள் அவைது 

தநஞ்ெில் அடித்து, "கபொமல் இரு! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அல்லாஹ் இரையச்ெமுள்ள, கபாதுதமன்ை மனமுரடய, (குழப்பங்களிலி ருந்து) 

ஒதுங்கி வாழ்கின்ை அடியாரன கநெிக்கின்ைான்' என்று கூைியரத நான் 

ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 

வந்துள்ளது.  

5674 ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் 

பாரதயில் (இஸ்லாமியப் பரடயில்) அம்தபய்த அைபியரில் நாகன முதலாமவன் 

ஆகவன்.9 (உண்பதற்கு) எங்க ளுக்கு "ஹுப்லா' எனும் (முள்) மைத்தின் இரல 

ரயயும் இந்தக் கருகவல இரலரயயும் தவிை கவறு உணவு எதுவும் 

இல்லாதிருக்கும் நிரல யில் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
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(தென்று) அைப்கபார் புரிந்து வந்கதாம். எந்த அளவுக்தகன்ைால் (அந்த இரலகரள 

உண்டு) நாங்கள் ஆடு கழிக்கின்ை (தகட்டிச் ொணத்)ரதப் கபான்கை மலம் கழித் 

கதாம். (இத்தரகய தியாகங்கள் தெய்த என்ரன) பிைகு (கூஃபாவாெிகளான) பனூ 

ெஅத் குலத் தார் (நான் முரையாகத் ததாழுவிப்பதில்ரல என்று கூைி எனது) 

மார்க்க ஈடுபாடு ததாடர்பாக என்ரனக் குரை கூைலானார்கள். அப்படியானால் 

(இதுவரை) நான் தெய்துவந்த நற்தெயல்(கள் எல்லாம்) வணீாகி, இப்கபாது நான் 

இழப்புக்குள்ளாகிவிட் கடன் (கபாலும் என வருந்திகனன்).10 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அப்துல்லாஹ் பின் நுரமர் 

(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "இப்கபாது' எனும் வார்த்ரத இடம்தபைவில்ரல. 

 5675 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெஅத் பின் அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 

மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "எந்த 

அளவுக்தகன்ைால் (அந்த இரலகரள உண்டு) நாங்கள் ஆடுகள் தகட்டிச் 

ொணமிடுவரதப் கபான்று எதிலும் ஒட்டாத வரகயில் மலம் கழித்கதாம்'' என்று 

இடம்தபற்றுள்ளது.  

5676 காலித் பின் உரமர் அல்அதவ ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உத்பா பின் 

ஃகஸ்வான் (ைலி) அவர்கள் எங்களிரடகய உரையாற்ைினார்கள். அப்கபாது 

அவர்கள் இரைவரனப் கபாற்ைிப் புகழ்ந்து விட்டுப் பின்வருமாறு கூைினார்கள்: 

இரைவாழ்த்துக்குப்பின்! இந்த உலகம் விரடதபற்றுக்தகாள்வதாக 

அைிவித்துவிட்டு, விரைவாகத் திரும்பிச் தென்றுதகாண்டிருக் கிைது. 

பருகிக்தகாண்டிருப்பவரின் ககாப்ரப யின் அடியில் எஞ்ெியிருக்கும் ெிைிதளவு 

பானத்ரதப் கபான்கை இவ்வுலகின் தவரண எஞ்ெியுள்ளது. நீங்கள் இங்கிருந்து 

புைப்பட்டு நிரலயான உலரக கநாக்கிச் தெல்லப்கபாகி ைரீ்கள். எனகவ 

உங்களிடம் உள்ள நற்தெயல் களுடகனகய நீங்கள் திரும்பிச் தெல்லுங்கள். 

ஏதனனில், "நைகத்தின் விளிம்பிலிருந்து தூக்கிப் கபாடப்படும் ஒரு கல்லானது, 

எழுபது ஆண்டுகள் பயணித்தாலும் அதன் அடிப் பாகத்ரத அரடயாது'' என்று 

எங்களுக்குச் தொல்லப் பட்டது. அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! அந்த நைகம் 

நிைப்பப்பட்கட தீரும். (இது உங்களுக்கு) ஆச்ெரியமளிக்கிைதா? கமலும், எங்களிடம் 

"தொர்க்கத்தின் நிரலக் கால்களில் இரு நிரலக் கால்களுக்கிரடகயயான 
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ததாரலவு நாற்பதாண்டு பயணத் ததாரலவாகும்'' என்றும் தொல்லப்பட்டது. 

நிச்ெயமாக ஒரு நாள் அந்தச் தொர்க்கம் மக்கள் திைளால் நிைம்பத்தான் கபாகிைது. 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (ஆைம்பமாக இஸ்லாத்ரத ஏற்று) 

இருந்த ஏழு கபரில் ஏழாவது நபைாக நான் இருந்கதன். அப்கபாது உண்பதற்கு 

இரல தரழகரளத் தவிை கவறு எந்த உணவும் எங்களுக்கு இருக்கவில்ரல. 

(அரத உண்டதால்) எங்கள் வாதயல்லாம் புண்ணாகிவிட்டது. அப்கபாது நான் 

ொல்ரவ ஒன்ரைப் தபற்கைன். அரத இைண்டாகக் கிழித்து நானும் ெஅத் பின் 

மாலிக் (ைலி) அவர்களும் பங்கிட்டுக்தகாண்கடாம். அதன் ஒரு பகுதிரய நான் 

கீழங்கியாக அணிந்துதகாண்கடன். அதன் மற்தைாரு பகுதிரய ெஅத் (ைலி) 
அவர்கள் கீழங்கியாக அணிந்து தகாண்டார்கள். ஆனால், இன்று எங்களில் ஒருவர் 

காரலப் தபாழுரத அரடயும்கபாது நகைங்களில் ஒன்றுக்கு ஆட்ெியைாககவ 

காரலப் தபாழுரத அரடகிைார். அல்லாஹ்விடம் நான் ெிைியவனாயிருக்க, என் 

மனதில் (என்ரனப் பற்ைிப்) தபரியவனாக நான் கருதிக்தகாள்வதிலிருந்து 

அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புக் ககாருகிகைன். (உலகத்தின் மீது பற்ைில்லாமல் 

இருந்த) நபித்துவ(க் கால)ம் முடிந்கத கபாய்விட்டது. அதன் இறுதிப் பகுதி 
ஆட்ெியதிகாைமாககவ இருக்கும். (இனி) நீங்கள் எங்களுக்குப்பின் ஆட்ெித் 

தரலவர்க ளிடமிருந்து (கொதரனகரள) அனுபவிப் பரீ்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

அைியாரமக் காலத்ரதச் ெந்தித்தவைான காலித் பின் உரமர் (ைஹ்) 

அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

அதில், "உத்பா பின் ஃகஸ்வான் (ைலி) அவர்கள் உரையாற்ைினார்கள். அவர்கள் 

(அப்கபாது) பஸ்ைாவின் ஆளுநைாயிருந்தார் கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 

மற்ை விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 

இடம்தபற்றுள்ளன.  

5677 காலித் பின் உரமர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உத்பா பின் ஃகஸ்வான் 

(ைலி) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் (ஆைம்பத்தில் 

இஸ்லாத்ரத ஏற்று) இருந்த ஏழு கபரில் ஏழாவது நபைாக நான் இருந்கதன். 

உண்பதற்கு "ஹுப்லா' எனும் (முள்) மைத்தின் இரலகய எங்களின் உணவாக 
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இருந்தது. அதனால் எங்கள் வாதயல்லாம் புண்ணாகிவிட்டது'' என்று கூைியரதக் 

ககட்கடன்.  

5678 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: மக்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! 

நாங்கள் மறுரம நாளில் எங்கள் இரைவரனக் காண்கபாமா?'' என்று ககட்டார்கள். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கமகமூட்டமில்லாத நண்பகல் கநைத்தில் 

சூரியரனக் காண்பதற்கு நீங்கள் ெிைமப்படுவரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள், 

"இல்ரல' என்ைார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"கமகமூட்டமில்லாத தபௌர்ணமி இைவில் ெந்திைரனக் காண்பதற்கு நீங்கள் 

ெிைமப்படுவரீ்களா?'' என்று ககட்டார்கள். மக்கள் "இல்ரல' என்று கூைினார்கள். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் உயிர் எவன் 

ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! இவ்விைண்டில் ஒன்ரைக் காண்பதற்கு 

நீங்கள் ெிைமப்படாத ரதப் கபான்கை, உங்கள் இரைவரனக் காண்பதற்கும் நீங்கள் 

ெிைமப்படமாட்டீர்கள். இரைவன் அடியாரனச் ெந்தித்து, "இன்ன மனிதகன! 

உன்ரன நான் கண்ணியப்படுத்தி, உன்ரனத் தரலவனாக்கி, உனக்குத் 

துரணரய ஏற்படுத்தவில்ரலயா? குதிரைகரளயும் ஒட்ட கங்கரளயும் நான் 

உன் வெப்படுத்தவில் ரலயா? உன்ரன (தெல்வாக்குள்ள) தரலவ னாக்கிப் கபார்ச் 

தெல்வங்களில் நான்கில் ஒரு பகுதிரய உனக்கு உரியதாக்கவில்ரலயா?'' என்று 

ககட்பான். அதற்கு அந்த அடியான், "ஆம்' என்பான். இரைவன், "நீ என்ரனச் 

ெந்திப்பாய் என எண் ணினாயா?'' என்று ககட்பான். அதற்கு அந்த அடியான், 

"இல்ரல' என்பான். இரைவன், "அவ்வாைாயின், நீ என்ரன மைந்தரதப் கபான்கை 

நானும் உன்ரன மைந்துவிடுகிகைன்'' என்பான். பிைகு மற்கைார் அடியாரனச் 

ெந்திக்கும் இரைவன், "இன்ன மனிதகன! உன்ரனக் கண்ணியப் படுத்தி, 
உன்ரனத் தரலவனாக்கி, உனக்கு(த் தகுந்த) துரணரயயும் நான் 

வழங்கவில்ரலயா? குதிரைகரளயும் ஒட்டகங்கரளயும் நான் உன் 

வெப்படுத்தவில்ரலயா? உன்ரன (தெல்வாக்குள்ள) தரலவனாக்கிப் கபார்ச் 

தெல்வத்தில் நான்கில் ஒரு பகுதிரய உனக்கு உரிரமயாக்கவில்ரலயா?'' என்று 

ககட்பான். அதற்கு அந்த அடியான், "ஆம், என் இரைவா!'' என்பான். இரைவன், "நீ 

என்ரனச் ெந்திப்பாய் என எண்ணினாயா?'' என்று ககட்பான். அதற்கு அந்த 
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அடியான், "இல்ரல' என்பான். இரைவன், "அவ்வாைாயின், நீ என்ரன மைந்தரதப் 

கபான்கை நானும் உன்ரன மைந்துவிடுகிகைன்'' என்பான். பிைகு மூன்ைாவது 

அடியாரனச் ெந்திக்கும் இரைவன், முன்பு ககட்டரதப் கபான்கை அவனிட மும் 

ககட்பான். அதற்கு அந்த அடியான், "என் இரைவா! நான் உன்ரனயும் உன் 

கவதத்ரதயும் உன் தூதர்கரளயும் நம்பி, உன்ரனத் ததாழுது (உனக்காக) கநான்பு 

கநாற்கைன். தானதர்மம் தெய் கதன்'' என்று கூைிவிட்டு, தன்னால் இயன்ை நல்ல 

வார்த்ரதகரளக் கூைி இரைவரனப் புகழ்வான். அப்கபாது இரைவன், "நீ 

இங்கககய நில்'' என்று கூறுவான். பிைகு அவனிடம், "இப்கபாது உனக் தகதிைான 

நம்முரடய ொட்ெிரய நாம் எழுப்பப்கபாகிகைாம்'' என்று கூறுவான். அந்த 

மனிதன், தனக் தகதிைாகச் ொட்ெியம் தொல்பவர் யார் என்று 

கயாெித்துக்தகாண்டிருப்பான். அப்கபாது அவனது வாய்க்கு முத்திரையிடப்படும். 

அவனது ததாரட, ெரத, எலும்பு ஆகியவற்ரைப் பார்த்து "கபசுங்கள்'' என்று 

தொல்லப்படும். அப்கபாது அவனுரடய ததாரட, ெரத, எலும்பு ஆகியரவ அவன் 

தெய்தரவ பற்ைி எடுத்துரைக்கும். அவன் ொக்குப்கபாக்குச் தொல்லித் தப்பிவிடக் 

கூடாது என்பகத இதற்குக் காைணம். அவன்தான் நயவஞ்ெகன் (முனாஃபிக்) 

ஆவான். அவன்மீது இரைவன் கடும் ககாபம் தகாள்வான். 

 5679 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (ஒரு முரை) நாங்கள் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருகில் இருந்கதாம். அப்கபாது அவர்கள் 

ெிரித்துவிட்டு, "நான் ெிரித்ததற்குக் காைணம் என்னதவன்று உங்க ளுக்குத் 

ததரியுமா?'' என்று ககட்டார்கள். நாங் கள் "அல்லாஹ்வும் அவனுரடய தூதருகம 

நன்கைிந்தவர்கள்'' என்று தொன்கனாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"ஓர் அடியான் தன் இரைவனுடன் (மறுரம நாளில்) உரையாடுவது குைித்(து 

நிரனத்)கத (ெிரித்கதன்)'' என்று கூைிவிட்டுப் பின்வருமாறு தொன்னார்கள்: 

அடியான் (தன் இரைவனிடம்), "என் இரைவா! நீ எனக்கு அநீதியிரழப்பதிலிருந்து 

பாதுகாப்பு வழங்குவாய் என உறுதியளிப்பாய் அல்லவா?'' என்று ககட்பான். 

அதற்கு இரைவன், "ஆம்' என்பான். அடியான், "அவ்வாைாயின், எனக்தகதிைாக 

(ொட்ெியம் கூை) என்னிலிருந்து தவிை கவதைந்த ொட்ெியத்ரதயும் நான் 

அனுமதிக்கமாட்கடன்'' என்று கூறுவான். அதற்கு இரைவன், "இன்ரைய தினம் 
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உனக்தகதிைாகச் ொட்ெியமளிக்க நீயும் கண்ணியமிக்க எழுத்தர்(களான 

வானவர்)களுகம கபாதும்'' என்பான். பிைகு அவனது வாய்க்கு 

முத்திரையிடப்படும். அவனுரடய உறுப்புகளிடம், "கபசுங்கள்'' என்று 

தொல்லப்படும். உடகன அரவ அந்த அடியான் தெய்த தெயல்கரளப் பற்ைி 
எடுத்துரைக்கும். பிைகு அந்த அடியானும் உறுப்புகளும் தனியாகப் கபசுவதற்கு 

அனுமதியளிக்கப்படும். அப்கபாது அந்த அடியான், "உங்களுக்கு 

நாெமுண்டாகட்டும்! ததாரலந்துகபாங்கள். உங்களுக்காகத் தாகன நான் 

(இவ்வளவு கநைம் இரைவனிடம்) வழக்காடிகனன்'' என்று (தன் உறுப்புகளிடம்) 

தொல்வான். 

 5680 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "இரைவா! முஹம்மதின் குடும்பத்தாருக்கு (பெிரயத் தணிக்கத்) 

கதரவயான அளவு உணரவ வழங்குவாயாக!'' என்று பிைார்த்தித் தார்கள்.11  

5681 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள், "இரைவா! முஹம்மதின் குடும்பத்தாருக்கு (பெிரயப் கபாக்கத்) 

கதரவயான அளவு உணரவ வழங்குவாயாக!'' என்று பிைார்த்தித் தார்கள். இந்த 

ஹதீஸ் நான்கு அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 

மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர்வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில் "கபாதுமான 

(உணரவ வழங்குவாயாக)'' என இடம்தபற்றுள்ளது. 

 5682 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் 

மதீனாவுக்கு வந்ததிலிருந்து அவர்கள் இைக்கும்வரை, அவர்களின் குடும்பத்தார் 

ககாதுரம உணரவத் ததாடர்ந்து மூன்று நாட்கள் வயிறு நிைம்ப உண்டதில்ரல.12 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5683 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்கள் இறுதிப் பயணம் தெல்லும்வரை (இைக்கும் வரை), ககாதுரம உணரவத் 

ததாடர்ந்து மூன்று நாட்கள் வயிறு நிைம்ப உண்டதில்ரல. இந்த ஹதீஸ் மூன்று 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  
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5684 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத் 

(ஸல்) அவர்கள் இைக்கும்வரை அவர்களின் குடும் பத்தார் (ததாலி நீக்கப்படாத) 

ககாதுரம உணரவத் ததாடர்ந்து இைண்டு நாட்கள் வயிறு நிைம்ப உண்டதில்ரல. 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

5685 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் 

குடும்பத் தார் ககாதுரம தைாட்டிரய (ததாடர்ந்து) மூன்று நாட்களுக்கு கமல் 

வயிறு நிைம்ப உண்டதில்ரல.  

5686 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் இறுதிப் 

பயணம் தெல்லும்வரை (இைக்கும்வரை), அவர்களின் குடும்பத்தார் ககாதுரம 

தைாட்டிரய (ததாடர்ந்து) மூன்று நாட்கள் வயிறு நிைம்ப உண்டதில்ரல.  

5687 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் 

குடும்பத்தார் இைண்டு நாட்கள் வயிறு நிைம்ப உண்டிருந்தால், அதில் ஒரு நாள் 

(தவறும்) கபரீச்ெம் பழமாக இருந்திருக்குகம அன்ைி, (ததாடர்ந்து இரு நாட்களும்) 

ககாதுரம தைாட்டியாக இருந்திருக்காது.  

5688 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் 

குடும்பத் தாைான நாங்கள் அடுப்பு பற்ைரவக்காமல் ஒரு மாதத்ரதக் 

கழித்திருக்கிகைாம். அப்கபாது கபரீச்ெம் பழமும் தண்ணரீுகம எங்கள் உணவாக 

இருந்தன. இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஆயிைா (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு 

அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் "நாங்கள் ஒரு 

மாதத்ரதக் கழித்துவந்கதாம்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. "முஹம்மத் (ஸல்) 

அவர்களின் குடும்பத்தார்' எனும் குைிப்பு இல்ரல. இப்னு நுரமர் (ைஹ்) 

அவர்களிடமிருந்து அபூகுரைப் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கும் அைிவிப்பில், 

"எங்களிடம் ெிைிதளவு இரைச்ெி (அன்பளிப்பாக) வந்தால் தவிை' என்று கூடுத லாக 

இடம்தபற்றுள்ளது.  
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5689 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: என் (வடீ்டு) நிரலப் கபரழயிலிருந்த 

ததாலி நீக்கப்படாத ெிைிது (வாற்)ககாதுரமரயத் தவிை, உயிருள்ளவர் 

உண்ணக்கூடிய தபாருள் எதுவும் என் (வடீ்டு) நிரலப் கபரழயில் இல்லாத 

நிரலயில் தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைந்தார்கள். அதிலிருந்து 

எடுத்து நீண்ட காலம் நான் உண்கடன். பிைகு அரத நான் அளந்(து பார்த்)கதன். 

அதனால் (ெிைிது காலத்திற்குள்) அது தீர்ந்துகபாய்விட்டது.13  

5690 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என்னிடம்) 

ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "என் ெககாதரி (அஸ்மாவின்) மககன! அல்லாஹ்வின் 

மீதாரணயாக! நாங்கள் பிரை பார்ப்கபாம். அடுத்த பிரையும் பார்ப்கபாம். 

அதற்கடுத்த பிரையும் பார்ப்கபாம். இைண்டு மாதங்கள் மூன்று பிரை 

பார்த்துவிட்டிருப்கபாம்.14 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் 

(துரணவியர்) இல்லங்களில் (ெரமப்பதற்காக அடுப்பில்) தநருப்பு 

பற்ைரவக்கப்பட்டிைாது'' என்று கூைினார்கள். அதற்கு நான், "என் ெிற்ைன்ரனகய! 

(அப்படியானால்) நீங்கள் எப்படி வாழ்க்ரக நடத்தினரீ்கள்?'' என்று ககட்கடன். 

அதற்கு அவர்கள், "இரு கறுப்பர்களான கபரீச்ெம் பழமும் நீரும்தான் (அப்கபாது 

எங்கள் உணவு). இருப்பினும், அன்ொரிகளில் ெிலர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களின் அண்ரட வடீ்டாைாக இருந்தனர். அவர்களி டம் (இலவெமாகப் பால் 

கைந்துதகாள்வதற் கான) இைவல் ஒட்டகங்கள் இருந்தன. (அவற் ைிலிருந்து பால் 

கைந்து) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு அவர்கள் (அன்பளிப்பா கக்) 

தகாடுத்தனுப்புவார்கள். அந்தப் பாரல அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

எங்க ளுக்கு அருந்தக் தகாடுப்பார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.15  

5691 நபி (ஸல்) அவர்களின் துரணவியார் ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ஒகை நாளில் இைண்டு கவரள தைாட்டியும் 

ஆலிவ் எண்தணயும் வயிறு நிைம்ப உண்ணாமகலகய இைந்தார்கள். இந்த ஹதீஸ் 

இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5692 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: இரு கறுப்பர்களான கபரீச்ெம் பழமும் 

தண்ணரீும் உட்தகாண்டு மக்கள் வயிறு நிைம்பி இருந்தகபாது, அல்லாஹ்வின் 
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தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைந்தார்கள்.16 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 

களில் வந்துள்ளது. 

5693 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: இரு கறுப்பர்களான கபரீச்ெம் பழமும் 

தண்ணரீும் உட்தகாண்டு நாங்கள் வயிறு நிைம்பி இருந்தகபாது, அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இைந்தார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் 

பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ 

(ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "இரு கறுப்பர்களான கபரீச்ெம் பழமும் தண்ணரீும் 

உட்தகாண்டு நாங்கள் வயிறு நிைம்பியிைாத நிரலயில் (இைந்தார்கள்)'' என்று 

இடம்தபற்றுள்ளது.  

5694 அபூஹாஸிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள், 

"என் உயிர் யார் ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! (அல்லது 

அபூஹுரைைாவின் உயிர் யார் ரகயில் உள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக!) 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இவ்வுலரகப் பிரியும்வரை ககாதுரம 

தைாட்டிரயத் ததாடர்ந்து மூன்று நாட்கள் தம் குடும்பத்தாருக்கு வயிறு நிைம்ப 

அளிக்கவில்ரல'' என்று தொன்னார்கள்.17 இந்த ஹதீஸ் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

5695 அபூஹாஸிம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 

தம் விைலால் பல முரை ரெரக தெய்தபடி, "அபூ ஹுரைைாவின் உயிர் யார் 

ரகயிலுள்ளகதா அவன்மீது ெத்தியமாக! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

இவ்வுலரகப் பிரியும்வரை அவர்களும் அவர்கள்தம் குடும்பத்தாரும் ககாதுரம 

தைாட்டிரய மூன்று நாட்கள் ததாடர்ந்து வயிறு நிைம்ப உண்டதில்ரல'' என்று 

கூைியரதக் ககட்கடன்.  

5696 ெிமாக் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) 
அவர்கள், "(இன்று) நீங்கள் விரும்பும் உணவும் பானமும் உங்களிடம் இல்ரலயா? 

ஆனால், உங்கள் நபி (ஸல்) அவர்ககளா தமது வயிறு நிைம்பும் அளவுக்கு 

மட்டமான உலர்ந்த கபரீச்ெம் பழம் கூட கிரடக்காத நிரலயில் இருந்தரத நான் 
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கண்டுள்களன்'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 

களில் வந்துள்ளது. 

 5697 கமற்கண்ட ஹதீஸ் நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 

இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், ஸுரஹர் 

பின் முஆவியா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "ஆனால், நீங்ககளா (இன்று) பல 

வண்ண கபரீச்ெம் பழங்களுக்கும் தவண்தணய்க்கும் குரைவானரதக் தகாண்டு 

திருப்தி அரடவதில்ரல'' என்று கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

5698 ெிமாக் பின் ஹர்ப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நுஅமான் பின் பைீர் (ைலி) 
அவர்கள் உரையாற்றுரகயில் பின்வருமாறு கூைினார்கள்: உமர் (ைலி) அவர்கள் 

(தற்கபாது) மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள வாழ்க்ரக வளம் பற்ைி நிரனவுகூர்ந்தார்கள். 

அப்கபாது, "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது வயிறு நிைம்பும் 

அளவுக்கு மட்டமான கபரீச்ெம் பழம்கூட கிரடக்காத நிரலயில் ஒரு நாள் 

முழுவதும் சுருண்டு கிடப்பரத நான் கண்டுள்களன்'' என்று கூைினார்கள். இந்த 

ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 5699 அபூஅப்திர் ைஹ்மான் அல்ஹுபுலீ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 

அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ைலி) அவர்களிடம் ஒரு மனிதர், "நாம் 

ஏரழ முஹாஜிர்கள் இல்ரலயா?'' என்று ககட்டார். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் 

அம்ர் (ைலி) அவர் கள், "நீர் அரமதி காண உமக்கு மரனவி இல்ரலயா?'' என்று 

ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த மனிதர், "ஆம் (இருக்கிைாள்)'' என்ைார். அப்துல்லாஹ் 

பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள், "வெிப்பதற்கு உமக்கு வடீு இல்ரலயா?'' என்று 

ககட்டார்கள். அந்த மனிதர் "ஆம் (இருக்கி ைது)'' என்ைார். "அவ்வாைாயின், நீர் 

தெல்வர் களில் ஒருவைாவரீ்'' என்று கூைினார்கள். அந்த மனிதர் "இத்துடன் 

என்னிடம் பணியாளர் ஒரு வரும் இருக்கிைார்'' என்ைார். "அவ்வாைாயின், நீர் 

மன்னர்களில் ஒருவர் ஆவரீ்'' என்ைார்கள். - அபூஅப்திர்ைஹ்மான் அல்ஹுபுலீ 

(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்களிடம் 

மூன்று கபர் வந்தார்கள். அப்கபாது அவர்களுக்கு அருகில் நானும் இருந்கதன். 

அவர்கள் (மூவரும்), "அபூமுஹம்மகத! அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
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எங்களுக்கு எந்தப் தபாருள்மீதும் ெக்தி இல்ரல. எங்களிடம் தெலவழிப்பதற்கு 

வெதிகயா, வாகனகமா, கதரவயான வடீ்டுப் தபாருட்ககளா இல்ரல'' என்று 

கூைினர். அப்கபாது அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள், "நீங்கள் எரத 

நாடுகிைரீ்கள் (உங்களுக்கு என்ன கவண்டும்)? நீங்கள் விரும்பினால், எம்மிடம் 

வாருங்கள். நாம் உங்களுக்கு அல்லாஹ் எளிதாக்கியுள்ள தெல்வத்ரத 

வழங்குகவாம். நீங்கள் விரும்பினால், உங்கள் பிைச்ெிரனரய நாம் அைெரிடம் 

ததரிவிப்கபாம். நீங்கள் விரும்பினால், தபாறுரமயாக இருக்கலாம். ஏதனனில், 

அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஏரழ முஹாஜிர்கள் மறுரம நாளில் 

தெல்வர்கரளவிட நாற்பதாண்டு களுக்கு முன்கப தொர்க்கத்துக்குச் 

தென்றுவிடுவார்கள்' என்று கூைியரதக் ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். அதற்கு 

அவர்கள் (மூவரும்), "அப்படியானால், நாங்கள் தபாறுரமயாக இருக்கிகைாம்; 

எரதயும் ககட்கமாட்கடாம்'' என்று கூைினர். 
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அத்தியாயம் 54 உலக ஆரெ இல்லாமல் இருப்பதும் 
எளிரமயாக இருப்பதும் 

 

ஹதீஸ் 5700 - 5760 

 

பாடம் : 1 தமக்குத் தாகம அநீதியிரழத்து (அழி வில் 
ெிக்கி)க்தகாண்டவர்களின்  

வெிப் பிடங்களுக்கு அழுதவர்களாககவ தவிை நீங்கள் தெல்ல கவண்டாம். 

 5700 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (தபூக் 
பயணத்தின்கபாது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஹிஜ்ர்'வாெிகள் 

(ஸமூத் கூட்டத்தார்) ததாடர்பாக, "இரைவனால் கவத ரனக்குள்ளாக்கப்பட்ட 
இந்த மக்களின் இடத் திற்கு அழுதவர்களாககவ தவிை நீங்கள் தெல்ல 
கவண்டாம். உங்களால் அழ முடியா விட்டால், அவ்விடத்திற்குச் 
தெல்லாதீர்கள். அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது உங்களுக்கும் ஏற் பட்டுவிடக் கூடாது'' 

என்று தொன்னார்கள்.18 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  
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5701 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "ஹிஜ்ர்' பிைகதெத்ரதக் கடந்து 

தென்ைகபாது, "தமக்குத் தாகம அநீதியிரழத் துக்தகாண்டவர்களின் 
வெிப்பிடங்களில் அவர்களுக்கு கநர்ந்த அகத கொதரன உங்களுக்கும் 
ஏற்பட்டுவிடுகமா என்ைஞ்ெி, அழுதபடிகய தவிை தெல்லாதீர்கள்'' என்று 
எங்களிடம் கூைினார்கள். பிைகு தமது வாகனத்ரத விைட்டிக்தகாண்டு, மிக 
விரைவாக அந்த இடத்ரதக் கடந்துதென்ைார்கள்.19 இப்னு ைிஹாப் 
அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள், "ஸமூத்' கூட்டத்தாரின் வெிப்பிடமான "ஹிஜ்ர்' 

பற்ைிக் கூறும்கபாது இரத அைிவித்தார்கள்.  

5702 அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (தபூக் பயணத்தில்) 
மக்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் "ஸமூத்' கூட்டத் தார் 
வாழ்ந்த பகுதியான "ஹிஜ்ர்' பிைகதெத்தில் இைங்கி, அங்கிருந்த கிணறுகளில் 
நீரிரைத்தார் கள். அரதக் தகாண்டு மாவு குரழத்தார்கள். அப்கபாது 
அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இரைத்த நீரைக் 

தகாட்டிவிடுமாறும், (அந்தத் தண்ணைீால்) குரழக்கப்பட்ட அந்த மாரவ 

ஒட்டகங்களுக் குத் தீனியாகப் கபாட்டுவிடுமாறும் உத்தைவிட் டார்கள். 
கமலும், (ஸாலிஹ் நபியின்) ஒட்டகம் வந்து நீைருந்திய கிணற்ைிலிருந்து 
நீரிரைத்துக் தகாள்ளுமாறு உத்தைவிட்டார்கள்.20 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப் 
பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. ஆயினும் அதில், ("கிணறுகளிலிருந்து' 

என்பரதக் குைிக்க "ஆபார்' என்பதற்குப் பதிலாக) "பிஆர்' என்ை தொல்லும், 

("குரழத்தார்கள்' என்ப ரதக் குைிக்க "அஜனூ' என்பதற்குப் பதிலாக) 
"இஃதஜனூ' என்ை தொல்லும் இடம்தபற்றுள்ளன.  

 

பாடம் : 2 விதரவகள், ஏரழகள், அநாரதகள் ஆகிகயாருக்கு உதவி புரிதல்  

5703 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: (கணவரன இழந்த) 
ரகம்தபண்ணுக்காகவும் ஏரழக்காகவும் பாடுபடுகின்ைவர், அல்லாஹ்வின் 
பாரதயில் அைப்கபார் புரிபவரைப் கபான்ைவர் ஆவார். கமலும், 
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"(இைதவல்லாம்) கொர்ந்துவிடாது நின்று வணங்கி, (பகதலல்லாம்) விடாது 
கநான்பு கநாற்ைவரைப் கபான்ைவரும் ஆவார்'' (என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூைியதாக) மாலிக் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவித்தார்கள் என்கை நான் எண்ணு 
கிகைன் என அைிவிப்பாளர் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்லமா (ைஹ்) அவர்கள் 
ததரிவிக்கிைார்கள். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.21 

5704 அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "நானும் அநாரதயின் காப்பாளரும் -அந்த அநாரத 
உைவுக்காைைாகட்டும் அந்நியைாகட் டும்- தொர்க்கத்தில் இப்படி இருப்கபாம்'' 

என்று ரெரக தெய்து கூைினார்கள். இரத அைிவிக்கும்கபாது மாலிக் பின் 
அனஸ் (ைஹ்) அவர்கள், தமது சுட்டுவிைலா லும் நடுவிைலாலும் (அவற்ரை 
இரணத்துக் காட்டி) ரெரக தெய்தார்கள்.  

பாடம் : 3 பள்ளிவாெல்கள் எழுப்புவதன் ெிைப்பு  

5705 உரபதுல்லாஹ் அல்கவ்லான ீ(ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (கலீஃபா) 
உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 
கள் கட்டிய (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெரல (விரிவுபடுத்தி)க் கட்ட 

எண்ணியகபாது, அது குைித்து மக்கள் அதிருப்தி ததரிவித்தனர். அப்கபாது 
உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள் மக்களிடம், "நீங்கள் மிக அதிகமாககவ 

கபெிவிட்டீர்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் 
அல்லாஹ்வுக்காகப் பள்ளிவாெல் ஒன்ரைக் கட்டு கிைாகைா -புரகர் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில் "அல்லாஹ்வின் உவப்ரப நாடி (பள்ளிவாெல் 
ஒன்ரைக் கட்டுகிைாகைா' என்று (ஆஸிம் பின் உமர் (ைஹ்) அவர்கள் 
அைிவித்தார்கள் என நான் எண்ணுகிகைன் என்று) இடம்தபற்றுள்ளது- 
அவருக்காக அல்லாஹ் தொர்க்கத்தில் அரதப் கபான்ை ஒன்ரைக் கட்டுகிைான்' 

என்று கூைியரத நான் தெவிகயற்றுள்களன்'' என்ைார்கள்.22 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் ஹாரூன் பின் ெயதீ் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "அவருக்காக அல்லாஹ் தொர்க்கத்தில் ஒரு வடீ்ரடக் 
கட்டுகிைான்'' என்று இடம்தபற்றுள்ளது.  
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5706 மஹ்மூத் பின் லபதீ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (கலீஃபா) உஸ்மான் 
பின் அஃப்பான் (ைலி) அவர்கள் (மஸ்ஜிதுந் நபவ)ீ பள்ளிவாெரல 

(விரிவுபடுத்தி)க் கட்டத் திட்டமிட்டகபாது, அரத மக்கள் தவறுத்தனர்; அரத 

முன்பி ருந்த அரமப்பிகலகய விட்டுவிட கவண்டும் என்று விரும்பினர். 
அப்கபாது உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"யார் அல்லாஹ்வி(ன் தபாருத்தத்தி)ற்காகப் பள்ளி வாெல் ஒன்ரைக் 
கட்டுகிைாகைா அவருக்கு அல்லாஹ் தொர்க்கத்தில் அரதப் கபான்ை ஒன்ரைக் 
கட்டுகிைான்'' என்று கூைியரத நான் ககட்டுள்களன் என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் 
இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அவருக்கு 
அல்லாஹ் தொர்க் கத்தில் ஒரு வடீ்ரடக் கட்டுகிைான்'' என இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 4 ஏரழ எளிகயாருக்கு தானதர்மங்கள் தெய்தல்  

5707 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் ஒரு மனிதர் ஒரு காட்டு நிலத்தில் 
இருந்த கபாது, ஒரு கமகத்தினிரடகய "இன்ன மனிதரின் கதாட்டத்திற்கு நீர் 
தபாழி' என்று ஒரு ெப்தம் வருவரதக் ககட்டார். உடகன அந்த கமகம் நகர்ந்து, 

கருங்கற்கள் நிரைந்த ஒரு பகுதியில் மரழரயப் தபாழிந்தது. அங்கிருந்த 
நீகைாரடகளில் ஒன்ைில் அந்த நீர் முழுவதும் ஓடியது. உடகன அந்த மனிதர் 
அந்த நீர்வழிரயத் ததாடர்ந்தார். அப்கபாது ஒரு மனிதர் தமது கதாட்டத்தில் 
நின்றுதகாண்டு மண் தவட்டியால் தண்ணரீை திருப்பிவிட்டுக்தகாண்டிருந்தார். 
அவரிடம், "அல்லாஹ்வின் அடியாகை! உம்முரடய தபயர் என்ன?'' என்று 
ககட்டார். அவர் "இன்னது' என கமகத்தினிரடகய ககட்ட அகத தபயரைச் 
தொன்னார். அப்கபாது அவர், "அல்லாஹ்வின் அடியாகை! ஏன் என் தபயரைக் 
ககட்கிைரீ்?'' என்ைார். அதற்கு அந்த மனிதர், "நான் கமகத்தினிரடகய உமது 
தபயரைக் குைிப்பிட்டு, "இன்ன மனிதரின் கதாட்டத்தில் நீரைப் தபாழி' என ஒரு 
ெப்தத் ரதக் ககட்கடன். அந்த கமகத்தின் நீர்தான் இது. அந்தத் கதாட்டத்தி(ன் 
மூலம் கிரடக்கும் வருவாயி)ல் நீர் என்ன தெய்கிைரீ்?'' என்று ககட்டார். அதற்கு 
அந்தத் கதாட்டக்காைர், "நீங்கள் தொல்வது உண்ரமயானால், அதன் விரளச்ெ 

லில் கிரடக்கும் வருவாயில் மூன்ைில் ஒரு பகுதிரயத் தர்மம் தெய்கிகைன். 
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மற்தைாரு மூன்ைில் ஒரு பகுதிரய நானும் என் மரனவி மக்களும் 
உண்கிகைாம். இன்தனாரு மூன்ைில் ஒரு பகுதிரய மறுபடியும் விவொயம் 
தெய்கி கைன்'' என்று கூைினார். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 
- கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 
அதில், "அதில் (கிரடக்கும் வருவாயில்) மூன்ைில் ஒரு பகுதிரய ஏரழகள், 

யாெகர்கள், வழிப் கபாக்கர்கள் ஆகிகயாருக்குத் தர்மம் தெய்கிகைன்'' என்று 

கூைியதாக இடம்தபற்றுள்ளது.  

பாடம் : 5 அல்லாஹ் அல்லாதவருக்காக நற்தெயல் புரிவதன் மூலம் 
அல்லாஹ்வுக்கு இரண கற்பித்தல்.  

5708 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வளமும் உயர்வும் 
மிக்க அல்லாஹ் கூைினான்: நான் இரணயாளர்கரளவிட்டும் இரணகற்பித் 
தரலவிட்டும் அைகவ கதரவயற்ைவன். யாகைனும் என்னுடன் பிைரையும் 

இரணயாக்கி (எனக்காகவும் பிைருக்காகவும்) நற்தெயல் புரிந்தால், 

அவரனயும் அவனது இரணரவப்ரபயும் (தனிகய) விட்டுவிடுகவன்.23 இரத 
அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 5709 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் 
விளம்பைத்திற்காக நற்தெயல் புரிந் தாகைா அவர் (உரடய கநாக்கம்) பற்ைி 
அல்லாஹ் (மறுரம நாளில்) விளம்பைப்படுத்து வான். யார் முகஸ்துதிக்காக 

நற்தெயல் புரிந் தாகைா அவரை அல்லாஹ் (மறுரம நாளில்) 
அம்பலப்படுத்துவான். இரத இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். 

5710 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: யார் 
விளம்பைத்திற்காக நற்தெயல் புரிகி ைாகைா அவர் (தகாண்டிருந்த உள்கநாக்கம்) 
பற்ைி அல்லாஹ் (மறுரம நாளில்) விளம்பைப் படுத்துவான். யார் 
முகஸ்துதிக்காக நற்தெயல் புரிகிைாகைா அவரை அல்லாஹ் (மறுரம நாளில்) 
அம்பலப்படுத்துவான். இரத ஜுன்துப் பின் அப்தில்லாஹ் அல்பஜலீ 
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அல்அலக்கீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.24 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மற்கைார் 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "ஜுன்துப் (ைலி) 
அவர்கள் தவிை கவறு யாரும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரதக் 
கூைியதாகத் ததரிவிக்கவில்ரல'' என்று அைிவிப்பாளர் ெலமா பின் குரஹல் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூடுதலாக அைிவித்துள்ளார்கள். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் ஜுன்துப் 
(ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. அதிலும் அந்தக் கூடுதல் தகவல் இடம்தபற்றுள்ளது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் ஜுன்துப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 6 ஒகை ஒரு வார்த்ரதகூட நைகத்தில் தள்ளிவிடும். 
 5711 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் அடியார் 
(பின்விரளரவப் பற்ைி கயாெிக்காமல்) ஒரு வார்த்ரத கபெிவிடுகிைார். அதன் 
காைணமாக அவர் கிழக்குக்கும் கமற்குக்கும் இரடயிலான ததாரலரவவிட 
அதிகமான தூைத்தில் நைகத்தில் விழுகிைார்.25 இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். 

 5712 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: ஓர் அடியார் 
பின்விரளரவ கயாெிக்காமல் ஒரு வார்த்ரத கபெிவிடுகிைார். அதன் 

காைணமாக அவர் கிழக்குக்கும் கமற்குக்கும் இரடயிலுள்ள தூைத்ரதவிட 
அதிகமான தூைத்தில் நைகத்தில் கபாய் விழுகிைார். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 7 நன்ரமரய ஏவிக்தகாண்டு தாம் அரதச் தெய்யாமலும், தீரமரயத் 
தடுத்துக்தகாண்டு தாகம அரதச் தெய்துதகாண்டும் இருப்பவர் அரட யும் 
தண்டரன.  

5713 அபூவாயில் ைகீக் பின் ெலமா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: உொமா பின் 
ரஸத் (ைலி) அவர்களிடம், "நீங்கள் (கலீஃபா) உஸ்மான் (ைலி) அவர்களி டம் 
தென்று (இந்த அைெியல் குழப்பங்கள் ததாடர்பாகப்) கபெக் கூடாதா? (அவர் 
உங்க ளுக்கு தநருக்கமானவர் ஆயிற்கை!)'' என்று ககட்கப்பட்டது.26 அதற்கு 
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உொமா (ைலி) அவர்கள் கூைி னார்கள்: உங்கள் முன்னிரலயில்தான் அவர் 

களிடம் நான் கபெ கவண்டும் என்று நீங்கள் எண்ணுகிைரீ்களா? அல்லாஹ்வின் 

மீதாரணயாக! நான் அவர்களிடம் அைெியல் குழப்பம் குைித்துப் 
கபசுவதாயிருந்தால் கலகத்திற்கு வித்திடாமல் இருப்பதற்காக இைகெியமாககவ 
அவர்களிடம் கபசுகிகைன். ஏதனனில், கலகத்திற்கு வித்திட்ட முதல் ஆளாக 
நானிருக்க விரும்பவில்ரல.27 கமலும், எனக்கு ஆட்ெித் தரலவைாக இருக்கும் 
எவரையும், "மக்களில் நீங்கள்தான் ெிைந்தவர்' என்று நான் தொல்லமாட்கடன். 
(அதுவும்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து ஒரு விையத்ரத 
நான் தெவியுற்ை பிைகு (அவ்வாறு நான் தொல்லமாட்கடன்). அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: மறுரம நாளில் ஒரு மனிதர் தகாண்டு 
வைப்பட்டு நைகத்தில் வெீப்படுவார். அப்கபாது அவைது வயிற்ைிலுள்ள குடல்கள் 
முழுவதும் தவளிகய வந்துவிடும். அவர் குடரல இழுத்துக்தகாண்டு கழுரத 

தெக்கு இயந்திைத்ரதச் சுற்ைிவருவரதப் கபான்று சுற்ைிவருவார். அப்கபாது 

நைகவாெி கள் அவரைச் சுற்ைி ஒன்றுகூடி, "இன்ன மனிதகை! உமக்ககன் இந்த 
நிரல? நீர் (உலக வாழ்வின்கபாது) நற்தெயல் புரியுமாறு (மக்க ளுக்குக்) 
கட்டரளயிட்டு, தீரம புரிய கவண் டாம் என (அவர்கரள)த் தடுத்துக்தகாண்டி 

ருக்(கும் நற்பணி தெய்திதகாண்டிருக்)க வில்ரலயா?'' என்று ககட்பார்கள். 
அதற்கு அந்த மனிதர், "ஆம்; நற்தெயல் புரியும்படி (மக்களுக்கு) நான் 

கட்டரளயிட் கடன்; ஆனால், அந்த நற்தெயரல நான் தெய்யவில்ரல. தீரம 
புரிய கவண்டாம் என (மக்கரள) நான் தடுத்கதன்; ஆனால், அந்தத் தீரமரய 
நாகன தெய்துவந்கதன்'' என்று கூறுவார்.28 இந்த ஹதீஸ் ஐந்து 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூவாயில் 
ைகீக் பின் ெலமா (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், "நாங்கள் உொமா பின் ரஸத் (ைலி) 
அவர்களுக்கு அருகில் இருந்கதாம். அப்கபாது ஒரு மனிதர், "நீங்கள் (கலீஃபா) 
உஸ்மான் (ைலி) அவர்களிடம் தென்று, அவர் தெய்துதகாண்டிருப் பரதப் பற்ைி 
கபொமலிருப்பதற்கு என்ன காைணம்?' என்று ககட்டார்'' என ஹதீஸ் 
ஆைம்பமாகிைது. ததாடர்ந்து கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 
இடம்தபற்றுள்ளது. 
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 பாடம் : 8 மனிதன் திரைமரைவில் தெய்த பாவத்ரதத் தாகன 
பகிைங்கப்படுத்துவதற்கு வந்துள்ள தரட.29  

5714 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: என் ெமுதாயத்தாரில் 
(பாவம் தெய்த) அரனவரும் (இரைவனால்) மன்னிக்கப்படு வர்; (தம் 
பாவங்கரளத்) தாகம பகிைங்கப்படுத்து கின்ைவர்கரளத் தவிை! ஓர் அடியான் 

இைவில் ஒரு (பாவச்) தெயல் புரிந்துவிட்டுப் பிைகு காரல யானதும் 
இரைவன் அவனது பாவத்ரத (பிைருக்குத் ததரியாமல்) மரைத்துவிட்டிருக்க, 

"இன்ன மனிதகை! கநற்ைிைவு நான் (பாவங் களில்) இன்னின்னரதச் தெய்கதன்'' 

என்று அவகன கூறுவது பகிைங்கப்படுத்துவதில் அடங்கும். (அவன் தெய்த 
பாவத்ரத) இைவில் (பிைருக்குத் ததரியாமல்) இரைவன் மரைத்து விட்டான். 
(ஆனால்,) இரைவன் மரைத்தரதக் காரலயில் அந்த மனிதன் தாகன 
தவளிச்ெ மாக்கிவிடுகின்ைான். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.30 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 9 தும்மி "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' ("எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கக') 

என்று கூைிய வருக்கு "யர்ஹமுகல்லாஹ்' ("உங்களுக்கு அல்லாஹ் 
கருரணபுரியட்டும்') என மறுதமாழி கூறுவதும், தகாட்டாவி விடுவது 
அருவருப்பானதாகும் என்பதும்.31 

 5715 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு அருகில் இரு மனிதர்கள் தும்மினர். அப்கபாது அவர்களில் 

ஒருவருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "யர்ஹமுக்கல்லாஹ்' (அல்லாஹ் உமக்குக் 
கருரண புரிவானாக) என்று மறுதமாழி கூைினார்கள். மற்தைாருவருக்கு 
மறுதமாழி கூைவில்ரல. மறுதமாழி கூைப்படாதவர், "இன்ன மனிதர் 
தும்மியகபாது தாங்கள் அவருக்கு மறுதமாழி கூைினரீ்கள். நான் தும்மியகபாது 
தாங்கள் எனக்கு மறுதமாழி கூைவில்ரலகய?'' என்று ககட்டார். அதற்கு நபி 
(ஸல்) அவர்கள், "இவர் (தும்மியவுடன் "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' என்று) 
இரைவரனப் புகழ்ந்தார். நீர் இரைவரனப் புகழவில்ரல (எனகவதான், 
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அவருக்கு மறு தமாழி பகர்ந்கதன். உமக்கு மறுதமாழி பகை வில்ரல)'' என்று 
பதிலளித்தார்கள்.32 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அனஸ் (ைலி) அவர் களிடமிருந்கத 
மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5716 அபூபுர்தா பின் அபமீூொ (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரத) 
அபூமூொ (ைலி) அவர்கள், ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களின் புதல்வி(யும் 
தம் துரணவியுமான உம்மு குல்ஸூம் அவர்களது) இல்லத்தில் இருந்தகபாது 
அவர்களிடம் நான் தென்கைன். அப்கபாது நான் தும்மிகனன். ஆனால், என் 

தந்ரத எனக்கு மறுதமாழி கூைவில்ரல. அவர்களின் துரணவியார் 
தும்மியகபாது மறுதமாழி கூைினார்கள். நான் என் தாயாரிடம் திரும்பிவந்து, 

நடந்தரத அவரிடம் ததரிவித்கதன். என் தாயாரிடம் அபூமூொ (ைலி) அவர்கள் 
வந்தகபாது, "உங்களுக்கு அருகில் என் பிள்ரள தும்மியகபாது நீங்கள் 
மறுதமாழி கூைவில்ரல; அவள் தும்மியகபாது மட்டும் மறுதமாழி 
கூைியிருக்கிைரீ்கள்'' என்று ககட்டார். அதற்கு (என் தந்ரத) அபூமூொ (ைலி) 
அவர்கள், "உன் பிள்ரள தும்மியவுடன் "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' என்று 
கூைவில்ரல. எனகவதான், நான் அவருக்கு மறுதமாழி பகைவில்ரல. ஆனால், 

அவள் தும்மியவுடன் "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' என்று கூைினாள். எனகவதான், 

அவளுக்கு நான் மறுதமாழி பகர்ந்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உங்களில் ஒருவர் தும்மி, "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' என்று கூைினால் 

அவருக்கு நீங்கள் மறுதமாழி கூறுங்கள். அவர் "அல்ஹம்து லில்லாஹ்' என்று 

கூைாவிட்டால், அவருக்கு நீங்கள் மறுதமாழி கூைாதீர்கள்' என்று கூை நான் 

ககட்டுள்களன்'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

5717 ெலமா பின் அல்அக்வஉ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) 
அவர்களுக்கு அருகில் ஒரு மனிதர் தும்மி ("அல்ஹம்து லில்லாஹ்' என்று 
கூைி)னார். அவருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் "யர்ஹமுகல்லாஹ்' (அல்லாஹ் 

உமக்குக் கருரண புரிவானாக) என்று மறுதமாழி கூைி னார்கள். அவகை 
மற்தைாரு முரை தும்மினார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், "இந்த மனித 
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ருக்கு ஜலகதாைம் ஏற்பட்டுள்ளது'' என்று தொன்னார்கள்.33 இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 5718 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: தகாட்டாவி 
ரைத்தானிடமிருந்கத ஏற்படு கிைது. எனகவ, உங்களில் ஒருவருக்குக் தகாட் 
டாவி ஏற்படும்கபாது இயன்ை வரை அவர் (அரதக்) 
கட்டுப்படுத்திக்தகாள்ளட்டும். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.34 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 5719 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் 
ஒருவருக்குக் தகாட்டாவி ஏற்பட்டால், அவர் தமது வாயின் மீது ரகரய 

ரவத்து அரதத் தடுக்கட்டும். ஏதனனில், ரைத்தான் (அப்கபாது வாய்க்குள்) 
நுரழகின்ைான். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

5720 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் 
ஒருவருக்குக் தகாட்டாவி ஏற் பட்டால் தமது ரகயால் தடுத்துக்தகாள்ளட்டும். 
ஏதனனில், ரைத்தான் (அப்கபாது வாய்க்குள்) நுரழகிைான். இரத அபூெயதீ் 
அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

5721 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களில் 
ஒருவருக்குத் ததாழுரகயில் தகாட்டாவி ஏற்பட்டால், தம்மால் முடிந்த வரை 
(அரதக்) கட்டுப்படுத்தட்டும். ஏதனனில், ரைத்தான் (அப்கபாது வாய்க்குள்) 
நுரழ கிைான். இரத அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள். - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 10 பல்கவறு (தரலப்பிலான) நபிதமாழிகள்  

5722 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: வானவர்கள் 
ஒளியால் பரடக்கப்பட்டனர். "ஜின்'கள் தீப்பிழம்பால் பரடக்கப்பட்டனர். (ஆதி 
மனிதர்) ஆதம், உங்களுக்கு (குர்ஆனில்) கூைப்பட்டுள்ளரதப் கபான்று 
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(களிமண்ணால்) பரடக்கப் பட்டார்.35 இரத ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 11 எலியும் அது உருமாற்ைம் தபற்ை உயிரினம் என்பதும்  

5723 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: பனூ இஸ்ைாயலீ் 
ெமுதாயத்தில் ஒரு குழுவினர் (மர்மமான முரையில்) காணாமற் 

கபாய்விட்டார்கள். அவர்கள் என்ன ஆனார் கள் என்பது ததரியவில்ரல. 
அவர்கள் எலி களாக (உருமாற்ைப்பட்டுவிட்டதாக)கவ நான் கருதுகிகைன். 
எலிகளுக்கு (முன்னால்) ஒட்டகத்தின் பால் ரவக்கப்பட்டால், அரவ அந்தப் 
பாரலக் குடிப்பதில்ரல. அவற்றுக்கு (முன்பாக) ஆடுகளின் பால் 
ரவக்கப்பட்டால், அந்தப் பாரல அரவ குடித்துவிடுகின்ைனகவ?36 இதன் 
அைிவிப்பாளைான அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: இந்த 
ஹதீரஸ நான் கஅபுல் அஹ்பார் (ைஹ்) அவர்களுக்கு அைிவித்தகபாது 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இரதச் தொல்ல நீங்கள் 
ககட்டீர்களா?'' என்று வினவினார்கள். நான், "ஆம்' என்கைன். அவ்வாகை 
அவர்கள் பல முரை ககட்டார்கள். "நான் "தவ்ைாத்'ரதயா ஓதுகிகைன் 
(அதிலிருந்து தொல்வதற்கு)?'' என்று நான் ககட்கடன்.37 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் இஸ்ஹாக் பின் 
இப்ைாஹமீ் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "அவர்கள் என்ன ஆனார்கள் என்று 
நாம் அைிய வில்ரல'' எனக் காணப்படுகிைது.  

5724 முஹம்மத் பின் ெீரீன் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள், "எலிகள் உருமாற்ைம் தபற்ை உயிரினமாகும். அதற்கு அரடயாளம் 
என்னதவன்ைால், அவற்றுக்கு முன்பாக ஆடுகளின் பால் ரவக்கப்பட்டால், 

அரவ அரதக் குடிக்கின்ைன. (ஆனால்,) அவற்றுக்கு (முன்பாக) ஒட்டகங்களின் 
பால் ரவக்கப்பட்டால் அரவ அரதச் சுரவப்பதில்ரல'' என்று தொன்னார்கள். 
அப்கபாது கஅப் (ைஹ்) அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
இரதச் தொல்ல நீங்கள் ககட்டீர்களா?'' என்று அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்களிடம் 
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வினவினார்கள். அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள், "பிைகு "தவ்ைாத்' கவதமா எனக்கு 
அருளப்பட்டது?'' என்று (திருப்பிக்) ககட்டார்கள். 

 பாடம் : 12 ஓர் இரைநம்பிக்ரகயாளர், ஒகை புற்ைில் இைண்டு முரை 
தீண்டப்படமாட்டார். 

 5725 நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: இரைநம்பிக்ரகயாளர் ஒகை புற்ைில் 
இைண்டு முரை தீண்டப்படமாட்டார். இரத அபூஹுரைைா (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள்.38 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது.  

பாடம் : 13 இரைநம்பிக்ரகயாளரின் அரனத்து அம்ெங்களும் நன்ரமகய 
ஆகும். 

 5726 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
இரைநம்பிக்ரகயாளரின் நிரலரயக் கண்டு நான் வியப்பரடகிகைன். அவைது 
(வாழ்வின்) அரனத்து அம்ெங்களும் (அவருக்கு) நன்ரமயாககவ அரமயும். 
இரை நம்பிக்ரகயாளருக்கு அல்லாமல் கவதைவருக் கும் இ(ந்தப் 
பாக்கியமான)து கிட்டுவதில்ரல. அவருக்கு ஏகதனும் மகிழ்ச்ெி ஏற்பட்டால், 

அவர் நன்ைி தெலுத்துகிைார். அது அவருக்கு நன்ரமயாக அரமகிைது. 
அவருக்கு ஏகதனும் துயைம் கநர்ந்தால், அவர் தபாறுரம காக்கிைார். அதுவும் 
அவருக்கு நன்ரமயாக அரமந்துவிடுகிைது.39 இரத ஸுரஹப் (ைலி) அவர்கள் 
அைிவிக்கிைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

பாடம் : 14 ஒருவர் குழப்பத்திற்கு ஆளாவார் எனும் அச்ெம் இருக்குமானால், 

அவரை அளவு கடந்து புகழ்வது தரட தெய்யப்பட்டுள்ளது.40  

5727 அபூபக்ைா நுஃரபஉ பின் அல்ஹாரிஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி 
(ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் ஒரு மனிதர் இன்தனாரு மனிதரைப் பற்ைிப் 

புகழ்ந்து கபெினார். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் "உமக்கு நாெம்தான்! உன் 

ெககாதை ரின் கழுத்ரதத் துண்டித்துவிட்டாகய! உன் ெககாதைரின் கழுத்ரதத் 
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துண்டித்துவிட்டாகய'' என்று பலமுரை கூைினார்கள். பிைகு, "உங்களில் ஒருவர் 
தம் நண்பரைப் புகழ்ந்கதயாக கவண்டும் என்ைிருந்தால், "இன்ன மனிதரைப் 
பற்ைி நான் (இவ்வாறு) எண்ணுகிகைன்' என்று (மட்டும்) கூைட்டும். 
அல்லாஹ்கவ அவரைக் குைித்து விொைரண (தெய்து முடிவு) தெய்பவன் 
ஆவான். நான் அல்லாஹ்ரவ முந்திக்தகாண்டு யாரையும் தூய்ரமயானவர் 

என்று கூைமாட்கடன். அவரைப் பற்ைி இன்னின்னவாறு கருதுகிகைன் 
என்றுகூட, அவர் அவ்வாறு இருக்கிைார் என அைிந்தால் மட்டுகம கூைட்டும்.41  

5728 அபூபக்ைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு அருகில் 
ஒரு மனிதரைப் பற்ைி (புகழ்ந்து) கபெப்பட்டது. அப்கபாது ஒரு மனிதர், 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! அல்லாஹ்வின் தூதருக்குப் பின்னால் இன்னின்ன 
விையத் தில் அந்த மனிதரைவிடச் ெிைந்தவர் கவதைவருமில்ரல'' என்று 
கூைினார். நபி (ஸல்) அவர்கள், "உனக்குக் ககடுதான். உம்முரடய கதாழரின் 
கழுத்ரதத் துண்டித்துவிட்டீகை!'' என்று பல முரை கூைிவிட்டு, "உங்களில் 
ஒருவர் தம் கதாழரைப் புகழ்ந்கதயாக கவண்டும் என்ைிருந்தால், "இன்ன 
மனிதரைப் பற்ைி நான் (இவ்வாறு) எண்ணுகிகைன்' என்று மட்டும் கூைட்டும். 
அதுவும் அவர் அவ்வாறு இருப்பதாகக் கருதினால் மட்டுகம கூைட்டும். நான் 
அல்லாஹ்ரவ முந்திக்தகாண்டு யாரையும் தூய்ரமயானவர் என்று 
கூைமாட்கடன்'' என்று தொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் 
களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அபூபக்ைா (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் இரு அைிவிப் பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

"அப்கபாது ஒரு மனிதர் "அல்லாஹ்வின் தூதருக்குப் பின்னால் அந்த 

மனிதரைவிடச் ெிைந்தவர் கவதைவருமில்ரல' என்று கூைினார்'' எனும் குைிப்பு 

இடம் தபைவில்ரல.  

5729 அபூமூொ அல்அஷ்அரீ (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், 

ஒரு மனிதர் இன்தனாரு மனிதரை அளவுக்கதிகமாகப் புகழ்ந்து 

கபெிக்தகாண்டிருப்பரதச் தெவியுற்ைார்கள். அப்கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள், 

"அந்த மனிதரின் முதுரக அழித்துவிட்டீர்ககள! அல்லது முைித்துவிட்டீர்ககள'' 

என்று கூைினார்கள்.42 
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 5730 அபூமஅமர் அப்துல்லாஹ் பின் ெக்பைா (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு 
மனிதர் எழுந்து தரலவர்களில் ஒருவரைப் புகழ்ந்து கபெினார். அப்கபாது 

மிக்தாத் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள், (புகழ்ந்து கபெிக்தகாண்டிருந்த அந்த) 
மனிதரின் மீது மண்ரண அள்ளி வெீலானார்கள். கமலும், "அளவுக்கதிகமாகப் 

புகழ்ந்து கபசுபவரின் முகங்களில் மண்ரண அள்ளி வசீுமாறு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர் கள் எங்களுக்கு உத்தைவிட்டார்கள்'' என்று கூைினார்கள்.43 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது.  

5731 ஹம்மாம் பின் அல்ஹாரிஸ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் 
(கலீஃபா) உஸ்மான் (ைலி) அவர்கரளப் புகழ்ந்து கபெலானார். அப்கபாது 

மிக்தாத் பின் அம்ர் (ைலி) அவர்கள் அவரை கநாக்கிச் தென்று முழந்தாளிட்டு 

அமர்ந்து, அவைது முகத்தில் தபாடிக் கற்கரள அள்ளி வெீலானார்கள். மிக்தாத் 

(ைலி) அவர்கள் உடல் பருமனான மனிதைாயிருந்தார்கள். (எனகவ தான், 

முழந்தாளிட்டு அமர்ந்தார்கள்.) அப்கபாது உஸ்மான் (ைலி) அவர்கள் அவரைப் 
பார்த்து, "உமக்கு என்ன ஆயிற்று?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மிக்தாத் (ைலி) 
அவர்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கள், "அளவுக்கதிகமாகப் 
புகழ்பவர்கரள நீங்கள் கண்டால் அவர்களுரடய முகங்களில் மண்ரண 
அள்ளி வசீுங்கள்' என்று கூைினார்கள்'' என்ைார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு 
அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் மிக்தாத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் நான்கு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் 
வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 15  வயதில் தபரியவருக்கு முதலில் தகாடுப்பது  

5732 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: நான் ஒரு கனவு 
கண்கடன். அதில் நான் ஒரு பல் துலக்கும் குச்ெியால் பல் துலக்கிக் 
தகாண்டிருந்கதன். அரதப் தபறுவதற்காக இரு மனிதர்கள் 

முண்டியடித்துக்தகாண்டி ருந்தனர். அவர்களில் ஒருவர் மற்ைவரைவிட 
வயதில் தபரியவைாயிருந்தார். அவர்களில் வயதில் ெிைியவருக்கு நான் அந்தக் 
குச்ெிரயக் தகாடுத்கதன். அப்கபாது என்னிடம், "முதிய வருக்கு முதலில் 
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தகாடுங்கள்'' என்று தொல் லப்பட்டது. ஆககவ, அரத நான் வயதில் தபரிய 
வைாயிருந்தவரிடம் தகாடுத்கதன். இரத அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ைலி) 
அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

பாடம் : 16  நபிதமாழிரய நிறுத்தி நிதானமாக அைி விப்பதும் நபிதமாழிரய 
எழுதிரவத் துக்தகாள்வது ததாடர்பான விதியும்.  

5733 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூஹுரைைா 
(ைலி) அவர்கள் (ஆயிைா (ைலி) அவர்களது அரைக்கு அருகில் அமர்ந்து 

தகாண்டு) நபிதமாழிகரள அைிவிக்கலானார்கள். அப்கபாது "அரையின் 
உரிரமயாளகை! நான் தொல்வரதக் ககளுங்கள்! அரையின் உரிரமயாளகை! 
நான் தொல்வரதக் ககளுங்கள்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள் ததாழுதுதகாண்டிருந்தார்கள். ததாழுது முடித்ததும் அவர்கள் 
என்னிடம், "ெற்று முன்னர் இவர் அைிவித்த (விதத்)ரதயும் இவர் 

கூைியரதயும் நீ ககட்க வில்ரலயா? நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு விையத்ரதச் 

தொல்கிைார்கள் என்ைால், அரத (வார்த்ரத வார்த்ரதயாக, எழுத்து எழுத்தாகக் 

கணக்கிட்டு) எண்ணக்கூடியவர் எண்ணியிருந்தால், ஒன்று விடாமல் 
எண்ணிவிடுவார். (அந்த அளவுக்கு நிறுத்தி நிதானமாக, ததளிவாகப் 
கபெிவந்தார்கள்)'' என்று கூைினார்கள்.44 5734 அபூெயதீ் அல்குத்ரீ (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நான் கூறுவரத எழுதி 
ரவக்காதீர்கள். குர்ஆன் தவிை மற்ைரத என்னிடமிருந்து எவகைனும் எழுதி 
ரவத்திருந்தால் அரத அவர் அழித்துவிடட் டும். என்ரனப் பற்ைி 
அைிவியுங்கள். தவ ைில்ரல.45 யார் என்ரனப் பற்ைி (நான் தொல் லாத 
ஒன்ரைச் தொன்னதாக) தபாய்யுரைக்கி ைாகைா அவர் தமது இருப்பிடத்ரத 
நைகத்தில் அரமத்துக்தகாள்ளட்டும்'' என்று கூைினார்கள். ஹம்மாம் (ைஹ்) 
அவர்களது அைிவிப்பில், "யார் கவண்டுதமன்கை தபாய்யுரைக்கிைாகைா' என்று 
ரஸத் பின் அஸ்லம் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாககவ நான் கருதுகிகைன் என 

இடம் தபற்றுள்ளது. பாடம் : 17 தீக்குண்டத்தில் ("அல்உக்தூத்') கபாடப்பட்கடார், 

சூனியக்காைன், (கவதக்காை) துைவி, (அற்புதம் நிகழ்த்திய) ெிறுவன் ஆகிகயார் 
பற்ைிய தகவல். 
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 5735 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: உங்களுக்கு 
முன்னால் (ஒரு காலத்தில்) அைென் ஒருவன் வாழ்ந்தான்.46 அவனிடம் (குைி 
தொல்லும்) சூனியக்காைன் ஒருவன் இருந்தான். அந்தச் சூனியக்காைன் 

முதுரமயரடந்தகபாது அைெனிடம், "நான் முதுரமயரடந்துவிட்கடன். 
(என்கனாடு இந்தச் சூனியக் கரல அழிந்துவிடக் கூடாது.) எனகவ, ெிறுவன் 
ஒருவரன அனுப் புங்கள். அவனுக்கு நான் சூனியக் கரலரய கற்றுத் 
தருகிகைன்'' என்று தொன்னான். அவ்வாகை, அக்கல்விரய அவன் கற்றுத் 
தருவதற்காகச் ெிறுவன் ஒருவரன அவனிடம் அைென் அனுப்பினான். ெிறுவன் 
சூனியக்காைனிடம் தெல்லும் வழியில் துைவி ஒருவர் இருந்தார். அவரிடம் 

தென்று அமர்ந்து அவருரடய அைிவுரைக ரளச் ெிறுவன் ககட்கலானான். 
அது அவரன ஈர்த்தது; அவன் சூனியக்காைனிடம் தெல்லும் கபாததல்லாம் 
அந்தத் துைவியிடம் தென்று அமர்ந்துதகாள்வான். பிைகு சூனியக்காைனிடம் 
(தாமதமாகச்) தெல்லும்கபாது அவரனச் சூனியக்காைன் அடிப்பான். இது பற்ைி 
அச் ெிறுவன் துைவியிடம் முரையிட்டான். அப்கபாது அந்தத் துைவி சூனியக் 
காைரனப் பற்ைி நீ அஞ்ெினால் அவனிடம், "என் வடீ்டார் என்ரனத் 
தடுத்துவிட்டனர் (அதனால் தான் தாமதம்) என்று கூைிவிடு; நீ உன் வடீ்டாரைப் 
பற்ைி அஞ்ெினால், சூனியக்காைன் என்ரனத் தடுத்துவிட்டான் (அதனால்தான் 
தாமதம்) என்று கூைிவிடு'' என்று (கயாெரன) கூைினார். அவ்வாகை 

அச்ெிறுவன் தெய்துதகாண்டிருந்தான். இந்நிரலயில், (ஒரு நாள் அச்ெிறுவன் 
தெல்லும்கபாது) மிகப் தபரிய மிருகம் ஒன்ைிடம் அவன் வந்தான். அது 
மக்கரள(ச் தெல்லவிடாமல்) தடுத்துக்தகாண்டிருந்தது. அப்கபாது அச்ெிறுவன், 

"இன்று நான் அந்தச் சூனியக்காைன் ெிைந்தவனா? அல்லது அந்தத் துைவி 
ெிைந்தவைா என்று அைியப்கபாகி கைன்'' என்று கூைிவிட்டு, ஒரு கல்ரல எடுத்து, 

"இரைவா! அந்தத் துைவியின் நிரல அந்தச் சூனியக் காைனின் நிரலரயவிட 
உனக்கு மிகவும் விருப்பமானதாயிருந்தால், இந்த மிருகத்ரதக் தகான்று 
மக்கரளச் தெல்லவிடு'' என்று கூைி, அந்த மிருகத்ரத கநாக்கி (கல்ரல) 
எைிந்து, அரதக் தகான்ைான். மக்களும் (அச்ெமின்ைி) நடந்துதென்ைனர். பிைகு 
அந்தத் துைவியிடம் தென்று நடந்தரத அவரிடம் ததரிவித்தான். அப்கபாது 

அந்தத் துைவி, "அருரம மககன! நீ இன்று என்ரனவிடச் 
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ெிைந்தவனாகிவிட்டாய்! உன் தகுதிரய நான் இப்கபாது (கண்கூடாகப்) பார்க்கும் 
நிரலக்கு நீ வந்துவிட்டாய். இனி நீ கொதரனக்குள்ளாக்கப் படுவாய். 
அவ்வாறு நீ கொதரனக்குள்ளாக்கப்படும்கபாது என்ரனப் பற்ைித் 
ததரிவிக்காகத'' என்று கூைினார். அச்ெிறுவன் பிைவிக் குருடருக்கும் ததாழு 
கநாயாளிகளுக்கும் நிவாைணம் வழங்கினான். இதை கநாய்களிலிருந்தும் 
மக்களுக்கு நிவாைணம் அளித்தான். இரத அைெனின் அரவயிலிருந்த ஒருவர் 
ககள்விப்பட்டார். அவர் (கண்பார் ரவயற்ை) குருடைாக இருந்தார். அவர் ஏைாள 
மான அன்பளிப்புகளுடன் அச்ெிறுவனிடம் தென்று, "நீ எனது இந்த கநாரயக் 
குணப் படுத்திவிட்டால், என்னிடமுள்ள இந்தப் தபாருட்கள் அரனத்தும் 
உனக்கக உரியன'' என்று கூைினார். அதற்கு அச்ெிறுவன், "நான் யாருக்கும் 
நிவாைணமளிப்பதில்ரல; அல்லாஹ்கவ நிவாை ணமளிக்கின்ைான். நீங்கள் 
அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்ரக தகாண்டால் நான் (உங்களுக்காக) 
அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்திப்கபன். அவன் உங்களுக்கு நிவாைணமளிப்பான்'' 

என்று கூைினான். அவ்வாகை அக்குருடர் இரைநம்பிக்ரக தகாண்டகபாது, 

அவருக்கு அல்லாஹ் நிவாை ணமளித்தான். பிைகு அவர் வழக்கம் கபால 
அைெனிடம் தென்று அமர்ந்தகபாது அவரிடம் அந்த அைெர், "உமது பார்ரவரய 
உமக்குத் திருப்பிக்தகாடுத்தவர் யார்?'' என்று ககட்டான். அவர், "என் இரைவன்'' 

என்று பதிலளித்தார். அதற்கு அைென், "உனக்கு என் அல்லாத கவறு இரைவன் 
உண்டா?'' என்று ககட்டான். அதற்கு அவர், "என் இரைவனும் உன்னுரடய 
இரைவனும் அல்லாஹ்தான்'' என்று தொன்னார். உடகன அவரைப் பிடித்து, 

அந்தச் ெிறுவரனப் பற்ைி அவர் தொல்லும்வரை அவரை அைென் 

கவதரனப்படுத்திக்தகாண்கடயிருந்தான். பிைகு அந்தச் ெிறுவன் 

தகாண்டுவைப்பட்டான். அப்கபாது அைென், "குழந்தாய்! நீ சூனியக் கரலயால் 
பிைவிக் குருடரையும் ததாழுகநாயாளிகரளயும் குணப் படுத்தி 
இன்னின்னவாறு தெய்யுமளவுக்குச் தென்றுவிட்டாய்'' என்று கூைினான். அதற்கு 
அச்ெிறுவன், "நான் யாருக்கும் நிவாைணமளிப்பதில்ரல. அல்லாஹ்கவ 

நிவாைணமளிக் கிைான்'' என்று கூைினான். பிைகு அச்ெிறுவன் அந்தத் 
துைவிரயப் பற்ைித் ததரிவிக்கும்வரை அச்ெிறுவரனயும் அைென் 
கவதரனப்படுத்தலானான். பிைகு அந்தத் துைவியும் தகாண்டுவைப்பட்டார். 
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அவரிடம், "உமது மார்க்கத்திலிருந்து நீர் திரும்பி விடும்'' என்று கூைப்பட்டது. 
ஆனால், அவர் மறுத்துவிட்டார். ஆககவ, ைம்பம் ஒன்ரைக் தகாண்டுவைச் 
தொல்லி, அவைது உச்ெந்தரலயில் ரவத்து, அவைது உடரல இைண்டாகப் 
பிளந்தான் அைென். அவர் இைண்டு துண்டாகி விழுந்தார். பிைகு அைெனின் 
அரவயில் இருந்த அந்த மனிதர் தகாண்டுவைப்பட்டு, "நீ உனது 

மார்க்கத்திலிருந்து திரும்பிவிடு!'' என்று கூைப் பட்டது. அவரும் 

மறுத்துவிட்டார். எனகவ, அவைது உச்ெந்தரலயில் ைம்பத்ரத ரவத்து அறுத்து 

இைண்டாகப் பிளந்தான் அைென். அவரும் இரு துண்டுகளாகி விழுந்தார். 
பின்னர் அச்ெிறுவன் தகாண்டுவைப் பட்டான். அவனிடமும் "நீ உனது 
மார்க்கத்தி லிருந்து திரும்பிவிடு'' என்று தொல்லப்பட்டது. அவன் 
மறுத்துவிட்டான். உடகன அவரனத் தம் ஆட்கள் ெிலரிடம் ஒப்பரடத்து, 

"இவரன இன்ன இன்ன மரலக்குக் தகாண்டுதெல்லுங் கள். மரல உச்ெிக்கு 
இவரனக் தகாண்டு தென்ைதும் (அவனிடம் அவனது ஓரிரைக் தகாள்ரகரயக் 
ரகவிடுமாறு கூறுங்கள்.) அவன் தனது மார்க்க்ததிலிருந்து திரும்பிவிட்டால் 
ெரி. இல்ரலகயல், அவரன மரலயிலிருந்து தள்ளிவிடுங்கள்'' என்று அைென் 
கூைினான். அவ்வாகை அவர்கள் அச்ெிறுவரன மரல உச்ெிக்குக் 
தகாண்டுதென்ைனர். அப்கபாது அச் ெிறுவன், "இரைவா! நீ நாடிய முரையில் 
இவர்களிடமிருந்து என்ரனக் காப்பாற்று'' என்று பிைார்த்தித் தான். அப்கபாது 
அந்த மரல குலுங்கியது. அவர்கள் அரனவரும் மரலயிலிருந்து கீகழ 
விழுந்து விட்டனர். பிைகு அச்ெிறுவன் அைெரன கநாக்கி நடந்துவந்தான். 
அவனிடம் அைென், "உன்னுடன் வந்த வர்கள் என்ன ஆனார்கள்?'' என்று 
ககட்டான். அதற்கு அச்ெிறுவன், "அவர்களிடமிருந்து அல்லாஹ் என்ரனக் 
காப்பாற்ைிவிட்டான்'' என்று தொன்னான். பிைகு அச்ெிறுவரனத் தம் ஆட்களில் 
கவறு ெிலரிடம் ஒப்பரடத்து, "இவரன மைக்கலதமான்ைில் ஏற்ைி, 
நடுக்கடலுக்குக் தகாண்டுதெல்லுங்கள். இவன் தனது (ஏகயிரை) 
மார்க்கத்திலிருந்து திரும்பி விட்டால் ெரி. இல்ரலகயல், இவரனத் தூக்கிக் 
கடலுக்குள் எைிந்துவிடுங்கள்'' என்று அைென் உத்தைவிட்டான். அவ்வாகை 
அவர்கள் தகாண்டுதென்ைகபாது அச்ெிறுவன், "இரைவா! நீ நாடிய முரையில் 

இவர்களிடமிருந்து என்ரனக் காப்பாற்று'' என்று பிைார்த்தித்தான். மைக்கலம் 
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அதிலிருந்தவர்களுடன் கெர்ந்து கவிழ்ந்தது. அவர்கள் அரனவரும் கடலில் 

மூழ்கினர். பிைகு அச்ெிறுவன் (மட்டும்) அைெரன கநாக்கி நடந்துவந்தான். 
ெிறுவரனக் கண்ட அைென், "உன்னுடன் வந்தவர்கள் என்ன ஆனார்கள்?'' என்று 

ககட்டான். அதற்கு அச்ெிறுவன், "அவர்களிடமிருந்து அல்லாஹ் என்ரனக் 

காப்பாற்ைிவிட்டான்'' என்று கூைிவிட்டு, அைெரனப் பார்த்து, "நான் தொல் கிைபடி 
நீ நடந்துதகாள்ளாத வரை என்ரன உம்மால் தகால்ல முடியாது'' என்று 

கூைினான். "அது என்ன?' என்று அைென் ககட்டான். அதற்கு அச்ெிறுவன், "நீ 
மக்கள் அரனவரை யும் திைந்த தவளிதயான்ைில் ஒன்றுதிைட்டு. என்ரனச் 
ெிலுரவயில் அரைந்துவிடு. பிைகு என் அம்புக்கூட்டிலிருந்து அம்பு ஒன்ரை 
எடுத்து, வில்லில் தபாருத்தி பிைகு, "இச் ெிறுவனின் இரைவனான 
அல்லாஹ்வின் தபயைால்'' என்று கூைி, (என்ரன கநாக்கி) அந்த அம்ரபப் 
பாய்ச்சு. இவ்வாறு நீ தெய் தால் உன்னால் என்ரனக் தகால்ல முடியும்'' என்று 
கூைினான். அவ்வாகை மக்கரளத் திைந்த தவளி தயான்ைில் அைென் 
ஒன்றுதிைட்டினான். ெிறுவரனச் ெிலுரவயில் அரைந்தான். பிைகு 
அச்ெிறுவனின் அம்புக்கூட்டிலிருந்து அம் தபான்ரை எடுத்து வில்லில் 
தபாருத்தி, "இச்ெிறுவனின் இரைவனான அல்லாஹ்வின் தபயைால்'' என்று 
கூைி, அந்தச் ெிறுவரன கநாக்கி அம்ரப எய்தான். அந்த அம்பு ெிறுவனின் 
தநற்ைிப் தபாட்டில் பாய்ந்தது. அச்ெிறுவன் அம்பு பாய்ந்த தநற்ைிப் தபாட்டில் 
ரகரய ரவத்துக்தகாண்கட இைந்துகபானான். அரதக் கண்ட மக்கள், "நாங்கள் 
இச்ெிறுவனின் இரைவன்மீது நம்பிக்ரக தகாண்கடாம்; நாங்கள் இச்ெிறுவனின் 
இரைவன்மீது நம்பிக்ரக தகாண்கடாம், நாங்கள் இச்ெிறுவனின் இரைவன்மீது 
நம்பிக்ரக தகாண்கடாம்'' என்று கூைினர். பிைகு அைெனிடம் வந்து, "(அைெகை!) 
நீர் எரத அஞ்ெிக்தகாண்டிருந்தீகைா அரத கநைடியாகப் பார்த்துவிட்டீைா? 

அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நீர் அஞ்ெியது நடந்கதவிட்டது. மக்கள் 
அரனவரும் (அச்ெிறுவனின் இரைவன்மீது) நம்பிக்ரக தகாண்டுவிட்டனர்'' 

என்று கூைப்பட்டது. உடகன அந்த அைென் ததரு முரனகளில் அகழ் 
கதாண்டுமாறு உத்தைவிட்டான். அவ்வாகை கதாண்டப்பட்டதும் அதில் தநருப்பு 
மூட்டினான். பிைகு "யார் (தாம் ஏற்றுக்தகாண்ட அந்த ஓரிரை) 
மார்க்கத்திலிருந்து திரும்பிவைவில்ரலகயா அவர்கரள இதில் 
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எரித்துவிடுங்கள்; அல்லது தூக்கிப் கபாட்டுவிடுங்கள்'' என்று உத்தைவிட்டான். 
அவ்வாகை அவர்கள் தெய்தனர். இறுதியில் ஒரு தபண் வந்தாள். அவளுடன் 
அவளுரடய குழந்ரத ஒன்றும் இருந்தது. அ(ந்தத் தீக்குண்டத்)தில் விழ 
அவள் தயங்கினாள். அப்கபாது அந்தக் குழந்ரத, "அம்மா! (மனரதத் 
திடப்படுத்தி) தபாறுரமயுடன் இரு! ஏதனனில், நீ ெத்தியத்தில் இருக்கிைாய்'' 

என்று தொன்னது.  

பாடம் : 18 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் அைிவித்த நீண்ட ஹதீஸும், அபுல்யெர் (ைலி) 
அவர்களின் நிகழ்ச்ெியும்.  

5736 உபாதா பின் அல்வலீத் பின் உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைிய தாவது: நானும் என் தந்ரத (வலீத் பின் உபாதா பின் அஸ்ஸாமித்-
ைஹ்) அவர்களும் அன்ொரி களில் குைிப்பிட்ட ஒரு கிரளயாரிடம், அவர் கள் 
இைப்பதற்குமுன் (அவர்களிடமுள்ள நபிதமாழிக்) கல்விரயக் 
கற்றுக்தகாள்வதற் காகப் புைப்பட்கடாம். நாங்கள் முதன் முதலில் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கதாழர் அபுல்யெர் (ைலி) 
அவர்கரளகய ெந்தித்கதாம்.47 அவர்களுடன் அவர்களுரடய அடிரம 
ஒருவரும் இருந்தார். அவரிடம் பதிகவடுகளில் ஒரு ததாகுப்பும் இருந்தது. 
அபுல்யெர் (ைலி) அவர்களின் உடலில் கபார்ரவ ஒன்றும் "மஆஃபிர்'எனும் 
ஊரின் ஆரடதயான்றும் இருந்தது. (அரதப் கபான்கை) அவர்களுரடய 

அடிரமயின் மீதும் கபார்ரவதயான்றும் "மஆஃபிரீ' ஆரடதயான்றும் 
இருந்தது. அபுல்யெர் (ைலி) அவர்களிடம் என் தந்ரத, "என் தந்ரதயின் 
ெககாதைகை! நான் தங்களது முகத்தில் ககாபத்தின் அைிகுைிரயக் 
காண்கிகைகன?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அபுல்யெர் (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: ஆம்; "பனூ ஹைாம்' குலத்ரதச் கெர்ந்த இன்னாரின் புதல்வர் 
இன்னார் எனக்குக் கடன் தை கவண்டியிருந்தது. (அரத வசூலிப்பதற்காக) நான் 
தென்று, அவருரடய வடீ்டா ருக்கு முகமன் (ெலாம்) கூைிகனன். பிைகு "அவர் 
இருக்கிைாைா?'' என்று ககட்கடன். வடீ்டார், "இல்ரல'' என்று விரடயளித்தனர். 
அப்கபாது பருவ வயரத தநருங்கிவிட்டிருந்த அவருரடய புதல்வர் ஒருவர் 
தவளிகய வந்தார். அவரிடம் நான், "உன் தந்ரத எங்கக?'' என்று ககட்கடன். 
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அதற்கு அவர், "உங்களின் குைரலக் ககட்டதும் அவர் என் தாயாரின் 
கட்டிலுக்கடியில் நுரழந்துதகாண்டார்'' என்று பதிலளித்தார். உடகன நான், "நீர் 
எங்கக இருக்கிைரீ் என் பரத நான் அைிந்துதகாண்கடன். தவளிகய வாரும்'' 

என்கைன். அவர் தவளிகய வந்தார். நான், "என்னிடமிருந்து ஒளிந்துதகாள்ள 
என்ன காைணம்?'' என்று ககட்கடன். அவர், "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! 
நான் (உண் ரமரயச்) தொல்லிவிடுகிகைன். உங்களிடம் தபாய் 
தொல்லமாட்கடன். அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாக! நான் உங்களிடம் 
கபசும்கபாது தபாய் தொல்லிவிடுகவகனா, அல்லது உங்க ளுக்கு 
வாக்களித்துவிட்டு மாறு தெய்துவிடு கவகனா என்றுதான் அஞ்ெிகனன். நீங்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கதாழர் ஆவரீ்கள். அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாக! நான் தநருக்கடியில் இருக்கிகைன்'' என்று கூைினார். நான், 

"அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாகவா'' என்று ககட்கடன். அவர் "அல்லாஹ்வின் 

மீதாரண யாகத்தான்'' என்ைார். நான் (மீண்டும்) "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாகவா?'' என்று ககட்கடன். அவர் "அல்லாஹ்வின் 
மீதாரணயாகத்தான்'' என்ைார். நான் (மறுபடியும்) "அல்லாஹ்வின் மீதாரண 
யாகவா?'' என்று ககட்கடன். அவர் "அல்லாஹ்வின் மீதாரணயாகத்தான்'' என்று 
(மூன்ைாவது முரையும்) பதிலளித்தார். பிைகு அவர் தமது (கடன்) பத்திைத்ரதக் 
தகாண்டுவந்தார். அரத நான் எனது ரகயால் அழித்து விட்கடன். பிைகு 
"கடரனச் தெலுத்துவதற்கு ஏகதனும் கிரடத்தால் எனக்குரிய கடரனச் 
தெலுத்தி விடுங்கள். இல்லாவிட்டால், (கடரனச் தெலுத்தாமலிருக்க) 
உங்களுக்கு அனுமதி உண்டு'' என்று கூைிவிட்கடன். பிைகு அபுல்யெர் (ைலி) 
அவர்கள் தம் கண்கள்மீது இரு விைல்கரள ரவத்துப் பின்வருமாறு 
கூைினார்கள்: இந்த என்னிரு கண்களும் பார்த்தன; இவ்விரு காதுகளும் 
ககட்டன; (தமது இதயப் பகுதியில் ரகரய ரவத்து) இந்த உள்ளம் 

மனனமிட்டது. பின்வருமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: யார் ெிைமத்திலிருப்பவருக்கு (அவர் தை கவண்டிய கடனுக்கு) 
அவகாெம் அளிக்கிைாகைா, அல்லது (கடரனத்) தள்ளுபடி தெய்துவிடுகிைாகைா 
அவருக்கு மறுரமயில் அல்லாஹ் தனது நிழலில் நிழல் தருகின்ைான். 
அப்கபாது நான், "என் தந்ரதயின் ெககாதைகை! நீங்கள் உங்கள் அடிரம 
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அணிந்திருக்கும் கபார்ரவரயப் தபற்றுக்தகாண்டு உங்களது "மஆஃபிரீ' 

ஆரடரய அவருக்கு அளித்து விட்டாகலா, அல்லது அவைது "மஆஃபிரீ' 

ஆரடரயப் தபற்றுக்தகாண்டு உங்களது கபார்ரவரய அவருக்கு 
அளித்துவிட்டாகலா உங்களுக்கு ஒரு கஜாடி ஆரடயும் அவருக்கு ஒரு கஜாடி 
ஆரடயும் கிரடத்து விடுகம!'' என்று ககட்கடன். அப்கபாது அபுல்யெர் (ைலி) 
அவர்கள் (அன்புடன்) என் தரலரயத் தடவிவிட்டு, "இரைவா! 
இ(ச்ெிறு)வருக்கு வளம் புரிவாயாக! என் ெககாதைரின் புதல்வகை! 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(உங்கள் அடிரமக ளான) 
அவர்களுக்கு நீங்கள் உண்பதிலிருந்து உணவளியுங்கள். நீங்கள் 
உடுத்துவதிலிருந்கத அவர்களுக்கும் உரட தகாடுங்கள்' என்று கூைினார்கள்'' 

என்ைார்கள். அரத அவர்கள் கூைியகபாது, "என் இவ் விரு கண்களும் 
பார்த்தன; இவ்விரு காதுக ளும் ககட்டன; (தமது இதயப் பகுதியில் ரகரய 
ரவத்து) இகதா இந்த உள்ளம் அரத மனனமிட்டுக் தகாண்டது. இவர் மறுரம 
நாளில் என் நன்ரமகரள எடுத்துக்தகாள்வரதவிட இவ்வுலகில் தபாருட்கரள 
அவருக்கு நான் தகாடுப்பது எனக்குச் சுலபமானகத'' என்று தொன்னார்கள். -
பிைகு நாங்கள் (இருவரும்) ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்களிடம் 

தென்கைாம். அப்கபாது அவர்கள் தமது பள்ளிவாெலில் ஒகை ஓர் ஆரடரய 

கபார்த்திக்தகாண்டு ததாழுது தகாண்டிருந்தார்கள். அப்கபாது நான் மக்கரளக் 

கடந்துதென்று அவர்களுக்கும் "கிப்லா'த் திரெக்குமிரடகய 
அமர்ந்துதகாண்கடன். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கருரண 
புரியட்டும்! தங்களது கமலாரட தங்களுக்கு அருகில் இருக்ககவ, ஒகை 
ஆரடயில் ததாழுகிைரீ்ககள?'' என்று ககட்கடன். அப்கபாது அவர்கள் தம் 
விைல்கரள விரித்து, பின்னர் வில் கபான்று வரளத்து, இவ்வாறு என் தநஞ்ெில் 
ரவத்துப் பின்வருமாறு கூைினார்கள்: உம்ரமப் கபான்ை விவைமில்லாதவர் 
என்னிடம் வந்து, நான் எப்படிச் தெய்கிகைன் என்று பார்த்துவிட்டு, அரதப் 
கபான்கை அவரும் தெய்ய கவண்டும் என்று நான் விரும்பிகனன். (ஒரு 
முரை) இந்தப் பள்ளிவாெலில் நாங்கள் இருந்தகபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் எங்களிடம் வந்தார்கள். அப்கபாது அவர்களது ரகயில் "இப்னு 
தாப்' வரக கபரீச்ெ மைத்தின் பாரள ஒன்று இருந்தது. அப்கபாது 
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பள்ளிவாெலின் "கிப்லா'த் திரெ சுவரில் காைி உமிழப்பட்டிருந்த ெளிரயக் 
கண்டார்கள். உடகன அரத அந்தப் பாரளயால் சுைண்டிவிட்டார்கள். பிைகு 
எங்கரள முன்கனாக்கி, "உங்களில் யார் தம்ரம இரைவன் புைக்கணிக்க 

கவண்டும் என விரும்புவார்?'' என்று ககட்டார்கள். அரதக் ககட்டு நாங்கள் 

அஞ்ெிகனாம். பிைகு "உங்களில் யார் தம்ரம இரைவன் புைக் கணிக்க 
கவண்டும் என விரும்புவார்?'' என்று (மீண்டும்) ககட்டார்கள். நாங்கள் 
(மறுபடியும்) அஞ்ெிகனாம். பிைகு, "உங்களில் யார் தம்ரம இரைவன் 
புைக்கணிக்க கவண்டுதமன விரும்புவார்?'' என (மூன்ைாவது முரையாகக்) 
ககட்டார்கள். நாங்கள், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இல்ரல; எங்களில் எவரும் 
(அரத விரும்பமாட்டார்)'' என்று பதிலளித்கதாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள், "உங்களில் ஒருவர் ததாழுவதற்காக நின்ைால், வளமும் உயர்வும் 
மிக்க அல்லாஹ் அவைது முகத்துக்தகதிைாக இருக்கின்ைான். ஆககவ, அவர் 
தமது முகத்துக்தகதிகை உமிழ கவண்டாம். வலப் பக்கத்திலும் உமிழ 

கவண்டாம். (மாைாக) தமக்கு இடப் பக்கத்தில் இடக் காலுக்குக் கீகழ 
உமிழ்ந்து (மண்ணால் மூடிக்)தகாள்ளட்டும். (தம்ரமயும் அைியாமல்) ெளி 
முந்திவிட்டால் தமது ஆரடயில் இவ்வாறு உமிழ்ந்துதகாள்ளட்டும்'' என்று 
கூைி, ஆரடயின் ஒரு பகுதிரய மற்தைாரு பகுதிகயாடு கெர்த்துக் 
கெக்கினார்கள். "பிைகு நறுமணக் கலரவ ஏகதனும் இருக்கிைதா?'' என்று 
ககட்டார்கள். உடகன இன்ன குடும்பத் ரதச் கெர்ந்த ஓர் இரளஞர் எழுந்து, 

தமது வடீ்டாரை கநாக்கி விரைந்தார். பிைகு தமது ரகயில் ெிைிது நறுமணக் 
கலரவயுடன் வந்தார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரதப் தபற்று 
அந்தப் கபரீச்ெம் பாரளயின் நுனியில் ரவத்து, பிைகு ெளியின் அரடயாளம் 
ததரிந்த அந்த இடத்தில் அரதத் கதாய்த்தார்கள். இரத முன்னிட்கட நீங்கள் 
உங்கள் பள்ளிவாெல்களில் நறுமணங்கரள ரவக்கும் வழக்கம் ததாடங்கியது. 
- (ததாடர்ந்து ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்:) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ("ஜுரஹனா' குலத்தாரை கநாக்கி) "பத்னு புவாத்' 

கபாருக்குச் தென்கைாம்.48 அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

மஜ்தீ பின் அம்ர் அல்ஜுஹன ீஎன்பவரைத் கதடி னார்கள். 
அப்(பயணத்தின்)கபாது ஓர் ஒட்டகத் தில் ஐந்து அல்லது ஆறு அல்லது ஏழு 
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கபர் என முரைரவத்து, ஒருவர் பின் ஒருவைாகப் பயணித்கதாம். (அந்த 
அளவுக்கு வாகனப் பற்ைாக்குரை இருந்தது.) இந்த நிரலயில் அன்ொரிகளில் 
ஒருவரு ரடய முரை வந்தகபாது, அவர் தமது ஒட்டகத்ரத மண்டியிடச் 
தெய்து அதில் ஏைி னார். பிைகு அரதக் கிளப்பினார். ஆனால், அது ெிைிது 
(ெண்டித்தனம் தெய்து) நின்று விட்டது. அப்கபாது அவர் "ைஃ' என அரத 

விைட்டிவிட்டு, "உனக்கு அல்லாஹ்வின் ொபம் உண்டாகட்டும்!'' என்று ெபித்தார். 
இரதச் தெவியுற்ை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "தமது 

ஒட்டகத்ரதச் ெபித்த இந்த மனிதர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். "நான்தான், 

அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று அந்த அன்ொரி பதிலளித்தார். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "அதிலிருந்து இைங்கிவிடு! ெபிக்கப்பட்ட ஒரு தபாரு 
களாடு எங்களுடன் நீர் வை கவண்டாம். நீங்கள் உங்களுக்தகதிைாககவா உங்கள் 
குழந்ரதகளுக் தகதிைாககவா உங்கள் தெல்வங்களுக்தகதிைாககவா 

பிைார்த்திக்காதீர்கள். அல்லாஹ்விடம் ககட்டது தகாடுக்கப்படும் கநைமாக அது 

தற்தெயலாக அரமந்துவிட்டால், உங்கள் பிைார்த்தரனரய அவன் 
ஏற்றுக்தகாள்வான் (அது உங்களுக்குப் பாதகமாக அரமந்துவிடும்)'' என்று 
தொன்னார்கள். - (ததாடர்ந்து ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைினார்கள்:) நாங்கள் ஒரு 
பயணத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்கதாம். ஒரு நாள் 
மாரல கநைமானகபாது நாங்கள் அைபியரின் நீர்நிரலதயான்ரை 
தநருங்கிகனாம். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "நமக்கு முன்கப 
தென்று அங்குள்ள நீர் ததாட்டிரயச் தெப்பனிட்டு, தாமும் நீைருந்தி, நமக்கும் நீர் 
புகட்டுபவர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். உடகன நான் எழுந்து, "இந்த மனிதன் 
(தயாைாக இருக்கிகைன்), அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்கைன். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஜாபிருடன் தெல்பவர் யார்?'' என்று ககட்டார்கள். 
உடகன ஜப்பார் பின் ஸக்ர் (ைலி) அவர்கள் எழுந்தார்கள். நாங்கள் அந்தக் 
கிணற்ரை கநாக்கி நடந்கதாம். கிணற்ைில் நீரிரைத்து அந்தத் ததாட்டிக்குள் 
ஒரு வாளி, அல்லது இரு வாளித் தண்ணரீை ஊற்ைிகனாம். பிைகு மண்ரணப் 
பூெி அந்தத் ததாட்டிரயச் தெப்பனிட்கடாம். பிைகு கிணற்ைிலிருந்து நீரிரைத்து 
அந்தத் ததாட்டிரய நிைப்பிகனாம். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்ககள எங்களிடம் முதலில் வந்தார்கள். எங்களிடம், "நீங்கள் எனக்கு 
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(இதிலுள்ள நீரைப் பயன்படுத்திக்தகாள்ள) அனுமதியளிக் கிைரீ்களா?'' என்று 
ககட்டார்கள். நாங்கள் "ஆம்; அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்கைாம். அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தமது ஒட்டகத்தின் தரலரயத் ததாட்டிக்குள் 

ெரித்தார்கள். அது நீைருந்தியது. அதன் கடி வாளத்ரத இறுக்கிப் பிடித்தகபாது 

காரல அகற்ைிரவத்து அது ெிறுநீர் கழித்தது. பிைகு ஒட்டகத்துடன் திரும்பிச் 

தென்று அரத மண்டியிட்டுப் படுக்கரவத்தார்கள். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர் கள் அந்தத் தண்ணரீ் ததாட்டிக்கு வந்து, அதிலிருந்து அங்கத் 
தூய்ரம (உளூ) தெய் தார்கள். பிைகு நான் எழுந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அங்கத் தூய்ரம தெய்த இடத்தில் அங்கத் தூய்ரம 
தெய்கதன். அப்கபாது (என்னுடனிருந்த) ஜப்பார் பின் ஸக்ர் (ைலி) அவர்கள் 
இயற்ரகக் கடரன நிரைகவற்ைச் தென்ைார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் ததாழுவதற்காக நின்ைார்கள். என்மீது கபார்ரவதயான்று இருந்தது. 
அதன் இரு ஓைங்கரளயும் பிடித்து கதாள்கள்மீது மாற்ைிப் கபாடப்பார்த்கதன். 
ஆனால், (ெிைிதாக இருந்ததால்) அதற்கு வெதிப்படவில்ரல. ஆனால், அந்தப் 
கபார்ரவயில் பல குஞ்ெங்கள் இருந்தன. அவற்ரை நான் திருப்பிப் 
கபாட்டுவிட்டு அதன் இரு ஓைங்கரளயும் நான் மாற்ைிப் கபாட்டுக்தகாண்கடன். 
பிைகு அந்தப் கபார்ரவரய என் கழுத்கதாடு கெர்த்து அரணத்துக் 

தகாண்கடன். பிைகு வந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இடப் 
பக்கத்தில் நின்கைன். அல்லாஹ் வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனது ரகரயப் 
பிடித்து அப்படிகய சுற்ைிவைச் தெய்து தமக்கு வலப் பக்கத்தில் நிறுத்தினார்கள். 
பிைகு ஜப்பார் பின் ஸக்ர் (ைலி) அவர்கள் வந்து அங்கத் தூய்ரம 

தெய்துவிட்டுப் பிைகு வந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு இடப் 

பக்கத்தில் நின்ைார். உடகன அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்கள் 

இருவரின் ரககரளப் பிடித்து எங்கரள (பின் வரிரெக்கு) தள்ளினார்கள். 
நாங்கள் அவர்களுக்குப் பின்னால் நின்றுதகாண்கடாம். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நான் அைிந்துதகாள்ளாத விதத்தில் 

என்ரன உற்று கநாக்கினார்கள். நான் சுதாரித்துக்தகாண்கடன். அப்கபாது "உன் 

கீழாரடயின் நடுப் பகுதிரய முடிந்துதகாள்'' என்று கூறும் விதமாக தமது 
ரகயால் ரெரக தெய்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ததாழுது 

2725

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் உலக ஆசை இல்லலமல் இருப்பதும்...



 
 
 

முடித்ததும், "ஜாபிகை!'' என்று அரழத்தார்கள். நான், "தொல்லுங்கள்; 

அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்கைன். "(உனது) ஆரட விொலமானதாயிருந்தால் 
அதன் இரு ஓைங்கரள வலம் இடமாக மாற்ைிப் கபாட்டுக் தகாள். அது 
ெிைியதாக இருந்தால் அரத இடுப்பில் (கீழாரடயாக) அணிந்துதகாள் 

(கதாள்மீது கபாட கவண்டியதில்ரல)'' என்ைார் கள். - (ததாடர்ந்து ஜாபிர் (ைலி) 
அவர்கள் கூைினார் கள்:) நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
ஒரு பயணத்தில் தென்கைாம். அப்கபாது எங்களில் ஒவ்தவாருவருரடய 
உணவும் நாதளான்றுக்கு ஒரு கபரீச்ெம் பழமாககவ இருந்தது. அரத அவர் 
வாயிலிட்டுச் சுரவத்துவிட்டு, பிைகு அரதத் தமது ஆரடயில் 
முடிந்துரவத்துக்தகாள்வார். (அந்தப் பயணத்தில்) நாங்கள் எங்கள் வில்லால் 
மைங்களிலிருந்து இரலகரள உதிர்த்து அரதச் ொப்பிட்கடாம். எந்த 

அளவுக்தகன்ைால், (ஒவ்வாரமயால்) எங்கள் வாதயல்லாம் புண்ணாகிவிட்டது. 
நான் அறுதியிட்டுச் தொல்கிகைன்: ஒரு நாள் ஒரு மனிதருக்கு அவைது பங்கு 

கிரடக்காமல் விடுபட்டுவிட்டது. (பங்கிட்டுத் தருபவர் தகாடுத்துவிட்டதாக 

எண்ணிக்தகாண்டார். (பெியால் சுருண்டு கிடந்த) அவரைத் தூக்கி நிறுத்தி, 
"அவருக்குப் கபரீச்ெம் பழம் தகாடுக்கப்படவில்ரல'' என நாங்கள் ொட்ெியம் 

கூைிய பிைகக அவருக்குக் தகாடுக்கப்பட்டது. அவர் எழுந்து அரதப் 

தபற்றுக்தகாண்டார். -நாங்கள் ஒரு பயணத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் தென்று ஒரு விொலமான பள்ளத்தாக்கில் இைங்கிகனாம். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இயற்ரகக் கடரன 
நிரைகவற்றுவதற்காகச் தென்ைார்கள். நான் ஒரு குவரளயில் தண்ணரீ் 
எடுத்துக்தகாண்டு அவர் கரளப் பின்ததாடர்ந்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் மரைந்து இயற்ரகக் கடரன நிரைகவற்றுவதற்ககற்ப 
(மரைவிடம்) ஏகதனும் இருக்கிைதா என்று பார்த்தார்கள். அப்படி ஒன்ரையும் 
காணவில்ரல. அப்கபாது பள்ளத்தாக்கின் ஓைத்தில் இரு மைங்கள் ததன்பட்டன. 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அவற்ைில் ஒரு மைத்திற்கு அருகில் 
தென்று அதன் கிரளகளில் ஒன்ரைப் பிடித்து, "அல்லாஹ்வின் 
ஆரணயின்கபரில் எனக்குக் கட்டுப்படு'' என்று தொன்னார்கள். 
ஒட்டககவாட்டியின் கட்டரளக்கு மூக்கணாங் கயிறு இடப்பட்ட ஒட்டகம் 
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கட்டுப்படுவரதப் கபான்று, அந்தக் கிரள அவர்களுக்குக் கட்டுப்பட்(டு 

வரளந்து)விட்டது. பிைகு இன்தனாரு மைத்திற்கு அருகில் தென்று, அதன் 
கிரளகளில் ஒன்ரைப் பிடித்து "அல்லாஹ்வின் ஆரணயின்கபரில் எனக்குக் 
கட்டுப்படு'' என்று தொன்னார்கள். முதல் மைத்ரதப் கபான்கை அதுவும் 
கட்டுப்பட்டது. அவ்விைண்டுக்கும் மத்தியில் கபாய் நின்று தகாண்டு இைண்டு 
கிரளகரளயும் கெர்த் தார்கள். அப்கபாது, "அல்லாஹ்வின் ஆரண யின்கபரில் 
எனக்காக ஒன்ைிரணயுங்கள்'' என்று தொன்னார்கள். உடகன அவ்விைண்டும் 
இரணந்துதகாண்டன. அப்கபாது நான் அருகிலிருப்பரத அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள் அைிந்து (இன்னும்) ததாரலதூைத்திற்குச் தென்று 
(ெிைமப்பட்டு)விடுவார்ககளா என்று அஞ்ெிகனன். ஆககவ, நான் அங்கிருந்து 
விரைவாக (திரும்பி) வந்துவிட்கடன். நான் மனதிற்குள் (ஏகதா) 
கபெிக்தகாண்டிருந்த அகத கநைத்தில் ஓைக்கண்ணால் நான் பார்த்கதன். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முன்கனாக்கி வந்துதகாண்டிருந்தார்கள். 
(இரணந்திருந்த) அவ்விரு மைங்களும் பிரிந்து ஒவ்தவான்றும் (தனித்தனிகய) 
நிமிர்ந்து நின்ைன. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ெிைிது 
கநைம் நின்று, (இரு பக்கங்களிலும் இருந்த மண்ணரைகரள கநாக்கி) தமது 
தரலயால் இவ்வாறு ரெரக தெய்தார்கள். (அைிவிப்பாளர் அபூஇஸ்மாயலீ் 
(ைஹ்) அவர்கள் தமது தரலரய வலம் இடமாக அரெத்து ரெரக தெய்து 
காட்டினார்கள்.) பிைகு முன்கனாக்கி வந்தார்கள். என்னிடம் வந்து கெர்ந்ததும், 

"ஜாபிகை! நான் நின்ை இடத்ரத நீ பார்த்தாயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான் "ஆம்; 

அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்கைன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

"அவ்வாைாயின், நீ அவ்விரு மைங்கரள கநாக்கிச் தென்று, அவ்விரு 
மைங்களிலிருந்தும் தலா ஒரு கிரளரய உரடத்துக்தகாண்டு வா! நான் 
நிற்கும் இந்த இடத்திற்கு நீ வந்துகெர்ந்ததும், ஒரு கிரளரய உனக்கு வலப் 
பக்கத்திலும் மற்தைாரு கிரளரய இடப் பக்கத்திலும் வெீிவிடு'' என்று 
தொன்னார்கள். ஆககவ, நான் எழுந்து தென்று கல் ஒன்ரை எடுத்து, அரத 
உரடத்து, அதன் மழுங்கிய பகுதிரயத் தீட்டிகனன். அது கூர்ரமயானது. பிைகு 
அந்த மைங்கரள கநாக்கிச் தென்று அவ்விரு மைங்களிலிருந்தும் தலா ஒரு 
கிரளரய உரடத்கதன். பிைகு அவ்விரு கிரளகரளயும் இழுத்துக் தகாண்டு 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் நின்ைிருந்த இடத்திற்கு வந்து நின்று, 

ஒரு கிரளரய எனக்கு வலப் பக்கத்திலும் மற் தைாரு கிரளரய எனக்கு 
இடப் பக்கத்திலும் வெீிகனன். பிைகு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் கரள 
அரடந்து, "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (நீங்கள் தொன்னபடிகய) தெய்துவிட்கடன். 
எதற்காக (அப்படிச் தெய்யச் தொன்னரீ்கள்)?'' என்று ககட்கடன். அதற்கு "நான் 
இரு மண்ண ரைகரள (கப்றுகரள)க் கடந்துவந்கதன். அவற்ைிலுள்ள இருவர் 
கவதரன தெய்யப் பட்டுக்தகாண்டிருந்தனர். ஆககவ, அவ்விரு கிரளகளும் 
உலைாமல் இருக்கும்வரை அவ் விருவருக்கும் எனது பரிந்துரையின் கபரில் 
கவதரன இகலொக்கப்பட கவண்டுதமன நான் விரும்பிகனன்'' என்று 
கூைினார்கள். -பிைகு நாங்கள் பரடயினரிடம் வந்துகெர்ந்கதாம். அப்கபாது 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "ஜாபிகை! அங்கத் தூய்ரம தெய்ய 
யாரிடமாவது தண்ணரீ் இருக்கிைதா என்று ககள்'' என்று தொன்னார்கள். 
உடகன நான், "அங்கத் தூய்ரம தெய்ய தண்ணரீ் உண்டா? அங்கத் தூய்ரம 
தெய்ய தண்ணரீ் உண்டா? அங்கத் தூய்ரம தெய்ய தண்ணரீ் உண்டா?'' என்று 
ககட்கடன். பிைகு நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! பயணிகளிடம் ஒரு தொட்டுத் 
தண்ணரீைக்கூட நான் காணவில்ரல'' என்கைன். அன்ொரிகளில் ஒருவர் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்காகத் தம் கதால் ரபகளில் தண்ணரீ் 
ஊற்ைிரவத்து, அரதக் குளுரமயாக்கி, கபரீச்ெ மட்ரட ஒன்ைில் அரதத் 
ததாங்கவிட்டிருப்பார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), "நீ 
இன்ன அன்ொரியின் புதல்வர் இன்ன மனிதரிடம் தென்று, அவருரடய கதால் 
ரபகளில் (தண்ணரீ்) ஏகதனும் இருக்கிைதா என்று பார்'' என்ைார்கள். அவ்வாகை 
நான் தென்று பார்த்தகபாது, அவற்ைில் ஒரு ரபயின் வாய்ப் பகுதியில் இருந்த 
ெிைிது தண்ணரீைத் தவிை கவதைதிலும் தண்ணரீை நான் காணவில்ரல. அரத 
நான் ெரித்திருந்தால், அதன் காய்ந்த பகுதிககள அரத உைிஞ்ெிவிட்டிருக்கும். 
நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, "அல்லாஹ்வின் 
தூதகை! அவற்ைில் ஒகை ஒரு ரபயின் வாய்ப் பகுதியில் உள்ள ெிைிதளவு 
தண்ணரீைத் தவிை கவதைதிலும் தண்ணரீை நான் காணவில்ரல. அதிலுள்ள 
தண்ணரீை நான் ெரித்தால் அதன் உலர்ந்த பகுதிககள அரத 
உைிஞ்ெிவிட்டிருக்கும்'' என்று தொன்கனன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
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அவர்கள், "நீ தென்று அரத என்னிடம் தகாண்டுவா'' என்று தொன்னார்கள். 
அவ்வாகை அரத நான் தகாண்டுவந்கதன். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் தமது ரகயில் வாங்கி, ஏகதா கூைலானார்கள். அது என்ன என்று 

எனக்குத் ததரியவில்ரல. பிைகு அந்தப் ரபரயத் தம் கைங்களால் அழுத்திப் 

பிழிந்தார்கள். பிைகு என்னிடம் அரதக் தகாடுத்து, "ஜாபிகை! தபரிய பாத்திைம் 
ஒன்ரைக் தகாண்டு வருமாறு அைிவிப்புச் தெய்'' என்ைார்கள். உடகன 
"பயணிகளிடம் உள்ள ஒரு தபரிய பாத்திைத்ரத (யாகைனும்) 
தகாண்டுவாருங்கள்'' என்று அைிவிப்புச் தெய்கதன். பாத்திைம் 
எடுத்துக்தகாண்டுவைப்பட்டகபாது, அரத அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு முன்னால் ரவத்கதன். அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அந்தப் பாத்திைத்தினுள் இவ்வாறு ரகரயப் பைப்பி, தம் விைல்கரள 
விரித்தார்கள். பிைகு அந்தப் பாத்திைத்தின் அடிப்பகுதியில் ரகரய 
ரவத்தார்கள். "ஜாபிகை! இரதப் பிடித்துக்தகாண்டு, அந்தத் தண்ணரீை என் 
(ரக)மீது ஊற்று! அல்லாஹ்வின் தபயர் (பிஸ்மில்லாஹ்) கூறு'' என்று 
தொன்னார்கள். அவ்வாகை நான் ஊற்ைி, "பிஸ்மில்லாஹ்' என்று தொன்கனன். 
அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் விைல்களினூகட தண்ணரீ் 
தபாங்கிவருவரத நான் கண்கடன். பிைகு பாத்திைத்தில் தண்ணரீ் பைீிட்டுச் 
சுழன்ைது. இறுதியில் அது நிைம்பியும்விட்டது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "ஜாபிகை! தண்ணரீ் கதரவயுள்களாரை அரழயுங்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். (அவ்வாகை நான் அரழத்கதன்.) மக்கள் வந்து தாகம் தீை 
நீைருந்தினர். பிைகு நான், "கதரவயுள்களார் யாகைனும் எஞ்ெியுள்ளார்களா?'' 

என்று ககட்கடன். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

நிைம்பியிருந்த அந்தப் பாத்திைத்திலிருந்து தமது ரகரய எடுத்துவிட்டார்கள். -
மக்கள் ("ெீஃபுல் பஹ்ர்' பரடயினர்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 

தங்களுக்குப் பெி ஏற்பட்டுள்ளதாக முரையிட்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "அல்லாஹ் உங்க ளுக்கு உணவளிக்கக்கூடும்'' என்ைார்கள். 
பிைகு நாங்கள் கடகலாைத்திற்குச் தென்கைாம். அப்கபாது கடல் அரல எழுந்து 
(தபரிய கடல்வாழ்) உயிரினம் (திமிங்கலம்) ஒன்ரை (கரையில்) கபாட்டது. 
உடகன நாங்கள் அதனருகில் தநருப்பு மூட்டி ெரமத்கதாம்; தபாைித்கதாம். 
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வயிறு நிைம்ப உண்கடாம். பிைகு நானும் இன்ன மனிதரும் இன்ன மனிதரும் -
ஐந்து கபரை எண்ணிக் குைிப்பிட்டு -அந்த மீனின் கண்தணலும்புக் குள் 
நுரழந்கதாம். எங்கரள யாரும் பார்க்க வில்ரல. பிைகு நாங்கள் தவளிகய 
வந்கதாம். (அந்த அளவுக்கு அதன் கண்தணலும்பு தபரியதாக இருந்தது) பிைகு 
அதன் விலா எலும்புகளில் ஒன்ரை எடுத்து, அரத வில் கபால வரளத்து 
ரவத் கதாம். பயணிகளிரடகய இருந்த மிகப் தபரிய மனிதர் ஒருவரையும், 

பயணிகளிரடகயயி ருந்த தபரிய ஒட்டகம் ஒன்ரையும், பயணி களிரடகய 
இருந்த திமிரலப் கபார்த்தி மூடும் துணிதயான்ரையும் தகாண்டுவைச் 
தெய்கதாம். (அரத அந்த ஒட்டகத்தின் மீது கபார்த்தி அந்தப் தபரிய மனிதரை 
அதிகலற்ைிவிட் கடாம்.) அவர் அந்த விலா எலும்புக்குக் கீகழ தமது 
தரலரயத் தாழ்த்தாமல் நுரழந்து தென்ைார் (அந்த அளவுக்கு அதன் எலும்பு 
தபரியதாக இருந்தது). இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 19 நபி (ஸல்) அவர்கள் புலம்தபயர்ந்து (ஹிஜ்ைத்) தென்ை தெய்தி;  
இதற்கு "ஒட்டகச் கெணம் பற்ைிய தெய்தி' ("ஹதீஸுர் ைஹ்ல்') என்றும் 
கூைப்படுவதுண்டு. 

 5737 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள், 

என் தந்ரத (ஆஸிப் பின் அல்ஹாரிஸ் (ைலி) அவர்களிடம்) அவர் களது 
வடீ்டிற்கு வந்து, அவர்களிடமிருந்து ஓர் ஒட்டகச் கெணத்ரத விரலக்கு 
வாங்கினார்கள். அப்கபாது அவர்கள் (என் தந்ரத) ஆஸிப் (ைலி) அவர்களிடம், 

"இரத என் வடீுவரை சுமந்துவை உங்கள் புதல்வரை என்னுடன் அனுப்புங்கள்'' 

என்று ககட்டுக்தகாண்டார்கள். என் தந்ரத என்னிடம், "இரதச் சுமந்து வா'' 

என்று தொன்னார்கள். அவ்வாகை அரத நான் சுமந்து தென்கைன். அபூபக்ர் 
(ைலி) அவர்களுடன் அதன் விரலரயப் தபற்றுக்தகாள்வதற்காக என் 
தந்ரதயும் புைப்பட்டுவந்தார்கள். அப்கபாது அபூபக்ர் (ைலி) அவர்களிடம் என் 
தந்ரத, "அபூபக்கை! நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் 
(மக்காரவத் துைந்து ஹிஜ்ைத்) தென்ைகபாது, இருவரும் எப்படி (எதிரி களின் 
கண்களில் படாமல் ெமாளித்துச்) தெயல்பட்டீர்கள் என்பரத எனக்கு 

2730

ஸஹஹீ் முஸ்லலம் உலக ஆசை இல்லலமல் இருப்பதும்...



 
 
 

அைிவியுங்கள்?'' என்று ககட்டார்கள். அப்கபாது அபூபக்ர் (ைலி) அவர்கள் 
கூைினார்கள்: ஆம் (அைிவிக்கிகைன்): நாங்கள் (மூன்று நாட்கள் "ஸவ்ர்' 

குரகயில் தங்கியிருந்துவிட்டு அங்கிருந்து தவளிகயைி) அந்த இைவு முழு 
வதும் பயணம் தெய்து, (அடுத்த நாளின்) நண் பகல் கநைமும் வந்துவிட்டது. 
பாரதயில் (தவப்பம் அதிகரித்து) எவரும் நடமாட முடி யாதபடி தவைிச்கொடிக் 
கிடந்தது. அப்கபாது இதுவரை சூரிய தவளிச்ெம் படாத, நிழல் படர்ந்த நீண்ட 
பாரை ஒன்று எங்களுக்குத் ததன்பட்டது. நாங்கள் அங்கு இைங்கிகனாம். நான் 
அந்தப் பாரைரய கநாக்கிச் தென்று என் ரகயால் ஓரிடத்ரத, அதன் நிழலில் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் உைங்கு வதற்காகச் ெமப்படுத்திகனன். 
பிைகு அந்த இடத்தில் ஒரு கதால் விரிப்ரப விரித்கதன். பிைகு, 

"அல்லாஹ்வின் தூதகை! நான் உங்கரளச் சுற்ைிலு முள்ள சூழரல 
உங்களுக்காகக் கண்காணித்துக்தகாள்கிகைன்; நீங்கள் (நிம்மதியாக) 
உைங்குங்கள்'' என்று கூைிகனன். அவ்வாகை அவர்கள் உைங்கினார்கள். 
அவர்கரளச் சுற்ைிலுமுள்ள சூழரலக் கண்காணித்தபடி நான் புைப்பட்கடன். 
அப்கபாது ஆட்டி ரடயன் ஒருவன் தன் ஆடுகளுடன் அந்தப் பாரைரய 
கநாக்கி வந்துதகாண்டிருப்பரதக் கவனித் கதன். நாங்கள் வந்த 
கநாக்கத்துடகனகய அவனும் வந்தான். அப்கபாது அவரன நான் எதிர்தகாண்டு, 

"நீ யாருரடய பணியாள், இரளஞகை?'' என்று ககட் கடன். அவன், "இந்த (மக்கா) 
நகைவாெிகளில் (இன்ன தபயருரடய) ஒரு மனிதரின் பணியாள்'' என்று 
பதிலளித்தான். நான் "உன் ஆடுகளிடம் பால் இருக்கிைதா?'' என்று ககட்கடன். 
அவன் "ஆம் (இருக்கிைது)'' என்று பதிலளித்தான். "அவ்வாைாயின், எனக்காகப் 
பால் கை(ந்து தகாடு)ப்பாயா?'' என்று ககட்கடன். அவன் "ஆம் (தகாடுப்கபன்)'' 
என்று தொல்லிவிட்டு, ஆடு ஒன்ரைப் பிடித்தான். நான், "மண், முடி, தூசு ஆகிய 
வற்ைிலிருந்து (ஆட்டின்) மடிரய உதைி (சுத்தப்படுத்தி)க்தகாள்'' என்று 
தொன்கனன். -("பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் இரதக் கூறும்கபாது தம் 
இரு ரககளில் ஒன்ரை மற்தைான்ைின் மீது அடித்து உதைிக்காட்டுவரத நான் 
கண்கடன்'' என அைிவிப்பாளர் அபூஇஸ்ஹாக் (ைஹ்) அவர்கள் 
ததரிவித்தார்கள்.)- பிைகு அந்த இரடயன் தன்னிடமிருந்த ஒரு மைப் 
பாத்திைத்தில் ெிைிதளவு பாரலக் கைந்தான். என்னுடன் ஒரு கதால் பாத்திைம் 
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இருந்தது. அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு நீர் புகட்டவும், அவர்கள் 
நீர் அருந்தி, அங்கத் தூய்ரம தெய்யவும் (அது பயன்பட்டது). (அரத நான் 
என்னுடன் தகாண்டுவந்திருந் கதன்.) நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் 
களிடம் (அவர்கள் உைங்கிக்தகாண்டிருந்த கபாது) தென்கைன். அவர்கரள 
(தூக்கத்திலி ருந்து) எழுப்ப நான் விரும்பவில்ரல. (எனி னும்,) அவர்களிடம் 
நான் தென்ை கநைமும் அவர்கள் (தூக்கத்திலிருந்து) எழுந்த கநைமும் ஒன்ைாக 
அரமந்துவிட்டது. நான் (கதால் பாத்திைத்தில் இருந்த) தண் ணரீை (மைப் 
பாத்திைத்திலிருந்த) பாலில் அதன் அடிப்பகுதி குளிரும்வரை (அதன் அடர்த்தி 
நீங்கும்வரை) ஊற்ைிகனன். பிைகு நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! இந்தப் 
பாரலப் பருகுங்கள்'' என்று தொன்கனன். நான் திருப்தியரடயும்வரை 
அவர்கள் பருகினார்கள். பிைகு, "(நாம்) புைப்படுவதற்கான கநைம் 
வைவில்ரலயா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "ஆம் (வந்துவிட்டது)'' என்று 
தொன்கனன். சூரியன் உச்ெி ொய்ந்த பிைகு நாங்கள் பயணத்ரதத் 
ததாடர்ந்கதாம். எங்கரள (மக்கா இரண ரவப்பாளர்களில் ஒருவைாயிருந்த) 
சுைாக்கா பின் மாலிக் பின்ததாடர்ந்து வந்தார். நாங்கள் பூமியின் ஓர் இறுகிய 
பகுதியில் இருந்கதாம். அப்கபாது நான், "அல்லாஹ்வின் தூதகை! (எதிரிகளால்) 
நாம் பின்ததாடைப்படுகிகைாம்'' என்று தொன்கனன். அதற்கு அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "கவரலப்படாதீர்கள். அல்லாஹ் நம்முடன் 
இருக்கிைான்'' என்று தொன்னார்கள். பிைகு சுைாக்காவுக்தகதிைாக அல்லாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பிைார்த்தித்தார்கள். உடகன சுைாக்காவுடன் அவைது 
குதிரை தனது வயிறுவரை பூமியில் புரதந்துவிட்டது. உடகன சுைாக்கா, 

"நீங்கள் இருவரும் எனக்தகதிைாகப் பிைார்த்தித்துவிட்டீர்கள் என்று நான் 
அைிந்துதகாண்கடன். ஆககவ, எனக்காக (இந்தத் தண்டரனயிலிருந்து என்ரன 
விடுவிக்கும்படி) நீங்கள் இருவரும் பிைார்த்தியுங்கள்; உங்கரளத் கதடி 

வருபவர்கரள நான் திருப்பி அனுப்பி விடுகவன் என்பதற்கு அல்லாஹ்கவ 
ொட்ெி'' என்று தொன்னார். ஆககவ, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
சுைாக்காவுக்காகப் பிைார்த்தித்தார்கள். உடகன அவர் (அந்தத் 
தண்டரனயிலிருந்து) தப்பினார். அப்கபாதிருந்து அவர் தம்ரமச் ெந்திப்பவர் 
எவைாயினும் அவரிடம், "உங்களுக்கு நாகன கபாதுமானவன். நீங்கள் கதடி 
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வந்தவர் இங்கில்ரல'' என்று கூைாமல் விடவில்ரல. கமலும், (எங்கரளத் 
கதடிவந்ததாகச் தொல்லும்) எவரைச் ெந்தித்தாலும் திருப்பி அனுப்பாமல் அவர் 
இருக்கவில்ரல. அவர் எங்களுக்குத் தந்த வாக்குறுதிரய நிரைகவற்ைினார்.49 - 

கமற்கண்ட ஹதீஸ் பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் 
இரு அைி விப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், "அபூபக்ர் 
(ைலி) அவர்கள் என் தந்ரத (ஆஸிப் பின் அல்ஹாரிஸ்-ைலி) அவர்களிடமிருந்து 
பதிமூன்று திர்ஹங்க ளுக்கு ஒட்டகச் கெணதமான்ரை விரலக்கு 

வாங்கினார்கள்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமா கிைது. ததாடர்ந்து கமற்கண்ட 
ஹதீஸில் உள்ள தகவல்கள் இடம்தபற்றுள்ளன. கமலும், அவற் ைில் 
உஸ்மான் பின் உமர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில் பின்வரும் தகவலும் 
இடம்தபற் றுள்ளது: சுைாக்கா (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கரள) 
தநருங்கியகபாது, அவருக்தகதி ைாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 
பிைார்த்தித்தார்கள். உடகன அவைது குதிரை வயிறுவரை பூமிக்குள் 
புரதந்துவிட்டது. சுைாக்கா குதிரையிலிருந்து குதித்து, "முஹம்மகத! இது 
உங்களுரடய கவரலதான் என்று நான் அைிந்துதகாண்கடன். (நான் 

ெிக்கிக்தகாண்டிருக்கும்) இந்த நிரலயிலிருந்து என்ரன விடுவிக்கும்படி 

அல்லாஹ்விடம் பிைார்த்தியுங்கள். எனக்குப் பின்னால் (உங்கரளத் கதடிவை) 
இருப்கபாரிடமிருந்து உங்கரள (காட்டிக் தகாடுக் காமல்) நான் 
மரைத்துவிடுவதற்கு உங்களுக்கு நான் வாக்குறுதி அளிக்கிகைன். இகதா எனது 
அம்புக் கூடு. இதிலிருந்து நீங்கள் (என் வாக்குறுதிக்கு அரடயாளமாக) அம்ரப 
எடுத்துக்தகாள்ளுங்கள். நீங்கள் எனது ஒட்டகத்ரதயும் என் அடிரமகரளயும் 
இன்னின்ன இடத்தில் கடந்து தெல்வரீ்கள். அப்கபாது உங்களுக்குத் 
கதரவயானரத அதிலிருந்து எடுத்துக்தகாள்ளுங்கள்'' என்று கூைினார். 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "உனது ஒட்டகத்திலிருந்து எனக்கு 
எதுவும் கதரவ யில்ரல'' என்று கூைிவிட்டார்கள். பிைகு நாங்கள் இைவு 
கநைத்தில் மதீனாவுக்கு வந்கதாம். அப்கபாது மதீனாவாெிகள் அவர்களில் 
யாரிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தங்குவது என்ை விையத்தில் 
கபாட்டி கபாட்டுக் தகாண்டனர். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "(என் 
பாட்டனார்) அப்துல் முத்தலிப் அவர் களின் தாய்மாமன்களான "பனுந் நஜ்ஜார்' 
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குலத்தாரிடம் நான் தங்கிக்தகாள்கிகைன். இதன் மூலம் அவர்கரளக் 

தகௌைவப்படுத்துகிகைன்'' என்று கூைினார்கள். அப்கபாது ஆண்களும் 
தபண்களும் (தம் வடீுகளுக்கு கமகல ஏைி(ப் பார்த்துக்தகாண் டிருந்த)னர். 
ெிறுவர்களும் பணியாட்களும் (மதீனாவின்) ததருக்களில் "முஹம்மகத! 
அல்லாஹ்வின் தூதகை! முஹம்மகத! அல்லாஹ்வின் தூதகை!'' என்று 

கூைிக்தகாண்டு (மகிழ்ச்ெியுடன்) கரலந்து தென்ைனர். அத்தியாயம் - 54 : 

திருக்குர்ஆன் விளக்கவுரை1  

5738 ஹம்மாம் பின் முனப்பிஹ் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: இரவ 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களிடமிருந்து அபூஹுரைைா (ைலி) 
அவர்கள் எமக்கு அைிவித்த ஹதீஸ்களாகும். அவற்ைில் பின்வரும் ஹதீஸும் 
ஒன்ைாகும். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 
இஸ்ைகவலர்களிடம், "ஹித்தத்துன் (எங்கரள மன்னிப்பாயாக!) என்று கூைிக் 
தகாண்கட அதன் வாெலில் பணிவாக நுரழ யுங்கள். உங்களுரடய 
குற்ைங்கள் மன்னிக்கப் படும்'' என்று கூைப்பட்டது. ஆனால், (அவர்கள் தமக்குக் 
கூைப்பட்ட வார்த்ரதரய) மாற்ைி(க் கூைி)யகதாடு தம் புட்டங்களால் 
தவழ்ந்தபடி வாெலில் நுரழந் தார்கள். கமலும், (உள்கள நுரழயும்கபாது) 
"ஹப்பத்துன் ஃப ீைஅைத்தின்' (ஒரு வாற் ககாதுரமக்குள் ஒரு தானிய வித்து) 
என்று (பரிகாெமாகச்) தொன்னார்கள்.2  

5739 அனஸ் பின் மாலிக் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: வல்லரமயும் மாண்பும் 
மிக்க அல்லாஹ், நபி (ஸல்) அவர்கள் இைப்பதற்கு முன்புவரையிலும் 
அவர்களுக்குத் ததாடர்ந்து கவத அைிவிப்பு ("வஹ'ீ) அருளினான். அவர்கள் 
இைந்த நாட்களில் அருளப்தபற்ை கவத அைிவிப்பு (மற்ை காலங் களில் 

அருளப்தபற்ைரதவிட) அதிகமாக இருந்தது.3 இந்த ஹதீஸ் மூன்று 
அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. 

5740 தாரிக் பின் ைிஹாப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: யூதர்கள் (கலீஃபா) 
உமர் (ைலி) அவர்களி டம், "நீங்கள் ஓர் இரைவெனத்ரத ஓதுகிைரீ் கள். அந்த 
வெனம் மட்டும் எங்களிரடகய அருளப்தபற்ைிருந்தால் அந்நாரள நாங்கள் 
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பண்டிரக நாளாக ஆக்கியிருப்கபாம்'' என்று கூைினர். உமர் (ைலி) அவர்கள், 

"அ(ந்த வெனமான)து, எந்த இடத்தில் அருளப்தபற்ைது? எந்த நாளில் 
அருளப்தபற்ைது? அது அருளப்தபற்ைகபாது, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எங்ககயிருந் தார்கள் என்பரததயல்லாம் நான் அைிகவன். அது 
"அைஃபா' நாளில் அருளப்தபற்ைது. அப்கபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் அைஃபா தபருதவளியில் நின்றுதகாண்டிருந்தார்கள்'' என்று 
கூைினார்கள். இதன் அைிவிப்பாளர்களில் ஒருவைான சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறுகிைார்கள்: "இன்று உங்களது மார்க்கத்ரத உங்களுக்காக 
நான் முழுரமயாக்கிவிட்கடன். எனது அருட் தகாரடரய உங்கள்மீது 
நிரைவாக்கிவிட்கடன்'' (5:3) எனும் இரைவெனம் அருளப்தபற்ை நாள் (ெிலைது 
அைிவிப்பிலுள்ளரதப் கபான்று) தவள்ளிக்கிழரமயாக இருந்ததா, அல்லது 
இல்ரலயா என நான் (தீர்மானிக்க முடியாமல்) ெந்கதகப்படுகிகைன்.4 இந்த 
ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5741 தாரிக் பின் ைிஹாப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: யூதர்கள் (கலீஃபா) 
உமர் (ைலி) அவர்களி டம், "இன்று உங்களது மார்க்கத்ரத உங்களுக் காக நான் 
முழுரமயாக்கிவிட்கடன். எனது அருட்தகாரடரய உங்கள்மீது நிரைவாக்கி 
விட்கடன். இஸ்லாத்ரத உங்களுக்குரிய மார்க்கமாக நான் 

தபாருந்திக்தகாண்டுவிட் கடன்'' (5:3) எனும் இரைவெனம் யூதர் ெமுதாயமான 

எங்களுக்கு அருளப்தபற்ைி ருந்து, அது அருளப்தபற்ை தினத்ரத நாங்கள் 

அைிந்திருந்தால், அந்நாரளப் பண்டிரக நாளாக நாங்கள் ஆக்கிக் 
தகாண்டாடியிருப் கபாம்'' என்று கூைினர். அதற்கு உமர் (ைலி) அவர்கள், "அது 
அருளப்தபற்ை நாரளயும் கநைத்ரதயும் அப்கபாது அல்லாஹ்வின் துதர் (ஸல்) 
அவர்கள் எங்கக இருந்தார்கள் என்பரததயல்லாம் நான் அைிந்துள்களன். அது 
"ஜம்உ' உரடய (முஸ்தலிஃபா) இைவில் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுடன் "அைஃபாத்' தபருதவளியில் இருந்தகபாது அருளப்தபற்ைது'' என்று 
கூைினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் வந்துள்ளது.  

5742 தாரிக் பின் ைிஹாப் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: யூதர்களில் ஒருவர் 
(கலீஃபா) உமர் (ைலி) அவர்களிடம் வந்து, "இரைநம்பிக்ரகயாளர்களின் 
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தரலவகை! நீங்கள் உங்கள் கவதத்தில் ஓதிக் தகாண்டிருக்கும் ஒரு வெனம் 
யூத ெமுதாய மாகிய எங்களுக்கு அருளப்தபற்ைிருந்தால், அந்நாரள நாங்கள் 
பண்டிரக நாளாக ஆக்கி யிருப்கபாம்'' என்று கூைினார். உமர் (ைலி) அவர்கள், 

"அது எந்த வெனம்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அந்த யூதர், "இன்று உங்களது 
மார்க்கத்ரத உங்க ளுக்காக நான் முழுரமயாக்கிவிட்கடன். எனது 
அருட்தகாரடரய உங்கள்மீது நிரை வாக்கிவிட்கடன். இஸ்லாத்ரத 
உங்களுக்குரிய மார்க்கமாக நான் தபாருந்திக்தகாண்டுவிட் கடன்'' (5:3) எனும் 
இரைவெனம்தான் (அது) என்று கூைினார். உமர் (ைலி) அவர்கள், "அந்த வெனம் 
எந்த நாளில் அருளப்தபற்ைது; எந்த இடத்தில் அருளப்தபற்ைது 
என்பரததயல்லாம் நான் அைிகவன். அது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்கள் "அைஃபாத்' தபருதவளியில் இருந்த கபாது, ஒரு தவள்ளிக்கிழரம 
தினத்தில் அருளப்தபற்ைது'' என்று கூைினார்கள். 

 

 5743 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் (என் ெிைிய 
தாயார்) ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம், "அநாரத(ப் தபண்களிடம் கநர்ரமயாக 
நடக்க இயலாது என நீங்கள் அஞ்ெினால், உங்களுக்குப் பிடித்த தபண்கரள 
இைண்டிைண்டாககவா மும்மூன்ைாககவா நான்கு நான்காககவா 

மணந்துதகாள்ளுங்கள்'' (4:3) எனும் இரைவெனத்ரதப் பற்ைிக் ககட்கடன். 
அதற்கு ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) விளக்கமளித்தார்கள்: என் 
ெககாதரி (அஸ்மாவின்) மககன! இந்த (வெனத்தில் கூைப்பட்டுள்ள) தபண், தன் 

காப்பாளரின் மடியில் (தபாறுப்பில்) வளர்கின்ை அநாரதப் தபண் ஆவாள். 
அவைது தெல்வத்தில் அவளும் பங்கா ளியாக இருந்துவருவாள். இந்நிரலயில் 
அவளது தெல்வத்தாலும் அழகாலும் கவைப்பட்டு, அவளு ரடய காப்பாளர் 
(மணக்தகாரட) விையத்தில் நியாயமான முரையில் நடக்காமல், மற்ைவர்கள் 
அவளுக்கு அளிப்பரதப் கபான்ை மணக்தகாரடரய (மஹ்ரை) அளிக்காமல் 
அவரள மண முடித்துக்தகாள்ள விரும்புவார். இவ்விதம் காப்பாளர்கள் (தம் 
தபாறுப்பிலிருக்கும்) அநாரதப் தபண்களுக்கு நீதி தெலுத்தாமல், அவர்கரளப் 
கபான்ை தபண்களுக்குக் தகாடுக்கப்படும் மணக்தகாரடயில் மிக உயர்ந்த 
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மணக்தகாரட எதுகவா அரத அவர்களுக்கு அளிக்காமல், அவர்கரள 

மணமுடித்துக் தகாள்ள அவர்களுக்கு (இந்த இரைவெனத் தின் வாயிலாக)த் 
தரட விதிக்கப்பட்டது. அந்தப் தபண்கரள விடுத்து, மற்ைப் தபண் களில் 
தமக்கு விருப்பமான தபண்கரள (நான்கு கபர்வரை) மணமுடித்துக்தகாள்ளு 
மாறு கட்டரளயிடப்பட்டது. இந்த இரைவெனம் அருளப்தபற்ை பின்பும் மக்கள் 
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் தீர்ப்புக்ககட்டு வைலாயினர். ஆககவ 
அல்லாஹ், "(நபிகய!) தபண்கள் ததாடர்பாக அவர்கள் உம்மிடம் மார்க்கத் தீர்ப்பு 
ககட்கின்ைனர். நீர் கூறுவைீாக: அவர்கள் குைித்து அல்லாஹ் உங்களுக்குத் 
தீர்ப்பு வழங் குகின்ைான். கமலும், அநாரதப் தபண்களுக்கு 
நிர்ணயிக்கப்பட்டரத அவர்களுக்கு நீங்கள் வழங்காமகலகய அவர்கரள 
நீங்கள் மணந்து தகாள்ள விரும்புவது பற்ைியும், பலவனீமான ெிறுவர்கள் 
பற்ைியும் (இவ்)கவதத்தில் உங்களுக்கு ஓதிக்காட்டப்படுகின்ை வெனமும் 
(உங்களுக்குத் தீர்ப்பு வழங்குகின்ைது)'' (4:127) எனும் இரைவெனத்ரத 
அருளினான். "இவ்கவதத்தில் (ஏற்தகனகவ) உங்களுக்குக் கூைப்பட்டுள்ளது' 

என்பது, (இந்த அத்தியாயத்தில்) இரைவன் குைிப்பிட்ட "அநாரத(ப் 
தபண்களிடம் கநர்ரமயாக நடக்க இயலாது என நீங்கள் அஞ்ெினால், 

உங்களுக்குப் பிடித்த தபண்கரள இைண்டிைண்டாககவா மும்மூன்ைாககவா 
நான்கு நான்காககவா மணந்துதகாள்ளுங்கள்'' (4:3) எனும் இரைவெனத்ரதகய 
குைிக்கிைது. "அவர்கரள நீங்கள் மணந்துதகாள்ள விரும்புவது பற்ைியும்' (4:127) 

எனும் பிந்திய இரைவெனத்ததாடர், உங்களில் (காப்பாளைாயிருக்கும்) ஒருவர் 
தமது (பைாமரிப்பில் இருந்துவரும் அநாரதப் தபண்ரண, அவள் தெல்வமும் 
அழகும் குரைந்தவளாக இருக்கும்கபாது, அவரள (மணந்துதகாள்ள) 
விரும்பாமலிருப்பரதக் குைிக்கும். அப்தபண்கரள மணந்துதகாள்ள 
காப்பாளர்கள் விரும்பாமலிருந்த காைணத்தால், அவர்கள் எந்த அநாரதப் 
தபண்களின் தெல்வத்துக்கும் அழகுக்கும் ஆரெப்பட்டார்ககளா அந்தப் 
தபண்கரளயும் கநர்ரமயான முரையிகலகய அல்லாமல் கவறு எந்த 
வரகயிலும் மணமுடித்துக் தகாள்ளலாகாது என்று அவர்களுக்குத் தரட 
விதிக்கப்பட்டது.5 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. - 
கமற்கண்ட ஹதீஸ் உர்வா பின் அஸ் ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத 
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கமலும் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில், 

"நான் (என் ெிைிய தாயார்) ஆயிைா (ைலி) அவர்களிடம், "அநாரத(ப் 

தபண்களிடம் கநர்ரமயாக நடக்க இயலாது என நீங்கள் அஞ்ெினால்...' (4:3) 

எனும் இரை வெனத்ரதப் பற்ைிக் ககட்கடன்'' என்று ஹதீஸ் ஆைம்பமாகிைது. 
மற்ை விளக்கங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை 
இடம்தபற்றுள்ளன. ஹதீஸின் இறுதியில், ("அப்தபண்கரள மணந்துதகாள்ள 
காப்பாளர்கள் விரும்பாமலிருந்த காைணத்தால்' என்பதற்கு முன்னால், 

"அப்தபண்கள் தெல்வத்திலும் அழகிலும் குரைந்தவர்களாக இருக்கும்கபாது, 

அவர்கரள (மணந்துதகாள்ள காப்பாளர்கள் விரும்பாமலிருந்த காைணத்தால்)' 
என்று கூடுதலாக இடம்தபற்றுள்ளது. 

 5744 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "அநாரத(ப் 
தபண்களிடம் கநர்ரமயாக நடக்க இயலாது என நீங்கள் அஞ்ெினால்...'' (4:3) 

எனும் வெனம் ததாடர்பாக ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் பின்வருமாறு 

விளக்கமளித்தார்கள்: இந்த வெனம், தம்மிடமுள்ள தெல்வமு ரடய அநாரதப் 
தபண்ணுக்குத் தாகம காப்பா ளைாகவும் வாரிொகவும் இருந்துவரும் மனிதர் 
ததாடர்பாக அருளப்தபற்ைது. அவளுக்காக வாதாட அவரளத் தவிை 
கவதைவரும் இல்ரல எனும் நிரலயில் அவள் இருப்பாள். அவளது 
தெல்வத்ரதத் தக்கரவத்துக் தகாள்வதற்காக அவரள அவர் மணமுடித் துக் 
தகாடுக்காமலிருப்பார். இதன் மூலம் அவளுக்கு அவர் இன்னல் ஏற்படுத்தி, 
உைரவயும் தகடுத்துரவத்திருப்பார். ஆககவதான், அநாரதப் தபண்(கரள 
மணந்துதகாண்டு அவர்)கள் விையத்தில் கநர்ரமயாக நடக்கமாட்டீர்கள் என்று 
நீங்கள் அஞ்ெினால் உங்களுக்குப் பிடித்த -அதாவது உங்களுக்கு நான் 
அனுமதித்துள்ள- தபண்கரள மணந்துதகாள் ளுங்கள். நீங்கள் இன்னல் 
விரளவிக்கும் இந்த அநாரதப் தபண்கரள விட்டுவிடுங்கள் என்று 
அல்லாஹ் கூைினான். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது.  

5745 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "அநாரதப் தபண்களுக்கு 
நிர்ணயிக்கப்பட்டரத அவர்களுக்கு நீங்கள் வழங்காமகலகய அவர்கரள 
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நீங்கள் மணந்துதகாள்ள விரும்புவது பற்ைியும், பலவனீமான ெிறுவர்கள் 

பற்ைியும் (இவ்) கவதத்தில் உங்களுக்கு ஓதிக்காட்டப்படுகின்ை வெனமும் 

(உங்களுக்குத் தீர்ப்பு வழங்குகின்ைது)'' (4:127) எனும் இரைவெனம் ஓர் அநாரதப் 
தபண் ததாடர்பாக அருளப்தபற்ைது. அவள் ஒரு மனிதரின் தபாறுப்பில், அவைது 
தொத்தில் பங்காளியாக இருந்துவருவாள். அவரள(த் தாகம மணந்துதகாள்ள 
விரும்பினாலும், அவர் முரையாக இல்லைம் நடத்தமாட்டார். அல்லது) தாமும் 
மணந்துதகாள்ள விரும்பமாட்டார். பிைருக்கு அவரள மணமுடித்துக் தகாடுத்து 
தமது தொத்தில் பிைர் பங்காளியாவரதயும் விரும்பமாட்டார். எனகவ, அவரள 
(தாமும் மணக்காமலும் யாருக்கும் மணமுடித்துக் தகாடுக்காமலும்) 
முடக்கிரவத்திருப்பார். (இத்தரகய நிரலரய இரைவன் தரட தெய்தான்.)6 

 5746 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள், "(நபிகய!) தபண்கள் ததாடர்பாக அவர்கள் உம்மிடம் மார்க்கத் தீர்ப்பு 
ககட்கின்ைனர்...'' (4:127) எனும் இரைவெனத்துக்கு விளக்கமளிக்ரகயில் 
பின்வருமாறு கூைினார்கள்: இந்த வெனம் ஓர் அநாரதப் தபண்ரணப் 
பற்ைியதாகும். அவள் ஒரு மனிதரின் தபாறுப் பில் இருந்துவருவாள். அவள் 
அவருரடய கபரீச்ெ மைங்கள் உள்ளிட்ட தெல்வங்களில் பங்காளியாகக்கூட 
இருக்கக்கூடும். இந்நிரல யில் அவரள அவகை மணமுடித்துக்தகாள்ள 

விரும்புவார். கமலும், அவரள கவகைார் ஆணுக்கு மணமுடித்துக் தகாடுத்து 
அவ(ளுக்குக் கணவனாக வருகின்ைவ)னும் தமது தொத்தில் பங்காளியாக 
மாறுவரத அவர் தவறுப்பார். எனகவ, (எவரையும் மணக்க விடாமல்) அவரள 
அக்காப்பாளர் முடக்கி ரவத்துவந்தார். (அப்கபாது தான் கமற்கண்ட வெனம் 
அருளப்தபற்ைது.)7 

 5747 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள், "ஏரழயாக இருப்பவர் நியாயமாக உண்ணட்டும்'' (4:6) எனும் இரை 
வெனத்துக்குப் பின்வருமாறு விளக்கமளித்தார்கள்: இந்த வெனம் 
அநாரதகரள நிர்வகித்து, அவர்களின் தெல்வத்ரதப் பைாமரிக்கும் 

காப்பாளர்கள் ததாடர்பாக அருளப்தபற்ைது. அவர் ஏரழயாக இருந்தால், (தமது 
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உரழப்புக்கான கூலியாக நியாயமான முரையில்) அநாரதகளின் தபாருரள 

அனுபவிக்கலாம்.8  

5748 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: ஆயிைா (ைலி) 
அவர்கள், "(அநாரதகரளப் பைாமரிப்பவர்களில்) தெல்வைாக இருப்பவர், 

(அவர்களின் தெல்வத்ரதத் ததாடாமல்) நாணயமாக நடந்துதகாள்ளட்டும்; 

ஏரழயாக இருப்பவர் நியாயமாக உண்ணட்டும்'' (4:6) எனும் 
இரைவெனத்திற்குப் பின்வருமாறு விளக்கமளித்தார்கள்: இந்த வெனம் 
அநாரதகளின் காப்பாளர் ததாடர்பாக அருளப்தபற்ைது. அவர் கதரவயு 

ரடயவைாக இருந்தால், அநாரதயின் தெல்வத் திலிருந்து அந்த அநாரதயின் 

தெல்வத்தின் அளவுக்ககற்ப நியாயமான முரையில் (ஊதிய மாக) 
எடுத்துக்தகாள்ளும்படி (அனுமதிய ளித்து) அருளப்தபற்ைது. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப் பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. 

 5749 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: "(பரகவர்கள்) உங்களு(ரடய 
கணவாய்)க்கு கமற்புைமிருந்தும், உங்களு(ரடய கண வாய்)க்குக் 
கீழ்ப்புைமிருந்தும் உங்களிடம் வந்த கபாது, பார்ரவகள் நிரலகுத்தி, இதயங்கள் 
ததாண்ரடக் குழிகரள அரடத்தகபாது...'' (33:10) எனும் இரைவெனம் 
குைிப்பிடும் ெம்ப வம், அகழ்ப்கபார் தினத்தில் நடந்தது.9 இரத உர்வா பின் 
அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் அைிவிக்கிைார்கள்.  

5750 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "ஒரு தபண் தன் 
கணவனிடமிருந்து ஏற்படும் பிணக்ரக, அல்லது புைக்கணிப்ரபப் பற்ைி 
அஞ்ெினால்...'' (4:128) எனும் இரைவெனம், ஒரு தபண் விையத்தில் 

அருளப்தபற்ைது. அவள் ஒரு கணவனின் உைவில் நீண்ட காலம் 
இருந்துவருவாள். பின்னர் (முதுரம கபான்ை காைணத்தால்) அவரள அவர் 
விவாகைத்துச் தெய்து(விட்டு மற்தைாருத்திரய மணந்து)தகாள்ள விரும்புவார். 
இந்நிரலயில் அவள், "என்ரன மணவிலக்குச் தெய்யாதீர்கள். என்ரன 
(உங்கள் மரனவி யாககவ) இருக்க விடுங்கள். என் (தாம்பத்திய உரிரமகள்) 
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விையத்தில் நான் விட்டுக்தகாடுத்து விடுகிகைன்'' என்று கூறுவாள். 
அப்கபாதுதான் இந்த வெனம் அருளப்தபற்ைது.10  

5751 ஆயிைா (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: "ஒரு தபண் தன் 
கணவனிடமிருந்து ஏற் படும் பிணக்ரக, அல்லது புைக்கணிப்ரபப் பற்ைி 
அஞ்ெினால்...'' (4:128) எனும் இரை வெனம், ஒரு தபண் ததாடர்பாக அருளப் 

தபற்ைது. அவள் ஒருவரின் துரணவியாக இருந்துவருவாள். அவளிடம் 
உைவும் (தனது) குழந்ரதயும் இருந்துவரும். இந்நிரலயில் (முதுரம கநாய் 
கபான்ை காைணங்களால்) அவளிடம் கணவர் (தாம்பத் திய உைவுக்காக) 
அதிகமாக வந்துகபாகாமல் இருக்கலாம். இந்நிரலயில், அவர் தன்ரன மண 
விலக்குச் தெய்துவிடுவரத விரும்பாமல் அவள், "என் (தாம்பத்திய 
உரிரமகள்) விையத்தில் உங்களுக்கு விட்டுக் தகாடுத்துவிடுகிகைன்'' என்று 
கூைிவிடுவாள். (இவ்வாறு விட்டுக் தகாடுத்து ெமைெம் தெய்துதகாள்வதில் 
தவைில்ரல என இவ்வெனம் கூறுகின்ைது.) 

 5752 உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: என்னிடம் 
ஆயிைா (ைலி) அவர்கள், "என் ெககாதரி (அஸ்மாவின்) மககன! நபி (ஸல்) 
அவர்களின் கதாழர்களுக்காகப் பாவமன்னிப்புக் ககாரும்படி (இரைவனால் 
59:10ஆவது வெனத்தில்) கட்டரளயிடப்பட்டது. ஆனால், மக்ககளா அவர்கரள 

ஏெிக்தகாண்டிருக்கின்ைனர்'' என்று தொன் னார்கள்.11 - கமற்கண்ட ஹதீஸ் 
உர்வா பின் அஸ்ஸுரபர் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர் 
ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

5753 ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "ஓர் 
இரைநம்பிக்ரகயாளரைத் திட்ட மிட்கட தகாரல தெய்தவனுக்கு நைகம்தான் 

தண்டரன'' (4:93) எனும் இரைவெனம் ததாடர் பாக (அதன் ெட்டம் 

மாற்ைப்பட்டுவிட்டதா, இல்ரலயா எனும் விையத்தில்) கூஃபாவாெி கள் 
கருத்து கவறுபாடு தகாண்டனர். எனகவ, நான் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம் பயணம் தென்று அது குைித்துக் ககட்கடன். அவர்கள், "இதுதான் 
(இரைநம்பிக்ரகயாளரைக் தகாரல தெய்யும் குற்ைம் ததாடர்பாக) அருளப் 
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தபற்ை இறுதி வெனமாகும். பிைகு இரத கவறு (வெனம்) எதுவும் 

மாற்ைிவிடவில்ரல'' என்று கூைினார்கள்.12 

 5754 கமற்கண்ட ஹதீஸ் ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்களிடமிருந்கத 
கமலும் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்ைில் 
முஹம்மத் பின் ஜஅஃபர் (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், ("இதுதான் 

அருளப்தபற்ை இறுதி வெனமாகும் என்பரதக் குைிக்க') "நஸலத் ஃப ீஆகிரி மா 

உன்ஸில' என்று இடம்தபற்றுள்ளது. நள்ர் பின் ைுரமல் (ைஹ்) அவர்களது 

அைிவிப்பில், "இது இறுதியாக அருளப்தபற்ை வெனங்களில் உள்ளதாகும்'' 

என்று காணப்படுகிைது. 

 5755 ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: அப்துர் ைஹ்மான் பின் 
அப்ஸா (ைலி) அவர்கள், "ஓர் இரைநம்பிக்ரகயாளரைத் திட்டமிட்கட தகாரல 
தெய்தவனுக்கு நைகம் தான் தண்டரன. அதில் அவன் நிைந்தைமாக இருப்பான்'' 

(4:93) என்று ததாடங்கும் இரைவெனம் குைித்து இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்களிடம் (விளக்கம்) ககட்கும்படி எனக்கு உத்தைவிட்டார்கள். அவ்வாகை 
நான் ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், "இ(ந்த 4:93ஆவது வெனத்தின் ெட்டத்)ரத 
கவதைந்த வெனமும் மாற்ைவில்ரல'' என்று பதிலளித்தார்கள். "அவர்கள் 
அல்லாஹ்வுடன் கவறு ததய்வங்களிடம் பிைார்த்திக்கமாட்டார்கள். அல்லாஹ் 
தரட தெய்துள்ள எந்த உயிரையும் (ெட்ட ரீதியான) தக்க காைணமின்ைி 
தகால்லமாட்டார்கள்'' (25:68) என்று ததாடங்கும் இந்த வெனம் குைித்துக் 

ககட்கும்படியும் உத்தைவிட்டிருந்தார்கள். அது குைித்து இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள், "இது இரணரவப்கபார் ததாடர்பாக அருளப்தபற்ைது'' என்று 
பதிலளித் தார்கள்.13 இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

 5756 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "அவர்கள் அல்லாஹ்வுடன் 
கவறு ததய் வங்களிடம் பிைார்த்திக்கமாட்டார்கள்'' என்று ததாடங்கி, "அதில் 
இழிவுபடுத்தப்பட்டவனாக நிைந்தைமாகத் தங்குவான்'' (25:68,69) என்பது 
வரையிலான வெனங்கள் மக்காவில் அருளப் தபற்ைன. அப்கபாது 
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இரணரவப்பாளர்கள், "இஸ் லாத்ரத ஏற்றுக்தகாள்வதால் எங்களுக்கு என்ன 

பயன்? நாங்கள் அல்லாஹ்ரவ விட்டு (கவறு கடவுள்கரள கநாக்கி)த் 
திரும்பிவிட் கடாம். அல்லாஹ் தரட விதித்த உயிர்கரள (ெட்ட ரீதியான) 
தக்க காைணமின்ைி தகாரல தெய்திருக்கிகைாம். மானக்ககடான தெயல் 
கரளயும் தெய்கதாம். (ஆககவ, இனி நாங்கள் இஸ்லாத்ரதத் தழுவுவதால் 
எந்தப் பயனு மில்ரல. நமக்கு பாவமன்னிப்புக் கிட்டாது)'' என்று கூைினர். 
ஆககவதான் அல்லாஹ், "மனம் திருந்தி, இரைநம்பிக்ரக தகாண்டு 
நல்லைங்கள் தெய்தவரைத் தவிை'' (25:70) என்று ததாடங்கும் வெனத்ரத 
முழுரமயாக அருளினான். ஆனால், யார் இஸ்லாத்ரதத் தழுவி, அ(தன் 
ெட்டதிட் டத்)ரத அைிந்துதகாண்ட பின்பும் தகாரல தெய்கிைாகைா அவருக்குப் 
பாவமன்னிப்புக் கிரடயாது.14 

 5757 ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் இப்னு அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்களிடம், "இரைநம்பிக்ரகயாளரைத் திட்டமிட்கட தகாரல 
தெய்தவனுக்குப் பாவமன்னிப்புக் கிரடக்குமா?'' என்று ககட்கடன். அவர்கள், 

"பாவமன்னிப்புக் கிரடயாது'' என்று தொன்னார்கள். உடகன நான் அவர்களுக்கு 
"அல்ஃபுர்கான்' (எனும் 25ஆவது) அத்தியாயத்திலுள்ள (68,69 ஆகிய) வெனங்கரள 
ஓதிக்காட்டிகனன். அதற்கு அவர்கள், "இது மக்காவில் அருளப்தபற்ை 
வெனமாகும். இரத மதீனாவில் அருளப் தபற்ை மற்தைாரு வெனம் 
மாற்ைிவிட்டது என்று கூைிவிட்டு, "ஓர் இரைநம்பிக்ரகயாளரைத் திட்டமிட்கட 
தகாரல தெய்தவ னுக்கு நைகம்தான் தண்டரன. அதில் அவன் நிைந்தைமாக 
இருப்பான்'' (4:93) எனும் இரைவெனகம அது என்று கூைினார்கள்.15 இந்த ஹதீஸ் 
இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 5758 உரபதுல்லாஹ் பின் அப்தில்லாஹ் பின் உத்பா (ைஹ்) அவர்கள் 
கூைியதாவது: என்னிடம் இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர் கள், "குர்ஆனில் 
இறுதியாக அருளப்தபற்ை முழு அத்தியாயம் எதுதவன உங்களுக்குத் 
ததரியுமா?'' என்று ககட்டார்கள். நான், "ஆம்; "அல்லாஹ்வின் உதவியும் 
தவற்ைியும் வந்து விட்டால்...' என்று ததாடங்கும் (110ஆவது) அத்தியாயகம 
அது'' என்று பதிலளித்கதன். அதற்கு அவர்கள், "உண்ரமதான்'' என்ைார்கள். இந்த 
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ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்ைில் அபூபக்ர் 
பின் அபரீைபா (ைஹ்) அவர்களது அைிவிப்பில், "எந்த அத்தியாயம் (குர்ஆனில் 
முழுரமயாக) அருளப்தபற்ைது என உங்களுக்குத் ததரி யுமா?'' என 
இடம்தபற்றுள்ளது. "இறுதியாக' எனும் குைிப்பு இடம்தபைவில்ரல. - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அதில், 

"இறுதியாக அருளப்தபற்ை அத்தியாயம்' என இடம்தபற்றுள்ளது. மற்ை 

விவைங்கள் கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்கை இடம்தபற்றுள்ளன.  

5759 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: ஒரு மனிதர் தமது ெிறு 
ஆட்டு மந்ரத(ரய கமய்த்துக்தகாண்டு அதன்) உடன் இருந்தார். அப்கபாது 
(ஒரு பரடப் பிரிவில் வந்த) முஸ்லிம்கள் அவரை (வழியில்) ெந்தித்தனர். 
அவர், "அஸ்ஸலாமு அரலக்கும்'' (உங்கள் மீது ொந்தி உண்டாகட்டும்) என்று 
(இஸ்லாமிய முகமன்) கூைி, (தம்ரம முஸ்லிம் என இனம் காட்டி)னார். 
ஆனால், அவரைப் பிடித்து அவர்கள் தகான்றுவிட்டனர்; அந்த ஆட்டு 

மந்ரதரயயும் எடுத்துக்தகாண்டனர். அப்கபாதுதான், "உங்களுக்கு முகமன் 
(ெலாம்) கூைியவரிடம் "நீ இரைநம்பிக்ரக யாளன் அல்லன்' என்று இவ்வுலக 
வாழ்க்ரக யின் (அற்பப்) தபாருரளப் தபறுவதற்காகக் கூைி (அவரைக் 
தகான்று)விடாதீர்கள்'' (4:94) எனும் வெனம் அருளப்தபற்ைது. இந்த ஹதீஸ் 
மூன்று அைிவிப்பாளர் ததாடர்களில் வந்துள்ளது. இந்த (4:94ஆவது) வெனத்தின் 
மூலத்தி லுள்ள "அஸ்ஸலம்' எனும் தொல்ரல, இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) 
அவர்கள் "அஸ்ஸலாம்' என்று ஓதினார்கள். (தபாருள் ஒன்கை.)16 

 5760 பைாஉ பின் ஆஸிப் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (அைியாரமக் 
காலத்தில்) அன்ொரிகள் "ஹஜ்' தெய்(ய "இஹ்ைாம்' கட்டி முடித்)துவிட்டு, 

மீண்டும் (வடீ்டுக்கு) வருவதானால், வடீுகளில் அதன் (முன்பக்க வாெல் 
வழியாக நுரழயாமல்) பின்பக்க வாெல் வழிகயதான் நுரழவார்கள். 
இந்நிரலயில் அன்ொரிகளில் ஒருவர் தமது (வடீ்டின்) முன்வாெல் 
வழியாககவ நுரழந்துவிட்டார். இது குைித்து அவரிடம் (ஆட்கெபரண) 
கூைப்பட்டது. அப் கபாதுதான், "நீங்கள் வடீுகளுக்குள் அவற்ைின் பின்புை 
வழியாக வருவது புண்ணியமன்று'' (2:189) எனும் இரைவெனத்ததாடர் 
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அருளப்தபற்ைது.17 இந்த ஹதீஸ் மூன்று அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 
 

 

 

 

 

அத்தியாயம் 55 விளக்கங்கள் 

ஹதஸீ் 5761 - 5771 

 

 

பாடம் : 1 "இரைநம்பிக்ரக தகாண்கடாரின் உள்ளங்கள்  

அல்லாஹ்வின் நிரன வால் பணியும் கநைம் அவர்களுக்கு வைவில்ரலயா?'' 

(57:16) எனும் இரை வெனத் ததாடர். 

5761 அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
இஸ்லாத்ரத ஏற்றுக்தகாண்டதற் கும், அல்லாஹ் "இரைநம்பிக்ரக 
தகாண்கடா ரின் உள்ளங்கள் அல்லாஹ்வின் நிரனவால் பணியும் கநைம் 
அவர்களுக்கு வைவில் ரலயா?'' (57:16) என்று இந்த வெனத்தின் மூலம் 
எங்கரளக் கண்டிப்பதற்கும் இரடகய நான்கு ஆண்டுகள் மட்டுகம 
இரடதவளி இருந்தது.  

பாடம் : 2 "நீங்கள் ததாழுமிடங்கள் ஒவ்தவான் ைிலும் உங்களது 
அலங்காைத்ரத கமற்தகாள்ளுங்கள்'' (7:31) எனும் வெனத் ததாடர்.  

5762 இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (அைியாரமக் காலப்) 
தபண்கள் இரை யில்லம் கஅபாரவ நிர்வாணமாகச் சுற்ைி (தவாஃப்) 
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வருவார்கள். அப்கபாது அவர்கள், "தவாஃப் ஆரடரய இைவல் தருபவர் யார்?'' 

என்று கூைி, (அரதப் தபற்று) தமது இன உறுப்பின் மீது ரவத்துக்தகாண்டு, 

பின்வரு மாறு பாடுவார்கள்: "இன உறுப்பில் ெிைிதளகவா முழுவதுகமா 

தவளிப்படுகிைது இந்நாள். இரத எவரும் பார்க்க அனுமதிக்க முடியாது 

என்னால்''. எனகவதான், "நீங்கள் ததாழுமிடங்கள் ஒவ்தவான்ைிலும் உங்களது 
அலங்காைத்ரத கமற்தகாள்ளுங்கள்'' (7:31) எனும் வெனம் அருளப்தபற்ைது.18 

இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர் களில் வந்துள்ளது. 

 பாடம் : 3 "உங்கள் தபண்கரள விபொைத்திற்கு நிர்பந்திக்காதரீ்கள்'' (24:33) 

எனும் வெனத் ததாடர். 
 5763 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: 
(நயவஞ்ெகர்களின் தரலவன்) அப்துல் லாஹ் பின் உரப பின் ெலூல், தன் 
அடிரமப் தபண்ணிடம், "நீ தென்று விபொைத்தில் ஈடு பட்டு எரதகயனும் ஈட்டி 
வா'' என்று தொன் னான். அப்கபாதுதான் வல்லரமயும் மாண்பும் மிக்க 
அல்லாஹ், "கற்தபாழுக்கம் நாடும் உங்கள் தபண்கரள இவ்வுலக 
வாழ்க்ரகயின் ொதனங்கரளப் தபறுவதற்காக விபொைத்துக்கு 
நிர்பந்திக்காதீர்கள். யாகைனும் அவர்கரள நிர்பந்தித் தால் நிர்பந்திக்கப்பட்ட 
அப்தபண்கரள அல்லாஹ் மன்னிப்பவன்; நிகைற்ை அன்புரடகயான்'' (24:33) 

எனும் வெனத்ரத அருளினான். இந்த ஹதீஸ் இரு அைிவிப்பாளர்ததாடர்களில் 
வந்துள்ளது. 

5764 ஜாபிர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (நயவஞ்ெகர்களின் தரலவன்) 
அப்துல்லாஹ் பின் உரப பின் ெலூலிடம் "முரெக்கா', "உரமமா' எனப்படும் 
இரு அடிரமப் தபண்கள் இருந்தனர். அவன் அவ்விருவரையும் நிர்பந்தித்து 
விபொைத்தில் ஈடுபடுத்திவந்தான். அவ்விரு (அடிரமப்) தபண்களும் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் (வந்து) அரதப் பற்ைி முரையிட்டனர். அப்கபாதுதான், "உங்கள் 
தபண்கரள விபொைத்திற்கு நிர்பந்திக் காதீர்கள்'' என்று ததாடங்கி, 
"மன்னிப்பவன்; நிகைற்ை அன்புரடகயான்'' (24:33) என்பது வரை அல்லாஹ் 
அருளினான். 
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 பாடம் : 4 "இந்த இரணரவப்பாளர்கள் யாரை(த் ததய்வங்களாக) அரழக்கி 
ைார்ககளா அவர்ககளகூட தம்மு ரடய (உண்ரமயான) இரைவனின் 
தநருக்கத்ரத அரடவதற்கான வழிரயத் கதடிக்தகாண்டிருக்கின்ை னர்'' (17:57) 

எனும் வெனத் ததாடர். 

 5765 அபூமஅமர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைிய தாவது: அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் 
(ைலி) அவர் கள், "இந்த இரணரவப்பாளர்கள் யாரை(த் ததய்வங்களாக) 
அரழக்கிைார்ககளா அவர் ககளகூட தம்முரடய (உண்ரமயான) இரைவனின் 

தநருக்கத்ரத அரடவதற்கான வழிரயத் கதடிக்தகாண்டிருக்கின்ைனர்'' (17:57) 

எனும் வெனம் ததாடர்பாக(ப் பின்வருமாறு) விளக்கமளித்தார்கள்: (அன்ரைய 
இரணரவப்பாளர்களால்) வழிபாடு தெய்யப்பட்டுவந்த "ஜின்' இனத்தாரில் ெிலர், 

இஸ்லாத்ரத ஏற்றுக்தகாண்டுவிட்டனர். அவர்கரள வழிபட்டுவந்த மக்கள் 

அவ்வழிபாட்டிகலகய நீடித்துக்தகாண்டிருக்க, அந்த "ஜின்' இனத்தாரில் ெிலர் 

இஸ்லாத்ரத தழுவிவிட்டனர்.19  

5766 அபூமஅமர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "இந்த இரணரவப்பாளர்கள் 
யாரை(த் ததய்வங்களாக) அரழக்கிைார்ககளா அவர்ககளகூட தம்முரடய 
(உண்ரமயான) இரைவனின் தநருக்கத்ரத அரடவதற்கான வழிரயத் 
கதடிக்தகாண்டி ருக்கின்ைனர்'' (17:57) எனும் வெனம் ததாடர்பாக அப்துல்லாஹ் 
பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் (பின்வருமாறு) விளக்கமளித்தார்கள்: மக்களில் 
ெிலர் "ஜின்' இனத்தாரில் ெிலரை வழிபட்டுவந்தனர். அப்கபாது அந்த "ஜின்'கள் 
இஸ்லாத்ரத ஏற்றுக்தகாண்டனர். மனிதர்கள் தங்களது (ஜின்) வழிபாட்ரடகய 
பலமாகப் பிடித்துக் தகாண்டிருந்தனர். அப்கபாதுதான் இந்த 17:57ஆவது வெனம் 
அருளப்தபற்ைது. - கமற்கண்ட ஹதீஸ் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத மற்கைார் அைிவிப்பாளர்ததாடர் வழியாகவும் வந்துள் ளது.  

5767 அப்துல்லாஹ் பின் உத்பா பின் மஸ்ஊத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: 
"இந்த இரணரவப்பாளர்கள் யாரை(த் ததய்வங்களாக) அரழக்கிைார்ககளா 
அவர் ககளகூட தம்முரடய (உண்ரமயான) இரை வனின் தநருக்கத்ரத 
அரடவதற்கான வழி ரயத் கதடிக்தகாண்டிருக்கின்ைனர்'' (17:57) எனும் வெனம் 
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ததாடர்பாக அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ைலி) அவர்கள் பின்வருமாறு 
விளக்கமளித்தார்கள்: இந்த வெனம் அைபியரில் ெிலர் ததாடர் பாக 
அருளப்தபற்ைது. அவர்கள் "ஜின்' இனத்தாரில் ெிலரை வழிபட்டுக்தகாண்டிருந் 
தனர். ஆனால், அந்த "ஜின்'கள் இஸ்லாத்ரத ஏற்றுக்தகாண்டுவிட்டனர். இரத 
உணைாமல் அந்த (அைபு) மக்கள் அந்த "ஜின்'கரளகய 
வழிபட்டுக்தகாண்டிருந்தனர். அப்கபாதுதான் இந்த வெனம் அருளப்தபற்ைது.  

பாடம் : 5 பைாஅத் (அத்தவ்பா), அல்அன்ஃபால், அல்ஹஷ்ர் (9,8,59) ஆகிய 
அத்தியாயங்கள்  

 

5768 ெயதீ் பின் ஜுரபர் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: நான் இப்னு அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்களிடம், "அத்தவ்பா' எனும் (9ஆவது) அத்தியாயம் ததாடர் பாகக் 
ககட்கடன். அவர்கள் "தவ்பா அத்தியாயமா? அது (நயவஞ்ெகர்கரள) 
அம்பலப்படுத்தக்கூடிய அத்தியாயமாகும். அவர்களில் இத்தரககயார் 
உள்ளனர்; அவர்களில் இத்தரககயார் உள்ளனர் என (நயவஞ்ெகர்களிலுள்ள 
எல்லாப் பிரிவினரையும் இனங்காட்டி) இவ்வத்தியாயம் இைங்கிக் 
தகாண்கடயிருந்தது. எந்த அளவுக்தகன்ைால், தம்மில் ஒருவரைக்கூட 
விட்டுரவக்காமல் அரனவர் பற்ைியும் அதில் குைிப்பிடப்பட்டுவிட்டது என 
நயவஞ்ெகர்கள் எண்ணினார்கள்'' என்று கூைினார்கள். நான் இப்னு அப்பாஸ் 
(ைலி) அவர்களிடம் "அல்அன்ஃபால்' எனும் (8ஆவது) அத்தி யாயம் குைித்துக் 
ககட்கடன். அவர்கள் "அது பத்ருப் கபார் (பற்ைிப் கபசும்) அத்தியாயமாகும்'' 

என்ைார்கள். நான் "அல்ஹஷ்ர்' எனும் (59ஆவது) அத்தி யாயம் குைித்துக் 
ககட்கடன். அவர்கள், "அது பனூ நளரீ் (யூதக்) குலத்தார் குைித்து அருளப் 
பட்டதாகும்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.20  

பாடம் : 6 மதுவிலக்குச் ெட்டம் அருளப்பட்ட விவைம்  

5769 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைியதாவது: (என் தந்ரத, கலீஃபா) உமர் 
(ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது தொற் தபாழிவு 
கமரட (மிம்பர்) மீதிருந்தபடி உரை நிகழ்த்தினார்கள். அப்கபாது 

அல்லாஹ்ரவப் கபாற்ைிப் புகழ்ந்துவிட்டுப் பின்வருமாறு கூைினார்கள்: 
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இரைவாழ்த்துக்குப்பின்! கவனத்தில் தகாள்ளுங்கள்! மது ஐந்து வரகப் 

தபாருட்களால் தயாரிக்கப் பட்டுவந்த நிரலயில் மதுபானத் தரட(ச் ெட்டம் 

நரடமுரைக்கு) வந்தது. ததாலி நீக்கப்பட்ட ககாதுரம, ததாலி நீக்கப்படாத 
ககாதுரம, கபரீச்ெம் பழம், உலர்ந்த திைாட்ரெ, கதன் ஆகியரவகய அந்தப் 
தபாருட்கள் ஆகும். (ஆயினும்,) அைிவுக்குத் திரையிடக்கூடிய அரனத்தும் 
மதுவாகும்.21 மக்ககள! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மூன்று 
விையங்கள் குைித்துத் ததளிவானததாரு முடிரவ நமக்கு எடுத்துரைத்துவிட்டு 
நம்ரமப் பிரிந்திருந்தால் நன்ைாயிருந்திருக்கும் என நான் விரும்பியதுண்டு: 1. 

ஒருவரின் தொத்தில் (அவருக்குப் தபற்கைாகைா மக்ககளா இல்லாமல் 
ெககாதைன் இருக்கும் கபாது) அவருரடய பாட்டனாருக்கு எவ்வளவு பங்கு 
கிரடக்கும்?22 2. "கலாலா' என்ைால் என்ன?23 3. வட்டியின் ெில வரககள் 
குைித்த ெட்டம்.24  

5770 இப்னு உமர் (ைலி) அவர்கள் கூைிய தாவது: (என் தந்ரத, கலீஃபா) உமர் 
பின் அல்கத் தாப் (ைலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது 
தொற்தபாழிவு கமரட (மிம்பர்)மீதிருந்தபடி பின்வருமாறு கூைியரத நான் 
ககட்கடன்: இரைவாழ்த்துக்குப்பின்! மக்ககள! மது ஐந்து வரகப் 
தபாருட்களால் தயாரிக்கப்பட்டு வந்த நிரலயில் மதுபானத் தரட(ச் ெட்டம் 
நரடமுரைக்கு) வந்தது. திைாட்ரெப் பழம், கபரீச்ெம் பழம், கதன், ததாலி 
நீக்கப்பட்ட ககாதுரம, ததாலி நீக்கப்படாத ககாதுரம ஆகியரவகய 
அப்தபாருட்களாகும். (ஆயி னும்) அைிவுக்குத் திரையிடக்கூடிய அரனத் தும் 
மதுவாகும். மக்ககள! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மூன்று 
விையங்கள் குைித்துத் ததளிவானததாரு முடிரவ நமக்கு 
எடுத்துரைத்திருந்தால், நாம் ததளிவு தபற்ைிருப்கபாம் என்று நான் 
விரும்பியதுண்டு. 1. பாட்டனார். (அதாவது ஒருவருரடய தொத்தில் 
அவருக்குப் தபற்கைாகைா மக்ககளா இல்லாமல் ெககாதைன் இருக்கும்கபாது 
பாட்டனாருக்கு எவ்வளவு பங்கு?) 2. "கலாலா' (என்ைால் என்ன?) 3. வட்டியின் 
ெில வரககள் குைித்த ெட்டம். - கமற்கண்ட ஹதீஸ் இப்னு உமர் (ைலி) 
அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு அைிவிப்பாளர் ததாடர்கள் வழியாகவும் 
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வந்துள்ளது. அவற்ைில் இஸ்மாயலீ் பின் உலய்யா (ைஹ்) அவர்களது 
அைிவிப்பில், (மது தயாரிக்கப்படும் தபாருட்களில் ஒன்ைாக) "திைாட்ரெ' என்பது 
இடம்தபற்றுள்ளது; கமற்கண்ட ஹதீஸில் உள்ளரதப் கபான்று. ஈொ பின் 
யூனுஸ் (ைஹ்) அவர்களது அைி விப்பில் மற்தைாரு ஹதீஸில் இடம்தபற்றுள் 

ளரதப் கபான்று "உலர்ந்த திைாட்ரெ' என்று காணப்படுகிைது. 

பாடம் : 7 "இவர்கள் தம் இரைவனின் (மார்க்க) விையத்தில் 
ெண்ரடயிட்டுக்தகாண்ட இரு பிரிவினர் ஆவர்'' (22:19) எனும் வெனத்ததாடர். 

5771 ரகஸ் பின் உபாத் (ைஹ்) அவர்கள் கூைியதாவது: "இவர்கள் தம் 
இரைவனின் (மார்க்க) விையத்தில் ெண்ரடயிட்டுக்தகாண்ட இரு பிரிவினர் 
ஆவர்'' (22:19) எனும் வெனம், பத்ருப் கபாைன்று (தபாதுச் ெண்ரட 

நரடதபறுவதற்குமுன்) தனித்து நின்று கபாைாடிய, ஹம்ஸா, அலீ, உரபதா 
பின் அல்ஹாரிஸ் (ைலி) ஆகிகயார் ததாடர்பாக வும், மற்றும் 
(இரணரவப்பாளர்களான) ைபஆீவின் புதல்வர்களான உத்பா, ரைபா மற்றும் 
வலீத் பின் உத்பா ஆகிகயார் ததாடர்பாகவும் அருளப்பட்டது'' என்று அபூதர் 
(ைலி) அவர்கள் ெத்திய மிட்டுக் கூைியரத நான் தெவியுற்கைன்.25 - கமற்கண்ட 
ஹதீஸ் அபூதர் (ைலி) அவர்களிடமிருந்கத கமலும் இரு 

அைிவிப்பாளர்ததாடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது.  

ஸஹஹீ் முஸ்லிம் நிரைவுற்ைது. 
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நிறைகறை பிைரிடம் ச ொல்லுங்கள்! 

 

குறைகறை என்னிடம் ச ொல்லுங்கள்!! 

 

று பதிப்பினில் திருத்திக் 
சகொள்கிறைன்!!! 

இன்ஷொ அல்லொஹ்!!! 

 

குலற  சுல்தொன். 

E mail: er_sulthan@yahoo.com
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	பாடம் : 1 இறைநம்பிக்கை (ஈமான்), அடிபணிதல்
	பாடம் : 2 இஸ்லாத்தின் தூண்களில் ஒன்றான தொழுகை பற்றிய விளக்கம்.
	பாடம் : 4 சொர்க்கம் செல்வதற்குக் காரணமாய் அமையும் இறைநம்பிக்கை
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	பாடம் : 6 அல்லாஹ்வையும், அவனுடைய தூதரையும்,
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	பாடம் : 10 ஓரிறைக் கோட்பாட்டில் இறந்தவர் சொர்க்கம் செல்வது உறுதி என்பதற்கான ஆதாரம்.27
	பாடம் : 11 அல்லாஹ்வை இறைவனாகவும் இஸ்லாத்தை மார்க்கமாகவும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களை இறைத் தூதராகவும்
	பாடம் : 12 இறைநம்பிக்கையின் கிளைகளின் எண்ணிக்கை,
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	பாடம் : 18 அண்டை வீட்டாருக்குத் தொல்லை தருவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
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	பாடம் : 23 மார்க்கம் (தீன்) என்பதே "நலம் நாடுவது'தான்.
	பாடம் : 24 பாவங்களால் இறைநம்பிக்கை குறைகிறது;
	பாடம் : 25 நயவஞ்சகனின் குணங்கள்
	பாடம் : 28 "ஒரு முஸ்லிமை ஏசுவது பாவமாகும்.
	பாடம் : 30 பரம்பரையைக் குறை கூறுவதையும்,
	பாடம் : 34 வணக்க வழிபாடுகள் குறைவதால் இறை நம்பிக்கையும் குறையும்;
	பாடம் : 35 தொழுகையைக் கைவிடுவதற்கும் "குஃப்ர்' எனும் சொல் ஆளப்படுவதுண்டு.80
	பாடம் : 36 அல்லாஹ்வை நம்பிக்கைகொள்வதே (நற்)செயல்களில் மிகவும் சிறந்ததாகும்.
	பாடம் : 37 இறைவனுக்கு இணைவைப்பதுதான் பாவங்களிலேயே
	பாடம் : 38 பெரும் பாவங்களும் மிகப் பெரும் பாவங்களும்
	பாடம் : 43 "நமக்கு மோசடி செய்தவர் நம்மைச் சார்ந்தவர் அல்லர்'' என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது.
	பாடம் : 45 கோள் சொல்வது வன்மையாகத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
	பாடம் : 47 தற்கொலை செய்வது வன்மையாகத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது;
	பாடம் : 52 இறைநம்பிக்கையாளர் தமது (நற்)செயல் அழிந்துவிடுமோ என அஞ்சுதல்.
	பாடம் : 54 முந்தைய பாவங்களை இஸ்லாம் அழித்துவிடுகிறது. ஹிஜ்ரத்தும் ஹஜ்ஜும் அவ்வாறுதான்.
	பாடம் : 56 இறைநம்பிக்கையின் வாய்மையும் தூய்மையும்.
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	பாடம் : 60 இறைநம்பிக்கை தொடர்பாக ஏற்படும் மனக் குழப்பமும்
	பாடம் : 61 பொய்ச் சத்தியம்
	பாடம் : 63 குடிமக்களைச் சுரண்டும் ஆட்சியாளன் நரகத்திற்குரியவன் ஆவான்.
	பாடம் : 66 இறுதிக் காலத்தில் இறைநம்பிக்கை (இல்லாமற்) போய்விடுவது.
	பாடம் : 71 (உலக அழிவுக்கு முன்)
	பாடம் : 72 இறைநம்பிக்கை (ஈமான்) கொள்ள முன்வந்தாலும் ஏற்கப்படாத (இறுதிக்) காலம்.
	பாடம் : 74 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் விண்ணுலகப் பயணத்திற்காக (மிஅராஜ்)
	பாடம் : 75 மர்யமின் மைந்தர் மஸீஹ் (ஈசா-அலை), "தஜ்ஜால்' எனும் மஸீஹ் ஆகியோரைப் பற்றிய குறிப்பு.172
	பாடம் : 76 (வான்) எல்லையிலுள்ள இலந்தை மரம் (சித்ரத்துல் முன்தஹா) பற்றிய குறிப்பு.176
	பாடம் : 80 இறைநம்பிக்கையாளர்கள் மறுமையில் இறைவனைக் காண்பார்கள் என்ப தற்குரிய சான்று.185
	பாடம் : 81 இறைவனைக் காணும் வழிமுறை
	பாடம் : 83 நரகத்திலிருந்து இறுதியாக வெளியேறுபவர்.
	பாடம் : 84 சொர்க்கவாசிகளில் மிகக் குறைந்த தரம் உடையவர்.
	பாடம் : 85 "நானே சொர்க்கத்திற்காகப் பரிந்துரைக்கும் முதல் மனிதராவேன்;
	பாடம் : 91 நரகவாசிகளிலேயே மிகவும் குறைவான வேதனை அனுபவிக்கும் மனிதர்.
	பாடம் : 95 சொர்க்கவாசிகளில் பாதிப்பேராக இந்த (இறுதிச்) சமுதாயத்தார் இருப்பர்.

	அத்தியாயம்-3 உளூ (ஹதீஸ் 381 லிருந்து 491 வரை)
	பாடம் : 3 அங்கத் தூய்மை (உளூ) செய்யும் முறையும் அதன் நிறை(வான அள)வும்.
	பாடம் : 5 ஐவேளைத் தொழுகைகளும், ஒரு ஜுமுஆவிலிருந்து மறு ஜுமுஆவும்,
	பாடம் : 7 நபி (ஸல்) அவர்கள் செய்த அங்கத் தூய்மை (உளூ) முறை.
	பாடம் : 13 உளூவின் நீர், (உறுப்புகளில்) எங்கெல்லாம் படுகிறதோ அங்கெல்லாம் (மறுமையில்) வெண்மையும் பரவும்.
	பாடம் : 15 பல் துலக்குதல்
	பாடம் : 16 இயற்கை மரபுகள்
	பாடம் : 17 கழிப்பிடத்தில் துப்புரவு செய்தல்
	பாடம் : 24 காலுறைகள்மீது மஸ்ஹு செய்வதற்கான காலவரம்பு.
	பாடம் : 25 ஒரே உளூவினால் பல (நேரத்) தொழுகைகளைத் தொழலாம்
	பாடம் : 27 (பாத்திரத்தில்) நாய் வாய்வைப்பது தொடர்பான சட்டம்.
	பாடம் : 32 விந்து பற்றிய சட்டம்
	பாடம் : 33 இரத்தம் அசுத்தமாகும் என்பது பற்றியும் அதைக் கழுவும் முறை பற்றியும்.

	அத்தியாயம்-4 மாதவிடாய் (ஹதீஸ் 492 லிருந்து 617 வரை)  பாடம் : 1 - பாடம் : 25
	பாடம் : 1 மாதவிடாயில் உள்ள மனைவியைக் கீழாடைக்கு மேல் அணைத்துக் கொள்வது.
	பாடம் : 4 பாலுணர்வு கிளர்ச்சி நீர்8
	பாடம் : 9 பெருந்துடக்கிற்கான குளியல் முறை
	பாடம் : 12 குளிக்கும் பெண்களின் பின்னல்முடி பற்றிய சட்டம்.
	பாடம் : 14 உயர் இரத்தப்போக்கு (இஸ்திஹாளா)
	பாடம் : 16 குளிப்பவர் துணி போன்றவற்றைத் திரையாக்கிக்கொள்வது.
	பாடம் : 18 தனிமையில் குளிக்கும்போது ஆடையின்றிக் குளிக்கலாம்.
	பாடம் : 21 நீர் (-விந்து) வெளிப்பட்டால்தான் நீர் (-குளியல்) கடமையாகும்.
	பாடம் : 23 சமைக்கப்பட்ட பொருளைச் சாப்பிட்ட பின் அங்கத் தூய்மை செய்வது.
	பாடம் : 25 ஒட்டக இறைச்சி சாப்பிட்ட பிறகு அங்கத் தூய்மை (உளூ) செய்வது.
	பாடம் : 28 தயம்மும்
	பாடம் : 32 கழிப்பிடத்திற்குச் செல்லும்போது ஓத வேண்டிய பிரார்த்தனை.

	அத்தியாம் 5_பாங்கு, தொழுகை முறை (ஹதீஸ் 618 லிருந்து 902 வரை)
	பாடம் : 1 - பாடம் : 25
	பாடம் : 1 தொழுகை அறிவிப்பின் (பாங்கு) துவக்கம்2
	பாடம் : 3 தொழுகை அறிவிப்பு முறை
	பாடம் : 9 (தொழுகையின் தொடக்கத்தில் சொல்லப் படும்) தக்பீரத்துல் இஹ்ராம்,
	பாடம் : 12 இமாமைப் பின்பற்றித் தொழக்கூடியவர் சப்தமாக (குர்ஆன் வசனங்களை) ஓதலாகாது.23
	பாடம் : 16 தொழுகையில் அத்தஹிய்யாத் ஓதுவது
	பாடம் : 18 (தொழுகையில்) சமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதஹ், ரப்பனா ல(க்)கல் ஹம்து கூறுவதும் ஆமீன் கூறுவதும்.33
	பாடம் : 19 இமாமை மஃமூம் பின்தொடர்தல்36
	பாடம் : 23 தொழுகையில் (இமாமுக்கு ஏற்பட்ட தவறைச் சுட்டிக் காட்ட)
	பாடம் : 26 தொழும்போது வானத்தை அண்ணாந்து பார்ப்பதற்கு வந்துள்ள தடை.
	பாடம் : 29 ஆண்களுக்குப் பின்னால் நின்று தொழும் பெண்கள்,
	பாடம் : 32 குர்ஆன் ஓதப்படும்போது காது தாழ்த்திக் கேட்க வேண்டும்.
	பாடம் : 33 சுப்ஹுத் தொழுகையில் (நபி (ஸல்) அவர்கள்) சப்தமிட்டுக் குர்ஆன் ஓதியதும் ஜின்களுக்கு ஓதிக் காட்டியதும்.
	பாடம் : 35 சுப்ஹுத் தொழுகையில் குர்ஆன் ஓதுதல்.
	பாடம் : 38 தொழுகையின் முக்கிய நிலை
	பாடம் : 39 இமாமைப் பின்தொடர்ந்து தொழுவதும், எதையும் அவர் செய்த பின்பே செய்வதும்.
	பாடம் : 41 ருகூஉ மற்றும் சஜ்தாவில் குர்ஆன் (வசனங்களை) ஓதுவதற்கு வந்துள்ள தடை.
	பாடம் : 42 ருகூஉவிலும் சஜ்தாவிலும் ஓத வேண்டியவை.
	பாடம் : 43 சஜ்தாவின் சிறப்பும், அதை (அதிகமாகச்) செய்யுமாறு வந்துள்ள தூண்டுதலும்.
	பாடம் : 48 தொழுதுகொண்டிருப்பவருக்கு முன்னால் குறுக்கே செல்பவரைத் தடுப்பது.
	பாடம் : 50 தொழுபவருக்கு முன்னால் தடுப்பு எந்த அளவு இருக்க வேண்டும்?
	பாடம் : 52 ஒரே ஆடையில் தொழுவதும் அதை அணியும் முறையும்.110

	அத்தியாயம் : 6 மஸ்ஜித் – தொழுமிடங்கள் (ஹதீஸ் 903 லிருந்து 1218 வரை)
	பாடம் : 1 பூமியில் முதலாவதாக எழுப்பப்பெற்ற இறை ஆலயம்2
	பாடம் : 2 மஸ்ஜிதுந் நபவீ பள்ளிவாசல் கட்டப் பெற்ற விவரம்.
	பாடம் : 3 கிப்லாத் திசை, பைத்துல் மக்திஸைவிட்டு கஅபாவிற்கு மாற்றப்படல்.
	பாடம் : 4 மண்ணறைகள்மீது பள்ளிவாசல்கள் எழுப்புதல்,
	பாடம் : 5 பள்ளிவாசல் எழுப்புவதன் சிறப்பும் அது குறித்து வந்துள்ள ஆர்வமூட்டலும்.
	பாடம் : 7 (இரு சஜ்தாக்களுக்கு இடையேயான அமர்வில்) குதிகால்கள்மீது அமரலாம்.22
	பாடம் : 9 தொழுகைக்கு இடையில் ஷைத்தானைச் சபிக்கலாம்;
	பாடம் : 10 குழந்தைகளைச் சுமந்துகொண்டு தொழலாம்.
	பாடம் : 12 தொழுகையில் இடுப்பில் கை வைப்பது வெறுக்கத் தக்கதாகும்.
	பாடம் : 15 காலணி அணிந்துகொண்டே தொழலாம்.42
	பாடம் : 16 (கண்ணைக் கவரும்) வேலைப்பாடு மிக்க ஆடை அணிந்து தொழுவது வெறுக்கப் பட்டதாகும்.
	பாடம் : 19 காணாமற்போன பொருட்களைப் பள்ளி வாசலுக்குள் தேடுவதற்கு
	பாடம் : 20 தொழுகையில் மறதி ஏற்படுவதும் அதற்கு(ப் பரிகாரமாக) சஜ்தாச் செய்வதும்.53
	பாடம் : 21 (குர்ஆன்) ஓதலுக்கான சஜ்தா60
	பாடம் : 24 தொழுகைக்குப் பின் ("அல்லாஹு அக்பர்' என) திக்ர் செய்தல்.
	பாடம் : 25 (தொழுகையில்) கப்றுடைய வேதனை யிலிருந்து (இறைவனிடம்) பாதுகாப்புக் கோருவது விரும்பத் தக்கதாகும்.
	பாடம் : 26 தொழுகையில் (இறைவனிடம்) பாதுகாப்புக் கோரப்பட வேண்டியவை.
	பாடம் : 28 (தொழுகையில்) ஆரம்பத் தக்பீருக்கும் குர்ஆன் ஓதுவதற்கும் இடையே ஓதப் படும் பிரார்த்தனை.
	பாடம் : 30 (கூட்டுத்) தொழுகைக்காக மக்கள் எப்போது எழுந்து நிற்க வேண்டும்?
	பாடம் : 32 ஐவேளைத் தொழுகை நேரங்கள்
	பாடம் : 35 அஸ்ர் தொழுகையை அதன் ஆரம்ப நேரத்திலேயே தொழுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.
	பாடம் : 38 சுப்ஹு மற்றும் அஸ்ர் தொழுகைகளின் சிறப்பும் அவ்விரு தொழுகைகளைப் பேணி(த் தொழுது)வருவதும்.
	பாடம் : 39 மஃக்ரிப் தொழுகையின் ஆரம்ப நேரம் சூரியன் மறையும்போது ஆகும்.
	பாடம் : 44 தொழுகை அறிவிப்பைக் கேட்பவர் பள்ளி வாசலுக்குச் செல்வது கட்டாயமாகும்.
	பாடம் : 47 இஷாவையும் சுப்ஹையும் ஜமாஅத்துடன் தொழுவதன் சிறப்பு.
	பாடம் : 50 கூட்டாகத் தொழுவது மற்றும் தொழுகையை எதிர்பார்த்திருப்பது ஆகியவற்றின் சிறப்பு.
	பாடம் : 52 தொழுகைக்காக நடந்துசெல்வதால்
	பாடம் : 54 தொழவைப்பதற்கு (இமாமத்) அதிகத் தகுதியுடைய வர் யார்?
	பாடம் : 56 தவறிப்போன தொழுகையை நிறைவேற்று வதும்,

	அத்தியாயம் : 7 பிரயாணத் தொழுகை(ஹதீஸ் 1219 லிருந்து 1534 வரை)
	பாடம் : 1 பயணிகளின் தொழுகையும் தொழுகையை (அவர்கள்) சுருக்கித் தொழுவதும்.
	பாடம் : 2மினாவில் சுருக்கித் தொழுதல்10
	பாடம் : 3 மழை நேரத்தில் இருப்பிடங்களிலேயே தொழுதுகொள்ளலாம்.15
	பாடம் : 5பயணத்தில் இரு தொழுகைகளை ஒரே நேரத்தில் சேர்த்துத் தொழலாம்.23
	பாடம் : 8இமாமுக்கு வலப் பக்கம் நிற்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.
	. பாடம் 10பள்ளிவாசலுக்குள் நுழையும்போது என்ன சொல்ல வேண்டும்?
	பாடம் : 17 இரவுத் தொழுகையும், இரவில் நபி (ஸல்) அவர்கள் தொழுத ரக்அத்களின் எண்ணிக்கையும்,
	பாடம் : 18இரவுத் தொழுகையின் முழு விவரமும்,
	. பாடம் : 22தொழுகையில் மிகவும் சிறந்தது நீண்ட நேரம் நின்று தொழுவதாகும்.62
	. பாடம் : 25ரமளானில் இரவில்
	பாடம் : 26 இரவுத் தொழுகையில் பிரார்த்திப்பதும் நின்று வணங்குவதும்.
	பாடம் : 27 இரவுத் தொழுகையில் நீண்ட நேரம் (நின்று) குர்ஆன் ஓதுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.
	. பாடம் : 29 கூடுதலான (நஃபில்) தொழலாம்பள்ளி வாசலில் தொழுகைகளைப்;
	பாடம் :32குர்ஆனின் சிறப்புகளும் குர்ஆன் தொடர்பான குறிப்புகளும்
	பாடம் : 34குர்ஆனை இனிய குரலில் ஓதுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.
	பாடம் : 36 குர்ஆன் ஓதுவதால் அமைதி இறங்குகிறது.

	பாடம் : 37 குர்ஆனை மனனமிட்டவரின் சிறப்பு
	பாடம் : 45"குல் ஹுவல்லாஹு அஹத்' (எனத் தொடங்கும் 112ஆவது அத்தியாயத்தை) ஓதுவதன் சிறப்பு.
	பாடம் : 48குர்ஆன் ஏழு (வட்டார) மொழிவழக்கில் அருளப்பெற்றுள்ளது என்பதன் விளக்கம்.111
	பாடம் : 50 சில ஓதும் முறைகள் பற்றிய குறிப்பு
	. பாடம் :51  தொழுவதற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நேரங்கள்.120
	பாடம் : 55மஃக்ரிப் தொழுகைக்கு முன் இரண்டு ரக்அத்கள் தொழுவது விரும்பத் தக்கதாகும்.
	. பாடம் 57 அச்ச நேரத் தொழுகை 132

	அத்தியாயம் : 8ஜும்ஆ (ஹதீஸ் 1535 லிருந்து 1612 வரை)
	பாடம் : 1 வெள்ளிக்கிழமை குளிப்பது
	பாடம் : 2 ஜுமுஆ நாளில் நறுமணம் பூசுதலும் பல் துலக்கலும்.
	பாடம் : 3 வெள்ளிக்கிழமை சொற்பொழிவின் போது மௌனமாக இரு(ந்து காது தாழ்)த்தல்.
	பாடம் : 4 வெள்ளியன்று (வேண்டுதல் ஏற்கப் படுவதற்கு) உள்ள நேரம்.
	பாடம் : 5 வெள்ளிக்கிழமையின் சிறப்பு
	பாடம் : 9 சூரியன் (உச்சியிலிருந்து) சாய்கின்ற போது ஜுமுஆத் தொழுவது.
	பாடம் : 16 ஜுமுஆ தொழுகையில் ஓத வேண்டியவை
	பாடம் : 17 வெள்ளிக்கிழமை (ஃபஜ்ர் தொழுகை யில்) ஓத வேண்டியவை.

	அத்தியாயம் : 9 பெருநாள் தொழுகை (ஹதீஸ் 1613லிருந்து 1629 வரை)
	: பாடம் : 1 பெருநாட்களில் பெண்கள்,  தொழும் திடலுக்கு வெளியேறிச் செல்வதும்,
	பாடம் : 3 இரு பெருநாள் தொழுகைகளில் ஓத வேண்டியவை.

	அத்தியாயம் : 10மழைத் தொழுகை (ஹதீஸ் 1630 - 1642)
	பாடம் : 1 மழைவேண்டிப் பிரார்த்திக்கும்போது கைகளை உயர்த்தல்.
	பாடம் : 2மழைவேண்டிப் பிரார்த்தித்தல்

	அத்தியாயம் : 11  கிரகணத் தொழுகை(ஹதீஸ் 1643 - 1671)
	பாடம் : 1 சூரிய கிரகணத் தொழுகை
	பாடம் : 2 கிரகணத் தொழுகையின்போது மண் ணறை (கப்று) வேதனை பற்றி நினைவு கூர்வது.
	பாடம் : 3 கிரகணத் தொழுகையின்போது நபி (ஸல்) அவர்களுக்குச் சொர்க்கமும் நரகமும் காட்டப்பட்ட நிகழ்ச்சி.

	அத்தியாயம் : 12 ஜனாஸா சட்டங்கள்  ஹதீஸ் 1672 – 1785 வரை
	பாடம் : 1 இறப்பின் நெருக்கத்தில் இருப்போ ருக்கு "லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்' (எனும் கலிமா)வை நினைவூட்டுதல்.
	பாடம் : 2 துன்பம் நேரும்போது ஓத வேண்டிய பிரார்த்தனை.
	பாடம் : 3 நோயாளியிடமும் இறப்பிற்கு நெருக் கத்தில் இருப்பவரிடமும் சொல்ல வேண்டியவை.
	பாடம் : 4 உயிர் பிரிந்தவுடன் இறந்தவரின் கண்களை மூடிவிடுவதும் இறந்தவருக்காகப் பிரார்த்திப்பதும்.
	பாடம் : 6 இறந்தவருக்காக அழுவது
	பாடம் : 7 நோயாளிகளைச் சந்தித்து உடல்நலம் விசாரித்தல்
	பாடம் : 10 ஒப்பாரி வைத்தல் குறித்து வந்துள்ள கடுமையான கண்டனம்.
	பாடம் : 12 பிரேதத்தைக் குளிப்பாட்டுதல்
	பாடம் : 13 மய்யித்திற்கு "கஃபன்' அணிவித்தல்23
	பாடம் : 17 ஜனாஸா (பிரேத)த் தொழுகை மற்றும் ஜனாஸாவைப் பின்தொடர்தல் ஆகிய வற்றின் சிறப்பு.
	பாடம் : 22 ஜனாஸாத் தொழுகையில் சொல்ல வேண்டிய தக்பீர்கள்.
	பாடம் : 23 மண்ணறை (கப்று) அருகில் (இறுதித் தொழுகை) தொழுவது.
	பாடம் : 24 ஜனாஸாவைக் கண்டு எழுந்து நிற்றல்40
	பாடம் : 31 மண்ணறை(யின் மேற்பகுதி)யைத் தரைக்குச் சமமாக்குதல்51
	பாடம் : 34 பள்ளிவாசலில் ஜனாஸாத் தொழுகை நடத்துவது.
	பாடம் : 36 நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் தாயாரின் அடக்கத் தலத்தைச் சந்திக்க
	பாடம் : 37 தற்கொலை செய்தவனுக்கு (இறுதி)த் தொழுகையைக் கைவிட்டது

	அத்தியாயம் :13  ஜகாத் ஹதீஸ் 1786 -1955 வரை
	பாடம் : 1 பத்திலொரு பாகம், அல்லது அதில் பாதி கடமையாகும் ஸகாத்.3
	பாடம் : 3 (ஓராண்டு முழுமை அடைவதற்கு முன்பே) ஸகாத் வழங்குவதும் ஸகாத் வழங்க மறுப்பதும்.
	பாடம் : 5 பெருநாள் தொழுகைக்கு முன்பே பெருநாள் தர்மத்தை வழங்கிடுமாறு வந்துள்ள கட்டளை.
	பாடம் : 6 ஸகாத் வழங்க மறுப்பது குற்றம்.
	பாடம் : 8 ஸகாத் வழங்காதவருக்குக் கிடைக்கும் கடுமையான தண்டனை.
	பாடம் : 15 இறந்தவருக்காகத் தர்மம் செய்தால் அதன் பலன் இறந்தவரைச் சென்றடையும்.
	பாடம் : 17 (நல்வழியில்) செலவு செய்பவரும் செலவு செய்ய மறுப்பவரும்.
	பாடம் : 19 முறையான சம்பாத்தியத்திலிருந்து செய்யும் தர்மம்
	பாடம் : 24 தர்மம் செய்தவருக்கு நிச்சயம் நற்பலன் உண்டு;
	பாடம் : 27 தர்மத்தையும் இதர நற்செயல்களையும் சேர்த்துச் செய்தவர்.
	பாடம் : 30 இரகசியமாகத் தர்மம் செய்வதன் சிறப்பு.
	பாடம் : 33 யாசிப்பதற்கு வந்துள்ள தடை
	பாடம் : 38 உலக(ôதாய)த்தின் மீது பேராசை கொள்வது விரும்பத் தக்கதன்று.
	பாடம் : 41 இவ்வுலகத்தின் கவர்ச்சி குறித்து அஞ்சுதல்
	பாடம் : 42 சுயமரியாதை மற்றும் பொறுமையின் சிறப்பு.
	பாடம் : 47 காரிஜிய்யாக்களும் அவர்களின் தன்மைகளும்66
	பாடம் : 54 தர்மம் கொண்டுவந்தவருக்காகப் பிரார்த்தித்தல்.

	அத்தியாயம் :14 நோன்பு ஹதீஸ் 1956 – 2177 வரை
	பாடம் : 1 ரமளான் மாதத்தின் சிறப்பு2
	பாடம்: 3 ரமளானுக்கு முந்தைய நாளும் அதற்கு முந்தைய நாளும் நோன்பு நோற்காதீர்.
	பாடம் : 7 இரு பெருநாட்களின் மாதங்கள் (சேர்ந்தாற்போல்) குறையாது.
	பாடம் : 9 சஹர் செய்வதன் சிறப்பு;
	பாடம் : 10 நோன்பு முடியும் நேரமும் பகலின் வெளியேற்றமும்.22
	பாடம் : 11 தொடர்நோன்பு நோற்பதற்கு வந்துள்ள தடை.25
	பாடம் : 13 பெருந்துடக்குடன்
	பாடம் : 17 பயணத்தில் நோன்பு நோற்கவும் நோன்பை விட்டுவிடவும் உரிமை உண்டு.
	பாடம் : 19 ஆஷூரா (முஹர்ரம் பத்தாவது) நாளில் நோன்பு நோற்றல்.47
	பாடம் : 23 "அய்யாமுத் தஷ்ரீக்' (துல்ஹஜ் 11, 12, 13 ஆகிய) நாட்களில் நோன்பு நோற்பதற்கு வந்துள்ள தடை.
	பாடம் : 24 வெள்ளிக்கிழமை (ஒரு நாள்) மட்டும் நோன்பு நோற்பது விரும்பத் தக்க தன்று.63
	பாடம் : 26 ரமளானில் விடுபட்ட நோன்பை ஷஅபான் மாதத்தில் "களா'ச் செய்தல்.
	பாடம் : 29 நோன்பாளி நாவைக் காப்பது.
	பாடம் : 30 நோன்பின் மாண்பு
	பாடம் : 36 மாதந்தோறும் மூன்று நாட்கள் நோன்பு நோற்பதும் அரஃபா
	பாடம் : 37 ஷஅபான் மாத இறுதியில் நோன்பு நோற்றல்89
	பாடம் : 38 முஹர்ரம் நோன்பின் சிறப்பு
	பாடம் : 39 ரமளான் நோன்பைத் தொடர்ந்து ஷவ்வால் மாதத்தில் ஆறு நோன்பு

	அத்தியாயம் – 14A : பள்ளிவாசலில் தங்குதல் (இஃதிகாஃப்)1
	ஹதீஸ் 2178 – 2187 வரை
	பாடம் : 1 ரமளான் மாதத்தின் இறுதிப் பத்து நாட்களில் "இஃதிகாஃப்' இருத்தல்
	பாடம் : 4 துல்ஹஜ் மாதத்தின் பத்து நோன்புகள்

	அத்தியாயம் : 15 ஹஜ்  ஹதீஸ் 2188 – 2709 வரை
	பாடம் : 1 ஹஜ் அல்லது உம்ராவிற்காக "இஹ்ராம்' கட்டியவருக்கு
	பாடம் : 3 தல்பியாவும், அதன் வழிமுறையும் நேரமும்.13
	பாடம் : 6 துல்ஹுலைஃபா பள்ளிவாசலில் தொழுதல்
	பாடம் : 8 "இஹ்ராம்' கட்டியவர் வேட்டையாடுவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.28
	பாடம் : 11 "இஹ்ராம்' கட்டியவர் குருதி உறிஞ்சி எடுப்பது செல்லும்.41
	பாடம் : 13 "இஹ்ராம்' கட்டியவர் தம் உடலையும் தலையையும் கழுவலாம்.46
	பாடம் : 14 "இஹ்ராம்' கட்டியவர் இறந்துவிட்டால் செய்ய வேண்டியவை.
	பாடம் : 16 பிரசவ இரத்தப்போக்கு அல்லது மாதவிடாய் ஏற்பட்ட பெண்
	பாடம் : 18 ஹஜ்ஜுடன் உம்ராவும் செய்து பயனடைதல்.69
	பாடம் : 19 நபி (ஸல்) அவர்கள் செய்த ஹஜ்71
	பாடம் : 20 "அரஃபா' பெருவெளி முழுவதும் தங்குமிடம்தான் என்பது தொடர்பாக வந்துள்ளவை.75
	பாடம் : 27 ஹஜ்ஜையும் உம்ராவையும் சேர்த்துச் செய்வதும் (கிரான்), ஹஜ்ஜை மட்டும் தனியாகச் செய்வதும் (இஃப்ராத்).
	பாடம் : 30 "தமத்துஉ' வகை ஹஜ்105
	பாடம் : 31 ஹஜ்ஜுடைய மாதங்களில் உம்ராச் செய்யலாம்.106
	பாடம் : 33 உம்ராவில் தலைமுடியைக் குறைத்துக்கொள்வது114
	பாடம் : 35 நபி (ஸல்) அவர்கள் செய்த உம்ராக்களின் எண்ணிக்கையும் காலமும்.118
	பாடம் : 36 ரமளான் மாதத்தில் உம்ராச் செய்வதன் சிறப்பு.
	பாடம் : 41 தவாஃபின்போது ஹஜருல் அஸ் வதை முத்தமிடுவது விரும்பத் தக்க தாகும்.
	பாடம் : 43 ஸஃபா மற்றும் மர்வாவுக்கிடையே ஓடுவது
	பாடம் : 47 அரஃபாவிலிருந்து முஸ்தலிஃபாவிற் குத் திரும்புவதும்,
	பாடம் : 53 கல்லெறிய உகந்த நேரம்
	பாடம் : 58 துல்ஹஜ் பத்தாவது நாளில் "தவாஃபுல் இஃபாளா' செய்வது விரும்பத் தக்கதாகும்.178
	பாடம் : 62 பலிப் பிராணியில் கூட்டுச் சேர்வதும்,
	பாடம் : 68 ஹாஜிகளும் மற்றவர்களும் கஅபாவிற்குள் நுழைவதும், அதனுள் தொழுவதும்,
	பாடம் : 73 ஆயுளில் ஒரு முறையே ஹஜ் கடமை யாகும்.
	பாடம் : 74 ஒரு பெண் (மணமுடிக்கத் தகாத) தன் நெருங்கிய உறவினருடன் ஹஜ் முதலான பயணம் மேற்கொள்ளல்.
	பாடம் : 79 ஹஜ், உம்ரா, அரஃபா நாள் ஆகியவற் றின் சிறப்பு.
	பாடம் : 84 "இஹ்ராம்' கட்டாமல் மக்காவிற்குள் நுழையலாம்.
	பாடம் : 87 கொள்ளை நோயும் தஜ்ஜாலும் நுழைய முடியாமல் மதீனா பாதுகாக் கப்பெற்றுள்ளது.
	பாடம்: 92 (நபியவர்களின்) கப்றுக்கும் மிம்பருக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி,
	பாடம் : 97 "குபா'ப் பள்ளிவாசலின் சிறப்பும் அதில் தொழுவது மற்றும் அதைத் தரிசிப்பதன் சிறப்பும்.256

	அத்தியாயம் - 16 : திருமணம்  (ஹதீஸ் 2710 – 2852 வரை)
	பாடம் - 1 திருமணத்தை ஆசைப்படும் ஒருவ ருக்கு
	பாடம் : 3 தவணை முறைத் திருமணம்
	பாடம் : 7 மணக்கொடையின்றி பெண் கொடுத்துப் பெண் எடுக்கும் திருமணத்திற்கு
	பாடம் : 8 திருமண (ஒப்பந்த)த்தின்(போது பேசப் பட்ட) நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றல்.
	பாடம் : 9 கன்னி கழிந்த பெண்ணின் சம்மதத்தைத் திருமணத்தின்போது வாய் மொழியாகப் பெற வேண்டும்;
	பாடம் : 11 ஷவ்வால் மாதத்தில் மணமுடிப்பதும் மணமுடித்துவைப்பதும்
	பாடம் : 14 ஒருவர் தம் அடிமைப் பெண்ணை விடுதலை செய்து, பின்னர் அவளை மணமுடித் துக்கொள்வதன் சிறப்பு.
	பாடம் : 15 ஸைனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்களின் திருமணமும், பர்தா
	பாடம் : 16 விருந்துக்கான அழைப்பை ஏற்பது தொடர்பாக வந்துள்ள கட்டளை.
	பாடம் : 17 மூன்று முறை மணவிலக்கு அளிக்கப்பட்ட பெண்
	பாடம் : 18 தாம்பத்திய உறவின்போது ஓத வேண் டிய விரும்பத் தகுந்த பிரார்த்தனை.
	பாடம் : 20 ஒரு பெண், தன் கணவனின் படுக் கைக்குச் செல்ல மறுப்பது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
	பாடம் : 22 புணர்ச்சி இடைமுறிப்பின் ("அஸ்ல்') சட்டம்.52
	பாடம் : 24 பாலூட்டிக்கொண்டிருக்கும் காலத்தில் மனைவியுடன் தாம்பத்திய உறவு ("அல்ஃகீலா') கொள்ளலாம்;

	அத்தியாயம் - 17 : பால்குடி (சட்டம்)1(ஹதீஸ் 2853 – 2917 வரை)
	பாடம் : 1 பிறப்பால் ஏற்பட்ட (இரத்த) உறவால் மணமுடிக்கத் தடை
	பாடம் : 4 மனைவியின் மகளையும் மனைவி யின் சகோதரியையும் மணப்பதற்கு வந்துள்ள தடை.10
	பாடம் : 6 ஐந்து முறை அருந்தினால்தான் பால் குடி உறவு உண்டாகும்.
	பாடம் : 13 மனைவியருக்கு (இரவுகளை) ஒதுக் கீடு செய்வதும்,
	பாடம் : 15 மார்க்க (நல்லொழுக்க)ம் உடைய பெண்ணை மணப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.
	பாடம் : 16 கன்னிப் பெண்ணை மணப்பது விரும்பத் தக்கதாகும்.
	பாடம் : 17 பயன் தரும் இவ்வுலகச் செல்வங்களில் மிகவும் மேலானது, நல்ல மனைவியே.

	அத்தியாயம் - 18 : மணவிலக்கு1 (ஹதீஸ் 2918 – 2984 வரை)
	பாடம் : 1 மாதவிடாயிலிருக்கும் பெண்ணை அவளது சம்மதமின்றி
	பாடம் : 2 முத்தலாக்
	பாடம் : 4 ஒருவர் தம் மனைவிக்கு (தம்முடன் சேர்ந்து வாழவும்
	பாடம் : 6 மூன்று தலாக் சொல்லப்பட்ட பெண் ணுக்கு (காத்திருப்புக் கால) ஜீவனாம் சம் கிடையாது.
	பாடம் : 8 கணவன் இறந்துபோன பெண் உள்ளிட்டோர் (கர்ப்பமுற்றிருந்தால்

	அத்தியாயம் - 19 : சாப அழைப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்)1
	அத்தியாயம் - 20 : அடிமையை விடுதலை செய்தல்1
	பாடம் : 2 அடிமை (தனது முழு விடுதலைக்காக) உழைப்பது பற்றிய குறிப்பு.4
	பாடம் : 3 விடுதலை செய்தவருக்கே வாரிசுரிமை உரியது.7
	பாடம் : 6 அடிமையை விடுதலை செய்வதன் சிறப்பு.21

	அத்தியாயம் 21 வியாபாரம்  ஹதீஸ் 3030 – 3152 வரை
	பாடம் : 1 "முலாமசா' மற்றும் "முனாபதா' ஆகிய வியாபாரங்கள் செல்லாது.2
	பாடம் : 6 கிராமவாசிக்காக நகரவாசி விற்றுக் கொடுப்பது தடை செய்யப்பட் டுள்ளது.18
	பாடம் : 8 விற்கப்பட்ட பொருள் கைக்கு வந்து சேர்வதற்கு முன் அதை (மற்றவருக்கு) விற்பனை செய்வது கூடாது.23
	பாடம் : 10 விற்பவரும் வாங்குபவரும் (வியாபார ஒப்பந்தம் நடக்கும்)
	பாடம் : 11 வியாபாரத்தில் உண்மை பேசுவதும் குறைகளைத் தெளிவுபடுத்துவதும்.
	பாடம் : 15 கனிகள் உள்ள பேரீச்ச மரத்தை விற்பது.50
	பாடம் : 17 நிலக் குத்தகை57
	பாடம் : 18 உணவுப் பொருளுக்குப் பதிலாக நிலத்தைக் குத்தகைக்கு விடுவது.69
	பாடம் : 21 (பயிரிட்டுக்கொள்ள) நிலத்தை இரவலாக வழங்கல்.

	அத்தியாயம் 22 கனிகள்  ஹதீஸ் 3153 – 3296 வரை
	பாடம் : 1 விளையும் கனிகள் மற்றும் தானியங் களில் ஒரு பகுதியைக்
	பாடம் : 2 மரம் நடுதல், பயிர் செய்தல் ஆகிய வற்றின் சிறப்பு.8
	பாடம் : 3 சேதமடைந்த பழங்களுக்கான கிரயத் தைத் தள்ளுபடி செய்தல்.11
	பாடம் : 5 ஒரு பொருளை (கடனாக) வாங்கியவர் திவாலாகிவிட்ட நிலையில்
	பாடம் : 6 கடனை அடைக்கச் சிரமப்படுபவ ருக்கு அவகாசம் அளிப்பதன் சிறப்பு.20
	பாடம் : 11 குருதி உறிஞ்சி எடுப்பதற்காக ஊதியம் பெறுவது அனுமதிக்கப்பட்டதாகும்.
	பாடம் : 12 மதுபான வியாபாரம் தடை செய்யப் பட்டுள்ளது.42
	பாடம் : 13 மது, செத்தவை, பன்றி மற்றும் சிலை கள் ஆகியவற்றை விற்பது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
	பாடம் : 14 வட்டி46
	பாடம் : 18 சரிக்குச் சரியாக உணவுப் பொருளை விற்றல்
	பாடம் : 19 வட்டி வாங்குபவருக்கும் வட்டி கொடுப்பவருக்கும் வந்துள்ள சாபம்.
	பாடம் : 22 ஒருவர் தாம் கடனாகப் பெற்றதை விடச் சிறந்ததைத் திருப்பிச்
	பாடம் : 25 முன்பண வணிகம் (சலம்).74
	பாடம் : 26 உணவுப் பொருட்களைப் பதுக்குவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.76
	பாடம் : 27 வியாபாரத்தில் (தேவையில்லாமல்) சத்தியம் செய்வது விலக்கப்பட் டுள்ளது.
	பாடம் : 30 அநீதியிழைத்தல், பிறர் நிலத்தை அபகரித்தல் உள்ளிட்டவை தடை செய்யப்பட்டுள்ளன.

	அத்தியாயம் 23    வாரிசு உரிமைச் சட்டம் ஹதீஸ் 3297 – 3312 வரை
	பாடம் : 1 (குர்ஆனில் குறிப்பிடப்பட்ட) பாகங் களை அவற்றுக்கு உரியோரிடம் சேர்த்துவிடுங்கள்.
	பாடம் : 2 மூல வாரிசுகளோ கிளை வாரிசுகளோ இல்லாதவரின் ("கலாலா') சொத்துரிமை6
	பாடம் : 4 ஒருவர் ஒரு செல்வத்தை விட்டுச்சென்றால், அது அவருடைய வாரிசுகளுக்கே உரியதாகும்.

	அத்தியாயம்24 : அன்பளிப்புகள்1 ஹதீஸ் 3313 – 3344 வரை
	பாடம் : 1 ஒருவர் தானமாகக் கொடுத்ததைத் தானம் பெற்றவரிடமிருந்து அவரே விலைக்கு வாங்குவது விரும்பத் தகாத செயலாகும்.
	பாடம் : 2 கொடுத்த தானத்தையும் அன்பளிப்பையும்
	பாடம் : 3 அன்பளிப்பு வழங்குவதில் பிள்ளை களிடையே பாகுபாடு காட்டுவது விரும்பத் தகாத செயலாகும்.7
	பாடம் : 4 ஆயுட்கால அன்பளிப்பு (உம்றா)10

	அத்தியாயம் - 25 : இறுதி விருப்பம்1 ஹதீஸ் 3345 – 3366 வரை
	பாடம் : 1 மூன்றில் ஒரு பாகத்திலேயே இறுதி விருப்பம் செல்லும்.4
	பாடம் : 2 இறந்துவிட்ட ஒருவருக்காகச் செய்யப்படும் தானதர்மங்களின் நன்மை அவரைச் சென்றடையும்.7
	பாடம் : 3 மனிதன் இறந்த பின்பும் அவனைப் போய்ச்சேரும் நன்மைகள்
	பாடம் : 4 அறக்கொடை (வக்ஃப்)10

	அத்தியாயம் 26 : நேர்த்திக்கடன்1     ஹதீஸ் 3367 – 3379 வரை
	பாடம் : 1 நேர்த்திக்கடனை நிறைவேற்றுமாறு வந்துள்ள கட்டளை
	பாடம் : 4 கஅபாவரை நடைப்பயணம் செல்வ தாக நேர்ந்துகொண்ட ஒருவர்.
	பாடம் : 5 நேர்ச்சை (முறிவு)க்கான பரிகாரம்

	அத்தியாயம் - 27 : சத்தியங்கள்1  ஹதீஸ் 3380 – 3438 வரை
	பாடம் : 1 அல்லாஹ் அல்லாதவற்றின் பெயரால் சத்தியம் செய்வது தடை செய்யப் பட்டுள்ளது.
	பாடம் : 4 சத்தியம் செய்யச் சொல்பவரின் எண்ணப்படியே ஒருவருடைய சத்தியம் அமையும்.11
	பாடம் : 5 (சத்தியத்தின்போது) "இன்ஷா அல்லாஹ்' கூறுதல்12
	பாடம் : 7 இறைமறுப்பாளரின் நேர்த்திக்கடனும்
	பாடம் : 9 ஒருவர் தம் அடிமை விபசாரம் புரிந்து விட்டதாக அவதூறு கூறுவதற்கு வந்துள்ள கண்டனம்.
	பாடம் : 11 தன் உரிமையாளருக்கும் விசுவாசமாக நடந்து,
	பாடம் : 13 பின் விடுதலையளிக்கப்பட்ட அடிமையை விற்கலாம்.26

	அத்தியாயம் 28 : "அல்கஸாமா' சத்தியம்,
	பாடம் : 1 "அல்கஸாமா' சத்தியம்2
	பாடம் : 2 வன்முறையாளர்களுக்கும் மதம் மாறியோருக்கும் உரிய (தண்டனைச்) சட்டம்.4
	பாடம் : 7 கொலையை ஆரம்பித்துவைத்தவர் மீதுள்ள குற்றம்
	பாடம் : 10 கொலையாளி கொலைக் குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்வதும்,

	அத்தியாயம் - 29 : குற்றவியல் தண்டனைகள்1  ஹதீஸ் 3478 – 3523 வரை
	பாடம் : 1 திருட்டுக் குற்றத்திற்கான தண்டனை யும், திருட்டின் குறைந்தபட்ச அளவும்.2
	பாடம் : 3 விபசாரத்திற்கான தண்டனை9
	பாடம் : 4 மணமானவர்கள் விபசாரம் புரிந்தால் (சாகும்வரை) கல்லெறி தண்டனை வழங்குதல்.
	பாடம் : 7 மகப்பேறு ஏற்பட்டுள்ள பெண்ணின் தண்டனையைத் தள்ளிவைத்தல்
	பாடம் : 8 மது அருந்திய குற்றத்திற்கான தண்டனை19
	பாடம் : 11 வாயில்லாப் பிராணிகள், சுரங்கம், கிணறு ஆகியவற்றால் ஏற்படும் விபத்துகளுக்கு இழப்பீடு இல்லை.26

	அத்தியாயம்   30 : நீதித்துறை தீர்ப்புகள்1  ஹதீஸ் 3524 – 3544 வரை
	பாடம் : 1 சத்தியம் செய்வது பிரதிவாதிமீது கடமையாகும்.2
	பாடம் : 4 ஹிந்த் பின்த் உத்பா (ரலி) அவர்களின் வழக்கு9
	. பாடம் : 8 தவறான தீர்ப்புகளைத் தள்ளுபடி செய்வதும் (மார்க்கத்தில் இல்லாத) புதுமைகளை நிராகரிப்பதும்.
	பாடம் : 9 சாட்சிகளில் சிறந்தவர்

	அத்தியாயம் 31 தவறவிட்ட பொருட்கள்   ஹதீஸ் 3555 – 3563 வரை
	பாடம் : 1 ஹாஜிகள் தவறவிட்ட பொருட்கள்5
	பாடம் : 3 விருந்து உள்ளிட்ட உபசாரம்

	அத்தியாயம் - 32 : அறப்போரும் வழிகாட்டு நெறிகளும்  ஹதீஸ் 3564 – 3713 வரை
	பாடம் : 2 தலைவர், படைப் பிரிவுகளுக்குத் தளபதிகளை நியமிப்பதும்,
	பாடம் : 4 மோசடி செய்வது தடை செய்யப்பட்ட தாகும்.
	பாடம் : 5 போரின்போது சூழ்ச்சி செய்வது அனுமதிக்கப்பட்டதே.
	பாடம் : 8 போரில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தை களைக் கொல்வது தடை செய்யப் பட்டுள்ளது.
	பாடம் : 18 பத்ருப் போரில் வானவர்கள் மூலம் (இறைவன்) உதவி செய்ததும் போர்ச் செல்வங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டதும்.40
	பாடம் : 20 யூதர்களை ஹிஜாஸ் பகுதியிலிருந்து நாடு கடத்தியது.
	பாடம் : 21 அரபு தீபகற்பத்திலிருந்து யூதர்களும் கிறித்தவர்களும் வெளியேற்றப்படல்.45
	பாடம் : 25 போர்ச் செல்வமாகக் கிடைத்த உணவுப் பொருட்களை
	பாடம் : 26 இஸ்லாத்திற்கு அழைப்பு விடுத்து ஹெராக்ளியஸ் மன்னருக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் எழுதிய கடிதம்.54
	பாடம் : 28 ஹுனைன் போர்58
	பாடம் : 29 தாயிஃப் போர்61
	பாடம் : 30 பத்ருப் போர்63
	. பாடம் : 31 மக்கா வெற்றி 65
	பாடம் : 32 கஅபாவைச் சுற்றியிருந்த சிலைகளை அப்புறப்படுத்தியது.
	பாடம் : 24 "ஹுதைபியா' எனுமிடத்தில் நடந்த "ஹுதைபியா சமாதான ஒப்பந்தம்'70
	பாடம் : 35 (போரிலும்) வாக்குறுதியை நிறைவேற்றல்
	பாடம் : 36 அகழ்ப் போர்77
	பாடம் : 37 உஹுதுப் போர்78
	பாடம் : 39 நபி (ஸல்) அவர்கள் இணைவைப்பா ளர்களிடமிருந்தும் நயவஞ்சகர்களிடமிருந்தும் சந்தித்த துன்பங்கள்.
	பாடம் : 41 அபூஜஹ்ல் கொல்லப்படுதல்91
	பாடம் : 43 கைபர் போர்96
	பாடம் : 44 "அஹ்ஸாப்' எனும் அகழ்ப் போர்100
	பாடம் : 4 "தூ கரத்' உள்ளிட்ட போர்கள்104
	பாடம் : 47 அறப்போரில் ஆண்களுடன் பெண் களும் கலந்துகொள்வது
	பாடம் : 49 நபி (ஸல்) அவர்கள் கலந்துகொண்ட அறப்போர்களின் எண்ணிக்கை109
	பாடம் : 50 "தாத்துர் ரிக்காஉ' போர்114

	அத்தியாயம் - 33 : ஆட்சியதிகாரம்ஹதீஸ் 3714 – 3897 வரை
	பாடம் : 1 மக்கள் அனைவரும் (ஆட்சியதிகாரத் தில்) குறைஷியரைப் பின்பற்றுபவர் ஆவர்;
	பாடம் : 2 ஆட்சித் தலைவரை நியமிப்பதும் நியமிக்காமல் விடுவதும்.7
	பாடம் : 3 பதவியைத் தேடுவதற்கும் அதன் மீது பேராசைப்படுவதற்கும் வந்துள்ள தடை.10
	பாடம் : 6 (போர்ச் செல்வங்கள் உள்ளிட்ட) பொதுச் சொத்துகளில் மோசடி செய்வது வன்மை யாகத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
	பாடம் : 7 அதிகாரிகளுக்கு அன்பளிப்புகள் வழங்குவதற்கு வந்துள்ள தடை.
	பாடம் : 9 ஆட்சித் தலைவர் ஒரு கேடயம்;
	பாடம் : 12 உரிமைகளைத் தர மறுத்தாலும் தலைமைக்குக் கட்டுப்படுதல்.
	பாடம் : 21 பெண்களிடம் உறுதிப் பிரமாணம் (பைஅத்) வாங்கிய முறை.57
	பாடம் : 23 பருவ வயது எது என்பது பற்றிய விளக்கம்60
	பாடம் : 28 அறப்போர் புரிதல் மற்றும் அல்லாஹ் வின் பாதையில் புறப்படுதல் ஆகிய வற்றின் சிறப்பு.
	பாடம் : 29 அல்லாஹ்வின் பாதையில் (அறப் போரில்) வீரமரணம் அடைவதன் சிறப்பு.
	பாடம் : 31 அல்லாஹ் (தனது பாதையில்) அறப் போர் புரிந்தவர்களுக்காகச் சொர்க்கத்தில் தயாரித்துவைத்துள்ள படித்தரங்கள்.

	பாடம் : 34 அறப்போர் மற்றும் எல்லையைக் காவல் புரிவதன் சிறப்பு.
	பாடம் : 36 இறைமறுப்பாளனை (போரில்) கொன்ற பின்னர் (மார்க்கத்தில்) உறுதியோடு இருத்தல்.77
	பாடம் : 40 (உடல் ஊனம் போன்ற) தகுந்த காரணம் உள்ளவர்களுக்கு அறப்போரில் கலந்து கொள்ளும் கடமை கிடையாது.
	பாடம் : 41 உயிர்த் தியாகிக்குச் சொர்க்கம் நிச்சயம்.
	பாடம் : 43 பிறருக்குக் காட்டிக்கொள்வதற்காகவும் விளம்பரத்திற்காகவும் போரிட்டவர் நரகத்திற்கே உரியவர் ஆவார்.
	பாடம் : 49 கடல்வழிப் போரின் சிறப்பு
	பாடம் : 51 (பல வகை) உயிர்த் தியாகிகள் பற்றிய விளக்கம்.89

	அத்தியாயம் 34 : வேட்டைப் பிராணிகளும் (உண்பதற்காக) அறுக்கப்படும் பிராணிகளும் உண்ணத் தக்க பிராணிகளும்1 ஹதீஸ் 3899 – 3958 வரை
	பாடம் : 1 பயிற்சியளிக்கப்பட்ட நாய்கள் மூலம் வேட்டையாடுதல்.2
	பாடம் : 2 (அம்பு எய்த பின்) மறைந்துபோன வேட்டைப் பிராணி பிறகு கிடைத்தால்...?
	பாடம் : 6 குதிரைகளின் இறைச்சியை உண்பது22
	பாடம் : 7 உடும்பு உண்ணலாம்25

	அத்தியாயம் - 35 : குர்பானிப் பிராணிகள்ஹதீஸ் 3959 – 4003 வரை
	பாடம் : 1 குர்பானி கொடுக்கப்படும் நேரம்.2
	பாடம் : 2 குர்பானிப் பிராணியின் வயது5
	பாடம் : 6 ஆடு அல்லது ஒட்டகத்தின் முதலாவது குட்டியைப் பலியிடுவதும்
	பாடம் : 8 அல்லாஹ் அல்லாதவரின் பெயர் கூறிப் பிராணிகளை அறுப்பது தடை செய்யப் பட்டதாகும்

	அத்தியாயம் - 36 : குடிபானங்கள்ஹதீஸ் 4004 – 4191வரை
	பாடம் : 1 மதுவிலக்கும் திராட்சைப் பழச்சாறு,
	பாடம் : 3 மதுவை மருந்தாகப் பயன்படுத்துவ தற்கு வந்துள்ள தடை.
	பாடம் : 7 போதை தரும் ஒவ்வொரு பானமும் மதுவேயாகும்.
	பாடம் : 9 கெட்டித் தன்மையும் போதையும் உள்ளதாக மாறாவிட்டால், பழச் சாறுகள் அனுமதிக்கப்பட்டவையே ஆகும்.23
	பாடம் : 10 பால் அருந்தலாம்
	பாடம் : 14 நின்றுகொண்டு நீர் அருந்துவது வெறுக்கத் தக்கதாகும்.36
	பாடம் : 15 ஸம்ஸம் தண்ணீரை நின்றுகொண்டு அருந்துவது
	பாடம் : 27 மதீனா பேரீச்சம் பழங்களின் சிறப்பு
	பாடம் : 28 சமையல் காளானின் சிறப்பும் அதைக் கொண்டு கண்ணுக்கு மருந்திடு வதும்.53
	பாடம் : 29 "அல்கபாஸ்' எனும் (மிஸ்வாக்) மரத்தின் கறுப்பு நிற பழத்துடைய சிறப்பு.55
	பாடம் : 31 வெள்ளைப் பூண்டு சாப்பிடலாம்;

	அத்தியாயம் - 37 : ஆடையும் அலங்காரமும்
	பாடம் : 2 பொன் மற்றும் வெள்ளிப் பாத்திரத் தைப் பயன்படுத்துவது
	பாடம் : 3 சொறிசிரங்கு உள்ளிட்டவை இருந்தால் ஆண்கள் பட்டாடை அணியலாம்.15
	பாடம் : 4 செம்மஞ்சள் நிறச் சாயமிடப்பட்ட ஆடையை ஆண்கள் அணிவதற்கு வந்துள்ள தடை.18
	பாடம் : 5 பருத்தி ஆடை அணிவதன் சிறப்பு.
	பாடம் : 11 ஆண்கள் தங்க மோதிரம் அணிவது தடை செய்யப்பட்டதாகும்;
	பாடம் : 21 மல்லாந்து படுத்துக்கொண்டு ஒரு கால்மீது மற்றொரு காலைப் போட்டுக் கொள்வதற்கு வந்துள்ள தடை.44
	பாடம் : 25 (நரைமுடிக்கு) சாயமிட்டுக்கொள்வதில் யூதர்களுக்கு மாறு செய்தல்.
	பாடம் : 31 குழந்தையின் தலை முடியில் சிறி தளவு மழித்துவிட்டு,

	அத்தியாயம் - 38 : நற்பண்புகள்1
	ஹதீஸ் 4319 - 4363
	பாடம் : 4 "மன்னாதி மன்னன்' ("மலிக்குல் அம்லாக்' அல்லது "மலிக்குல் முலூக்') எனப் பெயர் சூட்டிக்கொள்வது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.
	பாடம் : 7 அனுமதி கோருதல்18
	பாடம் : 9 பிறர் வீட்டில் எட்டிப் பார்ப்பது தடை செய்யப்பட்டதாகும்.

	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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