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பாகம் 2 
 

 ெதா ைகயில் ெசய் ம் பிற ெசயல்கள்; 

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1198  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
என் சிறிய தாயார் ைம னா(ர )யின் ட் ல் ஓர் இர  தங்கிேனன். ஒ  
தைலயைணயின் அகலப்பகுதியில் ப த் க் ெகாண்ேடன். நபி(ஸல்) அவர்க ம் 
அவர்களின் மைனவி (ைம னா) ம் அந்தத் தைலயைணயின் நீளப்பகுதியில் 
ப த்தார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள் இரவின் பாதிவைர அல்ல  அதற்குச் சற்  
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ன் வைர அல்ல  அதற்குச் சற் ப் பின்  வைர ங்கினார்கள். பிறகு அவர்கள் 
விழித்  அமர்ந்தார்கள். தம் ைகயால் தம் கத்தி ந்  க்க(க் கலக்க)த்ைத 
விலக்கிவிட்  'ஆல இம்ரான்' அத்தியாயத்தின் கைடசிப் பத்  வசனங்கைள 
ஓதினார்கள். பிறகு ெதாங்க விடப்பட்ட ேதால் பாத்திரத்ைத ேநாக்கிச் ெசன்  
அதி ந்  அழகிய ைறயில் உ ச் ெசய்  ெதாழலானார்கள். நா ம் எ ந்  
அவர்கள் ெசய்த  ேபான்ேற ெசய் , அவர்களின் (இட ) விலாப் றத்தில் நின்ேறன். 
அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் தங்களின் வல  கரத்ைத என் தைலமீ  ைவத்  
என் ைடய வல  காைதப் பி த்  (வல  றத்திற்கு) தி ப்பினார்கள். இரண்  
ரக்அத்கள், பின் இரண்  ரக்அத்கள் ேம ம் இரண்  ரக்அத்கள் இன் ம் இரண்  
ரக்அத்கள், பிறகு இரண்  ரக்அத்கள், மீண் ம் இரண்  ரக்அத்கள் ெதா தார்கள். 
பின்னர் வித்  ெதா விட் ப்ப த்தார்கள். அத்தின் வந்த ம் எ ந்  சிறிய 
அளவில் இரண்  ரக்அத்கள் ெதா தார்கள். பிறகு (பள்ளிக்குப்) றப்பட்  ஸு ஹ் 
ெதா ைக நடத்தினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1199  

அப் ல்லாஹ் இப்  மஸ் த்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
காலத்தில்) நபி(ஸல்) அவர்கள் ெதா ம்ேபா  அவர்க க்கு நாங்கள் ஸலாம் 
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கூ ேவாம். அவர்கள் எங்க க்கு பதில் ஸலாம் கூ வார்கள். நாங்கள் (அபீ 
னியாவின் மன்னர்) நஜ்ஜாயிடமி ந்  தி ம்பியேபா  அவர்க க்கு ஸலாம் 

கூறிேனாம். எங்க க்கு ஸலாம் கூறவில்ைல. (ெதா  த்த ம்) 'நிச்சயமாக 
ெதா ைகக்கு என்  சில அ வல்கள் உள்ளன" என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1200  

ைஸத் இப்  அர்கம்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
காலத்தில் நாங்கள் ெதா ைகயில் ேபசிக் ெகாண் ந்ேதாம். எங்களில் ஒ வர் தம் 
ேதாழாிடம் (ெசாந்தத்) ேதைவ குறித் ப் ேபசுவார். இந்நிைலயில் 'ெதா ைககளில் 
ேப தலாக இ ங்கள்" என்ற (தி க்குர்ஆன் 02:238) வசனம் அ ளப்பட்ட . 
அதன்பின்னர் ேபசக் கூடா  என்  கட்டைளயிட்ேடாம்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1201  

ஸஹ்ல்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அம்ர் இப்  அவ்◌ஃப் கூட்டத்தினாிைடேய சமரசம் ெசய்  ைவப்பதற்காக நபி(ஸல்) 
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அவர்கள் றப்பட்டார்கள். ெதா ைக ேநரம் வந்த ம் பிலால்(ர ) அ  பக்ர்(ர ) 
அவர்களிடம் வந்  'நபி(ஸல்) அவர்கள் (தங்கள் பணியின் நிமித்தமாக ேநரத்ேதா  
வந்  ேசர்வதி ந் ) த க்கப்பட் க்கிறார்கள். எனேவ, நீங்கள் மக்க க்குத் 
ெதா ைக நடத் கிறீர்களா?' என்  ேகட்டார். 'நீர் வி ம்பினால் ெசய்கிேறன்" என 
அ  பக்ர்(ர ) கூறினார். பிலால்(ர ) ெதா ைகக்கு இகாமத் கூறிய ம் அ  பக்ர்(ர ) 

ன்ேன ெசன்  ெதா ைக நடத்த ஆரம்பித்தார். சற்  ேநரத்தில் நபி(ஸல்) அவர்கள் 
வாிைசகைளப் பிளந்  ெகாண்  நடந்  வந்  தல் வாிைசயில் நின்றார்கள். உடேன 
மக்கள் ைகதட்டலானார்கள். அ  பக்ர்(ர ) ெதா ைகயில் தி ம்பிப் பார்க்காதவராக 
இ ந்தார். மக்கள் ைகதட்டைல அதிகாித்தேபா  அ  பக்ர்(ர ) தி ம்பிப் பார்த்தார். 
அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் வாிைசயில் நிற்பைதக் கண்டார். 'அங்ேகேய நிற்பீராக" 
என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் ைசைக லம் ெதாிவித்தார்கள். அ  பக்ர்(ர ) தம் ைககைள 
உயர்த்தி அல்லாஹ்ைவப் கழ்ந்  (தி ம்பாமல்) பின் றமாகேவ நடந்  பின்னால் 
நின்றார்கள். உடேன நபி(ஸல்) அவர்கள் ன்ேன ெசன்  ெதா ைக நடத்தினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1202  

அப் ல்லாஹ் இப்  மஸ் த்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அத்தஹிய்யாத் ஓ ம்ேபா  ஒ வாின் ெபயைரக் குறிப்பிட்  ஒ வாின் மீ  மற்றவர் 
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ஸலாம் கூறி வந்ேதாம். இைதச் ெசவி ற்ற நபி(ஸல்) அவர்கள் 'ெசால், ெசயல், ெபா ள் 
வ விலான எல்லாக் காணிக்ைகக ம் அல்லாஹ் க்ேக உாியன. நபிேய உங்களின் 
மீ  அல்லாஹ்வின் சாந்தி ம் அ ம் அபிவி த்தி ம் ஏற்படட் மாக! எங்களின் 
மீ ம் அல்லாஹ்வின் நல்ல யார்களின் மீ ம் அல்லாஹ்வின் சாந்தி ஏற்படட் மாக! 
வணக்கத்திற்குாியவன் அல்லாஹ்ைவத் தவிர யா மில்ைல என்  உ தியாக 
நம் கிேறன். ஹம்மத்(ஸல்), அல்லாஹ்வின் அ யா ம் த மாவார்கள் என் ம் 
உ தியாக நம் கிேறன்" என்  கூ ங்கள்! இவ்வா  நீங்கள் கூறினால் வானம், 

மியி ள்ள எல்லா நல்ல யார்க க்கும் ஸலாம் கூறியவர்களா ர்கள்' எனக் 
குறிப்பிட்டார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1203  

இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
 
கூ தல் ஆண்க க்குாிய ம் ைகதட் தல் ெபண்க க்குாியதாகும்."  
 
அ  ஹுைரரா(ர ) அவர்கள் அறிவித்தார்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1204  

இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்..  
 
கூ தல் ஆண்க க்குாிய ம் ைகதட் தல் ெபண்க க்குாிய மாகும்.  
 
ஸஹ்ல் இப்  ஸஃ (ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1205  

அனஸ் இப்  மா க்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
திங்கட்கிழைம பஜ்  ெதா ைக ெதா  ெகாண் ந்தனர். அ  பக்ர்(ர ) 
மக்க க்குத் ெதா ைக நடத்திக் ெகாண் ந்தார். (மரணத் த வாயி ந்த) நபி(ஸல்) 
அவர்கள் ஆயிஷா(ர )யின் அைறயி ள்ள திைரைய விலக்கி அணிவகுத்  நிற்கும் 
மக்கைளப் பார்த் ச் சிாித் க்ெகாண்ேட ன்ைகத்தவா  திடீெரன அவர்களிடம் 
வந்தார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள் ெதா ைக நடத்த வரப்ேபாகிறார்கள் என்  எண்ணி 
அ  பக்ர்(ர ) தி ம்பாமல் பின் றமாக விலகலானார். நபி(ஸல்) அவர்கைளக் கண்ட 
மகிழ்ச்சியின் காரணமாக மக்க க்குத் ெதா ைகயின் கவனம் மாறிய . நபி(ஸல்) 
அவர்கள் 'நீங்கள் ெதா  ங்கள்' என்  தம் ைகயால் ைசைக ெசய் விட்  
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அைறக்குள் ைழந்  திைரையத் ெதாங்கவிட்டார்கள். அன்ைறய தினம் 
மரணித் விட்டார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1206  

இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்..  
 
காலத்தில்) ஒ  ெபண் வழிபாட்  அைறயி ந்த தம் மகைன 'ஜுைரஜ்' என்  
அைழத்தார்! 'இைறவா! நான் ெதா  ெகாண் க்க என் தாய் என்ைன 
அைழக்கிறாேர!" என்  ஜுைரஜ் (மனத்திற்குள்) கூறினார். மீண் ம் 'ஜுைரஜ்' என்  
அப்ெபண் அைழத்தேபா . 'இைறவா! நான் ெதா  ெகாண் க்க என் தாய் 
அன்ைன அைழக்கிறாேர!" என்  ஜுைரஜ் (மனத்திற்குள்) கூறினார். மீண் ம் 
அப்ெபண் 'ஜுைரஜ்' என்  அைழத்தேபா  'இைறவா! நான் ெதா  ெகாண் க்க 
என் தாய் என்ைன அைழக்கிறாேர" என்  (மனத்திற்குள்) கூறினார். அப்ேபா  
அப்ெபண் 'இைறவா! விபச்சாாிகளின் கத்தில் விழிக்காமல் ஜுைரஜ் மரணிக்கக் 
கூடா " என்  பிரார்த்தித்தார். ஆ  ேமய்க்கும் ெபண்ெணா த்தி ஜுைரஜுைடய 
ஆசிரமத்திற்கு வந்  ெசல்பவளாக இ ந்தாள். அவள் ஒ  குழந்ைதையப் ெபற்றாள். 
இந்தக் குழந்ைத யா க்குப் பிறந்த  என்  அவளிடம் ேகட்கப்பட்டேபா  
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'ஜுைரஜுக்குதான்; அவர் தம் ஆசிரமத்தி ந்  இறங்கி வந்  இவ்வா  
ெசய் விட்டார்' என்  அவள் கூறினாள். 'தன் ைடய குழந்ைதைய எனக்குப் பிறந்த  
எனக் கூ ம் அப்ெபண் எங்ேக?' என்  ஜுைரஜ் ேகட் விட்  அவள் ெபற்ற 
குழந்ைதைய ேநாக்கி 'சி வேன! உன் தந்ைத யார்?' எனக் ேகட்டதற்கு அக்குழந்ைத 
'ஆ ேமய்க்கும் இன்னார்' என விைடயளித்த . என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1207  

ஐகீப்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ெசய் ம்ேபா  மண்ைணச் சமப்ப த்திய மனிதைர ேநாக்கி 'நீர் இவ்வா  
ெசய்வெதன்றால் ஒ  ைற மட் ம் ெசய் ராக.' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1208  
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அனஸ் இப்  மா க்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ெவப்பத்தில் நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்க டன் ெதா தி க்கிேறாம். எங்களில் 
ஒ வ க்குத் தம் கத்ைதத் தைரயில் ைவக்க இயலாவிட்டால் தம் ஆைடைய விாித்  
அதில் ஸஜ்தாச் ெசய்வார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1209  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அவர்கள் ெதா ம்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கைள ேநாக்கி என் கால்கைள நான் நீட் க் 
ெகாண் ப்ேபன். அவர்கள் ஸஜ்தாச் ெசய் ம்ேபா  என்ைன விரலால் குத் வார்கள். 
உடேன கால்கைள மடக்கிக் ெகாள்ேவன். அவர்கள் எ ந்த ம் கால்கைள நீட் க் 
ெகாள்ேவன்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1210  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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அவர்கள் ஒ  ெதா ைகையத் ெதா தார்கள். (ெதா  த்த ம்) ைஷத்தான் 
எனக்குக் காட்சி தந்  என் ெதா ைகைய றித் விட யன்றான். அவைன அல்லாஹ் 
எனக்கு அ பணியச் ெசய்தான். அவைன நான் பி த் க் ெகாண்ேடன். அவைன ஒ  

ணில் கட்  ைவத்  காைலயில் நீங்கெளல்லாம் பார்க்க ேவண் ெமன 
வி ம்பிேனன். எனக்குப் பின் யா க்கும் வழங்காத ஆட்சிைய எனக்கு வழங்கு 
(தி க்குர்ஆன் 38:35) என்  சுைலமான் நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறியைத நிைன க்குக் 
ெகாண்  வந்ேதன். (அதனால் அவைனவிட்  விட்ேடன்) இழிந்தநிைலயில் அவைன 
அல்லாஹ் ஓடச் ெசய் விட்டான் என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1211  

அஸ்ரக் இப்  ைகஸ் அறிவித்தார்.  
 
அஹ்வாஸ் எ மிடத்தில் ஹ ாிய்யாக் கூட்டத்தின டன் ேபாாிட் க் 
ெகாண் ந்ேதாம். அப்ேபா  ஆற்ேறாரத்தில் ஒ வர் தம் வாகனத்தின் க வாளத்ைத 
ஒ  ைகயில் பி த்  ெதா  ெகாண் ந்தார். வாகனம் அவைர இ க்க அவ ம் 
அைதத் ெதாடர்ந்தார். அவர் அ  பர்ஸா(ர ) என்ற நபித்ேதாழராவார். அப்ேபா  
காாிஜிய்யாக் கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ வர் 'இைறவா! இந்தக் கிழவைரத் 
தண் ப்பாயாக!' எனக் கூறினார். அந்தப் ெபாியவர் ெதா  த்த ம் 'நீங்கள் 
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கூறியைத ேகட் க் ெகாண் தானி ந்ேதன். நான் நபி(ஸல்) அவர்க டன் ஆ  
அல்ல  ஏெழட் ப் ேபார்களில் பங்ெக த்தி க்கிேறன். நபி(ஸல்) அவர்கள் 
மார்க்கத்ைத இலகுவாக்கியி ப்பைத ம் பார்த்தி க்கிேறன். என் வாகனத்ைத அதன் 
ேம ம் இடத் க்கு ஓடவிட் விட்  கவைல டன் நான் ெசல்வைதவிட என் 
வாகனத் டன் தி ம்பிச் ெசல்வேத எனக்கு வி ப்பமான  எனக் கூறினார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1212  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 

ைற சூாியக் கிரகணம் ஏற்பட்ட . நபி(ஸல்) அவர்கள் எ ந் நின்  நீண்ட 
அத்தியாயம் ஒன்ைற ஓதித் ெதா தார்கள். பிறகு நீண்ட ேநரம் கூ  ெசய்தார்கள். 
பிறகு தைலைய உயர்த்தி மற்ேறார் அத்தியாயத்ைத ஓதினார்கள். பிறகு மற்ெறா  

கூ  ெசய்  த்தார்கள். ஸஜ்தா ம் ெசய்தார்கள். இவ்வாேற இரண்டாம் 
ரக்அத்தி ம் ெசய்தார்கள். பின்னர் 'சூாிய, சந்திர கிரகணங்கள் இரண் ம் 
அல்லாஹ்வின் அத்தாட்சிகளில் உள்ளைவ. எனேவ இவற்ைற நீங்கள் கண்டால் அைவ 
உங்கைளவிட்  விலக்கப்ப ம் வைர ெதா ங்கள்! எனக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட 
அைனத்ைத ம் இந்த இடத்தில் கண்ேடன். நான் ன்ேன ெசல்வ  ேபால் நீங்கள் 
என்ைனக் கண்டேபா  ெசார்க்கத்தின் ஒ  திராட்ைசப் பழக்ெகாத்ைதப் பி க்க 

யன்ேறன். நான் பின்ேன ெசல்வ  ேபால் என்ைன நீங்கள் கண்டேபா  நரகத்தின் 

ghfk;-2 21.njhOifapy; nra;Ak; gpw nray;fs;@

Visit: www.tamilislam.webs.com



ஒ  பகுதி மற்ெறா  பகுதிைய அழித் க் ெகாண் ந்தைதக் கண்ேடன். நரகத்தில் 
அம்ர் இப்  ைஹ என்பவைன ம் கண்ேடன். அவன்தான் ஸாயிபத் எ ம் 
(கால்நைடகைள சிைலக க்கு ேநர்ச்ைச ெசய் ம்) வழிபாட்ைட உ வாக்கியவன்" 
என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1213  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அவர்கள் கிப்லாத் திைசயில் (சுவாில்) எச்சிைலக் கண்டார்கள். பள்ளியில் 
இ ந்தவர்கைளக் க ந்த டன் 'அல்லாஹ் உங்க க்கு ன்ேன இ க்கிறான். எனேவ, 
யாேர ம் ெதா  ெகாண் ந்தால் கண் ப்பாக எச்சில் உமிழ ேவண்டாம்' எனக் 
கூறிவிட்  இறங்கி வந்  தம் ைகயால் அைதச் சுரண் னார்கள்.  
 
யாேர ம் உமிழ்ந்தால் தம் இடப் றத்தில் உமிழட் ம்" என்  இப்  உமர்(ர ) 
கூறினார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1214  
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என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ெதா ம்ேபா  தம் இைறவ டன் உைரயா கிறார். எனேவ, தமக்கு ன்னாேலா, 
வலப் றமாகேவா எச்சில் ப்பேவண்டாம். எனி ம் இட றமாக தம் இட  
பாதத்தின் அ யில் ப்பட் ம்.  
 
அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1215  

ஸஹ்ல் இப்  ஸஃ (ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்க டன் ெதா ம்ேபா  சிறிதாக இ ந்த தம் ேவட் கைளக் க த்தில் 
கட் க்ெகாள்வார்கள். இதன் காரணமாகேவ 'ஆண்கள் (ஸஜ்தாவி ந்  எ ந் ) 
உட்கா ம்வைர நீங்கள் (ஸஜ்தாவி ந் ) தைலைய உயர்த்தாதீர்கள் என்  
ெபண்களிடம் கூறப்பட்ட .  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1216  
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அப் ல்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அவர்கள் ெதா ம்ேபா  அவர்க க்கு நான் ஸலாம் கூ ேவன். அவர்கள் பதில் ஸலாம் 
கூ வார்கள். நாங்கள் (அபீ னியாவி ந் ) தி ம்பி வந்தேபா  அவர்க க்கு 
ஸலாம் கூறிேனன். எனக்கு பதிலளிக்கவில்ைல. ெதா  த்த ம் நிச்சயமாக 
ெதா ைகக்கு என்  சில அ வல்கள் உள்ளன என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1217  

ஜாபிர்பின் அப் ல்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அவர்கள் என்ைன தம் அ வல் விஷயமாக (ெவளி ர்) அ ப்பினார்கள். நான் அந்த 
ேவைலைய த் த் தி ம்பி வந்  நபி(ஸல்) அவர்க க்கு ஸலாம் கூறிேனன். 
அவர்கள் எனக்கு ம ெமாழி கூறவில்ைல. என் மனதில் அல்லாஹ் க்கு மட் ேம 
ெதாிந்த சில எண்ணங்கள் ேதான்றின. நான் தாமதமாக வந்ததால் என்ேமல் நபி(ஸல்) 
ேகாபமாக இ க்கக் கூ ம் என்  மனதிற்குள் கூறிக் ெகாண்ேடன். பிறகு ம ப ம் 
ஸலாம் கூறிேனன். அவர்கள் பதில் கூறவில்ைல. ன்ைபவிடக் க ைமயாக 
சந்ேதகங்கள் ஏற்பட்டன. பின்னர் மீண் ம் ஸலாம் கூறிேனன். எனக்கு பதில் ஸலாம் 
கூறிவிட்  நான் ெதா  ெகாண் ந்ததால்தான் உமக்குப் பதில் கூறவில்ைல என்  
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கூறினார்கள். (நான் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந்தேபா ) கிப்லா அல்லாத திைசைய 
ேநாக்கி தம் வாகனத்தின் மீதமர்ந்  ெதா  ெகாண் ந்தனர்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1218  

ஸஹ்ல் இப்  ஸஃ (ர ) அறிவித்தார்.  
 
இ ந்த ப  அம்ர் இப்  அவ்  கூட்டத்தினாிைடேய தகரா  இ ப்பதாக நபி(ஸல்) 
அவர்க க்குச் ெசய்தி கிைடத்த . அவர்களிைடேய சமரசம் ெசய்வதற்காக நபி(ஸல்) 
அவர்கள் தம் ேதாழர்கள் சில டன் றப்பட்டனர். நபி(ஸல்) அவர்கள் வரத் 
தாமதமான . ெதா ைக ேநரம் ெந ங்கிய . அப்ேபா  பிலால்(ர ), அ  
பக்ர்(ர )யிடம் வந்  'அ  பக்ேர!" நபி(ஸல்) வ வதற்குத் தாமதமாகிற ; ெதா ைக 
ேநரம் ெந ங்கிவிட்ட . எனேவ, மக்க க்கு நீங்கள் ெதா ைக நடத் கிறீர்களா? 
என்  ேகட்டார். நீர் வி ம்பினால் நடத் கிேறன் என்  அ  பக்ர்(ர ) கூறினார். 
பிலால்(ர ) ெதா ைகக்கு இகாமத் ெசான்ன ம் அ  பக்ர்(ர ) ன்ேன ெசன்றார். 
மக்க க்கு (ெதா ைக நடத்த) தக்பீர் கூறினார். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் 
வாிைசகைளப் பிளந்  ெகாண்  வந்  ( தல்) வாிைசயில் நின்றார்கள். உடேன, 
மக்கள் ைகதட்டலானார்கள். அ  பக்ர்(ர ) ெதா ைகயில் தி ம்பிப் பார்க்கமாட்டார். 
ஆயி ம் மக்கள் அதிகமாக ைக தட் யதால் தி ம்பிப் பார்த்தார். (வாிைசயில்) 
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நபி(ஸல்) நின்றி ந்தார்கள். ெதா ைகையத் ெதாட மா  அவ க்கு 
நபி(ஸல்)அவர்கள் ைசைக ெசய்தார்கள். அ  பக்ர்(ர ), தமக்ைகைய உயர்த்தி 
அல்லாஹ்ைவப் கழ்ந்  அப்ப ேய (தி ம்பாமல்) பின்னால் நகர்ந்  வாிைசயில் 
நின்றார். நபி(ஸல்) அவர்கள் ன்ேன ெசன்  மக்க க்குத் ெதா ைக நடத்தினார்கள். 
ெதா  த்த ம் மக்கைள ேநாக்கி 'மக்கேள! ெதா ைகயில் ஏ ம் பிரச்சிைன 
ஏற்பட்டால் ஏன் ைககைளத் தட் கிறீர்கள்? ைகதட் தல் ெபண்க க்குாியதாகும். 
எனேவ, ெதா ம்ேபா  யா க்ேக ம் பிரச்சிைன ஏற்பட்டால் 'ஸுப்ஹானல்லாஹ்' 
எனக் கூறட் ம்" என்றார்கள். பிறகு அ  பக்ைர ேநாக்கி 'அ  பக்ேர! நான் உமக்கு 
ைசைக ெசய்த பிறகும் மக்க க்குத் ெதா ைக நடத்த ம த்தேதன்?' எனக் 
ேகட்டார்கள். அதற்கு அ  பக்ர்(ர ), 'இைறத் தர்(ஸல்) ன்னிைலயில் அ  
குஹாஃபாவின் மக க்குத் ெதா ைக நடத் ம் தகுதியில்ைல" எனக் கூறினார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1219  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இ ப்பில் ைக ைவப்ப  த க்கப்பட் ள்ள .  
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அறிவிப்பில் நபி(ஸல்) அவர்கள் இவ்வா  கூறினார்கள் எனக் குறிப்பிடப்பட் ள்ள .  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1220  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இ ப்பில் ைக ைவத்  ெதா வ  த க்கப்பட் ள்ள .  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1221  

உக்பா இப்  ஹாாிஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்க டன் அஸர் ெதா ேதன். அவர்கள் ஸலாம் ெகா த்த ம் ேவகமாக 
எ ந்  தம் மைனவியின் இல்லத்திற்குச் ெசன் விட் த்தி ம்பினார்கள். தம் 
விைரைவக் கண்  மக்கள் ஆச்சாியப்ப வைதக் கண்ட நபி(ஸல்) அவர்கள் 'நான் 
ெதா  ெகாண் க்கும்ேபா  எங்களிடம் அ  ஒ  மாைலப்ெபா ேதா, ஓர் இர ப் 
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ெபா ேதா இ ப்பைத நான் வி ம்பவில்ைல. எனேவ, அைதப் பங்கிட்  வழங்குமா  
கட்டைளயிட்ேடன்" என விளக்கினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 21, எண் 1222  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்".  
 
பாங்கு ெசால்லப்பட்ட ம் பாங்ைகக் ேகட்கக் கூடா  என்பதற்காக ைஷத்தான் 
காற் விட்டவனாக ஓ கிறான். பாங்கு ந்த ம் ன்ேன வ கிறான். இகாமத் 
ெசால்லப்பட்ட ம் தி ம்பி ஓ கிறான். இகாமத் ந்த ம் ன்ேன வ கிறான். 
ெதா  ெகாண் க்கும் மனிதாிடம் 'நீ இ வைர நிைனத்திராதவற்ைறெயல்லாம் 
நிைனத் ப்பார்" என்  கூ வான். வில் அம்மனிதர் தாம் எத்தைன ரக்அத்கள் 
ெதா ேதாம் என்பைத அறியாதவராம் வி வார்.  
 
அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
மறதி ஏற்பட்டால் அமர்ந்த நிைலயில் இரண்  ஸஜ்தாக்கள் ெசய்யேவண் ம்" என்  
அ  ஹுைரரா(ர ) கூறினார் என அ  ஸலமா கூ கிறார்.  
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 ஏற்ப ம் மறதி ெதா ைகயில்

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 22, எண் 1224  

அப் ல்லாஹ் இப்  ைஹனா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அவர்கள் எங்க க்கு ஏேதா ஒ  ெதா ைகையத் ெதா ைக நடத்தினார்கள். 
(அத்ெதா ைகயில்) இரண்  ரக்அத்ைத த்தேபா  அமரால் ( ன்றாவ  
ரக்அத் க்காக) எ ந் விட்டார்கள். எனேவ, மக்க ம் நபி(ஸல்) அவர்கேளா  
எ ந் விட்டார்கள். ெதா ைக ம் த வாயில் நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்கள் ஸலாம் 
ெகா ப்பைத எதிர்பார்த்தி ந்தேபா , அந்த இ ப்பிேலேய ஸலாத்திற்கு ன் தக்பீர் 
கூறி, இரண்  ஸஜ்தாக்கள் ெசய் விட்  ஸலாம் ெகா த்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 22, எண் 1225  
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அப் ல்லாஹ் இப்  ைஹனா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ெதா ைக நடத்திய நபி(ஸல்) அவர்கள் இரண்டாம் ரக்அத்தில் அமராமல் 
எ ந் விட்டார்கள். ெதா ைகைய க்கும்ேபா  இரண்  ஸஜ்தாச் ெசய்தார்கள். 
அதன்பின்னர் ஸலாம் ெகா த்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 22, எண் 1226  

அப் ல்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ஹாில் ஐந்  ரக்அத்கள் ெதா தார்கள். உடேன அவர்களிடம் 
ெதா ைக அதிகமாக்கப்பட் விட்டதா? என்  ேகட்கப்பட்ட . அதற்கு நபி(ஸல்) 
அவர்கள் 'என்ன விஷயம்?' எனக் ேகட்டார்கள். 'நீங்கள் ஐந்  ரக்அத்கள் ெதா ைக 
நடத்தினீர்கள்' என ஒ வர் கூறினார். நபி(ஸல்) அவர்கள் ஸலாம் ெகா த்ததற்குப் 
பின்னர் இரண்  ஸஜ்தாச் ெசய்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 22, எண் 1227  
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அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அவர்கள் எங்க க்கு ஹைரேயா அஸைரேயா ெதா விட்  ஸலாம் 
ெகா த்தார்கள். அப்ேபா  ல்யைதன்(ர ) 'இைறத் தர் அவர்கேள! ெதா ைக 
குைறக்கப்பட் விட்டதா?' எனக் ேகட்டார். நபி(ஸல்) அவர்கள் தங்களின் 
ேதாழர்களிடம், 'இவர் கூ வ  உண்ைமதானா?' எனக் ேகட்டேபா  அவர்க ம் 'ஆம்" 
என்றார்கள். உடேன, நபி(ஸல்) அவர்கள் பிந்திய இரண்  ரக்அத்கைளத் ெதா ைக 
நடத்திவிட்  இரண்  ஸஜ்தாக்க ம் ெசய்தார்கள்.  
 
இப்  ஸுைபர் மக்ாிப் ெதா ைக நடத்தியேபா  இரண்  ரக்அத்திேலேய ஸலாம் 
ெகா த் விட் ப் ேபசி ம்விட்டார். பின்  (நிைன  வந்த ம்) மீதம் உள்ளைதத் 
ெதா தார். பின்னர் இரண்  ஸஜ்தாச் ெசய் விட்  இவ்வாேற நபி(ஸல்) அவர்கள் 
ெசய்தார்கள் எனக் கூறினார்" என ஸஅத் அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 22, எண் 1228  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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நபி(ஸல்) அவர்கள் இரண்  ரக்அத் டன் ெதா ைகைய த்தேபா  
ல்யைதன்(ர ), 'இைறத் தர் அவர்கேள! ெதா ைக சு க்கப்பட் விட்டதா? அல்ல  

நீங்கள் மறந்  விட்டீர்களா?' எனக் ேகட்டார். ' ல்யைதன் கூ வ  உண்ைமதானா?' 
என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் ேகட்க, மக்க ம் 'ஆம்' என்றார்கள். உடேன, நபி(ஸல்) 
அவர்கள் பிந்ைதய இண்  ரக்அத்கைளத் ெதா விட்  ஸலாம் ெகா த்தார்கள். 
பின்  தக்பீர் கூறித் தம் வழக்கமான ஸஜ்தாைவப் ேபான்ேறா அல்ல  அைதவிட சற்  
நீண்டதாகேவா ஸஜ்தாச் ெசய் , பின் (அதி ந் ) எ ந்தார்கள். (தஷஹ்ஹுத் 
ஓதவில்ைல.)  
 
இப்  அல்கமா கூ கிறார்: நான் ஹம்மத் இப்  ாீனிடம் ஸஜ்தா ஸஹ்வில் 
தஷஹ்ஹுத் உண்டா? எனக் ேகட்ேடன். அதற்கவர், அ  ஹுைரரா(ர ) உைடய 
அறிவிப்பில் தஷஹ்ஹுத் இல்ைலதான் என்றார்'  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 22, எண் 1229  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ெதா ைககளில் ஒ  ெதா ைகைய நடத்திய நபி(ஸல்) அவர்கள் இரண்  
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ரக்அத்திேலேய ஸலாம் ெகா த் விட்டார்கள். (அேநகமாக அ  அஸர்த் ெதா ைக 
என்ேற நிைனக்கிேறன் என ஹம்ம  இப்  ாீன் கூ கிறார்.) பின்  எ ந்  
பள்ளிவாச ன் ற்பகுதியி க்கும் மரக்கட்ைடயின் பக்கம் ெசன்  அதன்ேமல் தம் 
ைகைய ஊன்றி நின்றார்கள். அங்ேக இ ந்தவர்களில் அ  பக்ர்(ர ) உமர்(ர ) 
இ வ ம் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் அ  பற்றிப் ேபசப் பயந்  ெகாண் ந்தேபா  
பள்ளியி ந்  ேவகமாக ெவளிேயறி மக்கள், 'ெதா ைக சு க்கப்பட் விட்டேதா' 
எனப் ேபசினார்கள். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்களால் ல்யைதன் என 
அைழக்கப்ப ம் ஒ வர் 'நீங்கள் மறந்  விட்டீர்களா அல்ல  ெதா ைக 
சு க்கப்பட் விட்டதா?' எனக் ேகட்டதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நான் மறக்க ம் 
இல்ைல. (ெதா ைக) சு க்கப்பட ம் இல்ைல" என்ற டன் 'இல்ைல நிச்சயமாக 
நீங்கள் மறந்  விட்டீர்கள்' என அவர் கூறினார். நபி(ஸல்) அவர்கள் இரண்  
ரக்அத்கள் ெதா ைக நடத்திவிட்  ஸலாம் ெகா த்தார்கள். பின்  தக்பீர் கூறித் தம் 
வழக்கமான ஸஜ்தாைவப் ேபான்ேறா அல்ல  அைதவிட நீண்டதாகேவா ஸஜ்தாச் 
ெசய்தார்கள். பிறகு தைலைய உயர்த்தித் தக்பீர் கூறினார்கள். மீண் ம் தைலைய 
( மியில்) ைவத் த் தக்பீர் கூறினார்கள். தம் வழக்கமான ஸஜ்தாைவப் ேபான்ேறா 
அல்ல  அைதவிட நீண்டதாகேவா ஸஜ்தாச் ெசய் , பின்  தம் தைலைய 
உயர்த்தியாவாேற தக்பீர் கூறினார்கள்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 22, எண் 1230  

அப் ல்லாஹ் இப்  ைஹனா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அவர்கள் ஹர் ெதா ைகயில் தல் இ ப்பில் அமராமல் எ ந் விட்டார்கள். 
ெதா ைகைய நிைற  ெசய்தேபா  ஸலாம் ெகா ப்பதற்கு ன்னால் தல் இ ப்பில் 
அமர மறந்ததற்குப் பாிகாரமாக ஒவ்ெவா  ஸஜ்தாவி ம் தக்பீர் கூறி இரண்  
ஸஜ்தாக்கள் ெசய்தார்கள். உடேன மக்க ம் நபி(ஸல்) அவர்க டன் ேசர்ந்  அந்த 
இரண்  ஸஜ்தாக்கைள ம் ெசய்தனர்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 22, எண் 1231  

'ெதா ைகக்காக பாங்கு ெசால்லப்பட்டால் பாங்கு சப்தம் தனக்குக் 
ேகட்காம ப்பதற்காக ைஷத்தான் பின் வாரத்தின் வழியாகக் காற் விட்டவனாக 
ஓ  வி கிறான். பாங்கு ந்த ம் தி ம்பி வந்  இகாமத் கூறப்பட்ட ம் மீண் ம் 
ஓ கிறான். இகாமத் ந்த ம் மீண் ம் வந்  ெதா பவாின் உள்ளத்தில் ஊ வி 
'இைத இைதெயல்லாம் நிைனத் ப்பார்' எனக் கூறி, அவர் இ வைர நிைனத் ப் 
பார்த்திராதவற்ைறெயல்லாம் நிைன ட்  அவர் எத்தைன ரக்அத்கள் ெதா தார் 
என்பைத மறக்க க்கிறான். உங்களில் ஒ வ க்குத் தாம் ெதா த ரக்அத்களில் ன்றா 
அல்ல  நான்கா என்  ெதாியவிட்டால் (கைடசி) இ ப்பில் இரண்  ஸஜ்தாச் ெசய்  
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ெகாள்ளட் ம்' இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்" என அ  ஹுைரரா(ர ) 
அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 22, எண் 1232  

'உங்களில் ஒ வர் ெதாழத் தயாரானால் அவாிடம் ைஷத்தான் ஊ வி, அவர் 
எத்தைன ரக்அத் ெதா தார் என்பைதேய அறியாத அள க்குக் குழப்பத்ைத ஏற்ப த்தி 
வி கிறான். எனேவ, உங்களில் ஒ வ க்கு இவ்வாறான நிைலைம ஏற்பட்டால் 
(கைடசி) இ ப்பில் இ ந்தவாேற இரண்  ஸஜ்தாச் ெசய்யட் ம்' என்  
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்' என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 22, எண் 1233  

குைர  அறிவித்தார்.  
 
அப்பாஸ்(ர ), மிஸ்வர் இப்  மக்ரமா(ர ), அப் ர்ரஹ்மான் இப்  அஸ்ஹர்(ர ) 
ஆகிேயார் என்னிடம் ஆயிஷா(ர ) அவர்களிடம் ெசன்  எங்கள் அைனவாின் 
ஸலாைம ம் அவ க்குக் கூ ம்! அஸ க்குப் பின் இரண்  ரக்அத் ெதா வ  பற்றி 
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அவாிடம் ேகட்பீராக! நபி(ஸல்) அவர்கள் அைத தைட ெசய்ததாக எங்க க்குச் ெசய்தி 
கிைடத்தி க்க. அத் ெதா ைகைய (ஆயிஷாேவ!) நீங்கள் ெதா வதாகக் 
ேகள்விப்ப கிேறாம் என்  ேகட்பீராக!" என்  கூறினார்கள். (ேம ம்) இப்  
அப்பாஸ்(ர ), தா ம் உம ம், இவ்வா  (அஸ க்குப் பின்) ெதா பவர்கைள 
அ ப்பவர்களாக இ ந்தைத ம் ெதாிவிக்கச் ெசான்னார்.  
 
ஆயிஷா(ர ) அவர்களிடம் ெசன் , நான் அ ப்பப்பட்ட விஷயத்ைதக் கூறிேனன். 
அதற்கு ஆயிஷா(ர ) 'நீர் உம்  ஸலமா(ர ) அவர்களிடம் ேக ம்' எனக் கூறினார். 
நா ம் இம் வாிடம் தி ம்பி வந்  ஆயிஷா(ர ) கூறியைதச் ெசான்ேனன். உம்  
ஸலமா(ர ) அவர்களிடம் ெசன்  ஆயிஷா(ர ) அவர்களிடம் ேகட்ட ேகள்விையக் 
ேகட்குமா  மீண் ம் அ ப்பினார்கள். (உடேன நான் உம்  ஸலமா(ர ) 
அவர்களிடம் நான் உம்  ஸலமா(ர ) விடம் வந்  விஷயத்ைதக் கூறியேபா ) 
நபி(ஸல்) அவர்கள் இவ்வி  ரக்அத்கைளத் தைட ெசய்தைத ேகட் ள்ேளன். பிறகு 
அவர்கள் அஸர் ெதா விட்  இரண்  ரக்அத்கள் ெதா தைத பார்த்ேதன். 
ெதா விட்  என் ைடய ட் ற்கு வந்தார்கள். அப்ேபா  என் டன் 
அன்ஸாாிகளில் ப  ஹராம் எ ம் ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த ெபண்கள் சிலர் 
இ ந்தனர். அவர்களில் ஒ  ெபண்ைண, ெதா  ெகாண் க்கும் நபி(ஸல்) 
அவர்களிடம் அ ப்பி, 'நீ அவர்க க்கு அ கில் ெசன்  இைறத் தர் அவர்கேள! 
நீங்கள் இந்த இரண்  ரக்அத்கள் ெதா வைதத் த த்தைத ேகட் க்கிேறன். ஆனால், 
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இப்ேபா  தாங்கேள அைதத் ெதா வைத நான் பார்க்கிேறேன? என நான் ேகட்டதாக 
அவர்களிடம் நீ கூ . அவர்கள் தம் ைககளினால் ைசைக ெசய்தால் நீ பின்வாங்கிவி  
எனக் கூறி அ ப்பிேனன். அப்ெபண் ம் கூறப்பட்ட  ேபான்ேற ெசய்தார். நபி(ஸல்) 
அவர்கள் தம் ைசகளால் ைசைக ெசய்தேபா  அப்ெபண்மணி தி ம்பி வந் விட்டார். 
ெதா ைகைய த்த நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அ  உமய்யாவின் மகேள! அஸ க்குப் 
பின்னால் (ெதா த) இரண்  ரக்அத்ைதப் பற்றிக் ேகட்டாய். அப் ல் ைகஸ் 
கிைளையச் ேசர்ந்தவர்கள் வந்ததால் ஹ க்குப் பின்னா ள்ள இரண்  ரக்அத்கள் 
ெதாழ யவில்ைல; அத்ெதா ைகைய இந்த இரண்  ரக்அத்களாகும்" என்றார்கள் 
என உம்  ஸலாமா(ர ) விைடயளித்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 22, எண் 1234  

ஸஹ்ல் இப்  ஸஅத்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இப்  அவ்◌ஃப் ேகாத்திரத்தார்களிiேடய ஏேதா பிரச்சிைன ஏற்பட்  இ ப்பதாக 
நபி(ஸல்) அவர்க க்குச் ெசய்தி கிைடத்த . எனேவ, நபி(ஸல்) அவர்கள் தம் ேதாழர் 
சில டன் அங்கு ெசன்  அக்ேகாத்திரத்தார்களிைடேய சமாதானம் ெசய்வதில் 
ஈ பட் ந்தேபா  ெதா ைகயின் ேநரம் ெந ங்கிவிட்ட . அப்ேபா  பிலால்(ர ), 
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அ  பக்ர்(ர ) அவர்களிடம் வந்  'அ  பக்ேர! நபி(ஸல்) அவர்கள் (தங்கள் பணியின் 
நிமித்தமாக ேநரத்ேதா  வந்  ேசர்வதி ந் ) த க்கப்பட் க்கிறார்கள். 
ெதா ைகயின் ேநர ம் ெந ங்கிவிட்ட . எனேவ, தாங்கள் மக்க க்குத் ெதா ைக 
நடத் கிறீர்களா?' எனக் ேகட்டதற்கு அ  பக்ர்(ர ) 'நீர் வி ம்பினால் ெசய்கிேறன்" 
என்ற டன் பிலால்(ர ) இகாமத் கூற அ  பக்ர்(ர ) ன்னின்  மக்க க்குத் 
ெதா ைக நடத் வதற்காகத் தக்பீர் கூறினார். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் 
வாிைசகளி ேட வந்  ( தல்) வாிைசயில் நின்றார்கள். (இைதக் கண்ட) மக்கள் 
ைகதட்டலானார்கள். ெதா ைகயில் தி ம் ம் வழக்கமில்லாத அ  பக்ர்(ர ) மக்கள் 
ைகதட்டைல அதிகாித்தேபா  தி ம்பி ( தல் வாிைசயில்) நபி(ஸல்) அவர்கள் 
நிற்பைதக் கண்டார். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் அ  பக்ைரப் பார்த் த் 
ெதா ைகையத் ெதாட ம்ப  ைசைக ெசய்தார்கள். எனி ம், அ  பக்ர்(ர ) தம் 
ைககைள உயர்த்தி இைறவைனப் கழ்ந்  தி ம்பாமல் பின் ேநாக்கி வந்  ( தல்) 
வாிைசயில் நின்றார். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் ன் ெசன்  மக்க க்குத் 
ெதா ைக நடத்தினார்கள். ெதா ைகைய த்த ம் மக்கைள ன்ேனாக்கி 'மக்கேள! 
ெதா ைகயில் (இேத ேபான் ) ஏதாவ  நிகழ்ந் விட்டால் நீங்கள் ஏன் ைக 
தட் கிறீர்கள்? ைக தட் தல் ெபண்க க்குாிய ெசயலாகும். எனேவ, யா க்ேக ம் தம் 
ெதா ைகயில் ஏேத ம் நிகழ்ந் விட்டால் 'ஸுப்ஹானல்லாஹ்' எனக் கூறட் ம். 
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ஏெனனில், ஸுப்ஹானல்லாஹ்ைவக் ேகட்கிறவர் இந்தப் பக்கம் தம் கவனத்ைதச் 
ெச த் வார்' எனக் கூறினார்கள். பிறகு (அ  பக்ர்(ர ) அவர்களிடம்) 'அ  பக்ேர! 
நான் உம்ைம ேநாக்கிச் ைசைக ெசய்தேபா  மக்க க்குத் ெதாடர்ந்  ெதா ைக 
நடத் வதி ந்  உம்ைமத் த த்த  எ ?' எனக் ேகட்டார்கள். அதற்கு அ  பக்ர்(ர ) 
'இைறத் தர் ன்னிைலயில் ெதா ைக நடத்  அ  குஹாஃபாவின் மக க்குத் 
தகுதியற்ற ெசயலாகும்" எனக் கூறினார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 22, எண் 1235  

அஸ்மா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஆயிஷா(ர ) அவர்களிடம் ெசன்றேபா  மக்கேளா  அவர் நின்  ெதா  
ெகாண் ப்பைதப் பார்த்ேதன். நான் அவாிடம்" மக்க க்கு என்ன வாயிற் ?' எனக் 
ேகட்ேடன். ஆயிஷா(ர ) தம் தைலயால் வானத்தின் பக்கம் ைசைக ெசய்தார். நான் 
'(இைற) அத்தாட்சியா?' எனக் ேகட்டதற்கு 'ஆம்" எனத் தம் தைலயால் ைசைக 
ெசய்தார்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 22, எண் 1236  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அவர்கள் ேநா ற்றேபா  தம் ட் ல் உட்கார்ந்தவா  ெதா ைக நடத்தினார்கள். 
மக்கள் அவர்க க்குப் பின்னால் நின்  ெகாண்  ெதழ தார்கள். எனேவ, நபியவர்கள் 
மக்கைள ேநாக்கி உட்கா மா  ைசைக ெசய்தார்கள். ெதா ைகைய த் விட்  
'இமாம் ஏற்ப த்தப்பட் ப்பேத பின்பற்றப்ப வதற்காகத்தான்! எனேவ, அவர் 

கூ ச் ெசய்தால் நீங்க ம் கூ ச் ெசய் ங்கள்; அவர்(தைலைய) உயர்த்தினால் 
நீங்க ம் உயர்த் ங்கள்" என்  கூறினார்கள்.  

 

 சட்டங்கள் ஜனாஸாவின்

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1237  

"என் ைடய இரட்கனிடமி ந்  ஒ (வான)வர் என்னிடம் வந்  ஒ  ெசய்திைய ஒ  
சுபச் ெசய்திைய அறிவித்தார். அதாவ  என் ைடய ச தாயத்தில் அல்லாஹ் க்கு 
எைத ம் இைணயாக்காமல் மரணிக்கிறவர் ெசார்க்கத்தில ைழவார் என்  
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இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். உடேன, நான் 'அவர் விபச்சாரத்திேலா 
தி ட் ேலா ஈ பட் ந்தா மா?' எனக் ேகட்ேடன். 'அவர் விபச்சாரத்திேலா 
தி ட் ேலா ஈ பட் ந்தா ம்தான் என அவர்கள் கூறினார்கள்" என அ  தர்(ர ) 
அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1238  

அப் ல்லாஹ் இப்  மஸ் த்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைணைவத்தவராக மாித்தவர் நிச்சயமாக நரகத்தில் ைழந் விட்டார்' என்  
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். '(அப்ப யாயின்) அல்லாஹ் க்கு எைத ம் 
இைணைவக்காமல் மரணிக்கிறவர் நிச்சயமாகச் ெசார்க்கத்தில் ைழவார்" என நான் 
கூ கிேறன்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1239  

பரா  இப்  ஆ ப்(ர ) அறிவித்தார்.  
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அவர்கள் எங்களக்கு ஏ  விஷயங்கைள(ச் ெசய் ம்ப ) கட்டைளயிட்  ஏ  
விஷயங்கைள தைட ெசய்தார்கள். ஜனாஸாைவ பின் ெதாட ம் ப ம், ேநாயாளிைய 
நலம் விசாாிக்கும் ப ம், வி ந் க்கு அைழப்பவாின் அைழப்ைப ஏற் க் ெகாள் ம் 
ப ம். அநீதி இைழக்கப்பட்டவ க்கு உத ம்ப ம், ெசய்த சத்தியத்ைத ம் 

ரணமாக நிைறேவற் ம் ப ம். ஸலா க்கு பதில் கூ ம்ப ம். ம் பவ க்கு 
அவர் அல்ஹம் ல்லாஹ்.. எல்லாப் க ம் இைறவ க்ேக! என கூறினால் 
அ கி ப்பவர் யர்ஹ கல்லாஹ்.. இைறவன் உங்க க்கு க ைண காட் வானாக' 
என ம ெமாழி கூ ம்ப ம் கட்டைளயிட்டார்கள். ெவள்ளிப் பாத்திரங்கைளப் 
பயன்ப த் வதி ந் ம், ஆண்கள் தங்க ேமாதிரம் அணிவதி ந் ம் 
கலப்படமில்லாத பட்ைட ம், அலங்காரப் பட்ைட ம் எம்ப்திய பட்ைட ம், த த்த 
பட்ைட ம் அணிவதி ந் ம் எங்கைள தைடெசய்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1240  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 

ஸ் ம் இன்ெனா  ஸ் க்குச் ெசய்ய ேவண் ய கடைமகள் ஐந் . அைவ 
ஸலா க்கு பதி ைரப்ப , ேநாயாளிைய விசாாிப்ப , ஜனாஸாவப் பின்ெதாடர்வ , 

ghfk;-2 23.[dh]htpd; rl;lq;fs;

Visit: www.tamilislam.webs.com



வி ந்தைழப்ைப ஏற் க் ெகாள்வ . ம் பவ க்கு ம ெமாழி கூ வ  
ஆகியைவயாகும்.  
 
அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1241  

ஆயிஷா(ர ) அவர்களின் மரணச் ெசய்திையக் ேகள்விப்பட்ட) அ  பக்ர்(ர ) ஸுன்ஹ் 
என் ம் இடத்தி ள்ள தம் ட் ந்  குதிைரயில் மஸ்ஜி (ன்னப )க்கு 
வந்திறங்கி, யாாிட ம் ேபசாமல் ேநர யாக என் அைறக்குள் ைழந்தார். அங்கு 
நபி(ஸல்) அவர்கைள அைடயாளமிடப்பட்ட ேபார்ைவயால் ேபார்த்தப்பட்ட நிைலயில் 
கண்டார். உடேன, அ  பக்ர்(ர ) நபி(ஸல்) அவர்களின் கத்தி ந்த ணிைய 
அகற்றிவிட் , அவர்களின் ேமல் வி ந்  த்தமிட் விட் , அ தார். பின் , 
'இைறத் தர் அவர்கேள! என் ைடய தந்ைத ம் தா ம் தங்க க்கு அர்ப்பணம். 
அல்லாஹ் தங்க க்கு இரண்  மரணங்கைள ஏற்ப த்தவில்ைல. உங்களின் மீ  
விதிக்கப்பட்ட அந்த மரணத்ைத தாங்கள் அைடவ  விட்டீர்கள்' என்  கூறினார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1242  
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இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அவர்களின் உடைலப் பார்த் விட் ) அ  பக்ர்(ர ) ெவளியில் வந்தார். அப்ேபா  
உமர்(ர ) மக்களிடம் (ேகாபமாகப்) ேபசிக் ெகாண் ந்தைதக் கண்ட ம் அவைர 
உட்கா மா  கூறினார். உமர்(ர ) உட்கார ம த்த ம் மீண் ம் உட்கா மா  
கூறினார். உமர்(ர ) மீண் ம் ம க்கேவ அ  பக்ர்(ர ) இைறவைனப் ேபாற்றிப் 

கழ்ந்  உைர நிகழ்த்தினார். உடேன, மக்கள் உமர்(ர ) பக்கமி ந்  அ  பக்ர்(ர ) 
பக்கம் தி ம்பிவிட்டனர். அப்ேபா  அ  பக்ர்(ர ) 'உங்களில் ஹம்மைத வணங்கிக் 
ெகாண் ந்தவர்கள் அறிந்  ெகாள்ளட் ம்! நிச்சயமாக ஹம்மத் இறந் விட்டார். 
அல்லாஹ்ைவ வணங்கிக் ெகாண் ப்ேபார் அறிந்  ெகாள்ளட் ம்! நிச்சயமாக 
அல்லாஹ் என்ெறன் ம் உயிேரா ப்பவன்: மரணிக்கமாட்டான். ேம ம், அல்லாஹ் 
கூறினான்: ஹம்ம  (ஓர் இைறத்) தேரயன்றி ேவறில்ைல. அவ க்கு ன்ன ம் 
(அல்லாஹ்வின்) தர்கள் பலர் (காலம்) ெசன்றார்கள்: அவர் இறந் விட்டால் அல்ல  
ெகால்லப்பட்டால் நீங்கள் உங்கள் கால் சுவ களின் வழிேய ( றங்காட் த்) 
தி ம்பிவி ர்களா? அப்ப  யாேர ம் கால் சுவ களின் வழிேய ( றங் காட் த்) 
தி ம்பினால் அவர் அல்லாஹ் க்கு எவ்விதத் தீங்கும் ெசய் விட யா : அன்றி ம் 
அல்லாஹ் நன்றி ைடேயா க்கு அதிசீக்கிரத்தில் நற்கூ ைய வழங்குவான்" 
(தி க்குர்ஆன் 3:144) என்றார்.  
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மீ  ஆைணயாக! அ  பக்ர்(ர ) இவ்வசனத்ைத அங்கு ஓதிக்காட் ம் வைர அல்லாஹ் 
இவ்வசனத்ைத அ ளியி ந்தைதேய மக்கள் அறிந்தி க்கவில்ைல என்பைதப் 
ேபான் ம் அ  பக்ர்(ர ) லமாகத்தான் இைதயவர்கள் அறிந்தைதப் ேபான் ம் 
அங்கி ந்த ஒவ்ெவா வ ம் இதைன ஓதிக் ெகாண் ந்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1243  

நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ைபஅத் ெசய்தி ந்த அன்சாாிப் ெபண்மணியான உம் ல் 
அலா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
வந்த) ஹாஜிர்களில் யார் யா ைடய ட் ல் தங்குவ  என்பைதயறிய சீட் க் 
கு க்கிப் ேபாட் க் ெகாண் ந்தேபா  உஸ்மான் இப்  மழ் ன்(ர ) எங்கள் 

ட் ல் தங்குவ  என வான . அதன்ப  அவைர எங்கள் ட் ல் தங்க 
ைவத்ேதாம். பிறகு அவர் ேநா ற்  மரணமைடந்தார். அவாின் உடல் 
குளிப்பாட்டப்பட்  அவாின் ஆைடயிேலேய கஃபனிடப்பட்ட ம் நபி(ஸல்) அவர்கள் 
அங்கு வந்தார்கள். நான் (உஸ்மாைன ேநாக்கி), 'ஸாயிபின் தந்ைதேய! உம் மீ  
இைறய ள் உண்டாகட் ம்! அல்லாஹ் உம்ைமக் கண்ணியப்ப த்தி ள்ளான் 
என்பதற்கு நான் சாட்சி கூ கிேறன்' எனக் கூறிேனன். உடேன, நபி(ஸல்) அவைர 
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அல்லாஹ் கண்ணியப்ப த்தி ள்ளான் என்ப  உனக்ெகப்ப த் ெதாி ம்?' என்  
ேகட்டார்கள்.  
 
அவர்கேள! என் ைடய தந்ைத உங்க க்கு அர்ப்பணமாகட் ம். பின் யாைரத்தான் 
அல்லாஹ் கண்ணியப்ப த் வான்?' என ேகட்ேடன். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'இவர் மரணமைடந் விட்டார். எனேவ, அல்லாஹ்வின் மீ  ஆைணயாக! இவர் 
விஷயத்தில் நன்ைமையேய வி ம் கிேறன். ஆயி ம் நான் அல்லாஹ்வின் தராக 
இ ந் ம் என் ைடய நிைலைம (நாைள) என்னவாகும் என்ப  எனக்குத் ெதாியா " 
என்  கூறினார்கள். அல்லாஹ்வின் மீ  ஆைணயாக! அதற்குப் பிறகு நான் யார் 
விஷயத்தி ம் (அவ்வா ) பாராட் க் கூ வேதயில்ைல."  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1244  

ஜாபிர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
தந்ைத ெகால்லப்பட் க் கிடந்தேபா  நான் அவாின் கத்தின மீதி ந்த ணிைய 
அகற்றிவிட்  அ ேதன். அப்ேபா  (அங்கி ந்தவர்கள்) என்ைனத் த த்தார்கள். 
ஆனால், நபி(ஸல்) அவர்கள் என்ைனத் த க்கவில்ைல. பிறகு என் ைடய மாமி 
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◌ஃபாத்திமா(ர ) ம் அழ ஆரம்பித் விட்டார். அப்ேபா , 'நீங்கள் அ தா ம் 
அழாவிட்டா ம் நீங்கள் அவைரத் க்கும் வைர வானவர்கள் அவ க்குத் தங்களின் 
இறக்ைககளால் ெதாடர்ந்  நிழல ெகா த் க் ெகாண் க்கிறார்கள்.".. என்  
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1245  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அவர்கள் நஜ்ஜா»(மன்னர்) இறந்த அன்  அவாின் மரணச் ெசய்திைய மக்க க்கு 
அறிவித்தார்கள். பிறகு ெதா மிடத்திற்கு வந்  மக்கைள வாிைசப்ப த்தி நிற்க 
ைவத் , நான்கு தக்பீர்கள் கூறி (ஜனாஸாத் ெதா ைக நடத்தி)னார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1246  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ேபாாில்) ைஸத்(ர ) ெகா ையப் பற்றியி ந்தார். அவர் ெகால்லப்பட்ட ம் அைத 
ஜஅஃபர்(ர ) பற்றினார். அவர் ெகால்லப்பட்ட ம் அைத அப் ல்லாஹ் இப்  
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ரவாஹா(ர ) பற்றினார். பிறகு அவ ம் ெகால்லப்பட்டார்" என்  நபி(ஸல்) 
கூறிக்ெகாண் ந்தேபா  அவர்களின் இரண்  கண்களி ந்  கண்ணீர் வழிந்த . 
பிறகு, '(ஏற்ெகனேவ) நியமிக்கப்பட்டாதி ந்த கா த் இப்  வலீத்(ர ) 
அக்ெகா ையப் பற்றினார். அவ க்ேக ெவற்றி கிைடத் விட்ட  என் ம் 
கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1247  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ வைர நபி(ஸல்) அவர்கள் வழக்கமாக விசாாிப்பவர்களாக இ ந்தார்கள். ஒ  நாள் 
இர  அவர் இறந் விட்டார். அவைர மக்கள் இரவிேலேய அடக்கம் ெசய் விட்டனர். 
ம நாள் காைலயில் நபி(ஸல்) அவர்க க்கு இச்ெசய்திைய மக்கள் ெதாிவித்த ம் 
'இைத அப்ேபாேத எனக்கு நீங்கள் அறிவிக்காததன் காரணெமன்ன?' எனக் 
ேகட்டார்கள். அதற்கு மக்கள், 'க ைமயான இ ள் சூழ்ந்த இர  ேநரமாக இ ந்ததால் 
உங்க க்குச் சிரமம் ெகா க்க நாங்கள் வி ம்பவில்ைல" என்றனர். உடேன நபி(ஸல்) 
அவர்கள், அவாின் கப் க்கு வந்  ஜனாஸாத் ெதா ைக ெதா ைக நடத்தினார்கள்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1248  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 

ஸ் க்கு ப வமைடயாத ன்  (குழந்ைதகள்) மரணித் விட்டால் அவர், 
அக்குழந்ைதகளின் மீ  காட் ய இரக்கத்தின் காரணத்தால் அவைர அல்லாஹ் 
ெசார்க்கத்தில் பிரேவசிக்கச் ெசய்வான்."  
 
அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1249  

அ  ஸயீத்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் (வந் ) 'எங்க க்கும் ஒ  நாள் (உபேதசத்திற்காக) 
ஒ க்குங்கேளன் எனக் ேகட்டார்கள். நபி(ஸல்) ெபண்க க்கு (ஒ ந்hள்) உபேதசம் 
ெசய்தார்கள். அதில் 'ஒ  ெபண் க்கு ன்  குழந்ைதகள் இறந் விட்டதால் அவர்கள் 
அப்ெபண்ைண நரகத்தி ந்  காக்கும் திைரயாக ஆம்வி வார்கள்" எனக் கூறிய ம் 
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ஒ  ெபண் 'இரண்  குழந்ைதகள் இறந்தால்?' எனக் ேகட்டதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள் 
'இரண்  குழந்ைத இறந்தா ம் தான்" என்றார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1250  

ேமற்கூறிய ஹதீ ல் அ  ஹுைரரா(ர ) அவர்களின் அறிவிப்பில், 'ப வமைடயாத 
(குழந்ைதகள்)" என்ற வாசகம் அதிகப்ப யாக உள்ள .  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1251  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 

ஸ் ைடய ன்  குழந்ைதகள் இறந் விட்டால் எல்ேலா ேம நரைகக் கடந்  
ெசன்றாக ேவண் ம் என்ற அ ப்பைடயில், அந்த ேநரம் மட் ேம தவிர அவர் நரகின் 
பக்கம் ெசல்லேவ மாட்டார். என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நரகத்ைதக் கடந்  ெசன்றதாக ேவண் ம் என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறிய .) 
'அதைன (நரம்ைன)க் கடக்காமல் ெசல்பவர் உங்களில் யா ம் இல்ைல" என்ற 
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(தி க்குர்ஆன் 19:71) இைறவசனத்தின் அ ப்பைடயில்தான் என்  காாி ஆகிய நான் 
கூ கிேறன்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1252  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அ  ெகாண் ந்த ஒ  ெபண்ைணக் கடந்  ெசன்ற நபி(ஸல்) அவர்கள் 
அப்ெபண்ணிடம், 'அல்லாஹ்ைவப் பயந்  ெகாள்! ெபா ைமயாயி !" எனக் 
கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1253  

உம்  அதிய்யா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அவர்கள் தங்களின் மகள் மரணித் விட்டேபா  எங்களிடம் வந் , 'அவைர இலந்ைத 
இைல கலந்த நீரால் ன்  அல்ல  ஐந் , ேதைவெயனக் க தினால் அதற்கதிகமான 

ைற குளிப்பாட் ங்கள்; இ தியில் கற் ரத்ைதச் சிறி  ேசர்த் க் ெகாள் ங்கள்; 
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குளிப்பாட்  ந்த ம் அவர்க க்கு அறிவித்ேதாம். அவர்கள் வந்  தம் 
கீழாைடையத் தந் , 'இைத அவாின் உட ல் சுற் ங்கள்" எனக் கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1254  

உம்  அதிய்யா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அவர்களின் மகைள நாங்கள் குளிப்பாட் க் ெகாண் ந்ேதாம். அப்ேபா  அங்கு வந்த 
நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அவைர இலந்ைத இைல கலந்த நீரால் ன்  அல்ல  ஐந்  
அல்ல  அதற்கும் அதிகமான ைற குளிப்பாட் ங்கள்; கைடசியில் கற் ரத்ைதச் 
ேசர்த் க் ெகாள் ங்கள். குளிப்பாட்  த்த ம் எனக்கு அறிவி ங்கள்' எனக் 
கூறினார்கள். ந்த ம் நாங்கள் அவர்க க்கு அறிவித்ேதாம். அப்ேபா  அவர்கள் 
தங்களின் கீழாைடையத் தந் , 'இைத அவாின் உட ல் சுற் ங்கள்' எனக் 
கூறினார்கள்.  
 
அறிவிப்பில், 'ஒற்ைறப் பைடயாக (த் தண்ணீர் ஊற்றி)க் குறிப்பாட் ங்கள்; ன்  
அல்ல  ஐந்  அல்ல  ஏ  ைற (தண்ணீர் ஊற் ங்கள்); அவாின் 
வலப் றத்தி ந் ம் உ ச் ெசய்ய ேவண் ய பகுதிகளி ந் ம் வங்குங்கள்' என்  
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இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என் ம் 'நாங்கள் அவர்க க்கு தைலவாாி 
ன்  சைடகள் பின்னிேனாம்" என உம்  அதிய்யா(ர ) கூறினார் என் ம் உள்ள  

என அய் ப் குறிப்பி கிறார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1255  

உம்  அதிய்யா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அவர்களின் மகைளக் குளிப்பாட் ம்ேபா , 'அவாின் வலப் றத்தி ந் ம் உ ச் 
ெசய்யேவண் ய பகுதியி ந் ம் ஆரம்பி ங்கள்' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1256  

உம்  அதிய்யா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அவர்களின் மகைள நாங்கள் குளிப்பாட் க் ெகாண் ந்தேபா , 'மய்யித்தின் 
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வலப் றத்தி ந் ம் அதன் உ ச் ெசய்யேவண் ய பகுதிகளி ந் ம் 
ஆரம்பி ங்கள்' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1257  

உம்  அதிய்யா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அவர்களின் மகள் மரணித்த ம் அவர்கள், 'அவைர ன்  அல்ல  ஐந்  அல்ல  
நீங்கள் ேதைவெயனக் க தினால் அதற்கும் அதிகமான ைற குளிப்பாட் ங்கள்; 
குளிப்பாட்  த்த ம் எனக்குத் ெதாிவி ங்கள்' எனக் கூறினார்கள். குளிப்பாட்  

த்  அவர்க க்குத் ெதாிவித்த ம் தம் இ ப்பி ந்  கீழாைடையக் கைளந்  
'இைத அவாின் உடம்பில் சுற் ங்கள்" என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1258  

உம்  அதிய்யா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அவர்களின் ஒ  மகள் மரணித் விட்ட ம் நபி(ஸல்) அவர்கள் (எங்களிடம்) வந்  
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'அவைர ன்  அல்ல  ஐந்  அல்ல  ேதைவெயன நீங்கள் க தினால் அதற்கும் 
அதிகமான ைற இலந்ைத இைல கலந்த நீரால் குளிப்பாட் ங்கள்; கைடசியில் சிறி  
கற் ரத்ைதச் ேசர்த் க் ெகாள் ங்கள்; குளிப்பாட்  த்த ம் எனக்குத் 
ெதாிவி ங்கள்' எனக் கூறினார்கள். குளிப்பாட் ய பின் நாங்கள் அவர்க க்குத் 
ெதாிவித்த ம் தம் கீழாைடையத் தந் , 'இைத அவாின் உடம்பில் சுற் ங்கள்" என்  
கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1259  

உம்  அதிய்யா(ர ) அறிவித்தார்.  
 

ன்  அல்ல  ஐந்  அல்ல  ஏ  அல்ல  நீங்கள் ேதைவெயனக் க தினால் 
அதற்கும் அதிகமான ைற குளிப்பாட் ங்கள்' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்.  
 
அந்த மய்யித்தின் தைலயில் ன்  சைடகைள ந்ேதாம்' என உம்  அதிய்யா(ர ) 
கூறினார் என ஹஃப்ஸா(ர ) குறிப்பி கிறார்கள்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1260  

உம்  அதிய்யா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அவர்களின் மகளின் மய்யித்திற்குத் தைல( )யில் ெபண்கள் ன்  சைடகைளப் 
பின்னியி ந்தார்கள். பிறகு அவற்ைறப் பிாித் க் க விவிட் ப் பிறகு மீண் ம் 

ன்  சைடகள் பின்னினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 23, எண் 1261  

இப்  ாின் அறிவித்தார்.  
 
அவர்களிடம்) உடன் ப க்ைக ெசய்தி ந்த அன்ஸாாிப் ெபண்மணியான உம்  
அதிய்யா(ர ) தம் மகைனத் ேத  பஸரா க்குச் வந்தார். மகைனச் சந்திக்க 

யவில்ைல. அப்ேபா  அவர் எங்களிடம் ெசான்னதாவ . 'நபி(ஸல்) அவர்களின் 
மகைள நாங்கள் குளிப்பாட் க் ெகாண் ந்தேபா  அங்கு வந்த நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'மய்யித்ைத ன்  அல்ல  ஐந்  அல்ல  நீங்கள் ேதைவெயனக் க தினால் அதற்கும் 
அதிகமான ைற இலந்ைத இைல கலந்த நீரால் குளிப்பாட் ங்கள்; ேம ம் கைடசியில் 
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கற் ரத்ைதச் ேசர்த் க் ெகாள் ங்கள்; குளிப்பாட்  த்த ம் எனக்குத் 
ெதாிவி ங்கள்' எனக் கூறினார்கள். குளிப்பாட்  த்த ம் தம் கீழாைடையத் தந் . 
'இைத அவாின் உட ல் சுற் ங்கள்" என் ம் கூறினார்கள்.  
 
எைத ம் கூறவில்ைல.  
 
அவர்களின் தல்விக ள் இவர் யார் என்  எனக்குத் ெதாியவில்ைல" என்  அய் ப் 
கூ கிறார்.  
 
மய்யித் க்கு இ ப்பில் ணிையக் கட்டத் ேதைவயில்ைல; ஆயி ம் சுற்ற ேவண் ம் 
என்ேற இப்  ாீன் கட்டைளயிட்  வந்தார்.  

 

 

 சட்டங்கள் ஸகாத்தின்
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1395  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அவர்கள் ஆத்ைத யம க்கு (ஆ நராக) அ ப்பினார்கள். அப்ேபா  அவாிடம், 
'வணக்கத்திற்குாியவன் அல்லாஹ்ைவத் தவிர யா மில்ைல; நான் இைறத் தர் என்ற 
உ தீெமாழியின் பால் அவர்கைள அைழப்பீராக! இதற்கு அவர்கள் கட் ப்பட்டால் 
தின ம் ஐேவைளத் ெதா ைகைய இைறவன் கடைமயாக்கியி க்கிறான் என்பைத 
அவர்க க்கு அறிவிப்பீராக! இதற்கும் அவர்கள் கட் ப்பட்டால் அவர்களில் 
ெசல்வந்தர்களிடம் ெபற் , ஏைழக க்கு வழங்குவதாக அவர்களின் ெசல்வத்தில் 
இைறவன் ஸகாத்ைதக் கடைமயாக்கியி க்கிறான் என்பைத அறிவிப்பீராக!" என்  
கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1396  

அ  அய் ப்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அவர்களிடம் ஒ வர் வந் . 'என்ைனச் சுவர்க்கத்தில் ேசர்க்கும் ஒ  (நற்) ெசயைல 
எனக்குக் கூ ங்கள்' எனக் ேகட்டார். அப்ேபா  நபித் ேதாழர்கள் (வியப் ற் ) 
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'இவ க்ெகன்ன (ஆயிற் )? இவ க்ெகன்ன (ஆயிற் )?' என்றனர். நபி(ஸல்) அவர்கள் 
'இவ க்கு ஏேதா ேதைவயி க்கிற  (ேபா ம்)!" (என்  கூறிவிட்  அவாிடம்.) 'நீர் 
அல்லாஹ்ைவ வணங்கேவண் ம்: அவ க்கு எதைன ம் இைணயாக்கக் கூடா : 
ெதா ைகைய நிைல நாட்ட ேவண் ம்: ஸகாத் வழங்க ேவண் ம்: உறவினர்களிடம் 
இணக்கமாக நடக்க ேவண் ம்" என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1397  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ வர் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந் , 'நான் சுவர்க்கம் ெசல்வதற்ேகற்ற ஒ  காாியத்ைத 
எனக்குக் கூ ங்கள்' என்றார். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நீர் அல்லாஹ்ைவ வணங்க 
ேவண் ம்; அவ க்கு எதைன ம் இைணயாக்கக் கூடா ; கடைமயான 
ெதா ைகைய ம் கடைமயான ஸகாத்ைத ம் நிைறேவற்ற ேவண் ம்; ரமலானில் 
ேநான்  ேநாற்கேவண் ம்" என்றார்கள். அதற்கவர், 'என் உயிர் எவன் ைகவசத்தில் 
உள்ளேதா அவன் ேமல் ஆைணயாக! இைதவிட அதிகமாக எைத ம் ெசய்ய மாட்ேடன்' 
என்றார். அவர் தி ம்பிச் ெசன்ற ம் நபி(ஸல்) அவர்கள், 'சுவர்க்கவாசிகளில் ஒ வைரப் 
பார்க்க வி ம் ேவார் இவைரப் பார்க்கட் ம்" என்றார்கள்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1398  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ைகஸ் கூட்டத்தினர் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந் , 'இைறத் தர் அவர்கேள! நாங்கள் 
ரபீஆக் ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள். எங்க க்கும் உங்க க்குமிைடேய 
இஸ்லாத்ைத ஏற்காத ளர் கூட்டத்தினர் வசிக்கிறார்கள். எனேவ, த்தம் 
தைடெசய்யப்பட்ட மாதங்களிலன்றி (ேவ  மாதங்களில்) நாங்கள் உங்களிடம் வர 

யா . எனேவ, எங்க ச்குச் சில கட்டைளகைளக் கூ ங்கள். நாங்க ம் அைதப் 
பின்பற்றி எங்க க்குப் பின்னால் தங்கிவிட்டவர்க க்கும் அறிவிப்ேபாம்' என்றார்கள். 
அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'உங்க க்கு நான் நான்கு காாியங்கைள ஏ கிேறன்; 
நான்கு காாியங்கைளத் தைட ெசய்கிேறன். அைவ: வணக்கத்திற்குாியவன் 
அல்லாஹ்ைவத் தவிர யா மில்ைலெயன்  உ தியாக நம் தல், ெதா ைகைய நிைல 
நாட் தல், ஸகாத் வழங்குதல், ேபாாில் கிைடக்கும் ெபா ட்களி ந்  ஐந்தில் ஒ  
பங்ைக வழங்குதல்' என்  விரலால் எண்ணிச் ெசான்னார்கள். ேம ம், 'ம  
ைவத்தி ந்த மண் சா கள், சுைரக் கு க்ைககள், ேபாீச்ைச மரத்தின் அ ப்பாகத்ைதக் 
குைடந்  தயாாித்த மரப்பீப்பாய்கள், தார் சப்பட்ட பாத்திரம் ஆகிய நான்ைக 
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உங்க க்கு நான் தைட ெசய்கிேறன்' என்  கூறினார்கள். (பின்னர் இத்தைட 
நீக்கப்பட்ட )  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1399  

{ 1400 அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அவர்கள் மரணித்  அ  பக்ர்(ர ) (ஆட்சிக்கு) வந்த ம் அரபிகளில் சிலர் (ஸகாத்ைத 
ம த்தன் லம்) இைறம ப்பாளர்களாம்விட்டனர். (அவர்க டன் ேபார் ெதா க்க 
அ  பக்ர்(ர ) தயாரானார் (உமர்(ர ), 'லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்" கூறியவர் தம் 
உயிைர ம் உைடைமைய ம் என்னிடமி ந்  காத் க் ெகாண்டார் தண்டைனக்குாிய 
குற்றம் ாிந்தவைரத் தவிர அவாின் விசாரைண அல்லாஹ்விடேம உள்ள " என்  
நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறியி க்கும்ேபா , நீங்கள் எவ்வா  இந்த மக்க டன் ேபாாிட 

ம்?' என்  ேகட்டார். அ  பக்ர்(ர ), உமைர ேநாக்கி, 'அல்லாஹ்வின் மீ  
ஆைணயாக, ெதா ைகைய ம் ஸகாத்ைத ம் பிாித் ப் பார்ப்ேபா டன் நிச்சயமாக 
நான் ேபாாி ேவன். ஸகாத் ெசல்வத்திற்குாிய கடைமயாகும்; அல்லாஹ்வின் மீ  
ஆைணயாக! நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வழங்கி வந்த ஓர் ஒட்டகக் குட் ைய இவர்கள் 
வழங்க ம த்தால் கூட அைத ம த்தற்காக நான் இவர்க டன் ேபாாி ேவன்" 
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என்றார். இ  பற்றி உமர்(ர ), 'அல்லாஹ்வின் மீ  ஆைணயாக! அ  பக்ாின் 
இதயத்ைத (தீர்க்கமான ெதளிைவப் ெப ம் விதத்தில்) அல்லாஹ் 
விசாலாமாக்கியி ந்தாேலேய இவ்வா  கூறினார். அவர் கூறியேத சாியான  என 
நான் விளங்கிக் ெகாண்ேடன்" என்றார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1401  

ஜாீர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெதா ைகைய நிைல நி த் வதாக ம் ஸக்காத் 
வழங்குவதாக ம் ஒவ்ெவா  ஸ் க்கும் நன்ைமையேய நா வதாக ம் உ தி 
ெமாழி எ த் க் ெகாண்ேடன்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1402  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ஒட்டகம் வளர்த்தவன் அதற்கான கடைமைய நிைறேவற்றவில்ைலயாயின் அ  
கியாமத் நாளில் ன்பி ந்தைத விட நல்ல நைலயில் வந்  தன் ைடய கால்களால் 
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அவைன மிதிக்கும். ேம ம் அ ேபான்ேற உலகில் ஆ  வளர்த்தவன் அதற்கான 
கடைமைய நிைறேவற்றவில்ைலயாயின் அ  கியாமத் நாளில் ன்பி ந்தைத விட 
நல்லநிைலயில் வந்  தன் ைடய குளம் களால் அவைன மிதித் க் தன் ைடய 
ெகாம் களால் அவைன ட் ம். ேம ம், உங்களில் யா ம் கியாமத் நாளில் கத்திக் 
ெகாண் க்கும் ஆட்ைடத் தம் பிடாியில் சுமந்  வந்  (அபயம் ேத ய வண்ணம்) 
' ஹம்மேத' எனக் கூற, நான் 'அல்லாஹ்விடம் உனக்காக எைத ம் ெசய்ய எனக்கு 
அதிகாரமில்ைல" என்  கூ ம்ப யான நிைல ஏற்பட ேவண்டாம். நிச்சயமாக (இ  
பற்றிெயல்லாம் உங்க க்கு (நான் அறிவித் விட்ேடன். ேம ம் யா ம் (கியாமத் 
நாளில்) குரெல ப்பிப் ெகாண் க்கும் ஒட்டகத்ைதத் தம் பிடாியில் சுமந்  வந்  
' ஹம்மேத' எனக் கூற, அதற்கு நான் 'அல்லாஹ்விடம் உனக்காக எைத ம் ெசய்ய 
எனக்கு அதிகாரமில்ைல" என்  ெசால் ம் ப யான நிைலைம ஏற்பட ேவண்டாம். 
(இ  பற்றிெயல்லாம் உங்க க்கு) நான் அறிவித்  விட்ேடன்."  
 
நிைலகளில் பால் கறப்ப  ஆட் ன் உாிைமகளில் ஒன்றாகும்" என் ம் 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
 
அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1403  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
யா க்ேக ம் ெசல்வைதக் ெகா த்  அவன் அதற்கான ஜகாத்ைத 
நிைறேவற்றவில்ைலயாயின் கியாமத் நாளில் அச்ெசல்வம் க ைமயான நஞ்சுைடய 
பாம்பாக மா ம். அ  அவ ைடய க த்தில் சுற்றிக் ெகாண்  தன் ைடய இரண்  
விஷப் பற்களால் அவ ைடய தாைடையக் ெகாத்திக் ெகாண்ேட, 'நாேன உன் ைடய 
ெசல்வம்" 'நாேன உன் ைடய ெசல்வம்" 'நாேன உன் ைடய ைதயல்" என்  
கூ ம்."  
 
இைதக் கூறிவிட் , 'அல்லாஹ் தன் அ ளினால் தங்க க்குக் ெகா த்தி க்கும் 
ெபா ட்களில் உேலாபித்தனம் ெசய்கிறவர்கள் அ  தமக்கு நல்லெதன எண்ணேவ 
ேவண்டாம். அவ்வாறன் ! அ  அவர்க க்குத் தீங்குதான்; அவர்கள் 
உேலாபித்தனத்தால் ேசர்த் ைவத்த (ெபா ள்கள்) எல்லாம் ம ைமயில் அவர்கள் 
க த்தில் அாிகண்டமாக ேபாடப்ப ம்." என்ற (தி க்குர்ஆன் 03:180) வசனத்ைத 
ஓதினார்கள்.  
 
அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1404  

கா த் இப்  அஸ்லம் கூறிய தாவ :  
 
அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) உடன் ெவளியில் றப்பட்ேடாம். அப்ேபா  
ஒ ம்ராமவாசி, 'யார் ெபான்ைன ம் ெவள்ளிைய ம் ேசமித்  ைவத் க்ெகாண்  
அவற்ைற இைறவழியில் ெசலவிடாதி க்கிறவர்கள்... என்ற வசனத்ைதப் பற்றி எனக்கு 
அறிவி ங்கள்' எனக் கூறினார். அதற்கு இப்  உமர்(ர ), 'அவற்ைறப் ப க்கி ைவத்  
அதற்கான ஸகாத்ைதக் ெகா க்காம க்கிறவ க்குக் ேக தான். இவ்வசனம் ஸகாத் 
கடைமயாக்கப்ப வதற்கு ன் ள்ளதாகும். ஸகாத் பற்றிய வசனம் அ ளப்பட்ட ம் 
ெசல்வங்கைளப் பாிசுத்தமாக்கக் கூ யதாக 'ஸகாத்ைத' அல்லாஹ் ஆக்கிவிட்டான்' 
என்றனர்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1405  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ஊக்கியா க்குக் குைறந்த அள  (ெவள்ளியில்) ஸகாத் இல்ைல. ஐந்  
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ஒட்டகங்க க்குக் குைறவாக இ ந்தால் அவற்றில் ஸகாத் இல்ைல. ஐந்  வஸக்குக்குக் 
குைறவான (ஒ  வஸக்   60ஸா ) தானியத்தில் ஸகாத் இல்ைல.  
 
அ  ஸயீத்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1406  

ைஸத் இப்  வஹ்ப் அறிவித்தார்.  
 
ரப்தா என் மிடத்திற்குச் ெசன்றேபா  அங்கு அ  தர்(ர ) இ ந்தார். நான் அவாிடம் 
'நீர் இங்கு வந்  தங்கக் காரணெமன்ன?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கவர் 'நான் 
சிாியாவில் இ ந்தேபா , தங்கத்ைதேயா ெவள்ளிையேயா ேசமித்  ைவத் க் 
ெகாண்  அைத இைறவழியில் ெசலவிடாதவர்கள்... என்ற (தி க்குர்ஆன் 09:34) 
இைறவசன(ம் இறக்கப்பட்ட காரண)த்தில் நா ம் ஆவியா(ர ) ம் க த்  
ேவ பா  ெகாண்ேடாம். ஆவியா(ர ) 'இ  ேவதக்காரர்கள் விஷயமாக 
இறங்கிய " என்றார். நாேனா 'நம்ைம ம் அவர்கைள ம் குறித்ேத இறங்கி ள்ள " 
என்ேறன். எனேவ, எனக்கும் அவ க்குமிைடேய பிரச்சிைன ஏற்பட்ட . உடேன அவர் 
என்ைனப் பற்றி உஸ்மான்(ர ) அவர்களிடம் க தம் லம் ைறயிட்ட ம் 
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உஸ்மான்(ர ) மதீனா க்கு வ மா  எனக்குக் க தம் எ தினார். எனேவ, நான் 
அங்கு ேபான ம் மக்கள் இதற்கு ன் என்ைனப் பார்க்காதவர்கள் ேபான்  
என்ன கில் அதிகமாகேவ கூ  (மதீனாவிற்கு அைழக்கப்பட்ட காரணத்ைத விசாாிக்க 
ஆரம்பித் )விட்டார்கள். நான் உஸ்மான்(ர ) அவர்களிடம் இ  பற்றிக் கூறிய ம் 
உஸ்மான்(ர ) அவர்களிடம், 'நீர் வி ம்பினால் தனியாக மதீனா க்கு அ கில் 
எங்ேக ம் இ ந்  ெகாள் ம்!' என்  கூறினார். இ தான் இந்த இடத்தில் என்ைனக் 
ெகாண்  வந்  ேசர்த்தி க்கிற . ேம ம், எனக்கு ஓர் அபி னியர் (க ப்பர்) 
தைலவராக இ ந்தா ம் அவ க்கு நான் ெசவி தாழ்த்திக் கட் ப்ப ேவன்" என்  
கூறினார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1407-1408  

அஹ்னஃப் இப்  ைகஸ் அறிவித்தார்.  
 
குைற»கள் நிைறந்தி ந்த இடத்திற்குச் ெசன்  அமர்ந்ேதன். அப்ேபா  பரட்ைட 

ள்ள ெசாரெசாரப்பான ஆைடயணிந்த ரட் த் ேதாற்ற ள்ள ஒ வர் 
அவர்களிடம் வந்  ஸலாம் கூறிவிட் , '(ஸகாத் ெகா க்காமல்) ெபா ைளப் ப க்கி 
ைவப்பவர்க க்காக, நரக ெந ப்பில் சூடாக்கப்பட்ட ஒ  கல் உண் . அக்கல் 
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அவர்களின் மார் க் காம்பில் ைவக்கப்ப ம். உடேன அக்கல் ஜத்தின் ேமற்பகுதி 
எ ம்பின் வழியாக ெவளியாகும். பிறகு அ  ஜத்தின் ேமற்பகுதி எ ம்பில் 
ைவக்கப்ப ம். உடேன அ  மார் க் காம்பின் வழியாக ெவளியாகி உ ண்ேடா ம்" 
என்  கூறினார்.  
 
தி ம்பிவிட்ட அவர் ஒ  க்க கில் ேபாய் உட்கார்ந்தார். நான் அவைரப் 
பின்ெதாடர்ந்  ெசன்  அவ க்க கில் அமர்ந்ேதன். அவர் யார் என்  எனக்கு 
(அப்ேபா ) ெதாியவில்ைல. பிறகு நான் அவாிடம் 'தாங்கள் கூறியைத மக்கள் 
ெவ க்கிறார்கேளா!" என்  ேகட்ேடன். அதற்கவர், 'அவர்கள் விவரமற்றவர்கள்' எனக் 
கூறினார்.  
 
ேதாழர் என்னிடம் ெசான்னார்..." என அந்தப் ெபாியவர் ேம ம் ெதாடர்ந் , கூ ம் 
ேபாேத நான் (கு க்கிட் ) 'உம் ைடய ேதாழர் யார்?' எனக் ேகட்ேடன். 'நபி(ஸல்) 
அவர்கள் தாம்' எனக் கூறிவிட் , நபி(ஸல்) அவர்கள் 'அ  தர்ேர! உஹ  மைலைய நீர் 
பார்த்தி க்கிறீரா?' எனக் ேகட்டார்கள். தம் ேவைல ஏேதா ஒன் க்காக நபி(ஸல்) 
அவர்கள் என்ைன அங்கு அ ப்பப் ேபாகிறார்கள் என எண்ணி பகல் ய இன்னம் 
எவ்வள  ேநரம் உள்ள  என அறிந்  ெகாள்வதற்காக சூாியைனப் பார்த் விட் . 
'ஆம்" என்ேறன். 'உஹ  மைலயள க்குத் தங்கம் என்னிடம் இ ந்  அதில் ன்  
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தீனார்கைளத் தவிர ேவ  எைத ம் ெசலவிடாம ப்பைத நான் வி ம்பவிலைல" 
என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் ெசான்னார்கள். இவர்கேளா இைத 
அறியாதவர்களாயி க்கிறார்கள். இவர்கள் உலக ஆதாயங்கைளேய ேசகாிக்கிறார்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீ  ஆைணயாக! நான் அல்லாஹ்ைவச் சந்திக்கும் வைர இவ் லகப் 
ெபா ட்கைள இவர்களிடம் ேகட்க மாட்ேடன். மார்க்க விஷயங்கைளப் பற்றி ம் 
இவர்களிடம் தீர்ப்  ேகட்க மாட்ேடன்" எனக் கூறினார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1409  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
விஷயங்கைளத் தவிர ேவ  எதி ம் ெபாறாைம ெகாள்ளக் கூடா . ஒ  மனித க்கு 
அல்லாஹ் வழங்கிய ெசல்வத்ைத அவர் நல்ல வழியில் ெசல  ெசய்தல்; இன்ெனா  
மனித க்கு அல்லாஹ் அறி  ஞானத்ைத வழங்கி, அதற்ேகற்ப அவர் தீர்ப்  
வழங்குபவராக ம் கற் க் ெகா ப்பவராக ம் இ ப்ப  (ஆகியைவேய அந்த இரண்  
விஷயங்கள்)."  
 
அப் ல்லாஹ் இப்  மஸ் த்(ர ) அறிவித்தார்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1410  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 

ைறயான சம்பாத்தியத்தில் ஒ  ேபாீச்சம் பழத்தின் மதிப் க்குத் தர்மம் ெசய்தாேரா.. 
அல்லாஹ் பாிசுத்தமானவற்ைறத் தவிர ேவெறைத ம் ஏற் க் ெகாள்வதில்ைல - அைத 
நிச்சயமாக அல்லாஹ் தன் ைடய வல  கரத்தால் ஏற் , பிறகு நீங்கள் உங்களின் 
குதிைரக் குட் ைய வளர்ப்ப  ேபான்  அதன் நன்ைமைய மைலேபால் உய ம் 
அள க்கு வளர்த்  வி வான்."  
 
அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1411  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ெசய் ங்கள்! ஏெனனில் உங்களிைடேய ஒ  காலம் வ ம். அப்ேபா  ஒ வன் 
தன் ைடய தர்மப் ெபா ைள எ த் க் ெகாண்  அைலவான்; அைதப் ெப வதற்கு 
யா ம் இ க்க மாட்டார். அப்ேபா  ஒ வன், ேநற்ேற இைத நீ ெகாண்  
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வந்தி ந்தாலாவ  நான் வாங்கியி ப்ேபன்; இன்ேறா அ  எனக்குத் 
ேதைவயில்ைலேய! என் ம் கூ வான்."  
 
ஹாாிஸா இப்  வஹ்ப்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1412  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ெசல்வம் ெப ம்க் ெகாழிக்காதவைர ம ைம நாள் ஏற்படா . எந்தள க்ெகனில் 
அந்நாளில் ெபா ைடயவன் தன் ைடய தர்மத்ைத யார்தான் வாங்கப் ேபாகிறார் 
என்  கவைல ெகாள்வான். ேம ம், யாாிடமாவ  அைதக் ெகா க்க ைனந்தால் 
அவன் எனக்குத் ேதைவயில்ைல என்  கூ வான்."  
 
அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1413  
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அதீ இப்  ஹாத்திம்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்க டன் இ ந்ேதன். அப்ேபா  அங்கு இ வர் வந்தனர். அவர்களில் 
ஒ வர் தம் வ ைமையப் பற்றி ைறயிட்டார். மற்ெறா வர் வழிப்பறி பற்றி 

ைறயிட்டார். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'வழிப்பறி என்ப  அாிதாக, வணிக 
ஒட்டகங்கள் (மதீனாவி ந் ) மக்காவைர காவலாின்றிச் ெசல் ம்ேபா  மட் ேம 
நடக்கும். ஆனால் வ ைமேயா (ஒ  காலத்தில் ற்றாக விலகும்). நிச்சயமாக 
உங்களில் ஒ வர் தர்மத்ைத எ த் க் ெகாண்  அைலவான். அைத வாங்குவதற்கு 
எவ ம் இ க்கமாட்டான். அந்நிைல ஏற்படாத வைர ம ைம ஏற்படா . பிறகு 
உங்களிெலா வன் அல்லாஹ்வின் ன்னிைலயில் நிற்பான். அவ க்கும் 
அல்லாஹ் க்குமிைடேய திைர மி க்கா ; ெமாழி ெபயர்ப்பாள ம் 
இ க்கமாட்டான். அப்ேபா  (அல்லாஹ்,) 'நான் உனக்குப் ெபா ைளத் 
தரவில்ைலயா?' எனக் ேகட்க அவன் 'ஆம்' என்பான். பிறகு உன்னிடம் ஒ  தைர 
நான் அ ப்ப வில்ைலயா? எனக் ேகட்ட ம் அவன் 'ஆம்" என்  கூறிவிட் த் 
தன் ைடய வலப்பக்கம் பார்ப்பான். அங்கும் நரகேம காட்சியளிக்கும். எனேவ, 
ேபாீச்சம் பழத்தின் ஒ  சிறிய ண்ைட தர்மம் ெசய்தாவ  அ ம் 
கிைடக்கவில்ைலெயனில் ஒ  நல்ல வார்த்ைதயின் லமாவ  அந்த நரகத்தி ந்  
உங்கைளக் காத் க் ெகாள் ங்கள்" எனக் கூறினார்கள்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1414  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
மக்களிைடேய ஒ  காலம் வ ம். அப்ேபா  ஒ வன் தர்மப் ெபா ளான தங்கத்ைத 
எ த் க் ெகாண்  அைலவான். அைதப் ெப வதற்கு யா ம் இ க்கமாட்டார்கள். 
ேம ம் ஆண்கள் குைறந்  ெபண்கள் அதிகமாவதால் ஓர் ஆணிடம் அபயம் 
ேத யவர்களாக, நாற்ப  ெபண்கள் அவைன பின்ெதாடர்வார்கள்.  
 
அ  ஸா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1415  

அ  மஸ் த்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
பற்றிய இைறவசனம் அ ளப்பட்ட ம் (தர்மம் ெசய்வதற்காகப் ெபா ள் ேத ) நாங்கள் 
கூ  ேவைல ெசய்யலாேனாம். அப்ேபா  ஒ வர் அதிகப் ெபா ைளத் தர்மம் ெசய்தார். 
மக்கள், 'அவர் பிறர் பாராட்ட ேவண் ெமன்  ெசய்கிறார்' எனக் கூறினார்கள். பிறகு 

ghfk;-2 24.]fhj;jpd; rl;lq;fs;

Visit: www.tamilislam.webs.com



இன்ெனா வர் ஒ  ஸா  தானியங்கைளத் தர்மம் ெசய்தார். அப்ேபா  மக்கள் 'இவாின் 
ஸா  (குைறந்த அள  தானியம்) அல்லாஹ் க்குத் ேதைவயில்ைல' எனக் 
கூறலானார்கள். அப்ேபா  'இ(ம் னாஃபிக்கான)வர்கள் நம்பிக்ைகயாளர்களில் 
தாராளமாகத் தர்மம் ெசய்பவர்கைள ம் (ேவ  ெபா ள் எ மில்லாததால்) தங்கள் 
உைழப்ைபத் தானமாகக் ெகா ப்பவர்கைள ம் குைற கூறி, ஏளன ம் ெசய்கிறார்கள். 
இவர்கைள அல்லாஹ் ஏளனம் ெசய்கிறான். இவர்க க்கு ேநாவிைன த ம் 
ேவதைன ம் உண் " என்ற (தி க்குர்ஆன் 09:79) வசனம் அ ளப்பட்ட .  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1416  

அ  மஸ் த்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அவர்கள் எங்களிடம் தர்மம் ெசய்ய ேவண் ம் என ஏவினால் எங்களில் ஒ வர் கைடத் 
ெத க்குச் ெசன்  கூ  ேவைல ெசய் , இரண்  ைகயள  தானியம் சம்பாதித்  
(அைதத் தர்மம் ெசய் ) வி வார். ஆனால் இன்ேறா எங்களில் சிலாிடம் ஓர் இலட்சம் 
(திர்கம்◌ஃ தீனார்) வைர உள்ளன.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1417  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
பழத்தின் சி  ண்ைடேய ம் (தர்மம்) ெசய்  நரகத்தி ந்  (உங்கைளப்) 
பா காத் க் ெகாள் ங்கள்.  
 
அதீ இப்  ஹாத்திம்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1418  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ெபண்மணி தன் ைடய இரண்  ெபண் குழந்ைதக டன் யாசித்த வண்ணம் வந்தார். 
என்னிடம் அப்ேபா  ஒ  ேபாீச்சம் பழத்ைதத் தவிர ேவ  எ ம் இல்ைல. எனேவ, 
அைத அவாிடம் ெகா த்ேதன். அவர் அைத இரண்டாகப் பங்கிட்  இரண்  
குழந்ைதக க்கும் ெகா த் விட்டார். அவர் அதி ந்  சாப்பிடவில்ைல. பிறகு அவர் 
எ ந்  ெசன்றார். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்தார்கள். நான் 
அவர்களிடம் இச்ெசய்திையக் கூறிய ம் அவர்கள், 'இவ்வா  பல ெபண் 
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குழந்ைதகளால் ேசாதிக்கப்ப கிறவ க்கு அக்குழந்ைதகள் நரகத்தி ந்  அவைரக் 
காக்கும் திைரயாக ஆவார்கள்" எனக் கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1419  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந் , 'இைறத் தர் அவர்கேள! அதிக நன்ைம ள்ள தர்மம் 
எ ?' எனக் ேகட்டார். 'நீர், ஆேராக்கிய ள்ளவராக ம் ெபா ள் ேதைவ 
உைடயவராக ம், வ ைமையப் பயப்ப பவராக ம் ெசல்வத்தில் ஆைச 
உள்ளவராக ம் இ க்கும் நிைலயில் தர்மம் ெசய்வேத அதிக நன்ைம ள்ளதாகும். 
எனேவ (தர்மம் ெசய்வைத) உயிர் ெதாண்ைடக் குழிைய ெந ங்கும் வைர 
தாமதப்ப த்த ேவண்டாம். அந்நிைலயில் இன்னா க்கு இவ்வள ; இன்னா க்கு 
இவ்வள  என்  கூ வதி ம் அர்த்தமில்ைல. ஏெனனில் அப்ேபா  உம் ைடய 
ெபா ள்கள் மற்றவர்க க்ெகன்  ஆம்விட் க்குேம!' என்  இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1420  
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ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அவர்களின் மைனவியாில் ஒ வர் நபி(ஸல்) அவர்களிடம், 'உங்களின் மரணத்திற்குப் 
பின் எங்களில் யார் த ல் வந்  உங்கைளச் ேசர்வார்?' எனக் ேகட்டதற்கு, 
'உங்க ள் ைக நீளமானவேர!' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 
உடேன அவர்கள் ஒ  குச்சிைய எ த் த் தங்களின் ைககைள அளந்  பார்த்தேபா  
ஸவ்தா(ர )வின் ைககேள மிக ம் நீளமானைவயாக இ ந்தன. (ைஸனப்(ர ) இறந்த) 
பிறகுதான் ைக நீளமானவர் என்ப , அதிகம் தர்மம் ெசய்பவைரக் குறிக்கிற  என்பைத 
அறிந்ேதாம். (ைஸனப்) அவ்வா  அதிகம் தர்மம் ெசய்பவராக இ ந்தால்தான் 
நபி(ஸல்) அவர்கைள த ல் அைடந்தார். ேம ம் அவர் தர்மம் ெசய்வைத (மிக ம்) 
வி ம்பக் கூ யவராக ம் இ ந்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 24, எண் 1421  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
காலத்தில்) ஒ வர் நான் தர்மம் ெசய்யப் ேபாகிேறன் எனக் கூறிக் ெகாண்  (இரவில்) 
தர்மத் டன் ெவளிேய வந்  (ெதாியாமல்), ஒ  தி டனிடம் ெகா த் விட்டார். 

ghfk;-2 24.]fhj;jpd; rl;lq;fs;

Visit: www.tamilislam.webs.com



காைலயில் மக்கள், இன்றிர  தி ட க்குத் தர்மம் வழங்கப்பட் ள்ள  எனப் ேபசிக் 
ெகாண்டனர். (இைதக் ேகட்ட) அவர், அல்லாஹ்ேவ! உனக்ேக சகல க ம். (நாைள) 
நான் தர்மம் ெசய்ேவன் என்  கூறினார். ம நாள் அவர் தர்மத் டன் (இரவில்) ெவளி 
வந்  அைத ஒ  விபச்சாாியிடம் ெகா த் விட்டார். ம நாள் காைல மக்கள், 
இன்றிர  விபச்சாாிக்குத் தர்மம் ெகா க்கப்பட் ள்ள  எனப் ேபசினர். (இைதக் 
ேகட்ட) அவர் அல்லாஹ்ேவ! விபச்சாாிக்குத் தர்மம் ெசய்ததற்காக உனக்ேக சகலப் 

க ம்! (நாைள ம்) நான் தர்மம் ெசய்ேவன்! எனக் கூறினார். ( ன்றாம் நாள்) அவர் 
தர்மத் டன் ெவளிவந்  ஒ  பணக்காரனின் ைகயில் ெகா த் விட்டார். காைலயில் 
மக்கள், பணக்கார க்கு ஸதகா ெகா க்கப்பட்டள்ள  எனப் ேபசினர். உடேன அவர், 
அல்லாஹ்ேவ! தி டனி ம் விபச்சாாியிட ம் ெசல்வந்தனிட ம் தர்மம் 
ெகா த்ததற்காக உனக்ேக எல்லாப் க ம் எனக் கூறினார். அப்ேபா  ஒ (வான)வர் 
அவாிடம் வந் , நீர் தி ட க்குக் ெகா த்த தர்மம் அவன் தி வைதவிட் த் தி ந்தக் 
காரணமாகலாம். விபச்சாாிக்கு நீ ெகா த்த தர்மம். அவள் விபச்சாரத்தி ந்  
வி படக் காரணமாகக் கூ ம். ெசல்வந்த க்குக் ெகா க்கப்பட்ட தர்மத்தினால் அவன் 
ப ப்பிைன ெபற்  அதனால் அவன் தனக்கு அல்லாஹ் வழங்கியதி ந்  தர்மம் 
ெசய்யக் கூ ம்" எனக் கூறினார்.  
 
அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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ஹஜ் 

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1529  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மதீனாவ வாசிக க்கு ல்ஹுைலஃபாைவ ம் ஷாம் வாசிக க்கு 
ஜுஹ்◌ஃபாைவ ம் யமன் வாசிக க்கு யலம்லைம ம் நஜ்த் வாசிக க்கு கர்ைன ம் 
இஹ்ராம் அணி ம் எல்ைலகளாக நிர்ணயித்தார்கள். இவ்ெவல்ைலகள் இவர்க க்கும் 
ஹஜ் உம்ரா க்காக இவ்வழிேய வ பவர்க க்கும் உாியனவாகும். இந்த 
வைரய க்கப்பட்ட எல்ைலக க்குள் இ ப்பவர்கள், தாம் வசிக்குமிடத்திேலேய 
எங்ேக ம் இஹ்ராம் அணிந்  ெகாள்ளலாம் என் ம் மக்கவாசிகள் மக்காவிேலேய 
இஹ்ராம் அணிந்  ெகாள்ளலாம் என் ம் கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1527  
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என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"மதீனா வாசிகள் ல்ஹுைல ◌ஃபாவி ந் ம் ஷாம் வாசிகள் மஹ்யஆ எ ம் 
ஜுஹ்◌ஃபாவி ந் ம் நஜ்த் வாசிகள் கர்னி ந் ம் இஹ்ராம் அணிவார்கள்.  
 
என இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"யமன் வாசிகள் யலம்லம் எ மிடத்தி ந்  இஹ்ராம் அணிவார்கள்' என்  
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என நபித்ேதாழர்கள் கூ கிறார்கள்: 
ஆனால், நான் (ேநர யாக) நபி(ஸல்) கூறக் ேகட்கவில்ைல என இப்  உமர்(ர ) 
கூறினார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1526  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மதீனாவாசிக க்கு ல்ஹுைலஃபாைவ ம் ஷாம் வாசிக க்கு 
ஜுஹ்பாைவ ம் ம் நஜ்த் வாசிக க்கு கர் ல் மனா ைல ம் யமன் வாசிக க்க 
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யலம்லைம ம் இஹ்ராம் அணி ம் எல்ைலகளாக நிர்ணயித்தார்கள். இவ்ெவல்ைலகள் 
இவர்க க்கும் ஹஜ் உம்ரா க்காக இவ்வழிேய வ பவர்க க்கும் உாியனவாகும். 
இந்த வைரய க்கப்பட்ட எல்ைலக க்குள் இ ப்பவர்கள், தாம் வசிக்குமிடத்திேலேய 
எங்ேக ம் இஹ்ராம் அணிந்  ெகாள்ளலாம் என் ம் மக்காவாசிகள் மக்காவிேலேய 
இஹ்ராம் அணிந்  ெகாள்ளலாம் என் ம் கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1525  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"மதீனாவாசிகள் ல்ஹுைலஃபாவி ந் ம் ஷாம்வாசிகள் ஜுஹ்◌ஃபாவி ந் ம் 
நஜ்த்வாசிகள் கர்னி ந் ம் இஹ்ராம் அணிவார்கள்."  
 
என இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"யமன்வாசிகள் யலம்லம் எ மிடத்தி ந்  இஹ்ராம் அணிவார்கள்' என்  
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என எனக்குச் ெசய்தி கிைடத்த " என் ம் 
இப்  உமர்(ர ) கூறினார்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1524  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மதீனாவாசிக க்கு ல்ஹுைலஃபாைவ ம் ஷாம் வாசிக க்கு 
ஜுஹ்◌ஃபாைவ ம் நஜ்த்வாசிக க்கு கர் ல் மனா ைல ம் யமன் 'வாசிக க்கு 
யலம்லைம ம் இஹ்ராம் அணி ம் எல்ைலகளாக நிர்ணயித்தார்கள். இவ்ெவல்ைலகள் 
இவர்க க்கும் ஹஜ் உம்ரா க்காக இவ்வழிேய வ பவர்க க்கும் உாியனவாகும். 
இந்த வைரய க்கப்பட்ட எல்ைலக்கு உள்ேள இ ப்பவர்கள். தாம் வசிக்கும் 
இடத்திேலேய இஹ்ராம் அணிந்  ெகாள்ளலாம் என் ம் மக்காவாசிகள் 
மக்காவிேலேய இஹ்ராம் அணிந்  ெகாள்ளலாம் என் ம் கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1523  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
யமன் வாசிகள் (ஹஜ்ஜுக்குத் ேதைவயான) ெபா ள்கைளச் ேசகாிக்காமல் ஹஜ்ஜுக்கு 
வ வார்கள்; ேம ம் நாங்கள் இைறவன் மீ  நம்பிக்ைக ைவத் ள்ேளாம் என் ம் 
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கூ வார்கள். மக்கா வந்தைடந்தால் மக்களிடம் யாசகம் ேகட்பார்கள். இ  குறித்ேத 
அல்லாஹ் (ஹஜ்ஜுக்குத் ேதைவயான) ெபா ட்கைளச் சித்தப்ப த்தி ைவத் க் 
ெகாள் ங்கள், நிச்சயமாக இவ்வா  சித்தப்ப த்தி ைவப்பவற் ள் மிக ம் 
நன்ைமயான  தக்வா (என் ம் பயபக்திேய) ஆகும்" என்ற வசனத்ைத இறக்கினான்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1522  

ைஸத் இப்  ஜுைபர் அறிவித்தார்.  
 
நான் அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) ட் ற்கு வந்ேதன். ஒ  கூடாரம்தான் அவாின் 

டாக இ ந்த . நான் அவாிடம் உம்ரா க்காக எந்த இடத்தி ந்  இஹ்ராம் 
அணிவ  கூ ம்? எனக் ேகட்ேடன். அதற்கு, 'நஜ்த் வாசிகள் கர்ன் எ ம் 
இடத்தி ந் ம் மதீனா வாசிகள் ல் ஹுைலஃபாவி ந் ம் ஷாம் வாசிகள் 
ஜுஹ்◌ஃபாவி ந் ம் இஹ்ராம் அணிய ேவண் ெமன நபி(ஸல்) அவர்கள் 
நிர்ணயித்தார்கள்" என இப்  உமர்(ர ) பதிலளித்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1521  
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என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"உட ற  மற் ம் பாவமான ெசயல்களில் ஈ படாமல் ஒ வன் அல்லாஹ் க்காகேவ 
ஹஜ் ெசய்தால் அவன் அவ ைடய தாய் அவைனப் ெபற்ெற த்த நாளில் இ ந்தைதப் 
ேபான்  (பாவமறியாயப் பாலகனாகத்) தி ம் வான்."  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1520  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"இைறத் தர் அவர்கேள! இைறவழியில் ேபார் ாிவைதேய நாங்கள் சிறந்த ெசயலாகக் 
க கிேறாம்; எனேவ நாங்க ம் ஜிஹாத் ெசய்யலாமா?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கு 
நபி(ஸல்) அவர்கள் '(அவ்வா ) இல்ைல. எனி ம் (ெபண்க க்குச்) சிறந்த ஜிஹாத் 
பாவச் ெசயல் எ ம் கலவாத ஹஜ் தான்" என்றார்கள்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1519  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"ெசயல்களில் சிறந்த  எ ?' என்  நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்கப்பட்ட . 
'அல்லாஹ்ைவ ம் அவ ைடய தைர ம் நம் வ " என்றார்கள். 'அதற்குப் பிறகு எ  
(சிறந்த )?' எனக் ேகட்கப்பட்டேபா , 'இைறவழியில் ேபார் ாிதல்" என்றார்கள். 
'அதற்குப் பிறகு எ  (சிறந்த ?)' எனக் ேகட்கப்பட்டேபா  'பாவச் ெசயல் எ ம் 
கலவாத ஹஜ்" என்  பதிலளித்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1518  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"இைறத் தர் அவர்கேள! நீங்கள் அைனவ ம் உம்ரா ெசய்  விட்டீர்கள்; நான் மட் ம் 
உம்ரா ெசய்யவில்ைல' எனக் கூறிேனன். உடேன நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அப் ர் 
ரஹ்மாேன! உம் ைடய சேகாதாிைய அைழத் ச் ெசன்  அவ டன் தன்யீமி ந்  
உம்ரா ெசய் விட்  வா ம்" என்றார்கள். அப் ர் ரஹ்மான் என்ைன ஒட்டகத்தின் 
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ேசண(த் டன் இைணந்த) இ க்ைகயின் பின் பகுதியில் ஏற்றினார்; நான் உம்ரா 
ெசய்ேதன்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1517  

ஸுமாமா இப்  அப்தில்லாஹ் அறிவித்தார்.  
 
அனஸ்(ர ) ஒட்டகச் சிவிைக அைமக்காமல் ஒட்டகத்தின் ேசண(த் டன் இைணந்த) 
இ க்ைகயின் மீேத அமர்ந்  ஹஜ்ஜுக்குச் ெசன்றார்கள். (அவர் ஒட்டகச் சிவிைக 
அைமக்காதற்குக் கஞ்சத்தனம் காரணமில்ைல) ஏெனனில், அவர் கஞ்சராக இ ந்த 
தில்ைல.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் (ஒட்டகச் சிவிைக அைமக்காமல்) ஒட்டகத்தின் ேசண(த் டன் 
இைணந்த) இ க்ைகயின் மீேத அமர்ந்  ஹஜ்ஜுக்குச் ெசன்றதாக ம் அ ேவ 
அவர்களின் ெபாதி சுமக்கும் ஒட்டகமாக ம் இ ந்ததாக ம் அனஸ்(ர ) (எங்க க்கு) 
அறிவித்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1516  
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ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் என் சேகாதரர் அப் ர் ரஹ்மாைன என் டன் அ ப்பி, தன்யீம் 
எ மிடத்தி ந்  இஹ்ராம் அணிந்  உம்ராச் ெசய்ய ஏவினார்கள். ஒட்டகத் 
ெதாட் யில் என்ைன ஏற்றினார்கள்.  
 
ஹஜ்ஜுக்கு வாகனத்ைதத் தயார்ப த் ங்கள். ஏெனனில் அ  இரண்  ஜிஹா களில் 
ஒன்றாகும் என்  உமர்(ர ) கூறினார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1515  

ஜாபிர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 

ல்ஹுைலஃபாவில் வாகனம் சாியாக நிைலக்கு வந்த பிறகுதான் நபி(ஸல்) இஹ்ராம் 
அணிந்தார்கள்.  
 
இைதப் ேபான்  அனஸ்(ர ) ம் இப்  அப்பாஸ்(ர ) ம் அறிவித்தார்கள்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1514  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ல்ஹுைலஃபாவில் தம் வாகனத்தில் அமர்ந்தார்கள். அவர்கைள 
ஏற்றிக் ெகாண்  வாகனம் சாியாக நின்றேபா  இஹ்ராம் அணிந்  தல்பியாக் 
கூறியைத பார்த்ேதன்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1513  

அப் ல்லாஹ் இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
◌ஃபழ்ல்(ர ) நபி(ஸல்) அவர்க க்குப் பின் (ஒட்டகத்தில்) அமர்ந்  
ெகாண் ந்தேபா  'கஸ்அம்' எ ம் ேகாத்திரத்ைத சார்ந்த ஒ  ெபண் வந்தார். 
உடேன ◌ஃபழ்ல் அப்ெபண்ைணப் பார்க்க அப்ெபண் ம் இவைரப் பார்த்தார். 
(இைதக் கவனித்த நபி(ஸல்) அவர்கள்) ◌ஃபழ் ன் கத்ைத ேவ  திைசயில் 
தி ப்பினார்கள். பிறகு அப்ெபண் நபி(ஸல்) அவர்கைள ேநாக்கி, 'இைறத் தர் 
அவர்கேள! நிச்சயமாக அல்லாஹ் தன் அ யார்களின் மீ  ஹஜ்ைஜக் 
கடைமயாக்கி ள்ளான். ஆனால் என் ைடய வய  திர்ந்த தந்ைதயால் பயணிக்க 
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யா . எனேவ நான் அவ க்குப் பகரமாக ஹஜ் ெசய்யலாமா? எனக் ேகட்டார். 
நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ஆம்!" என்றார்கள். இ  இ தி ஹஜ்ஜில் நிகழ்ந்த .  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1530  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மதீனா வாசிக க்கு ல்ஹுைலஃபாைவ ம் ஷாம் வாசிக க்கு 
ஜுஹ்◌ஃபாைவ ம் நஜ்த் வாசிக க்கு கர் ல் மனா ைல ம் யமன் வாசிக க்கு 
யலம்லைம ம் இஹ்ராம் அணி ம் எல்ைலகளாக நிர்ணயித்தார்கள். இவ்ெவல்ைலகள் 
இவர்க க்கும் ஹஜ் உம்ரா க்காக இவ்வழிேய வ பவர்க க்கும் உாியனவாகும்; 
இந்த வைரய க்கப்பட்ட எல்ைலக க்குள் இ ப்பவர்கள், தாம் வசிக்குமிடத்திேலேய 
எங்ேக ம் இஹ்ராம் அணிந்  ெகாள்ளலாம் என் ம் மக்காவாசிகள் மக்காவிேலேய 
இஹ்ராம் அணிந்  ெகாள்ளலாம் என் ம் கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1532  
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அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ல்ஹுைலஃபாவில் கற்கள் நிைறந்த இடத்தில் தம் ஒட்டகத்ைத 
அமர ைவத் , அங்ேகேய (இரண்  ரக்அத்கள்) ெதா தார்கள்.  
 
இப்  உமர்(ர ), இ  ேபான்ேற ெசய்வார் என நாஃபிஉ கூ கிறார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1533  

அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ஷஜரா எ ம் இடத்தின் வழியாக (மதீனாவி ந் ) 
ெவளிேய வார்கள். தி ம் ம்ேபா  அர்ரஸ் எ ம் இடத்தின் வழியாக 
(மதீனாவி ள்) ைழவார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள் மக்கா க்கு ெசல் ம்ேபா  
ஷஜராவி ள்ள பள்ளிவாச ல் ெதா வார்கள். அங்கி ந்  தி ம் ம்ேபா  பத் ல் 
வாதியி ள்ள ல்ஹுைலஃபாவில் ெதா விட்  வி ம் வைர அங்ேகேய 
தங்குவார்கள்.  

 

ghfk;-2 25.`[;

Visit: www.tamilislam.webs.com



பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1534  

உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"என் ைடய இைறவனிடத்தி ந்  வரக்கூ ய(வான)வர் இன்றிர  வந்த  'இந்த 
அபிவி த்தி மிக்க பள்ளத்தாக்கில் ெதா ராக! இன் ம் ஹஜ்ஜுடன் உம்ராைவச் 
ேசர்த் விட்டதாக ெமாழி ராக!' எனக் கட்டைளயிட்டார்" என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் 
அகீக் எ ம் பள்ளத்தாக்கில் கூற, ேகட்ேடன்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1535  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
பத் ல் வாதியி ள்ள ல்ஹுைலஃபாவில் அர்ரஸ் எ மிடத்தில் நபி(ஸல்) 
அவர்கள் இ ந்தேபா  கன  கண்டார்கள்; (அக்கனவில்) 'நீங்கள் அபிவி த்தி மிக்க 
அழகிய பள்ளத்தாக்கில் இ க்கிறீர்கள்" என்  (வானவரால்) கூறப்பட்ட .  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் அர்ரஸ் எ மிடத்ைதத் ேதர்  ெசய்த  ேபால் இப்  உம ம் 
அங்ேகேய தம் ஒட்டகத்ைத உட்கார ைவப்பார். அவாின் மகன் ஸா ம் அவ்வாேற 
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ெசய்வார். அர்ரஸ் எ மிடம் பத் ல் வாதியி ள்ள பள்ளி வாச ன் கீழ்ப் றத்தில் 
சாைலக்கும் மக்கள் தங்குமிடத்திற்கும் ந வி ள்ள  என்  ஸா இப்  உக்பா 
கூ கிறார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1536  

யஃலா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்க க்கு வஹீ (இைறச்ெசய்தி) (இைறச்ெசய்தி) வ ம்ெபா  எனக்குக் 
காட் ங்கள் என்  உமர்(ர ) அவர்களிடம் ேகட்ேடன். நபி(ஸல்) அவர்க ம் 
அவர்களின் ேதாழர்களில் சில ம் ஜிஇர்ரானா எ மிடத்தில் இ ந்தேபா  ஒ வர் 
வந்  'இைறத் தர் அவர்கேள! ந மணம் சிய நிைலயில் உம்ரா க்காக இஹ்ராம் 
அணிந்தவர் பற்றி என்ன கூ கிறீர்கள்?' என்  ேகட்டார். நபி(ஸல்) அவர்கள் சற்  
ேநரம் ெமௗனமாக இ ந்தார்கள். அப்ேபா  அவர்க க்கு வஹீ (இைறச்ெசய்தி) 
(இைறச்ெசய்தி) வந்த . உமர்(ர ) என்ைன ைசைக ெசய்  அைழத்த ம் நான் 
ெசன்ேறன். நபி(ஸல்) அவர்க க்கு நிழல் த வதற்காக ஒ  ணி கட்டப்பட் ந்த . 
அத் ணிக்குள் நான் தைலைய ைழத்ேதன். நபி(ஸல்) அவர்கள் கம் சிவந்த 
நிைலயில் குறட்ைடவிட் க் ெகாண் ந்தார்கள். பிறகு (சிறி  சிறிதாக) அந்த நிைல 
மாறிய . அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் 'உம்ராைவப் பற்றிக் ேகட்டவர் எங்ேக?' 
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என்றார்கள். ேகட்ட மனிதர் அைழத்  வரப்பட்டார். அவாிடம் 'உம் மீ ள்ள 
ந மணத்ைத ன்  ைற க ராக! ைதக்கப்பட்ட உைடகைளக் கைள ராக! 
உம் ைடய ஹஜ்ஜில் ெசய்வ  ேபான்ேற உம் ைடய உம்ராவி ம் ெசய் ராக!" 
என்  கூறினார்கள்.  
 
" ம் ைற க வச் ெசான்ன  நன்கு சுத்தப்ப த்தவா?' என்  (அறிவிப்பாளரான) 
அதா(ரஹ்) அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அவர் 'ஆம்!" என்றார்" என இப்  ஜுைரஜ் 
கூ கிறார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1537  

ஸயீத் இப்  ஜுைபர் அறிவித்தார்.  
 
இப்  உமர்(ர ) (இஹ்ராம் அணிந்த நிைலயில், ந மண எண்ெணய் சாமல் 
ந மணமற்ற) ஆ வ் எண்ெணய்ையப் சியதாக இப்ராஹீமிடம் நான் கூறியேபா , 
'அவர் என்ன ெசால்வ ? (இ  நபி(ஸல்) அவர்களின் நைட ைறக்கு மாற்றமா 
இ க்கிறேத) என்றார். (ேம ம் ெதாடர்ந் ) நபி(ஸல்) அவர்கள் இஹ்ராம் 
அணிந்தி க்கும் ெபா  அவர்களின் தைலயின் வம்ட் ல் பார்த்த ந மண 
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எண்ெணய்யின் மி மி ப்  நான் இன்  பார்ப்ப  ேபா ள்ள  என்  ஆயிஷா(ர ) 
கூறியி க்கிறாேர' என இப்ராஹீம் கூறினார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1539  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இஹ்ராம் அணி ம் ேநரத்தில், நபி(ஸல்) அவர்கள் இஹ்ராம் அணிவதற்காக நான் 
ந மணம் சிேனன். இ ேபால் இஹ்ராமி ந்  வி ப ம்ேபா  கஅபாைவ வலம் 
வ வதற்கு ன்னால் ந மணம் சுேவன்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 25, எண் 1540  

அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் தம் யில் களிம்  தடவியி ந்த நிைலயில் தல்பியாக் கூறியைதக் 
ேகட்ேடன்.  
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உம்ரா 

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1773  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"ஓர் உம்ரா ெசய்வ  ம  உம்ரா வைரயி ள்ள பாவங்களின் பாிகாரமாகும். ஏற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜுக்கு, ெசார்க்கத்ைதத் தவிர ேவ  கூ யில்ைல."  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1774  

இப்  ஜுைரஜ் அறிவித்தார்.  
 
இக்ாிமா இப்  கா த் ஹஜ்ஜுக்கு ன் உம்ரா ெசய்வ  பற்றி இப்  உமர்(ர ) 
அவர்களிடம் ேகட்டதற்குவர் 'குற்றமில்ைல' என்றார்.  
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ேம ம், 'நபி(ஸல்) அவர்கள் ஹஜ் ெசய்வதற்கு ன் உம்ராச் ெசய்தார்கள்' என்  இப்  
உமர்(ர ) கூறினார் என் ம் இக்ாிமா கூ கிறார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1775  

ஜாஹித்(ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்:  
 
நா ம் உர்வா இப்  ஸுைப ம் மஸ்ஜி (ன் நப )க்குச் ெசன்ேறாம். அங்ேக 
ஆயிஷா(ர ) அவர்களின் அைறக்க ேக அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) 
அமர்ந்தி ந்தார்கள். அப்ேபா  மக்கள் மஸ்ஜிதில் ஹர் ெதா ைகைய நிைறேவற்றிக் 
ெகாண் ந்தனர். நாங்கள் அவர்களிடம் மக்களின் இந்தத் ெதா ைகையப் பற்றிக் 
ேகட்ேடாம். அதற்கவர்கள், 'இ  பித்அத்!" என்றார்கள்! (காரணம் இப்  உமர்(ர ) 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ஹர் ெதா தைதப் பார்த்ததில்ைல). பிறகு, 'நபி(ஸல்) அவர்கள் 
எத்தைன உம்ராக்கள் ெசய் ள்ளார்கள்?' என உர்வா(ரஹ்) ேகட்டார்கள். அதற்கவர்கள் 
'நான்கு, அவற்றில் ஒன்ைற ரஜப் மாதத்தில் ெசய்தார்கள்!" என்றார்கள்.  
 
நாங்கள் அவர்களின் இக்கூற்ைற ம க்க வி ம்பவில்ைல.  
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இதற்கிைடேய அைறயில் உம் ல் மினீன் ஆயிஷா(ர ) பல் லக்கும் சப்தத்ைதக் 
ேகட்ேடாம் அப்ேபா  உர்வா(ரஹ்), 'அன்ைனேய! இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் தாேய! 
அ  அப்திர் ரஹ்மான் (இப்  உமர்(ர )) அவர்கள் கூ வைதச் ெசவிேயற்றீர்களா?' 
எனக் ேகட்டார். 'அவர் என்ன கூ கிறார்?' என ஆயிஷா(ர ) ேகட்ட ம். 'நபி(ஸல்) 
அவர்கள் நான்கு உம்ராக்கள் ெசய் ள்ளார்கள். அவற்றில் ஒன்  ரஜப் மாதத்தில் 
நடந்த !" என்  கூ கிறார்!" என்றார். ஆயிஷா(ர ), 'அ  அப்திர் ரஹ்மா க்கு 
அல்லாஹ் க ைண ாிவானாக! நபி(ஸல்) அவர்கள் உம்ரா ெசய் ம் ேபாெதல்லாம் 
அவர்க டன் அவ ம் இ ந்தி க்கிறார்; (மறந் விட்டார் ேபா ம்!) நபி(ஸல்) 
அவர்கள் ரஜப் மாதத்தில் உம்ரா ெசய்தேத இல்ைல!" எனக் கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1777  

உர்வா இப்  ஸுைபர்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
"ஆயிஷா(ர ) அவர்களிடம் நான் (நபி(ஸல்) அவர்களின் உம்ரா பற்றிக்) ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், 'நபி(ஸல்) அவர்கள் ரஜப் மாதத்தில் உம்ரா ெசய்யவில்ைல!" 
என்றார்கள்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1778  

கதாதா(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
"நபி(ஸல்) அவர்கள் எத்தைன உம்ராக்கள் ெசய் ள்ளார்கள்?' என நான் அனஸ்(ர ) 
அவர்களிடம் ேகட்டதற்க அவர், 'நான்கு (உம்ராக்கள் ெசய் ள்ளார்கள்); அைவ: 
ஹுைதபிய்யா எ மிடத்தில் ல்கஅதா மாதத்தில், இைணைவப்ேபார் த த்தேபா  
ெசய்யச் ெசன்ற ; இைணைவப்ேபா டன் ெசய்த சமாதான ஒப்பந்தப்ப , அ த்த 
ஆண்  ல்கஅதா மாதத்தில் ெசய்த ; அ த்  'ஜிர்இர்ரானா' என்ற இடத்தி ந்  
ஒ  ேபாாின்... அ  ஹுைனன் ேபார் என்  க கிேறன்.. கனீமத்ைதப் பங்கிட்ட 
ெபா  ெசய்த ; (நபி(ஸல்) அவர்களின் ஹஜ்ஜில் அடங்கியி ந்த உம்ராைவ ம் 
ேசர்த்  நான்கு உம்ராக்கள்!)" பிறகு 'எத்தைன ஹஜ் ெசய்தி க்கிறார்கள்?' என்  நான் 
ேகட்டதற்கு, 'ஒ  ஹஜ்தான்!" என்றார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1779  
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அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் த ல், இைணைவப்ேபார் (ஹுைதபிய்யாவில் அவர்கைளத்) 
த த் விட்டேபா  உம்ரா க்காக ெசன்றி ந்தார்கள். பிறகு, அ த்த ஆண்  (அேத) 
ஹுைதபிய்யாவி ந்  உம்ராைவ நிைறேவற்றினார்கள்; பிறகு ல்கஅதா மாதத்தில் 
உம்ரா ெசய்தார்கள்; அ த் , ஹஜ்ஜுடன் ஓர் உம்ரா ெசய்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1780  

ஹம்மாம்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் நான்கு உம்ராக்கைள ம் ல்கஅதா மாதத்திேலேய ெசய்தார்கள்; 
ஹஜ்ஜுடன் ெசய்த உம்ராைவத் தவிர!  
 
அைவ, ஹுைதபிய்யா (என் மிடத்தில் அவர்கள் த க்கப்பட்ட ேபா ) ெசய்யச் 
ெசன்ற உம்ரா ம், அதற்க த்த ஆண் ன் உம்ரா ம், ஹுைனன் ேபாாில் கிைடத்த 
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ேபார்ச் ெசல்வங்கைளப் பங்கு ைவத்த இடமான 'ஜிஇர்ரானா'வி ந்  ெசய்த 
உம்ரா ம், ஹஜ்ஜுடன் ெசய்த உம்ரா ம் ஆகும்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1781  

அ  இஸ்ஹாக்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
மஸ் க், அதா, ஜாஹித்(ரஹ் - அைலஹிம்) ஆகிய வாிட ம் (நபி(ஸல்) அவர்கள் 
ெசய்த உம்ராைவப் பற்றி) ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் அனைவ ம், 'நபி(ஸல்) 
அவர்கள் அைனவ ம், 'நபி(ஸல்) அவர்கள் ஹஜ் ெசய்வதற்கு ன்னர் ல்கஅதாவில் 
உம்ரா ெசய் ள்ளார்கள்!" என்  கூறினர்.  
 
ேம ம், 'நபி(ஸல்) அவர்கள் ஹஜ் ெசய்வதற்கு ன்  ல்கஅதாவில் (ெவௗ;ேவ  
ஆண் களில்) இரண்  ைற உம்ரா ெசய் ள்ளார்கள்!" என பராஉ இப்  
ஆ ப்(ர ) கூற ேகட் ள்ேளன்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1782  
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இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் அன்ஸாாிப் ெபண்களில் ஒ வாிடம்... 'இப்  அப்பாஸ்(ர ) 
அப்ெபண்ணின் ெபயைரக் குறிப்பிட்டார்கள். நான் அைத மறந் விட்ேடன்!" என 
அவாிடமி ந்  அறிவிக்கும் அதா(ரஹ்) கூறினார்.. 'நீ ஏன் எங்க டன் ஹஜ் 
ெசய்யவில்ைல?' எனக் ேகட்டார்கள். அதற்கவர், 'எங்களிடம் இ ந்த, தண்ணீர் 
ெகாண்  வ வதற்கான ஓர் ஒட்டகத்தில் இன்னாாின் தந்ைத ம் அவாின் மக ம் 
(என் ைடய கணவ ம் மக ம்) ஏறிச் ெசன் விட்டனர்; இன்ெனா  
ஒட்டகத்ைதவிட் ச் ெசன் ள்ளனர்; அதன் லம் நாங்கள் தண்ணீர் எ த் க் 
ெகாண் க்கிேறாம்!" என்றார். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள் 'ரமளான் வந் விட்டால் 
அதில் நீ உம்ரா ெசய்வாயாக! ஏெனனில், ரமளானில் உம்ரா ெசய்வ  ஹஜ்ஜாகும்!' 
எனக் கூறினார்கள்; அல்ல  அ  ேபான்ற க த்ைதக் கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1783  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் ( ல்கஅதாைவப் ர்த்தி ெசய் விட் ) ல்ஹஜ்ஜின் பிைறைய 
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எதிர்ேநாக்கியவர்களாக, நபி(ஸல்) அவர்க டன் ஹஜ்ஜுக்குப் றப்பட்ேடாம். 
அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள், 'உங்களில் யார் ஹஜ்ஜுக்கு இஹ்ராம் அணிய 
வி ம் கிறார்கேளா அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கு இஹ்ராம் அணிந்  ெகாள்ளட் ம்; யார் 
உம்ராச் ெசய்ய வி ம் கிறார்கேளா அவர்கள் உம்ரா க்கு இஹ்ராம் அணிந்  
ெகாள்ளட் ம். நான் மட் ம் ப ப்பிராணிையக் ெகாண்  வரவில்ைலயானால் 
உம்ரா க்காக இஹ்ராம் அணிந்தி ப்ேபன்' எனக் கூறினார்கள். எனேவ, எங்களில் 
சிலர் உம்ரா க்காக இஹ்ராம் அணிந்தனர். இன் ம் சிலர் ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் 
அணிந்தனர்; நான் உம்ரா க்காக இஹ்ராம் அணிந்தவர்க ள் ஒ த்தியாேவன். 
அரஃபா நாள் ெந ங்கியவ ம் எனக்கு மாதவிடாய் வந் விட்ட . எனேவ நான் 
நபி(ஸல்) அவர்கள், 'உன் ைடய உம்ராைவவிட் விட்  உன் ைடய தைல ைய 
அவிழ்த் விட் , வாாிக் ெகாண்  ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் அணிந் ெகாள்" 
என்றார்கள்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ஹஸ்ஸபில் தங்குவதற்கான இர  வந்தேபா  என் டன் 
அப் ர்ரஹ்மாைன அ ப்பித் தன்யீம் என்ற இடத்திற்குப் ேபாகச் ெசான்னார்கள். நான் 
என் ைடய வி பட்ட உம்ரா க்குப் பகரமாக மற்ெறா  உம்ரா க்காக இஹ்ராம் 
அணிந்  ெகாண்ேடன்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1784  

அப் ர் ரஹ்மான் இப்  அபீ பக்ர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ஆயிஷா(ர )ைவ வாகனத்தில் ஏற்றிக் ெகாண்  ெசன்  தன்யீம் 
என் மிடத்தில் உம்ரா க்காக இஹ்ராம் அணியச் ெசய்ய ேவண் ம் என எனக்குக் 
கட்டைளயிட்டார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1785  

ஜாபிர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்க ம் அவர்களின் ேதாழர்க ம் ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் 
அணிந்தார்கள். நபி(ஸல்) மற் ம் தல்ஹழ(ர ) ஆகிய இ வைரத் தவிர ேவ  
யாாிட ம் குர்பானிப் பிராணி இல்ைல. யமனி ந்  அலீ(ர ) குர்பானிப் 
பிராணி டன் வந்தார்கள். 'நபி(ஸல்) அவர்கள் எதற்காக இஹ்ராம் அணிந்தார்கேளா 
அதற்காகேவ நா ம் அணிந்ேதன்!" என அவர்கள் கூறினார்கள். அப்ேபா  நபி(ஸல்) 
அவர்கள் குர்பானிப் பிராணி ெகாண்  வராதவர்களிடம், இைத (ஹஜ்ைஜ) உம்ராவாக 
ஆக்கிக் ெகாள் மா ம் வலம்வந் , தைல ையக் குைறத் , இஹ்ராமி ந்  
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வி ப மா ம் கட்டைளயிட்டார்கள். (மக்கள் சிலர்) 'நம் இன உ ப்பில் விந்  
ெசாட் க் ெகாண் க்கும் நிைலயில் (மைனவி டன் கூ ய பின் உடன யாக) நாம் 
மினா க்குச் ெசல்வதா?' என்  ேபசிய ெசய்தி, நபி(ஸல்) அவர்க க்கு எட் ய ம் 
அவர்கள் '(ஹஜ் மாதங்களில் உம்ரா ெசய்ய அ மதி ண்  என) நான் இப்ேபா  
அறிந்தைத ன் கூட் ேய அறிந்தி ந்தால் நான் குர்பானிப் பிராணி ெகாண்  
வந்தி க்க மாட்ேடன்; நான் குர்பானிப் பிராணி மட் ம் ெகாண்  
வந்தி க்கவில்ைலயாயின் இஹ்ராமி ந்  வி பட் ப்ேபன்!" என கூறினார்கள். 
ேம ம், ஆயிஷா(ர ) அவர்க க்கு மாதவிடாய் வந்தி ந்த . எனேவ அவர்கள், 
இைறயில்லம் கஅபாைவ வலம்வ வைதத் தவிர, ஹஜ்ஜின் மற்ெறல்லா 
வழிபா கைள ம் நிைறேவற்றினார்கள். மாதவிடாயி ந்  ய்ைமயைடந்த ம் 
கஅபாைவ வலம்வந்தார்கள். ேம ம் ஆயிஷா(ர ) 'இைறத் தர் அவர்கேள! நான் 
ஹஜ்ைஜ மட் ம் நிைறேவற்றிவிட் ச் ெசல்ல. நீங்கள் (எல்ேலா ம்) ஹஜ்ைஜ ம் 
உம்ராைவ ம் நிைறேவற்றிவிட் ச் ெசல்கிறீர்களா?' என (ஏக்கத் டன்) கூறிய ம், 
நபி(ஸல்) அவர்கள் அப் ர் ரஹ்மான் இப்  அபீ பக்ைர, ஆயிஷா(ர ) அவர்க டன் 
(உம்ரா ெசய்திட இஹ்ராம் அணிவதற்காக) தன்யீம் என்ற இடத்திற்குச் ெசல் மா  
கட்டைளயிட்டார்கள். ஆயிஷா(ர ) ஹஜ் ெசய்த பின், ல்ஹஜ் மாதத்திேலேய 
உம்ராைவ ம் நிைறேவற்றினார்கள்.  
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நபி(ஸல்) அவர்கள் ஜம்ரத் ல் அகபாவில் கல்ெலறிந்  ெகாண் ந்தேபா  
அவர்கைளச் சந்தித்த சுராக்கா இப்  மா க் இப்  ஜுஃஷும்(ர ) 'இைறத் தர் 
அவர்கேள! இ  (ஹஜ் மாதத்தில் உம்ரா ெசய்வ ) உங்க க்கு மட் ள்ள தனிச் 
சட்டமா?' எனக் ேகட்டதற்குவர்கள், 'இல்ைல! இ  எப்ேபாைதக்கும் உாியேத!" என்  
பதிலளித்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1786  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"( ல்கஅதாைவ ர்த்தி ெசய் விட் ) ல்ஹஜ் பிைறைய எதிர் ேநாக்கியவர்களாக, 
நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்க டன் றப்பட்ேடாம். நபி(ஸல்) அவர்கள் 'உம்ரா க்கு 
(மட் ம்) இஹ்ராம் அணிய வி ம் கிறவர் உம்ரா க்காக (மட் ம்) இஹ்ராம் 
அணியட் ம்; ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் அணிய வி ம் கிறவர் ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் 
அணியட் ம்! நான் குர்பானிப் பிராணிையக் ெகாண்  வந்திராவிட்டால் உம்ரா க்காக 
(மட் ம்) இஹ்ராம் அணிந்தி ப்ேபன்!" என்றார்கள். சிலர் உம்ரா க்காக இஹ்ராம் 
அணிந்தனர்; மற் ம் சிலர் ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் அணிந்தனர். நான் உம்ரா க்காக 
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இஹ்ராம் அணிந்தவர்க ள் ஒ த்தியாக இ ந்ேதன். மக்காவில் ைழவதற்கு ன் 
எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்ட . மாதவிடா ள்ள நிைலயிேலேய அரஃபா நாைள ம் 
அைடந்ேதன். நபி(ஸல்) அவர்களிடம் (இ பற்றி) நான் ைறயிட்டேபா , 
'உன் ைடய உம்ராைவவிட் விட் , தைலைய அவிழ்த்  வாாிக் ெகாள்! ேம ம் 
ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் அணிந்  ெகாள்!" என்றார்கள். நான் அவ்வாேற ெசய்ேதன். 

ஹஸ்ஸபில் தங்கும் இர  வந்தேபா , என் டன் அப் ர் ரஹ்மாைன தன்யீம்வைர 
நபி(ஸல்) அவர்கள் அ ப்பினார்கள். அப் ர்ரஹ்மான் தம் ஒட்டகத்தின் பின்னால் 
என்ைன ஏற்றினார். வி பட்ட உம்ரா க்குப் பகரமாக மற்ெறா  உம்ரா க்காக நான் 
இஹ்ராம் அணிந்ேதன்.  
 
"அல்லாஹ் ஆயிஷா(ர ) அவர்க க்கு ஹஜ்ைஜ ம் உம்ராைவ ம் நிைறேவற்றித் 
தந்தான்" என்  அறிவிப்பாளர் உர்வா இப்  ஸுைபர்(ரஹ்) அவர்கள் கூ கிறார்கள்.  
 
"இதற்காக, ஆயிஷா(ர ) குர்பானிேயா, தர்மேமா, ேநான்ேபா பாிகாரமாகச் 
ெசய்யவில்ைல!" என்  மற்ேறார் அறிவிப்பாளர் ஹிஷாம் இப்  உர்வா(ரஹ்) 
அவர்கள் கூ கிறார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1787  
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அஸ்வத்(ரஹ்), கா ம் இப்  ஹம்மத்(ரஹ்) ஆகிேயார் அறிவித்தார்.  
 
ஆயிஷா(ர ) நபி(ஸல்) அவர்களிடம், 'மக்கள் எல்ேலா ம் (ஹஜ், உம்ரா ஆகிய) 
இரண்  வழிபா க டன் தி ம் கின்றனர்; நான் மட் ம் (ஹஜ் என்கிற) ஒேரெயா  
வழிபாட் டன் தி ம் கிேறேன?' எனக் ேகட்டார்கள். அவர்களிடம், 'நீ சற் க் 
காத்தி ந் . (மாதவிடாயி ந் ) ய்ைமயைடந்த ம் தன்யீ க்குச் ெசன்  
(உம்ரா க்காக) இஹ்ராம் அணிந்  ெகாள்! பிறகு எங்கைள இன்ன இடத்தில் வந்  
சந்தித் க் ெகாள்! ஆனால், உம்ரா க்கான நற்கூ  உன் ைடய சிரமத்திற்ேகா, 
ெபா ட் ெசல க்ேகா தக்கவாேற கிைடக்கும்!' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1788  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் ஹஜ்ஜின் மாதங்களில், ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் அணிந் , ஹஜ்ஜுக்குாிய 
கட் ப்பா க டன் (மதீனாவி ந் ) றப்பட் , 'ஸாிஃப்' என் ம் இடத்திற்கு வந்  
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தங்கிேனாம். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் தங்களின் ேதாழர்களிடம், 'ப ப்பிராணி 
ெகாண்  வராமல் ஹஜ்ைஜ உம்ராவாகச் ெசய்ய வி ம் கிறவர் அவ்வாேற ெசய்  
ெகாள்ளட் ம்! ப ப்பிராணி ைவத்தி ப்பவர் அவ்வா  ெசய்ய ேவண்டாம்!' எனக் 
கூறினார்கள்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்களிட ம் அவர்களின் ேதாழர்களில் ஓரள  வசனதி 
பைடத்தவர்களிட ம் ப ப்பிராணிகள் இ ந்தன. எனேவ, அவர்கள் உம்ரா க்ெகனத் 
தனியாக வலம் வரவில்ைல. பிறகு நபி(ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்தேபா  நான் 
அ  ெகாண் ந்ேதன். அவர்கள் 'ஏன் அ கிறாய்?' எனக் ேகட்டார்கள். 'நீங்கள் 
உங்கள் ேதாழர்களிடம் கூறியைத ெசவி ற்ேறன்; ஆனால், நான் உம்ரா 
ெசய்வதி ந்  த க்கப்பட்  விட்ேடன்!" என்ேறன். அதற்கவர்கள் 'என்ன காரணம்?' 
எனக் ேகட்ட ம், 'நான் ெதாழக்கூடா  நிைலைமக்கு ஆளாம்விட்ேடன்! (எனக்கு 
மாதவிடாய் ஏற்பட் விட்ட !) என்ேறன். அவர்கள், 'உனக்ெகான் மில்ைல! நீ 
ஆதமின் ெபண்மக்களில் ஒ த்திேய! அப்ெபண்மக்க க்கு விதிக்கப்பட்டேத உனக்கும் 
விதிக்கப்பட் ள்ள ! எனேவ, ஹஜ் ெசய்பவளாகேவ இ ! அல்லாஹ் உனக்கு (உம்ரா 
ெசய்ய ம்) வாய்ப்பளிக்கக் கூ ம்!" என்றார்கள்.  
 
நாங்கள் ஹஜ்ைஜ த் விட்  மினாவி ந்  றப்ப ம்வைர நான் அப்ப ேய 
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(மாதவிடா டன்) இ ந்ேதன். பிறகு ஹஸ்ஸப் வந்  தங்கியேபா  நபி(ஸல்) 
அவர்கள் அப் ர் ரஹ்மாைன அைழத் , 'உன் ைடய சேகாதாிைய ஹர க்கு 
ெவளிேய அைழத் ப் ேபா! அவள் உம்ரா க்காக இஹ்ராம் அணிந்  ெகாள்ளட் ம்! 
பிறகு நீங்களி வ ம் தவாஃைப த் க் ந நிசியில் வந்தேபா  '(தவாஃைப) த்  
விட்டீர்களா?' என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். நான் 'ஆம்!" என்ேறன். 
நபி(ஸல்) அவர்கள் தங்களின் ேதாழர்களிடம் றப்ப மா  அறிவித்தார்கள். மக்க ம், 
ஸுப்ஹுக்கு ன்ேப தவாஃ ஸ் யாரத் ெசய்தவர்க ம் றப்படத் தயாரான ம் 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மதீனாைவ ேநாக்கிப் பயணமானார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1789  

யஃலா இப்  உமய்யா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ஜிஇர்ரானா என் மிடத்தில் இ க்கும்ேபா  ந மணத்தின் 
அைடயாளேமா அல்ல  மஞ்சள் நிறேமா இ ந்த சட்ைட அணிந்தி ந்த ஒ வர் 
அவர்களிடம் வந் , 'உம்ராவில் நான் என்ன ெசய்ய ேவண் ம் எனக் 
கட்டைளயி கிறீர்கள்?' எனக் ேகட்டார்.  
 

ghfk;-2 26.ck;uh

Visit: www.tamilislam.webs.com



அப்ேபா  அல்லாஹ் நபி(ஸல்) அவர்க க்கு வஹீ (இைறச்ெசய்தி) (இைறச்ெசய்தி) 
அறிவித்தான். எனேவ, நபி(ஸல்) அவர்கள் ேபார்ைவயால் டப்பட்டார்கள். நான் 
நபி(ஸல்) அவர்க க்கு வஹீ (இைறச்ெசய்தி) (இைறச்ெசய்தி) வ வைதப் பார்க்க 
ேவண் ம் என ஆவல் ெகாண் ந்ேதன். உமர்(ர ), 'நபி(ஸல்) அவர்க க்கு 
அல்லாஹ் வஹீ (இைறச்ெசய்தி) (இைறச்ெசய்தி) அ ம்ேபா  அவர்கைளப் பார்க்க 
ேவண் ம் என்  வி ம் கிறாயா?' எனக் ேகட்டார். நான் 'ஆம்' என்ேறன். உடேன 
அவர் (நபி(ஸல்) அவர்கள்) டப்பட் ந்த ஆைடயின் ஒ  றத்ைத நீக்கிய ம் நான் 
நபி(ஸல்) அவர்கைள உற்  ேநாக்கிேனன். அப்ேபா  ஒட்டகத்தின் குறட்ைட ேபான்ற 
சப்தம் அவர்களிடமி ந்  வந்ததாக எண் கிேறன். பிறகு (வஹீயின்) அந்நிைல 
அவர்கைளவிட்  நீங்கிவிட்ட ெபா , அவர்கள், 'உம்ராைவப் பற்றிக் ேகள்வி 
ேகட்டவர் எங்ேக?' எனக் ேகட் விட்  (அவாிடம்), 'உம் ைடய இச்சட்ைடையக் 
கழற்றி ந மணத்தின் அைடயாளத்ைதக் க விவிட் , மஞ்சள் நிறத்ைத ம் 
அகற்றிவி ம்! ேம ம் நீர் ஹஜ்ஜில் ெசய்வைதப் ேபான்  உம்ராவி ம் ெசய் ராக!" 
எனக் கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1790  
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உர்வா(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
நான் சி  வய ள்ளவனாக இ ந்தேபா  நபி(ஸல்) அவர்களின் மைனவி ஆயிஷா(ர ) 
அவர்களிடம் 'நிச்சயமாக ஸஃபா ம் மர்வா ம் அல்லாஹ்வின் அத்தாட்சிகளாகும்! 
எனேவ, ஹஜ் அல்ல  உம்ரா ெசய்கிறவர் அவ்விரண்ைட ம் வலம்வ வதில் எந்தக் 
குற்ற மில்ைல!' (தி க்குர்ஆன் 02:158) என்  அல்லாஹ் கூறினான். எனேவ 
'அவ்விரண் ற்குமிைடேய சஃ  ெசய்யாம ப்பதி ம் குற்றமில்ைல என்ேற 
க கிேறன்!" என்  கூறிேனன். அதற்கு ஆயிஷா(ர ) 'அவ்வாறில்ைல, நீ க வ  
ேபா ந்தால் 'அவ்விரண்ைட ம் வலம்வராம ப்பதில் குற்றமில்ைல!' என்  
அவ்வசனம் அைமந்தி க்க ேவண் ம்; ேம ம், இந்த வசனம் அன்ஸாாிகளின் 
விஷயத்தில் அ ளப்பட்டதாகும். (அறியாைமக் காலத்தில்) அவர்கள் 'குைதத்' என்ற 
இடத்தில், 'மனாத்' என்ற விக்கிரகத்திற்காக இஹ்ராம் அணிந்  வந்தார்கள். அதனால் 
(இஸ்லாத்ைத ஏற்றபின்) ஸஃபா மர்வா க்கிைடேய சஃ  ெசய்வைதக் குற்றமாக ம் 
க தி இ ந்தனர். எனேவ, அவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு வந்த ம் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் 
இ  பற்றிக் ேகட்டனர்; அப்ேபா  அல்லாஹ், 'நிச்சயமாக ஸஃபா ம் மர்வா ம் 
இைறவனின் அத்தாட்சிகளாகும்; எனேவ, ஹஜ்ேஜா உம்ராேவா ெசய்பவர் 
அவ்விரண் ற்குமிைடேய சஃ  ெசய்வதால் அவாின் மீ  எந்தக் குற்ற ம் இல்ைல!' 
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(தி க்குர்ஆன் 02:158) என்ற வசனத்ைத அ ளினான்' எனக் கூறினார்கள்.  
 
இன்ெனா  அறிவிப்பில் 'ஸஃபா மர்வா க்கிைடேய சஃ  ெசய்யாதவனின் 
ஹஜ்ைஜேயா உம்ராைவேயா அல்லாஹ் ைமப்ப த்தவில்ைல!" என்ற 
(ஆயிஷா(ர ) அவர்களின்) ெசால் இடம் ெபற் ள்ள .  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1791  

அப் ல்லாஹ் இப்  அபீ அவ்◌ஃபா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் உம்ரா க்காக இஹ்ராம் அணிந்தார்கள். நாங்க ம் அவர்க டன் 
உம்ரா க்காக இஹ்ராம் அணிந்ேதாம். அவர்கள் மக்காவில் ைழந்த ம் 
வலம்வந்தார்கள். நாங்க ம் அவர்க டன் வலம்வந்ேதாம். அவர்கள் ஸஃபா, 
மர்வா க்கு வந்த ம் நாங்க ம் அவர்க டன் அங்கு வந்ேதாம். ேம ம், 
மக்காவாசிகள் நபி(ஸல்) அவர்கைளத் தாக்கிவிடக் கூடா  என்பதற்காக நாங்கள் 
அவர்கைள மைறத் க் ெகாண்  (அவர்க க்குத் த ப்பாக) நின்ேறாம்.  
 
இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒ வரான இஸ்மாயீல் கூ கிறார்:  
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என் ைடய நண்பர் ஒ வர் இப்  அபீ அவ்◌ஃபா(ர ) அவர்களிடம் 'நபி(ஸல்) 
அவர்கள் கஅபாவின் உள்ேள ெசன்றார்களா?' எனக் ேகட்டதற்கு அவர்கள் 'இல்ைல!" 
என்றார்கள். பிறகு, அவர், 'நபி(ஸல்) அவர்கள் கதீஜா(ர ) அவர்கைளப் பற்றி என்ன 
கூறினார்கள் என்பைத எங்க க்கு அறிவி ங்கேளன்!' எனக் ேகட்டதற்கு, அவர்கள் 
'கதீஜா க்கு நற்ெசய்தி கூ ங்கள்; அவ க்கு ெசார்க்கத்தில் த்தாலான ஒ  மாளிைக 
உள்ள ! அதில் ண் கூச்சேலா எந்தச் சிரமேமா இ க்கா !' என்  இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள் எனச் ெசான்னார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1793  

அம்ர்ப்  தீனார்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
"உம்ராவில் ஒ வர் இைறயில்லம் கஅபாைவ வலம்வந் விட்  ஸஃபா 
மர்வா க்கிைடேய வலம்வராமேலேய தம் மைனவியிடம் (உற  ெகாள்ள) வரலாமா?' 
என இப்  உமர்(ர ) அவர்களிடம் நாங்கள் ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள், 'நபி(ஸல்) 
அவர்கள் (மக்கா) வந்த ம் இைறயில்லம் கஅபாைவ ஏ  ைற வலம்வந் விட் , 
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மகா  இைறயில்லம் கஅபாைவ ஏ  ைற வலம்வந் விட் , மகா  இப்ராஹீமில் 
இரண்  ரக்அத்கள் ெதா தபின் ஸஃபா மர்வா க்கிைடேய ஏ  ைற சஃ  
ெசய்தார்கள். எனேவ, நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் தாிடம் உங்க க்கு அழகிய 

ன்மாதிாி உள்ள !' எனக் கூறினார்கள்.  
 
நாங்கள் ஜாபிர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) அவர்களிடம் இ  பற்றிக் ேகட்ேடாம். 
அதற்கு அவர்கள் 'ஸஃபா மர்வா க்கிைடேய சஃ  ெசய்யாமல் ஒ வர் தம் மைனவிைய 
ெந ங்கக் கூடா !" எனக் கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1795  

அ  ஸா அல் அஷ்அாீ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் பத்ஹா என் மிடத்தில் ஒட்டகத்ைத இைளப்பாற ைவத் த் 
தங்கியி ந்தேபா  நான் அவர்கைளச் சந்தித்ேதன். அப்ேபா  அவர்கள், 'ஹஜ் 
ெசய்யநா ள்ளீரா?' எனக் ேகட்டார்கள். நான் 'ஆம்!" என்ற ம் 'எதற்காக இஹ்ராம் 
அணிந்தீர்?' எனக் ேகட்டார்கள். நான் 'நபி(ஸல்) அவர்கள் எதற்காக இஹ்ராம் 
அணிந்தார்கேளா அதற்காகேவ இஹ்ராம் அணிந் ள்ேளன்!" என்  கூறிேனன். 
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அதற்கவர்கள், 'நல்ல காாியம் ெசய்தீர்! இைறயில்லம் கஅபாைவ வலம்வந் விட் , 
ஸஃபா மர்வா க்கிைடேய சஃ  ெசய் விட்  இஹ்ராமி ந்  வி பட்  வி ம்!' 
எனக் கூறினார்கள். நான் அவ்வாேற கஅபாைவ வலம்வந் விட் , ஸஃபா 
மர்வா க்கிைடேய சஃ  ெசய் விட் , ைகஸ் ேகாத்திரத்ைதச் ேசர்ந்த (மஹ்ரமான) ஒ  
ெபண்ணிடம் வந்ேதன். அவர் என் ைடய தைலயில் ேபன் பார்த்தார். பிறகு நான் 
ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் அணிந்ேதன். இந்த அ ப்பைடயிேலேய நான் உமாின் 
ஆட்சிக்காலம் வைர மக்க க்குத் தீர்ப்பளித் க் ெகாண் ந்ேதன். உமர்(ர ), 
'அல்லாஹ்வின் ேவதத்ைதப் பார்த்தால் அ  நம்ைம (ஹஜ்ைஜ ம் உம்ராைவ ம்) 

ரணமாகச் ெசய் மா  கட்டைளயி கிற ; நபி(ஸல்) அவர்களின் நைட ைறையப் 
பார்த்தா ம், ப ப்பிராணி அதற்குாிய இடத்ைத அைட ம் வைர இஹ்ராமி ந்  
அவர்கள் வி படவில்ைல எனத் ெதாிகிற !" என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1796  

(அஸ்மா பின்த் அபீ பக்ர்(ர ) அவர்களின் ஊழியரான) அப் ல்லாஹ் அறிவித்தார்.  
 
அஸ்மா பின்த் அபீ பக்ர்(ர ) (மக்காவி ள்ள) ஹஜூன் என்ற இடத்ைதக் கடந்  
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ெசல் ம் ேபாெதல்லாம்." (தன் தர்) ஹம்மத்(ஸல்) அவர்களின் மீ  அல்லாஹ் 
க ைண ாிவானாக! (ஒ  ைற) நாங்கள் அவர்க டன் இங்கு வந்திறங்கிேனாம்; 
அப்ேபா  எங்களிடம் (பயண) ட்ைட ச்சுகள் அதிகம் இ க்கவில்ைல; ேம ம், 
எங்களிடம் (பயண) உண க ம் வாகனப் பிராணிக ம் குைறவாகேவ இ ந்தன் 
அப்ேபா  நா ம், என் ைடய சேகாதாி ஆயிஷா(ர ), ஸுைபர்(ர ) ஆகிேயா ம், 
மற் ம் இன்னா ம் இன்னா ம் உம்ரா க்காக இஹ்ராம் அணிந்ேதாம்; கஅபாைவ 
வலம்வந்த ம் இஹ்ராமி ந்  வி பட்  விட்ேடாம். பிறகு மாைல ேநரத்தில் 
ஹஜ்ஜுக்காக இஹ்ராம் அணிந்ேதாம்" என அஸ்மா(ர ) கூறினார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1797  

அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ேபாாி ந்ேதா, ஹஜ் அல்ல  உம்ராவி ந்ேதா தி ம் ம்ேபா  
ேமடான இடங்களில் ஏ ம்ேபா ம் ன்  தக்பீர்கள் கூ வார்கள். ேம ம், 
'அல்லாஹ்ைவத் தவிர வணக்கத்திற்குத் தகுதியானவர் ேவ யா ம் இல்ைல! அவன் 
தனித்தவன் அவ க்கு இைண யா மில்ைல! அவ க்ேக ஆட்சி ம் க ம்! அவன் 
அைனத்தின் மீ ம் ேபாராற்ற ைடேயான் நாங்கள் தவ்பா ெசய்தவர்களாக ம், எங்கள் 
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இரட்சகைன வணங்கியவர்களாக ம், ஸஜ்தா ெசய்தவர்களாக ம், அவைனப் 
கழ்ந்தவர்களாக ம் தி ம் கிேறாம்   அல்லாஹ் தன் ைடய வாக்கு திைய 

உண்ைமப் ப த்திவிட்டான்! தன் அ யா க்கு ( ஹம்மத்(ஸல்) அவர்க க்கு) 
உதவினான்! அவன் தன்னந் தனியாகேவ (எதிாிகளின்) பைடகைளத் 
ேதாற்க த் விட்டான்" என்  கூ வார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1798  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மக்கா க்கு வந்தேபா  அப் ல் த்த ப் ேகாத்திரத்தி ள்ள 
சி வர்கள் அவர்கைள வரேவற்றனர். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் தமக்கு ன்னால் 
ஒ வைர ம் பின்னால் ஒ வைர ம் வாகனத்தில் ஏற்றினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1799  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"நபி(ஸல்) அவர்கள் மக்காைவ ேநாக்கிப் றப்பட்டால் ஷஜரா எ மிடத்தி ள்ள 
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மஸ்ஜிதிற்கு வந்  ெதா வார்கள். மக்காவி ந்  தி ம் ம்ேபா  பத் ல் 
வாதியி ள்ள ல்ஹுைலஃபாவில் வந்  ெதா வார்கள்; ேம ம் அங்ேகேய காைல 
வைர தங்குவார்கள்."  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 26, எண் 1800  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"நபி(ஸல்) அவர்கள் தங்களின் ட் ற்கு இர  ேநரத்தில் வரமாட்டார்கள். 
காைலயிேலா, மாைலயிேலா நான் வ வார்கள்."  

 

 ெசய்வதி ந் ( த க்கப்ப தல்  (ஹஜ்

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 27, எண் 1806  

நாஃபி (ரஹ்) அறிவித்தார்.  
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அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) குழப்பம் நிைறந்த காலத்தில் உம்ராவிற்காக 
மக்கவிற்குப் றப்பட்டார்கள். 'நான் கஅபாவிற்குச் ெசல்லவிடாமல் த க்கப்பட்டால் 
நபி(ஸல்) அவர்க டன் நாங்கள் (ெசன்  த க்கப்பட்ட ேபா ) ெசய்த  ேபால் 
ெசய்ேவன்!" என்  கூறிவிட்  உம்ராவிற்காக இஹ்ராம் அணிந்தார்கள். நபி(ஸல்) 
அவர்கள் ஹுைதபிய்யா ஆண் ல் உம்ராவிற்காக இஹ்ராம் அணிந்தேத இதற்குக் 
காரணமாகும்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 27, எண் 1807  

நாஃபி  அறிவித்தார்.  
 
இப்  ஸுைபர்(ர ) அவர்கைள (ஹஜ்ஜாஜின்) ரா வம் ற் ைமம்ட் ந்த 
நாள்களில் அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அவர்களிடம் (அவாின் மக்களான) 
உைப ல்லாஹ் இப்  அப்தில்லாஹ், ஸா ம் இப்  அப்தில்லாஹ் ஆகிய இ வ ம், 
'நிங்கள் இவ்வாண்  ஹஜ்ஜு ெசய்யாதி ப்ப  உங்க க்கு எந்தத் தீங்கும் 
இைழக்கா ; நீங்கள் கஅபாவிற்குச் ெசல்வதி ந்  த க்கப்ப ர்கள் என்  
நாங்கள் அஞ்சுகிேறாம்!" என்றனர். அதற்கு இப்  உமர்(ர ) 'நாங்கள் நபி(ஸல்) 
அவர்க டன் றப்பட்ேடாம்; குைறஷிகளில் இைறம ப்பாளர்கள் கஅபா க்குச் 
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ெசல்லவிடாமல் (நபி(ஸல்) அவர்கைளத்) த த்தனர்; நபி(ஸல்) தம் ப ப்பிராணிைய 
அ த்  (ப யிட் விட் )த் தைலைய மழித்தார்கள்: நான் உம்ரா ெசய்ய  
ெசய் விட்ேடன் என்பதற்கு உங்கைள சாட்சியாக்குகிேறன். அல்லாஹ் நா னால் நான் 

றப்பட் ச் ெசல்ேவன். கஅபாவிற்குச் ெசல்ல வழி விடப்பட்டால் வலம்வந்ேதன்! 
அங்கு ெசல்ல யாதவா  நான் த க்கப்பட்டால் நபி(ஸல்) அவர்க டன் நான் 
இ ந்தேபா  அவர்கள் ெசய்த  ேபால் நா ம் ெசய்ேவன்!" என்றார்கள். பிறகு, 

ல்ஹுைலஃபா எ ம் இடத்தில் உம்ராவிற்காக இஹ்ராம் அணிந்தார்கள். பிறகு, 
சிறி  ேநரம் நடந் விட் , 'ஹஜ் உம்ரா இரண் ம் ஒேர மாதிாியானைவேய! நான் என் 
உம்ரா டன் ஹஜ்ைஜ ம் (என் மீ ) கடைமயாக்கிக் ெகாண்ேடன் என்பதற்கு 
உங்கைள சாட்சியாக்குகிேறன்!" என்றார்கள். ல்ஹஜ் மாதத்தின் பத்தாம் நாள் வந் , 
ப யி ம்வைர இஹ்ராமி ந்  அவர்கள் வி படவில்ைல. 'மக்காவில் ைழ ம் 
தினத்தில் (ஹஜ், உம்ராவிற்காக) ஒேரெயா  ைற வலம்வ ம்வைர இஹ்ராமி ந்  
( ைமயாக) வி பட யா " என் ம் கூறி வந்தார்கள்.  
 
"நீங்கள் இங்ேகேய தங்கிவிடலாேம!" என்  இப்  உமர்(ர ) அவர்களிடம் அவாின் 
மகன்களில் ஒ வர் (ேமற்கண்ட சம்பவத்தின் ேபா ) கூறினார்!" என்  மற்ேறார் 
அறிவிப்பில் காணப்ப கிற .  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 27, எண் 1809  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"நபி(ஸல்) அவர்கள் (கஅபாவிற்குச் ெசல்ல விடாமல்) த க்கப்பட்டேபா  தம் 
தைலைய மழித் க் ெகாண் , தம் மைனவிய டன் கூ , தம் ப ப்பிராணிைய ம் 
அ த்  ப யிட்டார்கள்; ம வ டம் உம்ரா ெசய்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 27, எண் 1810  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"இைறத் தர்(ஸல்) அவர்களின் வழி ைற உங்க க்குப் ேபாதாதா? உங்களில் ஒ வர் 
ஹஜ்ஜி ந்  த க்கப்பட்டால், அவர் (சாத்தியப்பட்டால்) கஅபாைவ வலம்வந் , 
ஸஃபா மர்வா க்கிைடேய சஃ  ெசய் , இஹ்ராமி ந்  வி படட் ம்! ம வ டம் 
ஹஜ் ெசய்  ப யிடட் ம்! ப ப் பிராணி கிைடக்காவிட்டால் ேநான்  ேநாற்கட் ம்!"  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 27, எண் 1811  

மிஸ்வர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் (உம்ராவி ந்  த க்கப்பட்டேபா ) தைலைய மழித் க் 
ெகாள்வதற்கு ன் (ப ப்பிராணிைய) அ த்  ப யிட்டார்கள்; அவ்வாேற ெசய் ம் 
ப  தம் ேதாழர்க க்கும் கட்டைளயிட்டார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 27, எண் 1812  

நாஃபி (ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அவர்களிடம் ஸா ம், அப் ல்லாஹ் ஆகிேயார் 
(குழப்பமான சூழ்நிைலயில் ஹஜ்ஜுக்குச் ெசல்வ  குறித் ) ஆட்ேசபைன ெசய்தேபா  
இப்  உமர்(ர ) 'நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்க டன் உம்ரா ெசய்வதற்காகப் 

றப்பட்ேடாம். குைறஷிகளில் இைறம ப்பாளர்கள் கஅபாவிற்குச் ெசல்லவிடாமல் 
த த் விட்டார்கள்; எனேவ, நபி(ஸல்) அவர்கள் தங்களின் ஒட்டகங்கைள அ த்  
(குர்பானி ெகா த் )விட் த் தம் தைலைய மழித்தார்கள்! (இஹ்ராமி ந்  
வி பட் விட்டார்கள்!)" என்  கூறினார்கள்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 27, எண் 1813  

நாஃபி (ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்.  
 
குழப்பமான காலத்தில் உம்ரா ெசய்வதற்காக இப்  உமர்(ர ) மக்காவிற்குப் 

றப்பட்டேபா , 'கஅபா க்குச் ெசல்ல விடாமல் நான் த க்கப்பட்டால் நபி(ஸல்) 
அவர்க டன் ெசன்றேபா  நாங்கள் ெசய்த  ேபால் ெசய்  ெகாள்ேவாம்!" 
என்றார்கள். ஹுைதபிய்யா ஆண் ன்ேபா  (ஹிஜ்ாி6-ல்), நபி(ஸல்) அவர்கள் 
உம்ராவிற்கு இஹ்ராம் அணிந்த காரணத்தினால் இப்  உமர்(ர ) அவர்க ம் 
உம்ராவிற்கு இஹ்ராம் அணிந்தார்கள். பின்னர் சிந்தித் ப் பார்த் , 'ஹஜ், உம்ரா 
இரண் ம் ஒேர மாதிாியான  தான்!" என்  கூறினார்கள். பின்னர் தம் ேதாழர்கைள 
ேநாக்கி, 'இவ்விரண் ம் ஒேர மாதிாியானைவேய! எனேவ, உம்ரா டன் ஹஜ்ைஜ ம் 
(நிைறேவற் வைத என்மீ ) கடைமயாக்கிக் ெகாண்ேடன் என்பதற்கு உங்கைள நான் 
சாட்சியாக்குகிேறன்!" என்றார்கள். பிறகு, இரண் ற்கும் (ஹஜ்ஜுக்கும் உம்ரா க்கும்) 
ேசர்த்  ஒேர வலம்வந்தார்கள். அ ேவ (இரண் ற்கும்) ேபா மான  எனக் 
க தினார்கள்; (ப ப் பிராணிைய) ப யிட ம் ெசய்தார்கள்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 27, எண் 1814  

கஅ  இப்  உஜ்ரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"உம் ைடய (தைலயி ள்ள) ேபன்கள் உமக்குத் ன்பம் த கின்றனவா?' என்  
என்னிடம் நபி(ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். நான் 'ஆம்! இைறத் தர் அவர்கேள!" 
என்ேறன். நபி(ஸல்) அவர்கள் 'உம் ைடய தைலைய மழித்  ன்  நாள்கள் ேநான்  
ேநாற்பீராக! அல்ல  ன்  நாள்கள் ேநான்  ேநாற்பீராக! அல்ல  ஆ  ஏைழக க்கு 
உண  அளிப்பீராக! அல்ல  ஓர் ஆட்ைட ப யி ராக!" என்றார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 27, எண் 1815  

கஅ  இப்  உஜ்ரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஹுைதபிய்யாவில் என்ன கில் நபி(ஸல்) அவர்கள் நின்றார்கள். என் தைலயி ந்  
ேபன்கள் உதிர்ந்  ெகாண் ந்தன. அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள், 'உம் 
(தைலயி ள்ள) ேபன்கள் உமக்குத் ன்பம் த கின்றனவா!" என்  ேகட்டார்கள். நான் 
'ஆம்!" என்ேறன். அதற்கு 'உம் தைலைய மழித் க் ெகாள் ம்!" என்றார்கள். என் 
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விஷயமாகேவ (தி க்குர்ஆன் 02:196) இைறவசனம் அ ளப்பட்டேபா  நபி(ஸல்) 
அவர்கள், ' ன்  நாள்கள் ேநான்  ேநாற்பீராக! அல்ல  ன்  ஸா  தானியத்ைத 
ஆ  ஏைழக க்கு தர்மம் ெசய் ராக! அல்ல  உம்மால் ந்தைத ப யி ராக!" 
என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 27, எண் 1816  

அப் ல்லாஹ் இப்  மஃகல்(ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்.  
 
நான் கஅ  இப்  உஜ்ரா(ர ) அவர்களிடம் அமர்ந்தி ந்ேதன். (ஹஜ்ஜில் ஏற்ப ம் 
குைறக க்குப்) பாிகாரம் பற்றி அவர்களிடம் ேகட்ேடன்; அதற்கு அவர்கள், 'என் 
விஷயமாகேவ (தி க்குர்ஆன் 02: 196) இைறவசனம் அ ளப்பட்ட ; என்றா ம், அ  
உங்கள் அைனவ க்கும் ெபா வானேத! ேபன்கள் என் கத்தில் உதிர்ந்  
ெகாண் க்க, நான் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்  ெசல்லப்பட்ேடன்; நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'உமக்கு இவ்வள  அதிகமாக ேவதைன ஏற்பட் க்கும் என்  நான் 
நிைனக்கவில்ைல! உம்மிடம் ஓர் ஆ  இ க்கிறதா?' என்  ேகட்டார்கள்; நான் 
'இல்ைல!' என்ேறன். நபி(ஸல்) அவர்கள், '(தைலைய மழித் ) ன்  ேநாள்கள் 
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ேநான்  ேநாற்பீராக! அல்ல  ஒவ்ெவா  ஏைழக்கும் அைர ஸா  தம் ஆ  
ஏைழக க்கு உணவளிப்பீராக!' என்  கூறினார்கள்" என்றார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 27, எண் 1817  

கஅ  இப்  உஜ்ரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
என் கத்தில் ேபன்கள் வி ந்  ெகாண் ந்தேபா  என்ைன நபி(ஸல்) அவர்கள் 
கண்டார்கள். 'உம் (தைலயி ள்ள) ேபன்கள் உமக்குத் ன்பம் த கின்றனவா?' என்  
ேகட்டார்கள். நான் 'ஆம்!" என்ேறன். அப்ேபா  ஹுைதபிய்யாவி ந்த நபி(ஸல்) 
அவர்கள் என் தைலைய மழிக்குமா  எனக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள். மக்காவிற்குள் 

ைழய ேவண் ெமன்ற எதிர்பார்ப்பில் மக்கள் இ ந்ததால் அவர்கள் இஹ்ராமி ந்  
வி பட ேவண் ெமன்  நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறவில்ைல. அப்ேபா  இைறவன் 
(குற்றப்) பாிகாரம் சம்பந்தப்பட்ட வசனத்ைத அ ளினான். உடேன, நபி(ஸல்) அவர்கள் 
' ன்  ஸா  தானியத்ைத ஆ  ேப க்கு வழங்க ேவண் ம்: அல்ல  ஓர் ஆட்ைட 
ப யிட ேவண் ம்; அல்ல  ன்  நாள்கள் ேநான்  ேநாற்க ேவண் ம்!" என்  
எனக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 27, எண் 1819  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"மைனவி டன் உட ற  ெகாள்ளாமல், எந்தப் பாவ ம் ெசய்யாமல், இந்த 
ஆலயத்ைத ஹஜ் ெசய்கிறவர் அன்  பிறந்த பாலகைனப் ேபால் தி ம் கிறார்."  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 27, எண் 1820  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"மைனவி டன் உட ற  ெகாள்ளாமல், எந்தப் பாவ ம் ெசய்யாமல் இந்த ஆலயத்ைத 
ஹஜ் ெசய்கிறவர் அன்  பிறந்த பாலகைனப் ேபால் தி ம் கிறார்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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 (இஹ்ராம் அணிந்த நிைலயில் தவ தலாக( ேவட்ைடயா யதற்குாிய பாிகாரம் 

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1821  

அ  கதாதா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் ஹுைதபிய்யா ஆண் ல் (மக்கா க்குப்) றப்பட்ேடன். என் ைடய ேதாழர்கள் 
இஹ்ராம் அணிந்தனர்; நான் இஹ்ராம் அணியவில்ைல. எதிாிகள் நபி(ஸல்) 
அவர்களின் மீ  பைடெய த்  வரவி க்கிறார்கள் என்ற ெசய்தி நபி(ஸல்) 
அவர்க க்குக் கிைடத்த . நபி(ஸல்) அவர்கள் அந்தப் பைடைய எதிர்ெகாள்ள 

ன்ேன றப்பட்டார்கள். நான் மற்ற நபித்ேதாழர்க டன் ெசன்  
ெகாண் ந்தேபா , அவர்கள் ஒ வைரெயா வர் பார்த் ச் சிாிக்கலாயினர்.  
 
"அப்ேபா  நான் என் ன்ேன ஒ  காட் க் க ைதையக் கண் , அைதத் தாக்கி 
ஈட் யால் குத்திப் பி த்ேதன். என் ேதாழர்களிடம் உதவி ேவண் ேனன். (இஹ்ராம் 
அணிந்தி ந்ததால்) அவர்கள் எனக்கு உதவ ம த் விட்டனர். பிறகு அதன் மாமிசத்ைத 
நாங்கள் சாப்பிட்ேடாம். நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்கைளப் பிாிந்  வி ேவாேமா என்  
அஞ்சிேனாம். நபி(ஸல்) அவர்கைளத் ேத  என் குதிைரையச் சிறி  ேநரம் 
விைரவாக ம் சிறி  ேநரம் ெம வாக ம் ஓட் ச் ெசன்ேறன். நள்ளிரவில் நான் 
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ப ம்◌ஃபார் கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ வைரச் சந்தித் , 'நபி(ஸல்) அவர்கைள 
எங்ேகவிட்  வந்தீர்?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கவர் 'அவர்கள் 'சுக்யா' எ ம் 
இடத்திற்குச் ெசன்  மதிய ஓய்  ெகாள்ள எண்ணி ந்த ேவைளயில், 'தஃஹின்' எ ம் 
இடத்தில் அவர்கைளவிட்  வந்ேதன்!" என்றார். (நான் நபி(ஸல்) அவர்கைளச் 
சந்தித் ), 'இைறத் தர் அவர்கேள! உங்கள் ேதாழர்கள் உங்களின் மீ  ஸலாம் (இைற 
சாந்தி) மற் ம் இைறக ைண ெபாழிந்திடப் பிரார்த்திக்கிறார்கள்! உங்கைளப் பிாிந்  
வி ேவாேமா என்  அவர்கள் அஞ்சுகிறார்கள்! எனேவ (அவர்கள் வ ம்வைர) 
அவர்க க்காக நீங்கள் காத்தி ங்கள்! இைறத் தர் அவர்கேள! நான் காட் க் 
க ைதைய ேவட்ைடயா ேனன். அதில் சிறிதள  என்னிடம் மீதம் உள்ள !" என்  
கூறிேனன். நபி(ஸல்) அவர்கள் மக்களிடம் 'உண் ங்கள்!" என்றார்கள். (அப்ேபா ) 
மக்கள் அைனவ ம் இஹ்ராம் அணிந்தி ந்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1822  

அ  கதாதா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஹுைதபிய்யா (ஒப்பந்தம் நடந்த) ஆண் ல் நபி(ஸல்) அவர்க டன் நாங்கள் 
ெசன்ேறாம். அவர்களின் ேதாழர்கள் இஹ்ராம் அணிந்தி ந்தனர்; நான் இஹ்ராம் 
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அணியவில்ைல. 'ைககா' எ ம் இடத்தில் எதிாிகள் இ ப்பதாக எங்க க்கு 
அறிவிக்கப்பட்ட ; நாங்கள் அவர்கைள எதிர்ெகாள்ளச் ெசன்ேறாம். (வழியில்) ஒ  
காட் க் க ைதையக் கண்  என் ேதாழர்கள் ஒ வைரெயா வர் பார்த்  
சிாிக்கலாயினர். நான் அைதப் பார்த் , அதன் மீ  குதிைரைய ஏவி, ஈட் யால் அைதக் 
குத்திப் பி த்ேதன். நான் என் ேதாழர்களிடம் உதவி ேத யேபா , அவர்கள் (இஹ்ராம் 
அணிந்தி ந்ததால்) எனக்கு உதவ ம த் விட்டார்கள். பிறகு, அைத நாங்கள் 
அைனவ ம் சாப்பிட்ேடாம். பிறகு நான் அல்லாஹ்வின் தாிடம் ெசன்  ேசர்ந்  
விட்ேடன். நபி(ஸல்) அவர்கைளப் பிாிந்  வி ேவாம் என்  அஞ்சி, என் குதிைரய 
விைரவாக ம் ெம வாக ம் ஓட் ச் ெசன்ேறன். நள்ளிரவில் ப ம்◌ஃபார் 
கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ  மனிதைரச் சந்தித்ேதன். 'நபி(ஸல்) அவர்கைள எங்ேகவிட்  
வந்தி க்கிறீர்?' என்  ேகட்ேடன். 'அவர்கள் 'சுக்யா' எ ம் இடத்திற்குச் ெசன்  மதிய 
ஓய்  ெகாள்ள எண்ணியி ந்த ேவைளயில் 'தஃஹின்' எ ம் இடத்தில் 
அவர்கைளவிட்  வந்ேதன்!" என்  அவர் கூறினார். நான் நபி(ஸல்) அவர்கைள 
அைடந் , 'இைறத் தர் அவர்கேள! உங்கள் ேதாழர்கள் உங்க க்கு ஸலாம் கூறி 
அ ப்பினார்கள்: உங்களிடமி ந்  அவர்கைள எதிாிகள் பிாித்  வி வார்கேளா 
என்  அவர்கள் அஞ்சுகிறார்கள்: எனேவ, அவர்க க்காக எதிர்பார்த்தி ங்கள்!" என்  
கூறிேனன். நபி(ஸல்) அவர்கள் அவ்வாேற ெசய்தார்கள். ேம ம், 'இைறத் தர் 
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அவர்கேள! நாங்கள் காட் க் க ைதைய ேவட்ைடயா ேனாம்; எங்களிடம் (அதில்) 
மீத ம் உள்ள !" என்  கூறிேனன். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் இஹ்ராம் 
அணிந்தி ந்த தம் ேதாழர்களிடம் 'உண் ங்கள்!" என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1823  

அ  கதாதா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் மதீனா க்கு ன்  (கல்) ெதாைலவி ள்ள காஹா எ ம் இடத்தில் நபி(ஸல்) 
அவர்க டன் இ ந்ேதாம். எங்களில் இஹ்ராம் அணிந்தவர்க ம் இஹ்ராம் 
அணியாதவர்க ம் இ ந்தனர். என் ேதாழர்கள் எைதேயா பார்க்கலானார்கள். நான் 
கூர்ந்  பார்த்தேபா  ஒ  காட் க் க ைத ெதன்பட்ட . (என் குதிைரயில் ஏறிய ம்) 
என் ைடய சாட்ைட கீேழ வி ந்த . (அைத எ த் த் த மா  என் ேதாழர்களிடம் 
நான் ேகட்டேபா ) என் ேதாழர்கள் 'நாங்கள் இஹ்ராம் அணிந்தி ப்பதால் இந்த 
விஷயத்தில் உமக்கு எந்த உதவி ம் ெசய்ய மாட்ேடாம்!" என்  கூறிவிட்டனர். எனேவ, 
நாேன (இறங்கி) அைத எ த்ேதன். பின்னர், ஒ  பாறாங் கல் ன் பின்னா ந்  
(மைறந் ) க ைதயின் அ ேக ெசன்  அதன் கால்கைள ெவட்  (அைத 
ேவட்ைடயா )ேனன். என் ேதாழர்களிடம் அைதக் ெகாண்  வந்ேதன். சிலர் 

ghfk;-2 28.Ntl;ilahbajw;Fupa gupfhuk;

Visit: www.tamilislam.webs.com



'உண் ங்கள்!" என்றனர். மற் ம் சிலர் 'உண்ணாதீர்கள்!" என்றனர். எங்க க்கு 
ன்ேன ெசன்  ெகாண் ந்த நபி(ஸல்) அவர்களிடம் நான் ெசன்  இ  பற்றிக் 

ேகட்ேடன். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அைத உண் ங்கள்! அ  
அ மதிக்கப்பட்ட தான்!' என்  பதிலளித்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1824  

அ  கதாதா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ஹஜ் ெசய்வதற்காகப் றப்பட்டார்கள். அவர்க டன் (மக்க ம்) 

றப்பட்டனர். அவர்களில் என்ைன ம் ேசர்த்  ஒ  சி  கூட்டத்ைத நபி(ஸல்) 
அவர்கள் ேவ  வழியாக அ ப்பிைவத்தார்கள். 'கடேலாரமாக நீங்கள் ெசல் ங்கள்; 
நாம் சந்திப்ேபாம்!' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். கடேலாரமாகச் 
ெசன்  தி ம்பியேபா  என்ைனத் தவிர அைனவ ம் இஹ்ராம் அணிந்தனர்; நான் 
மட் ம் இஹ்ராம் அணியவில்ைல. இவ்வா  நாங்கள் ெசன்  ெகாண் க்கும்ேபா  
என் ேதாழர்கள் காட் க் க ைதகைளக் கண்டனர். நான் அவற்றின் மீ  தாக்குதல் 
நடத்தி, ஒ  ெபட்ைடக் க ைதயின் கால்கைள ெவட்  (ேவட்ைடயா )ேனன். 
அைனவ ம் ஓாிடத்தில் தங்கி அதன் இைறச்சிைய சாப்பிட்ேடாம். 'நாம் இஹ்ராம் 
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அணிந்தி க்கும் நிைலயில் ேவட்ைடயாடப்பட்ட இைறச்சிைய உண்ணலாமா?' 
என் ம் ேதாழர்கள் (ஒ வைரெயா வர்) ேகட்டனர். எஞ்சிய இைறச்சிைய எ த் க் 
ெகாண்  நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். என் ேதாழர்கள் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் 
'இைறத் தர் அவர்கேள! நாங்கள் இஹ்ராம் அணிந்தி ந்ேதாம்; அ  கதாதா இஹ்ராம் 
அணியவில்ைல; அப்ேபா  காட் க் க ைதகைள நாங்கள் கண்ேடாம். அ  கதாதா 
அவற்ைறத் தாக்கி அதில் ஒ  ெபட்ைடக் க ைதயின் கால்கைள ெவட்  
(ேவட்ைடயா )னார். ஓாிடத்தில் தங்கி அதன் இைறச்சிைய நாங்கள் சாப்பிட்ேடாம்; 
'நாம் இஹ்ராம் அணிந்தி க்கும்ேபா  ேவட்ைடயாடப்பட்ட மாமிசத்ைத 
உண்ணலாமா?' என்  நாங்கள் (எங்க க்குள்) ேபசிக் ெகாண்ேடாம்; பிறகு, எஞ்சிய 
மாமிசத்ைத எ த்  வந்தி க்கிேறாம்!" என்  கூறினார்கள். அப்ேபா  நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'உங்களில் எவராவ  அைதத் தாக்குமா  அவ க்குக் கூறினாரா? அல்ல  
அைத சுட் க் காட்  ைசைக ெசய்தாரா?' என்  ேகட்டார்கள். நபித் ேதாழர்கள் 
'இல்ைல!" என்றனர். 'அப்ப யானால் எஞ்சிய மாமிசத்ைத உண் ங்கள்!' என்  
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1825  
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ஸஅ  இப்  ஜஸ்ஸாமா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் அப்வா அல்ல  வத்தான் எ ம் இடத்தில் இ ந்தேபா , நான் 
அவர்க க்கு ஒ  காட் க் க ைதைய அன்பளிப்பாக வழங்கிேனன். அவர்கள் அைத 
ஏற்க ம த்தார்கள். என் கத்தில் ஏற்பட்ட கவைலையக் கண்ட ம். 'நாம் இஹ்ராம் 
அணிந்தி ப்பதால்தான் இைத ஏற்க ம த்ேதாம்!" என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1826  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"ஐந்  உயிாினங்கள் தீங்கு இைழக்கக் கூ யைவயாகும்! அவற்ைற இஹ்ராம் 
அணிந்தவர் ெகான்றால் அவாின் மீ  குற்றமில்ைல! அைவ காகம், ப ந் , ேதள், எ , 
ெவறிநாய் ஆகியனவாகும்!"  
 
இைத இப்  உமர்(ர ) ஹஃப்ஸா(ர ), ஆயிஷா(ர ) ஆகிேயார் அறிவித்தார்கள்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1830  

அப் ல்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்க டன் மினாவி ள்ள ஒ  குைகயி ந்ேதாம். அப்ேபா  
'வல் ர்ஸலாத்" எ ம் அத்தியாயம் அவர்க க்கு இறங்கிய . அவர்கள் அைத ஓதிக் 
காட் னார்கள். நான் அவர்களின் தி வாயி ந்  (ேகட் ) அைத மனனம் ெசய்  
ெகாண் ந்ேதன். அைத ஓதியதால் அவர்களின் வாய் ஈரமாக இ ந்த . அப்ேபா  
ஒ  பாம்  எங்கைள ேநாக்கிச் சீறிய . உடேன நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அைதக் 
ெகால் ங்கள்!" என்றார்கள். நாங்கள் அைதக் ெகால்ல விைரந்தேபா  அ  
ெசன் விட்ட . அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் 'அதன் தீங்கி ந்  நீங்கள் 
தப்பித்த ேபால் உங்கள் தீங்கி ந்  அ  தப்பித்த !" என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1831  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"பல்  தீங்கிைழக்கக் கூ ய !"  
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என ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஆனால், 'அைதக் ெகால் மா  நபி(ஸல்) அவர்கள் கட்டைளயிட்டைத நான் 
ெசவி றவில்ைல!" என் ம் ஆயிஷா(ர ) கூறினார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1832  

ஸயீத் இப்  அபீ ஸயீத்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
(மதீனாவின் ஆ நராயி ந்த) அம்ர் இப்  ஸயீத். (அப் ல்லாஹ் இப்  ஸுைபர்(ர ) 
அவர்க க்கு எதிராக), மக்காைவ ேநாக்கிப் பைடகைள அ ப்பியேபா  அவாிடம் 
அ  ஷுைரஹ் அல் அத (ர ) பின்வ மா  கூறினார்கள்.  
 
"தைலவேர! மக்கா ெவற்றிக்கு ம நாள் நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறிய ஒ  ெசய்திைய 
உமக்கு நான் கூ கிேறன். என் கா கள் அைதச் ெசவி ற்றன் என் உள்ளம் அைத 
மனனம் ெசய்தி க்கிற ; அவர்கள் அைதக் கூ ம்ேபா  என் கண்கள் அவர்கைளப் 
பார்த்தி க்கின்றன. அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்ைவப் கழ்ந்  
ேபாற்றிவிட் , 'மக்காைவ அல்லாஹ் னிதப்ப த்தியி க்கிறான்: மனிதர்கள் அதற்குப் 
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னிதத்ைத வழங்கவில்ைல. அல்லாஹ்ைவ ம் ம ைம நாைள ம் நம்பக்கூ ய 
எவ க்கும் இங்ேக இரத்தத்ைதச் சிந் வேதா இங்குள்ள மரத்ைத ெவட் வேதா 
அ மதிக்கப்படவில்ைல; இைறத் தர் ேபாாிட்டதால் இைதப் ெபா  அ மதி என்  
யாேர ம் க தினால். 'அல்லாஹ், தன் த க்குத்தான் அ மதி வழங்கினான்; 
உங்க க்கு அ மதி வழங்கவில்ைல!" என்  கூறிவி ங்கள். எனக்குக் கூட பக ல் 
சிறி  ேநரம் மட் ேம அ மதி அளிக்கப்பட்ட . இன்  அதன் னிதத் தன்ைம 
ேநற்ைய அதன் னிதத் தன்ைமையப் ேபால் மீண்  வந் விட்ட ! (இங்கு) 
வந்தி ப்ேபார் வராதவ க்குச் ெசால்  வி ங்கள்!" என்  கூறினார்கள்.  
 
அ  ஷுைரஹ்(ர ) அவர்களிடம் 'இதற்கு அம்ர் உங்க க்கு என்ன பதில் கூறினார்?' 
என்  ேகட்கப்பட்ட . அதற்கு அவர்கள் 'அ  ஷுைரேஹ! உம்ைமவிட இைதப் பற்றி 
நான் நன்கு அறிந்தவன்! குற்றவாளிக்கும். ெகாைல ெசய் விட்  ஓ பவ க்கும், 
தி விட்  ஓ பவ க்கும் 'ஹரம்' நிச்சயம் பா காப் த் தரா !' என்  அம்ர் 
கூறினார்" என பதிலளித்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1833  
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இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"அல்லாஹ் மக்காைவப் னிதப்ப த்தியி க்கிறான்! எனக்கு ன்னர் எவ க்கும் 
(அதில் ேபாாி தல்) அ மதிக்கப்படவில்ைல; எனக்குப் பின் எவ க்கும் 
அ மதிக்கப்படா ; எனக்குக் கூட பக ல் சிறி  ேநரேம அ மதிக்கப்பட்ட ! 
எனேவ, இங்குள்ள ற் ண் கைளக் கிள்ளக் கூடா ; இங்குள்ள மரங்கைள ெவட்டக் 
கூடா ; இங்குள்ள ேவட்ைடப் பிராணிகைள விரட்டக் கூடா ; யாேர ம் தவறவிட்ட 
ெபா ட்கைள, அ  பற்றி அறிவிப் ச் ெசய்பவைரத் தவிர மற்றவர்கள் எ க்கக் 
கூடா !' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்ேபா  அப்பாஸ்(ர ) 
'இைறத் தர் அவர்கேள! எங்கள் மண்ணைறக க்கும் உேலாகத் 
ெதாழிலாளர்க க்கும் பயன்ப கிற 'இத்கிர்' ல்ைலத் தவிரவா?' என்  ேகட்டார்கள். 
அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'இத்கிர் எ ம் ல்ைலத் தவிர!" என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1834  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
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"இனி (மக்காவி ந் ) ஹிஜ்ரத் ெசய்தல் கிைடயா  என்றா ம் அறப்ேபாாி தல் 
அதற்காக ( ம் மற்ற நற்ெசயல்கள் ாிய ம்) நாட்டம் ெகாள்வ ம்தான் இ க்கிற ! 
நீங்கள் ேபா க்காக அைழக்கப்பட்டால் றப்ப ங்கள்! வானங்கைள ம் மிைய ம் 
பைடத்த நாள் தல் அல்லாஹ் இந்த ஊைரப் னிதப்ப த்தியி க்கிறான்; அவன் 

னிதப்ப த்திய காரணத்தால் ம ைம நாள் வைர இவ் ர் னிமானதாகும்! எனக்கு 
ன்னர் எவ க்கும் இவ் ாில் ேபாாிட அ மதிக்கப்படவில்ைல; எனக்குக் கூட 

பக ல் சிறி  ேநரம் (மட் ேம) அ மதிக்கப்பட்ட . அல்லாஹ் 
னிதப்ப த்தியி ப்பதால், ம ைம நாள் வைர இவ் ர் னிதமானதாகும்! இங்குள்ள 
ட்கைள ெவட்டக் கூடா ; ேவட்ைடப் பிராணிைய விரட்டக் கூடா ; பிறர் 

தவறவிட்ட ெபா ட்கைள அைத அறிவிப்பவர் தவிர மற்றவர் எ க்கக் கூடா ; 
இங்குள்ள ற் ண் கைளக் கிள்ளக் கூடா !" என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறியேபா , 
'இைறத் தர் அவர்கேள! இத்கிர் எ ம் ல்ைலத் தவிரவா? ஏெனனில், அ  

க க்கும் உேலாகத் ெதாழிலாளர்க க்கும் பயன்ப கிற !" என்  அப்பாஸ்(ர ) 
ேகட்க, நபி(ஸல்) அவர்கள், 'இத்கிைரத் தவிர!" என்  பதிலளித்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1835  
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இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"நபி(ஸல்) அவர்கள் இஹ்ராம் அணிந்தி ந்தேபா  இரத்தம் குத்தி எ த்தார்கள்."  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1836  

இப்  ைஹனா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"நபி(ஸல்) அவர்கள் இஹ்ராம் அணிந்தி ந்த நிைலயில், 'லஹ்  ஜமல்' எ மிடத்தில் 
தம் தைலயின் ந ப்பகுதியில் இரத்தம் குத்தி எ த்தார்கள்!"  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1837  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"நபி(ஸல்) அவர்கள் இஹ்ராம் அணிந்தி க்கும்ேபா  அன்ைன ைம னா(ர ) 
அவர்கைள மணந்தார்கள்!"  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1838  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"இைறத் தர் அவர்கேள! இஹ்ராம் அணிந்தி க்கும்ேபா  எந்த ஆைடகைள நாங்கள் 
அணிய ேவண் ெமன்  நீங்கள் கட்டைளயி கிறீர்கள்?' என்  ஒ வர் 
எ ந் ேகட்டதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள் 'நீங்கள் சட்ைடகைள ம், கால் 
சட்ைடகைள ம், தைலப் பாைககைள ம், ெதாப்பிகைள ம் அணியாதீர்கள்! 
ஒ வாிடம் ெச ப் கள் இல்ைலெயன்றால், அவர் கா ைறகைள (அவற்றின் 
ேம ந் ) கரண்ைடக்குக் கீ ள்ள பகுதிவைர கத்தாித் க் ெகாள்ளட் ம்! குங்குமப் 

ச்சாயம், வர்ஸ் எ ம் ெச யின் சாயம் ேதாய்ந்த எதைன ம் அணியாதீர்கள்! 
இஹ்ராம் அணிந்த ெபண் கத்திைர அணியக் கூடா ; அவள் ைக ைறகைள ம் 
அணியக் கூடா !" என்  பதிலளித்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1839  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
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இஹ்ராம் அணிந்த ஒ  மனிதைர, அவாின் ஒட்டகம் அவாின் க த்ைத றித் க் 
ெகான் விட்ட . அவாின் உடல் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்  வரப்பட்டேபா , 
'அவைரக் குளிப்பாட்  கபனி ங்கள்! அவாின் தைலைய டாதீர்கள்; அவ க்கு 
ந மணம் சாதீர்கள்! ஏெனனில், அவர் (ம ைமயில்) தல்பியா கூறிக் 
ெகாண் ப்பவராக எ ப்பப்ப வார்!' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1840  

அப் ல்லாஹ் இப்  ஹுைனன்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
'அப்வா என்ற இடத்தில் மிஸ்வர் மின் மக்ரமா(ர ) அப் ல்லாஹ் இப்  அப்பாஸ்(ர ) 
ஆகிய இ வ ம் க த்  ேவ பட்டனர். 'இஹ்ராம் அணிந்தவர் தைலையக் 
க வலாம்!" என்  இப்  அப்பாஸ்(ர ) கூறினார். 'இஹ்ராம் அணிந்தவர் தைலயக் 
க வக் கூடா !" என்ற மிஸ்வர்(ர ) கூறினார். அப் ல்லாஹ் இப்  அப்பாஸ்(ர ), 
என்ைன அ  அய் ப் அல் அன்ஸாாி(ர ) அவர்களிடம் அ ப்பி ைவத்தார்கள். நான் 
ெசன்றேபா , அவர்கள் ஊன்றப்பட்ட இரண்  மரக்கழிக க்கிைடேய திைரயால் 
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மைறக்கப்பட் க் குளித் க் ெகாண் ந்தார்கள். 'நான் அவர்க க்கு ஸலாம் 
கூறிேனன். 'யார் அ ?' என்  ேகட்டார்கள். 'நாேன அப் ல்லாஹ் இப்  ஹுைனன்! 
'நபி(ஸல்) அவர்கள் இஹ்ராம் அணிந்தி க்கும்ேபா  எவ்வா  தைலையக் 
க வார்கள்?' என்  உங்களிடம் ேகட்பதற்காக அப் ல்லாஹ் இப்  அப்பாஸ்(ர ) 
என்ைன அ ப்பினார்கள்!" என்  கூறிேனன். அ  அய் ப்(ர ), தம் ைகையத் 
திைரயின் மீ  ைவத் , அவர்களின் தைல ெதாி மளவிற்குத் திைரைய (அைசத் ) 
இறக்கினார்கள். பிறகு தண்ணீர் ஊற் கிற மனிதாிடம் 'தண்ணீர் ஊற் ராக!' 
என்றார்கள். அவர் தண்ணீர் ஊற்றினார். அ  அய் ப்(ர ), தம் தைலைய இரண்  
ைககளா ம் அைசத் விட் , ன் ம் பின் மாகக் ைககைளக் ெகாண்  
ெசன்றார்கள்; 'இப்ப த்தான் நபி(ஸல்) அவர்கள் ெசய்யப் பார்த்தி க்கிேறன்!" என் ம் 
கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1842  

அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இஹ்ராம் அணிந்தவர் எத்தைகய ஆைடகைள அணியலாம் என்  நபி(ஸல்) 
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அவர்களிடம் ேகட்கப்பட்ட . அதற்கவர்கள், 'சட்ைட, தைலப்பாைக, கால்சட்ைட, 
ெதாப்பி, குங்குமச் சாயம் ேதாய்ந்த ஆைட, வர்ஸ் எ ம் ெச யின் சாயம் ேதாய்ந்த 
ஆைட ஆகியவற்ைற அணியக் கூடா ! ெச ப்  கிைடக்காதவர்கள் கா ைறகைள 
அணியலாம். ஆயி ம் கரண்ைடக்குக் கீேழ இ க்கும்ப  (ேம ந்  கரண்ைடக்குக் 
கீழ் வைர) அவற்ைற ெவட்  விட ேவண் ம்!" என்  விைடயளித்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1843  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் அரஃபாவில் எங்க க்கு உைர நிகழ்த்தினார்கள். அப்ேபா  
அவர்கள் 'யா க்கு ேவட்  கிைடக்கவில்ைலேயா அவர் கால் சட்ைடகைள 
அணியட் ம்! யா க்கு ெச ப்  கிைடக்கவில்ைலேயா அவர் கா ைறகைள 
அணியட் ம்!" என்றார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1844  

பரா (ர ) அறிவித்தார்.  
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நபி(ஸல்) அவர்கள் ல்கஅதா மாதத்தில் உம்ரா ெசய்யப் றப்பட்டார்கள். 
மக்காவிற்குள் ைழய அவர்கைள மக்காவாசிகள் அ மதிக்கவில்ைல. (அ த்த 
ஆண் ல்) ஆ தங்கைள உைறயில் ேபாட் க் ெகாண்  மக்காவி ள் ைழவதாக 
அவர்க டன் நபி(ஸல்) அவர்கள் கட்டைளயிடவில்ைல.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1845  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"நபி(ஸல்) அவர்கள் மதீனா வாசிக க்கு ' ல்ஹுைலஃபா' எ ம் இடத்ைத ம் நஜ்  
வாசிக க்கு 'கர்ன் அல் மனா ல்' எ ம் இடத்ைத ம் யமன்வாசிக க்கும் 'யலம்லம்' 
எ ம் இடத்ைத ம் இஹ்ராம் அணிவதற்குாிய எல்ைலயாக நிர்ணயித்தார்கள். 
இவ்ெவல்ைலகள் அந்தப் பகுதியின க்கும் அதன் வழியாக ேவ  பகுதியி ந்  ஹஜ், 
உம்ராைவ நா  வ பவ க்கும், உாியனவாகும்! இந்த எல்ைலக க்கு உட்பட்ட 
பகுதிகளில் இ ப்பவர்கள் எந்த இடத்தி ந்  றப்ப கிறார்கேளா அங்கி ந்ேத 
இஹ்ராம் அணிய ேவண் ம்; மக்காவாசிகள் மக்காவி ந்ேத இஹ்ராம் அணிய 
ேவண் ம்!"  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1846  

அனஸ் இப்  மா க்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மக்கா ெவற்றியின்ேபா  தைலயில் இ ம் த் ெதாப்பி டன் 
(மக்காவி ள்) ைழந்தார்கள். அைத அவர்கள் கழற்றியேபா  ஒ வர் வந் , 'இப்  
கத்தல் என்பவன் கஅபாவின் திைரகைளப் பி த் த் ெதாங்கிக் ெகாண் க்கிறான்!' 
எனக் கூறினார். உடேன நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அவைனக் ெகான்  வி ங்கள்!" என்  
உத்தரவிட்டார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1847  

யஃலா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் (ஒ  ைற) நபி(ஸல்) அவர்க டன் இ ந்ேதன். அப்ேபா  ஒ வர் அவர்களிடம் 
வந்தார். மஞ்சள் அல்ல  அைதப் ேபான்ற கைற ப ந்த (கம்பளியால் ஆன) 
ேமலங்கிைய அவர் அணிந்தி ந்தார். 'நபி(ஸல்) அவர்க க்கு வஹீ (இைறச்ெசய்தி) 
(இைறச்ெசய்தி) இறங்கும்ேபா  அவர்கைளப் பார்க்க வி ம் கிறாயா?' என்  
உமர்(ர ) என்னிடம் வினவினார்கள். நபி(ஸல்) அவர்களின் மீ  வஹீ (இைறச்ெசய்தி) 
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(இைறச்ெசய்தி) இறங்கி, பின்னர் அ  அவர்கைளவிட்  நீங்கிய ; (அைத 
பார்த்ேதன்). அப்ேபா  அவாிடம் நபி(ஸல்) அவர்கள், 'உம் ைடய ஹஜ்ஜில் ெசய்யக் 
கூ யைதேய உம்ராவி ம் ெசய் ராக!" என்  கூறினார்கள்.  
 
ஒ வர் இன்ெனா  மனிதாின் ைகையக் க த் விட்டார். உடேன க பட்டவர் 
க த்தவாின் ன் பற்கைள உைடத்தார். பல் ைடக்கப்பட்டதற்கு எந்த நஷ்ட ஈ ம் தர 
ேவண் யதில்ைல என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் தீர்ப்பளித்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1849  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ வர் நபி(ஸல்) அவர்க டன் அரஃபாவில் தங்கினார். அப்ேபா  அவர் தன் 
வாகனத்தி ந்  கீேழ வி ந் விட்டார். வாகனம் (ஒட்டகம்) அவாின் க த்ைத 

றித்  அவைரக் ெகான்ற . நபி(ஸல்) அவர்கள் 'இலந்ைத இைல கலந்த தண்ணீரால் 
இவைரக் குளிப்பாட் ங்கள்; இரண்  ஆைடகளில் இவ க்குக் கபனி ங்கள்! இவ க்கு 
ந மணம் பயன்ப த்தாதீர்கள்; இவாின் தைலைய டாதீர்கள்! ஏெனனில், இவர் 
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தல்பியா கூறிக் ெகாண் க்கும் நிைலயில் ம ைம நாளில் இவைர அல்லாஹ் 
எ ப் வான்!" என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 28, எண் 1850  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ வர் நபி(ஸல்) அவர்க டன் அரஃபாவில் தங்கினார். அப்ேபா , அவர் தம் 
வாகனத்தி ந்  கீேழ வி ந் விட்டார். வாகனம் அவாின் க த்ைத றித்  
அவைரக் ெகான் விட்ட . நபி(ஸல்) அவர்கள், 'இலந்ைத இைல கலந்த தண்ணீரால் 
இவைரக் குளிப்பாட் ங்கள்; இரண்  ஆைடகளில் இவ க்குக் கஃபனி ங்கள்! 
இவ க்கு ந மணம் பயன்ப த்தாதீர்கள்; தைலைய டாதீர்கள்! ஏெனனில், ம ைம 
நாளில் அல்லாஹ், இவைர தல்பியா கூறிக் ெகாண் ப்பவராக எ ப் வான்!" என்  
கூறினார்கள்.  

 

 சிறப் கள் மதீனாவின்
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1867  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"மதீனா நகர் இங்கி ந்  இ வைர னிதமானதாகும்! இங்குள்ள மரங்கள் 
ெவட்டப்படக் கூடா ; இங்ேக (மார்க்கத்தின் ெபயரால்) திய  எ ம் 
உ வாக்கப்படக் கூடா ! (மார்க்கத்தின் ெபயரால்) திய (ெசயல் அல்ல  ெகாள்ைக) 
ஒன்ைற ஏற்ப த் கிறவர் மீ  அல்லாஹ்வின்.. வானவர்கள் மற் ம் மக்கள் 
அைனவாின் சாப ம் ஏற்ப ம்!"  
 
என அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1868  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மதீனா க்கு வந்தேபா  பள்ளிவாசல் கட் மா  
கட்டைளயிட்டார்கள்" 'ப  நஜ்ஜார் குலத்தினேர! (உங்கள் இடத்ைத) எனக்கு 
விைலக்குத் தா ங்கள்!" என்  ேகட்டார்கள். ப  நஜ்ஜார் குலத்தினர் 'இதற்குாிய 
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விைலைய அல்லாஹ்விடேம நாங்கள் எதிர்பார்க்கிேறாம்!" என்றனர். 
(அவ்விடத்தி ந்த) இைண ைவப்பவர்களின் கப் கைளத் ேதாண் மா  நபி(ஸல்) 
அவர்கள் கட்டைளயிட்டார்கள்; அவ்வாேற அைவ ேதாண்டப்பட்டன. அவர்களின் 
கட்டைளப்ப ேய பாழைடந்த இடங்கள் சீர் ெசய்யப்பட்டன் ேபாீச்ச மரங்கள் 
ெவட்டப்பட்டன் பள்ளிவாச ன் கிப்லா திைசயில் (ெவட்டப்பட்ட) ேபாீச்ச மரங்கைள 
வாிைசயாக (நபித்ேதாழர்கள்) நட்டனர்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1869  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"மதீனாவின் இரண்  மைலக க்கு இைடப்பட்ட பகுதி என் நாவினால் (என் 
வாயிலாக) னிதமானதாக ஆக்கப்பட் விட்ட !' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். ப  ஹாாிஸா குலத்தினாிடம் நபி(ஸல்) அவர்கள் ெசன் , 'ப  
ஹாாிஸா குலத்தினாிடம்! நீங்கள் ஹரம் எல்ைலக்கு ெவளிேய இ க்கிறீர்கள்!" 
என்றார்கள். பின்னர் தி ம்பிப் பார்த் விட் . 'இல்ைல! நீங்கள் ஹரம் 
எல்ைலக்குள்தான் இ க்கிறீர்கள்!" என்றார்கள்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1870  

அலீ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"அல்லாஹ்வின் ேவதத்ைத ம் நபியவர்களிடமி ந்  கிைடத்த இந்த ஏட்ைட ம் தவிர 
(எ த்  வ விலான மார்க்கச் சட்டம்) ேவ  எ ம் (நபியின் கு ம்பத்தாரான) 
எங்களிடம் இல்ைல! (இந்த ஏட் ல் உள்ளதாவ ); 'ஆயிர் என்ற மைலயி ந்  இன்ன 
இடம் வைர மதீனா னிதமானதாகும். இதில் யாேர ம் (மார்க்கத்தின் ெபயரால்) 

திதாக ஒன்ைற ஏற்ப த்தினால் அல்ல  அவ்வா  ஏற்ப த் பவ க்கு அைடக்கலம் 
தந்தால், அல்லாஹ்வின் - வானவர்களின் மற் ம் மக்கள் அைனவாின் சாபம் அவன் 
மீ  ஏற்ப ம்! அவன் ெசய்த கடைமயான வணக்கம். உபாியான வணக்கம் எ ேம 
ஏற் க் ெகாள்ளப்படா ! ஸ் ம்களில் எவர் அைடக்கலம் தந்தா ம் அ  ஒன்ேற! 
(அ , மற்ற ஸ் ம்கள் த ம் அைடக்கலத்திற்குச் சமமானதாகக் 
க தப்படேவண் யேத)யாகும்! ஒ  ஸ் ம் ெகா த்த அைடக்கலத்ைத யாேர ம் 

றித்தால் அவன் மீ  அல்லாஹ், வானவர்கள் மற் ம் மக்கள் அைனவாின் சாபம் 
ஏற்ப ம்! அவனிடமி ந்  அவன் ெசய்த கடைமயான வணக்கம், உபாியான வணக்கம் 
எ ேம ஏற் க் ெகாள்ளப்படா ! வி தைல ெசய்யப்பட்ட அ ைம ஒ வன், தன்(ைன 
வி தைல ெசய்த எஜமானர்களான) காப்பாளர்களின் அ மதியின்றி, பிறைரத் தன் 
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காப்பாளராக ஆக்கினால் அவன் மீ ம் அல்லாஹ்வின்... வானவர்களின் மற் ம் மக்கள் 
அைனவாின் சாபம் ஏற்ப ம்! அவன் ெசய்த கடைமயான வணக்கம், உபாியான 
வணக்கம் எ ேம ஏற் க் ெகாள்ளப்படா !"  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1871  

என்  மக்கள் கூறக்கூ ய, எல்லா ஊர்கைள ம் மிைகக்கக் கூ ய ஓர் ஊ க்கு 
(ஹிஜ்ரத் ெசய்  ெசல் மா ) நான் கட்டைளயிடப்பட்ேடன்! அ தான் மதீனா! 
இ ம்பின் ைவ உைல நீக்கிவி வைதப் ேபால் மதீனா நகர் தீயவர்கைள 
ெவளிேயற்றிவி ம்!"  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1872  

அ  ஹுைமத்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்க டன் த க்கி ந்  ( த்தம் ந் ) தி ம்பிேனாம். 
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மதீனாைவ ெந ங்கிய ம். 'இ  'தாபா!' (நலம் மிக்க !)' என்  இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1873  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
மதீனாவில் மான்கள் ேமய்ந்  ெகாண் க்க நான் கண்டால், அவற்ைற (விரட்டேவா, 
பி க்கேவா யன் ) பீதிக்குள்ளாக்க மாட்ேடன். (ஏெனனில்) 'மதீனாவின் 
(க ங்கற்கள் நிைறந்த) இரண்  மைலக க்கும் இைடப்பட்டைவ னிதமானைவ!" 
என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1874  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"மதீனா வளமிக்க நகராக இ க்கும் நிைலயில், இைரேதடக் கூ ய பறைவக ம் 
விலங்குக ம் மட் ேம நா  வரக்கூ யதாக அைத மக்கள்விட் (ச் ெசன் ) 
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வி வார்கள்! ம ைம நாளில், இ தியாக எ ப்பப்பட வி ப்பவர்கைள ைஸனா 
குலத்ைதச் ேசர்ந்த இரண்  இைடயர்கேள ஆவர்!  
 
(அவர்களின் மரணம் எப்ப  நிக ெமனில்) அவர்கள் இ வ ம் தம் ஆ கைள 
(இைடயர்களின் பாணியில்) அதட்  அைழத்த வண்ணம் மதீனாைவ நா ச் 
ெசல்வார்கள். (மதீனாைவச் ெசன்றைடந்த ம்) அைத (மனித சஞ்சாரமற்ற) 
மி கங்களின் வசிப்பிடமாகக் காண்பார்கள்: இ தியில் 'வதா' (எ ம்) மைலக்குன்ைற 
அைடந்த டன் கம் குப் ற ர்ச்ைச ற்  வி ந்  (இறந் ) வி வார்கள்!"  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1875  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"யமன் ெவற்றி ெகாள்ளப்ப ம். உடேன, ஒ  கூட்டத்தினர் ஒட்டகங்கைள ஓட் க் 
ெகாண் , தம் கு ம்பத்தினைர ம் தம் கட் ப்பாட் ற்குள் உள்ளவர்கைள ம் 
அைழத் க் ெகாண்  (யமன் நாட் ற்குச்) ெசல்வார்கள்! ஆயி ம், மதீனாேவ 
அவர்க க்குச் சிறந்த ! இைத அவர்கள் அறிந்தி க்கக் கூடாதா? பின்னர் 'ஷாம்' 
ெவற்றி ெகாள்ளப்ப ம். உடேன, ஒ  கூட்டத்தினர் ஒட்டகங்கைள ஓட் க் ெகாண் , 
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'தம் கு ம்பத்தினைர ம் தம் கட் ப்பாட் ற்குள் உள்ளவர்கைள ம் அைழத் க் 
ெகாண்  அங்ேக ெசல்வார்கள்; ஆயி ம், மதீனாேவ அவர்க க்குச் சிறந்த ! இைத 
அவர்கள் அறிந்தி க்கக் கூடாதா? பின்னர் இராக் ெவற்றி ெகாள்ளப்ப ம்; உடேன, 
ஒ  கூட்டத்தினர் ஒட்டகங்கைள ஓட் க்ெகாண் , தம் கு ம்பத்தினைர ம் தம் 
கட் ப்பாட் ற்குள் உள்ளவர்கைள ம் அைழத் க் ெகாண்  அங்ேக ெசல்வார்கள்! 
ஆயி ம், மதீனாேவ அவர்க க்குச் சிறந்த ! இைத அவர்கள் அறிந்தி க்கக் 
கூடாதா?'  
 
என சுப்யான்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1876  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"பாம்  தன் ற்றில் (ெசன் ) அபயம் ெப வ  ேபால் ஈமான் எ ம் இைற நம்பிக்ைக 
மதீனாவில் அபயம் ெப ம்!"  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1877  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"மதீனாவாசிக க்கு எதிராக சூழ்ச்சி ெசய் ம் எவ ம் தண்ணீாில் உப்  கைரவ  
ேபால் கைரந்  ேபாவார்கள்!"  
 
என ஸஅத்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1878  

உஸாமா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மதீனாவின் ேகாட்ைடகளில் ஒ  ேகாட்ைடயின் மீதி ந்  
ேநாட்டமிட்டார்கள். பிறகு, 'நான் பார்ப்பைத நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா? நான் உங்கள் 

கள் ெந ம் ம் (வ ங்காலத்தில்) குழப்பங்கள் விைளயக் கூ ய இடங்கைள 
மைழத் ளிகள் வி ம் இடங்கைளப் (பார்ப்பைதப்) ேபான்  பார்க்கிேறன்!" என்  
கூறினார்கள்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1879  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"தஜ்ஜாைலப் பற்றிய அம்சம் மதீனா க்குள் ைழயா ! அன்ைறய தினம் மதீனா க்கு 
ஏ  வாசல்கள் இ க்கும்! ஒவ்ெவா  வாச ம் இரண்  வானவர்கள் இ ப்பார்கள்!"  
 
என அ  பக்ர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1880  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"மதீனாவின் வாசல்களில் வானவர்கள் இ ப்பர்! மதீனாவிற்குள் (பிேளக் ேபான்ற) 
ெகாள்ைக ேநா ம் தஜ்ஜா ம் ைழய யா !"  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1881  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"மக்கா, மதீனா தவிர தஜ்ஜால் கால் ைவக்காத எந்த ஊ ம் இரா ! மதீனாவின் 
எந்தெவா  வாலானா ம் அங்ேக வானவர்கள் அணிவகுத்  அைதக் காப்பார்கள். 
பின்னர் மதீனா, தன் கு மக்க டன் ன்  ைற நிலந க்கத்திற்குள்ளாகும்; 
அப்ேபா  ஒவ்ெவா  காஃபிைர ம் னாஃபிக்ைக ம் (இைறம ப்பாளைன ம் 
நயவஞ்சகைன ம்) அல்லாஹ் (மதீனாவி ந் ) ெவளிேயற்றி வி வான்!"  
 
என அனஸ் இப்  மா க்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1882  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
தஜ்ஜால் (மதீனாைவ ேநாக்கி) வ வான்; மதீனாவின் வாசல்களில் ைழவ  
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அவ க்குத் த க்கப்பட் க்கிற ; எனேவ, (மதீனா க்கு ெவளிேய), மதீனாவின் 
உவர் நிலத்தில் அவன் தங்குவான்; அவைன ேநாக்கி மக்களில் சிறந்த ஒ வர் அன்  

றப்ப வார்; அவர் அவனிடம், 'இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் (அைடயாளம்) 
ெசால் ய தஜ்ஜால் நீதான் என்  உ தியாகக் கூ கிேறன்!" என்பார். அப்ேபா  
தஜ்ஜால் (மக்கைள ேநாக்கி), 'நான் இவைனக் ெகான் , பிறகு உயிர்ப்பித்தால் (என்) 
விஷயத்தில் நீங்கள் சந்ேதகம் ெகாள் ர்களா?' என்  ேகட்பான். மக்கள் 'ெகாள்ள 
மாட்ேடாம்!" என்பார்கள். உடேன, அவன் அவைரக் ெகான் , பின்னர் 
உயிர்ப்பிப்பான். அப்ேபா , அந்த நல்ல மனிதர் உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட ம், 
'அல்லாஹ்வின் மீ  ஆைணயாக! இன்ைறய தினத்ைத விடத் ெதளிவாக உன்ைனப் 
பற்றி நான் (இதற்கு ன்) ஒ ேபா ம் அறிந்தி க்கவில்ைல!" என்  கூ வார். 
தஜ்ஜால் 'நான் இவைரக் ெகால்ேவன்!" என்பான். ஆனால், அவனால் அவைரக் 
ெகால்ல யா !"  
 
என அ  ஸயீத்(ர ) அறிவித்தார். தஜ்ஜால் பற்றி நபி(ஸல்) அவர்கள் நீண்ட விளக்கம் 
த ம்ேபா  இைதக் கூறினார்கள் என் ம் அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1883  
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ஜாபிர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ  கிராமவாசி நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந்  இஸ்லாத்ைத ஏற்பதாக உ தி ெமாழி 
ெகா த்தார். ம நாள் தல் அவர் காய்ச்சலால் பீ க்கப்பட்டார். '(இஸ்லாத்ைத ஏற்கும் 
ஒப்பந்தத்தி ந் ) என்ைன நீக்கி வி ங்கள்!" என்  ேகட்டார். நபி(ஸல்) அவர்கள் 

ன்  ைற அைத ம த்தார்கள். 'மதீனா ( ைவ நீக்கித் ய்ைமப த் ம்) 
உைலையப் ேபான்றதாகும்! அ  தன்னி ள்ள தீயவர்கைள ெவளிேயற்றி வி ம். 
அதி ள்ள நல்லவர்கள் ய்ைம ெபற் த் திகழ்வார்கள்!" என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1884  

ைஸத் இப்  ஸாபித்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் உஹ ப் ேபா க்குப் றப்பட்டேபா  அவர்களின் 
ேதாழர்களிைடேய கலந் விட் ந்த (நயவஞ்சகர்கள்) சிலர் (ேபாாில் பங்ெக க்காமல்) 
தி ம்பலானார்கள். அப்ேபா  (ேபாாில் பங்ெக த்தவர்களில்) ஒ  பிாிவினர் 
'இவர்கைளக் ெகால்ேவாம்!" என்றனர். அப்ேபா  'நயவஞ்சகர்கைளப் பற்றி நீங்கள் 
இரண்  வைகயான (அபிப்பிராயங் ெகாண்ட) பிாிவினராக இ ப்பதற்கு உங்க க்கு 
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என்ன ேநர்ந்த ?' (தி க்குர்ஆன் 04:88) என் ம் இைறகிய . 'ெந ப்  இ ம்பின் 
ைவ அகற் வ  ேபால் இந்நகரம் தீயவர்கைள ெவளிேயற்றிவி ம்!' என்  

இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1885  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"இைறவா! மக்காவில் நீ ஏற்ப த்திய பரக்கத்ைதப் ேபால் இரண்  மடங்ைக 
மதீனாவில் ஏற்ப த் வாயாக!"  
 
என அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1886  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் பயணத்தி ந்  ஊர் தி ம் ம்ேபா  மதீனாவி(ல் உள்ள 
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களி)ன் சுவர்கைளக் கண்ட ம் தம் வாகனத்ைத விைரந்  ெச த் வார்கள். 
வாகனத்தில் ேமல் அவர்கள் அமர்ந்தி ந்தால் அன் டன் அைதத் தட் க் 
ெகா ப்பார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1887  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ப  ஸ மா குலத்தினர் பள்ளிவாச ன் அ ேக கு ெபயரவி ம்பினார்கள். 
மதீனா(வின் மற்ற பகுதிகள்) கா யாவைத நபி(ஸல்) அவர்கள் ெவ த்தார்கள். 
எனேவ, 'ப  கூட்டத்தினேர! நீங்கள் நடந்  வ வதற்கான) கால ச் சுவ களின் 
நன்ைமகைள (நற்கூ ைய) எதிர் பார்க்க மாட்டீர்களா?' என்  ேகட்டார்கள். எனேவ, 
ப  ஸ மா குலத்தினர் (தாம் ன்  வசித் க் ெகாண் ந்த இடத்திேலேய) 
தங்கிவிட்டனர்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1888  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 

ghfk;-2 29.kjPdhtpd; rpwg;Gfs;

Visit: www.tamilislam.webs.com



"என் ைடய இல்லத்திற்கும் என் ைடய மிம்ப க்கும் இைடப்பட்ட பகுதி 
ெசார்க்கத் ப் ங்காக்களில் ஒ  ங்காவாகும்! என் ைடய மிம்பர் என் ைடய 
ஹவ்ள் (அல்கவ்ஸர் தடாகத்தின்) மீ  அைமந் ள்ள !"  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1889  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மதீனாவிற்கு வந்தேபா  அ  பக்ர்(ர ), பிலால்(ர ) 
ஆகிேயா க்குக் காய்ச்சல் ஏற்பட்ட . அ  பக்ர்(ர ) தமக்குக் காய்ச்சல் 
ஏற்ப ம்ேபா , 'மரணம் தன் ைடய ெச ப்  வாைர விடச் சமீபத்தில் இ க்கும் 
நிைலயில் ஒவ்ெவா  மனித ம் தன் கு ம்பத்தா டன் காைலப் ெபா ைத 
அைடகிறான்!" என்ற கவிைதையக் கூ வார்கள். பிலால்(ர ) காய்ச்சல் நீங்கிய ம் 
ேவதைனக் குரைல உயர்த்தி, 'இத்கிர், ஜலீல் எ ம் ற்கள் என்ைனச் சூழ்ந்தி க்க, ஒ  
பள்ளத்தாக்கில் ஓர் இராப் ெபா ைதேய ம் நான் கழிப்ேபனா? 'மஜின்னா' எ ம் 
(சுைனயின்) நீைர நான் அ ந் ேவனா? ஷாமா, தஃபீல் எ ம் இரண்  மைலகள் 
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(அல்ல  இரண்  ஊற் கள்) எனக்குத் ெதன்ப மா?' என்ற கவிைதையக் 
கூ வார்கள். ேம ம், பிலால்(ர ) 'இைறவா! ைஷபா இப்  ரபிஆ, உத்பா இப்  
ரபீஆ, உமய்யா இப்  கலஃப் ஆகிேயார் எங்கள் நாட் ந்  எங்கைள 
(அப் றப்ப த்தி) இந்த ேநாய்ப் பிரேதசத்திற்கு விரட் ய  ேபால், அவர்கைள நீ உன் 
க ைணயி ந்  அப் றப்ப த்தி (சபித் ) வி வாயாக!" என்  கூ வார்கள். 
நபி(ஸல்) அவர்கள், 'இைறவா! நாங்கள் மக்காைவ ேநசித்த  ேபால் அல்ல  அைதவிட 
அதிகமாக மதீனாைவ எங்கள் ேநசத்திற்குாியதாக ஆக்கு! இைறவா! எங்க ைடய 
(அளைவகளான) ஸா , த்  ஆகியவற்றில் (எங்கள் உணவில்) எங்க க்கு நீ பரக்கத் 
ெசய்! இவ் ைர எங்க க்கு ஆேராக்கியமானதாக ஆக்கு! இங்குள்ள காய்ச்சைல 
'ஜுஹ்◌ஃபா' எ ம் பகுதிக்கு இடம் ெபயரச் ெசய்!" என்  பிரார்த்தித்தார்கள். நாங்கள் 
மதீனாவிற்கு வந்தேபா , அ  அல்லாஹ்வின் மியிேலேய ேநாய் ெநா கள் 
அதிகமான (பிரேதசமாக இ ந்த ; (ஏெனனில்) ' த்ஹான்' எ ம் ஓைடயில் ேமாசமான 
(ெகட் ப்ேபான) தண்ணீர் ஓ க் ெகாண் ந்த !  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 29, எண் 1890  

உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
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"இைறவா! உன் பாைதயில் ரமரணம் அைட ம் பாக்கியத்ைத எனக்கு வழங்கு! 
என் ைடய மரணத்ைத உன் த ைடய ஊாில் ஏற்ப கிற .  

 

ேநான்  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1891  

தல்ஹா இப்  உைபதில்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ  கிராமவாசி பரட்ைடத் தைல டன் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்; 'இைறத் தர் 
அவர்கேள! அல்லாஹ் என் மீ  கடைமயாக்கிய ெதா ைக எ  என்  ெசால் ங்கள்! 
என்  ேகட்டதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ஐந்  ேநரத் ெதா ைககள்! அவற்ைறத் தவிர! 
(கடைமயான ெதா ைக ேவெற மில்ைல; உபாியாக) நீயாக வி ம்பித் ெதா தால் 
மட் ேம உண் !" என்  பதிலளித்தார்கள். அவர் 'அல்லாஹ் என் மீ  கடைமயாக்கிய 
ஸகாத் எ  என்  எனக்குக் கூ ங்கள்!" என்றார். நபி(ஸல்) அவர்கள், இஸ்லாத்தின் 
சட்டதிட்டங்கைள அவ க்குக் கூறினார்கள். அப்ேபா  அவர், 'சத்தியத்தின் வாயிலாக 
உங்கைள கண்ணியப்ப த்திய இைறவன் ேமல் ஆைணயாக! நான் உபாியாக எைத ம் 
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ெசய்ய மாட்ேடன்; அல்லாஹ் என் மீ  கடைமயாக்கியதில் எைத ம் குைறக்க ம் 
மாட்ேடன்!" என்றார். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள். 'இவர் கூ வ  உண்ைமயானால் 
ெவற்றி ெபற் விட்டார்!" என்ேறா 'இவர் கூ வ  உண்ைமயானால் இவர் 
ெசார்க்கத்தில் ைழவார்!" என்ேறா கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1892  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ஆபீ _ரா ( ஹர்ரம் மாதத்தின் பத்தாம் நாள்) ேநான்  
ேநாற்றார்கள். அைத ேநாற்குமா  (மக்க க்குக்) கட்டைளயிட்டார்கள். ரமளான் 
ேநான்  கடைமயாகப்பட்ட ம் ஆபீ _ரா ேநான்ைப (கடைமயாகக் க தி) ேநாற்ப  
விடப்பட்ட .  
 
"தம் ேவ  ேநான்  (ஏதாவ ) அந்நாளில் தற்ெசயலாக அைமந்தாேல தவிர, இப்  
உமர்(ர ) ஆபீ _ரா தினத்தில் ேநான்  ேநாற்க மாட்டார்கள்!" என்  நாஃபி (ரஹ்) 
கூறினார்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1893  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
குைறஷிக் குலத்தினர் அறியாைமக் காலத்தில் ஆபீ _ரா தினத்தில் ேநான்  ேநாற்  
வந்தனர். ரமளான் ேநான்  கடைமயாக்கப்ப ம் வைர நபி(ஸல்) அவர்க ம் ஆபீ _ரா 
ேநான்  ேநாற்குமா  கட்டைளயிட்டார்கள். (ரமளான் ேநான்  கடைமயாக்கப்பட்ட) 
பின்னர் '(ஆபீ _ரா நாளின் ேநான்ைப) ேநாற்க வி ம் பவர் அைத 
ேநாற்கட் ம்!விட் விட வி ம் பவர் அைதவிட் விடட் ம்!" எனக் கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1894  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"ேநான்  (பாவங்களி ந்  காக்கின்ற) ேகடயமாகும்; எனேவ, ேநான்பாளி ெகட்ட 
ேபச்சுகைளப் ேபசேவண்டாம்! ட்டாள் தனமான ெசயல்களில் ஈ பட ேவண்டாம்! 
யாேர ம் அவ டன் சண்ைடக்கு வந்தால் அல்ல  ஏசினால் 'நான் ேநான்பாளி!' என்  
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இ ைற கூறட் ம்! என் உயிர் எவன் ைகவசம் இ க்கிறேதா அ(ந்த இைற)வன் ேமல் 
ஆைணயாக! ேநான்பாளியின் வாயி ந்  சும் வாைட, அல்லாஹ்விடம் 
கஸ் ாியின் வாைடைய விடச் சிறந்ததாகும்! (ேம ம்) 'எனக்காக ேநான்பாளி தம் 
உணைவ ம், பானத்ைத ம், இச்ைசைய ம்விட்  வி கிறார்! ேநான்  எனக்கு 
(மட் ேம) உாிய ; அதற்கு நாேன கூ  ெகா ப்ேபன்! ஒ  நன்ைம என்ப  அ  
ேபான்ற பத்  மடங்குகளாகும்!" (என்  அல்லாஹ் கூறினான்)"  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1895  

ஹுைதஃபா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
''◌ஃபித்னா (ேசாதைன) பற்றி நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறிய ெசய்திைய யார் மனனம் 
ெசய்தி க்கிறீர்கள்?' என்  உமர்(ர ) ேகட்டார். 'நான் அைதச் ெசவி ற்றி க்கிேறன்! 
'ஒ வர் தம் கு ம்பத்தினர். தம் ெசல்வம், மற் ம் அண்ைட ட்டார் விஷயத்தில் 
ேசாதைனக்கு ஆளாகும்ேபா  ெதா ைக, ேநான் , தர்மம் ஆகியைவ அதற்குப் 
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பாிகாரமாக அைம ம்!' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்!" என்ேறன். 
அதற்கு உமர்(ர ), 'நான் (ேசாதைன என் ம் ெபா ளில் அைமந்த) இந்த 
◌ஃபித்னாைவப் பற்றிக் ேகட்கவில்ைல. கடலைல ேபால் ெதாடர்ந்  வரக்கூ ய 
(குழப்பம் என் ம் ெபா ளிலைமந்த) ◌ஃபித்னாைவப் பற்றிேய ேகட்கிேறன்!" 
என்றார்கள். அதற்கு நான் 'உமக்கும் அதற்கும் இைடேய டப்பட்ட வாசல் 
இ க்கிற !" என்  கூறிேனன். 'அ  திறக்கப்ப மா? உைடக்கப்ப மா?' என்  
உமர்(ர ) ேகட்டார்கள். நான் 'உைடக்கப்ப ம்!" என்  பதிலளித்ேதன். 
'அப்ப யானால் ம ைம நாள் வைர அ  டப்படா !" என்  உமர்(ர ) கூறினார்.  
 
"அந்த வாசல் யார் என்  உமர்(ர ) அறிந்தி ந்தாரா என்  ஹுைதஃபா(ர ) 
அவர்களிடம் ேக ங்கள்!" என்  மஸ் க்(ரஹ்) அவர்களிடம் நாங்கள் கூறிேனாம்! 
அவ்வாேற அவர் ேகட்டார்! அதற்கு ஹுைதஃபா(ர ) 'ஆம்! நாைள (காைல) 
வ வதற்கு ன்  இரெவான்  உள்ள  என்பைத அறிவைதப் ேபால் அைத அவர் 
அறிந்தி ந்தார்!' என்  பதிலளித்தார்!" என அறிவிப்பாளர் அ  வாயில்(ரஹ்) கூறினார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1896  

ghfk;-2 30.Nehd;G

Visit: www.tamilislam.webs.com



என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"ெசார்க்கத்தில் 'ரய்யான்' என்  கூறப்ப ம் ஒ  வாசல் இ க்கிற ! ம ைம நாளில் 
அதன் வழியாக ேநான்பாளிகள் ைழவார்கள். அவர்கைளத் தவிர ேவ  எவ ம் அதன் 
வழியாக ைழய மாட்டார்கள்! 'ேநான்பாளிகள் எங்ேக?' என்  ேகட்கப்ப ம். உடேன, 
அவர்கள் எ வார்கள்; அவர்கைளத் தவிர ேவ  எவ ம் அதன் வழியாக ைழய 
மாட்டார்கள்! அவர்கள் ைழந்த ம் அவ்வாசல் அைடக்கப்பட் வி ம். அதன் வழியாக 
ேவ  எவ ம் ைழயமாட்டார்கள்!"  
 
என ஸஹ்ல்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1897  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"ஒ வர் இைறவழியில் ஒ  ேஜா ப் ெபா ட்கைளச் ெசல  ெசய்தால் அவர் 
ெசார்க்கத்தின் வாசல்களி ந் , 'அல்லாஹ்வின் அ யாேர! இ  (ெப ம்) 
நன்ைமயாகும்! (இதன் வழியாகப் பிரேவசி ங்கள்!)' என்  அைழக்கப்ப வார். (தம் 
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உலக வாழ்வின் ேபா ) ெதா ைகயாளிகளாய் இ ந்தவர்கள் ெதா ைகயின் வாசல் 
வழியாக அைழக்கப்ப வர்; அறப்ேபார் ாிந்தவர்கள் 'ஜிஹாத்' எ ம் வாசல் வழியாக 
அைழக்கப்ப வர்; ேநான்பாளிகளாய் இ ந்தவர்கள் 'ரய்யான்' எ ம் வாசல் வழியாக 
அைழக்கப்ப வர்; தர்மம் ெசய்தவர்கள் 'சதகா' எ ம் வாசல் வழியாக 
அைழக்கப்ப வர்!' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அப்ேபா  அ  
பக்ர்(ர ) 'இைறத் தர் அவர்கேள! என் தா ம் தந்ைத ம் உங்க க்கு 
அர்ப்பணமாகட் ம்! இந்த வாசல்கள் அைனத்தி ந் ம் அைழக்கப்ப ம் ஒ வ க்கு 
எந்தத் ய ம் இல்ைலேய! எனேவ, எவேர ம் அைனத்  வாசல்கள் வழியாக ம் 
அைழக்கப்ப வாரா?' என்  ேகட்டார். நபி(ஸல்) அவர்க 'ஆம்! நீ ம் அவர்களில் 
ஒ வரா ர் என்  நம் கிேறன்!" என்றார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1898  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"ரமலான் வந் விட்டால் ெசார்க்கத்தின் வாசல்கள் திறக்கப்ப கின்றன."  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1899  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"ரமலான் மாதம் வந் விட்டால் வானத்தின் வாசல்கள் திறக்கப்ப கின்றன் நரகத்தின் 
வாயில்கள் அைடக்கப்ப கின்றன் ைஷத்தான்கள் விலங்கிடப்ப கின்றனர்."  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1900  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"நீங்கள் பிைற கண்ட ம் ேநான்  ைவ ங்கள்; (ம ) பிைற கண்ட ம் ேநான்ைப 
வி ங்கள்; உங்க க்கு (வானில்) ேமகம் ெதன்பட்டால் நாள்கைள எண்ணிக் 
ெகாள் ங்கள்."  
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என இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
மற்ேறார் அறிவிப்பில் 'ரமலான் பிைற" என்  உள்ள .  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1901  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"ைலலத் ல் கத்ாில் நம்பிக்ைக ட ம் நன்ைமைய எதிர்பார்த் ம் வணங்குகிறவாின் 

ன் பாவம் மன்னிக்கப்ப கிற . ரமலானில் நம்பிக்ைக ட ம் நன்ைமைய 
எதிர்பார்த் ம் ேநான்  ேநாற்கிறவர்களின் ந்ைதய பாவங்கள் 
மன்னிக்கப்ப கின்றன."  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1902  

ghfk;-2 30.Nehd;G

Visit: www.tamilislam.webs.com



இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மக்க க்கு நல்லைத வாாி வழங்குபவர்களாக இ ந்தனர். 
ஜிப்ாீல்(அைல) ரமலான் மாதத்தில் நபி(ஸல்) அவர்கைளச் சந்திக்கும் ேவைளயில் 
நபி(ஸல்) அதிகமதிகம் வாாி வாாி வழங்குவார்கள். ஜிப்ாீல்(அைல) ரமலானின் 
ஒவ்ெவா  இர ம் - ரமலான் ம்வைர - நபி(ஸல்) அவர்கைளச் சந்திப்பார். 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ஜிப்ாீ டம் குர்ஆைன ஓதிக் காட் வார்கள். ஜிப்ாீல்(அைல) 
தம்ைமச் சந்திக்கும்ேபா  மைழக்காற்ைற விட அதிகமாக நபி(ஸல்) அவர்கள் வாாி 
வழங்குவார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1903  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"ெபாய்யான ேபச்ைச ம் ெபாய்யான நடவ க்ைககைள ம்விட்  விடாதவர் தம் 
உணைவ ம் பானத்ைத ம்விட்  வி வதில் அல்லாஹ் க்கு எந்தத் ேதைவ மில்ைல!"  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1904  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"ேநான்ைபத் தவிர ஆத ைடய மகனின் ஒவ்ெவா  ெசய ம் அவ க்குாியதாகும்! 
நிச்சயமாக, ேநான்  எனக்கு(மட் ேம) உாிய ; அதற்கு நாேன கூ  ெகா ப்ேபன்!" 
என்  அல்லாஹ் கூறினான். ேநான்  (பாவங்களி ந்  காக்கும்) ேகடயமாகும்! 
எனேவ, உங்களில் ஒ வர் ேநான்  ேநாற்றால் அவர் ெகட்ட ேபச்சுகள் ேபச 
ேவண்டாம்! கூச்ச ட்  சச்சர  ெசய்ய ேவண்டாம்! யாேர ம் அவைர ஏசினால் 
அல்ல  அவ டன் சண்ைடயிட்டால் 'நான் ேநான்பாளி!" என்  அவர் ெசால்லட் ம்! 

ஹம்மதின் உயிர் எவன் ைகவசம் உள்ளேதா அவன் ேமல் ஆைணயாக! 
ேநான்பாளியின் வாயி ந்  சும் வாைட அல்லாஹ்விடம் கஸ் ாியின் வாைடைய 
விட வி ப்பமானதாகும். ேநான்பாளிக்கு இரண்  மகிழ்ச்சிகள் உள்ளன. ேநான்  

றக்கும்ெபா  அவன் மகிழ்ச்சியைடகிறான்; தன் இைறவைனச் சந்திக்கும் ெபா  
ேநான்பின் காரணமாக அவன் மகிழ்ச்சியைடகிறான்."  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1905  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"உங்களில், தி மணத்திற்கான ெசலவினங்க க்குச் சக்தியற்றவர் தி மணம் 
ெசய்யட் ம்; ஏெனனில் தி மணம் (அன்னியப் ெபண்கைளப் பார்ப்பைதவிட் ம்) 
பார்ைவையக் கட் ப்ப த் ம்; கற்ைபக் காக்கும். யார் அதற்குச் சக்தி 
ெபறவில்ைலேயா அவர் ேநான்  ேநாற்கட் ம். அ  அவாின் இச்ைசையக் 
கட் ப்ப த் ம்."  
 
என அப் ல்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1906  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"ரமலான் பிைறைய நீங்கள் கா ம் வைர ேநான்  ேநாற்காதீர்கள்; (ம ) பிைறையக் 
கா ம்வைர ேநான்ைப விடாதீர்கள்; உங்க க்கு ேமக ட்டம் ெதன்ப மானால் 
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( ப்ப  நாள்களாக) அைதக் கணித் க் ெகாள் ங்கள்."  
 
என அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1907  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"ஒ  மாதம் என்ப  இ பத்ெதான்ப  இர களாகும். எனேவ பிைறையக் காணாமல் 
நீங்கள் ேநான்  ேநாற்காதீர்கள்; உங்க க்கு ேமக ட்டம் ெதன்ப மானால் ப்ப  
நாள்களாக எண்ணிக்ைகைய ைமப் ப த் ங்கள்."  
 
என அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1908  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
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(நபி(ஸல்) அவர்கள் இரண்  ைகவிரல்கைள ம் ன்  ைற விாித் ) மாதம் என்ப  
இவ்வள தான் என்  கூறினார்கள். ன்றாம் ைற கட்ைட விரைல மடக்கினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1909  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"பிைறையப் பாத்  ேநான்  ைவ ங்கள்; பிைறையப் பார்த்  ேநான்  வி ங்கள்! 
உங்க க்கு ேமக ட்டம் ெதன்பட்டால் ஷஅபான் மாதத்ைத ப்ப  நாள்களாக 

ைமப் ப த் ங்கள்."  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1910  

உம்  ஸலமா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் 'ஒ  மாதம் தம் மைனவிய டன் ேசர்வதில்ைல' என்  சத்தியம் 
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ெசய்தி ந்தார்கள். இ பத்தி ஒன்ப  நாள்கள் ந் ம் (இல்லம்) தி ம்பினார்கள். 
அவர்களிடம் 'நீங்கள் ஒ மாதம் ( ட் ற்கு) வரமாட்டீர்கள் என்  சத்தியம் 
ெசய்தி ந்தீர்கேள! என்  ேகட்கப்பட்ட . அதற்கு அவர்கள், 'ஒ  மாதம் என்ப  
இ பத்ெதான்ப  நாள்களாக ம் அைம ம்!" என்றார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1911  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் தம் மைனவிய டன் ேசர்வதில்ைல என்  சத்தியம் 
ெசய்தி ந்தார்கள். அப்ேபா  அவர்களின் கால்(நரம் ) பிசகியி ந்த . அவர்கள் ஒ  
பரணில் இ பத்ெதான்ப  நாள்கள் தங்கினார்கள். அப்ேபா  அவர்களிடம் 
'இைறத் தர் அவர்கேள! நீங்கள் ஒ  மாதம் என்  சத்தியம் ெசய்யவில்ைலயா!' என்  
நபித்ேதாழர்கள் ேகட்டனர். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள் 'மாதம் என்ப  
இ பத்ெதான்ப  நாள்களாக ம் அைம ம்!" என்றார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1912  
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என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
" ல்ஹஜ், ரமலான் ஆகிய ெப நாள்க க்குாிய இரண்  மாதங்கள் ேசர்ந்தால் ேபால் 
குைறயா ."  
 
என அ  பக்ரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1913  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
நாம் உம்மி ச தாயமாேவாம். எ வைத அறிய மாட்ேடாம்; விண் கைலைய ம் 
அறிய மாட்ேடாம். மாதம் என்ப  இப்ப ம் அப்ப ம் இ க்கும்; அதாவ  சில 
ேவைள இ பத்ெதான்ப  நாள்களாக ம் சில ேவைள ப்ப  நாள்களாக ம் 
இ க்கும்!"  
 
என இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1914  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"ரமளா க்கு தல் நா ம் அதற்கு தல் நா ம் உங்களில் எவ ம் ேநான்  ேநாற்கக் 
கூடா ; அந்நாள்களில் வழக்கமாகத் ேநாற்கும் ேநான்  அைமந்தாேல தவிர! அவ்வா  
அைமந்தால்அந்நாளில் ேநான்  ேநாற்கலாம்!"  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 30, எண் 1915  

பராஉ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(ஆரம்ப காலத்தில்) நபித்ேதாழர்கள் ேநான்  ேநாற் , ேநான்ைப நிைற  ெசய் ம் 
ேநரம் வந் , அதற்கு ன்ேப உறங்கி விட் ந்தால் அன்ைறய இரவி ம் (ெதாடர்ந் ) 
பக ம் மாைல வைர எைத ம் உண்ண மாட்டார்கள். (ஒ  ைற) ைகஸ் இப்  

ர்மா(ர ) ேநான்  ேநாற்றி ந்தார்; ேநான்  நிைற  ெசய் ம் ேநரம் வந்த ம் தம் 
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மைனவியிடம் வந் , 'உன்னிடம் உண  ஏ ம் உள்ளதா?' என்  ேகட்டார்; அவாின் 
மைனவி, 'இல்ைல! எனி ம் நான் ெசன்  உமக்காக (உணைவத்) ேத  வ கிேறன்!" 
என்றார். ைகஸ் இப்  ர்மா(ர ) அன்ைறய தினம் கூ  ேவைல ெசய் விட்  
வந்ததால் அவ க்கு உறக்கம் ேம ட் விட்ட . அவாின் மைனவி வந்  அவைரக் 
கண்டேபா , 'உமக்கு நஷ்டம் ஏற்பட் விட்ட ' என்றார் நண்பகலான ம் ைகஸ்(ர ) 

ர்ச்ைச ற்றார். இ  பற்றி நபி(ஸல்) அவர்களிடம் கூறப்பட்டேபா , 'ேநான் க் கால 
இரவில் நீங்கள் உங்கள் மைனவிய டன் கூ வ  உங்க க்கு 
அ மதிக்கப்பட் ள்ள  என்ற வசன ம் 'இன் ம் ◌ஃபஜ்  (அதிகாைல) ேநரம் என்ற 
ெவள்ைள ல் (இர  என்ற) க ப்  ந்  ெதளிவாகத் ெதாி ம் வைர 
உண் ங்கள், ப குங்கள் என்ற வசன ம் இறங்கின. இதனால் நபித்ேதாழர்கள் அதிக 
மகிழ்ச்சியைடந்தார்கள்.  

 

 ெதா ைக தரா ஹ்

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 31, எண் 2008-2009  
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இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் ரமளான் (மாதத்தின் சிறப் ) பற்றி கூறினார்கள்.  
 
"ரமளானில் நம்பிக்ைக ட ம் நன்ைமைய எதிர்பார்த் ம் (ெதா ) 
வணங்குகிறவாின், ன்னர் ெசய்த பாவங்கள் மன்னிக்கப்ப ம்!"  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"(ரமளானின் இர த் ெதா ைகைய அவரவர் தனியாகத் ெதா  ெகாள் ம்) 
இந்நிைலயில் மக்கள் இ க்கும்ெபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் மரணித்தார்கள். அ  
பக்ர்(ர ) அவர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில் உமர்(ர ) அவர்களின் ஆட்சியின் ஆரம்பக் 
காலத்தி ம் நிைலைம இவ்வாேற இ ந்த !" என்  இமாம் இப்  ஷிஹாப் 
ஸுஹ்ாீ(ரஹ்) கூறினார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 31, எண் 2010  

அப் ர்ரஹ்மான் இப்  அப்தில் காாீ(ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்.  
 
நான் உமர்(ர ) அவர்க டன் ரமளான் மாதத்தின் ஓர் இரவில் பள்ளிவாச க்குச் 
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ெசன்ேறன். அங்ேக மக்கள் பிாிந் , பல கு க்களாக இ ந்தனர். சிலர் தனித் த் 
ெதா  ெகாண் ந்தனர். அப்ேபா  உமர்(ர ) 'இவர்கள் அைனவைர ம் ஓர் 
இமாமின் கீழ் திரட் னால் அ  சிறப்பாக அைம ேம!" என்  கூறிவிட் , அந்த 

க்கு உ தியாக வந் , மக்கைள உைப இப்  கஅ (ர ) அவர்க க்குப் 
பின்னால் திரட் னார்கள். பின்னர், மற்ெறா  இரவில் அவர்க டன் நான் ெசன்ேறன். 
மக்கெளல்லாம் தங்கள் இமாைமப் பின்பற்றித் ெதா  ெகாண் ந்தார்கள். 
அப்ேபா  உமர்(ர ) 'இந்தப் திய ஏற்பா  நன்றாக இ க்கிற ; இப்ேபா  (இரவின் 

ற்பகுதியில்) நின்  வணங்குவைத விட உறங்கிவிட் ப் பின்னர் (இரவின் 
பிற்பகுதியில்) வணங்குவ  சிறந்ததாகும்!" என்  கூறினார்கள். மக்கள் இரவின் 

ற்பகுதியில் ெதா  வந்தனர்.  
 
இரவின் கைடசி ேநரத்தில் ெதா வைதக் குறித்ேத இவ்வா  உமர்(ர ) கூறினார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 31, எண் 2011  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"நபி(ஸல்) அவர்கள் ரமளானில் (இர த்) ெதா ைக ெதா தார்கள்!"  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 31, எண் 2012  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் நள்ளிரவில் பள்ளிக்குச் ெசன்  ெதா தார்கள். அவர்கைளப் 
பின்பற்றி மக்க ம் ெதா தார்கள். வி ந்த ம் மக்கள் இ பற்றிப் ேபசிக் 
ெகாண்டார்கள். (ம நாள்) தல்நாைள விட அதிகமான மக்கள் திரண்  நபி(ஸல்) 
அவர்கள் பின்னால் நின்  ெதா தார்கள். வி ந்த ம் மக்கள் இ  பற்றிப் ேபசிக் 
ெகாண்டார்கள். இந்த ன்றாம் இரவில் பள்ளிவாச க்கு நிைறயப் ேபர் வந்தனர். 
நபி(ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாச க்கு வந்  ெதா தார்கள்; அவர்கைளப் பின்பற்றி 
மக்க ம் ெதா தனர். நான்காம் இரவில், பள்ளிவாசல் ெகாள்ளாத அள க்கு மக்கள் 
திரண்டனர்; ஆனால், நபி(ஸல்) அவர்கள் ஸுப்ஹுத் ெதா ைகக்குத்தான் வந்தார்கள். 
ஸுப்ஹுத் ெதா ைகைய த் ம் மக்கைள ேநாக்கி, தஷஹ்ஹுத் மக்கைள ேநாக்கி, 
தஷஹ்ஹுத் ெமாழிந் , 'நான் இைறவைனப் ேபாற்றிப் கழ்ந்  கூ கிேறன்; நீங்கள் 
வந்தி ந்த  எனக்குத் ெதாியாம ல்ைல; எனி ம், இ  உங்களின் மீ  
கடைமயாக்கப்பட் , அைத உங்களால் நிைறேவற்ற இயலாமல் ேபாய்வி ம் என்  
நான் அஞ்சிேனன்!' எனக் கூறினார்கள்.  
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"நிைலைம இப்ப ேய இ க்க, (ரமளானின் இர த் ெதா ைகைய மக்கள் தனித் 
தனியாகேவ ெதா  ெகாண் க்க) நபி(ஸல்) அவர்கள் மரணித்தார்கள்!" என்  
அறிவிப்பாளர் இமாம் ஸுஹ்ாீ(ரஹ்) அவர்கள் கூ கிறார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 31, எண் 2013  

அ  ஸலமா இப்  அப்திர் ரஹ்மான்(ரஹ்) கூறினார்:  
 
"நபி(ஸல்) அவர்களின் ெதா ைக ரமளானில் எவ்வா  இ ந்த ?' என்  ஆயிஷா(ர ) 
அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அதற்கவர், 'ரமளானி ம் ரமளான் அல்லாத மாதங்களி ம் 
பதினெனா  ரக்அத்கைள விட அதிகமாக நபி(ஸல்) அவர்கள் ெதாழமாட்டார்கள்; 
நான்கு ரக்அத்கள் ெதா தார்கள்; அதன் அழைக ம் நீளத்ைத ம் பற்றிக் ேகட்காேத! 
பின்னர் நான்கு ரக்அத்கள் ெதா வார்கள் அதன் அழைக ம் நீளத்ைத ம் பற்றிக் 
ேகட்காேத! பின்னர் ன்  ரக்அத்கள் ெதா வார்கள்' என்  கூறினார்.  
 
ேம ம் ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
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இைறத் தர் அவர்கேள! வித் த் ெதா வதற்கு ன் நீங்கள் உறங்குகிறீர்கேள? (உ  
நீங்கி வி ேம) என்  ேகட்ேடன். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ஆயிஷாேவ! என் 
கண்கள் தாம் உறங்குகின்றன் என் உள்ளம் உறங்குவதில்ைல" எனக் கூறினார்கள்.  

 
   

ைலலத் ல் கத்ாின் சிறப்  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 32, எண் 2014  

இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:  
 
"ரமளானில் நம்பிக்ைக ட ம் நன்ைமைய எதிர்பார்த்த ம் ேநான்  ேநாற்கிறவர் 
(அதற்கு) ன் ெசய்த பாவங்கள் மன்னிக்கப்ப ம்! ைலலத் ல் கத்ாில் 
நம்பிக்ைக ட ம் நன்ைமைய எதிர்பார்த் ம் நின்  வணங்குகிறவாின், ன்னர் 
ெசய்த பாவங்கள் மன்னிக்கப்ப ம்!"  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 32, எண் 2015  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபித்ேதாழர்களில் சில க்கு, (ரமளானின்) கைடசி ஏ  நாள்களில் (வந்த) கனவில் 
ைலலத் ல் கத்ர்(இர ) காட்டப்பட்ட ; அப்ேபா , நபி(ஸல்) அவர்கள் 'உங்கள் 
கன கள் கைடசி ஏ  நாள்களில் (ைலலத் ல் கத்ைரக் கண்ட விஷயத்தில்) ஒத்  
அைமந்தி ப்பைத காண்கிேறன்! எனேவ, அைதத் ேத பவர். (ரமளானின்) கைடசி ஏ  
நாள்களில் அைதத் ேதடட் ம்!" என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 32, எண் 2016  

அ  ஸயீத்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்க டன் ரமளானின் ந ப்பக்கத்தில் இஃதிகாஃப் இ ந்ேதாம். 
அவர்கள் இ பதாம் நாள் காைலயில் ெவளிேய வந்  எங்க க்கு உைர 
நிகழ்த்தினார்கள். (அவ் ைரயில்) 'எனக்கு ைலலத் ல் கத்ர் இர  காண்பிக்கப்பட்ட ; 
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பின்னர், அ  எனக்கு மறக்க க்கப்பட் விட்ட . எனேவ, நீங்கள் கைடசிப்பத்  
நாள்களின் ஒற்ைறப் பைட இர களில் அைதத் ேத ங்கள்! நான் (ைலலத் ல் கத்ாில்) 
ஈரமான களி மண்ணில் ஸஜ்தா ெசய்வ  ேபால் (கன ) கண்ேடன்! எனேவ, யார் 
என்ேனா  இஃதிகாஃப் இ ந்தாேரா அவர் தி ம்ப ம் வரட் ம்!" என்றார்கள். நாங்கள் 
தி ம்பச் ெசன்ேறாம். வானத்தில் ஒ  ெமல் ய ேமகப் ெபாதிையக் கூட அப்ேபா  
நாங்கள் காணவில்ைல. திடீர் என ஒ  ேமகம் ேதான்றி மைழ ெபாழிந்த . அதனால், 
பள்ளிவாச ன் கூைரயில் தண்ணீர் ஒ கிய . அந்தக் கூைர ேபாீச்ைச 
மட்ைடயி னால் அைமந்தி ந்த . ெதா ைகக்கு இகாமத் ெசால்லப்பட்ட ம் 
நபி(ஸல்) அவர்கைள ஈரமான களிமண்ணில் ஸஜ்தா ெசய் ம் நிைலயில் கண்ேடன். 
அவர்களின் ெநற்றியில் களிமண்ணின் அைடயாளத்ைத பார்த்ேதன்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 32, எண் 2017  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"ரமளானின் கைடசிப் பத்  நாள்களில் உள்ள ஒற்ைறப்பைட இர களில் ைலலத் ல் 
கத்ைரத் ேத ங்கள்!"  
 
என ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 32, எண் 2018  

அ  ஸயீத் அல் குத்ாீ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள், ரமளான் மாதத்தின் ந ப்பகுதியில் உள்ள பத்  நாள்களில் 
இஃதிகாஃப் இ ப்பார்கள்; இ பதாம் இர  கழிந்  மாைலயாகி, இ பத்ெதான்றாம் 
இர  வங்கிய ம் தம் இல்லம் தி ம் வார்கள்; அவர்க டன் இஃதிகாஃப 
இ ந்தவர்க ம் தி ம் வார்கள். இவ்வழக்கப்ப  நபி(ஸல்) அவர்கள் இரண்  மாதம், 
எந்த இரவில் இல்லம் தி ம் வார்கேளா அந்த இரவில் தங்கி மக்க க்கு உைர 
நிகழ்த்தினார்கள். அல்லாஹ் நா ய விஷயங்கைள அவர்க க்குக் 
கட்டைளயிட்டார்கள். பின்னர், 'நான் இந்தப் பத்  நாள்கள் இஃதிகாஃப் இ ந்ேதன்; 
பிறகு கைடசிப் பத்  நாள்களில் இஃதிகாஃப் இ க்க ேவண் ம் என்  எனக்குத் 
ேதான்றிய ; எனேவ, என் டன் இஃதிகாஃப் இ ந்த இடத்திேலேய 
தங்கியி க்கட் ம்! இந்த (ைலலத் ல் கத்ர்) இர  எனக்குக் காட்டப்பட்ட ; பின்னர் 
அ  எனக்கு மறக்க க்கப்பட் விட்ட ; எனேவ, கைடசிப்பத்  நாள்களில் அைதத் 
ேத ங்கள்! (அந்த நாள்களி ள்ள) ஒவ்ெவா  ஒற்ைறப்பைட இரவி ம் அைதத் 
ேத ங்கள்! நான் ஈரமான களிமண்ணில் (அந்த இரவில்) ஸஜ்தா ெசய்வ ேபால் 
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(கன ) கண்ேடன்!' எனக் குறிப்பிட்டார்கள். அந்த இரவில் வானம் இைரச்ச டன் 
மைழ ெபாழிய, பள்ளிவாசல் (கூைரயி ந் ) நபி(ஸல்) அவர்கள் ெதா ம் இடத்தில் 
(மைழ நீர்) ெசாட் ய . இ பத்ெதான்றாம் இரவில் நடந்த இைத. நான் எண் 
கண்களால் பார்த்ேதன்! ேம ம், நபி(ஸல்) அவர்கள் தங்களின் கத்தில் ஈரமான 
களிமண் நிைறந்தி க்க, ஸுப்ஹு ெதா விட் த் தி ம் வைத ம் கண்ேடன்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 32, எண் 2019  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"(ைலலத் ல் கத்ைர) ேத ங்கள்!"  
 
என ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 32, எண் 2020  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
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நபி(ஸல்) அவர்கள் ரமளானின் கைடசிப்பத்  நாள்களில் இஃதிகாஃப் இ ப்பார்கள்; 
'ரமளானின் கைடசிப் பத்  நாள்களில் ைலலத் ல் கத்ைரத் ேத ங்கள்!" எனக் 
கூ வார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 32, எண் 2021  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"ரமளானின் கைடசிப் பத்  நாள்களில் ைலலத் ல் கத்ைர ேத ங்கள்! 'ைலலத் ல் 
கத்ைர இ பத்ெதான்றாவ  இரவில், இ பத்  ன்றாவ  இரவில், இ பத்  
ஐந்தாவ  இரவில் ேத ங்கள்!"  
 
என இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 32, எண் 2022  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
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"ைலலத் ல் கத்ர் இர  கைடசிப் பத்  நாள்களில் உள்ள ; அ  
இ பத்ெதான்பதாவ  இரவிேலா இ பத்  ன்றாவ  இரவிேலா உள்ள !"  
 
என இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"இ பத்  நான்காவ  இரவில் அைதத் ேத ங்கள்!" என்  இப்  அப்பாஸ்(ர ) 
கூறினார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 32, எண் 2023  

உபாதா இப்  ஸாமித்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ைலலத் ல் கத்ர் பற்றி எங்க க்கு அறிவிப்பதற்காக நபி(ஸல்) அவர்கள் 

றப்பட்டார்கள். அப்ேபா  இரண்  ஸ் ம்கள் சச்சர  ெசய்  ெகாண் ந்தனர். 
நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ைலலத் ல் கத்ைர உங்க க்கு அறிவிப்பதற்காக நான் 

றப்பட்ேடன்; அப்ேபா  இன்னா ம் இன்னா ம் சச்சர  ெசய்  ெகாண் ந்தனர். 
எனேவ, அ  (பற்றிய விளக்கம்) நீக்கப்பட் விட்ட ! அ  உங்க க்கு நன்ைமயாக 
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இ க்கலாம்! எனேவ, அைத இ பத்ெதான்பதாம் இரவி ம், இ பத்ேதழாம் இரவி ம், 
இ பத்ைதந்தாம் இரவி ம் ேத ங்கள்!" எனக் கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 32, எண் 2024  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(ரமளானின் கைடசிப்) பத்  நாள்கள் வந் விட்டால் நபி(ஸல்) அவர்கள் இல்லறத் 
ெதாடர்ைப நி த்திக் ெகாள்வார்கள்; இரைவ (அல்லாஹ்ைவத் ெதா ) 
உயிர்ப்பிப்பார்கள்; (இைறவைன வணங்குவதற்காகத்) தம் கு ம்பத்தினைர 
எ ப்பிவி வார்கள்!"  

 

இஃதிகாஃப் 

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 33, எண் 2025  
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இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"நபி(ஸல்) அவர்கள் ரமளானின் கைடசிப் பத்  நாள்களில் இஃதிகாஃப் இ ப்பார்கள்!"  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 33, எண் 2026  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"நபி(ஸல்) அவர்கள் மரணிக்கும் வைர ரமளானின் கைடசிப் பத்  நாள்களில் 
இஃதிகாஃப் இ ந்தார்கள்; அவர்க க்குப் பின், அவர்களின் மைனவியர் இஃதிகாஃப் 
இ ந்தனர்!"  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 33, எண் 2027  

அ  ஸயீத் அல் குத்ாீ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ரமளானில் ந ப் பத்  நாள்களில் இஃதிகாஃப் இ ப்பார்கள். ஓர் 
ஆண்  அவர்கள் இஃதிகாஃப் இ ந்  இ பத்ெதான்றாவ  இரைவ அைடந்த ம். 
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அந்த இரவின் காைலயில்தான் இஃதிகாபி ந்  ெவளிேய வார்கள். 'யார் 
என் டன் இஃதிகாஃப் இ ந்தார்கேளா அவர்கள் கைடசிப் பத்  நாள்களி ம் 
இஃதிகாஃப் இ க்கட் ம்! இந்த (ைலலத் ல் கத்ர்) இர  எனக்கு (கனவில்) 
காட்டப்பட்ட ; பின்னர் அ  எனக்கு மறக்க க்கப்பட் விட்ட ! (அந்தக் கனவில்) 
காைல ேநரத்தில் ஈரமான மண்ணில் நான் ஸஜ்தா ெசய்யக் கண்ேடன். எனேவ, அைதக் 
கைடசிப் பத்  நாள்களில் ேத ங்கள். (அந்த நாள்களின்) ஒவ்ெவா  ஒற்ைறப் பைட 
இரவி ம் அைதத் ேத ங்கள்!' எனக் கூறினார்கள். அன்றிர  மைழ ெபாழிந்த . 
அன்ைறய பள்ளிவாயில் (ஈச்ைச ஓைலக்) கூைர ேவயப்பட்டதாக இ ந்த . எனேவ, 
பள்ளிவாயில் ஒ கிய . இ பத்ெதான்றாம் நாள் ஸுப்ஹுத் ெதா ைகயில் நபி(ஸல்) 
அவர்களின் ெநற்றியிேல ஈரமான களிமண் ப ந்தி ந்தைத என் ைடய இரண்  
கண்க ம் பார்த்தன.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 33, எண் 2028  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் பள்ளியில் இஃதிகாஃப் இ க்கும்ேபா  தம் தைலைய 
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( ட் க்கும்) என் பக்கம் நீட் வார்கள்; மாதவிடாய் ஏற்பட் க்கும் நிைலயில் 
அைத நான் வா ேவன்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 33, எண் 2029  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் பள்ளியி ந்  தம் தைலைய நீட் வார்கள்; நான் அைத 
வா ேவன், இஃதிகாஃப் இ க்கும்ேபா  ேதைவயி ந்தால் தவிர ட் ற்குள் 
வரமாட்டார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 33, எண் 2030-2031  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட் க்கும்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் என்ைன 
அைணப்பார்கள். அவர்கள் இஃதிகாஃப் இ க்கும்ேபா  பள்ளியி ந்  தம் தைலைய 

ghfk;-2 33.,/jpfh/g;

Visit: www.tamilislam.webs.com



நீட் வார்கள்; மாதவிடாய் ஏற்பட் ந்த நிைலயில் அவர்களின் தைலையக் 
க ேவன்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 33, எண் 2032  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
'மஸ்ஜி ல் ஹராமில் ஓர் இர  இஃதிகாஃப் இ ப்பதாக அறியாைமக் காலத்தில் நான் 
ேநர்ச்ைச ெசய்தி ந்ேதன்' என்  உமர்(ர ) அவர்களிடம் கூறினார். அதற்கு நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'உம் ைடய ேநர்ச்ைசைய நிைறேவற் ம்" என்றார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 33, எண் 2033  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ரமலானின் கைடசிப் பத்  நாள்களில் இஃதிகாஃப் இ ப்பார்கள். 
நான் அவர்க க்காக (பள்ளியில்) ஒ  கூடாரத்ைத அைமப்ேபன். ஸுப்ஹுத் 
ெதா விட்  அதற்குள் ைழந்  வி வார்கள். ஹஃப்ஸா(ர ) என்னிடம் தமக்ெகா  
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கூடாரம் அைமக்க அ மதி ேகட்டார். அவ க்கு நான் அ மதி ெகா த்ேதன். அவர் 
ஒ  கூடாரத்ைத அைமத்தார். இைத ைஸனப் பின்த் ஜஹ்ஷ்(ர ) பார்த்தேபா  அவர் 
மற்ெறா  கூடாரத்ைத அைமத்தார். நபி(ஸல்) அவர்கள் காைலயில் எ ந்தேபா  
பள்ளியி ள் பல கூடாரங்கைளக் கண் , 'இைவ என்ன?' என்  ேகட்டார்கள். 
அவர்க க்கு விவரம் கூறப்பட்ட . நபி(ஸல்) அவர்கள், 'இதன் லம் நீங்கள் 
நன்ைமையத்தான் நா கிறீர்களா?' என்  ேகட் விட் , அந்த மாதம் இஃதிகாஃப் 
இ ப்பைதவிட் விட்டார்கள். பிறகு ஷவ்வால் மாதம் பத்  நாள்கள் இஃதிகாஃப் 
இ ந்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 33, எண் 2034  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் இஃதிகாஃப இ க்க நா னார்கள். அவர்கள் இஃதிகாஃப் இ க்கும் 
நடத்திற்குச் ெசன்றேபா  ஆயிஷா(ர )வின் கூடாரம், ஹஃப்ஸாவின் கூடாரம், 
னஸனபின் கூடாரம் எனப் பல கூடாரங்கைளக் கண்டார்கள். 'இதன் லம் நீங்கள் 
நன்ைமையத்தான் நா கிறீர்களா?' என்  ேகட் விட்  இஃதிகாஃப் இ க்காமல் 
தி ம்பிவிட்டாக்hள். ஷவ்வால் மாதம் பத்  நாள்கள் இஃதிகாஃப் இ ந்தார்கள்.  

ghfk;-2 33.,/jpfh/g;

Visit: www.tamilislam.webs.com



 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 33, எண் 2035  

ஸஃபிய்யா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ரமலானில் கைடசிப் பத்  நாள்களில் இஃதிகாஃப் இ க்கும்ேபா  
அவர்கைளச் சந்திக்க நான் ெசல்ேவன். சற்  ேநரம் அவர்க டன் ேபசிவிட்  
எ ேவன். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்க ம் என் டன் எ ந்  பள்ளியின் வாசல் வைர 
வ வார்கள். உம்  ஸலமா(ர )வின் வாசைல அைடந்தேபா  அன்ஸாாிகைளச் 
சார்ந்த இ வர் நடந்  ெசன்றனர். நபி(ஸல்) அவர்க க்கு ஸலாம் கூறினார். 
அவர்களிடம் நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நில் ங்கள்; இவர் (என் மைனவி) ஸஃபிய்யா பின்த் 
ஹுைய ஆவார்" எனக் கூறினார்கள். அவ்வி வ ம் (ஆச்சாியத் டன்) 
'ஸுப்ஹானல்லாஹ்' என்றனர். இவ்வா  நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறிய  
அவ்வி வ க்கும் உ த்திய . அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நிச்சயமாக ைஷத்தான் 
மனிதனின் ரத்த நாளங்களில் ஊ வியி க்கிறான்; உங்கள் உள்ளங்களில் தவறான 
எண்ணத்ைத அவன் ேபாட்  வி வான் என நான் அஞ்சுகிேறன்" எனக் கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 33, எண் 2036  
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அ  ஸலமா இப்  அப்திர் ரஹ்மான் கூறினார்:  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ைலலத் ல் கத்ர் இர  பற்றி ஏேத ம் கூறியைத நீங்கள் 
ேகட்டீர்களா? என்  அ  ஸயீத்(ர ) அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அதற்கவர், 'ஆம்' 
நாங்கள் ரமலானின் ந ப்பத்  நாள்களில் நபி(ஸல்) அவர்க டன் இஃதிகாஃப 
இ ந்ேதாம். இ பதாம் நாள் காைலயில் ெவளிேயறிேனாம். இ பதாம் நாள் 
காைலயில் நபி(ஸல்) அவர்கள் எங்க க்கு உைர நிகழ்த்தினார்கள். அவ் ைரயில், 
'எனக்கு ைலலத் ல் கத்ர் காட்டப்பட்ட . அைத நான் மறந்  விட்ேடன். எனேவ, 
அைதக் கைடசிப் பத்  நாள்களின் ஒற்ைற இர களில் ேத ங்கள். அன்  ஈரமான 
களிமண்ணில் நான் ஸஜ்தாச் ெசய்வ  ேபால் கன  கண்ேடன். யார் அல்லாஹ்வின் 

த டன் இஃதிகாஃப் இ ந்தாேரா அவர் பள்ளிக்குத் தி ம்பட் ம்' எனக் 
கூறினார்கள். மக்கள் பள்ளிக்குத் தி ம்பினார்கள். அப்ேபா  வானத்தில் சி  
ேமகத்ைதக்கூட நாங்கள் காணவில்ைல. திடீெரன ேமகம் வந்  மைழ ெபாழிந்த . 
ெதா ைகக்க இகாமத் ெசால்லப்பட்ட . நபி(ஸல்) அவர்கள் ஈரமான களிமண்ணில் 
ஸஜ்தாச் ெசய்தார்கள். அவர்களின் ெநற்றியி ம் க்கி ம் களிமண்ைண கண்ேடன்' 
என்  விைடயளித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 33, எண் 2037  
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ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்க டன் ெதாடர் உதிரப் ேபாக்குைடய அவர்களின் மைனவியர்களில் 
ஒ வர் இஃதிகாஃப் இ ந்தார். சிவப்  நிறத்ைத ம் மஞ்சள் நிறத்ைத ம் அவர் 
காண்பார். சிலேவைள அவ க்கு அ யில் நாங்கள் ஒ  தட்ைட ைவப்ேபாம். அவர் 
ெதா வார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 33, எண் 2038  

ஸஃபிய்யா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாச ல் (இஃதிகாஃப்) இ ந்தார்கள். அவர்க டன் 
அவர்களின் மைனவிய ம் இ ந் விட் த் தி ம்பினர். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் 
என்னிடம், 'அவசரப்படாேத!" நா ம் உன்ேனா  வ கிேறன்" என்றார்கள். என் அைற 
உஸாமாவின் ட் ற்குள் இ ந்த . நபி(ஸல்) அவர்கள் என் டன் ெவளிேய 
வந்தார்கள். அப்ேபா , அன்ஸாாிகைளச் ேசர்ந்த இ வர் நபி(ஸல) அவர்கைளச் 
சந்தித் , அவர்கைளக் கூர்ந்  பார்த் விட் க் கடந்  ெசன்றனர். நபி(ஸல்) அவர்கள் 
அவ்வி வைர ம் ேநாகம், 'இங்ேக வா ங்கள், இவர் (என் மைனவி) ஸஃபிய்யாேவ 
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ஆவார்!' எனக் கூறினார்கள். அவ்வி வ ம் 'ஸுப்ஹானல்லாஹ் - இைறத் தர் 
அவர்கேள!" என்  (வியப் டன்) கூறினார்கள். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'நிச்சயமாக ைஷத்தான் மனிதனின் ரத்த நாளங்களில் ஓ கிறான்; உங்கள் 
உள்ளங்களில் அவன் தவறான எண்ணங்கைளப் ேபாட்  வி வான் என நான் 
அஞ்சிேனன்" என்  ெதளி ப த்தினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 33, எண் 2039  

அலீ இப்  ஹுைஸன் அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் இஃதிகாஃப் இ க்கும்ேபா  ஸஃபிய்யா(ர ) நபி(ஸல்) 
அவர்களிடம் வந்தார். அவர் தி ம்பிச் ெசல் ம்ேபா  அவ டன் நபி(ஸல்) அவர்க ம் 
நடந்தனர். அப்ேபா  அன்ஸாாிகைளச் ேசர்ந்த ஒ வர் அவர்கைளக் கூர்ந்  பார்த்தார். 
அவர் கூர்ந்  பார்த்த ம் அவைர நபி(ஸல்) அவர்கள் அைழத் , 'இங்ேக வா! இவர் 
ஸஃபிய்யா! நிச்சயமாக ைஷத்தான் ஆத ைடய மக்களின் ரத்த நாளங்களில் 
ஓ கிறான்' எனக் கூறினார்கள்.  
 
ஸஃபிய்யா(ர ) இர  ேநரத்திேலா நபி(ஸல்) அவர்கைளச் சந்திக்கச் ெசன்றார்கள்? 
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என்  நான் சுஃப்யானிடம் ேகட்ேடன். அதற்கவர் 'இரெவல்லாம் ேவெறன்ன?' என்  
விைடயளித்தார் என்  அலீ இப் அப்தில்லாஹ் கூ கிறார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 33, எண் 2040  

அ  ஸயீத்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்க டன் ந ப்பத்தில் இஃதிகாஃப் இ ந்ேதாம். இ பதாம் நாள் 
காைலயில் எங்கள் ெபா ட்கைளச் ேசகாித் க் ெகாண்ேடாம். அப்ேபா  எங்க டன் 
வந்த நபி(ஸல்) அவர்கள், 'யார் இஃதிகாஃப் இ ந்தாேரா அவர் தாம் இஃதிகாஃப் 
இ ந்த இடத்திற்குச் ெசல்லட் ம். நிச்சயமாக நான் இந்த (ைலலத் ல் கத்ர்) இரைவக் 
கனவில் கண்ேடன். ஈரமான களிமண்ணில் ஸஜ்தாச் ெசய்வதாகக் கண்ேடன்' எனக் 
கூறினார்கள். அவர்கள், தாம் இஃதிகாஃப் இ க்கும் இடத்திற்குச் ெசன்ற ம் 
வானத்தில் ேமகம் ேதான்றி மைழ ெபாழிந்த . நபி(ஸல்) அவர்கைளச் சத்திய 
மார்க்கத் டன் அ ப்பியவன் ேமல் ஆைணயாக! அன்ைறய தினம் கைடசி ேநரத்தில் 
வானத்தில் ேமகம் திரண்ட . (அன்ைறய பள்ளிவாயில் ேபாீச்ைச ஓைலயால்) கூைர 
ேவயப்பட்டதாக இ ந்த . நபி(ஸல்) அவர்களின் க்கி ம் க்கின் ஓரங்களி ம் 
ஈரமான களிமண்ணின் அைடயாளத்ைத கண்ேடன்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 33, எண் 2041  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ஒவ்ெவா  ரமலானி ம் இஃதிகாஃப் இ ப்பார்கள். ஸுப்ஹுத் 
ெதா த ம் இஃதிகாஃப் இ க்கும் இடத்திற்குச் ெசல்வார்கள். அவர்களிடம் 
இஃதிகாஃப் இ ப்பதற்கு நான் அ மதி ேகட்ேடன். எனக்கு அவர்கள் அ மதி 
தந்தார்கள். அங்ேக நான் ஒ  கூடாரத்ைத அைமத் க் ெகாண்ேடன். இைதக் 
ேகள்விப்பட்ட ஹஃப்ஸா(ர ) ஒ  கூடாரத்ைத அைமத்தார். இதைனக் ேகள்விப்பட்ட 
ைஸனப்(ர ) மற்ெறா  கூடாரத்ைத அைமத்தார். நபி(ஸல்) அவர்கள் காைலத் 
ெதா ைகைய த் விட் த் தி ம்பியெபா  நான்கு கூடாரங்கைளக் கண் , 
'இைவ என்ன?' என்  ேகட்டார்கள். அவர்க க்கு விவரம் கூறப்பட்ட . அப்ேபா  
நபி(ஸல்) அவர்கள், 'இவ்வா  ெசய்வதற்கு நற்ெசயல் ாி ம் எண்ணம்தான் 
இவர்கைளத் ண் யதா? இவர்கள் நன்ைமையத்தான் நா கிறார்களா? இவற்ைற 
நான் காண யாதவா  அகற் ங்கள்!" என்  ெசான்ன டன் அைவ 
அகற்றப்பட்டன. நபி(ஸல்) அவர்கள் (அந்த வ டம்) ரமளானில் இஃதிகாஃப் 
இ க்காமல் ஷவ்வால் மாதத்தின் கைடசிப் பத்  நாள்களில் இஃதிகாப் இ ந்தார்கள்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 33, எண் 2042  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"இைறத் தர் அவர்கேள! மஸ்ஜி ல் ஹராமில் ஓர் இர  இஃதிகாப் இ ப்பதாக 
அறியாைமக் காலத்தில் நான் ேநர்ச்ைச ெசய்தி ந்ேதன்!" என்  உமர்(ர ) கூறினார். 
அவாிடம் நபி(ஸல்) அவர்கள் 'உம் ேநர்ச்ைசைய நிைறேவற் ம்" என்றார்கள். 
உமர்(ர ) ஓர் இர  இஃதிகாஃப் இ ந்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 33, எண் 2043  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
மஸ்ஜி ல் ஹராமில் ஓர் இர  இஃதிகாஃப் இ ப்பதாக அறியாைமக் காலத்தில் 
உமர்(ர ) ேநர்ச்ைச ெசய்தி ந்தார். அவாிடம் நபி(ஸல்) அவர்கள் 'உம் ைடய 
ேநர்ச்ைசைய நிைறேவற் ம்" என்றார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 33, எண் 2044  
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அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ஒவ்ெவா  ரமலானி ம் பத்  நாட்கேள இஃதிகாஃப இ ப்பார்கள். 
அவர்கள் மரணித்த ஆண் ல் இ ப  நாள்கள் இஃதிகாஃப் இ ந்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 33, எண் 2045  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ரமலானின் கைடசிப்பத்  நாள்களில் இஃதிகாஃப் இ ப்ப  பற்றி இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். அவர்களிடம் நான் அ மதி ேகட்ேடன். எனக்கு அ மதி 
ேகட்குமா  ேகட்டார். அவ்வா  ெசய்ேதன். இைதக்கண்ட ைஸனப்(ர ) ஒ  கூடாரம் 
கட்ட உத்தரவிட்டார். அவ்வா  கட்டப்பட்ட . நபி(ஸல்) அவர்கள் ெதா  

த்த ம் தம் கூடாரத்திற்குச் ெசன்றார்கள். அப்ேபா  பல கூடாரங்கைளக் கண்  
'இைவ என்ன?' என்  ேகட்டார்கள். அதற்கு நபித்ேதாழர்கள், 'ஆயிஷா(ர ), 
ஹப்ஸா(ர ), ைஸனப்(ர ) ஆகிேயாாின் கூடாரங்கள்' என்றனர். நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'இதன் லம் நன்ைமையத்தான் இவர்கள் நா கிறார்களா? நான் இஃதிகாஃப் இ க்கப் 
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ேபாவதில்ைல" என்  கூறிவிட் த் தி ம்பிவிட்டார்கள். ேநான்  ந்த ம் ஷவ்வால் 
மாதத்தில் பத்  நாள்கள் இஃதிகாஃப் இ ந்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 33, எண் 2046  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் இஃதிகாஃப் இ க்கும்ேபா  தம் தைலைய அைறயி க்கும் 
என்னிடம் நீட் வார்கள். மாதவிடாய் ஏற்பட் ந்த நிைலயில் அைத வா ேவன்.  

 

வியாபாரம் 

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2047  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"அ  ஹுைரராவின் ஹதீஸ் அளவிற்கு ஜாஹிர்க ம் அன்ஸாாிக ம் ஏன் 
அறிவிப்பதில்ைல? அ  ஹுைரரா மட் ம் அதிகமாக நபி(ஸல்) அவர்களின் 
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ஹதீஸ்கைள அறிவிக்கிறாேர!" என்  நீங்கள் கூ கிறீர்கள். ஹாஜிர்கைளச் ேசர்ந்த 
என் ைடய சேகாதரர்கள் கைட திகளில் வியாபாரத்தில் ஈ பட் ந்தனர். நான் 'என் 
வயி  நிரம்பினால் ேபா ம்' என்  நபி(ஸல்) அவர்க டேனேய இ ந்  வந்ேதன். 
அவர்கள் (நபி(ஸல்) அவர்களிடம்) ெசல்லாதேபா ம் நான் ெசல்ேவன். 
(நபிெமாழிகைள) அவர்கள் மறந்  வி ம்ேபா  நான் மனனம் ெசய்  ெகாள்ேவன்! 
என் ைடய அன்ஸாாிச் சேகாதரர்கள் தங்கள் ெசல்வங்களின் (பராமாிப் ப்) பணியில் 
ஈ பட் ந்தனர்; நான் பள்ளிவாச ன் திண்ைணயில் இ ந்த ஏைழகளில் ஓர் 
ஏைழயாக இ ந்ேதன். அவர்கள் மறந் வி ம் ேவைளயில் நபி(ஸல்) அவர்களின் 
ேபாதைனகைள) நான் மனனம் ெசய்  ெகாள்ேவன்! ேம ம், நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'நான், என் ைடய இந்த வாக்ைகச் ெசால்  க்கும்வைர தன் ைடய ஆைடைய 
விாித்  ைவத்தி ந் . பிறகு அைதத் தன்பக்கம் (ெநஞ்ேசா ) ேசர்த்  (அைணத் )க் 
ெகாள்கிறவர் நான் ெசால்பவற்ைற மனனம் ெசய்யாதி க்கமாட்டார்!' எனக் 
கூறினார்கள். நான் என் மீ  கிடந்த ஒ  ேபார்ைவைய விாித் , நபி(ஸல்) அவர்கள் 
தங்களின் வாக்ைக த்த ம் அைத என் ெநஞ்ேசா  ேசர்த்  (அைணத் க்) 
ெகாண்ேடன்; (அதன்பின்னர் நபி(ஸல்) அவர்களின் அந்த வாக்கில் எதைன ம் நான் 
மறக்கவில்ைல!"  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2048  

அப் ர் ரஹ்மான் இப்  அவ்◌ஃப்(ர ) அறிவித்தார்.  
 

ஹாஜிர்களான நாங்கள் மதீனா க்கு வந்தேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் என்ைன ம் 
ஸஅத் இப்  ரபீஉ(ர ) அவர்கைள ம் சேகாதரர்களாக ஆக்கினார்கள். ஸஅத்(ர ) 
'நான் அன்ஸாாிகளில் அதிகச் ெசல்வ ைடயவன்; எனேவ, என் ெசல்வத்தில் பாதிைய 
உமக்குப் பிாித் த் த கிேறன். என் ைடய இரண்  மைனவியாில் நீர் யாைர 
வி ம் கிறீர் என்  பா ம்! அவைர உமக்காக விவாகரத் ச் ெசய்கிேறன். அவாின் 
இத்தா ந்த ம் அவைர உமக்கு மணம் த் த் த கிேறன்!" என்  கூறினார். 
அப்ேபா  நான், 'இ  எனக்குத் ேதைவயில்ைல! வியாபாரம் நைடெப கிற கைட தி 
ஏ ம் (இங்கு) இ க்கிறதா?' எனக் ேகட்ேடன். அவர், 'ைக கா என் ம் கைட தி 
இ க்கிற !' எனக் ேகட்ேடன். அவர், 'ைக கா எ ம் கைட தி இ க்கிற !" 
என்றார். நான் அங்ேக ெசன்  பாலாைடக் கட் ைய ம் ெநய்ைய ம் (லாபமாகக்) 
ெகாண்  வந்ேதன். ம நா ம் ெதாடர்ந்  ெசன்ேறன். சிறி  காலத்திற்குள் ந மணப் 
ெபா ளின் (மஞ்சள்) கைற டன் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந்ேதன். நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'நீ மண த் விட்டாயா?' என்  ேகட்டார்கள். நான் 'ஆம்!" என்ேறன். 'யாைர?' 
என்றார்கள். 'ஓர் அன்ஸாாிப் ெபண்ைண!" என்ேறன். 'யாைர?' என்றார்கள். 'எவ்வள  
மஹ்ர் ெகா த்தாய்?' என்  ேகட்டார்கள். 'ஒ  ேபாீச்சங் ெகாட்ைட எைடக்குத் தங்கம்!" 
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என்ேறன். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் 'ஓர் ஆட்ைடேய ம் மணவி ந்தாக 
அளிப்பாயாக!" என்றார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2049  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அப் ர் ரஹ்மான் இப்  அவ்◌ஃப்(ர ) மதீனா க்கு வந்தேபா , அவர்கைள ம் ஸஅத் 
இப்  ரபீஉ(ர ) அவர்கைள ம் நபி(ஸல்) அவர்கள் சேகாதரர்களாக ஆக்கினார்கள். 
ஸஅத்(ர ) வசதி பைடத்தவராக இ ந்தார். அவர் அப் ர் ரஹ்மானிடம், 'என் ைடய 
ெசல்வத்ைதச் சாி பாதியாக உமக்குப் பிாித் த் த கிேறன். (என் மைனவியாில் 
ஒ த்திைய விவாகரத்  ெசய் ) உமக்கு மண த் த் த கிேறன்!' எனக் கூறினார். 
அதற்கு அப் ர் ரஹ்மான்(ர ), 'உம் ைடய கு ம்பத்தி ம் ெசல்வத்தி ம் அல்லாஹ் 
பரக்கத் ெசய்வானாக!' எனக்குக் கைட திையக் காட் ங்கள்! எனக் கூறினார். அவர் 
பாலாைடக் கட் ைய ம் ெநய்ைய ம் இலாபமாகப் ெபற் , அவர் தங்கியி ந்த 

ட்டாாிடம் ெகாண்  வந்தார். சிறி  காலத்திற்குள் ந மணப் ெபா ளின் (மஞ்சள்) 
கைற டன் வந்தார். அவாிடம் நபி(ஸல்) அவர்கள் 'என்ன விேசஷம்?' எனக் 
ேகட்டார்கள். அதற்கவர், 'இைறத் தர் அவர்கேள! நான் ஓர் அன்ஸாாிப் ெபண்ைண 
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மண த் க் ெகாண்ேடன்!" என்றார். நபி(ஸல்) 'அவ க்கு என்ன மஹர் ெகா த்தீர்?' 
எனக் ேகட்டார்கள். 'ஒ  ேபாீச்சங் ெகாட்ைட எைடக்குத் தங்கம்!" என அவர் பதில் 
கூறினார். அதற்கு 'ஓர் ஆட்ைடேய ம் மணவி ந்ததாக அளிப்பீராக!' என்  
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2050  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
உக்காழ், மஜன்னா, ல்மஜாஸ் ஆகியைவ அறியாைமக் காலத்தில் கைட திகளாக 
இ ந்தன. இஸ்லாம் வந்த ம் அங்ேக வியாபாரம் ெசய்வைத மக்கள் குற்றம் எனக் 
க தினார்கள். அப்ேபா  'உங்க ைடய இைறவனின் அ ைளத் ேத வ  உங்களின் 
மீ  குற்றமில்ைல" என்ற (தி க்குர்ஆன் 02:198) வசனம் அ ளப்பட்ட .  
 
இவ்வசனத் டன் ஹஜ்ஜுக்காலங்களில் என்பைத ம் ேசர்த்  இப்  அப்பாஸ்(ர ) 
ஓதியி க்கிறார்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2051  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"ஹலால் எ ம் அ மதிக்கப்பட்ட  ெதளிவான ; ஹராம் எ ம் விலக்கப்பட்ட ம் 
ெதளிவான ; அவ்விரண் ற்குமிைடேய சந்ேதகத்திற்கிடமான காாியங்கள் உள்ளன. 
பாவம் எனச் சந்ேதகப்ப பவற்ைறவிட்  வி கிறவர் பாவம் என்  ெதளிவாகத் 
ெதாிவைத நிச்சயம்விட்  வி வார்; பாவம் எனச் சந்ேதம்ப்ப பவற்ைறச் ெசய்யத் 

ணிகிறவர் ெதளிவான பாவங்களி ம் ழ்ந்  விடக் கூ ம். பாவங்கள் அல்லாஹ் 
ேபாட்ட ேவ களாகும். ேவ ையச் சுற்றி ேமய்கிறவர் அதற்குள் ம் ெசன்  
விடக்கூ ம்"  
 
என ஃமான் இப்  பஷீர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2052  

உக்பா இப்  ஹாாிஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
க ப்  நிறப் ெபண் ஒ வர் (என்னிடம்) வந் , எனக்கும் என் மைனவிக்கும் தாம் 
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பா ட் யி ப்பதாகக் கூறினார். இ  பற்றி நபி(ஸல்) அவர்களிடம் நான் 
கூறியேபா , ( த ல்) அவர்கள் அைதக் கண்  ெகாள்ளவில்ைல; பிறகு (மீண் ம் 
மீண் ம் நான் கூறேவ) ன்னைகத் விட்  'இவ்வா  கூறப்பட்ட பின் எப்ப  
(அவ டன் நீ வாழ ம்?' என்  வினவினார்கள். அப்ெபா  எனக்கு 
மைனவியாக இ ந்தவர் அ  இஹாப் தமீமியின் மகளாவார்!  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2053  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"ஸம்ஆ" என்பவாின் அ ைமப் ெபண் ைடய மகன் எனக்குப் பிறந்தவன். எனேவ, 
அவைன நீ ைகப்பற்றிக் ெகாள்!" என்  உத்பா இப்  அபீ வக்காஸ்(ர ) (தம் மரண 
ேவைளயில்) தம் சேகாதரர் ஸஅத் இப்  அபீ வக்காஸ்(ர ) அவர்களிடம் 
உ திெமாழி வாங்கினார். மக்கா ெவற்றி ெகாள்ளப்பட்ட ஆண்  ஸஅத் இப்  அபீ 
வக்காஸ்(ர ) அந்தச் சி வைனப் பி த் க் ெகாண் , 'இவன் என் சேகாதராின் மகன்! 
என்னிடம் அவர் உ திெமாழி வாங்கியி க்கிறார்!' எனக் கூறினார். அப்ேபா  
ஸம்ஆவின் மகன் அப் (ர ), 'இவன் என் சேகாதரன்; என் தந்ைதயின் 
அ ைமக்குப்பிறந்தவன்; என் தந்ைதயின் ஆதிக்கத்தில் இவ ைடய தாயார் 
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இ க்கும்ேபா  பிறந்தவன்!' எனக் கூறினார். இ வ ம் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்தனர். அப்ேபா  ஸஅத்(ர ) 'இைறத் தர் அவர்கேள! இவன் என் சேகாதராின் 
மகன். இவைனப் பற்றி என் சேகாதரர் உ திெமாழி வாங்கியி க்கிறார்' எனக் 
கூறினார். அதற்கு ஸம்ஆவின் மகன் அப் (ர ) 'இவன் என் சேகாதரன்! என் 
தந்ைதயின் ஆதிக்கத்தில் இவ ைடய தாய் இ க்கும்ேபா  என் தந்ைதக்குப் 
பிறந்தவன்! எனக் கூறினார். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள்,"ஸம்ஆவின் மகன் அப்ேத! 
இவன் உமக்குாியவேன! எனக் கூறினார்கள். பின்னர் '(தாய்) யா ைடய ஆதிக்கத்தில் 
இ க்கும்ேபா  குழந்ைத பிறக்கிறேதா அவ க்ேக அக்குழந்ைத உாிய ! விபச்சாரம் 
ெசய்தவ க்கு இழப் தான் உாிய ! எனக் கூறினார்கள். பின்னர், தம் மைனவி ம் 
ஸம்ஆவின் கிக மான ஸவ்தா(ர ) அவர்களிடம் 'ஸவ்தாேவ! நீ இவாிடம் 
ஹிஜாைபப் ேபணிக் ெகாள்!" என்றார்கள். ('அவர் ஸம்ஆவின் மகன்தான்! என்  
நபி(ஸல்) அவர்கள் தீர்ப்பளித்தா ம்) உத்பாவின் ேதாற்றத்தில் அவர் இ ந்ததால்தான் 
இவ்வா  நபி(ஸல்)அவர்கள் கூறினார்கள். அதன் பிறகு அவர் அன்ைன ஸவ்தா(ர ) 
அவர்கைள மரணிக்கும்வைர சந்திக்கவில்ைல.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2054  
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அதீ இப்  ஹாதிம்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ஈட்  ( லம் ேவட்ைடயா வைதப்) பற்றிக் ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், 'பிராணிைய ஈட்  அதன் ைனயால் தாக்கிக் ெகான்றால் அைத நீ 
உண்; பக்கவாட்டாகத் தாக்கிக் ெகான்றால் அைத நீ உண்ணாேத. ஏெனனில் அ  
அ த் க் ெகால்லப்பட்டதாகும்" என்றார்கள். நான் இைறத் தர் அவர்கேள! 
(ேவட்ைடக்காக) நான் என் ைடய நாைய அல்லாஹ்வின் ெபயர் கூறி 
அ ப் கிேறன்; ேவட்ைடயாடப் பட்ட பிராணிக்கு அ கில் என் ைடய நா டன் 
மற்ெறா  நாைய ம் காண்கிேறன்; அந்தமற்ெறா  நாய்க்காக நான் அல்லாஹ்வின் 
ெபயர் கூறவில்ைல; இவ்வி  நாய்களில் எ  ேவட்ைடயா ய  என்ப ம் எனக்குத் 
ெதாியவில்ைல (அைத நான் சாப்பிடலாமா?) எனக் ேகட்ேடன். அதற்கு நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'சாப்பிடாேத! நீ அல்லாஹ்வின் ெபயர் கூறிய  உன் ைடய நாைய 
அ ப் ம்ேபா  தான். மற்ெறா  நாய்க்கு நீ அல்லாஹ்வின் ெபயர் கூறவில்ைல" என 
விைடயளித்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2055  
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அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் கீேழ கிடந்த ேபாீச்சம் பழத்ைதக் கடந்  ெசன்றார்கள். அப்ேபா , 
'இ  ஸதக்காப் ெபா ளாக இ க்கா  என்றி ந்தால் இைத நான் சாப்பிட் ப்ேபன்" 
என்றார்கள்.  
 
"என் ைடய ப க்ைகயில் வி ந்  கிடக்கும் ேபாீச்சம் பழத்ைத நான் பார்க்கிேறன்...' 
என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என அ  ஹுைரரா(ர ) வழியாக 
அறிவிக்கப்பட் ள்ள .  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2056  

அப் ல்லாஹ் இப்  ைஸத் இப்னி ஆ ம்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
'ஒ வர் ெதா ம்ேபா  காற் ப் பிாிந்த  ேபான்  உணர்கிறார்; இதனால் ெதா ைக 

றி மா?' என்  நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்கப்பட்ட . அதற்கவர்கள், 'சப்தத்ைதக் 
ேகட்கும்வைர அல்ல  நாற்றத்ைத உண ம்வைர றியா " என்றார்கள்.  
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சப்தத்ைதக் ேகட்காமல், நாற்றத்ைத உணராமல் உ  ேதைவயில்ைல என்  ஸுஹ்ாி 
கூ கிறார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2057  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
'இைறத் தர் அவர்கேள! ஒ  கூட்டத்தினர் எங்களிடம் இைறச்சிையக் ெகாண்  
வ கின்றனர். அதன் மீ  (அ க்கும் ேபா ) அல்லாஹ்வின் ெபயர் கூறினார்களா 
இல்ைலயா என்ப  எங்க க்குத் ெதாியவில்ைல' என்  ஒ  கூட்டத்தினர் நபி(ஸல்) 
அவர்களிடம் ேகட்டனர். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள் 'நீங்கள் அதன்மீ  அல்லாஹ்வின் 
ெபயர் கூறி உண் ங்கள்" என்றார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2058  

ஜாபிர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்க டன் ெதா  ெகாண் ந்ேதாம். அப்ேபா  உண ப் 
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ெபா ட்கைள ஏற்றிக் ெகாண்  ஷாம் நாட் ந்  ஒ  வணிகக் கூட்டம் வந்த . 
மக்கள் அைத ேநாக்கிச் ெசன்றார்கள். நபி(ஸல்) அவர்க டன் பன்னிரண்  
நபர்கைளத் தவிர யா ம் எஞ்சியி க்கவில்ைல. அப்ேபா , 'அவர்கள் 
வியாபாரத்ைதேயா ணானவற்ைறேயா கண்டால் அதன் பால் ெசல்வார்கள்" என்ற 
வசனம் அ ளப்பட்ட .  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2059  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"தாம் சம்பாதித்த  ஹலாலா ஹராமா என்  மக்கள் ெபா ட்ப த்தாத ஒ  காலம் 
(இனி) வ ம்!"  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2060-2061  

அ ல் மின்ஹால்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
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"நான் நாணய மாற்  வியாபாரம் ெசய்  வந்ேதன்; அ  பற்றி(ய மார்க்கச் சட்டத்ைத) 
ைஸத் இப்  அர்கம்(ர ), பராஉ இப்  ஆ ப்(ர ) ஆகிேயாாிடம் ேகட்ேடன். 
அதற்கவர்கள், 'நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்களின் காலத்தில் வியாபாாிகளாக இ ந்ேதாம்; 
அவர்களிடம் நாணயமாற்  வியாபாரம் பற்றிக் ேகட்ேடாம். அதற்கு 'உட க்குடன் 
மாற்றினால் அதில் தவறில்ைல; தவைண டன் இ ந்தால் அ  கூடா !" என அவர்கள் 
பதிலளித்தார்கள்!' என்றார்கள்!"  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2062  

உைபத் இப்  உைமர்(ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்.  
 
உமர்(ர ) (கலீஃபாவாக இ ந்த காலத்தில்) அ  ஸா(ர ) வந் , உள்ேள வர 
அ மதி ேகாாினார்கள். உமர்(ர ) அ வ ல் ஈ பட் ந்ததால் அவர்க க்கு 
அ மதி அளிக்கப்படவில்ைல; உடேன அ  ஸா(ர ) தி ம்பிவிட்டார்கள். 
அ வைல த்த உமர்(ர ), 'அ  ஸாவின் குரைல நான் ேகட்ேடேன! அவ க்கு 
அ மதி அளி ங்கள்!" என்றார்கள். 'அவர் தி ம்பிச் ெசன்றார்!" என்  கூறப்பட்ட . 
உடேன உமர்(ர ) அ  ஸா(ர ) அவர்கைள அைழத்  வரச் ெசய்தாக்hள். ("ஏன் 
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தி ம்பிச் ெசன் விட்டீர்?' என்  உமர்(ர ) ேகட்டேபா ) அ  ஸா(ர ), 
'இவ்வாேற நாங்கள் கட்டைளயிட் ந்ேதாம்!' எனக் கூறினார்கள். உமர்(ர ) 
'இதற்குாிய சான்ைற நீர் என்னிடம் ெகாண் வா ம்!' எனக் ேகட்டார்கள். உடேன, அ  

ஸா(ர ) அன்ஸாாிகளின் அைவக்குச் ெசன்  அவர்களிடம் ேகட்டார்கள். 
அதற்கவர்கள், 'நம்மில் இைளயவரான அ  ஸயீத் அல்குத்ாீையத் தவிர ேவ  யா ம் 
இந்த விஷயத்தில் உமக்கு சாட்சி ெசால்ல மாட்டார்கள்!" என்றனர். அ  ஸா(ர ) 
அ  ஸயீத் அல்குத்ாீ(ர ) கூறியைத உ திப்ப த்திய ம்) உமர்(ர ), 'நபி(ஸல்) 
அவர்களின் இந்தக் கட்டைள எனக்குத் ெதாியாமல் ேபாய்விட்டதா? நபி(ஸல்) 
அவர்களின் காலத்தில் (ெவளிேய ெசன் ) கைட திகளில் நான் வியாபாரம் ெசய்  
ெகாண் ந்த  என் கவனத்ைத திைசதி ப்பிவிட்ட  ேபா ம்!" என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2063  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"நபி(ஸல்) அவர்கள் இஸ்ரேவலர்களில் ஒ  மனிதைரப் பற்றிக் கூ ம்ேபா  'அவர் 
கடல் மார்க்கமாகப் பயணம் ெசன் . தம் ேதைவைய நிைறேவற்றினார்!" என்  
குறிப்பிட்டார்கள்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2064  

ஜாபிர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்க டன் ஜும்ஆ ெதா ைக ெதா  ெகாண் ந்தேபா  
வணிகக் கூட்டம் ஒன்  வந்த . உடேன, பன்னிரண்  நபர்கைளத் தவிர மற்றவர்கள் 
(வணிகக் கூட்டத்ைத ேநாக்கி கைலந் ) ஓ விட்டனர். அப்ேபா , 'அவர்கள் 
வியாபாரத்ைதேயா ேவ க்ைகையேயா கண்டால், நின்ற நிைலயில் 
உம்ைமவிட் விட்  அங்ேக ஓ  வி கிறார்கள்!' என் ம் (தி க்குர்ஆன் 62:11) 
இைறவசனம் அ ளப்பட்ட !"  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2065  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"ஒ  ெபண் தம் ட் ள்ள உணைவப் பாழ்ப த்தாமல், (பசித்தவர்க க்குக் 
ெகா த் ) ெசல  ெசய்தால் (அப்ப ) ெசல  ெசய்ததற்காக (அவ க்குாிய) நற்கூ  
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அவ க்கு கிைடக்கும்! (அந்த உணைவச்) சம்பாதித்தற்கான நற்கூ  அவ ைடய 
கணவ க்கு உண் ! க லப் ெபா ப்பாள க்கும் அ ேபால் (நற்கூ ) கிைடக்கும்! 
ஒ வர் மற்றவாின் கூ யில் எதைன ம் குைறத்  விடமாட்டார்!"  
 
என ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2066  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"ஒ  ெபண், தன் கணவனின் கட்டைளயின்றி அவ ைடய சம்பாத்தியத்தி ந்  
ெசல  ெசய்தா ம் அவ ைடய நற்கூ யில் பாதி அவ க்கு உண் !"  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2067  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 

ghfk;-2 34.tpahghuk;

Visit: www.tamilislam.webs.com



"ஒ வர் ெசல்வ வளம் தமக்கு வழங்கப்பட ேவண் ம் அல்ல  தம் வாழ்நாள் 
அதிகாிக்கப்படேவண் ம்" என்  வி ம்பினால் அவர் தம் உறவினர்க டன் ேசர்ந்  
வாழட் ம்!"  
 
என அனஸ் இப்  மா க்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2068  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"நபி(ஸல்) அவர்கள் ஒ  தாிடம் குறிப்பிட்ட தவைணயில் தி ப்பித் த வதாக 
உண ப் ெபா ைள வாங்கினார்கள். (அதற்காக) அவாிடம் தம் இ ம் க் கவசத்ைத 
அைடமானமாக ைவத்தார்கள்!"  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2069  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் தீட்டப்படாத ேகா ைமயில் தயாாிக்கப்பட்ட 
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ெராட் ைய ம் வாசைன நீங்கிய உ க்கப்பட்ட ெகா ப்ைப ம் ெகாண்  ெசன்ேறன். 
நபி(ஸல்) அவர்கள் தங்களின் கவசத்ைத மதீனாவில் உள்ள ஒ  தாிடம் 
அைடமானமாக ைவத்  அவாிடமி ந்  தம் கு ம்பத்தின க்காகத் தீட்டப்படாத 
ேகா ைமைய வாங்கியி ந்தார்கள். ' ஹம்மதின் கு ம்பத்தினாிடம் தீட் ய 
ேகா ைமயில் ஒ  ஸா , பிற தானியத்தில் ஒ  ஸா  இ ந்ததில்ைல." அந்த ேநரத்தில் 
அவர்க க்கு ஒன்ப  மைனவியர் இ ந்தனர்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2070  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அ  பக்ர்(ர ) கலீஃபாவாக ஆனேபா  'என் ைடய ெதாழில் என் கு ம்பத்தினாின் 
ெசல க்குப் ேபா மானதாக இ ந்த  என்பைத என் ச தாயத்தினர் அறிவர்; 
இப்ேபா  நான் ஸ் ம்களின் தைலைமப் ெபா ப்பில் ஈ ப த்தப்பட் ள்ேளன்; 
இனி அ  பக்ாின் கு ம்பத்தினர் இந்தப் ெபா  நிதியி ந்  உண்பார்கள். இதில் 

ஸ் ம்க க்காக நான் உைழப்ேபன்' எனக் கூறினார்கள்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2071  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபித்ேதாழர்கள் பலர் உைழத்  உண்பவர்களாக இ ந்தனர். இதனால் அவர்களிடம் 
(வியர்ைவ) வாைட சும். இதன் காரணமாகேவ 'நீங்கள் குளிக்கக் கூடாதா?' என்  
அவர்களிடம் கூறப்பட்ட .  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 34, எண் 2072  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"ஒ வர் தம் ைகயால் உைழத்  உண்பைத விடச் சிறந்த உணைவ ஒ ேபா ம் உண்ண 

யா . தா த் நபி அவர்கள் தங்களின் ைகயால் உைழத்  உண்பவர்களாகேவ 
இ ந்தனர்."  
 
என மிக்தாம்(ர ) அறிவித்தார்.  
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ஸலம்) விைலேபசி, ன்னேர விைலையக் ெகா த்  வி தல்(

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 35, எண் 2239  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மதீனா க்கு வந்தேபா , மக்கள் ஒ  வ டம், இரண்  
ஆண் களில் (ெபா ைளப்) ெபற் க் ெகாள்வதாக, ேபாீச்சம் பழத்திற்காக ன்பணம் 
ெகா த்  வந்தனர். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ஒ வர், (குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு 
ெபற் க் ெகாள்வதாக) ேபாீச்சம் பழத்திற்காக ன்பணம் ெகா த்தால் குறிப்பிட்ட 
எைடக்காக ம் குறிப்பிட்ட அள க்காக ம் ெகா க்கட் ம்!" என்  கூறினார்கள்.  
 
"ஒ  வ டம், இரண்  ஆண் களில்" என்ேறா, 'இரண்  ஆண் கள் அல்ல  ன்  
ஆண் களில்" என்ேறா தனக்கு அறிவிக்கப்பட்டதாக அறிவிப்பாளர் இஸ்மாயீல் இப்  
உலய்யா(ரஹ்) சந்ேதகத் டன் கூ கிறார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 35, எண் 2240  
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இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மதீனா க்கு வந்தேபா  மக்கள் இரண் , ன்  ஆண் களில் 
ேபாீச்சம் பழத்ைதப் ெபற் க் ெகாள்வதாக (ஒப் க் ெகாண் , அதற்காக) ன்பணம் 
ெகா த்  வந்தார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ஒ வர் ஒ  ெபா க்கு ன்பணம் 
ெகா த்தால், அள ம் எைட ம் தவைண ம் குறிப்பிடப்பட்ட ெபா க்காக 
(மட் ேம) ெகா க்கட் ம்!" என்றார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 35, எண் 2241  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் (மதீனா க்கு) வந்தேபா , (ஸலம் பற்றி குறிப்பி ைகயில்) 
'அள ம் எைட ம் தவைண ம் குறிப்பிடப்பட்ட ெபா ளில்தான் அ  
அ மதிக்கப்ப ம்!" என்றார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 35, எண் 2242-2243  
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இப்  அபில் ஜா த்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"அப் ல்லாஹ் இப்  ஷத்தாத் (ர ) அவர்க ம் அ  ர்தா(ர ) அவர்க ம் ஸலாம் 
விஷயத்தில் க த்  ேவ பட்டார்கள். அப்ேபா , என்ைன இப்  அபீ அஃவ்பா(ர ) 
அவர்களிடம் அ ப்பினார்கள். அவர்களிடம் ெசன்  நான் இ  பற்றிக் ேகட்ேடன். 
அதற்கவர்கள், 'நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்களின் காலத்தி ம் ேகா ைம வாற்ேகா ைம, 
உலர்ந்த திராட்ைச, உலர்ந்த ேபாீச்ைச ஆகியவற்றிற்காக ன்பணம் ெகா த்  
வந்ேதாம்!" என்றார்கள். பிறகு இப்  அப்ஸா(ர ) அவர்களிடம் ேகட்ேடன்; 
அவர்க ம் இவ்வாேற கூறினார்கள்!"  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 35, எண் 2244-2245  

ஹம்மத் இப்  அபில் ஜா த்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அப் ல்லாஹ் இப்  ஷத்தாத் (ர ) அவர்க ம், அ  ர்தா(ர ) அவர்க ம் என்ைன 
அப் ல்லாஹ் இப்  அபீ அவ்◌ஃபா(ர ) அவர்களிடம் அ ப்பி, 'நபி(ஸல்) அவர்கள் 
காலத்தில் நபித்ேதாழர்கள் ேகா ைமக்காக ன்பணம் ெகா த்தி க்கிறார்களா?' 
என்  ேகள்!" என்றனர். (அவ்வாேற நான் ேகட்ட ேபா ) அப் ல்லாஹ் இப்  அபீ 
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அஃவ்பா(ர ), 'ேகா ைம, வாறேகா ைம, ைஸத் ன் (ஆ வ்) எண்ெணய் 
ஆகியவற்றிற்காக அள ம் தவைண ம் குறிப்பிட் , ஷாம் வாசிகளான 'நபீத்' எ ம் 
குலத்தாாிடம் நாங்கள் ன்பணம் ெகா த்  வந்ேதாம்! என்றார். 'ேதாட்டம் ர ம் 
விவசாய நில ம் யாாிடம் இ க்கிறேதா அவாிடமா?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கவர்கள், 
'நாங்கள் அ பற்றி விசாாிக்கமாட்ேடாம்!" என்றார்கள். பிறகு, அவ்வி வ ம் என்ைன 
அப் ர் ரஹ்மான் இப்  அப்ஸா(ர ) அவர்களிடம் அ ப்ப, அவர்களிடம் ெசன்  
நான் ேகட்டேபா , 'நபி(ஸல்) அவர்களின் காலத்தில் நபித்ேதாழர்கள் ெபா ட்க க்கு 

ன்பணம் ெகா த்  வந்தனர்; ( ன்பணம் ெப பவர்களிடம்) 'அவர்க க்குத் 
ேதாட்டம் ர  அல்ல  விவசாய நிலம் இ க்கிற ' என்  நாங்கள் ேகட்க 
மாட்ேடாம்!" என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 35, எண் 2246  

அ ல் பக்தாி(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
ேபாீச்சம் பழத்திற்காக ன்பணம் ெகா ப்ப  பற்றி இப்  அப்பாஸ்(ர ) 
அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அதற்கவர்கள், 'ேபாீச்ச மரத்தி ள்ள கனிகள் உண் ம் 
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பக்குவத்ைத அைட ம் ன் ம் அைத எைட ேபா வதற்கு ன் ம் அவற்ைற 
விற்பதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள் தைட விதித்தார்கள்!" என்  கூறினார்கள். அப்ேபா  
ஒ வர். '(மரத்தி ள்ளைத) எவ்வா  எைட ேபா வ ?' என்  இப்  அப்பாஸ்(ர ) 
அவர்களிடம் ேகட்டார். அவர்க க்க அ கி ந்த மற்ெறா  மனிதர் 'எைட 
ேபா வதன் க த்  (அதன் எைட இவ்வள  இ க்கும் என் ) மதிப்பி வதாகும்!" 
என்றார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 35, எண் 2247  

{ 2248 அ ல் பக்தாி(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
ேபாீச்சம் பழத்தில் 'ஸலம்' வியாபாரம் ெசய்வ  குறித்  இப்  உமர்(ர ) அவர்களிடம் 
ேகட்ேடன். அதற்கவர்கள், 'மரத்தி ள்ள கனிகைளப் பக்குவைட ம் வைர விற்ப  
தைட ெசய்யப்பட் ள்ள ; ேம ம், (தங்கத்திற்கு) ெவள்ளிையக் கடனாக (பிறகு 
த வதாக) விற்ப ம் தைட ெசய்யப்பட் ள்ள !" என்றார்கள். ேபாீச்சம் பழத்தில் 
'ஸலம்' வியாபாரம் ெசய்வ  குறித்  இப்  அப்பாஸ்(ர ) அவர்களிடம் ேகட்ேடன். 
'மரத்தி ள்ள கனிகள் உண் ம் பக்குவத்ைத அைட ம் வைரயி ம், 
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எைடேபாடப்ப ம் வைரயி ம் அவற்ைற விற்பைத நபி(ஸல்) அவர்கள் தைட 
ெசய்தார்கள்!" என்  இப்  அப்பாஸ்(ர ) கூறினார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 35, எண் 2249-2250  

அ ல் பக்தாி(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
ேபாீச்சம் பழத்தில் 'ஸலம்' வியாபாரம் ெசய்வ  குறித்  இப்  உமர்(ர ) அவர்களிடம் 
ேகட்ேடன். அதற்கவர்கள் 'மரத்தி ள்ள கனிகள் பக்குவமைட ம் வைர விற்பதற்கு 
நபி(ஸல்) அவர்கள் தைட விதித்தார்கள்! ேம ம், (தங்கத்திற்கு) ெவள்ளிையக் கடனாக 
விற்பைத ம் நபி(ஸல்) அவர்கள் தைட ெசய்தார்கள்!" என்றார்கள்.  
 
ேபாீச்சம் பழத்தில் 'ஸலம்' வியாபாரம் ெசய்வ  குறித்  இப்  அப்பாஸ்(ர ) 
அவர்களிடம் ேகட்ேடன். 'மரத்தின் கனிகள் உண் ம் பக்குவத்ைத அைட ம் ன் ம் 
எைட ேபாடப்ப ம் ன் ம் விற்பைத நபி(ஸல்) அவர்கள் தைட ெசய்தார்கள்!" 
என்றார்கள். அப்ேபா  ஒ வர் 'மரத்தி ள்ளைத எவ்வா  எைடேபா வ ?' என்  
இப்  அப்பாஸ்(ர ) அவர்களிடம் ேகட்டார். அ கி ந்த மற்ெறா  மனிதர் 'எைட 
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ேபா வதன் க த்  (இவ்வள  எைட இ க்கும் என் ) மதிப்பி வதாகும்!" 
என்றார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 35, எண் 2251  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"நபி(ஸல்) அவர்கள் ஒ  தாிடம் உண ப் ெபா ைள (குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப்) 
பிறகு ெபற் க் ெகாள்வதாக வாங்கினார்கள்; (அதற்கான பிைணப்ெபா ளாக) தம் 
இ ம் க் கவசத்ைத அந்த தாிடம் அைடமானம் ைவத்தார்கள்!"  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 35, எண் 2252  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"நபி(ஸல்) அவர்கள் தர் ஒ வாிடம் குறிப்பிட்ட தவைணயில் (குறிப்பிட்ட 
காலத்திற்குப் பிறகு ெபற் க் ெகாள்வதாக) உண ப் ெபா ைள வாங்கினார்கள்; 
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(அதற்காக) அந்த தர், நபி(ஸல்) அவர்களிடமி ந்  இ ம் க் கவசத்ைத 
அைடமானமாகப் ெபற்றார்!"  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 35, எண் 2253  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மதீனாவிற்கு வந்தேபா , மக்கள் இரண்  ன்  ஆண் களில் 
கனிகைளப் ெபற் க் ெகாள்வதாக ன்பணம் ெகா த்  வந்தனர். அப்ேபா  நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'அள ம் தவைண ம் குறிப்பிட்ட கனிக க்காக ன்பணம் ெகா ங்கள்!" 
என்றார்கள்.  
 
மற்ேறார் அறிவிப்பில் 'அள ம் எைட ம் குறிப்பிடப்பட்ட கனிக க்காக" என் ள்ள .  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 35, எண் 2254-2255  

ஹம்மத் இப்  அபில் ஜாஹித் அறிவித்தார்.  
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என்ைன அ  ர்தா(ர ) அப் ல்லாஹ் இப்  ஷத்தாத் (ர ) ஆகிய இ வ ம் 
அப் ர்ரஹ்மான் இப்  அப்ஸா(ர ) அவர்களிட ம் அப் ல்லாஹ் இப்  அபீ 
அஃவ்பா(ர ) அவர்களிட ம் அ ப்பினார்கள். அவ்வி வாிட ம் ஸலம் பற்றி 
ேகட்ேடன். அவ்வி வ ம், 'நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்க டன் ேபாாிட்  (அதில் 
கிைடக்கும் 'கனீமத்' ெபா ட்கைளப் ெப ேவாம். அப்ேபா  எங்களிடம் 'ஷாம்' 
நாட்ைடச் ேசர்ந்த 'நபீத் எ ம் குலத்தார் வ வார்கள். குறிப்பிட்ட தவைணயில் 
(தந் விடேவண் ம் என்ற நிபந்தைன டன்) உலர்ந்த திராட்ைச, ேகா ைம, 
வாற்ேகா ைம ஆகியவற்றிற்காக அவர்களிடம் ன்பணம் ெகா ப்ேபாம்!" என்  
கூறினார்கள். அப்ேபா  நான் 'அவர்களிடம் ேதாட்டம் ர  (அல்ல  விவசாய நிலம்) 
எ ம் இ ந்ததா? இல்ைலயா?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கு அவ்வி வ ம், 'நாங்கள் 
இ  பற்றி அவர்களிடம் ேகட்டதில்ைல!" என்றனர்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 35, எண் 2256  

அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"இந்த ஒட்டகம் குட் ேபாட் , அந்தக் குட் க்குப் பிறக்கும் குட் ைய நான் வாங்கிக் 
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ெகாள்கிேறன்; அல்ல  விற்  வி கிேறன்!' என்ற அ ப்பைடயில், அன்ைறய மக்கள் 
வியாபாரம் ெசய்  வந்தனர்; அைத நபி(ஸல்) அவர்கள் தைட ெசய்தார்கள்!"  

 

) இ வ க்குச் ெசாந்தமான ெசாத்  விற்பஷுஃஆ (

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 36, எண் 2257  

ஜாபிர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"பங்காளிக்ேக விற்க ேவண் ம் என்ப , பிாிக்கப்படாத ஒவ்ெவா  ெசாத்தி ம் 
உள்ள ! எல்ைலகள் வகுக்கப்பட் ப் பாைதகள் (பிாித் க்) குறிக்கப்பட்டால் 
பங்காளிக்குத்தான் விற்கேவண் ம் என்ற நிைலயில்ைல!' என்  இைறத் தர்(ஸல்) 
விதித்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 36, எண் 2258  

ghfk;-2 36.\{/M

Visit: www.tamilislam.webs.com



அம்ர் இப்  ஷாீத்(ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்.  
 
நான், ஸஅத் இப்  அபீ வக்காஸ்(ர ) அவர்களிடம் தங்கியி ந்ேதன். அப்ேபா  
மிஸ்வர் இப்  மக்ரமா(ர ) வந் , தம் ைகைய என் ைடய ேதாள் ஜங்களில் 
ஒன்றில் ைவத்தார்கள். அப்ேபா  (அ ைமயாயி ந் ) நபி(ஸல்) அவர்களால் 
வி தைல ெசய்யப்பட்ட அ  ராஃபிஉ(ர ) வந் , 'ஸஅேத! உம் ைடய ட் ள்ள 
எனக்குச் ெசாந்தமான இரண்  அைறகைள என்னிடமி ந்  வாங்கிக் ெகாள் ராக!' 
எனக் கூறினார்கள். அதற்கு ஸஅத்(ர ) 'அல்லாஹ்வின் மீ  ஆைணயாக! அவற்ைற 
நான் வாங்க மாட்ேடன்!" என்றார்கள். அ கி ந்த மிஸ்வர்(ர ) அவர்கள், 
ஸஅத்(ர ) அவர்களிடம் 'அல்லாஹ்வின் மீ  ஆைணயாக! நீர் வாங்கிக் 
ெகாள்ளத்தான் ேவண் ம்!" என்றார்கள். அப்ேபா  ஸஅத்(ர ), 'அல்லாஹ் ன் மீ  
ஆைணயாக! தவைண அ ப்பைடயில் நாலாயிரம் ெவள்ளிக் காைசத் தவிர உமக்கு 
அதிகமாகத் தரமாட்ேடன்!" என்  கூறினார்கள். அதற்கு அ  ராஃபி (ர ), 'ஐ  
தங்கக் காசுக க்கு அ  ேகட்கப்பட் ள்ள ; அண்ைட ட் ல் இ ப்பவர் 
அண்ைமயில் இ ப்பதால் அவேர அதிகம் உாிைம பைடத்தவர் என்  நபி(ஸல்) 
அவர்கள் கூறியைத நான் ெசவி ற்றிராவிட்டால் ஐ  தங்கக் காசுக்கு 
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ேகட்கப்பட்டைத நாலாயிரம் ெவள்ளிக்காசுக்கு உமக்கு விற்க மாட்ேடன்' என்  
கூறிவிட்  ஸஅ க்ேக விற்றார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 36, எண் 2259  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர் அவர்கேள! எனக்கு இரண்  அண்ைட ட்டார் உள்ளனர்; அவர்களில் 
யா க்கு நான் அன்பளிப் ச் ெசய்வ ? என்  ேகட்ேடன். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'இ வாில் யார் ட்  வாசல் உனக்கு ெந க்கமாக இ க்கிறேதா அவ க்கு" 
என்றார்கள்.  

 

 மற் ம் கூ க்கு ஆள் அமர்த் தல் வாடைக

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2260  
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என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"தமக்குக் கட்டைளயிடப்பட்ட (தர்ம) காாியத்ைத மனப் ர்வமாக நிைறேவற்றக் கூ ய, 
நம்பகமான க லக் காப்பாளர் தர்மம் ெசய்பவர்களில் ஒ வராவார்!"  
 
என அ  ஸா அல் அஷ்அாீ(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2261  

அ  ஸா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நா ம் அஷ்அாீ குலத்ைதச் ேசர்ந்த மற் ம் இ வ ம் நபி(ஸல்) அவர்கள் அவர்களிடம் 
ெசன்ேறாம்; (அவர்கள் இ வ ம் நபி(ஸல) அவர்களிடம் பதவி ேகட்டார்கள்;) நான் 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம்), 'இவ்வி வ ம் பதவி ேகட்பார்கள் என்  நான் 
அறிந்தி க்கவில்ைல! ( ன்ேப நான் இைத அறிந்தி ந்தால் இவர்கைளத் தங்களிடம் 
அைழத்  வந்தி ககேவ மாட்ேடன்!)" என்  கூறிேனன். நபி(ஸல்) அவர்கள் 'பதவிைய 
வி ம் கிறவ க்கு நாம் பதவி ெகா க்கமாட்ேடாம்!" என்  பதிலளித்தார்கள்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2262  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"அல்லாஹ் அ ப்பிய எந்த நபி ம் ஆ  ேமய்க்காமல் இ ந்ததில்ைல!' என்  
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்; அப்ேபா  நபித்ேதாழர்கள், 'நீங்க மா?' 
என்  ேகட்டார்கள். 'ஆம்! மக்காவாசிகளின் சில கீராத் கூ க்காக ஆ  ேமய்ப்பவனாக 
நான் இ ந்ேதன்!" என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் பதிலளித்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2263  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(மக்காைவத் றந் , ஹிஜ்ரத் ெசய்  மதீனா க்குச் ெசன்ற ேபா ) நபி(ஸல்) 
அவர்க ம் அ  பக்ர்(ர ) அவர்க ம் பன} அப்  இப்  அதீ குலத்ைதச் ேசர்ந்த 
ஒ வைர (வழிகாட் யாகக்) கூ க்கு அமர்த்தினார்கள். அவர் ேதர்ந்த வழிகாட் யாக 
இ ந்தார். அம்மனிதர் ஆஸ்பின் வாயி ன் கு ம்பத்தாாிடம் உடன்ப க்ைக 
ெசய்தி ந்தார். ேம ம், அவர் குைறஷிகளில் இைறம ப்பாளர்களின் மார்க்கத்தில் 
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இ ந்தார். நபி(ஸல்) அவர்க ம் அ  பக்ர்(ர ) அவர்க ம் அவைர நம்பித் தம் 
ஒட்டகங்கைள அவாிடம் ஒப்பைடத் , ன்  நாள்கள் கழித்  ஸவ்ர் குைகயில் வந்  
ேச ம்ப  கூறினார்கள். அம்மனிதர் ன்றாம் நாள் காைலயில் ஒட்டகங்க டன் 
அவர்களிடம் வந்தார். உடேன, நபி(ஸல்) அவர்க ம் அ  பக்ர்(ர ) அவர்க ம் 
(மதீனாைவ ேநாக்கிப்) றப்பட்டார்கள். அவர்க டன் ஆமிர் இப்  ◌ஃ ைஹரா 
என்பா ம் ேசர்ந்  ெகாண்டார். பன}தீல் கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்த அந்த வழிகாட்  
அம் வைர ம் மக்காவிற்குக் கீேழ கடற்கைர வழியாக அைழத் ச் ெசன்றார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2264  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்க ம் அ  பக்ர்(ர ) அவர்க ம் பன} தீல் குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ வைர 
(வழிகாட் வதற்காகக்) கூ க்கு அமர்த்தினார்கள். அவர் குைறஷிகளில் 
இைறம ப்பாளர்களின் மார்க்கத்தில் இ ந்தார். நபி(ஸல்) அவர்க ம், அ  பக்ர்(ர ) 
அவர்க ம் தம் ஒட்டகங்கைள அவாிடம் ெகா த்  ' ன்  இர கள் கழித்  எங்கள் 
ஒட்டகங்க டன் ஸவ்ர் குைகயில் எங்கைளச் சந்திக்க ேவண் ம்' என்  அவாிடம் 
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கூறினார்கள். அவர், (அவ்வாேற) ன்றாம் நாள் காைலயில் அவர்களின் 
ஒட்டகங்க டன் அவர்கைளச் சந்தித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2265  

யஃலா இப்  உமய்யா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் நபி(ஸல்) அவர்க டன் சிரமமான (த க்) ேபாாில் பங்ெக த் க் ெகாண்ேடன். 
அந்தப் ேபார் என் ைடய அமல்களிேலேய உ திமிக்கதாக எனக்குத் ேதான்றிய . 
என்னிடம் கூ யாள் ஒ வர் இ ந்தார். அவர் ஒ  மனிதாிடம் சண்ைடயிட்டார். 
அப்ேபா  (அவர்களில்) ஒ வர், மற்றவாின் விரைலக் க த் விட்டார். க பட்டவர் 
விரைல உ விக் ெகாண் , க த்தவாின் ன் பல்ைல உைடத்தார். பல் கீேழ வி ந்த . 
பல் ைடக்கப்பட்டவர் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்றேபா , நபி(ஸல்) அவர்கள் 
'அதற்கு எந்த நஷ்ட ஈ ம் இல்ைல!" என்  தீர்ப்பளித் விட் , அவாிடம், 'ஒட்டகம் 
ெமல் வ  ேபால் நீர் ெமல் வதற்காக அவர் உம்வாயில் தன் விரைலக் ெகா த் க் 
ெகாண் ப்பாரா?' என்  ேகட்டார்கள்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2266  

ஸுைஹர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"ஒ வர் இன்ெனா வாின் ைகையக் க த் விட்டார்; க பட்டவர் க த்தவாின் ன் 
பல்ைல உைடத் விட்டார்! 'அதற்கு எந்த நஷ்டஈ ம் தரத் ேதைவயில்ைல' என்  அ  
பக்ர்(ர ) தீர்ப்பளித்தார்கள்!"  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2267  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"( ஸா(அைல), கிள் (அைல) ஆகிய) இ வ ம் (ஒன்றாக) நடந்  ெசன்றேபா , 
வி ம் நிைலயி ந்த ஒ  சுவைரக் கண்டார்கள். உடேன, கிள் (அைல) அவர்கள் 
தங்களின் ைகைய உயர்த்த, அ  ேநராக நின் விட்ட ! அப்ேபா  ஸா(அைல) 
அவர்கள், கிள் (அைல) அவர்களிடம் 'நீர் வி ம்பியி ந்தால் இதற்குக் கூ  
வாங்கியி க்கலாேம!" என்  கூறினார்கள்"  
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என உைப இப்  கஅ (ர ) அறிவித்தார்.  
 
"ம்ள் (அைல) அவர்கள் தம் ைகைய உயர்த்தினார்கள்' என்  ெசான்னேபா , 
அறிவிப்பாளர் ஸயீத் இப்  ஜுைபர்(ரஹ்) அவர்கள் (ம்ள் ) (அைல) அவர்கைளப் 
ேபான் ) ைகைய உயர்த்திக் காட்  'இப்ப !" என்  கூறினார்கள்.  
 
"ஸயீத் இப்  ஜுைபர்(ரஹ்) அவர்கள் 'ம்ள் (அைல) அவர்கள் சுவைரத் தம் கரத்தால் 
தடவ, அ ேநராக நின் விட்ட !' என்  கூறினார்கள் என நான் நிைனக்கிேறன்" 
என்  அறிவிப்பாளர் யஃலா(ரஹ்) அவர்கள் (சந்ேதகத் டன்) கூ கிறார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2268  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
உங்க க்கும் ேவதம் ெகா க்கப்பட்ட இரண்  ச தாயத்தா க்கும் உவைம, ஒ  
மனிதரால் ேவைலக்கு அமர்த்தப்பட்ட கூ யாட்களாவர்! 'ஒ  கீராத் கூ க்குக் 
காைலயி ந்  பக ன் ந ப்பகல் ேநரம்வைர எனக்கு ேவைல ெசய்பவர் யார்?' 
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என்  அம்மனிதர் ேகட்டார். தர்கள் அவ்h  ேவைல ெசய்தார்கள். பிறகு, 
'ந ப்பக ந்  அஸர் ெதா ைக வைர ஒ  கீராத் கூ க்கு எனக்காக ேவைல 
ெசய்பவர் யார்?' என்  அவர் ேகட்டார். கிறிஸ்தவர்கள் அவ்வா  ேவைல 
ெசய்தார்கள். பிறகு, 'அஸாி ந்  சூாியன் மைற ம் வைர இரண்  கீராத் கூ க்கு 
எனக்காக ேவைல ெசய்பவர் யார்?' என்  அவர் ேகட்டார். ( ஸ் ம்களான) நீங்கள் 
தாம் அ(ப்ப  ேவைல ெசய்த)வர்கள்! தர்க ம் கிறிஸ்தவர்க ம் ேகாப ற் . 'அதிக 
ேவைல நாங்கள் ெசய்தி க்கும்ேபா  எங்க க்கு ஏன் குைறந்த கூ ?' என்  
ேகட்டனர். அதற்கு அவர் 'உங்க க்கு உாியைத நான் குைறத்தி க்கிேறனா?' என்  
ேகட்டார். அவர்கள் 'இல்ைல!" என்றனர். 'சில க்கு நான் அதிகமாகக் ெகா ப்ப  
என் ைடய அ ட்ெகாைடயாகும்! நான் வி ம்பியவ க்கு நான் அைதக் 
ெகா ப்ேபன்!" என்  அவர் கூறினார்.  
 
என இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2269  
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என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"உங்க க்கும், தர்க க்கும், கிறிஸ்தவர்க க்கும் உவைம, ஒ வரால் கூ க்கு 
நியமிக்கப்பட்ட மனிதர்களாவர்! 'ஒவ்ெவா  கீராத் கூ க்கு (காைலயி ந் ) 
ந ப்பகல் ேநரம்வைர எனக்காக ேவைல ெசய்பவர் யார்?' என்  அம்மனிதர் ேகட்டார். 

தர்கள் ஒவ்ெவா  கீராத் கூ க்காக ேவைல ெசய்தார்கள்; பிறகு, கிறிஸ்தவர்கள் 
ஒவ்ெவா  கீராத் கூ க்காக ேவைல ெசய்தார்கள். பிறகு, அஸாி ந்  சூாியன் 
மைற ம் வைர, இரண் ரண்  கீராத் கூ க்கு ( ஸ் ம்களாகிய) நீங்கள்தான் ேவைல 
ெசய்கிறீர்கள்; தர்க ம் கிறிஸ்தவர்க ம் ேகாப ற் , 'அதிக ேவைல நாங்கள் 
ெசய்தி க்கும்ேபா  எங்க க்கு ஏன் குைறந்த கூ ?' என்  ேகட்டனர். அதற்கு அவர் 
'உங்க க்கு உாியைத நான் குைறத்தி க்கிேறனா?' என்  ேகட்டார். அவர்கள் 
'இல்ைல!" என்றனர். 'சில க்கு நான் அதிகமாகக் ெகா ப்ப  என் ைடய அ ட் 
ெகாைடயாகும்! நான் வி ம்பியவ க்கு நான் அைதக் ெகா ப்ேபன்!" என்  அம்மனிதர் 
கூறினார்.  
 
என அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2270  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
" வ க்ெகதிராக கியாமத் நாளில் நான் வழக்குைரப்ேபன்! என் ெபயரால் சத்தியம் 
ெசய்  ேமாச  ெசய்தவன்; சுதந்திரமானவைன (அ ைமயாக) விற்  அந்தக் 
கிரயத்ைதச் சாப்பிட்டவன்; கூ க்கு ஒ வைர அமர்த்தி, அவாிடம் ேவைல வாங்கிக் 
ெகாண்  கூ  ெகா க்காமல் இ ந்தவன் (ஆகிய இவர்கள்தான் அந்த வர்)!' என்  
அல்லாஹ் கூறினான்."  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2271  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 

ஸ் ம்கள், கிறிஸ்தவர்கள், தர்கள் ஆகிேயாாின் உவைம, குறிப்பிட்ட கூ க்கு, ஒ  
நாள் க்க இர வைர, தனக்காக ேவைல ெசய் ம்ப  ஒ  மனிதரால் 
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அமர்த்தப்பட்டவர்கள் ஆவர்! அவர் ( த ல்) ஒ  கூட்டத்தாைர கூ க்கு 
அமர்த்தினார்; அவர்கள் ந ப்பகல் வைர ேவைல ெசய் விட் , 'நீர் எங்க க்குத் 
த வதாகக் கூறிய கூ  எங்க க்குத் ேதைவயில்ைல; எங்கள் ேவைல ணாகட் ம்!' 
எனக் கூறினார்கள். அப்ேபா  கூ க்கு அமர்த்தியவர் அவர்களிடம், 'இவ்வா  
ெசய்யாதீர்கள்! உங்கள் எஞ்சிய ேவைலகைள ம் ர்த்தி ெசய் ங்கள்! கூ ைய ம் 

ைமயாகப் ெப ங்கள்!' எனக் கூறினார். அவர்கள் (ஏற்க) ம த்  
ேவைலையவிட் விட்டனர். அவர்க க்குப் பின், மற் ம் சில கூ யாட்கைள அவர் 
ேவைலக்கு அமர்த்தினார். அவர்களிடம் அவர், 'இன்  எஞ்சி ள்ள ேநரத்ைதப் 

ர்த்தியாக்குங்கள்! அவர்க க்குத் த வதாகக் கூறிய கூ ைய உங்க க்குத் 
த கிேறன்!" என்றார். அவர்கள் அஸர் ெதா ைக வைர ேவைல ெசய் விட்  
'உமக்காக நாங்கள் ேவைல ெசய்த  ணாகட் ம்! எங்க க்காக நீர் நிர்ணயித்த 
கூ ைய ம் நீேர ைவத் க் ெகாள் ம்!" என்றனர். அவர் 'உங்கள் எஞ்சிய 
ேவைலையப் ர்த்தி ெசய் ங்கள்! பக ல் இன் ம் சிறி  ேநரேம மிச்ச ள்ள !" என 
அவர்களிடம் கூறினார். அவர்கள் (ேவைல ெசய்ய) ம த் விட்டனர். பிறகு, அன்ைறய 
ெபா தில் எஞ்சிய ேநரத்தில் ேவைல ெசய்வதற்காக மற்ெறா  கூட்டத்தாைர அவர் 
ேவைலக்கு அமர்த்தினார். அவர்கள் சூாியன் மைற ம் வைர உள்ள எஞ்சிய ேநரத்தில் 
ேவைல ெசய்தனர். இதனால், அவர்கள் த ரண்  கூட்டத்தினாின் கூ ைய ம் 
ேசர்த்  ைமயாகப் ெபற்றனர். இ தான் ( ஸ் ம்களாகிய) இவர்க க்கும் 
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இவர்கள் ஏற் ள்ள பிரகாசத்திற்கும் உாிய உவைமயாகும்!"  
 
என அ  ஸா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2272  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
உங்க க்கு ன் வாழ்ந்தவர்களில் ன்  ேபர் (ஒன்றாக) நடந்  ெசன்றனர். 
இ தியில் (மைலயில் இ ந்த) குைகெயான்றில் இரைவக் கழிப்பதற்காக தஞ்சம் 

குந்தனர். அதில் அவர்கள் ைழந்த டன் மைலயி ந்  ெப ம் பாைறெயான்  
உ ண்  வந்  குைகவாசைல அைடத் விட்ட . அப்ேபா  அவர்கள் 'நீங்கள் ெசய்த 
நற்ெசயைலக் கூறி அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தித்தால் தவிர நீங்கள் தப்ப யா !" 
என்  தமக்குள் கூறினர்.  
 
அவர்களில் ஒ வர் 'இைறவா! எனக்கு வய  திர்ந்த ெபற்ேறார் இ ந்தனர். நான் 
அவர்க க்குப் பால் (கறந் ) ெகா ப்பதற்கு ன் என் கு ம்பத்தின க்ேகா 
குழந்ைதக க்ேகா பால் ெகா ப்பதில்ைல! ஒ  நாள் எைதேயா ேத ச் ெசன்றதால் 
தாமதமாக வந்ேதன். என் ைடய தா ம் தந்ைத ம் ( ன்ேப) உறங்கிவிட் க்க 
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கண்ேடன். அவர்க க்குப் பால் ெகா ப்பதற்கு ன், என் கு ம்பத்தின க்ேகா என் 
அ ைமக க்ேகா பால் ெகா ப்பைத நான் வி ம்பாததால் அவர்கள் விழிப்பைத 
எதிர்பார்த்  என் ைககளில் பாத்திரத்ைத ைவத் க் ெகாண்  காத்தி ந்ேதன். ◌ஃபஜ்ர் 
ேநரம் வந்த ம் அவ்வி வ ம் விழித் த் தமக்குாிய பாைலக் கு த்தனர். எனேவ 
இைறவா! நான் இைத உன் ைடய தி ப்திைய நா ச் ெசய்தி ந்தால் நாங்கள் சிக்கிக் 
ெகாண் க்கும் இந்தப் பாைறைய எங்கைளவிட்  அகற் !' எனக் கூறினார். உடேன, 
அவர்கள் ெவளிேயற யாத அளவிற்குப் பாைற சற்  விலகிய !  
 
மற்ெறா வர், 'இைறவா! என் தந்ைதயின் சேகாதராின் மகள் ஒ த்தி இ ந்தாள்; அவள் 
எனக்கு மிக ம் வி ப்பமானவளாக இ ந்தாள். நான் அவைள அைடய வி ம்பிேனன்; 
அவள் என்னிடமி ந்  விலகிச் ெசன்றாள். அவ க்குப் பஞ்சம் நிைறந்த ஆண்  ஒன்  
வந்தேபா  (ெபா ளாதார ெந க்க  ஏற்பட் ) என்னிடம் வந்தாள்; நான் அவைள 
அைடந்திட அவள் எனக்கு வழிவிட ேவண் ம் என்ற நிபந்தைனயில் ேபாில் ற்றி 
இ ப  தங்கக்காசுகைள அவ க்குக் ெகா த்ேதன். அவைள என் வசப்ப த்தி (உற  
ெகாள்ள ைனந் )விட்டேபா , ' த்திைரைய அதற்கான (மணபந்தத்தின்) 
உாிைமயின்றி உைடப்பதற்கு உனக்கு நான் அ மதி தரமாட்ேடன்!" என்  அவள் 
கூறினாள். உடேன, அவ டன் உற  ெகாள் ம் பாவத்(ைதச் ெசய்வ)தி ந்  
விலம்க் ெகாண்ேடன்; அவள் எனக்கு மிக ம் வி ப்பமானவளாக இ ந் ம் 
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அவைளவிட் த் தி ம்பி விட்ேடன்; நான் அவ க்குக் ெகா த்த தங்க நாணயத்ைத 
அவளிடேமவிட்  விட்ேடன். இைத உன் ைடய தி ப்திைய நா  நான் 
ெசய்தி ந்தால் நாங்கள் சிக்கிக் ெகாண் க்கும் இந்தப் பாைறைய எங்கைளவிட்  
அகற் !' எனக் கூறினார். பாைற விலகிய : ஆயி ம் அவர்களால் ெவளிேயற 

யவில்ைல.  
 

ன்றாமவர், 'இைறவா! நான் சில ஆட்கைளக் கூ க்கு அமர்த்தி அவர்களின் 
கூ ைய ம் ெகா த்ேதன். ஒேர ஒ வர் மட் ம் தம் கூ ையவிட் விட் ச் ெசன்றார். 
அவாின் கூ ைய நான் தலீ  ெசய்  அதனால் ெசல்வம் ெப கியி ந்த நிைலயில் 
சிறி  காலத்திற்குப் பின் அவர் என்னிடம் வந்தார். 'அல்லாஹ்வின் அ யாேர! 
என் ைடய கூ ைய எனக்குக் ெகா த் வி ம்!" என்  கூறினார். 'நீர் பார்க்கிற இந்த 
ஒட்டகங்கள், மா கள், ஆ கள், அ ைமகள் எல்லாம் உம் கூ யி ந்  
கிைடத்தைவதாம்!" என்  கூறிேனன். அதற்கவர் 'அல்லாஹ்வின் அ யாேர! என்ைன 
ேக  ெசய்யாதீர்!" என்றார். 'நான் உம்ைம ேக  ெசய்யவில்ைல!" என்  கூறிேனன். 
அவர் அைனத்ைத ம் ஒன் விடாமல் ஓட் ச் ெசன்றார். 'இைறவா! இைத நான் 
உன் ைடய தி ப்திைய நா ச் ெசய்தி ந்தால் நாங்கள் சிக்கிக் ெகாண் க்கும் 
இந்தப் பாைறைய எங்கைளவிட்  அகற் !' எனக் கூறினார். பாைற ைமயாக 
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விலகிய . உடேன, அவர்கள் ெவளிேயறிச் ெசன் விட்டனர்!"  
 
என அப் ல்லாஹ்வின் உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2273  

அ  மஸ் த் அல் அன்ஸாாி(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"நபி(ஸல்) அவர்கள் தர்மம் ெசய் ம்ப  கட்டைளயிட்டால், எங்களில் ஒ வர் 
கைட திக்குச் ெசன் , சுைம க்கி ஒ  ' த் ' கூ ையப் ெபற்  அைத தர்மம் 
ெசய்வார்! ஆனால், இன்  அவர்களில் சில க்கு ஓர் இலட்சம் தங்கக் காசுகள் 
உள்ளன!"  
 
"அ  மஸ் த்(ர ) தம்ைமேய இவ்வா  ('அவர்களில் சில க்கு' என் ) குறிப்பிட்டதாக 
நாம் க கிேறாம்!" என்  அறிவிப்பாளர் ஷகீக்(ரஹ்) கூறினார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2274  
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தா ஸ் அறிவித்தார்.  
 
சந்ைதக்கு வ ம் வணிகர்கைள எதிர்ெகாண்  வாங்குவைத நபி(ஸல்) அவர்கள் தைட 
ெசய்தார்கள். 'ம்ராம வாசிக்காக உள் ர் வாசிவிற் த் தரக்கூடா ' என்  
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என இப்  அப்பாஸ்(ர ) கூறினார். 
கிராமவாசிக்காக உள் ர் வாசி விற்கக் கூடா  என்பதன் ெபா ள் என்ன? என்  
இப்  அப்பாஸ்(ர ) அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அதற்கவர் 'இைடத் தரகராக இ க்கக் 
கூடா ' என்றார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2275  

கப்பாப்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் க மானாக இ ந்ேதன்; ஆஸ் இப்  வாயில் என்பவனிடம் கூ க்கு ேவைல 
ெசய்ேதன். எனக்காிய கூ  அவனிடம் தங்கிவிட்ட ; அைதக் ேகட்பதற்காக அவனிடம் 
நான் ெசன்றேபா  அவன், 'நீர் ஹமமைத நராகாிக்காமல் (ஏற் க் ெகாண் ) 
இ க்கும் வைர உமக்குாியைத நான் தர மாட்ேடன்!" என்றான். நான், 'நீ ெசய் , பிறகு 
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(உயிர் தந் ) எ ப்பப்ப ம் வைர அ  நடக்கா !" என்ேறன். 'நான் ெசத் , தி ம்ப 
எ ப்பப்ப ேவனா?' என்  அவன் ேகட்டான். நான் 'ஆம்!" என்ேறன். அதற்கவன், 
'அப்ப யானால் அங்ேக எனக்குச் ெசல்வ ம் குழந்ைதக ம் கிைடப்பர்! அப்ேபா  
உமக்குாியைதத் தந்  வி கிேறன்!" என்றான். அப்ேபா , 'நம் ைடய வசனங்கைள 
நிராகாித் விட் , '(ம ைமயி ம்) நான் நிச்சயமாக ெபா ட்ெசல்வ ம், மக்கள் 
ெசல்வ ம் ெகா க்கப்ப ேவன்!' என்  கூறியவைன (நபிேய!) நீர் பார்த்தீரா!" என்ற 
(தி க்குர்ஆன் 19: 77) இைறவசனம் அ ளப்பட்ட .  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2276  

அ  ஸயீத்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபித்ேதாழர்களில் சிலர் ஒ  பயணத்தில் ெசன்றி ந்தேபா , ஓர் அரபிக் குலத்தினாிடம் 
தங்கினார்கள். அவர்களிடம் வி ந்  ேகட்டேபா  அவர்க க்கு விரந்தளிக்க அவர்கள் 
ம த் விட்டனர். அப்ேபா  அக்குலத்தாாின் தைலவைன ேதள் ெகாட் விட்ட . 
அவ க்காக அவர்கள் எல்லா யற்சிகைள ம் ெசய்  பார்த்தனர்; எந்த யற்சி ம் 
பலன் அளிக்கவில்ைல. அப்ேபா  அவர்களில் சிலர், 'இேதா! இங்ேக வந்தி க்கக் 
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கூ ய கூட்டத்தினாிடம் நீங்கள் ெசன்றால் அவர்களிடம் (இதற்கு) ஏேத ம் ம த் வம் 
இ க்கலா!" என்  கூறினர். அவ்வாேற அவர்க ம் நபித் ேதாழர்களிடம் வந்  
'கூட்டத்தினேர! எங்கள் தைலவைரத் ேதள் ெகாட் விட்ட ! அவ க்காக அைனத்  

யற்சிகைள ம் ெசய்ேதாம்; (எ ேம) அவ க்குப் பயன் அளிக்கவில்ைல. உங்களில் 
எவாிடமாவ  ஏேத ம் (ம ந் ) இ க்கிறதா?' என்  ேகட்டனர். அப்ேபா  
நபித்ேதாழர்களில் ஒ வர், 'ஆம்! அல்லாஹ்வின் மீ  ஆைணயாக! நான் ஓதிப் 
பார்க்கிேறன்; என்றா ம், அல்லாஹ்வின் மீ  ஆைணயாக! நான் ஓதிப் பார்க்கிேறன்; 
என்றா ம் அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நாங்கள் உங்களிடம் வி ந்  ேகட்  நீங்கள் 
வி ந்  தராததால் எங்க க்ெகன்  ஒ  கூ ைய நீங்கள் தராமல் ஓதிப் பார்க்க 

யா !" என்றார். அவர்கள் சில ஆ கள் த வதாகப் ேபசி ஒப்பந்தம் ெசய்தனர். 
நபித்ேதாழர் ஒ வர், ேதள் ெகாட்டப்பட்டவர் மீ  (இேலசாகத் ப்பி) ஊதி, 
'அல்ஹம் ல்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்.." என்  ஓதலானார். உடேன 
பாதிக்கப்பட்டவர், கட் களி ந்  அவிழ்த்  விடப்பட்டவர் ேபால் நடக்க 
ஆரம்பித்தார். ேவதைனயின் அறிகுறிேய அவாிடம் ெதன்படவில்ைல! பிறகு, அவர்கள் 
ேபசிய கூ ைய ைமயாகக் ெகா த்தார்கள். 'இைதப் பங்கு ைவ ங்கள்!" என்  
ஒ வர் ேகட்டேபா , 'நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்  நடந்தைதக் கூறி, அவர்கள் 
என்ன கட்டைளயி கிறார்கள் என்பைதத் ெதாிந்  ெகாள்ளாமல் அவ்வா  
ெசய்யக்கூடா !" என்  ஓதிப் பார்த்தவர் கூறினார். நபி(ஸல்) அவர்களிடம் 
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நபித்ேதாழர்கள் வந்  நடந்தைதக் கூறினார்கள். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் 'அ  
(அல்ஹம்  சூரா) ஓதிப் பார்க்கத் தக்க  என்  உமக்கு எப்ப த் ெதாி ம்?' என்  
ேகட் விட் , 'நீங்கள் சாியானைதேய ெசய்தி க்கிறீர்கள். அந்த ஆ கைள 
உங்க க்கிைடேய பங்கு ைவத்  ெகாள் ங்கள்! உங்க டன் எனக்கும் ஒ  பங்ைக 
ஒ க்குங்கள்! என்  கூறிவிட் ச் சிாித்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2277  

அனஸ் இப்  மா க்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"(அ ைமயாயி ந்த) அ  ைதபா(ர ), நபி(ஸல்) அவர்க க்கு இரத்தம் குத்தி, உறிஞ்சி 
எ த்தார்; நபி(ஸல்) அவர்கள் அவ க்கு ஒ  ஸா  அல்ல  இரண்  ஸா  உண  
ெகா க்குமா  கட்டைளயிட் , அவாின் எஜமானர்களிடம் ேபசி, அவர் ெச த்த 
ேவண் ய வாிையக் குைறத்தார்கள்!"  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2278  
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இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"நபி(ஸல்) அவர்கள் இரத்தம் குத்தி, எ த்தார்கள்; இரத்தம் குத்தி, உறிஞ்சி 
எ த்தவ க்கு அதற்கான கூ ையக் ெகா த்தார்கள்!"  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2279  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"நபி(ஸல்) அவர்கள் இரத்தம் குத்தி எ த்தார்கள். அதற்கான கூ ைய இரத்தம் குத்தி, 
உறிஞ்சி எ த்தவ க்குக் ெகா த்தார்கள். அைத (இரத்தம் குத்தி, உறிஞ்சி 
எ ப்பதற்காகக் கூ  ெப வைத) ெவ க்கத் தக்கதாகக் க தியி ந்தால் நபி(ஸல்) 
அவர்கள் அவ க்குக் (கூ ) ெகா த்தி க்க மாட்டார்கள்!"  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2280  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
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"நபி(ஸல்) அவர்கள் இரத்தம் குத்தி எ த் க் ெகாள்வார்கள்; எவ ைடய கூ யி ம் 
நபி(ஸல்), அவர்கள் அநீதி இைழக்க மாட்டார்கள்!"  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2281  

அனஸ் இப்  மா க்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் இரத்தம் குத்தி, உறிஞ்சி எ க்கும் ஓர் இைளஞைர அைழத் வரச் 
ெசய்  இரத்தம் குத்தி, உறிஞ்சி எ த்தார்கள். அவ க்காக ஒ  ஸா  அல்ல  இரண்  
ஸா , ஒ  ' த் ' அல்ல  இரண்  ' த் ' (அளவிற்கு உண ) ெகா க்குமா  
கட்டைளயிட்டார்கள். அவர் சம்பந்தமாகப் ேபசி அவர் ெச த்த ேவண் ய வாிையக் 
குைறத்தார்கள்!"  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2282  

அ  மஸ் த்(ர ) அறிவித்தார்.  
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"நாய் விற்றகாசு, விபசாாியின் வ மானம், ேசாதிட க்குாிய தட்சைண ஆகியவற்ைற 
நபி(ஸல்) அவர்கள் தைட ெசய்தார்கள்!"  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2283  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அ ைமப் ெபண்கள் (விபச்சாரத்தின் லம்) ெபா ளீட் வைத நபி(ஸல்) அவர்கள் 
தைட ெசய்தார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 37, எண் 2284  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஆண் விலங்குகைளப் ெபண் விலங்குக டன் இைணயச் ெசய்வதற்கு (ெபா ப் 
பிராணிையக் ெகாண்  ெபண் விலங்குக க்கு சிைன ட் வதற்கு) கட்டணம் 
ெப வைத நபி(ஸல்) அவர்கள் தைட ெசய்தார்கள்.  
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ஹவாலா) ஒ வாின் கடைன மற்ெறா வ க்கு மாற் தல்(

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 38, எண் 2287  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"ெசல்வந்தன் (வாங்கிய கடைனத் தி ம்பச் ெச த்தாமல் தவைண ேகட் ) 
இ த்த ப்ப  அநியாயமாகும்! உங்களில் ஒ வாின் கடன் ஒ  ெசல்வந்தன் மீ  
மாற்றப்பட்டால் அவர் (அதற்கு) ஒத் க் ெகாள்ளட் ம்!'  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 38, எண் 2288  

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"ெசல்வந்தன் (வாங்கிய கடைனத் தி ப்பிச் ெச த்தாமல் தவைண ேகட் ) 
இழத்த ப்ப  அநியாயமாகும்! உங்களில் ஒ வாின் கடன் ஒ  ெசல்வந்தர் மீ  
மாற்றப்பட்டால் அவர் ஒத் க் ெகாள்ளட் ம்!  
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என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 38, எண் 2289  

ைலமா இப்  அக்வஃ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் அமர்ந்தி ந்தேபா  ஒ  ஜனாஸாகள். 'நீங்கள் 
இவ க்குத் ெதா ைக நடத் ங்கள்" என்  நபி(ஸல்) அவர்களிடம் கூறினார்கள். 
நபி(ஸல்) அவர்கள், 'இவர் கடனாளியா?' என்  ேகட்டேபா  நபித்ேதாழர்கள் 
'இல்ைல' என்றனர். 'ஏேத ம் (ெசாத்ைத) இவர்விட் ச் ெசன்றி க்கிறாரா?' என்  
நபி(ஸல்) ேகட்டேபா  'இல்ைல' என்றனர். நபி(ஸல்) அவ க்குத் ெதா ைக 
நடத்தினார்கள். பிறகு மற்ெறா  ஜனாஸா ெகாண்  வரப்பட்டேபா  'இைறத் தர் 
அவர்கேள! இவ க்குத் ெதா ைக நடத் ங்கள்' என்  நபித்ேதாழர்கள் ேகட்டனர். 
அதற்கு 'நபி(ஸல்) அவர்கள் 'இவர் கடனாளியா?' என்  ேகட்டேபா  'ஆம்' எனக் 
கூறப்பட்ட . 'இவர் ஏேத ம்விட் ச் ெசன்றி க்கிறாேரா?' என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் 
ேகட்டேபா  'இல்ைல' என்றனர். 'இவர் எைதேய ம்விட் ச் ெசன்றி க்கிறாேரா? 
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என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். 'இவர் கடனாளியா? என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் 
ேகட்டேபா  ' ன்  தங்கக் காசுகள் கடன் ைவத்தி க்கிறார்' என்  நபித்ேதழர்கள் 
கூறினார். நபித்ேதாழர்கள் கூறினார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள் 'உங்கள் ேதாழ க்கு 
நீங்கேள ெதா ைக நடத் ங்கள்' என்றனர். அப்ேபா  நடத் ங்கள்' என்றனர். 
அப்ேபா  அ  கதாதா(ர ) 'இவாின் கட க்கு நான் ெபா ப் ; ெதா ைக 
நடத் ங்கள்' என்  கூறிய ம் நபி(ஸல்) அவர்கள் அவ க்குத் ெதா ைக 
நடத்தினார்கள்  

 

) பிைணயாக்கல்கஅபாலா (

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 39, எண் 2290  

ஹம்ஸா அல் அஸ்லமி(ர ) அறிவித்தார்  
 
உமர்(ர ) என்ைன ஸகாத் வசூ ப்பவராக அ ப்பினார். (நான் ெசன்ற ஊாில்) ஒ வர் 
தம் மைனவியின் அ ைமப் ெபண் டன் விபச்சாரம் ெசய்தார். உடேன நான் அந்த 
மனித க்காக ஒ  பிைணயாைளப் பி த்  ைவத் க் ெகாண்  உமர்(ர ) அவர்களிடம் 
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ெசன்ேறன். உமர்(ர ) அதற்கு ன்ேப அவ க்கு, அவர் (மைனவியின் அ ைமப் 
ெபண் தமக்கும் அ ைமப்ெபண்தான் என்  க தி) அறியாைமயால் ெசய்த 
காரணத்தினால் (கல்ெலறிந்  ெகால்லாமல்)  கைசய  ெகா த்தி ந்தார்கள்.  
 
இஸ்லாத்ைதவிட்  ெவளிேயறியவர்கைளக் குறித்  ஜாீர், அஷ்அஸ் இ வ ம் 
அப் ல்லாஹ் இப்  மஸ் த்(ர ) அவர்களிடம் 'இஸ்லாத்ைதவிட் ச் ெசன்றவர்கைள 
பாவமன்னிப் க் ேகட்கச் ெசய் ங்கள். அவர்க க்காகப் பிைணயாட்கைள 
ஏற்ப த் ங்கள் என்  கூறினர். அவ்வாேற அவர்கள் பாவமன்னிப் க் ேகாாினர். 
உறவினர்கள் அவர்க க்குப் பிைண நின்றனர்.  
 
பிைணயாளி இறந் விட்டால் அவர்மீ  ெபா ப்பில்ைல (அவாின் வாாிசிடம் எ ம் 
ேகட்க யா ) என்  ஹம்மா  கூ கிறார்.  
 
பிைணயாளி இறந் விட்டா ம் அவாின் ெபா ப்  நீங்கவில்ைல என்  ஹகம் 
கூ கிறார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 39, எண் 2291  
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என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"இஸ்ரேவலர்களில் ஒ வர் மற்ெறா வாிடம் தமக்கு ஆயிரம் தங்கக்காசுகள் கடனாகக் 
ேகட்டார். கடன் ேகட்கப்பட்டவர் 'சாட்சிகைள எனக்குக் ெகாண்  வா! அவர்கைளச் 
சாட்சியாக ைவத் த் த கிேறன்' என்றார். கடன் ேகட்டவர் 'சாட்சிக்கு அல்லாஹ்ேவ 
ேபா மானவன்!' என்றார். 'அப்ப யானால் ஒ  பிைணயாளிைய என்னிடம் 
ெகாண் வா!' என்  கடன் ேகட்கப்பட்டவர் கூறினார். அதற்குக் கடன் ேகட்டவர் 
'பிைண நிற்க அல்லாஹ்ேவ ேபா மானவன்' என்  கூறினார். கடன் ேகட்கப்பட்டவர் 
'நீர் கூ வ  உண்ைமேய!' என்  கூறி, குறிப்பிட்ட தவைணக்குள் தி ப்பித் தர 
ேவண் ம் என்  ஆயிரம் தங்கக் காசுகைள அவ க்குக் ெகா த்தார். கடன் வாங்கியவர் 
கடல் மார்க்கமாகப் றப்பட் , தம் ேவைலகைள த் விட் , குறிப்பிட்ட 
தவைணயில் கடைனத் தி ப்பிச் ெச த்த ேவண் ம் என்பதற்காக வாகனத்ைதத் 
ேத னார். எந்த வாகன ம அவ க்குக் கிைடக்கவில்ைல. உடேன, ஒ  
மரக்கட்ைடைய எ த் , அைதக் குைடந்  அதற்குள் ஆயிரம் தங்கக் காசுகைள ம் 
கடன் ெகா த்தவ க்கு ஒ  க தத்ைத ம் உள்ேள ைவத்  அைடத்தார். பிறகு 
கட க்கு வந் , 'இைறவா! இன்னாாிடம் நான் ஆயிரம் தங்கக் காசுகைளக் கடனாகக் 
ேகட்ேடன்; அவர் பிைணயாளி ேவண் ெமன்றார்; நான் 'அல்லாஹ்ேவ பிைணநிற்கப் 
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ேபா மானவன்!" என்ேறன்; அவர் உன்ைனப் பிைணயாளியாக ஏற்றார். என்னிடம் 
சாட்சிையக் ெகாண் வ ம்ப  ேகட்டார்; 'சாட்சிக்கு அல்லாஹ்ேவ ேபா மானவன்!" 
என்  கூறிேனன். அவர் உன்ைன சாட்சியாக ஏற்றார்; அவ க்குாிய (பணத்)ைத 
அவாிடம் ெகா த்  அ ப்பி வி வதற்காக ஒ  வாகனத்திற்கு நான் யற்சி ெசய் ம் 
கிைடக்கவில்ைல என்பைதெயல்லாம் நீ அறிவாய்! எனேவ, இைத உாியவாிடம் 
ேசர்க்கும் ெபா ப்ைப உன்னிடத்தில் ஒப்பைடக்கிேறன்!" என்  கூறி அைதக் கட ல் 

சினார். அ  கட க்குள் ெசன்ற ம் தி ம்பிவிட்டார். அத் டன் தம் ஊ க்குச் 
ெசல்வதற்காக வாகனத்ைத ம் அவர் ேத க் ெகாண் ந்தார். அவ க்குக் கடன் 
ெகா த்த மனிதர், தம் ெசல்வத் டன் ஏேத ம் வாகனம் வரக்கூ ம் என்  
ேநாட்டமிட்ட வண்ணம் றப்பட்டார். அப்ேபா , பணம் அடங்கிய அந்த 
மரக்கட்ைடையக் கண்டார். தம் கு ம்பத்திற்கு விறகாகப் பயன்படட் ம் என்பதற்காக 
அைத எ த்தார். அைதப் பிளந்  பார்த்தேபா  பணத்ைத ம் க தத்ைத ம் கண்டார். 
பிறகு, கடன் வாங்கியவர் ஆயிரம் தங்கக் காசுகைள எ த் க்ெகாண்  இவாிடம் வந்  
ேசர்ந்தார். 'அல்லாஹ்வின் மீ  ஆைணயாக! உம் ைடய பணத்ைத உமக்குத் 
த வதற்காக வாகனம் ேத ம் யற்சியில் நான் ஈ பட் ந்ேதன். இப்ேபா தான் 
வாகனம் கிைடத்  வந்தி க்கிேறன்!" என்  கூறினார். அதற்கு கடன் ெகா த்தவர், 
'எனக்கு எைதயாவ  அ ப்பி ைவத்தீரா?' என்  ேகட்டார். கடன் வாங்கியவர், 
'வாகனம் கிைடக்காமல் இப்ேபா தான் வந்தி க்கிேறன் என்  உமக்கு நான் 
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ெதாிவித்ேதேன!" என்  கூறினார். கடன் ெகா த்தவர், 'நீர் மரத்தில் ைவத்  
அ ப்பியைத உம் சார்பாக அல்லாஹ் என்னிடம் ேசர்ப்பித் விட்டான்; எனேவ, 
ஆயிரம் தங்கக் காசுகைள எ த் க் ெகாண்  (சாியான) வழியறிந்  ெசல் ம்!" என்  
கூறினார்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 39, எண் 2292  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 

ஹாஜிர்கள் மதீனாவிற்கு வந்தேபா , அன்ஸாாி ஒ வர் இறந் விட்டால் அவாின் 
உறவினர்கள் அன்றி ஹாஜிர் அவ க்கு வாாிசாவார். நபி(ஸல்) அவர்கள் 
இ வ க்கிைடேய ஏற்ப த்திய சேகாதரத் வேம இதற்குக் காரணம். 'ேம ம், தாய் 
தந்ைதய ம் ெந ங்கிய பந் க்க ம்விட் ச் ெசல்கிற ெசல்வத்தி ந்  (விம்தப்ப  
பங்கு ெப கின்ற) வாாிசுகைள நாம் ஒவ்ெவா வ க்கும் நிர்ணயித் ள்ேளாம்! 
அவ்வாேற, நீங்கள் உடன்ப க்ைக ெசய்  ெகாண்ேடா க்கும் அவர்களின் பங்ைகக் 
ெகா த்  வி ங்கள்! நிச்சயமாக, அல்லாஹ் ஒவ்ெவா  ெபா ளின் மீ ம் 
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சாட்சியாளானக இ க்கிறான்!" (தி க்குர்ஆன் 04:33) என்ற இைறவசனம் 
அ ளப்பட்டேபா  இ  மாற்றப்பட்ட . உடன்ப க்ைக ெசய்தவர்க க்கிைடேய 
வாாிசுாிைம, ேபாய், உதவி ாிதல், ஒத்தாைச ெசய்தல், அறி ைர கூ தல் ஆகியைவ 
தாம் எஞ்சி ள்ளன! உடன்ப க்ைக ெவசய்தவ க்காக வ ய்யத் (மரண சாசனத்தின் 
வாயிலாக சிறி  ெசாத்ைத எ தி ைவப்ப ) மட் ம் ெசய்யலாம்!  

 
 2, அத்தியாயம் 39, எண் 2293  பாகம்

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"அப் ர் ரஹ்மான் இப்  அவ்◌ஃப்(ர ), (ஹிஜ்ரத் ெசய் ) எங்களிடம் வந்தேபா , 
அவர்கைள ம் ஸஅத் இப்  ரபீஉ(ர ) அவர்கைள ம் நபி(ஸல்) அவர்கள் 
சேகாதரர்களாக ஆக்கினார்கள்!"  

 
 2, அத்தியாயம் 39, எண் 2294  பாகம்

ஆ ம்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
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"இஸ்லாத்தில் (மனிதர்களாக) ஏற்ப த்திக் ெகாள்கிற உற ைற இல்ைல!' என்  
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என உங்க க்குச் ெசய்தி கிைடத்ததா?' 
என்  அனஸ்(ர ) அவர்களிடம் நாங்கள் ேகட்ேடாம். அதற்கவர்கள், 'என் ைடய 

ட் ல் ைவத்  ஹாஜிர்க க்கும் அன்ஸாாிக க்குமிைடேய நபி(ஸல்) அவர்கள் 
உற ைறகைள ஏற்ப த்தினார்கேள!" என்  பதிலளித்தார்கள்.  

 
 2, அத்தியாயம் 39, எண் 2295  பாகம்

ஸலமா இப்  அக்வஃ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ெதா ைக நடத் வதற்காக ஒ  ஜனாஸா ெகாண் வரப்பட்ட . 'இவர் கடனாளியா?' 
என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் ேகட்டேபா . நபித்ேதாழர்கள் 'இல்ைல!" என்றனர். 
அவ க்கு நபி(ஸல்) அவர்கள் ெதா ைக நடத்தினார்கள். பிறகு மற்ெறா  ஜனாஸா 
ெகாண்  வரப்பட்டேபா  'இவர் கடனாளியா?' என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் 
ேகட்டார்கள். நபித்ேதாழர்கள் 'ஆம்!" என்றனர். நபி(ஸல்) அவர்கள் 'அப்ப ெயன்றால் 
உங்கள் ேதாழ க்கு நீங்கேள ெதா ைக நடத் ங்கள்!" என்றார்கள். அப்ேபா  அ  
கதாதா(ர ) 'இைறத் தர் அவர்கேள! இவாின் கட க்கு நான் ெபா ப் !" என்  
கூறிய ம் அவ க்கு நபி(ஸல்) அவர்கள் ெதா ைக நடத்தினார்கள்.  
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 2, அத்தியாயம் 39, எண் 2296  பாகம்

ஜாபிர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"பஹ்ைரன் நாட் ந்  (ஸகாத்) ெபா ள்கள் வந்தால் உனக்கு இன்னின்ன 
ெபா ட்கைளத் த ேவன்!" என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் கூறியி ந்தார்கள். 
அவர்கள் மரணிக்கும்வைர பஹ்ைரனி ந்  ெபா ள்கள் வரவில்ைல. அ  பக்ர்(ர ) 
அவர்களின் ஆட்சியில் பஹ்ைரனியி ந்  ெபா ள்கள் வந்தேபா , 'நபி(ஸல்) 
அவர்கள் யா க்காவ  வாக்களித்தி ந்தால் அல்ல  யாாிடமாவ  கடன்பட் ந்தால் 
அவர் நம்மிடம் வரட் ம்!" என்  அ  பக்ர்(ர ) பிரகடனப்ப த்தினார்கள். நான் 
அவர்களிடம் ெசன்  'நபி(ஸல்) அவர்கள் எனக்கு இன்னின்ன ெபா ட்கைளத் 
த வதாகக் கூறியி ந்தார்கள்!" என்ேறன். அ  பக்ர்(ர ) எனக்குக் ைக நிைறய 
நாணயங்கைள அள்ளித் தந்தார்கள். அைத நான் எண்ணிப் பார்த்தேபா  ஐ  
நாணயங்கள் தந்தார்கள். அைத நான் எண்ணிப் பார்த்தேபா  ஐ  நாணயங்கள் 
இ ந்தன. 'இ ேபால் இன் ம் இரண்  மடங்குகைள எ த் க் ெகாள் ராக!" என்  
அ  பக்ர்(ர ) கூறினார்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 39, எண் 2297  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
எனக்கு விவரம் ெதாிந்த நாள் தலாகேவ என் ெபற்ேறார் ஸ் ம்களாக இ ந்தனர். 
நபி(ஸல்) அவர்கள் பக ன் இரண்  ஓரங்களான காைலயி ம் மாைலயி ம் 
எங்களிடம் வராமல் ஒ  நா ம் கழிந்த  இல்ைல. ஸ் ம்கள் (எதிாிகளின் 
ெகா ைமகளால்) ேசாதைனக் குள்ளாக்கப்பட்டேபா , அ  பக்ர்(ர ) தாயகம் றந்  
அபி னியாைவ ேநாக்கி ெசன்றார்கள். 'பர்குல் ◌ஃம்மாத்' எ ம் இடத்ைத அவர்கள் 
அைடந்தேபா  அப்பகுதியின் தைலவர் இப்  தம்னா என்பவர் அவர்கைளச் 
சந்தித்தார். அவர் அவர்களிடம், 'எங்ேக ெசல்கிறீர்?' என்  ேகட்டார். அ  பக்ர்(ர ) 
'என் ச தாயத்தவர் என்ைன ெவளிேயற்றிவிட்டனர்; எனேவ மியில் பயணம் (ெசய்  
ேவ பகுதிக்குச்) ெசன்  என் இைறவைன வணங்கப் ேபாகிேறன்! என்  
கூறினார்கள். அதற்கு இப்  தம்னா, 'உம்ைமப் ேபான்றவர் ெவளிேயற ம் கூடா ' 
ெவளிேயற்றப்பட ம் கூடா ; ெவளிேயற்றப்பட ம்கூடா ! ஏெனனில் நீர் 
ஏைழக க்காக உைழக்கிறீர்; உறவினர்க டன் இணங்கி வாழ்கிறீர்; பிற க்காகச் 
சிரமங்கைளத் தாங்கிக் ெகாள்கிறீர்; வி த்தினர்கைள உபசாிக்கிறீர். எனேவ, நான் 
உமக்கு அைடக்கலம் த கிேறன்! எனேவ, தி ம்பி உம் ைடய ஊ க்குச் ெசன்  
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இைறவைன வணங்கு ராக!' எனக் கூறினார். இப்  தம்னா, தம் டன் அ  
பக்ர்(ர )அவர்கைள அைழத் க் ெகாண்  குைறஷிகளில் இைறம ப்பாளர்களின் 
பிர கர்கைளச் சந்தித்தார். அவர்களிடம், 'அ  பக்ைரப் ேபான்றவர்கள் ெவளிேயற ம் 
கூடா ! ஏைழக க்காக உைழக்கின்ற, உறவினர்க டன் இணங்கி வாழ்கின்ற, 
வி ந்தினைர உபசாிக்கின்ற, பிற க்காகச் சிரமங்கைளத் தாங்கிக் ெகாள்கின்ற, 

ன்பப்ப பவர்க க்கு உத கிற ஒ  மனிதைர நீங்கள் ெவளிேயற்றலாமா?' என்  
ேகட்டார். எனேவ, குைறஷியர் இப்  தம்னாவின் அைடக்கலத்ைத ஏற்  அ  
பக்ர்(ர ) அவர்க க்குப் பா காப்  அளித்தனர். ேம ம் இப்  தம்னாவிடம், 'தம் 

ட் ல் தம் இைறவைனத் ெதா  வ மா ம், வி ம்பியைத ஓ மா ம், அதனால் 
எங்க க்குத் ெதாந்தர  இல்லாமல் பார்த் க் ெகாள் மா ம், அைத பம்ரங்கமாகச் 
ெசய்யாதி க்கும் ப ம் அ  பக் க்கு நீர் கூ ம்! ஏெனனில், எங்க ைடய மைனவி 
மக்கைள அவர் குழப்பி (ேசாதைனக்குள்ளாக்கி) வி வார் என நாங்கள் அஞ்சுகிேறாம்!" 
என்றனர். இைத இப்  தம்னா, அ  பக்ர்(ர ) அவர்களிடம் ெதாிவித்தார். பிறகு, அ  
பக்ர்(ர ) ட் ற்கு ெவளிேய ெதா , ஓதீ பம்ரங்கப்ப த்தாமல் தம் 

ட் ற்குள்ேளேய தம் இைறவைன வணங்கலானார்கள். பிறகு, அவர்க க்கு ஏேதா 
ேதான்ற தம் ட் ற்கு ன் றத்தி ள்ள கா யிடத்தில் பள்ளிவாசல் ஒன்ைறக் கட்  
ெவளிேய வந்(  ெதா )தார்கள். அந்தப் பள்ளி வாச ல் ெதாழ ம் குர்ஆன் ஓத ம் 
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ெதாடங்கினார்கள். இைணைவப்பவர்களின் மைனவிமக்கள் திரண்  வந் , 
ஆச்சாியத் டன்அவைர கவனிக்கலாயினர். அ  பக்ர்(ர ) குர்ஆன் ஓ ம்ேபா  (மனம் 
உ ம் ெவளிப்ப ம்) தம் கண்ணீைரக் கட் ப்ப த்த யாமல் அதிகம் அ பவராக 
இ ந்தார்கள். இைணைவப்ேபாரான குைறஷிப் பிர கர்க க்கு இ  கலக்கத்ைத 
ஏற்ப த்திய . இப்  தம்னாைவ உடேன அைழத்  வரச் ெசய்  'அ  பக்ர் அவர்கள், 
தம் ட் ல்தான் வணங்க ேவண் ம் என்ற அ ப்பைடயிேலேய நாங்கள் அவ க்குப் 
பா காப்பளித் தி ந்ேதாம். அவர், அைத மீறித் தம் ட் ல் ன்னால் உள்ள 
கா யிடத்தில் பள்ளிவாசைலக் கட் விட்டார். பம்ரங்கமாக ெதாழ ம் ஓத ம் 
ெதாடங்கிவிட்டார். அவர் எங்கள் மைனவி மக்கைளக் குழப்பி (ேசாதைனக்குள்ளாக்கி) 
வி வார் என நாங்கள் அஞ்சுகிேறாம். எனேவ, அவர் தம் இைறவைனத் தம் ட் ல் 
மட் ம் வணங்குவதாக இ ந்தால் ெசய்யட் ம்; பம்ரங்கமாகத்தான் ெசய்ேவன் என்  
அவர் கூறிவிட்டால் நீர் ெகா த்த அைடக்கலத்ைத ம த்  வி ம்ப  அவாிடம் 
ேக ம்! ஏெனனில், உம்மிடம் ெசய்த ஒப்பந்தைத றிக்க ம் நாங்கள் வி ம்பவில்ைல; 
அேத சமயம் அ  பக்ர் அவர்கள் பம்ரங்கமாகச் ெசயல்ப வைத நாங்கள் ஏற் க் 
ெகாள்ள ம் (தயாராக) இல்ைல!" என்  அவர்கள் கூறினார்கள். உடேன இப்  
தம்னா, அ  பக்ர்(ர ) அவர்களிடம் வந்  'எந்த அ ப்பைடயில் நான் உமக்கு 
அைடக்கலம் தந்ேதன் என்பைத நீர் அறி ர்! நீர் அதன்ப  நடக்க ேவண் ம்! 
இல்ைலெயன்றால் என் ைடய அைடக்கலத்ைத என்னிடேம தி ப்பித் தந் விட்டார்' 
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என்  பிற்காலத்தில் அரபியர் (என்ைனப் பற்றிப்) ேபசக் கூடா  என்  
வி ம் கிேறன்!' எனக் கூறினார். அதற்கு அ  பக்ர்(ர ), 'உம் ைடய அைடக்கல 
ஒப்பந்தத்ைத நான் உம்மிடேம தி ம்பத் தந்  வி கிேறன்! அல்லாஹ்வின் 
அைடக்கலத்தில் நான் தி ப்தி கிேறன்!" என்  கூறினார்கள்.  
 
அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் மக்காவில் இ ந்தார்கள். 'நீங்கள் (மக்காைவத்) றந்  
(அபயம் ெபறச்) ெசல் ம் நா  எனக்குக் காட்டப்பட்ட . அ  
மைலக க்கிைடேய ள்ள ம் ேபாீச்ச மரங்கள் நிைறந் மான உவர் நிலமாகும்! அந்த 
இரண்  மைலகள்தான் (மதீனாவின்) இரண்  க ங்கல் மிகளாகும்!' என்  
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். இைத இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். இைத நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறியேபா  மதீனாைவ ேநாக்கிச் சிலர் 
மதீனா க்குத் தி ம்பி வந்தனர். அ  பக்ர்(ர ) ஹிஜ்ரத் ெசய்யத் தயாரானேபா , 
அவர்களிடம் 'சற் ப் ெபா ப்பீராக! எனக்கு அ மதி அளிக்கப்படேவண் ம் என்  
நான் எதிர்பார்க்கிேறன்!' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அ  
பக்ர்(ர ) 'என் தந்ைத உங்க க்கு அர்ப்பணமாகட் ம்! நீங்கள் அைதத்தான் 
எதிர்பார்க்கிறீர்கள்? என்  ேகட்டார்கள். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள் 'ஆம்!" 
என்றார்கள். நபி(ஸல) அவர்க டன் ேசர்ந்  ெசல்வதற்காக அ  பக்ர்(ர ) தம் 
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பயணத்ைத நி த்தினார்கள். தம்மிடத்தி ந்  இரண்  ஒட்டகங்க க்கும் 'ச ர்' 
எ ம் மரத்தி ந்த இைலகைள நான்கு மாதங்கள் தீனியாகப் ேபாட்டார்கள்.  

 
 2, அத்தியாயம் 39, எண் 2298  பாகம்

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
கடன்பட்  இறந்தவர் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் (ஜனாஸாத் ெதா ைகக்காகக்) ெகாண்  
வரப்ப பவார்; அப்ேபா  'இவர் கடைன அைடக்க ஏேத ம்விட் ச் 
ெசன்றி க்கிறாரா?' என்  ேகட்பார்கள். 'கடைன அைடப்பதற்குப் 
ேபா மானைதவிட் ச் ெசன்றி க்கிறார்' என்  கூறப்பட்டால் (அவ க்காகத்) 
ெதா ைக நடத் வார்கள். இல்ைலெயன்றால் 'நீங்கள் உங்கள் ேதாழ க்காகத் 
ெதா ைக நடத் ங்கள்!" என்  ஸ் ம்களிடம் கூறிவி வார்கள். அல்லாஹ் 
அவர்க க்கு ஏராளமான ெவற்றிகைளக் ெகா த்தேபா  (அதன் லம் ெசல்வம் 
குவிந்ததால்), 'இைறநம்பிக்ைகயாளர்கைளப் ெபா த்தவைர அவர்களின் விஷயத்தில் 
நாேன அதிக உாிைம ைடயவன்! இைறநம்பிக்ைகயாளர்களில் யாேர ம் கடன்பட்ட 
நிைலயில் இறந் விட்டால் அைத நிைறேவற் வ  என் ெபா ப்பாகும்! யாேர ம் 
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ெசல்வத்ைதவிட் ச் ெசன்றால் அ  அவர்களின் வாாிசுக க்குாியதாகும்!" என்  
கூறினார்கள்.  

 

) ெகா க்கல் வாங்கல்க க்காக பிற க்கு அதிகாரம் வழங்குதல்வகாலத் (

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 40, எண் 2299  

அலீ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அ க்கப்பட்ட ஒட்டகங்க க்கு அணிவிக்கப்பட் ந்த ேசணங்கைள ம் 
ேதால்கைள ம் தர்மம் ெசய் மா  நபி(ஸல்) அவர்கள் எனக்குக் கட்டைளயிட்டார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 40, எண் 2300  

உக்பா இப்  ஆமிர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் சில ஆ கைளத் தம் ேதாழர்க க்குப் பங்கிட் க் ெகா க்குமா  
என்னிடம் ெகா த்தார்கள். (அவ்வாேற நான் பங்கிட்  த்தபின்) ஓர் ஆட் க்குட்  
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எஞ்சிய . அ  பற்றி நபி(ஸல்) அவர்களிடம் நான் கூறியேபா , 'அைத நீர் (அ த் ) 
குர்பானி ெகா ப்பீராக!" எனக் கூறினார்கள்.  

 
 2, அத்தியாயம் 40, எண் 2301  பாகம்

அப் ர் ரஹ்மான் இப்  அவ்◌ஃப்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
'மக்காவி ள்ள என் உறவினர்கைள ம் ெசாத் க்கைள ம் உமய்யா இப்  கலஃப் 
(என்ற இைறம ப்பாளன்) பா காக்க ேவண் ம்' என் ம் 'மதீனாவி ள்ள 
அவ ைடய உறவினர்கைள ம் ெசாத் க்கைள ம் நான் பா காப்ேபன்' என் ம் 
அவ டன் எ த்  வ வில் ஒப்பந்தம் ெசய்  ெகாண்ேடன். (ஒப்பந்தப் ப வத்தில்) 
'அப் ர் ரஹ்மான்' (ரஹ்மானின் அ ைம) என்  என் ெபயைர எ தியேபா , 
'ரஹ்மாைன நான் அறியமாட்ேடன். அறியாைமக் காலத்  உம் ைடய ெபயைர 
எ ம் என்  அவன் கூறினான். நான் அப்  அம்ர் என்  (என் பைழய ெபயைர) 
எ திேனன். பத் ப் ேபார் நடந்த தினத்தில் மக்கெளல்லாம் உறங்கிய உடன் அவைனப் 
பா காப்பதற்காக மைலைய ேநாக்கி ெசன்ேறன். அவைன பிலா ம் பார்த் விட்டார். 
பிலால் உடேன வந்  அன்ஸாாிகள் கு மியி ந்த இடத்ைத அைடந் , 'இேதா 
உமய்யா இப்  கலப்! இவன் தப்பித் விட்டால் நான் தப்பிக்க யா  எனக் 
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கூறினார். (இவன் பிலா க்கு எஜமானனாக இ ந்  அவைரச் சித்திரவைத ெசய்தவன்) 
பிலா டன் அன்ஸாாிகளில் ஒ  கூட்டத்தினர் எங்கைளத் ெதாடர்ந்  வந்தனர். 
அவர்கள் எங்கைளப் பி த்  வி வார்கள் என்  நான் அஞ்சியேபா , உமய்யாவின் 
மகைன ன்நி த்தி அவர்களின் கவனத்ைதத் தி ப்ப யன்ேறன். அவைன 
அன்ஸாாிகள் ெகான்றனர். பிறகும் என்ைனத் ெதாடர்ந்  வந்தனர். உமய்யா உடல் 
கனத்தவனாக இ ந்தவன். (அதனால் ஓட இயலாவில்ைல) அவர்கள் எங்கைள 
அைடந்த ம் உமய்யாவிடம், 'குப் றப்ப ப்பீராக!' என்  கூறிேனன். அவன் குப் ற 
வி ந்த ம் அவைனக் காப்பாற் வதற்காக அவன் ேமல் நான் வி ந்ேதன். 
அன்ஸாாிகள் எனக்குக் கீழ்ப் றம் வாைளச் ெச த்தி அவைனக் ெகான் விட்டனர். 
அவர்களில் ஒ வர் என் காைல ம் தம் வாளால் ெவட் னார்.  
 
"அப் ர் ரஹ்மான்(ர ) தம் பாதத்தின் ேமல் பகுதியில் அந்த ெவட் க் காயத்(தின் வ  
இ ப்ப)ைத எங்க க்குக் காட் னார்!" என்  அவாின் மகன் கூ கிறார்.  

 
 2, அத்தியாயம் 40, எண் 2302-2303  பாகம்

அ  ஹுைரரா(ர ) அ  ஸயீத்(ர ) இ வ ம் அறிவித்தார்கள்:  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ைகபர் பகுதியில் ஒ  மனிதைர அதிகாாியாக நியமித்தார்கள். அவர் 
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'ஜனீப்' என் ம் தரமான ேபாீச்சம் பழங்கைளக் ெகாண்  வந்தார். நபி(ஸல்), அவர்கள் 
'ைகபாில் உள்ள எல்லாப் ேபாீச்சம் பழங்க ம் இேத தரத்தில்தான் இ க்குமா?' என்  
ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர், 'இரண்  ஸா  சாதாரண வைகப் ேபாீச்சம் பழங்கைளக் 
ெகா த்  இதில் ஒ  ஸாைவ ம், ன்  ஸா  சாதரண வைகப் ேபாீச்சம் பழங்கைளக் 
ெகா த்  இதில் இரண்  ஸா கைள ம் நாங்கள் வாங்குேவாம்!' எனக் கூறினார். 
அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள் 'அவ்வா  ெசய்யாதீர்! சாதாரண வைகப் ேபாீச்சம் 
பழங்கைள ெவள்ளிக் காசுக க்கு விற் விட்  அந்தக் காசுகளின் லம் உயர்ந்த 
ேபாீச்சம் பழங்கைள வாங்கு ராக!" என்றார்கள்.  
 
நி த்தலளைவயி ம் இ  ேபான்ேற நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  

 
 2, அத்தியாயம் 40, எண் 2304  பாகம்

கஅ  இப்  மா க்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
'ஸல் ' எ மிடத்தில் ேமயக்கூ ய சில ஆ கள் எங்க க்குச் ெசாந்தமாக இ ந்தன. 
அந்த ஆ களில் ஒன்  சாகும் த வாயில் இ ப்பைத எங்களின் அ ைமப்ெபண் 
பார்த் விட் , ஒ  கல்ைல (கூர்ைமயாக) உைடத் , அதன் லம் அந்த ஆட்ைட 
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அ த்தார். 'நபி(ஸல்) அவர்களிடமம் இ பற்றி நான் ேகட்கும் வைர சாப்பிடாதீர்கள்!" 
என்  கூறிேனன். நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்டதற்கு அைத சாப்பி மா  
கூறினார்கள்.  
 
'நபி(ஸல்) அவர்களிடம் இ  பற்றி நான் ேகட்கும் வைர என்பதற்கு பதிலாக நபி(ஸல்) 
அவர்களிடம் இ  பற்றி நான் ஆள ப்பிக் ேகட்கும் வைர' என்  கூட கஅ (ர ) 
ெசால் யி க்கலாம்!' என்  அறிவிப்பாளர் (சந்ேதகத் டன்) கூ கிறார்.  
 
"ஓர் அ ைமப் ெபண் இவ்வா  ஆட்ைட அ த்தி ப்ப  எனக்கு வியப்ைப 
அளிக்கிற !' என்  உைப ல்லாஹ்(ரஹ்) கூறினார்.  

 
 2, அத்தியாயம் 40, எண் 2305  பாகம்

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ஒ  மனித க்கு, குறிப்பிட்ட வய ைடய ஒட்டகம் ஒன்ைற 
(கடனாகப் ெபற்றைதத் தி ம்பிச் ெச த் ம் வைகயில்) ெகா க்க ேவண் ய 
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வைகயில்) ெகா க்க ேவண் யி ந்த . அைத அவர் (தி ம்பிச் ெச த் ம்ப ) ேகட்  
வந்தார். நபி(ஸல்) அவர்கள் (தம் ேதாழர்களிடம்) 'அவ க்கு அைதக் ெகா த்  
வி ங்கள்' என்றார்கள். அந்த வய ைடய ஒட்டகத்ைதத் ேத ய ேபா . அைத விட 
அதிக வய ைடய ஒட்டகத்ைதத் ேத யேபா , அைத விட அதிக வய ைடய 
ஒட்டகத்ைதத் ேத யேபா , அைத விட அதிக வய ைடய ஒட்டகத்ைதத்தான் 
ேதாழர்கள் கண்டார்கள்' அைதேய ெகா த்  வி ங்கள்' என்  இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். அதற்கு அம்மனிதர், 'எனக்கு நீங்கள் நிைறவாகத் தந்  
விட்டீர்கள். அல்லாஹ் ம் உங்க க்கு நிைறவாகத்த வான் என்  கூறினார். 
அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அழகிய ைறயில் தி ம்பிச் ெச த் பவேர உங்களில் 
சிறந்தவர்' என்றார்கள்.  

 
 2, அத்தியாயம் 40, எண் 2306  பாகம்

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ வர் நபி(ஸல்) அவர்க க்கு ெகா த்த கடைன வாங்குவதற்காக வந்  க னமான 
வார்த்ைதையப் பயன்ப த்தினார். நபித்ேதாழர்கள் அவைரத் தாக்க யன்றனர். 
அவைரவிட்  வி ங்கள். கடன் ெகா த்தவ க்கு இவ்வா  கூற உாிைம ள்ள ' 
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என்  கூறிவிட்  அவ க்குக் ெகா க்க ேவண் ய ஒட்டகத்தின் வய ைடய ஓர் 
ஒட்டகத்ைதக் ெகா ங்கள் என்றார்கள். நபித்ேதாழர்கள், 'அைதவிட அதிக வய ைடய 
ஒட்டகத்ைதத் தவிர ேவ  இல்ைல' என்றார்கள். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'அைதேய ெகா ங்கள். அழகிய ைறயில் தி ப்பிச் ெச த் பவேர உங்களில் 
சிறந்தவர் என்றார்கள்.  

 
 2, அத்தியாயம் 40, எண் 2307-2308  பாகம்

மர்வான் இப்னி ஹகம்(ர ) மிஸ்வர் இப்  மக்ரமா(ர ) ஆகிேயார் 
அறிவித்தார்கள்கள்:  
 
ஹவா ன் க் கு வினர் ஸ் ம்களாம் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந்தனர். 
(ேபாாில் தங்களிடமி ந்  ைகப்பற்றப்பட்ட) தங்கள் ெசல்வத்ைத ம் ைகதிகைள ம் 
தி ம்பத் த மா  நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்டனர். அப்ேபா நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'உண்ைம ேபசுவ  எனக்கு மிக ம் வி ப்பமான ! ைகதிகள் அல்ல  ெசல்வங்கள் 
இவ்விரண் ல் ஏேதனம் ஒன்ைற நீங்கள் ேதர்ந்ெத த் க் ெகாள் ங்கள்! நான் 
உங்கைள எதிர்பார்த் க் ெகாண் தானி ந்ேதன்! எனக்கூறினார்கள். நபி(ஸல்) 
அவர்கள் தாயிஃபி ந்  தி ம்பிய தல் பத்  நாள்களாக அவர்கைள எதிர்பார்(த் க் 
காத்)தி ந்தார்கள். இரண் ல் ஒன்ைறத்தான் நபி(ஸல்) அவர்கள் தமக்கத் தி ப்பித் 
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த வார்கள் என்ப  அவர்க க்குத் ெதளிவானேபா , 'நாங்கள் ைகதிகைளத் 
ேதர்ந்ெத த் க் ெகாள்கிேறாம்!' எனக் கூறினார்கள். உடேன, நபி(ஸல்) அவர்கள் 

ஸ் ம்களிைடேய எ ந்  நின்  அல்லாஹ்ைவ அவ ைடய தகுதிக்ேகற்ப கழ்ந் , 
'உங்க ைடய இந்தச் சேகாதரர்கள் தி ந்தி, நம்மிடம் வந் ள்ளனர். அவர்களின் 
ைகதிகைள அவர்களிடேம ஒப்பைடத்  வி வைத நான் உதிசமாகக் க கிேறன். 
உங்களில் (ைகதிகைளப் ெபற்றவர்களில்) மனப் ர்வமாக இைதச் ெசய்ய 
வி ம் கிறவர் இைதச் ெசய்யட் ம்! தம் பங்கு(க்குாிய ைகதிகள்) தம்மிடேம இ க்க 
ேவண் ெமன வி ம் பவர். அல்லாஹ் நமக்குக் ெகா க்க வி க்கும் தலாவ  
(ெவற்றி ெகாள்ளப்ப ம் நாட் ன்) ெசல்வத்தி ந்  நாம் அவ க்குக் ெகா க்கும் 
வைர. அவ்வாேற ெசய்யட் ம்! (ைகதிகைளத் தம்மிடேம ைவத்தி க்கட் ம்!) 
என்றார்கள். இதற்கு மக்கள், 'அல்லாஹ்வின் த க்காக மனப் ர்வமாக நாங்கள் 
(ைகதிகைளேய) அவர்க க்குக் ெகா த்  வி கிேறாம்! என்றனர். நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'உங்களில் இதற்குச் சம்மதிக்காதவர் யார் என்  நாம்அறிய மாட்ேடாம்! எனேவ, 
நீங்கள் தி ம்பிச் ெசல் ங்கள்! உங்களில் ெபா ப் ள்ளவர்கள் இ  பற்றி உங்களிடம் 
(தனியாகக்) கலந்  ேபசிவிட் , நம்மிடத்தில் உங்கள் ைவக் கூறட் ம்! என்றார்கள். 
மக்கள் தி ம்பிச் ெசன்றனர். அவர்களில் ெபா ப் ள்ளவர்கள் அவர்க டன் 
ேபசினார்கள். பிறகு அவர்கள், நபி(ஸல்) அவர்களிடம் தி ம்பிவந் , (ைகதிகைளத் 
தி ப்பிக் ெகா ப்பதற்கு) தாங்கள் மனப் ர்வமாக சம்மதிப்பதாகத் ெதாிவித்தார்கள்.  
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 2, அத்தியாயம் 40, எண் 2309  பாகம்

ஜாபிர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் நபி(ஸல்) அவர்க டன் ஒ  பயணத்தில் இ ந்ேதன். நான் மந்தமாக நடக்கும் ஓர் 
ஒட்டகத்தின் ேமல் அமர்ந்தி ந்ேதன். அந்த ஒட்டகம் அைனவ க்கும் கைடசியாக 
வந்த . நபி(ஸல்) அவர்கள் என்ைனக் கடந்  ெசன்றேபா , 'யாரவர்?" என்  
ேகட்டார்கள். 'ஜாபிர் இப்  அப்தில்லாஹ்!" என்  ேகட்டார்கள். 'நான் மந்தமான 
ஒட்டகத்தில் பயணம் ெசய்கிேறன்!' என்  கூறிேனன். 'உம்மிடம் கம்  ஏ ம் 
இ க்கிறதா?' என்  ேகட்டார்கள். நான் 'ஆம்!" என்ேறன். 'அைத என்னிடம் ெகா ம்!' 
என்  ேகட்டார்கள். அைத அவர்களிடம் ெகா த்ேதன். (அந்தக் கம்பால்) ஒட்டகத்ைத 
(அ த் ) விரட் னார்கள். அப்ேபாதி ந்  என் ைடய ஒட்டகம் அைனவைர ம் 

ந்திச் ெசல்ல ஆரம்பித்த . 'இைத எனக்கு விைலக்குத் தா ம்! என்  நபி(ஸல்) 
அவர்கள் ேகட்டார்கள். நான் 'இைறத் தர் அவர்கேள! இ  உங்க குாிய ' 
என்ேறன். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'இைத எனக்கு விைலக்குத் தா ம்! நான்கு தங்கக் 
காசுக க்கு இைத நான் விைலக்கு வாங்கிவிட்ேடன்! மதீனாவைர நீர் இதில் சவாாி 
ெசய்  வரலாம்! என்  கூறினார்கள். மதீனாைவ நாங்கள் ெந ங்கிய ம் (நான் 
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ட்ைட ேநாக்கிப் றப்படலாேனன்) 'எங்ேக ேபாகிறீர்?' என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் 
ேகட்டார்கள். நான் '(கணவைன இழந்த) ஒ  ைகம்ெபண்ைண நான் 
மணந்தி க்கிேறன்!' என்  ெசான்ேனன். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் 'நீர் ஒ  
கன்னிப் ெபண்ைண மணந்தி க்கக் கூடாதா? நீர் அவ டன் விைளயா க் களித்திட, 
அவள் உம் டன் விைளயா (க் களித்தி)டலாேம! என்  ேகட்டார்கள். அதற்கு நான், 
'என் தந்ைத, ெபண் மக்கைளவிட் வி  இறந் விட்டார்; எனேவ, கு ம்ப 
அ பவ ள்ள, (கண்வைன இழந்த) ைகம்ெபண்ைண மணக்க நா ேனன்!' என்ேறன். 
அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள் 'அ  சாிதான்! என்றார்கள் . நாங்கள் மதீனா க்குச் 
ெசன்ற ம் பிலால்(ர ) அவர்களிடம், 'இவ க்குக் ெகா ப்பீராக! ெகாஞ்சம் 
அதிகமாக ம் ெகா ப்பீராக!' என்  கூறினார்கள். பிலால்(ர ) என்  கூறினார்கள். 
பிலால்(ர ) எனக்கு நான்கு தங்க நாணயங்கைள ம் அதிகமாக ஒ  கிராத்ைத ம் 
ெகா த்தார்கள்.  
 
'நபி(ஸல்) அவர்கள் அதிகமாகத் தந்த (கீராத்தான)  என்ைனவிட்  ஒ ேபா ம் 
பிாியா !' என்  ஜாபிர்(ர ) கூறினார். அந்த ஒ  கீராத். ஜாபிர்(ர ) அவர்களின் 
பணப்ைபையவிட் ப் பிாிந்ேதயில்ைல" என அதா (ரஹ்) கூறினார்.  
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 2, அத்தியாயம் 40, எண் 2310  பாகம்

ஸஹ்ல் இப்  ஸஅத்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ  ெபண்மணி நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந் , 'இைறத் தர் அவர்கேள! என்ைன 
உங்க க்கு அன்பளிப்பாகத் தந்  விட்ேடன்!' என்றார். அங்கி ந்த ஒ வர் 'இவைர 
எனக்கு மணம் த் த் தா ங்கள்!' என்  ேகட்டார். 'உம்மிடமி க்கும் குர்ஆன் 
பற்றிய ஞானத்தின் காரணமாக உமக்கு இவைர மண த் த் தந்ேதாம்! என்  
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  

 
 2, அத்தியாயம் 40, எண் 2311  பாகம்

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ரமளா ைடய (◌ஃபித்ரா) ஜகாத்ைதப் பா காக்கும் ெபா ப்ைப 
என்னிடம் ெகா த்தார்கள். அப்ேபா  ஒ வர் வந்  உண ப் ெபா ட்கைள 
அள்ளலானார். அவைர நான் பி த் , 'உன்ைன நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்  
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ெசல்லப் ேபாகிேறன்!' என்  கூறிேனன். அதற்கவர், 'நான் ஓர் ஏைழ!' எனக்குக் 
கு ம்பம் இ க்கிற . க ம் ேதைவ ம் இ க்கிற ! என்  கூறினார். அவைர 
நான்விட்  விட்ேடன். வி ந்த ம் நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அ  ஹுைரராேவ! ேநற்றிர  
உம்மால் பி க்கப்பட்டவர் நான், 'இைறத் தர் அவர்கேள! தாம் க ைமயான 
வ ைமயில் இ ப்பதாக ம் தமக்குக் கு ம்பம் இ ப்பதாக ம் அவர் ைறயிட்டார். 
எனேவ, இரக்கப்பட்  அவைரவிட்  விட்ேடன்! என்ேறன். அதற்கு நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'நிச்சயமாக அவன் ெபாண் ெசால் யி க்கிறான்! மீண் ம் அவன் வ வான்! 
என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறியதால் அவன் மீண் ம் வ வான் என்  நபி(ஸல்) 
அவர்கள் கூறியதால் அவன் மீண் ம் வ வான் என்  நம்பி அவ க்காக(அவைனப் 
பி ப்பதற்காக) காத்தி ந்ேதன். அவன் வந்  உண ப் ெபா ட்கைள அள்ளத் 
ெதாடங்கியேபா  அவைனப் பி த்ேதன். 'உன்ைன நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்  
ெசல்லப் ேபாகிேறன்! என்  கூறிேனன். அதற்கவன், 'என்ைனவிட் வி ! நான் ஓர் 
ஏைழ! எனக்குக் கு ம்பமி க்கிற ! இனிநான் வரமாட்ேடன்! என்றான். அவன் ேமல் 
இரக்கப்பட்  அவைனவிட்  விட்ேடன். வி ந்த ம் நபி(ஸல்) அவர்கள் அ  
ஹுைரராேவ! உம்மால் பி க்கப்பட்டவன் என்ன ெசய்தான்! என்  ேகட்டார்கள். நான் 
'இைறத் தர் அவர்கேள! அவன் (தனக்குக்) க ம் ேதைவ ம் கு ம்ப ம் இ ப்பதாக 

ைறயிட்டான்; எனேவ, அவன் ேமல் இரக்கப்பட்  அவைனவிட் விட்ேடன்! 
என்ேறன். 'நிச்சயமாக அவன் உம்மிடம் ெபாய் ெசால் யி க்கிறான். தி ம்ப ம் 
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உம்மிடம் வ வான்! என்றார்கள். ன்றாம் ைற அவ க்காகக் 
காத்தி ந்தேபா ,அவன் வந்  உண  ெபா ட்கைள அள்ளத் ெதாடங்கினான். 
அவைனப் பி த் , 'உன்ைன நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்  ெசல்லப்ேபாகிேறன்! 
(ஒவ்ெவா  ைற ம்) 'இனிேமல் வரமாட்ேடன்! என்  ெசல் விட் , ன்றாம் 

ைறயாக நீ மீண் ம் வந்தி க்கிறாய்! என்  கூறிேனன். அதற்கவன் 
'என்ைனவிட் வி ம்! அல்லாஹ் உமக்குப் பயனளிக்கக் கூ ய சில வார்த்ைதகைளக் 
கற் த் த கிேறன்!' என்றான். அதற்கு நான் 'அந்த வார்த்ைதகள் என்ன? என்  
ேகட்ேடன். 'நீர் ப க்ைகக்குச் ெசல் ம்ேபா  ஆயத் ல் குர் ைய ஆரம்பத்தி ந்  
கைடசிவைர ஓ ம்! அவ்வா  ெசய்தால், வி ம் வைர அல்லாஹ்வின் தரப்பி ந்  
உம்ைமப் பா காக்கிற (வானவர்) ஒ வர் இ ந்  ெகாண்ேடயி ப்பார். ைஷத்தா ம் 
உம்ைம ெந ங்கமாட்டான்!' என்றான். வி ந்த ம் நபி(ஸல்) அவர்கள் 'ேநற்றிர  
உம்மால் பி க்கப்பட்டவன் என்ன ெசய்வான்? என்  ேகட்டார்கள். 'இைறத் தர் 
அவர்கேள! அல்லாஹ் எனக்குப் பயனளிக்கக் கூ ய சில வார்த்ைதகைளக் கற் த் 
த வதாக அவன் கூறினான்; அதனால் அவைனவிட்  விட்ேடன்!' என்ேறன். 'அந்த 
வார்த்ைதகள் என்ன? என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். 'நீர் ப க்ைகக்குச் 
ெசல் ம்ேபா  ஆயத் ல் குர்சிைய ஆரம்பம் தல் கைடசிவைர ஓ ம்! அவ்வா  
ஓதினால், விஷ ம் வைர அல்லாஹ்வின் தரப்பி ந்  உம்ைமப் பா காக்கிற 
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(வானவர்) ஒ வர் இ ந் ெகாண்ேடயி ப்பார். ைஷத்தா ம் உம்ைம 
ெந ங்கமாட்டான்! என்  என்னிடம் அவன் கூறினான்' எனத் ெதாிவித்ேதன். 
நபித்ேதாழர்கள் நன்ைமயான(ைதக் கற் க் ெகாண்  ெசயல் ப த் வதில் அதிக 
ஆர்வ ைடயவர்களாக இ ந்தார்கள். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் 'அவன் ெப ம் 
ெபாய்யனாக இ ந்தா ம் அவன் உம்மிடம் உண்ைமையத்தான் ெசால் யி க்கிறான்! 

ன்  இர களாக நீர் யாாிடம் ேபசி வ கிறீர் என்  உமக்குத் ெதாி மா? என்  
ேகட்டனர். 'ெதாியா " என்ேறன். 'அவன்தான் ைஷத்தான்!' என்  இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்.  

 
 2, அத்தியாயம் 40, எண் 2312  பாகம்

அ  ஸயீத் குல் குத்ாீ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் பிலால்(ர ) 'பர்னீ' எ ம் (மஞ்சளான, வட்ட வ வமான) உயர் 
ரக ேபாீச்சம் பழத்ைதக் ெகாண்  வந்தார்கள். அவர்களிடம் 'இ  எங்கி ந்  
கிைடத்த ?' என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். அதற்கு பிலால்(ர ) 'என்னிடம் 
மட்டரக ேபாீச்சம் பழம் இ ந்த . நபி(ஸல்) அவர்க க்கு உண்ணக் ெகா ப்பதற்காக 
அதில் இரண்  ஸாைவக் ெகா த்  இதில் ஒ  ஸா  வாங்கிேனன்! என்றார்கள். 
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அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் 'அடடா! இ  வட் ேயதான்! இ  வட் ேயதான்! நீர் 
(உயர்ரக ேபாீச்சம் பழத்ைத) வாங்க வி ம்பினால் உம்மிடம் இ க்கும் ேபாீச்சம் 
வாயிலாக விற் விட் , பிறகு அைத வாங்கு ராக! என்றார்கள்.  

 
பாகம் 2, அத்தியாயம் 40, எண் 2313  

சுஃப்யான் இப்  உையனா(ரஹ்) அவர்கள் அறிவித்தார்.  
 
உமர்(ர ) (வக்◌ஃ ) ெசய் விட் ச் ெசன்ற தர்மத்ைதப் பற்றி அம்ர் இப்  தீனார்(ரஹ்) 
அவர்கள் கூ ம்ேபா , 'இதன் ெபா ப்பாளன் தமக்காகச் சு ட் க் ெகாள் ம் 
எண்ணமின்றி, தாம் சாப்பி வ ம் தம் ேதாழ க்குச் சாப்பிடக் ெகா ப்ப ம் 
தவறில்ைல' என்றார்கள்.  
 
உமர்(ர ) (வக்◌ஃப்) ெசய்த தர்மத்திற்கு இப்  உமர்(ர ) ெபா ப்பாளராக 
இ ந்தார்கள். மக்காவில் அவர்கள் வழக்கமாக யாாிடம் தங்குவார்கேளா அவர்க க்கு 
அதி ந்  அன்பளிப்  வழங்குவார்கள்.  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 40, எண் 2314-2315  

அ  ஹுைரரா(ர ) ைஸத் இப்  கா த்(ர ) ஆகிேயார் அறிவித்தார்கள்கள்:  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் உைனஸ்(ர ) அவர்களிடம் 'இன்னாாின் மைனவியிடம் நீ ெசன் , 
அவர் விபசாரக் குற்றத்ைத ஒப் க் ெகாண்டால் கல்ெலறிந்  ெகால் ம் தண்டைனைய 
நிைறேவற் !' என்  கூறினார்கள்.  

 
 2, அத்தியாயம் 40, எண் 2316  பாகம்

உக்பா இப்  ஹாாிஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
" ஐமான் அல்ல  அவாின் மகள் ம  அ ந்திய நிைலயில் நபி(ஸல்) அவர்கள் 

ன்னிைலயில் ெகாண்  வரப்பட்டேபா , ட் ல் இ ப்பவர்கள் (ெவளிேய வந் ) 
அவைர அ க்கும்ப  நபி(ஸல்) அவர்கள் கட்டைளயிட்டார்கள். அவைர 
அ த்தவர்களில் நா ம் ஒ வன்! நாங்கள் ெச ப் களா ம் ேபாீச்ச மட்ைடயா ம் 
அவைர அ த்ேதாம்."  
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பாகம் 2, அத்தியாயம் 40, எண் 2317  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"நபி(ஸல்) அவர்கள் ப யி வதற்காக அ ப்பி ைவத்த ஒட்டகங்க க்கு 
அைடயாளமாகக் க த்தில் கட்டப்ப ம் மாைலகைள என் ைககளால் நான் 
பின்னிேனன். நபி(ஸல்) அவர்கள், தம் ைககளால் அவற்ைற (ஒட்டகங்களின் க த்தில்) 
ெதாங்கவிட்டார்கள். பிறகு அவற்ைற என் தந்ைத டன் (ப யி வதற்காக) 
அ ப்பினார்கள். (நபி(ஸல்) அவர்கள் நபி(ஸல்) அவர்க க்கு ஹலாலாக்கிய எ ம் 
அந்தப் பிராணிகள் அ க்கப்ப ம் வைர (இஹ்ராம் அணிந்தவர் மீ  ஹராமாம்வி வ  
ேபான் ) அவர்களின் மீ  ஹராமாக்கவில்ைல."  
 
(ஒ வர் இஹ்ராம் அணியாமல் ெசாந்த ஊாி ந்  ப ப்பிராணிைய அ ப்பினால் 
இஹ்ராம் அணிந்தவ க்குாிய சட்டங்கள் அவ க்குக் கிைடயா  என்ப  இதன் க த் .  

 
 2, அத்தியாயம் 40, எண் 2318  பாகம்

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார். அ  தல்ஹா(ர ) மதீனாவில் ஸ் ம்களில் மிகப் ெபாிய 
ெசல்வந்தராக இ ந்தார்கள். நபி(ஸல்) அவர்களின் பள்ளிவாச க்கு எதிாில் இ ந்த 
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'பீ ஹா' எ ம் ேதாட்டம் அ  தல்ஹா(ர ) அவர்க க்குச் ெசாத் க்களில் இ ந்த . 
நபி(ஸல்) அவர்கள் அந்தத் ேதாட்டத்திற்குச் ெசன்  அதி ள்ள சுைவயான தண்ணீைர 
அ ந் ம் வழக்க ைடயவர்களாக இ ந்தார்கள். 'உங்க க்குப் 
பிாியமானவற்றி ந்  (இைறவழியில்) ெசலவிடாதவைர நீங்கள் நன்ைமைய 
அைடய யா ! என்ற (தி க்குர்ஆன் 03:92) தி க்குர்ஆன் வசனம் 
அ ளப்பட்ட டன் அ  தல்ஹா(ர ) நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்றார்கள். 
'இைறத் தர் அவர்கேள! 'உங்க க்குப் பிாியமானவற்றி ந்  ெசலவிடாதவைர 
நீங்கள் நன்ைமைய அைடய யா !' என்  அல்லாஹ் கூறினான். என் 
ெசாத் க்களில் 'பீ ஹா' எ ம் இந்தத் ேதாட்டேமயாகும்! இனிேமல், இ  
அல்லாஹ் க்காக (நான் வழங்கும்) தர்மமாகும்! இதன் நன்ைமைய அல்லாஹ்விடம் 
நான் எதிர்பார்க்கிேறன்! இைறத் தர் அவர்கேள! நீங்கள் வி ம் ம் விதத்தில் இைதப் 
பயன்ப த்திக் ெகாள் ங்கள்!' எனக் கூறினார்கள். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள் 
'(அழிந் ) ேபாய்வி ம் ெசல்வம்தாேன! (அழிந் ) ேபாய்வி ம் ெசல்வம் தாேன! 
(நற்கூ  ெபற் த் த ம் த ம காாியத்தில்தான் அ  ேபாகட் ேம!) நீர் கூறியைத நான் 
ேகட் க் ெகாண் ந்ேதன்; அைத உம் ைடய ெந ங்கிய உறவினர்க க்கு நீர் 
(தர்மமாக) வழங்குவைதேய வி ம் கிேறன்!' எனக் கூறினார்கள். அ  தல்ஹா(ர ) 
'இைறத் தர் அவர்கேள! அவ்வாேற ெசய்கிேறன்!' எனக் கூறிவிட் த் தம் 
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உறவினர்க க்கும் தம் தந்ைதயின் சேகாதர ைடய மக்க க்கும் அந்தத் 
ேதாட்டத்ைதப் பங்கு ேபாட் க் ெகா த்தார்கள்.  

 
 2, அத்தியாயம் 40, எண் 2319  பாகம்

என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"தமக்குக் கட்டைளயிடப்பட்ட (தர்ம) காாியத்திற்காக, ைமயாக ம் குைறவின்றி ம் 
மனப் ர்வமான ைறயில் ெசலவிடக் கூ ய, நம்பகமான க லக் காப்பாளர் தர்மம் 
ெசய்பவர்களில் ஒ வராவார்!'  
 
என அ  ஸா அல் அஷ்அாீ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"ெசலவிடக்கூ ய' என்பதற்கு பதிலாக ெகா க்ககூ ய' என் ம் நபி(ஸல்) அவர்கள் 
கூறியி க்கலாம்!' என்  (இந்த ஹதீ ன் அறிவிப்பாளர்களில ஒ வர் கூ கிறார்.  
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 வவவ ஸலாஸலாஸலா
 

   
நிைறகைள ப ற ட  கநிைறகைள ப ற ட  கநிைறகைள ப ற ட  க !!!  
ைறகைள எ னட  கைறகைள எ னட  கைறகைள எ னட  க !!!    
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