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            ஸஹீஹுல்ஸஹீஹுல்ஸஹீஹுல்   ஹாாிஹாாிஹாாி   
பாகம் 3 

ேவளாண்ைம ம் நிலக் குத்தைக ம்

 
41, எண் 2320  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 

ஸ் ம் ஒ வர் ஒ  மரத்ைத நட்  அல்ல  விைதவிைதத்  விவசாயம் ெசய் , 
அதி ந்  (அதன் விைளச்சைல அல்ல  காய்கனிகைள) ஒ  பறைவேயா, ஒ  
மனிதேனா அல்ல  ஒ  பிராணிேயா உண்டால் அதன் காரணத்தால் ஒ  தர்மம் 
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ெசய்ததற்கான பிரதிபலன் அவ க்குக் கிைடக்கும்.  
 
என அனஸ் இப்  மா க்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ேவளாண்ைமக் க விகைளத் ஷ்பிரேயாகம் ெசய்வதால் விைள ம் தீைமக க்கு 
அஞ்சுவ ம், (வணிகம், ேவளாண்ைம இவற்றில் ஈ ப வதில்) விதிக்கப்பட் ள்ள 
வரம்ைம மீ வதால் விைள ம் (ேக களான இைறவைன மறத்தல், மார்க்கக் 
கடைமகைளப் றக்கணித்தல் ஆகிய) தீைமக க்கு அஞ்சுவ ம் (அவசியம்).  

 
41, எண் 2321  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஹம்மத் இப்  யாத் அல் அல்ஹானீ(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
அ  உமாமா அல் பாஹிலீ(ர ), ஒ  ட் ல் ஏர் கலப்ைபைய ம் மற் ம் சில 
விவசாயக் க விகைள ம் கண்டார்கள். உடேன அவர்கள், 'இந்தக் க வி ஒ  
ச தாயத்தினாின் ட் ல் கும்ேபா  அந்த ட் ல் அல்லாஹ் இழிைவப் கச் 
ெசய்யாமல் இ ப்பதில்ைல' என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் கூற ேகட் க்கிேறன்" என்  
கூறினார்கள்.  
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41, எண் 2322  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
நாய் ைவத்தி ப்பவாின் நற்ெசயல்களி ந்  ஒவ்ெவா  நா ம் ஒ  கீராத் அளவிற்கு 
(அவற்றின் ஊதியம்) குைறந்  ேபாய்வி ம்; விவசாயப் பண்ைணையேயா 
கால்நைடகைளேயா (தி  ேபாய் விடாமல்) பா காப்பதற்காக ைவத்தி க்கும் 
நாய்கைளத் தவிர.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இன்ேனார் அறிவிப்பில் அ  ஹுைரரா(ர ) கூறினார்.  
 
"கால்நைடகைளப் பா காப்பதற்காகேவா, விவசாயப் பண்ைணகைளப் 
பா காப்பதற்காகேவா, ேவட்ைடயா வதற்காகேவா ைவத்தி க்கும் நாய்கைளத் தவிர' 
என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
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மற்ேறார் அறிவிப்பில் அ  ஹுைரரா(ர ) கூறினார்.  
 
"கால்நைடகைளப் பா காப்பதற்காக அல்ல  ேவட்ைடயா வதற்காக ைவத்தி க்கும் 
நாய்கைளத் தவிர' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  

 
41, எண் 2323  3, அத்தியாயம்பாகம்  

சாயிப் இப்  யஸீத்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
'அஸ்த் ஷ ஆ' குலத்ைதச் ேசர்ந்த சுஃப்யான் இப்  அபீ ஸுைஹர்(ர ) என்னிடம், 
'விவசாயப் பண்ைணைணேயா, கால்நைடகைளேயா பா காக்கும் 
எவ்விதத்ேதைவ மின்றி நாய் ைவத்தி ப்பவாின் நற்ெசயல்களி ந்  ஒவ்ெவா  
நா ம் ஒ  கீராத் அளவிற்கு (ஊதியம்) குைறந்  வி ம்' என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் கூற 
ேகட்ேடன்" என்றார்கள். நான், 'இைத நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தாிடமி ந்  
(ேநர யாகக்) ேகட்டீர்களா?' என்  வினவிேனன். சுஃப்யான் இப்  அபீ 
ஸுைஹர்(ர ), 'ஆம்; இந்தப் பள்ளிவாச ன் அதிபதி (அல்லாஹ்வின்) மீ  
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ஆைணயாக! நபி(ஸல்) அவர்களிடமி ந்  நாேன ேநர யாகச் ெசவி ற்ேறன்" என்  
பதிலளித்தார்கள்.  

 
41, எண் 2324  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"ஒ வர் ஒ  மாட் ன் மீ  சவாாி ெசய்  ெகாண் ந்தேபா  அந்த மா  அவைரத் 
தி ம்பிப் பார்த் , 'நான் இதற்காக (சுைம சுமந்  ெசல்வதற்காக) 
பைடக்கப்படவில்ைல; நிலத்ைத உ வதற்காகேவ பைடக்கப்பட் ள்ேளன் என்  
கூறிய ' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
 
இைதக் கூறிவிட்  அண்ணலார், 'நா ம், அ  பக் ம், உம ம் இைத நம் கிேறாம். 
ேம ம், (ஒ  ைற) ஓர் ஓநாய், ஆ  ஒன்ைறக் கவ்விக் ெகாண்  ஓடலாயிற் . அந்த 
ஆட்ைட ேமய்த் க் ெகாண் ந்தவர் அந்த ஓநாையத் ரத்திச் ெசன்றார். அப்ேபா  
ஓநாய் அவைரப் பார்த் , 'மன் லஹா யவ்மஸ் ஸ இ - ெகா ய விலங்குகள் ஆதிக்கம் 
ெச த் ம் (உலக ) நாளில் இைதப் பா காக்கக் கூ யவர் யார்? அப்ேபா  
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என்ைனத் தவிர இதற்கு ேமய்ப்பாளன் (ெபா ப்பாளன்) எவ ம் இ க்க மாட்டாேன' 
என்  கூறிய . நா ம், அ  பக் ம் உம ம் இந்த நிகழ்ச்சிைய நம் கிேறாம்" என்  
கூறினார்கள். பிறகு, (இைத அ  ஹுைரரா(ர ) அவர்களிடமி ந்  அறிவித்த) அ  
ஸலமா(ரஹ்), 'நபி(ஸல்) அவர்கள் இைதக் கூறிய அந்நாளில் அ  பக் ம் உம ம் அங்கு 
இ க்கவில்ைல" என்  கூறினார்கள்.  

 
41, எண் 2325  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(மதீனாவாசிகளான) அன்சாாித் ேதாழர்கள், நபி(ஸல்) அவர்களிடம், 'எங்க க்கும் 
(மக்கா நகாி ந்  வந்த) எங்கள் ( ஹாஜிர்) சேகாதரர்க க்குமிைடேய எங்கள் 
ேபாீச்ச மரங்கைளப் பங்கிட்  வி ங்கள்" என்றனர். அதற்கு அண்ணலார், 'ேவண்டாம்" 
என்  கூறிவிட்டார்கள். இதைனக் ேகட்ட அன்சாாித் ேதாழர்கள், ஹாஜிர் 
சேகாதரர்கைள ேநாக்கி, 'அப்ப ெயன்றால், எங்கள் ேதாட்டத்ைத எங்க க்கு பதிலாக 
நீங்கள் பராமாித்  வா ங்கள். நாங்கள் உங்க டன் அதன் வ மானத்தில் பங்கு 
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ெபற் க் ெகாள்கிேறாம்" என்  கூறினர். அதற்கு ஹாஜிர்கள், 'ெசவிேயற்ேறாம்; 
கீழ்ப்ப ந்ேதாம் (அவ்வாேற ெசய்கிேறாம்)" என்  கூறினார்கள்.  

 
41, எண் 2326  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ப  நளீர் குலத்தாாின் ேபாீச்ச மரங்கைளத் தீயி ட் க் 
ெகா த்தி ம் (இன் ம் பல மரங்கைள) ெவட் ம்விட்டார்கள். இந்தப் ேபாீச்சந் 
ேதாப் க க்குத்தான் 'அல் ைவரா' என்  கூ வர். இைதக் குறிப்பிட் த்தான் 
ஹஸ்ஸான் இப்  ஸாபித்(ர ), ' ைவராவின் ெந ப்  பரவிக் ெகாண் க்க, அைத 
(அைணத்திட) எ ம் ெசய்ய யாமல் (இயலாைம டன்) பார்த் க் ெகாண் ப்ப  
'ப  அய்' குலத்  (குைறஷித்) தைலவர்க க்கு எளிதாம்விட்ட " என்  (பாிகாசம் 
ெசய் ) கவிைத பா கிறார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  41, எண் 2327  
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ராஃபிஉ இப்  கதீஜ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
மதீனாவாசிகளிேலேய அதிகமாக விவசாய ேவைல பார்ப்பவர்களாக நாங்கள் 
இ ந்ேதாம். (ெமாத்த விைளச்ச ல் இவ்வள  பங்கு என்றில்லாமல்) 'நிலத்தின் ஒ  
பகுதி விைளச்சல் மட் ம் அதன் நிபந்தைன டன் அைதக் குத்தைகக்கு எ த்  
வந்ேதாம். சில ேவைளகளில் அந்தப் பகுதி விைளச்சல் மட் ம் (பயிர் ேநாய்களா ம், 
பயிர்ப் ச்சிகளின் தாக்குதலா ம்) பாதிக்கப்பட்  வி ம். மீத ள்ள (எங்கள் 
வ வாய்க்கான) நிலப்பகுதி (அவற்றின் தாக்குதல்களி ந் ) தப்பித் க் ெகாள் ம். 
இன் ம் சில ேவைளகளில் மீத ள்ள நிலப்பகுதி பாதிக்கப்பட் , குறிப்பிட்ட பகுதி 
தப்பித் க் ெகாள் ம். எனேவ, நாங்கள் (நபி(ஸல்) அவர்களால்) இவ்விதம் 
குத்தைகக்கு எ க்க ேவண்டாெமன்  தைட ெசய்யப்பட்ேடாம். அந்நாள்களில் 
தங்க ம், ெவள்ளி ம் (குத்தைகத் ெதாைகயாகப் பயன்ப த்தப்ப ம் வழக்கம்) 
இ க்கவில்ைல.  

 
41, எண் 2328  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
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நபி(ஸல்) அவர்கள் ைகபாில் இ ந்த மக்க டன், அங்குள்ள மரங்களில் விைள ம் 
கனிகள், நிலத்தில் விைள ம் தானியங்கள் ஆகியவற்றில் பாதிையக் ெகா த்  விட 
ேவண் ம் என்ற நிபந்தைனயின் ேபாில் (ைகபாின் நிலங்கைள ம் மரங்கைள ம் 
அம்மக்கள் விவசாயத்திற்காகப் பயன்ப த்திக் ெகாள்ள அ மதியளித் ) ஒப்பந்தம் 
ெசய்தார்கள்.  
 
இந்த நிலங்கள் மற் ம் மரங்களின் விைளச்ச ந் , நபி(ஸல்) அவர்கள், தம் 
மைனவிமார்க க்கு எண்ப  வஸக்குகள் ேபாீச்சம் பழ ம் இ ப  வஸக்குகள் 
வாற்ேகா ைம ம் ஆக,  வஸக்குகள் ெகா த்  வந்தனர். உமர்(ர ) 
(கலீஃபாவாக வந்த ேபா ) ைகபர் நிலங்கைளப் பங்கிட்டார்கள். அப்ேபா  நபி(ஸல்) 
அவர்களின் மைனவிமார்க க்கு, அவர்கள் தங்கள் பங்காக நிலத்ைத ம் நீைர ம் 
மட் ம் எ த் க் ெகாள்வ  அல்ல  ன்  நைட ெபற்  வந்த வழக்கத்தின் ப ேய, 

 வஸக்குகைளத் தங்கள் பங்காகப் ெபற் க் ெகாள்வ  என்ற இரண் ல் எைத 
ேவண் மானா ம் ேதர்ந்ெத த் க் ெகாள்ள உாிைமயளித்தார்கள். அவர்களில் சிலர் 
நிலத்ைதத் தமக்காகப் ெபற்றனர். சிலர் ( ன்  கிைடத்  வந்தப ) வஸக்குகைளேய 
ெதாடர்ந்  ெபற்றனர். அன்ைன ஆயிஷா(ர ) நிலத்ைதப் ெபற்றார்கள்.  
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41, எண் 2329  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ைகபாில் உள்ள மரங்கைள ம் நிலங்கைள ம் 'அவற்றில் விைள ம் 
(பழங்கள், தானியங்கள், காய்கறிகள் ஆகியவற்றின்) விைளச்ச ல் பாதிைய 
(இஸ்லாமிய அரசுக்குக்) ெகா த்  விட ேவண் ம்' என் ம் நிபந்தைனயின் ேபாில் 
ைகபர் வாழ் மக்க டன் ஒப்பந்தம் ெசய்தார்கள்.  

 
41, எண் 2330  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அம்ர் இப்  தீனார்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
நான் தா ஸ்(ரஹ்) அவர்களிடம், '(விைளச்ச ல் ஒ  பகுதிையப் ெபற் க் ெகாண் ) 
நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு வி வைத நீங்கள்விட் விட்டால் நன்றாயி க்கும். 
ஏெனன்றால், நபி(ஸல்) அவர்கள் நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு விட ேவண்டாெமன்  
மக்கைளத் த த்தார்கள் என்  சிலர் எண் கிறார்கள்" என்ேறன். இைதக்ேகட்ட 
தா ஸ்(ரஹ்) (என்னிடம்) ெசான்னார்கள்: அம்ேர! (என் ைடய நிலத்ைத 
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அவர்க க்குக் குத்தைகக்கு வி வதால்) அவர்க க்கு நிலத்ைதக் ெகா த்  நான் 
உத கிேறன். ஏெனனில், 'நபி(ஸல்) அவர்கள் அைதத் தைட ெசய்யவில்ைல. மாறாக, 
'உங்களில் ஒ வர் தன் நிலத்ைதக் குத்தைகக்குவிட் , அதி ந்  குறிப்பிட்ட 
குத்தைகத் ெதாைகைய வாங்கிக் ெகாள்வைத விட, தன் சேகாதர க்கு (இலவசமாகப் 
பயன்ப த்திக் ெகாள் ம் ப  அைதக்) ெகா த்  வி வ  சிறந்ததாகும்' என்ேற 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்" என்  மக்களில் ேபரறிஞரான இப்  
அப்பாஸ்(ர ) என்னிடம் ெதாிவித்தார்கள்.  

 
41, எண் 2331  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர் ைகபர் பகுதியில் உள்ள நிலங்கைள தர்க க்கு, 'அவர்கள் அவற்றில் 
உைழத்  விவசாயம் ெசய்  ெகாள்ளலாம். அதி ந்  கிைடக்கும் விைளச்ச ல் பாதி 
அவர்க க்குாிய  (மீதிப்பாதிைய மதீனாவின் இஸ்லாமிய அரசுக்குக் 
ெகா த் விடேவண் ம்)' என் ம் நிபந்தைனயின் ேபாில் ெகா த்தார்கள்.  
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41, எண் 2332  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ராஃபிஉ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் மதீனாவாசிகளிேலேய அதிகமாகப் பண்ைண வயல்களில் விவசாயம் 
ெசய்பவர்களாயி ந்ேதாம். நாங்கள் நிலத்ைதக் குத்தைகக்கு எ க்கும்ேபா  நிலத்தின் 
உாிைமயாளாிடம், '(நிலத்தின்) இந்தத் ண் (ைடய விைளச்சல்) எங்க க்குாிய " 
என்  ெசால்வ  வழக்கம். சில ேவைளகளில், நிலத்தின் ஒ  பகுதி விைளச்சல் த ம்; 
இன்ெனா  பகுதி விைளச்சல் தரா . எனேவ, நபி(ஸல்) அவர்கள் இவ்வா  
நிபந்தைனயிட ேவண்டாெமன்  எங்கைளத் த த் விட்டார்கள்.  

 
41, எண் 2333  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 

ன்  ேபர் நடந்  ெசன்  ெகாண் ந்தனர். அப்ேபா  திடீர் என மைழ பி த்த . 
எனேவ, அம் வ ம் மைலப் பகுதியில் அைமந்தி ந்த குைக ஒன்றில் தஞ்சம் 

குந்தனர். (எதிர் பாராதவிதமாக) ெப ம்பாைற ஒன்  மைலயி ந்  உ ண்  வந்  
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அந்தக் குைகயின் வாயிைல க் ெகாண்ட . (இதைனக் கண்ட) அவர்கள் தமக்குள், 
'நாம் (ேவெறவாின் தி ப்திக்காக மின்றி) அல்லாஹ் க்காக என்  ய்ைமயான 

ைறயில் ெசய்த நற்ெசயல்கைள நிைனத் ப் பார்த் , அவற்ைற (வசீலாவாக - 
ைணச் சாதனமாக)க் ெகாண்  அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்திப்ேபாம். அவன் இந்தப் 

பாைறைய நம்ைமவிட்  அகற்றி விடக் கூ ம்" என்  ேபசிக் ெகாண்டனர்.  
 
அவர்களில் ஒ வர் இவ்விதம் இைறவனிடம் மன்றாடலானார்;  
 
இைறவா! எனக்கு திர்ந்த வய ைடய தாய் தந்ைதயர் இ ந்தனர். சி  குழந்ைதக ம் 
இ ந்தனர். அவர்கைளப் பராமாிப்பதற்காக நான் ஆ கைள ேமய்த் க் 
ெகாண் ந்ேதன். மாைலயில் நான் தி ம்பி வந்தபின் ஆட் ன் பாைலக் கறந்  
ெகாண் வந்  என் குழந்ைதக க்குக் ெகா ப்பதற்கு ன்பாக என் தாய் தந்ைதயர்க்கு 
அைதப் கட் ேவன். ஒ  நாள் நான் தாமதமாகத் தி ம்பி வந்ேதன். (நான் ட்ைட 
அைடந்தேபா ) ெந  ேநரம் கழிந்  இரவாகி விட் ந்த . (என் தாய் தந்ைத) 
இ வ ம் உறங்கி விட் க்கக் கண்ேடன். வழக்கமாக நான் கறந்  வந்தைதப் 
ேபான்ேற அன்ைறக்கும் (ஆட் ப்) பாைலக் கறந்  எ த் க் ெகாண்  வந்ேதன். 
அவர்கைள ( க்கத்தி ந் ) எ ப்பிட மனமில்லாமல் அவர்களின் தைலமாட் ல் 
நின்  ெகாண்ேடன். என் (தாய் தந்ைதயர்க்கு த ல் கட்டாமல் என்) 
குழந்ைதக க்கு த ல் கட் ட எனக்கு வி ப்பமில்ைல. என் குழந்ைதகேளா (என்) 
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கா க்கு அ யில் பா க்காக அ  பாிதவித் க் ெகாண் ந்தனர். இேத நிைலயில் 
ைவகைற ேநரம் உதயமாம்விட்ட . நான் இச்ெசயைல உன் தி ப்திைய நா ேய 
ெசய்தி க்கிேறன் என்  நீ க தினால் எங்க க்கு இந்தப் பாைறைய சற்ேற நகர்த்திக் 
ெகா ப்பாயாக! அதன் வழியாக நாங்கள் வானத்ைதப் பார்த் க் ெகாள்ேவாம்.  
 
அவ்வாேற அல்லாஹ் (அவர்க க்கு) சிறிதள  நகர்த்தித் தந்தான். அதன் வழியாக 
அவர்கள் வானத்ைதப் பார்த்தார்கள்.  
 
மற்ெறா வர் பின்வ மா  மன்றா ப் பிரார்த்தைன ாிந்தார்:  
 
இைறவா! எனக்கு என் தந்ைதயின் சேகாதர ைடய மகள் (ஒன் விட்ட சேகாதாி - 

ைறப்ெபண்) ஒ த்தி இ ந்தாள். ஆண்கள் ெபண்கைள எப்ப  ஆழமாக 
ேநசிப்பார்கேளா அப்ப  நான் அவைள ேநசித்ேதன். நான் அவளிடம் என் டன் 
உட ற  ெகாள்ள வ மா  அைழத்ேதன். நான் அவ க்கு  தீனார்கள் 
(ெபாற்காசுகள்) ெகா த்தாேல தவிர என் டன் உற  ெகாள்ள யா  என்  அவள் 
ம த்தாள். நான் அ(ந்தப் பணத்)ைத மிக ம் சிரமப்பட் ச் ேசகாித்ேதன். நான் (அந்தப் 
பணத் டன் ெசன் ) அவ ைடய இரண்  கால்க க்கும் இைடேய அமர்ந்தேபா  
அவள், 'அல்லாஹ்வின் அ யாேன! அல்லாஹ் க்கு அஞ்சு. த்திைரைய (கற்  
உ ப்ைப) அதற்குாிய (மண பந்த) உாிைமயின்றி திறக்காேத" என்  கூறினாள். 
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உடேன நான் (உட ற  ெகாள்ளாமல்) எ ந்  விட்ேடன். (இைறவா! உன் 
அச்சத்தால் நான் ாிந்த) இந்த நற்ெசயைல நான் உன் தி ப்திையப் ெபற வி ம்பிேய 
ெசய்ததாக நீ க தினால் இந்தப் பாைறைய எங்கைளவிட்  (இன் ம்) சற்  நீக்கி 
வி வாயாக!  
 
உடேன, பாைற இன் ம் சற்  விலகிய .  
 

ன்றாமவர் பின்வ மா  மன்றா ப் பிரார்த்தைன ாிந்தார்:  
 
இைறவா! நான் ஒ  ◌ஃபரக் அள  ெநல்ைலக் கூ யாக நிர்ணயித் க் கூ யாள் 
ஒ வைர ேவைல ெசய்ய அைழத் ச் ெசன்ேறன். அவர் தம் ேவைல ந்த டன், 
'என் ைடய உாிைமைய (கூ ையக்) ெகா " என்  ேகட்டார். நான் (நிர்ணயம் 
ெசய்தி ந்த) அவாின் கூ ைய அவர் ன் ைவத்ேதன். அவர் அைத ஏற்க 
ம த் விட்டார். (அவர் ெசன்றபின்) அைத நான் ெதாடர்ந்  நிலத்தில் விைதத்  
விவசாயம் ெசய்  வந்ேதன். எ வைரெயன்றால் அதன் வ வாயி ந்  பல 
மா கைள ம் இைடயர்கைள ம் நான் ேசகாித்  விட்ேடன். சில காலங்க க்குப் பிறகு 
அந்த மனிதர் (கூ யாள்) என்னிடம் வந் , 'அல்லாஹ் க்கு அஞ்சு" என்  கூறினார். 
நான் அவாிடம், 'அந்த மா களிட ம் இைடயர்களிட ம் ெசன்  அவற்ைற 
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எ த் க்ெகாள்" என்ேறன். அதற்கு அம்மனிதர், 'அல்லாஹ் க்கு அஞ்சு என்ைனப் 
பாிகாசம் ெசய்யாேத" என்  கூறினார். நான், 'உன்ைன நான் பாிகாசம் ெசய்யவில்ைல. 
நீ இவற்ைற எ த் க் ெகாள்  என்  பதிலளித்ேதன். அவர் அவற்ைற எ த் ச் 
ெசன்றார். நான் இந்த நற்ெசயைல உன் தி ப்திையப் ெபற வி ம்பிேய ெசய்தி ந்ததாக 
நீ க தினால் மீத ள்ள அைடப்ைப ம் நீக்குவாயாக!  
 
(இந்தப் பிரார்த்தைனையச் ெசவியற்ற டன்) அல்லாஹ் (அப்பாைறைய வ மாக 
அகற்றி) மீதியி ந்த அைடப்ைப ம் நீக்கிவிட்டான்.  
 
என அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
41, எண் 2334  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அஸ்லம்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
" ஸ் ம்களின் வ ங்காலத் தைல ைறகள் இல்லாதி ந்தால் நபி(ஸல்) அவர்கள் 
ைகபர் நிலங்கைளப் பங்கிட்டைதப் ேபான்  நா ம், நான் ெவற்றி ெகாண்ட 
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ஊர்களின் நிலங்கைளெயல்லாம் (இஸ்லாமியப் பைடயின் ரர்களிைடேய) பங்கிட்  
விட் ப்ேபன்" என்  உமர்(ர ) கூறினார்.  

 
41, எண் 2335  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அன்ைன ஆயிஷா(ர ) கூறினார்.  
 
"யா க்கும் ெசாந்தமில்லாத ஒ  நிலத்ைதப் பயிாி கிறவேர அைதச் ெசாந்தமாக்கிக் 
ெகாள்ள அதிக உாிைம ள்ளவராவார்' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்.  
 
"உமர்(ர ) தம் ஆட்சிக் காலத்தின்ேபா  இைத ஆதாரமாகக் ெகாண்ேட 
தீர்ப்பளித்தார்கள்" என்  உர்வா(ரஹ்) கூறினார்கள்.  

 
41, எண் 2336  3, அத்தியாயம்பாகம்  

உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
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'அல் அகீக்' பள்ளத்தாக்கின் கீேழ (பத் ல் வாதியில்) ' ல் ஹுைலஃபா' 
என் மிடத்தில், தம் ஓய்விடத்தில் நபி(ஸல்) அவர்கள் இரைவக் கழித் க் 
ெகாண் ந்தேபா  கனெவான்  கண்டார்கள். அதில் அவர்க க்கு, 'நீங்கள் அ ள் 
வளம் நிரம்பிய (ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட) ஒ  பள்ளத்தாக்கில் தங்கி ள்ளீர்கள்" என்  
கூறப்பட்ட .  
 
(அறிவிப்பாளர்) ஸா இப்  உக்பா(ர ) கூறினார்:  
 
அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) தம் ஒட்டகத்ைத எங்ேக மண் யிட்  அமரச் ெசய்வ  
வழக்கேமா அேத இடத்தில், இைறத் தர் ஓய்ெவ க்கும் இடத்ைதத் ேத யவராக, 
எங்கள் ஒட்டகத்ைத ம் சா ம்(ரஹ்) மண் யிட்  அமரச் ெசய்தார்கள். நபி(ஸல்) 
அவர்களின் அந்த ஓய்விடம் 'அகீக்' பள்ளத்தாக்கின் அ  வாரத்தில் அைமந்தி ந்த 
பள்ளி வாச க்குக் கீழ்ப்பகுதியில் இ ந்த . பள்ளிவாச ந்  (வ ம்) 
ந வழிெயான்  அந்த ஓய்விடத்திற்கும் ெந ஞ்சாைலக்கும் இைடேய 
அைமந்தி ந்த .  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  41, எண் 2337  
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உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் 'அல் அகீக்' பள்ளத்தாக்கில் தங்கியி ந்தேபா , 'இன்றிர  (என் 
கனவில்) என் அதிபதியான இைறவனிடமி ந்  ஒ வர் (ஜிப்ாீல்) வ ைக தந் , 'இந்த 
அ ள் வளம் நிரம்பிய பள்ளத்தாக்கில் ெதா ராக! ேம ம், ஹஜ்ஜுடன் உம்ரா 
ெசய்ய நா கிேறன்' என்  ெசால் ராக" என்றார்' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்.  

 
41, எண் 2338  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
உமர் இப்  கத்தாப்(ர ) தர்கைள ம் கிறிஸ்தவர்கைள ம் ஹிஜாஸ் 
மாநிலத்தி ந்  நா  கடத்திவிட்டார்கள். இைறத் தர் ைகபர் பிரேதசத்ைத ெவற்றி 
ெகாண்டேபா  (அங்கி ந்த) தர்கைள நா  கடத்திட வி ம்பினார்கள். (ஏெனனில்,) 
அந்தப் பிரேசத்ைத ெவற்றி ெகாண்டேபா  அந்தப் பகுதியி ந்த நிலம் வ ம் 
அல்லாஹ் க்கும் அவ ைடய த க்கும் ஸ் ம்க க்கும் உாியதாம் விட் ந்த . 
(அந்த நிைலயில்) தர்கள் அல்லாஹ்வின் தாிடம், 'நாங்கள் இந்த நிலங்களில் 
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பயிாிட்  உைழக்கிேறாம். இவற்றின் விைளச்ச ல் 'பாதிையப் ெபற் க் 
ெகாள்கிேறாம். (மீதிைய இஸ்லாமிய அரசுக்கு நிலவாியாகச் ெச த்தி வி கிேறாம்)" 
என்  ேகட் க் ெகாண்டார்கள். இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 'நீங்கள் ஒப் க் ெகாண்ட 
இந்த நிபந்தைனயின் (நிலக் குத்தைக ஒப்பந்தத்தின்) அ ப்பைடயில் நாம் வி ம் ம் 
வைர நீங்கள் அதில் பயிாிட் க் ெகாள்ள நாம் அ மதிக்கிேறாம்" என்  கூறினார்கள். 
எனேவ, உமர்(ர ), தம் ஆட்சிக் காலத்தில் அந்த தர்கைள ைதமா, அாீஹா, 
(ெஜாிக்ேகா) ஆகிய பகுதிக க்கு நா  கடத்தி அ ப் ம் வைர அவர்கள் அங்ேகேய 
(நிலங்கைளப் பயிாிட்  வாி ெச த்தி) வசித்  வந்தார்கள்.  

 
41, எண் 2339  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ராஃபிஉ இப்  கதீஜ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"எங்க க்கு உதவியாக இ ந்த ஒன்ைறக் கூடா  என்  இைறத் தர் எங்கைளத் 
த த்தார்கள்" என்  (என் தந்ைதயின் சேகாதரர்) ைஹர்(ர ) கூறினார். (உடேன), 
'இைறத் தர் ெசான்னேத சாியான " என்  கூறிேனன்.  
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(அதற்கு) அவர் ெசான்னார்; ஒ  ைற என்ைன இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
அைழத் , 'நீங்கள் உங்கள் வயல்கைள என்ன ெசய்கிறீர்கள்?' என்  ேகட்டார்கள். 
நீேராைடகளின் கைரகளின் ஓரமாக விைளபவற்ைற எங்க க்குக் ெகா த்  விட 
ேவண் ம் என் ம் நிபந்தைனயின் ேபாில் அல்ல  சில வஸக்குகள் ேபாீச்சம் 
பழங்கைள அல்ல  வாற்ேகா ைமைய எங்க க்குக் ெகா த்  விட ேவண் ம் 
என் ம் நிபந்தைனயின் ேபாில் அவற்ைறக் குத்தைகக்குவிட்  வி கிேறாம்" என்  
நான் பதிலளித்ேதன். அதற்கு அண்ணலார், 'அவ்வா  ெசய்யாதீர்கள். நீங்கேள 
அவற்றில் ேவளாண்ைம ெசய் ங்கள்; அல்ல  பிற க்கு இலவசமாக (ைகம்மா  
ெபறாமல்) பயிாிடக் ெகா த்  வி ங்கள்; அல்ல  பயிாிடாமல் 
அப்ப ேயவிட் வி ங்கள்" என்றார்கள். (இைதக் ேகட்ட) நான், 'நாங்கள் 
ெசவிேயற்ேறாம்; கீழ்ப்ப ந்ேதாம்" என்  கூறிேனன்.  

 
41, எண் 2340  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஜாபிர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
மக்கள் (நபி(ஸல்) அவர்கள் காலத்தில்), விைளச்ச ல் ன்றில் ஒ  பாகம் அல்ல  
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நான்கில் ஒ  பாகம் அல்ல  பாதிையத் தமக்குக் ெகா த்  விடேவண் ம் என் ம் 
நிபந்தைனயின் ேபாில் தம் நிலத்ைதக் குத்தைகக்குவிட்  வந்தார்கள். நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'எவாிடம் நிலம் இ க்கிறேதா அவர், தாேன அதைனப் பயிாிடட் ம். அல்ல  
அதைன (தன் ஸ் ம் சேகாதரர் எவ க்காவ  பிரதிபலன் எதிர் பார்க்காமல்) 
இலவசமாகப் பயிர் ெசய்யக் ெகா த்  விடட் ம். அப்ப ச் ெசய்யவில்ைலெயன்றால், 
தன் நிலத்ைத அவர் அப்ப ேய (பயிாிடாமல்) ைவத்தி க்கட் ம்" என்  கூறினார்கள்.  

 
41, எண் 2341  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
எவாிடம் நிலம் இ க்கிறேதா அவர் அதைனத் தாேன பயிாிடட் ம்; அல்ல  அதைன 
தன் ஸ் ம் சேகாதரர் எவ க்காவ  (பிரதிபலன் எதிர் பார்க்காமல் இலவசமாகப் 
பயிர் ெசய்யக் ெகா த்  விடட் ம். இவ்வா  ெசய்ய அவர் ம த்தால் தன் நிலத்ைத 
அப்ப ேய (பயிாிடாமல்) ைவத்தி க்கட் ம்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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41, எண் 2342  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அம்ர் இப்  தீனார்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 

(ஹதீஸ் எண் 39ல்) ராஃபிஉ இப்  கதீஜ்(ர ) அறிவித்த நபிெமாழிைய, நான் 

தாஊஸ்(ரஹ்) அவர்களிடம் கூறிய ெபா  அவர்கள் என்னிடம் (பின்வ மா ) 
கூறினார்கள்:  
 
ஒ வர் தன் நிலத்ைதக் குத்தைகக்குவிட் ப் பயிாிடச் ெசய்வ  
அ மதிக்கப்பட்டேதயாகும். ஏெனனில், நபி(ஸல்) அவர்கள் அதைன (நிலத்ைதக் 
குத்தைகக்கு வி வைதத்) தைட ெசய்யவில்ைல. மாறாக, 'ஒ வர் தம் சேகாதர க்குத் 
தன் நிலத்ைத இலவசமாகப் பயிாிட்  (அதன் விைளச்சல் வைத ம் எ த் )க் 
ெகாள்ளக் ெகா த்  வி வ  அதற்காக ஒ  குறிப்பிட்ட பங்ைக (குத்தைகத் 
ெதாைகயாகப்) ெபற் க் ெகாள்வைத விடச் சிறந்த " என்ேற கூறினார்கள்" என்  
இப்  அப்பாஸ்(ர ) கூறினார்.  
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41, எண் 2343  3, அத்தியாயம்பாகம்  

நாஃபிஉ(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்களின் காலத்தி ம், அ  பக்ர்(ர ), உமர்(ர ), உஸ்மான்(ர ) 
ஆகிேயாாின் ஆட்சிக் காலத்தி ம், ஆவியா(ர ) அவர்களின் ஆட்சியின் ஆரம்பக் 
காலத்தி ம் தம் நிலங்கைள இப்  உமர்(ர ) குத்தைகக்குவிட்  வந்தார்கள்.  

 
41, எண் 2344  3, அத்தியாயம்பாகம்  

பின்னர் இப்  உமர்(ர ) அவர்க க்கு (ஹதீஸ் எண் 2339ல்) ராஃபிஉ இப்  

கதீஜ்(ர ) அறிவித்த, 'நபி(ஸல்) அவர்கள் நிலங்கைளக் குத்தைகக்கு வி வைதத் 
த த்தார்கள்" என் ம் நபிெமாழி எ த் ைரக்கப்பட்ட . இப்  உமர்(ர ) இைதச் 
ெசவி ற்ற டேன ராஃபிஉ இப்  கதீஜ்(ர ) அவர்களிடம் ெசன்றார்கள். அப்ேபா  
அவர்க டன் நா ம் ெசன்ேறன். இப்  உமர்(ர ) ராஃபிஉ(ர ) அவர்களிடம் இ  
குறித்  விசாாித்தார்கள். ராஃபிஉ(ர ), 'நபி(ஸல்) அவர்கள் விைளநிலங்கைளக் 
குத்தைகக்கு வி வைதத் தைட ெசய்தார்கள்" என்  கூறினார்கள். இதைனச் ெசவி ற்ற 
இப்  உமர்(ர ) ராஃபிஉ(ர ) அவர்களிடம், 'நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்களின் 
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காலத்தில் நீேராைடகளின் கைரேயாரமாக உள்ள நிலங்களின் விைளச்சைல ம் சிறி  
ைவக்ேகாைல ம் எங்க க்குக் ெகா த் விடேவண் ம் என் ம் நிபந்தைனயின் 
ேபாில் நிலங்கைளக் குத்தைகக்கு ெகா த்  வந்தைதத் தாங்கள் அறிந்தி க்கிறீர்கேள" 
என்  கூறினார்கள்.  

 

ஸாக்காத் - நீர்ப்பாசன அ ப்பைடயில் 
ேதாப் கைளக் குத்தைகக்கு வி தல்

 
42, எண் 2351  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஸஹ்ல் இப்  ஸஅத்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ஒ  பாத்திரம் ெகாண்  வரப்பட்ட . அதி ந்  அவர்கள் 
(பால்) கு த்தார்கள். அப்ேபா  அவர்களின் வலப்பக்கம் மக்களில் மிகக் குைறந்த 
வய ைடய சி வர் ஒ வ டம் இடப்பக்கம் வய  திர்ந்தவர்க ம் இ ந்தனர். 
எனேவ, நபி(ஸல்) அவர்கள் (அச்சி வைர ேநாக்கி), 'சி வேன! நான் இைத 
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தியவர்க க்குக் ெகா த் விட எனக்கு நீ அ மதியளிக்கிறாயா?' என்  
ேகட்டார்கள். அதற்கு அச்சி வர், 'இைறத் தர் அவர்கேள! தங்களிடமி ந்  எனக்குக் 
கிைடக்கக் கூ ய மீதத்ைத எவ க்கும் நான்விட் க் ெகா க்க மாட்ேடன்" என்  
கூறினார். எனேவ, நபி(ஸல்) அவர்கள், (அந்தப் பா ல்) தாம் (கு த் ) மீதம் 
ைவத்தைத அந்தச் சி வ க்ேக ெகா த் விட்டார்கள்.  

 
42, எண் 2352  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ் இப்  மா க்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் என் ட் ல் இ ந்த சமயத்தில் பழகிய (நாட் ) ஆ  ஒன்றின் 
பாைல அவர்க க்காகத் கறந் , என் ட் ல் இ ந்த கிணற்றின் தண்ணீைர அதில் 
கலந் , அந்தப் பால் பாத்திரத்ைத நபி(ஸல்) அவர்க க்கு நான் ெகா த்ேதன். 
நபி(ஸல்) அவர்கள் அதி ந்  (பாைல) அ ந்திவிட் , தம் (தி )வாயி ந்  அந்தப் 
பாத்திரத்ைத எ த்தார்கள். (அப்ேபா ) அவர்களின் இடப்பக்கத்தில் அ  பக்கர்(ர ) 
அவர்க ம் வலப் பக்கத்தில் ஒ  கிராமவாசி ம் இ ந்தனர். எனேவ, உமர்(ர ), 
நபி(ஸல்) அவர்கள் எங்ேக மீதிப் பாைல அந்த கிராமவாசிக்குக் ெகா த்  
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வி வார்கேளா என்  அஞ்சி, 'உங்களிடம் இ ப்பைத அ  பக் க்கு ெகா த்  
வி ங்கள், இைறத் தர் அவர்கேள!" என்  கூறினார்கள். ஆனால், நபி(ஸல்) அவர்கள் 
அைதத் தம் வலப்பக்கம் இ ந்த கிராமவாசிக்ேக ெகா த் விட் , '( த ல்) 
வலப்பக்கம் இ ப்பவாிடேம ெகா க்க ேவண் ம். வலப்பக்கமி ப்பவேர (இடப் 
பக்கமி ப்பவைர விட) அதிக உாிைம ைடயவர்" என்றார்கள்.  

 
42, எண் 2353  3, அத்தியாயம்பாகம்  

'(ேதைவக்கு ேமல்) எஞ்சி ள்ள தண்ணீைரத் த க்கலாகா . (அவ்வா ) த த்தால், 
அைதச் சுற்றி ள்ள) ல் ண் கைள (ேமய விடாமல் கால்நைடகைளத்) த த்தாம் 
வி ம்' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  42, எண் 2354  
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' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
(ேதைவக்கு ேமல்) எஞ்சி ள்ள தண்ணீைரத் த க்காதீர்கள். (அவ்வா  த த்தால், 
அப்பகுதியில்) ேதைவக்கு ேமல் உள்ள ல் ண் கைளத் த த்தவராக நீங்கள் 
ஆம்வி ர்கள்.  
 
இைத ம் அ  ஹுைரரா(ர ) அவர்கேள அறிவித்தார்கள்.  

 
42, எண் 2355  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
சுரங்கத்தினாேலா, கிணற்றினாேலா, மி கங்களாேலா ஏற்ப ம் இழப்  
மன்னிக்கப்பட்டதாகும். ைதய ல் ஐந்தில் ஒ  பங்கு (அரசுக்கு ஸகாத்தாகக்) 
ெகா த் விடேவண் ம்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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42, எண் 2356  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அப் ல்லாஹ் இப்  மஸ் த்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"ஒ  ஸ் மின் ெசல்வத்ைத அபகாித் க் ெகாள்வதற்காகப் ெபாய் சத்தியம் 
ெசய்பவன் (ம ைமயில்) தன் மீ  இைறவன் ேகாபம் ெகாண் க்கும் நிைலயில் 
அவைனச் சந்திப்பான்' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். உடேன, 
'அல்லாஹ் டன் ெசய்த உடன்ப க்ைகைய ம் தம் சத்தியங்கைள ம் அற்ப விைலக்கு 
விற் வி கிறவர்க க்கு ம ைமயில் எந்த நற்ேப மில்ைல. இ தித் தீர்ப்  நாளில் 
அல்லாஹ் அவர்களிடம் ேபச ம் மாட்டான்; அவர்கைளப் பார்க்க ம் மாட்டான். 
மாறாக, அவர்க க்குத் ன் த் ம் தண்டைனதான் இ க்கிற ' (தி க்குர்ஆன் 

03:77) என் ம் குர்ஆன் வசனத்ைத அல்லாஹ் அ ளினான். (இைத நான் மக்களிடம் 

ெசால் க் ெகாண் ந்த ேபா ) அஷ்அஸ்(ர ) வந்  (மக்கைள ேநாக்கி, 'அ  அப்திர் 
ரஹ்மான் (அப் ல்லாஹ் இப்  மஸ் த்) உங்களிடம் என்ன ெசால் க் 
ெகாண் க்கிறார்? இந்த வசனம் என் விவகாரத்தில்தான் இறங்கிய . என் தந்ைதயின் 
சேகாதரர் மக ைடய நிலத்தில் எனக்குக் கிண  ஒன்  இ ந்த . (அந்தக் கிண  
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ெதாடர்பாக) எனக்கும் என் ஒன் விட்ட சேகாதர க்கும் இைடேய சச்சர  ஏற்பட்ட . 
(அதற்காகத் தீர்ப் க் ேகட்  நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந்ேதன்.) அப்ேபா  நபி(ஸல்) 
அவர்கள், '(உன் வாதத்ைத நி பிக்க) உன் ைடய சாட்சிகள் (எங்ேக)?' என்  
ேகட்டார்கள். நான், 'என்னிடம் சாட்சிகள் இல்ைல' என்  கூறிேனன். நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'அப்ப ெயன்றால், பிரதிவாதி ('அந்த நிலம் என் ைடய  தான்' என் ) 
சத்தியம் ெசய்யேவண் ம்' என்றார்கள். நான், 'அப்ப ெயன்றால் அவர் (தயங்காமல் 
ெபாய்) சத்தியம் ெசய்வாேர' என்  கூறிேனன். (அப் ல்லாஹ் இப்  மஸ் த் 
உங்க க்கு அறிவித்த) இந்த ஹதீைஸக் கூறினார்கள். உடேன, அல்லாஹ் 

நபியவர்களின் கூற்ைற உண்ைமப்ப த்தி (ேமற்ெசான்ன 3:77 ஆம்) குர்ஆன் 
வசனத்ைத அ ளினான்" என்  கூறினார்கள்.  

 
42, எண் 2358  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
 

ன்  ேபைர ம ைம நாளில் அல்லாஹ் ஏெற த் ப் பார்க்க ம் மாட்டான்; 
அவர்கைளத் ய்ைமப்ப த்த ம் மாட்டான். ேம ம், அவர்க க்குத் ன்பமிக்க 
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ேவதைன ம் உண் .  
 
ஒ வன், (மக்களின் பயணப்) பாைதயில், ேதைவக்கு மிஞ்சிய தண்ணீைரப் 
ெபற்றி ந் ம் வழிப்ேபாக்கர்கள் அைதப் பயன்ப த்த விடாமல் த த் விட்டவன்.  
 
இன்ெனா வன், தன் (ஆட்சித்) தைலவாிடம் உலக ஆதாயத்திற்காகேவ விசுவாசப் 
பிரமாணம் ெசய்தவன்; அவர் ெகா த்தால் (மட் ேம) தி ப்தியைடந் , 
ெகா க்காமல்விட்டால் ேகாபம் ெகாள்பவன்.  
 
மற்ெறா வன், அஸர் ெதா ைகக்குப் பிறகு (மக்கள் கைட தியில் திர ம் ேபா ) தன் 
வியாபாரப் ெபா ைளக் காட் , 'எவைனத் தவிர வணக்கத்திற்குாியவன் ேவெறவ ம் 
இல்ைலேயா அவன் மீ  சத்தியமாக! இந்தப் ெபா க்காக (இைதக் ெகாள் தல் 
ெசய் ம்ேபா ) நான் இன்ன (அதிக) விைலையத் தந்ேதன். என்  கூறி, அைத ஒ வர் 
உண்ைமெயன நம் ம்ப  ெசய்வதன் (இப்ப  வா க்ைகயாளாிடம் ெபாய் கூறி அவைர 
ஏமாற்றி, ெசான்ன விைலக்கு அைத விற்றவன்) ஆவான்.  
 
இைதக் கூறிவிட் , 'அல்லாஹ் டன் ெசய்த உடன்ப க்ைகைய ம் தம் 
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சத்தியங்கைள ம் அற்ப விைலக்கு விற்  வி கிறவர்கள்..." என் ம் இந்த 

(தி க்குர்ஆன் 03:77 ஆம்) இைறவசனத்ைத ஓதினார்கள்.  

 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
42, எண் 2359  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அப் ல்லாஹ் இப்  ஸுைபர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
மதீனாவாசிகளின் ேபாீச்சந் ேதாப் க க்கு நீர் பாய்ச்சி வந்த 'ஹர்ரா' 
(என் மிடத்தி ந்த) கால்வாய் விஷயத்தில் அன்சாாிகளில் ஒ வர் (என் தந்ைத) 
ஸுைபர்(ர ) அவர்க டன் சச்சர  ெசய்தார். அந்த அன்சாாித் ேதாழர், 'தண்ணீைரத் 
திறந்  ஓட வி " என்  கூறினார். ஸுைபர்(ர ) (தண்ணீைரத் திறந்  விட) 
ம த் விட்டார்கள். (இந்தத் தகராைறையெயாட் ) நபி(ஸல்) அவர்களிடம் 
தீர்ப் க்காக இ வ ம் ெசன்றெபா  நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ஸுைபேர! உங்கள் 
ேதாப் க்குத் தண்ணீர் பாய்ச்சிக் ெகாண் , பிறகு உங்கள் பக்கத் த் ேதாப் க்கார க்கு 
தண்ணீைர அ ப்பி வி ங்கள்" என்  கூறினார்கள். இதைனக் ேகட்ட அந்த அன்சாாித் 
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ேதாழர் ேகாபம் ெகாண் , 'உங்கள் அத்ைத மகன் என்பதாலா (அவ க்கு த ல் நீர் 
பாய்ச்சிக் ெகாண்  பிறகு எனக்குத் திறந்  வி ம்ப  அவ க்குச் சாதகமாக தீர்ப் க் 
கூ கிறீர்கள்)?' என்  ேகட்டார். இைதச் ெசவி ற்ற நபி(ஸல்) அவர்களின் கம் நிறம் 
மாறி (ேகாபத்தால் சிவந் )விட்ட . அவர்கள் ஸுைபர்(ர ) அவர்கைள ேநாக்கி, 
'உங்கள் மரங்க க்கு நீர் பாய்ச்சிக் ெகாள் ங்கள். பிறகு, வரப் கைளச் ெசன்றைட ம் 
வைர தண்ணீைரத் த த்  நி த்திக் ெகாள் ங்கள்" என்  கூறினார்கள். (என்னிடம்) 
இந்நிகழ்ச்சிையக் கூறிவிட்  ஸுைபர்(ர ), 'இைறவன் மீதாைணயாக! '( ஹம்மேத!) 
உங்க ைடய இைறவன் மீ  சத்தியமாக! அவர்கள் தங்க க்கிைடேய ஏற்பட்ட 
பிணக்குகளில் உங்கைள நீதிபதியாக ஏற்ற பின்னர், நீங்கள் அளிக்கிற தீர்ப் க் குறித்  
தம் உள்ளங்களில் எத்தைனய அதி ப்தி ம் ெகாள்ளாமல், ற்றி ம் அதற்கு 
அ பணியாதவைர அவர்கள் நம்பிக்ைக ெகாண்டவர்களாக மாட்டார்கள்' என் ம் 

(தி க்குர்ஆன் 04: 65) தி க்குர்ஆன் வசனம் இந்த விவகாரத்தில்தான் இறங்கிய  
என்  எண் கிேறன்" என்  கூறினார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  42, எண் 2361  
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உர்வா இப்  ஸுைபர்(ரஹ்) கூறினார்.  
 
ஸுைபர்(ர ) அவர்க க்கு ஓர் அன்சாாித் ேதாழ டன் (ேபாீச்சந் ேதாப் க்கு நீர் 
பாய்ச்சும் விஷயத்தில் சச்சர  ஏற்பட்ட . அப்ேபா  (நபி(ஸல்) அவர்களிடம் இந்த 
விஷயம் தீர்ப் க்காகச் ெசன்றேபா ) நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ஸுைபேர! (உங்கள் 
ேதாப் க்குத்) தண்ணீர் பாய்ச்சிக் ெகாண் , பிறகு (அைத அன்சாாியின் ேதாப் க்கு) 
அ ப்பி வி ங்கள்" என்றார்கள். உடேன, அன்சாாித் ேதாழர், 'அவர் உங்கள் அத்ைத 
மகன் ஆயிற்ேற! (எனேவதான் அவ க்குச் சாதகமாக தீர்ப்பளிக்கிறீர்கள்") என்  
கூறினார். இைதச் ெசவி ற்ற நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ஸுைபேர! வரப்ைப அைட ம் வைர 
நீங்கள் தண்ணீர் பாய்ச்சிக் ெகாண்  (பின்னர் அன்சாாியின் ேதாப் க்கு) அைதத் 
திறந்  அ ப்பி வி ங்கள்" என்  கூறினார்கள்.  
 
இந்த நிகழ்ச்சிையக் கூறிவிட்  ஸுைபர்(ர ), 'தி க்குர்ஆனின் இந்த (தி க்குர்ஆன் 

04:65) வசனம் இந்த விவகாரத்ைதக் குறித் த்தான் இறங்கிய  என்  எண் கிேறன்" 
என்  கூறினார்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  42, எண் 2362  
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உர்வா இப்  ஸுைபர்(ரஹ்) கூறினார்.  
 
மதீனாவாசிகளின் ேபாீச்சந் ேதாப் க க்கு நீர் பாய்ச்சி வந்த 'ஹர்ரா' 
(என் மிடத்தி ந்த) கால்வாய் விஷயத்தில் அன்சாாிகளில் ஒ வர் ஸுைபர்(ர ) 
அவர்க டன் சச்சர  ெசய்தார். இைறத் தர் (தம்மிடம் இந்த வழக்கு வந்தெபா ), 
'ஸுைபேர! நீங்கள் (உங்கள் ேபாீச்ச மரங்க க்குப்) ெபா  வழக்கப்ப  (அளேவா ) 
தண்ணீர் பாய்ச்சிக் ெகாண்  உங்கள் பக்கத்தி ள்ளவ (ைடய ேதாப் )க்கு அைத 
அ ப்பி வி ங்கள்" என்  கூறினார்கள். அதற்கு அந்த அன்சாாி, 'இவர் உங்கள் 
அத்ைத மகன் என்பதாலா (இவ க்கு சாதகமாகத் தீர்ப்பளித்தீர்கள்)?' என்  ேகட்டார். 
உடேன, நபி(ஸல்) அவர்களின் கம் (ேகாபத்தால் சிவந் ) நிறம் மாறிய . பிறகு, 
'ஸுைபேர! உங்கள் ேபாீச்ச மரங்க க்குத் தண்ணீர் பாய்ச்சிக் ெகாள் ங்கள். 
தண்ணீர், வரப்ைப நன்கு ெசன்றைட ம் வைர த த்  நி த்திக் ெகாள் ங்கள். 
(பிறகுவிட்  வி ங்கள்)" என்  கூறி, ஸுைபர்(ர ) அவர்களின் உாிைமைய 
நிைறவாக வழங்கினார்கள்.  
 

இந்த நிகழ்ச்சிையக் கூறிவிட் , ஸுைபர்(ர ), 'குர்ஆனின் இந்த (தி க்குர்ஆன் 04:65) 
வசனம் இந்த விவகாரம் குறித்ேத இறங்கிய " என்றார்கள்.  
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அறிவிப்பாளர் இப்  ஜுைரஜ்(ரஹ்) கூறினார்.  
 
(இந்த நபிெமாழிைய உர்வா இப்  ஸுைபர்(ரஹ்) அவர்களிடமி ந்  ேகட்  
அறிவித்த) இப்  ஷிஹாப்(ரஹ்) என்னிடம், '(உங்கள் மரங்க க்கு) நீர் பாய்ச்சிக் 
ெகாள் ங்கள். பிறகு வரப்பகுைளச் ெசன்றைட ம் வைர தண்ணீைரத் த த்  
நி த்திக் ெகாள் ங்கள்' என் ம் (இந்த) நபிெமாழிைய அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ேட, 
'தண்ணீர் க க்கால்கள் வைர உயர்ந்  நிரம்பிவிட்டால் ேபா மான அள க்கு நீர் 
பாய்ச்சிவிட்டதாகப் ெபா ள்' என்  அன்சாாிக ம் பிற மக்க ம் மதிப்பிட்டார்கள்' 
என்றார்கள்.  

 
42, எண் 2363  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ வர் (ஒ  பாைதயில்) நடந்  ெசன்  ெகாண் ந்தேபா  அவ க்குக் க ைமயான 
தாகம் ஏற்பட்ட . உடேன, அவர் (அங்கி ந்த) ஒ  கிணற்றில் இறங்கி, அதி ந்  
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(தண்ணீைர அள்ளிக்) கு த்தார். பிறகு, (ம்ணற்றி ந் ) அவர் ெவளிேய வந்தேபா , 
நாய் ஒன்  தாகத்தால் தவித் , நாக்ைகத் ெதாங்கவிட்டப  ஈர மண்ைண நக்கிக் 
ெகாண் ப்பைதக் கண்டார். அவர் (தம் மனத்திற்குள்) 'எனக்கு ஏற்பட்டைதப் 
ேபான்ற(அ)ேத (க ைமயான தாகம்) இந்த நாய்க்கும் ஏற்பட் க்கிற  ேபா ம்' 
என்  எண்ணிக் ெகாண்டார். உடேன, (மீண் ம் கிணற்றில் இறங்கித் தண்ணீைரத்) 
தன் ைடய கா ைறயில் நிரப்பிக் ெகாண் , அைத வாயால் கவ்விக் ெகாண் , ேமேல 
ஏறி வந்  அந்த நாய்க்குப் கட் னார். அல்லாஹ் அவாின் இந்த நற்ெசயைல ஏற்  
அவைர (அவாின் பாவங்கைள) மன்னித்தான்' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்.  
 
இைதச் ெசவி ற்ற நபித்ேதாழர்கள், 'இைறத் தர் அவர்கேள! கால்நைடகள் (மற்ற 
பிராணிக க்கு உத ம்) விஷயத்தி ம் எங்க க்குப் பலன் கிைடக்குமா?' என்  
ேகட்டார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், '(ஆம்;) உயி ைடய பிராணி ஒவ்ெவான்றின் 
விஷயத்தி ம் (அதற்கு உத ம் பட்சத்தில் ம ைமயில்) அதற்கான பிரதிபலன் 
கிைடக்கும்" என்  கூறினார்கள்.  
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42, எண் 2364  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அஸ்மா பின்த்  அபீ பக்ர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் சூாிய கிரகணத் ெதா ைக ெதா தார்கள்; பிறகு ெசான்னார்கள்: 
என்ைன நரகம் ெந ங்கி வந்த . (எந்த அள க்ெகன்றால்) நான், 'இைறவா! நா ம் 
அவர்க டன் (நரகவாசிக டன்) இ க்கப் ேபாகிேறேனா?' என்  (ம ண்  ேபாய்க்) 
ேகட்ேடன். அப்ேபா  (நரகத்தில்) ஒ  ெபண் இ ந்தாள். அந்தப் ெபண்ைணப் ைன 
ஒன்  (தன் நகங்களால்) பிறாண் க் ெகாண் ந்த . 'இவ க்கு என்ன ஆயிற் ? 
(இவள் ஏன் இப்ப  ேவதைனப்ப த்தப்ப கிறாள்?)" என்  ேகட்ேடன். அதற்கு 
(அங்கி ந்த வானவர்கள்), 'இந்தப் ைனைய, அ  பசியால் வா ச் ெசத் வி ம் வைர 
இந்தப் ெபண் கட்  ைவத்தி ந்தாள்" என்  பதிலளித்தனர்.  
 
இந்த அறிவிப்பின் இைடேய, 'அந்தப் ெபண்ைணப் ைன ஒன்  பிறாண் க் 
ெகாண் ந்த ' என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் ெசான்னார்கள் என்  நான் நிைனக்கிறன்" 
என அஸ்மா பின்த்  அபீ பக்ர்(ர ) கூறினார்.  
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42, எண் 2365  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
( ன்ெனா  ச தாயத்ைதச் ேசர்ந்த) ெபண்ெணா த்தி ஒ  ைன(க்குத் ன்பம் தந்த) 
விஷயத்தில் ேவதைனப்ப த்தப்பட்டாள். அந்தப் ைனைய அ  பசியால் த் ச் 
சாகும் வைர அவள் அைடத்  ைவத்தி ந்தாள். அதன் காரணத்தால் அவள் நரகத்தில் 

குந்தாள். அப்ேபா  அல்லாஹ்ேவ மிக அறிந்தவன் - 'நீ அைதக் கட் ைவத்  
அதற்குத் தீனி ேபாட மில்ைல; தண்ணீர் தர மில்ைல; அ  மியி ள்ள  

ச்சிகைளத் தின்  (பிைழத் க்) ெகாள்ளட் ம் என்  அைத அவிழ்த்  விட மில்ைல" 
என்  அல்லாஹ் கூறினான்.  
 
என அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
42, எண் 2366  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஸஹ்ல் இப்  ஸஅத்(ர ) அறிவித்தார்.  
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இைறத் தர்(ஸல்) அவர்களிடம் (பால் நிரம்பிய) பாத்திரம் ஒன்  ெகாண்  
வரப்பட்ட . அப்ேபா , அவர்களின் வலப்பக்கம், மக்களில் குைறந்த வய ைடய 
சி வர் ஒ வர் அமர்ந்தி ந்தார். இடப் பக்கம் தியவர்கள் அமர்ந்தி ந்தனர். நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'சி வேர! தியவர்க க்கு நான் (இைதத்) த வதற்கு நீர் 
அ மதியளிக்கிறீரா?' என்  ேகட்டார்கள். அதற்கு அந்தச் சி வர், 'இைறத் தர் 
அவர்கேள! உங்களிடமி ந்  எனக்கு (நற்ேபறாகக்) கிைடக்கக் கூ ய என் ைடய 
பங்ைக நான் யா க்கும்விட் க் ெகா க்கத் தயாராக இல்ைல" என்ற கூறினார். 
நபி(ஸல்) அவர்கள் அந்தச் சி வ க்ேக அைதக் ெகா த் விட்டார்கள்.  

 
42, எண் 2367  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
என் உயிைரத் தன் ைகயில் ைவத்தி ப்பவன் மீ  ஆைணயாக! (தன் ைடய குளத்தில் 
நீர ந்த விடாமல்) அந்நிய ஒட்டகத்ைத (குளத்தின் உாிைமயாளர்) குளத்தி ந்  
விரட் வைதப் ேபான்  நா ம் (ம ைமயில் சிறப் ப் பாிசாக) எனக்குக் 
கிைடக்கவி க்கும் தடாகத்தி ந்  சில மனிதர்கைள (நீர ந்த விடாமல்) 
விரட் ேவன்.  
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என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
42, எண் 2368  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
(நபி) இஸ்மாயீ ன் தாயா க்கு (ஹாஜரா க்கு) அல்லாஹ் க ைண ாிவானாக! 
'ஸம்ஸம்' நீைர அவர், (பள்ளம் ேதாண்  அைண கட்டாமல்)விட்  விட் ந்தால் - 
(அல்ல  நபியவர்கள் இப்ப ச் ெசான்னார்கள்:) - தண்ணீைரக் ைகயால் அள்ளிக் 
கு க்காமல் இ ந்தி ந்தால் - அ  (நிற்காமல்) ஓ கிற நீேராைடயாக இ ந்தி க்கும். 
(பிறகு) ப  ஜுர்ஹும் குலத்தார் அங்கு வந் , 'உங்கள் இடத்தில் நாங்கள் தங்கி 
வசித் க் ெகாள்ள நீங்கள் அ மதிப்பீர்களா?' என்  (ஹாஜராவிடம்) ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அவர்கள், 'சாி, (தங்கி வசித் க் ெகாள் ங்கள்.) ஆனால், (இந்தத் தண்ணீாில் 
உங்க க்கு எந்த பாக்கியைத ம் இ க்கா " என்  கூறினார்கள். அதற்கு ஜுர்ஹும் 
குலத்தார். 'சாி (அவ்வாேற ஒப் க் ெகாள்கிேறாம்)" என்  கூறினார்கள்.  
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என இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
42, எண் 2369  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 

ன்  ேபர்க டன் ம ைமயில் அல்லாஹ் ேபச ம் மாட்டான்; அவர்கைள 
ஏெற த் ப் பார்க்க ம் மாட்டான் (அவர்கள் வ மா :) (ஒ வன், தன் ெபா ைள 
(அதிக விைலக்கு) விற்பதற்காக (அைதக் ெகாள் தல் ெசய்த ேபா ) வா க்ைகயாளர் 
ெகா க்கும் விைலைய விட அதிக விைல ெகா த்  வாங்கியதாக (ெபாய்) சத்தியம் 
ெசய்தவன் ஆவான். மற்ெறா வன், அஸர் ெதா ைகக்குப் பின் (மக்கள் கூ ம் 
ேநரத்தில்) ஸ் ம் ஒ வாின் ெசல்வத்ைத அபகாித் க் ெகாள்வதற்காகப் 
ெபாய்சத்தியம் ெசய்வதன் ஆவான். இன்ெனா வன், தன் ேதைவக்கு ேமல் 
எஞ்சியி ந்த தண்ணீைர (மக்கள் உபேயாகிப்பைதத்) த த்தவன் ஆவான். 
(ம ைமயில்) அவைன ேநாக்கி, 'உன் கரங்கள் உ வாக்காத தண்ணீாின் மீதத்ைத 
மக்கள் உபேயாகிக்க விடாமல் த த்தைதப் ேபான்ேற இன்  நான் என் ைடய 
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அ ளி ந்  உன்ைனத் த க்கிேறன்" என்  அல்லாஹ் கூ வான்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
42, எண் 2370  3, அத்தியாயம்பாகம்  

நபி(ஸல்) அவர்கள், 'பிரத்திேயகமான ேமய்ச்சல் நிலம் ைவத் க் ெகாள்ள 
அல்லாஹ் க்கும் அவ ைடய த க்கும் தவிர ேவெறவ க்கும் அ மதி இல்ைல" 
என்  கூறினார்கள்.  
 
இைத ஸஅப் இப்  ஜஸ்ஸாமா(ர ) கூறினார் என இப்  அப்பாஸ்(ர ) 
அறிவித்தார்.  
 
"நபி(ஸல்) அவர்கள் (மதீனாவி ந் ) சிறி  ெதாைலவி ள்ள) 'நகீஉ' 
என் மிடத்ைதப் பிரத்திேயக ேமய்ச்சல் நிலமாக ைவத்தி ந்தார்கள். உமர்(ர ), ' 
'ஷரஃப்' மற் ம் 'ரபதா' என் மிடங்கைளப் பிரத்திேயக ேமய்ச்சல் நிலமாக 
ைவத்தி ந்தார்கள் என்  நமக்குச் ெசய்தி கிட் ள்ள " என்  இப்  ஷிஹாப்(ரஹ்) 
கூறினார்.  
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42, எண் 2371  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
குதிைர, ஒ  மனித க்கு (இைறவனிடமி ந் ) நற்பலைனப் ெபற் த் த வதாகும்; 
மற்ெறா  மனித க்குப் (ெபா ளாதாரப்) பா காப்பளிக்கக் கூ யதாகும். இன்ெனா  
மனித க்குப் பாவச் சுைமயாகும். அைத இைறவழியில் பயன்ப த் வதற்காக, 
பசுைமயான ஒ  ெவட்ட ெவளியில் அல்ல  ஒ  ேதாட்டத்தில் ஒ  நீண்ட கயிற்றால் 
கட்  ைவத் ப் பராமாிக்கிற மனித க்கு அ  (இைறவனிடமி ந் ) நற்பலைனப் 
ெபற் த் த ம். அந்த குதிைர, தன்(ைனக் கட் யி க்கும்) கயிற்றின் நீளத்திற்கு ஏற்ப 
எந்த அள  ெதாைலவிற்குப் பசும் ல் ெவளியில் அல்ல  ேதாட்டத்தில் ேம ேமா அந்த 
அளவிற்கு அவ க்கு நன்ைமகள் கிைடக்கும்.  
 
அதன் கயி  அ ந் , அ  ஓாி  ைற குதித்  (அல்ல  ஓாி  ேம கைளக் கடந் ) 
ெசன்றா ம் அத ைடய (குளம்பின்) சுவ களின் அளவிற்கும் அதன் விட்ைடகளின் 
அளவிற்கும் அவ க்கு நன்ைமகள் எ தப்ப ம். அந்த குதிைர ஓர் ஆற்ைறக் கடந்  
ெசல் ம்ேபா  அதி ந்  அ  தண்ணீர் கு த்தால் அதற்குத் தண்ணீர் கட் ம் 
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எண்ணம் அதன் உாிைமயாள க்கு இல்லாமல் இ ந்தா ம் அ  அவர் ெசய்த 
நன்ைமகளின் கணக்கில் எ தப்ப ம். (இவ்விதம் நல்ல ேநாக்கங்க க்காக 
வளர்க்கப்ப ம்.) இந்த குதிைர அவ க்கு (ம ைமயில்) நற்பலன் கிைடப்பதற்குக் 
காரணமாக இ க்கும், இன்ெனா வர், தன் ேதைவகைள நிைற  ெசய்  ெகாள்ளள ம் 
பிறாிடம் ைகேயந் வதி ந்  தன்ைனக் காத் க் ெகாள்ள ம் அைதக்கட் , 
ைவ(த் ப் பராமாி)க்கிறவராவார். ேம ம், அத ைடய பிடாியின் (ஸகாத்ைதச் 
ெச த் ம்) விஷயத்தி ம் (அதனால் தாங்க ந்த ப ைவ மட் ேம) அதன் கின் 
(மீ  சுமத் ம்) விஷயத்தி ம் அல்லாஹ்வின் கட்டைளைய (நிைறேவற்றிட) 
மறக்காதவராவார். இப்ப ப்பட்டவ க்கு அந்த (அவ ைடய) குதிைர 
(வ ைமயி ந்  அவைரக் காக்கும்) திைரயாகும். மற்ெறா வன் ெப ைமக்காக ம் 
பகட் க்காக ம் ஸ் ம்க டன் பைகைம பாராட் வதற்காக ம் அதைனக் கட்  
ைவ(த் ப் பராமாி)க்கிறவன் ஆவான். அதன் (தவறான ேநாக்கத்தின்) காரணத்தால், 
அ  அவ க்குப் பாவச் சுைமயாக ஆம் வி கிற .  
 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் க ைதகைளக் குறித் க் ேகட்கப்பட்ட . அதற்கு அவர்கள், 
'அவற்ைறக் குறித்  எந்த இைறகட்டைள ம் எனக்கு அ ளப்படவில்ைல; 'எவன் 
அ வள ம் நன்ைம ெசய்தி ந்தாேனா அவன் அத(ன் நற்பல)ைனக் கண்  
ெகாள்வான். ேம ம், எவன் அ வள  தீைம ாிந்தி ந்தாேனா அவ ம் அதைன 
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(அதற்கான தண்டைனையக்) கண்  ெகாள்வான்' (தி க்குர்ஆன் 96: 7{8) என் ம் 

இந்த ஒ ங்கிைணந்த, தனித்தன்ைம வாய்ந்த தி க்குர்ஆன் வசனத்ைதத் தவிர" என்  
கூறினார்கள்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
42, எண் 2372  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ைஸத் இப்  கா த்(ர ) கூறினார்.  
 
ஒ வர் அல்லாஹ்வின் தாிடம் வந்  பாைதயில் கண்ெட க்கப்பட்ட (பிறர் 
தவறவிட்ட) ெபா ைளப் பற்றி ேகட்டதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அத ைடய 
ைபைய ம் (அதன் சு க்குக்) கயிற்ைற ம் அறிந்  (பா காத் ) ைவத் க் ெகாள். 
பிறகு ஓராண் க் காலம் அைதப் பற்றி விளம்பரப்ப த் . அதன் உாிைமயாளர் வந்  
(அைத அைடயாளம் ெசால்லக் ேகட் )விட்டால் (அவாிடம் ெகா த்  வி .) 
இல்ைலெயன்றால் நீ வி ம்பியவா  அைதப் பயன்ப த்திக் ெகாள்" என்  
கூறினார்கள். அதற்கு அவர், '(பிறாின்) ெதாைலந்  ேபான ஆ  (நம்மிடம் வந்  
ேசர்ந்தால்...)?' என்  ேகட்க, நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அ  உனக்குச் ெசாந்தமான ; 
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அல்ல  உன் சேகாதர க்குச் ெசாந்தமான ; அல்ல  ஓநாய்க்குச் ெசாந்தமான " 
என்  பதிலளித்தார்கள். அதற்கு அவர், 'ெதாைலந்  ேபான ஒட்டகம் (நம்மிடம் வந்  
ேசர்ந்தால்)?' என்  ேகட்க, நபி(ஸல்) அவர்கள், 'உனக்கும் அதற்கும் என்ன ெதாடர் ? 
அத டன் அதன் தண்ணீர் ைப ம் (குட ம்) அதன் கால் குளம் க ம் உள்ளன. அ  
நீர் நிைலக்குச் ெசன்  நீர் அ ந்திக் ெகாள் ம்; மரத்ைத ேமய்ந்  ெகாள் ம்; அதன் 
உாிைமயாளர் அைதப் பி த் க் ெகாள் ம் வைர. (எனேவ, அதன் ேபாக்கில் 
அைதவிட் வி )" என்  கூறினார்கள்.  

 
42, எண் 2373  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
உங்களில் ஒ வர் கயிற்ைற எ த் ச் ெசன்  விறகுக் கட்  ஒன்ைற (கட் ) எ த்  
வந்த விற்(  சம்பாதிக்)க, அதன் காரணத்தால் அல்லாஹ், அவாின் கத்ைத 
(இழிவி ந் ) காப்பாற்  வதான , அவர் மக்களிடம் ெசன்  யாசகம் ேகட்பைத 
விடச் சிறந்ததாகும். (ஏெனனில், அவ்விதம் அவர்களிடம் ேகட்கும்ேபா ) அவ க்குக் 
கிைடக்க ம் ெசய்யலாம்; கிைடக்காம ம் ேபாகலாம்.  
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என ஸுைபர் இப்  அவ்வாம்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
42, எண் 2374  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
உங்களில் ஒ வர் விறகு (ேசகாித்  அதன்) கட்  ஒன்ைற கில் சுமந்  (விற்கச்) 
ெசல்வ  அவர் ஒ வாிடம் யாசகம் ேகட்பைத விடச் சிறந்ததாகும். ஏெனனில், 
(அப்ப க் ேகட்கும் ேபா ) அவர் இவ க்குக் ெகா க்க ம் ெசய்யலாம்; 
ெகா க்காம ம் ேபாகலாம்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  42, எண் 2375  
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அலீ இப்  அபீ தா ப்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
பத் ப் ேபாாில் கிைடத்த ெபா ட்களில் (என் ைடய பங்காக) அல்லாஹ்வின் 

த டன் ேசர்ந்  கூட்டாக ஒ  திர்ந்த வய ைடய ஒட்டகம் எனக்குக் கிைடத்த . 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் எனக்கு மற்ெறா  (ம்ழட் ) ஒட்டகத்ைத ம் 
ெகா த்தி க்கிறார்கள். ஒ  நாள், அவ்விரண்ைட ம் நான் அன்சாாி ஒ வாின் ட்  
வாச க்க ேக அமரச் ெசய்ேதன். 'இத்கிர்' ல்ைல, விற்பதற்காக அதன் மீ  ஏற்றிக் 
ெகாண்  வர நான் வி ம்பியி ந்ேதன். அப்ேபா  ப  ைக கா குலத்ைதச் ேசர்ந்த 
ெபாற்ெகால்லன் ஒ வன் ( ல் வாங்கி ஏற்றிக் ெகாண்  வர உதவியாக) என் டன் 
இ ந்தான். ◌ஃபாத்திமாைவ மணம் ாிந்த வலீமா வி ந்திற்காக அந்தப் ல் விற்ற 
பணத்ைதப் பயன்ப த்த நான் நா யி ந்ேதன். (நான் என் ஒட்டகத்ைத வாச ல் அமரச் 
ெசய்தி ந்த) அந்த ட் ல் (என் சிறிய தந்ைத) ஹம்ஸா இப்  அப்தில் த்த ப் ம  
கு த் க் ெகாண் ந்தார். அவ டன் ஓர் அ ைமப் பாடம் ம் இ ந்தாள். அவள், 
'ஹம்ஸாேவ! இந்த திர்ந்த, ப த்த ஒட்டகங்கைளக் ெகான்  (உங்கள் 
வி ந்தாளிக க்குப் பாிமாறி) வி ங்கள்" என்  பா னாள். உடேன ஹம்ஸா அவர்கள் 
அந்த இரண்  ஒட்டகங்களின் மீ ம் பாய்ந்  அவற்றின் திமில்கைள ெவட்  
இ ப்ைபக் கிழித்தார்கள். பிறகு அவற்றின் ஈரல் குைலகைள ெவளிேய எ த்தார்கள். 
அ வ ப் ட் ய அந்த பயங்கரக் காட்சிைய கண்ேடன். உடேன, நபி(ஸல்) 
அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபா  அங்கு நபி(ஸல்) அவர்களிடம் நடந்த 
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(நிகழ்ச்சியின்) ெசய்திையக் கூறிேனன். உடேன அவர்கள், ைஸத் இப்  ஹாாிஸா 
அவர்க டன் றப்பட்டார்கள். அவர்க டன் நா ம் ெசன்ேறன். ஹம்ஸா 
அவர்களிடம் ெசன்  தம் ேகாபத்ைத நபி(ஸல்) அவர்கள் ெவளிப்ப த்தினார்கள். 
ஹம்ஸா அவர்கள் தங்களின் பார்ைவைய உயர்த்தி, 'நீங்கள் என் ன்ேனார்களின் 
அ ைமகள் தாேம?' என்  கூறினார்கள். இைதக் ேகட் நபி(ஸல) அவர்கள், 
அவர்கைளவிட்  அப்ப ேய (தி ம்பாமல்) பின்ேனாக்கி நடந்  வந்  ெவளிேயறி 
வந் விட்டார்கள். இந்த நிகழ்ச்சி ம பானம் தைட ெசய்யப்ப வதற்கு ன்  நடந்த .  
 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒ வரான இப்  ஜுைரஜ்(ரஹ்) கூறினார்.  
 
நான் அறிவிப்பாளர் இப்  ஷிஹாப்(ரஹ்) அவர்களிடம், 'திமில்களின் 
இைறச்சிைய மா (ஹம்ஸா(ர )) எ த்தார்?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 
'ஆம், அவ்விரண் ன் திமில்கைள ம் அவர் ெவட்  எ த் ச் ெசன்றார்" என்  
கூறினார்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  42, எண் 2376  
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அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் பஹ்ைர ைடய தாிசு நிலங்கைள (அன்சாாிக க்கு) வ வாய் 
மானியமாகத் தர வி ம்பினார்கள். அதற்கு அன்சாாிகள், '(இைறத் தர் அவர்கேள!) 
நீங்கள் எங்க க்கு வ வாய் மானியம் வழங்குவைதப் ேபான்ேற எங்கள் ஹாஜிர் 
சேகாதரர்க க்கும் வ வாய் மானியம் வழங்காத வைர (நாங்கள் அவற்ைற ஏற் க் 
ெகாள்ள மாட்ேடாம்)" என்  கூறினார். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், '(அன்சாாிகேள!) 
எனக்குப் பின் (சிறி  காலத்திற்குள்ளாகேவ ஆட்சியதிகாரத்தில்) உங்கைள விடப் 
பிற க்கு ன் ாிைம தரப்ப வைத நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். எனேவ, என்ைன 
(ம ைமயில்) நீங்கள் சந்திக்கும் (காலம்) வைர ெபா ைமையக் கைடப் பி ங்கள்" 
என்றார்கள்.  

 
42, எண் 2377  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் அன்சாாிக க்கு, பஹ்ைர ைடய நிலங்கைள வ வாய் 
மானியமாக வழங்கிட அவர்கைள அைழத்தார்கள். அதற்கு அவர்கள், 'இைறத் தர் 
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அவர்கேள! அப்ப  நீங்கள் (எங்க க்கு) வ வாய் மானியம் வழங்குவதாயி ந்தால் 
எங்க ைடய குைறஷிச் சேகாதரர்க க்கும் அேத ேபான்  எ திக் ெகா ங்கள்" என்  
ேகட்டார்கள். ஆனால், (அைனவ க்கும் வ வாய் மானியம் த கிற அள க்கு) மானிய 
நிலங்கள் (அல்ல  நிலவாி லமாகக் கிைடக்கும் நிதிகள்) நபி(ஸல்) அவர்களிடம் 
இ க்கவில்ைல. எனேவ, நபி(ஸல்) அவர்கள், 'எனக்குப் பின்னால் (சிறி  
காலத்திற்குள்ளாகேவ, ஆட்சியதிகாரத்தில்) உங்கைள விட மற்றவர்க க்கு 

ன் ாிைம வழங்கப்ப வைத நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். எனேவ, என்ைன (ம ைமயில்) 
நீங்கள் சந்திக்கும் வைர ெபா ைமையக் ைகக்ெகாள் ங்கள்" என்  கூறினார்கள்.  

 

கடன்

 
43, எண் 2385  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஜாபிர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் நபி(ஸல்) அவர்க டன் ஒ  ேபாாில் கலந்  ெகாண்ேடன். நபி(ஸல்) அவர்கள் 
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என்னிடம், 'உன் ஒட்டகத்ைதப் பற்றி என்ன க கிறாய்? அைத நீ விற்பாயா?' என்  
ேகட்டார்கள். அதற்கு நான், 'ஆம் (விற்  வி கிேறன்)" என்  ெசான்ேனன். அவ்வாேற 
நபி(ஸல்) அவர்க க்ேக அைத விற்  விட்ேடன். நபி(ஸல்) அவர்கள் மதீனா வந்  
ேசர்ந்த டன் ம நாள் நான் அவர்களிடம் ஒட்டகத் டன் ெசன்ேறன். அவர்கள் அதன் 
விைலைய எனக்குக் ெகா த் விட்டார்கள்.  

 
43, எண் 2386  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அஃமஷ்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் இப்ராஹீம் நகயீ(ரஹ்) அவர்களிடம் 'ஸலம்' ைறயில் (பிறகு பணம் 
த வதாகக் கூறி) ெபா ைள வாங்கும்ேபா  அைடமானம் ைவப்ப  குறித் ப் 
ேபசிேனாம். அதற்கு அவர்கள் ெசான்னார்கள்.  
 
ஆயிஷா(ர ) அவர்களிடமி ந்  எனக்கு அஸ்வத்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ஒ  தனிடம் குறிப்பிட்ட தவைண(யில் பணம் த வதாகக்) கூறி 
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உண  தானியத்ைத வாங்கினார்கள். அவனிடம் (அதற்காக) இ ம் க் கவசம் ஒன்ைற 
அைடமானம் ைவத்தார்கள்.  

 
43, எண் 2387  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
எவன் மக்களின் பணத்ைத (அல்ல  ெபா ட்கைளத்) தி ப்பிச் ெச த் ம் 
எண்ணத் டன் கடன் வாங்குகிறாேனா அவன் சார்பாக அல்லாஹ்ேவ அதைனத் 
தி ப்பிச் ெச த் வான். எவன் தி ப்பிச் ெச த் ம் எண்ணமின்றி அைத (ஏமாற்றி) 
அழித்  வி ம் எண்ணத் டன் கடன் வாங்குகிறாேனா அல்லாஹ் ம் அவைன அழித்  
வி வான்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  43, எண் 2388  

ghfk;-3 43.fld

Visit: www.tamilislam.webs.com



அ  தர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் நபி(ஸல்) அவர்க டன் இ ந்ேதன். அவர்கள் உஹு  மைலையப் 
பார்த்தேபா , 'இந்த மைல எனக்காகத் தங்கமாக மாற்றப்பட் , அதி ந்  
ஒேரெயா  தீனா ம் கூட என்னிடம் ன்  நாள்க க்கு ேமல் தங்கியி ப்பைத நான் 
வி ம்ப மாட்ேடன்; கடைன அைடப்பதற்காக நான் எ த்  ைவக்கிற தீனாைரத் தவிர' 
என்  கூறினார்கள். பிறகு, '(உலகில் ெசல்வம்) அதிகமானவர்கள்தாம் (ம ைமயில் 
நற்பலன்) குைறந்தவர்கள்; '(என்) ெசல்வத்ைத இப்ப ெயல்லாம் ெசல  ெசய் ங்கள்' 
என்  கூறிய( டன் அவ்வாேற ெசல ம் ெசய்த)வைனத் தவிர .. (இந்த இடத்தில் 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒ வரான) அ  ஷிஹாப்(ரஹ்), 'இப்ப ெயல்லாம்' என்பதற்கு 
விளக்கமாக ன் பக்கமாக ம், வலப் பக்கமாக ம், இடப் பக்கமாக ம் ைசைக 
ெசய்தார்கள்... ஆனால், 'அப்ப ப்பட்டவர்கள் (எண்ணிக்ைகயில்) குைறவானவர்கேள" 
என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறிவிட் , 'நீ இங்ேகேய இ " என்  ெசால் , சிறி  ரம் 

ன்னால் ெசன்றி ப்பார்கள். அதற்குள் நபி(ஸல்) அவர்க டன் யாேரா 
உைரயா வைதப் ேபான் ) ஏேதா ஒ  குரைலக் ேகட்ேடன். ஆனால், நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'நான் தி ம்பி வ ம் வைர நீ இங்ேகேய இ " என்  கூறிய ம் என் 
நிைன க்கு வந்த . நபி(ஸல்) அவர்கள் தி ம்பிவந்தேபா  நான், 'இைறத் தர் 
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அவர்கேள! நான் ேகட்ட குரல் என்ன?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'(நீங்கள் அந்தக் குரைலச்) ெசவி ற்றீர்களா?' என்  ேகட்டார்கள். நான் 'ஆம்" 
என்ேறன். இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: என்னிடம் ஜிப்ாீல்(அைல) 
அவர்கள் வந் , 'உன் ச தாயத்தில் அல்லாஹ் க்கு எதைன ம் இைணைவக்காமல் 
(வாழ்ந் ) மரணமைடந்  வி கிறவர் ெசார்க்கம் குவார்" என்  கூறினார்கள். நான், 
'இப்ப  இப்ப ெயல்லாம் ெசய்த வ மா (விபச்சாரக் குற்ற ம், தி ட் க் குற்ற ம் 

ாிந்தவ மா) ெசார்க்கம் குவார்?' என்  ேகட்ேடன்.  
 
ஜிப்ாீல்(அைல) அவர்கள், 'ஆம், (அவ ம் ெசார்க்கம் குவார்)" என்  பதிலளித்தார்கள்.  

 
43, எண் 2389  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
உஹு  மைல அளவிற்கு என்னிடம் தங்கம் இ ந்தா ம் அதி ந்  சிறி  என்னிடம் 
(எஞ்சி) இ க்கும் நிைலயில் என் மீ  ன்  நாள்கள் கழிவ  கூட எனக்கு மகிழ்ச்சி 
அளிக்கா ; கடைன அைடப்பதற்காக நான் (அதி ந் ) எ த்  ைவக்கும் சிறிதள  
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(தங்கத்ைதத்) தவிர.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
43, எண் 2390  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ வர் அல்லாஹ்வின் தாிடம், அவர்க க்குத் தான் ெகா த்த (ஒட்டகத்)ைதக் 
தி ப்பித் த ம்ப  ேகட்டார். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்களிடம் அந்த மனிதர் 
க ைமயாகப் ேபசினார். எனேவ, நபித் ேதாழர்கள் அவைர தண் க்க வி ம்பினார்கள், 
அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் தம் ேதாழர்கைள ேநாக்கி, '(அவைர தண் க்க 
ேவண்டாம்;)விட்  வி ங்கள்; ஏெனனில், ஒ வர் தனக்குக் கடன் தர ேவண் யவாிடம் 
க ைமயாகச் ேபச உாிைம ண் . அவ க்காக ஓர் ஒட்டகத்ைத வாங்கி அவாிடேம 
ெகா த்  வி ங்கள்" என்  கூறினார்கள்.  
 
நபித்ேதாழர்கள், 'அவ க்குத் தர ேவண் ய ஒட்டகத்தின் வயைத விட அதிக வயைத 
உைடய ஒட்டகம்தான் எங்களிடம் இ க்கிற " என்  கூறினார்கள். அதற்கு நபி(ஸல்) 
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அவர்கள், 'அைதேய வாங்கி அவ க்குக் ெகா த்  வி ங்கள். ஏெனனில், நல்ல 
ைறயில் கடைனத் தி ப்பிச் ெச த் கிறவேர உங்களில் சிறந்தவர்" என்  

கூறினார்கள்.  

 
43, எண் 2391  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ஒ வர் மரணித் விட்டார். அவாிடம் (கப்ாில் ைவத் ), 'நீ (உலகில் என்ன 
(நன்ைமையச்) ெசால்  (ெசய் ) வந்தாய்?' என்  ேகட்கப்பட்ட . அதற்கு அவர், 
'நான் மக்களிடம் ெகா க்கல் வாங்கல் ெசய்  வந்ேதன். கடன் ெதாைகைய வசூல் 
ெசய் ம்ேபா  வசதி உள்ளவ க்கு அவகாசம் ெகா த்  வந்ேதன். வசதியற்றவைர 
மன்னித்  (அவாின் கடைனத் தள் ப  ெசய் ) வந்ேதன்" என்  கூறினார். (அவாின் 
இந்த நற்ெசயல் அங்கீகாிக்கப்பட் ) அவ க்கு மன்னிப்  அளிக்கப்பட்ட .  
 
என ஹுைதஃபா(ர ) அறிவித்தார்.  
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43, எண் 2392  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஒ வர் தன்னிடம் நபி(ஸல்) அவர்கள் கடனாகப் ெபற்றி ந்த ஒட்டகத்ைதத் தி ப்பிச் 
ெச த் ம்ப  ேகட்க வந்தார். நபி(ஸல்) அவர்கள் (தம் ேதாழர்கைள) ேநாக்கி, 
'அவ க்குக் ெகா த்  வி ங்கள்" என்  கூறினார்கள். அதற்குத் ேதாழர்கள், 'அவ க்கு 
நீங்கள் தர ேவண் ய ஒட்டகத்தின் வயைத விட அதிக வய ைடய ஒட்டகம்தான் 
எங்களிடம் உள்ள " என்  கூறினர். இைதக் ேகட்ட அம்மனிதர், '(என் உாிைமைய) 
நிைறவாக எனக்கு அளித்தீர்கள். அல்லாஹ் உங்க க்கும் நிைறவாக அளிக்கட் ம்" 
என்  கூறினார். உடேன, இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 'அவ க்கு (வய  அதிகமான) 
அந்த ஒட்டகத்ைதேய ெகா த்  வி ங்கள். ஏெனனில், (தான் வாங்கிய கடைன) 
அழகிய ைறயில் தி ப்பிச் ெச த் கிறவேர மக்களில் சிறந்தவராவார்" என்  
கூறினார்கள்.  

 
43, எண் 2393  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் (தாம் கடனாக வாங்கிய) ஒ  குறிப்பிட்ட வய ைடய ஒட்டகத்ைத 
ஒ  மனித க்குத் தி ப்பிச் ெச த்த ேவண் யி ந்த . (ஒ  ைற) அம்மனிதர் தன் 
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ஒட்டகத்ைதத் தி ப்பித் த மா  ேகட்  நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார். நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'அவ க்குக் ெகா ங்கள்" என்  (தம் ேதாழர்களிடம்) கூறினார்கள். 
ேதாழர்கள் அந்த மனித க்குச் ேசர ேவண் ய சி  வய ைடய ஒட்டகத்ைதத் 
ேத னார்கள். ஆனால், அதிக வய ைடய ஒட்டகம்தான் அவர்க க்குக் கிைடத்த . 
நபி(ஸல்) அவர்கள், '(அைதேய) அவ க்குக் ெகா த்  வி ங்கள்" என்  கூறினார்கள். 
அந்த மனிதர், 'நீங்கள் எனக்கு நிைறவாக அளித்தீர்கள். அல்லாஹ் உங்க க்கும் 
நிைறவாக அளிப்பானாக!" என்றார். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'உங்களில் சிறந்தவர், தான் 
வாங்கிய கடைன அழகிய ைறயில் தி ப்பிச் ெச த் பவேர" என்  கூறினார்கள்.  

 
43, எண் 2394  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஜாபிர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாச ல் இ ந்தேபா  நான் அவர்களிடம் ெசன்ேறன். 
..." ற்பகல் ேநரத்தில் ெசன்ேறன்" என்  ஜாபிர்(ர ) கூறினார் என நிைனக்கிேறன்" 
என்  அறிவிப்பாளர்களில் ஒ வரான மிஸ்அர்(ரஹ்) கூறினார். நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'இரண்  ரக்அத் கள் ெதா ராக!" என்  கூறினார்கள். என்னிடம் வாங்கிய ஒ  
கடைன அவர்கள் தி ப்பிச் ெச த்த ேவண் யி ந்த . (நான் ெதா  த்த பின்) 
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எனக்குத் தர ேவண் ய கடைனத் தி ப்பிச் ெச த்திய டன் எனக்கு அதிகமாக ம் 
ெகா த்தார்கள்.  

 
43, எண் 2395  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஜாபிர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
என் தந்ைதயார் உஹு ப் ேபாாின்ேபா , அவாின் மீ  கடன் இ ந்த நிைலயில் 
(ஷஹீதாகக்) ெகால்லப்பட் விட்டார்கள். கடன் ெகா த்தவர்கள் தம் உாிைமகைளக் 
ேகட் க் க ைம காட் னார்கள். உடேன, நான் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். 
(விஷயத்ைதக் கூறிேனன்.) நபி(ஸல்) அவர்கள் கடன் ெகா த்தவர்களிடம் என் 
ேதாட்டத்தின் ேபாீச்சம் பழங்கைள (கட க்குப் பகரமாக) ஏற் க் ெகாண்  என் 
தந்ைதைய மன்னித்  (மீதிக் கடைனத்) தள் ப  ெசய்  வி ம்ப  ேகட் க் 
ெகாண்டார்கள். (அவ்வா  ெசய்ய) அவர்கள் ம த் விட்டனர். எனேவ, அவர்க க்கு 
அந்தப் ேபாீச்சம் பழங்கைள நபி(ஸல்) அவர்கள் ெகா க்கவில்ைல. மாறாக, 'நாம் 
உன்னிடம் காைலயில் வ ேவாம்" என்  கூறினார்கள். பிறகு காைலயில் என்னிடம் 
வந்தார்கள். ேபாீச்ச மரங்களிைடேய சுற்றி வந் , அவற்றின் கனிகளில் பரக்கத் க்காக 
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(அ ள் வளத்திற்காக) பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு, நான் அவற்ைறப் பறித் க் கடன் 
ெகா த்தவர்களின் கடன்கைளெயல்லாம் தி ப்பிச் ெச த்திேனன். ( க் கடைன ம் 
தீர்த்த பின் ம்) அதன் கனிகள் எங்க க்கு மீதமாம்விட்டன.  

 
43, எண் 2396  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஜாபிர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
என் தந்ைதயார் (உஹு ப் ேபாாில் ஷஹீதாக) மரணித் விட்டார்கள்; ஒ  த க்கு 
அவர் (தி ப்பிச் ெச த்த ேவண் ய (கடனாக) ப்ப  வஸக்கு (கனி)கைள என் 
ெபா ப்பில்விட் விட் ச் ெசன்றார்கள். அைதத் தி ப்பிச் ெச த்த எனக்கு அவகாசம் 
தர ம த் விட்டார். எனக்காக (கால அவகாசம் ேகட் ) அந்த தாிடம் பாிந் ைர 
ெசய் ம்ப  அல்லாஹ்வின் தாிடம் நான் ேகட் க் ெகாண்ேடன். இைறத் தர்(ஸல்), 
அந்த தாிடம் வந்  அவ க்குச் ேசரேவண் ய கட க்குப் பகரமாக என் ேபாீச்சந் 
ேதாப்பின் கனிகைள எ த் க் ெகாள் ம்ப  ேகட் க் ெகாண்டார்கள். அந்த தர் 
(அவ்வா  எ த் க் ெகாள்ள) ம த் விட்டார்.  
 
எனேவ, இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் ேபாீச்சந் ேதாட்டத்தில் குந்  அதன் 
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மரங்க க்கிைடேய நடந்தார்கள். பிறகு என்னிடம், 'அவ க்குப் பறித் க் ெகா . 
அவ க்குச் ேசர ேவண் யைத நிைறவாகக் ெகா " என்  கூறினார்கள். நான் 
இைறத் தர்(ஸல்) தி ம்பிச் ெசன்ற பிறகு, ேபாீச்சங் கனிகைளப் பறித்  அந்த 

த க்கு ப்ப  வஸக்குகைள ம் (நிைறவாகக்) ெகா த்  விட்ேடன். அதற்குப் 
பிறகும் எனக்குப் பதிேன  வஸக்குகள் (அள க்குப் ேபாீச்சங் கனிகள்) மீதமாயின. 
பின்னர், நான் நடந்தைதத் ெதாிவிப்பதற்காக அல்லாஹ்வின் தாிடம் வந்தேபா , 
அவர்கள் அஸர் ெதா ைக ெதா  ெகாண் ப்பைதக் கண்ேடன். அவர்கள் (ஸலாம் 
ெகா த் த்) தி ம்பிய ம் ேபாீச்சங் கனிகளின் மீ ப்பட் விட்டைத அவர்களிடம் 
நான் ெதாிவித்ேதன். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'இச்ெசய்திைய கத்தாபின் குமாராிடம் 
(உமாிடம்) ெதாிவி" என்  கூறினார்கள். எனேவ, நான் உமர்(ர ) அவர்களிடம் 
ெசன்  அைதத் ெதாிவித்த ம் உமர்(ர ), 'இைறத் தர் அந்தப் ேபாீச்ச 
மரங்க க்கிைடேய நடந்  ெசன்றேபாேத, அவற்றில் பரக்கத்  (அ ள் வளம்) 
வழங்கப்ப ம் என்  அறிந்  ெகாண்ேடன்" என்  கூறினார்கள்.  

 
43, எண் 2397  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
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இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் ெதா ைகயில் பிரார்த்திக்கும்ேபா , 'இைறவா! 
பாவத்தி ந் ம், கடனி ந் ம் உன்னிடம் பா காப் த் ேத கிேறன்" என்  
கூ வார்கள். (இைதச் ெசவி ற்ற) ஒ வர் நபி(ஸல்) அவர்களிடம், 'இைறத் தர் 
அவர்கேள! தாங்கள் கடன்ப வதி ந்  இவ்வள  அதிகமாகப் பா காப்பத் 
ேத வதற்குக் காரணம் என்ன?' என்  ேகட்டதற்கு நபி(ஸல) அவர்கள், 'மனிதன் 
கடன்ப ம்ேபா  ெபாய் ேபசுகிறான்; வாக்கு தி தந்  (அதற்கு) மா  ெசய்கிறான்" 
என்  பதிலளித்தார்கள்.  

 
43, எண் 2398  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
 
ஒ வர் (மரணமைடந் ) ஒ  ெசல்வத்ைதவிட் ச் ெசன்றால் அ  அவாின் 
வாாிசுக க்குாியதாகும். ஒ வர் (தன்ைனத் தவிர ேவ  திக்கற்ற) தன் மனiவி 
மக்கைளவிட் ச் ெசன்றால் அவர்கைளப் பராமாிப்ப  நம் ைடய ெபா ப்பாகும்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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43, எண் 2400  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
வசதி ள்ளவர் (தன் கடைன அைடக்காமல் கடன் ெகா த்தவாிடம் தவைண ெசால் ) 
தள்ளிப் ேபா வ  அநியாயமாகும்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
43, எண் 2401  3, அத்தியாயம்பாகம்  

நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ஒ வர் வந் , தான் ெகா த்த கடைனத் தி ப்பிக் ேகட்டார். 
அப்ேபா , அவர் சற்  க ைமயான வார்த்ைதகைளப் ேபசினார். இைதக் கண்ட 
நபித்ேதாழர்கள் வ த்தப்பட்டனர். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள் அவைர விட் வி ங்கள் 
ெபா க்குாியவர் ேபசுவதற்கு உாிைம ண் " என்  கூறினார்கள்" என அ  
ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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43, எண் 2402  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ஒ வர் திவாலான ஒ  மனிதாிடம் தன் ெபா ைள அப்ப ேய (ெகா த்தேபா  

இ ந்தப ேய) காண்பாராயின், அைத எ த் க் ெகாள்ள மற்ற கடன்காரர்கைள விட4 
அவ க்ேக அதிக உாிைம இ க்கிற .  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
43, எண் 2403  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஜாபிர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ வர், தான் இறந்த பிறகு தன் ைடய ஓர் அ ைம வி தைலயாகிக் ெகாள்ளட் ம் 
என்  கூறியி ந்தார். நபி(ஸல்) அவர்கள் (அந்த அ ைமையக் காட் ), 'இவைர யார் 
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என்னிடத்தி ந்  வாங்கிக் ெகாள்வ ?' என்  ேகட்டார்கள். ஐம் இப்  
அப்தில்லாஹ்(ர ) அவ்வ ைமைய வாங்கினார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள் அந்த 
அ ைமக்கான விைலைய வாங்கி அந்த அ ைமயின் எஜமானிடம் 
ெகா த் விட்டார்கள்.  
 
ஒ  குறிப்பிட்ட தவைணயில் தி ப்பிச் ெச த் ம்ப  கூறி கடன் ெகா ப்பதில் 
தவறில்ைல; கடனாளி கடன் ெகா த்தவ க்கு அவர் ெகா தத திர்ஹம்கைள விட 
உயர்தரமானைதக் ெகா த்தா ம் சாிேய! ஆனால் கடன்காரர், அவ்விதம் தி ப்பிச் 
ெச த் ம்ேபா  உயர் தரமானைதத் தரேவண் ெமன்  (கடனாளிக்கு) 
நிபந்தைனயிட் க் கூடா " என்  இப்  உமர்(ர ) கூறினார்.  

 
43, எண் 2404  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் ப  இஸ்ராயீல் ச தாயத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ வைர 
நிைன  கூர்ந்தார்கள். அவர், தம் ச தாயத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ  மனிதாிடம் கடன் 
ேகட்டார். அந்த மனித ம் ஒ  குறிப்பிட்ட தவைணயில் தி ப்பிச் ெச த்தி 
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விடேவண் ம் என் ம் நிபந்தைன டன் அவ க்குக் கடன் ெகா த்தார்...  
 
(இ  ன்ேப கிதா ல் கஅபாலாவில் ெசன் விட்ட .)  

 
43, எண் 2405  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஜாபிர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(என் தந்ைத) அப் ல்லாஹ் அவர்கள் (உஹு ப் ேபாாில் ஷஹீதாகக்) 
ெகால்லப்பட்டார்கள். அவர்கள் (மரணிக்கும் ேபா ) பல குழந்ைத குட் கைள ம் 
கடைன ம்விட் ச் ெசன்றார்கள். எனேவ, (அந்தக் கட க்கு நான் ெபா ப்பாளியான 
காரணத்தால்) என் தந்ைதயின் கடனி ந்  சிறிதள  தள் ப  ெசய்  (குைறத் ) 
வி ம்ப  கடன்காரர்களிடம் நான் ேகட் க் ெகாண்ேடன். அவர்கள் (சிறிதள ம் 
தள் ப  ெசய்ய) ம த் விட்டார்கள். எனேவ, நான் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்  
கடன் காரர்களிடம் எனக்காகப் பாிந் ைர ெசய் ம்ப  ேகட்ேடன். (நபியவர்கள் 
அவ்வாேற பாிந் ைர ெசய் ம்) அவர்கள் (சிறிதள ம் தள் ப  ெசய்ய) 
ம த் விட்டனர். எனேவ, நபி(ஸல்) அவர்கள், 'உங்கள் ேபாீச்சங் கனிகளின் 
ஒவ்ெவா  வைகைய ம் தனித் தனியாகப் பிாித்  ைவ ங்கள். 'இத்க் இப்  ைஸத்' 
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என் ம் உயர் ரகப் ேபாீச்சம் பழத்ைத ஒ  பக்க ம் 'லீன்' என் ம் தாழ்ந்த ரகப் 
ேபாீச்சம் பழத்ைத ஒ  பக்க ம் 'அஜ்வா' என் ம் சிறப்  ரகப் ேபாீச்சம் பழத்ைத 
இன்ெனா  பக்க ம் தனித்தனியாக எ த்  ைவ ங்கள். பின்னர் கடன் காரர்கைள 
வரவைழ ங்கள். பிறகு, நான் உங்களிடம் வ கிேறன்" என்றார்கள். நான் அவர்கள் 
கூறியப ேய ெசய்ேதன். பிறகு நபி(ஸல்) அவர்கள் வந்  ேபாீச்ச குவியல்களின் 
அ ேக அமர்ந்  ெகாண்  (கடன்காரர்) ஒவ்ெவா வ க்கும் அளந்  
ெகா க்கலானார்கள். இ தியில், நிைறவாக (அைனவ க்கும்) ெகா த்  

த்தார்கள். ேபாீச்சம் பழக்குவியல் யா ைடய கர ம் படாதைதப் ேபான்  ன் 
பி ந்தைதப் ேபான்ேற (சற் ம் குைறயாமல்) அப்ப ேய இ ந்த .  

 
43, எண் 2406  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஜாபிர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(ேபாீச்ச மரங்க க்குத் தண்ணீர் இைறக்கும்) எங்கள் ஒட்டகம் ஒன்றின் மீ  
வாகனித்தவனாக நபி(ஸல்) அவர்க டன் ஒ  ேபாாில் நான் கலந்  ெகாண்ேடன். 
(தி ம்பி வ ைகயில்) திடீெரன ஒட்டகம் கைளப்பைடந்  என் டன் 
பின்தங்கிவிட்ட . நபி(ஸல்) அவர்கள் அதன் பின்பகுதியில் அைறந் , 'இைத எனக்கு 
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நீ விற் வி . மதீனா ெசன்  ேச ம்வைர இதன் மீ  சவாாி ெசய்  நீ வரலாம்" என்  
கூறினார்கள். நாங்கள் மதீனாைவ ெந ங்கியேபா , 'இைறத் தர் அவர்கேள! 
சமீபத்தில்தான் தி மணம் நடந்த " என்  கூறி, நான் என் ட் ற்குச் ெசல்ல அ மதி 
ேகட்ேடன். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'யாைர மணம் த்தாய்? கன்னிப் 
ெபண்ைணயா? வாழ்ந்த அ பவ ள்ள (விதைவயான அல்ல  விவாகரத்  ெபற்ற) 
ெபண்ைணயா?' என்  ேகட்டார்கள். நான், 'வாழ்ந்த அ பவ ள்ள ெபண்ைணேய 
மண த்ேதன். (ஏெனனில்,) என் தந்ைத அப் ல்லாஹ் அவர்கள் (உஹு ப் ேபாாில் 
ஷஹீதாகக்) ெகால்லப்பட் விட்டார்கள்; (என் சேகாதாிகளான) சி  ெபண் 
குழந்ைதகைளவிட்  சிட் ச் ெசன்றார்கள். அவர்க க்குக் கல்வி கற் க் 
ெகா ப்பதற்காக ம் ஒ க்கம் கற்பிப்பதற்காக ம் வாழ்ந்த அ பவ ள்ள ஒ  
ெபண்ைணேய நான் மண த் க் ெகாண்ேடன்" என்  கூறிேனன். பிறகு நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'உன் ட்டாாிடம் ேபா!" என்  கூறினார்கள். நான் ட் ற்குச் ெசன்  என் 
தாய்மாமனிடம் ஒட்டகத்ைத விற் விட்டைதக் கூறிேனன். அதற்கு அவர்கள் என்ைனக் 
குைற கூறினார்கள். எனேவ, நான் ஒட்டகம் கைளத்  விட, நபி(ஸல்) அவர்கள் அைதப் 
(பின்பக்கத்தில்) அைறந்தைத ம் கூறிேனன். நபி(ஸல்) அவர்கள் மதீனா வந்  
ேசர்ந்தேபா  நான் காைல ேநரத்தில் ஒட்டகத் டன் அவர்களிடம் ெசன்ேறன். 
அவர்கள் ஒட்டகத்தின் விைலைய ம் எனக்குக் ெகா த் , ஒட்டகத்ைத ம் (எனக்ேக) 
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ெகா த் விட்டார்கள். ேம ம், மக்க க்குப் ேபார்ச் ெசல்வங்கைள வழங்கும்ேபா  
அதில் என் ைடய பங்ைக ம் (எனக்குக்) ெகா த்தார்கள்.  

 
43, எண் 2407  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ வர் நபி(ஸல்) அவர்களிடம், 'நான் வியாபாரத்தில் (அ க்க ) ஏமாற்றப்பட்  
வி கிேறன்" என்  கூறினார். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நீ வியாபாரம் 
ெசய் ம்ேபா  (ஒ  ெபா ைள வாங்கும்ேபா  அல்ல  விற்கும் ேபா ) 'ேமாச  
கூடா ' என்  ெசால்" என்றார்கள். அதற்குப் பிறகு, அந்த மனிதர் அவ்வாேற கூறிக் 
ெகாண் ந்தார்.  

 
43, எண் 2408  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
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(ெபற்ெற த்த) தாய்மார்க க்குத் ன்பம் த வைத ம், ெபண் குழந்ைதகைள 
உயி டன் ைதப்பைத ம் (நிைறேவற்றக் கடைமப்பட் ள்ள பிற மனிதர்களின் 
உாிைமகைள) நிைறேவற்றாம ப் பைத ம் பிறாின் ெசல்வத்ைத (அநியாயமாக) 
அபகாித் க் ெகாள்வைத ம் ேதைவயற்ற ண் ேபச்சகள் ேபசுவைத ம் அதிகமாக 
ேகள்விகள் ேகட்பைத ம், ெசல்வத்ைத ணாக்குவைத ம் நிச்சயமாக அல்லாஹ் 
உங்க க்கு ஹராமாக (விலக்கப்பட்டதாக) ஆக்கி ள்ளான்.  
 
என கீரா இப்  ஷுஅபா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
43, எண் 2409  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
உங்களில் ஒவ்ெவா வ ம் ெபா ப்பாளாராவார். தன் ெபா ப் க்கு உட்பட்டைவ 
பற்றி அவர் விசாாிக்கப்ப வார். ஆட்சித் தைலவ ம் ெபா ப்பாளேர. தன் கு மக்கள் 
பற்றி அவர் விசாாிக்கப்ப வார். ஆண்மகன் (கு ம்பத் தைலவன்) தன் மைனவி 
மக்களின் ெபா ப்பாளன் ஆவான். தன் ெபா ப் க்கு உட்பட்டவர்கள் பற்றி அவன் 
விசாாிப்ப வான். ெபண் (மைனவி), தன் கணவனின் ட் ற்குப் 
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ெபா ப்பாளியாவாள். தன் ெபா ப் க்கு உட்பட்டைவ குறித்  அவள் 
விசாாிக்கப்ப வாள். பணியாள், தன் எஜமானின் உைடைமக க்குப் 
ெபா ப்பாளியாவான். அவ ம் தன் ெபா ப் க்கு உட்பட்டைவ குறித்  
விசாாிக்கப்ப வான்.  
 
"இைவயைனத்ைத ம் நபி(ஸல்) அவர்களிடமி ந்  ேகட்ேடன்" என்  கூறிவிட்  
இப்  உமர்(ர ) ேம ம் கூறினார்கள்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள், 'மனிதன் தன் தந்ைதயின் ெசல்வத்திற்கும் ெபா ப்பாளன் ஆவான். 
அ  குறித் ம் அவன் விசாாிக்கப்ப வான். எனேவ, நீங்கள் ஒவ்ெவா வ ம் (ஏேத ம் 
ஒ  விஷயத்திற்குப்) ெபா ப்பானவர்கேள. நீங்கள் ஒவ்ெவா வ ம் உங்கள் 
ெபா ப் க்கு உட்பட்டைவ குறித்  விசாாிக்கப்ப ர்கள்" என் ம் கூறினார்கள் என 
நான் நிைனக்கிேறன்.  
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வழக்குகள் ( ைறயீ கள்), தகரா கள்
 

44, எண் 2410  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அப் ல்லாஹ் இப்  மஸ் த்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"ஒ வர் (தி க்குர்ஆனின்) ஒ  வசனத்ைத ஓ வைதக் ேகட்ேடன். அவர் ஓதியதற்கு 
மாற்றமாக அந்த வசனத்ைத நபி(ஸல்) அவர்கள், ஓத நான் ேகட் ந்ேதன். எனேவ, 
அந்த மனிதாின் ைகையப் பி த்  அல்லாஹ்வின் தாிடம் இ த் ச் ெசன்ேறன். 
(விபரத்ைதக் ேகட்ட) நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நீங்கள் இ வ ேம சாியாகத்தான் 
ஓதியி க்கிறீர்கள்" என்  கூறினார்கள்.  
 
"நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ேவற் ைம ெகாள்ளாதீர்கள்! ஏெனனில், உங்க க்கு 

ன்னி ந்தவர்கள் ேவற் ைம ெகாண்  (அதனால்) அழிந்தனர்' என்  கூறினார்கள் 
என எண் கிேறன்" என்  அறிவிப்பாளர் ஷுஅபா(ரஹ்) கூறினார்.  
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பாகம் 3, அத்தியாயம் 44, எண் 2411  
அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ  ஸ் ம் ஒ  த ம் ஒ வைரெயா வர் திட் க் ெகாண்டனர். அந்த ஸ் ம், 
'உலகத்தார் அைனவைர விட ம் ஹம்மத்(ஸல்) அவர்க க்கு ேமன்ைமைய 
அளித்தவன் மீ  சத்தியமாக!" என்  கூறினார். அந்த தர், 'உலகத்தார் அைனவைர 
விட ம் ஸா க்கு ேமன்ைமைய அளித்தவன் மீ  சத்தியமாக!" என்  கூறினார். 
அைதக் ேகட்  (ேகாபம் ெகாண் ) அந்த ஸ் ம் தன் ைகைய ஓங்கி தாின் கத்தில் 
அைறந் விட்டார். அந்த தர், நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்  தனக்கும் அந்த 

ஸ் க்கும் இைடேய நடந்த (சச்சர)ைவெயல்லாம் ெதாிவித்தார். நபி(ஸல்) அவர்கள் 
அந்த ஸ் ைம அைழத்  வரச்ெசால்  அ  பற்றி அவாிடம் ேகட்டார்கள். அவர் 
விபரத்ைதக் கூறினார். (நடந்தைவ அைனத்ைத ம் விசாாித் த் ெதாிந்  ெகாண்ட 
பின்) நபி(ஸல்) அவர்கள், ' ஸாைவ விட என்ைனச் சிறப்பாக்கி ( த டம் தந்  
உயர்த்தி) விடாதீர்கள். ஏெனனில், மக்கள் அைனவ ம் ம ைம நாளில் ர்ச்ைசயாகி 
வி வார்கள். நா ம் அவர்க டன் ர்ச்ைசயாகி வி ேவன். நாேன தலாவதாக 
மயக்கம் ெதளிந்  எ ேவன். அப்ேபா , ஸா(அைல), (அல்லாஹ்வின்) அர்ஷின் 
ஓரத்ைதப் பி த் க் ெகாண் ப்பார். மக்கேளா  ேசர்ந்  அவ ம் ர்ச்ைசயாகி, 
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பிறகு எனக்கு ன்பாகேவ மயக்கம் ெதளிந்  விட் ப்பாரா, அல்ல  அல்லாஹ் 
அவ க்கு மட் ம் ( ர்ச்ைசயைடயத் ேதைவயில்ைலெயன் ) விதி விலக்கு 
அளித்தி ப்பானா என்  எனக்குத் ெதாியா " என்  கூறினார்கள்.  

 
44, எண் 2412  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஸயீத் அல்குத்ாீ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் அமர்ந்  ெகாண் ந்தேபா  தர் ஒ வர் வந் , 'அ ல் 
காசிேம! உங்கள் ேதாழர்களில் ஒ வர் என் கத்தில் அைறந் விட்டார்" என்  
கூறினார். நபி(ஸல்) அவர்கள், '(அந்தத் ேதாழர்) யார்?' என்  ேகட்டார்கள். அதற்கு 
அவர், 'அன்சாாிகளில் ஒ வர்" என்  கூறினார். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அவைரக் 
கூப்பி ங்கள்" என்  உத்திரவிட்டார்கள். அவர் வந்  ேசர்ந்த டன், 'இவைர நீர் 
அ த்தீரா?' என்  ேகட்டார்கள். அந்த அன்சாாி, 'இவர் கைட தியில், 'மனிதர்கள் 
அைனவைர ம் விட ஸா க்கு ேமன்ைமைய அளித்தவன் மீ  சத்தியமாக!' என்  
ஆைணயிட் க் கூறிக் ெகாண் ந்தைத ெசவி ற்ேறன். உடேன நான், 'தீயவேன! 

ஹம்மைத விடவா ( ஸா ேமன்ைம வாய்ந்தவர்)?' என்  ேகட்ேடன். என்ைனக் 
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ேகாபம் ஆட்ெகாண்  விட, இவாின் கத்தில் அைறந்  விட்ேடன்" என்  கூறினார். 
இைதக் ேகட்ட நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நபிமார்க க்கிைடேய ஒ வைர மற்ெறா வைர 
விட உயர்த்திப் ேபசாதீர்கள். ஏெனனில், ம ைம நாளில் மக்கள் அைனவ ம் 

ர்ச்ைசயாகி வி வார்கள். அப்ேபா , மி பிளந்  ெவளிப்ப த் பவர்களில் 
தலாவ  நபராக நான் இ ப்ேபன். அப்ேபா , நான் ஸாைவ அர்ஷின் (இைற 

சிம்மாசனத்தின்) கால்களில் ஒன்ைறப் பி த் க் ெகாண் ப்பவராகக் காண்ேபன். 
' ர்ச்ைசயைடந்தவர்களில் அவ ம் ஒ வராக இ ந்தாரா அல்ல  ( ர்சீனா மைலயில் 
இைறவனின் ஒளிைய அவர் கண்டேபா  அவர் அைடந்த) தல் ர்ச்ைச 
கணக்கிெல க்கப்பட்  (அ ேவ ேபா ெமன் , இப்ேபா  ர்ச்ைசயைடயத் 
ேதைவயில்ைலெயன்  அவ க்கு விலக்கு அளிக்கப்பட் )விட்டதா என்  எனக்குத் 
ெதாியா " என்  கூறினார்கள்.  

 
44, எண் 2413  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 

தன் ஒ வன் சி மி ஒ த்தியின் தைலைய இரண்  கற்க க்கிைடேய ைவத்  
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நசுக்கிவிட்டான். அந்தச் சி மியிடம் மக்கள், 'உன்ைன இப்ப ச் ெசய்தவன் யார்? 
இன்னாரா? இன்னாரா?' என  ேகட்டனர். தனின் ெபயர் கூறப்பட்ட டன் 
அச்சி மி ("ஆம், அவன்தான்" என்பதற்கு அைடயாளமாகத்) தைலயைசத்தாள். தன் 
பி க்கப்பட்  தன் குற்றத்ைத ஒப் க் ெகாண்டான். நபி(ஸல்) அவர்கள் அவ ைடய 
தைலைய இரண்  கற்க க்கிைடேய ைவத்  நசுக்கும்ப  உத்தரவிட, அவ்வாேற 
அவ ைடய தைல நசுக்கப்பட்ட .  

 
44, எண் 2414  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ வர் வியாபாரத்தில் ஏமாற்றப்பட்  வந்தார். எனேவ, நபி(ஸல்) அவர்கள் அந்த 
மனிதாிடம், 'நீ வியாபாரம் ெசய்தால் (எைத ம் விற்றால் அல்ல  வாங்கினால்) 
'ஏமாற் தல் கூடா ' என்  ெசால்" என்றார்கள். அதன்ப  அந்த மனிதர் (வியாபாரம் 
ெசய் ம் ேபாெதல்லாம்) அவ்வாேற கூறி வந்தார்.  
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44, எண் 2415  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஜாபிர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ வர் ஓர் அ ைமைய வி தைல ெசய்தார். அவாிடம் அந்த அ ைமையத் தவிர ேவ  
ெசல்வம் எ ம் இ க்கவில்ைல. நபி(ஸல்) அவர்கள் அம்மனிதர் அந்த அ ைமைய 
வி தைல ெசய்தைத ரத் ச் ெசய்தார்கள். (அவ க்காக அவ்வ ைமைய 
ஏலம்விட்டேபா ) நபி(ஸல்) அவர்களிடமி ந்  அந்த அ ைமைய ஐம் இப்  
நஹ்ஹாம்(ர ) வாங்கினார்கள். (பிறகு நபி(ஸல்) அவர்கள் அதன் விைலைய 
அ ைமயின் உாிைமயாளாிடம் ெகா த் விட்டார்கள்.)  

 
44, எண் 2416  3, அத்தியாயம்பாகம்  

'ஒ வன் ஒ  ஸ் ைடய ெசல்வத்ைத அபகாித் க் ெகாள்வதற்காகப் ெபாய் 
சத்தியம் ெசய்வானாயின், ம ைமயில், தன் மீ  ேகாபம் ெகாண்ட நிைலயில் 
அல்லாஹ்ைவ, அவன் சந்திப்பான்' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
 
இைத அப் ல்லாஹ் இப்  மஸ் த்(ர ) அறிவிக்கும்ேபா  ேகட் க் ெகாண் ந்த 
அஷ்அஸ் இப்  ைகஸ்(ர ) கூறலானார்கள்:  

ghfk;-3 44.tof;Ffs; (KiwaPLfs;) jfuhWfs;

Visit: www.tamilislam.webs.com



 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! என் விவகாரத்தில்தான் இைத இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். எனக்கும் ஒ  த க்கும் இைடேய ஒ  நிலம் ெதாடர்பான 
தகரா  இ ந்  வந்த . அந்த தர் என் உாிைமைய ம த்  விடேவ நான் நபி(ஸல்) 
அவர்களிடம் வழக்ைகக் ெகாண்  ெசன்ேறன். இைறத் தர்(ஸல்), 'உன்னிடம் (உன் 
வாதத்திற்கான) ஆதாரம் ஏ ம் இ க்கிறதா?' என்  ேகட்டார்கள். நான், 'இல்ைல" 
என்ேறன். நபி(ஸல்) அவர்கள் தைரப் பார்த் , '(அப்ப ெயன்றால் நிலம் 
என் ைடய  தான். அதில் இந்த ஸ் க்கு எந்த உாிைம ம் இல்ைல' என் ) 
சத்தியம் ெசய்" என்  கூறினார்கள். நான், 'இைறத் தர் அவர்கேள! அவ்வாெறன்றால் 
அந்த தன் (ெபாய்) சத்தியம் ெசய்  என் ெசாத்ைத அபகாித் ச் ெசன்  வி வாேன!" 
என்  கூறிேனன். (அப்ேபா தான் நபி(ஸல்) அவர்கள் இைதக் கூறினார்கள்.) உடேன, 
'அல்லாஹ் டன் ெசய்த உடன்ப க்ைகைய ம் தம் சத்தியங்கைள ம் அற்பவிைலக்கு 
விற் வி கிறவர்க க்கு ம ைமயில் எந்த நற்ேப மில்ைல. இ தித் தீர்ப்  நாளில் 
அல்லாஹ் அவர்க டன் ேபச ம் மாட்டான்; அவர்கைளப் பார்க்க ம் மாட்டான்; 
அவர்கைளத் ய்ைமப்ப த்த ம் மாட்டான். மாறாக, அவர்க க்குத் ன் த் ம் 

தண்டைனதான் இ க்கிற ' (தி க்குர்ஆன் 03:77) என் ம் தி க்குர்ஆன் வசனத்ைத 
அல்லாஹ் அ ளினான்.  
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44, எண் 2418  3, அத்தியாயம்பாகம்  

கஅப் இப்  மா க்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் இப்  அபீ ஹத்ரத்(ர ) அவர்களிடம் பள்ளிவாச ல் ைவத் , நான் ெகா த்த 
கடைனத் தி ப்பிச் ெச த் ம்ப  ேகட்ேடன். எங்கள் (இ வாிைடேய இ  ெதாடர்பாக 
வாக்குவாதம் ெதாடங்கி) இ வாின் குர ம் உயர்ந் விட்ட . எந்த அள க்ெகன்றால் 
இைறத் தர்(ஸல்) தம் ட் க்க, அவர்க ம் எங்கள் குரைலச் ெசவி ற் , தம் 
அைறயின் திைரைய நீக்கி எங்கள் இ வைர ம் ேநாக்கிப் றப்பட்  வந் , 'கஅேப!" 
என்  அைழத்தார்கள். நான், 'இேதா வந்  விட்ேடன், இைறத் தர் அவர்கேள!" என்  
ெசான்ேனன். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'இைத (இந்த அளைவ) உன் கடனி ந்  
குைறத் க் ெகாள்" என்  கூறி பாதியள  கடைனக் குைறத் க் ெகாள் ம்ப  
(விரலால்) ைசைக காட் னார்கள். 'அவ்வாேற ெசய்  விட்ேடன், இைறத் தர் 
அவர்கேள!" என்  கூறிேனன். பிறகு நபி(ஸல்) அவர்கள் (இப்  அபீ ஹத்ரத்(ர ) 
அவர்கைள ேநாக்கி,) 'எ ந்  ெசன்  கடைன அைடப்பீராக!" என்  கூறினார்கள்.  
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பாகம் 3, அத்தியாயம் 44, எண் 2419  
உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஹிஷாம் இப்  ஹகீம் இப்னி ஹிஸாம்(ர ) (தி க்குர்ஆனின்) அத்தியாயம் 
அல்◌ஃ ர்காைன நான் ஓ கிற ைறக்கு மாற்றமாக ஓ வைதச் ெசவி ற்ேறன். 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ஏற்ெகனேவ அந்த அத்தியாயத்ைத எனக்கு ஓதிக் 
காட் யி ந்தார்கள். நான், உடேனேய ஹிஷாம்(ர ), அவர்கைளக் கண் க்க 

ற்பட்ேடன். பிறகு (சற்  ேயாசித் ) அவர்கள் ெதா ைகைய க்கும்வைர 
அவர்க க்கு அவகாசம் அளித்( க் காத்தி ந்)ேதன். (அவர்கள் ெதா  த்த) பிறகு, 
அவர்களின் ேபார்ைவ (ேபான்ற அங்கி)ைய அவர்களின் க த்தில் ேபாட்  இ த் , 
அல்லாஹ்வின் தாிடம் ெகாண்  ெசன் , '(நபி(ஸல்) அவர்கேள!) நீங்கள் எனக்கு 
ஓதிக் ெகா த்ததற்கு மாற்றமாக இவர் ஓ வைத ேகட்ேடன்" என்  கூறிேனன். 
நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அவைரவிட்  வி " என்  கூறினார்கள். பிறகு என்ைன ேநாக்கி, 
'நீங்கள் ஓ ங்கள்" என்  கூறினார்கள். நான் ஓதிேனன். (அைதக் ேகட்ட) நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'இப்ப த்தான் (இந்த அத்தியாயம்) இறங்கிற் . நிச்சயமாக, குர்ஆன், 
(ஓ வதற்கான) ஏ  ைறகளின் ப  இறக்கிய ளப்பட் க்கிற . எனேவ, 
உங்க க்கு இேலசானைத அதி ந்  ஓதிக் ெகாள் ங்கள்" என்  கூறினார்கள்.  

ghfk;-3 44.tof;Ffs; (KiwaPLfs;) jfuhWfs;

Visit: www.tamilislam.webs.com



 
44, எண் 2420  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ெதா ைகைய (நிைலநி த் ம்ப ) கட்டைளயிட் விட்  ெதா ைக நடந்  
ெகாண் க்கும்ேபா  (கூட் த்) ெதா ைகக்கு வ ைக தராத மக்களின் க க்குச் 
ெசன்  அவற்ைற எாித்  விடலாம் என்  நான் நிைனத்த ண் .  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
44, எண் 2421  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அப்  இப்  ஸம்ஆ(ர ) அவர்க ம் ஸஅத் இப்  அபீ வக்காஸ்(ர ) அவர்க ம் 
ஸம்ஆவின் அ ைமப் ெபண் ைடய மகனின் விஷயத்தில் (தமக்குள் ஏற்பட்ட 
தகராைறத் தீர்த் க் ெகாள்ள) நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வழக்ெகான்ைறக் ெகாண்  
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வந்தனர். ஸஅத்(ர ), 'இைறத் தர் அவர்கேள! என் சேகாதரர், 'நீ (மக்கா க்குத் 
தி ம்பிச்) ெசன்றால், ஸம்ஆ ைடய அ ைமப் ெபண்ணின் மகைனக் கண்  (அைழத்  
வந் ) பராமாி. ஏெனன்றால், அவன் என் ைடய மகன்' என்  என்னிடம் (மரணப் 
ப க்ைகயில் தன் இ தி வி ப்பமாகக்) கூறியி ந்தார்" என்றார்கள். அப்  இப்  
ஸம்ஆ(ர ), 'அவர் என் சேகாதரர்; என் தந்ைதயின் அ ைமப் ெபண்ணின் மகன்; என் 
தந்ைதயின் ஆதிக்கத்தில் அவன் இ ந்தேபா  பிறந்தவர்" என்  கூறினார். அந்த 
அ ைமப் ெபண்ணின் மகனிடம் (ஸஅ ைடய சேகாதரர்) உத்பாவின் சாயைலத் 
ெதளிவாகக் கண்ட நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அப்  இப்  ஸம்ஆேவ! அவன் (சட்டப்ப ) 
உனக்கு உாியவேன. (ஏெனனில், ஒ  ெபண், யா ைடய ஆதிக்கத்தின் கீழ் 
இ க்கிறாேளா அவ க்ேக அவள் ெபற்ெற த்த குழந்ைத ெசாந்தமாகும். விபச்சாரம் 
ெசய்வதவ க்கு இழப் தான் உாிய " என்  (தீர்ப் க்) கூறினார்கள். பிறகு ,தம் 
மைனவி சவ்தா(ர ) அவர்கைள ேநாக்கி, 'சவ்தாேவ! இந்த இைளஞனிடம் நீ 
ஹிஜாைபப் ேபணிக் ெகாள். (உன்ைன நீ திைரயிட்  மைறத் க் ெகாள்.)" என்  
கூறினார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  44, எண் 2422  
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நபி(ஸல்) அவர்கள் 'நஜ் ' மாநிலத்ைத ேநாக்கி குதிைர ரர்களின் பைட ஒன்ைற 
அ ப்பி ைவத்தார்கள். அவர்கள் ப  ஹனீஃபா குலத்ைதச் ேசர்ந்த யமாமாவாசிகளின் 
தைலவரான 'சுமாமா இப்  உஸால்' எனப்ப ம் ஒ  மனிதைரக் ெகாண்  வந்தார்கள். 
அவைரப் பள்ளிவாச ன் ண்களில் ஒன்றில் சுட்  ைவத்தார்கள். இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள் அவைர ேநாக்கி வந் , 'சுமாமாேவ, உங்களிடம் என்ன (ெசய்தி) உள்ள ?' 
என்  ேகட்டார்கள். அவர், ' ஹம்மேத! என்னிடம் நல்ல ெசய்திதான் உள்ள " என்  
கூறினார்.  
 
இ தியில் நபி(ஸல்) அவர்கள், 'சுமாமாைவ அவிழ்த் விட்  வி ங்கள்" என்  
உத்தரவிட்டார்கள்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
44, எண் 2423  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் நஜ்  மாநிலத்ைத ேநாக்கி குதிைர ரர்களின் பைட ஒன்ைற 
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அ ப்பினார்கள். அந்தப் பைடயினர் ப  ஹனீஃபா குலத்ைதச் ேசர்ந்த சுமாமா இப்  
உஸால் என்  அைழக்கப்ப பவைரக் ெகாண்  வந்தார்கள். (மக்கள்) அவைரப் 
பள்ளிவாச ன் ண்களில் ஒன்றில் கட்  ைவத்தார்கள்.  

 
44, எண் 2424  3, அத்தியாயம்பாகம்  

கஅப் இப்  மா க்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
எனக்கு அப் ல்லாஹ் இப்  அபீ ஹத்ரத்(ர ) ெகா க்க ேவண் ய கடன் ஒன்  
இ ந்த . நான் அவைர (பாைதயில்) சந்தித்ேதன். உடேன அவைரப் பி த் க் 
ெகாண்ேடன். (கடைனத் தி ப்பிச் ெச த் ம்ப  நச்சாிக்கலாேனன்). நாங்கள் 
இ வ ம் வாக்குவாதம் ெசய்யேவ எங்கள் குரல்கள் உயர்ந் விட்டன. நபி(ஸல்) 
அவர்கள் எங்கைளக் கடந்  ெசன்றார்கள். அப்ேபா  என்ைன, 'கஅேப!" என்றைழத் , 
'பாதிைய (வாங்கிக் ெகாள்)" என்  கூ வ  ேபால் தம் ைகயால் ைசைக ெசய்தார்கள்.  
 
எனேவ, நான் இப்  அபீ ஹத்ரத்(ர ) தி ப்பிக் ெகா க்க ேவண் யி ந்த கடனில் 
பாதிைய வாங்கிக் ெகாண்  மீதிைய (மன்னித் )விட் விட்ேடன்.  
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பாகம் 3, அத்தியாயம் 44, எண் 2425  
கப்பாப் இப்  அரத்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் அறியாைமக் காலத்தில் க மானாக இ ந்ேதன். எனக்கு ஆஸ் இப்  வாயில் 
என்பவன் சில திர்ஹம்கள் ெகா க்க ேவண் யி ந்த . அைதக் ெகா த்  வி ம்ப  
ேகட்  அவனிடம் ெசன்ேறன். அவன், 'நீ ஹம்மைத நிராகாிக்காதவைர நான் 
உனக்குக் கடன் தீர்க்க மாட்ேடன்" என்  கூறினான். நான், ' யா . அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! அல்லாஹ் உன்ைன மரணிக்கச் ெசய் , பிறகு உயிராக்கி எ ப் ம் 
வைர நான் ஹம்மைத நிராகாிக்க மாட்ேடன்" என்  கூறிேனன். அதற்கு அவன், 
'அப்ப ெயன்றால் நான் இறந்  மீண் ம் உயிராக்கி எ ப்பப்ப ம் வைர 
என்ைனவிட் வி . அப்ேபா  எனக்குச் ெசல்வ ம் குழந்ைதக ம் ெகா க்கப்ப ம். 
பிறகு நான் உன் கடைனத் தீர்ப்ேபன்" என்  கூறினான். அப்ேபா தான், 'எவன் 
நம் ைடய சான் கைள ம க்கிறாேனா, ேம ம் 'ெபா ள் ெசல்வ ம் மக்கள் 
ெசல்வ ம் எனக்கு வழங்கப்பட் க் ெகாண்ேடயி க்கும்' என் ம் கூ கிறாேனா 
அவைன (நபிேய!) நீங்கள் பார்த்தீர்களா? அவன் மைறவான உண்ைமகைள அறிந்  
ெகாண்டானா? அல்ல  க ைண மிக்க இைறவனிடம் ஏேத ம் உடன்ப க்ைக 
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ெசய்தானா? அப்ப ெயான் மில்ைல. அவன் பிதற் வைத நாம் எ தி ைவத் க் 
ெகாள்ேவாம். அவ க்குத் தண்டைனைய ேம ம் ேம ம் அதிகமாக்குேவாம்..." 

(தி க்குர்ஆன் 19:77-80) என் ம் தி க்குர்ஆன் வசனம் அ ளப்பட்ட .  

 

கண்ெட க்கப்பட்ட ெபா ள்.

 
45, எண் 2426  3, அத்தியாயம்பாகம்  

உைப இப்  கஅப்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் ஒ  பணப்ைபையக் கண்ெட த்ேதன். அதில்  தீனார்கள் இ ந்தன. (அைத 
எ த் க் ெகாண் ) நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந்ேதன். அவர்கள், 'ஓராண் க் காலம் 
அைதப் பற்றி நீ (ெபா ) அறிவிப் க் ெகா " என்  கூறினார்கள். நா ம் அைதப் 
பற்றி அறிவிப் க் ெகா த்ேதன். அைத அைடயாளம் ாிந்  ெகாள்பவர் எவைர ம் 
நான் காணவில்ைல. பிறகு, மீண் ம் நான் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். 
அப்ேபா ம், 'ஓராண் க் காலம் அைதப் பற்றி அறிவிப் க் ெகா " என்  கூறினார்கள். 
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நா ம் அைதப் பற்றி அறிவிப் க் ெகா த்ேதன். அைத அைடயாளம் ாிந்  (ெபற் க்) 
ெகாள்பவர் எவைர ம் நான் காணவில்ைல. பிறகு, ன்றாவ  ைறயாக நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'அதன் ைபைய ம் அதன் எண்ணிக்ைகைய ம் அதன் ச்ைச ம் 
பா காத்  ைவத்தி . அதன் உாிைமயாளர் வந்தால் அவாிடம் ஒப்பைடத்  வி . 
இல்ைலெயன்றால் நீேய அைதப் பயன்ப த்திக் ெகாள்" என்  கூறினார்கள். எனேவ, 
நாேன அைதப் பயன்ப த்திக் ெகாண்ேடன்.  
 
அறிவிப்பாளர் ஷுஅபா(ரஹ்) கூறினார்:  
 
அதன் பிறகு, நான் மக்காவில் ைவத்  (இைத எனக்கு அறிவித்த) ஸலமா(ரஹ்) 
அவர்கைளச் சந்தித்ேதன். அப்ேபா  அவர்கள், '(நான் அறிவித்த ஹதீ ல்) நபி(ஸல்), 
அவர்கள், ' ன்  ஆண் கள் அறிவிப் ச் ெசய்ய ேவண் ம்' என்  கூறினார்களா, 
அல்ல  'ஓராண் க்காலம் வைர மட் ம் அறிவிப் ச் ெசய்ய ேவண் ம்' என்  
கூறினார்களா என்  நான் அறியமாட்ேடன்" (அதாவ  'எனக்கு நிைனவில்ைல") 
என்  கூறினார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  45, எண் 2427  
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ைஸத் இப்  கா த் அல் ஜுைஹனீ(ர ) கூறினார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ஒ  கிராமவாசி வந் , (பாைதயில்) கண்ெட க்கும் ெபா ைளப் 
பற்றிக் ேகட்டார். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ஒ  வ ட காலத்திற்கு அைதப் பற்றி அறிவிப் ச் 
ெசய். பிறகு, அதன் ைப(உைற)ைய ம் அதன் ச்ைச ம் பா காத்  ைவத்தி . 
அைதப் பற்றி (அைடயாளம்) ெதாிவிப்பவர் எவராவ  உன்னிடம் வந்தால் (அவாிடம் 
ஒப்பைடத்  வி .) இல்ைலெயன்றால் அைத உன் ெசல க்கு எ த் க்ெகாள்" என்  
கூறினார்கள். அந்த கிராமவாசி, 'இைறத் தர் அவர்கேள! வழிதவறி (நம்மிடம் வந்  
ேசர்ந் )விட்ட ஆட்ைட என்ன ெசய்வ ?' என்  ேகட்டதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அ  
உனக்குாிய ; அல்ல  உன் சேகாதர க்குாிய ; அல்ல  ஓநாய்க்குாிய " என்  
கூறினார்கள். அந்தக் கிராமவாசி, 'வழி தவறி வந்த ஒட்டகத்ைத என்ன ெசய்வ ?' 
என்  ேகட்டார். இைதக் ேகட்ட டன் நபி(ஸல்) அவர்களின் தி கம் (ெவ ப்பால் 
மங்கலாம்) நிறம் மாறிவிட்ட . பிறகு, 'உனக்கும் அதற்கும் என்ன சம்பந்தம்? 
அத டேன அதன் குளம் ம் அதன் தண்ணீர்ப்ைப ம் உள்ளேத! நீர் நிைலக க்கு அ  
ெசல்கிற ; மரத்தி ந்  தின்கிற " என்  கூறினார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  45, எண் 2428  
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ைஸத் இப்  கா த்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் கண்ெட க்கப்பட்ட ெபா ள் பற்றிக் ேகட்கப்பட்ட . அதற்கு 
நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அதன் ைப(உைற)ைய ம் அதன் ச்ைச ம் அைடயாளம் 
அறிந்  ெகாள். பிறகு, ஓராண் க் காலத்திற்கு (அைத) அறிவிப் ச் ெசய்" என்  
கூறினார்கள்.  
 
பின்னர் அறிவிப்பாளர் யஸீத்(ரஹ்) கூறினார்.  
 
அைத அைடயாளம் கூறிப் ெபற் க் ெகாள்ள எவ ம் ன்வராவிட்டால் அைதக் 
கண்ெட த்தவர் அைதச் ெசல  ெசய்  ெகாள்வார். ேம ம், அ  அவாிடம் 
அைடக்கலப் ெபா ளாக இ க்கும்.  
 
இந்தப் பிந்திய வாக்கியம் மட் ம் அல்லாஹ்வின் த ைடய ெசால்ல, அல்ல  
அறிவிப்பாளர் யஸீத் அவர்களின் ெசால்லா என்  எனக்குத் ெதாியவில்ைல" என்  
அறிவிப்பாளர் யஹ்யா இப்  ஸயீத்(ரஹ்) கூறினார். பிறகு, நபி(ஸல்) அவர்களிடம் 
(கண்ெட த்த ெபா ைளப் பற்றிக் ேகட்டவர்), 'வழி தவறி வந்த ஆட்ைடப் பற்றி என்ன 
க கிறீர்கள்?' என்  ேகட்டார். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அைத நீ எ த் க் ெகாள். 
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ஏெனனில், அ  உனக்குாிய ; அல்ல  உன் சேகாதர க்குாிய ; அல்ல  
ஓநாய்க்குாிய " என்  கூறினார்கள்.  
 
அறிவிப்பாளர் யஸீத்(ரஹ்), 'அைத ம் கூட அறிவிப் ச் ெசய்ய ேவண் ம்" என்  
கூறினார்கள்.  
 
பிறகு அந்த நபர், 'வழி தவறி வந்த ஒட்டகத்ைதப் பற்றி என்ன க கிறீர்கள்?' என்  
ேகட்க, நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அைத (அப்ப ேய)விட் வி ங்கள். ஏெனனில், அத டன் 
அதன் குளம்  இ க்கிற ; அதன் தண்ணீர்ப்ைப (வயி ) இ க்கிற ; அைத அதன் 
எஜமான் அைடந்  ெகாள் ம் வைர அ  நீர் நிைலக க்குச் ெசல்கிற ; (அங்ேக 
நீர ந்தித் தாகம் தணித் க் ெகாள்கிற ;) மரங்களி ந்  (இைல தைழகைளத்) 
தின்கிற " என்  பதில் கூறினார்கள்.  

 
45, எண் 2429  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ைஸத் இப்  கா த்(ர ) அறிவித்தார்.  
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இைறத் தர்(ஸல்) அவர்களிடம் ஒ வர் கண்ெட க்கப்பட்ட ெபா ைளப் பற்றிக் 
ேகட்டார். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அதன் ைபைய ம் (உைறைய ம்) ச்ைச ம் 
( ைய ம்) அைடயாளம் பார்த்  ைவத் க் ெகாள். பிறகு, ஒ  வ ட காலத்திற்கு 
அைதப் பற்றி அறிவிப் ச் ெசய்  ெகாண்ேடயி . அதன் உாிைமயாளர் வந்தால் 
ெகா த்  வி . இல்ைலெயன்றால் உன் வி ப்பப்ப  அைதப் பயன்ப த்திக் ெகாள்" 
என்றார்கள். அந்த மனிதர், 'வழி தவறி வந்த ஆட்ைட என்ன ெசய்வ ?' என்  ேகட்க, 
நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அ  உனக்குாிய ; அல்ல  உன் சேகாதர க்குாிய ; அல்ல  
ஓநாய்க்கு உாிய ." என்  கூறினார்கள். அந்த மனிதர், 'வழி தவறி வந்த ஒட்டகத்ைத 
என்ன ெசய்வ ?' என்  ேகட்டதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'உனக்கும் அதற்கும் என்ன 
ெதாடர் ? அத டன் அதன் தண்ணீர்ப்ைப ம் (வயி ம்) அன் குளம் ம் உள்ள . 
அைத அதன் எஜமான் சந்திக்கும் வைர அ  நீர் நிைலக்குச் ெசல்கிற ; (அங்கு 
தண்ணீர் கு த் த் தாகம் தணித் க் ெகாள்கிற ;) மரத்தி ந்  (அதன் இைலகைளத்) 
தின்கிற " என்  கூறினார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  45, எண் 2430  
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அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ப  இஸ்ராயீல்களில் ஒ  மனிதைர நிைன  கூர்ந்தார்கள். 'அந்த 
மனிதர் கட ல் தன் ைடய ெசல்வத் டன் வாகனம் ஏ ம் வ கிற  என்  
கவனிப்பதற்காகப் றப்பட்டார். அப்ேபா  ஒ  மரத் ண்ைட (கைரயில் ஒ ங்கக்) 
கண்டார். அைதத் தன் கு ம்பத்தின க்கு விறகாகப் பயன்படட் ம் என்  எ த்தார். 
அைத அவர் பிளந் ேபா  தன் ெசல்வத்ைத ம் (அைத ைவத்  அ ப்பியவாின்) 
க தத்ைத ம் (அத ள்) கண்டார்' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
 
அ  ஹுைரரா(ர ) ஹதீஸ் வைத ம் கூறினார்கள்.  

 
45, எண் 2431  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் பாைதயில் கிடந்த ஒ  ேபாீச்சம் பழத்ைதக் கடந்  ெசன்றார்கள். 
'இ  சதகா(தர்ம)ப் ெபா ளாக இ க்குேமா என்ற அச்சம் எனக்கில்லாவிட்டால் இைத 
நான் தினறி ப்ேபன்" என்  கூறினார்கள்.  
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45, எண் 2432  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
நான் என் ட்டாாிடம் தி ம்பி வி கிேறன். என் ப க்ைகயின் மீ  ேபாீச்சம் பழம் 
வி ந்தி ப்பைதப் பார்த்  அைதத் தின்பதற்காக எ க்கிேறன். அதற்குள் அ  சதகாப் 
ெபா ளாக இ க்குேமா என் ம் அச்சம் எனக்கு ஏற்ப கிற ; உடேன அைதப் 
ேபாட்  வி கிேறன்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
45, எண் 2433  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அதன் (மக்காவின்) மரங்கைள ெவட்டக்கூடா . அதன் ேவட்ைடப் பிராணிகைள 
விரட் ய க்கக் கூடா . அதில் கண்ெட க்கப்ப ம் (ேகட்பாரற்ற) ெபா ள் அைதப் 
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பற்றி அறிவிப் ச் ெசய்பவ க்ேக தவிர ேவெறவ க்கும் அ மதிக்கப்பட்டதல்ல. அதன் 
ல் ண் கைளக் கிள்ள ம் கூடா ' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 

உடேன அப்பாஸ்(ர ), 'இைறத் தர் அவர்கேள! இத்கிைரத் தவிரவா?' என்  
ேகட்டார்கள். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'இத்கிைரத் தவிரத் தான்" என்  
பதிலளித்தார்கள்.  

 
45, எண் 2434  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அல்லாஹு தஆலா தன் த க்கு மக்கா நகர ெவற்றிைய அளித்தேபா  அவர்கள் 
மக்கா மத்தியில் நின்  அல்லாஹ்ைவப் கழ்ந் விட் , 'அல்லாஹு தஆலா மக்காைவ 
( வம்சம் ெசய்வைத)விட்  யாைன(ப் பைட)ையத் த த்தான். அதன் மீ  (தற்ேபா ) 
தன் த க்கும் (எனக்கும்) இைறநம்பிக்ைகயாளர்க க்கும் அதிகாரம் 
வழங்கி ள்ளான். இந்த மக்கா நகாில் எனக்கு ன் ம் எவ க்கும் ேபாாி வதற்கு 
அ மதியளிக்கப்பட்டதில்ைல. எனக்கும் கூட (இதில் ேபாாி வதற்கு) பக ன் ஒ  
சிறி  ேநரத்தில் மட் ேம அ மதி வழங்கப்பட்ட . எனக்குப் பின் ம் அ  எவ க்கும் 
அ மதிக்கப்படவில்ைல.  
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இதன் ேவட்ைடப் பிராணிகள் விரட்டப்படக் கூடா . இதன் ட்கள் பி ங்கப்படக் 
கூடா . இதில் கீேழ வி ந்  கிடக்கும் ெபா ைள (எ த்  ைவத் க் ெகாள்வ ) அைத 
அறிவிப் ச் ெசய்பவ க்ேக தவிர ேவெறவ க்கும் அ மதிக்கப்படா . எவ க்குக் 
ெகால்லப்பட்ட தன் உறவினர் ெதாடர்பான உாிைம இ க்கிறேதா அவர் இரண்  
விஷயங்களில் ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெத த் க் ெகாள்ளலாம். ஒன் , அவர் நஷ்ட ஈட் த் 
ெதாைக ெபறலாம்; அல்ல  அதற்காகப் பழிவாங்கிக் ெகாள்ளலாம்" என்  
கூறினார்கள். அப்பாஸ்(ர ), 'இத்கிர் ல்ைலத் தவிரவா? ஏெனனில், அைத நாங்கள் 
எங்கள் கப் க க்கும் க க்கும் பயன்ப த் கிேறாம்" என்  ேகட்டார்கள். 
நபி(ஸல்) அவர்கள், 'இத்கிர் ல்ைலத் தவிரத்தான்" என்  கூறினார்கள். அப்ேபா  
யமன்வாசிகளில் ஒ வரான அ  ஷாஹ்(ர ) என்பவர் எ ந் , 'இைறத் தர் 
அவர்கேள! (இைத) எனக்கு எ திக் ெகா ங்கள்" என்  ேகட்டார். இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள், 'அ  ஷாஹுக்கு எ திக் ெகா ங்கள்" என்  உத்தரவிட்டார்கள்.  
 
(அறிவிப்பாளர்களில் ஒ வரான வலீத் இப்  ஸ் ம்(ரஹ்) கூறினார்:) நான் 
அவ்ஸாயீ(ரஹ்) அவர்களிடம், 'இைறத் தர் அவர்கேள! எனக்கு எ திக் ெகா ங்கள்' 
என் ம் அ  ஷாஹ்(ர ) அவர்களின் ெசால் எைதக் குறிக்கிற ?' என்  ேகட்ேடன். 
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அதற்கு அவர்கள், 'அல்லாஹ்வின் தாிடமி ந்  அவர் ேகட்ட இந்த உைரையத்தான் 
(எ திக் ெகா க்கச் ெசான்னார்)" என்  பதிலளித்தார்கள்.  

 
45, எண் 2435  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ஒ வாின் கால்நைடயிடம் அவாின் அ மதியின்றி எவ ம் பால் கறக்க ேவண்டாம். 
உங்களில் எவ ம் அவாின் சரக்கு அைறக்கு ஒ வர் வந் , அவாின் உண க் 
க லத்ைத உைடத் , அவாின் உணைவ எ த் ச் ெசன்  வி வைத வி ம் வாரா? 
இவ்வாேற, அவர்களின் (கால்நைட உாிைமயாளர்களின்) கால் நைடக ைடய ம கள் 
அவர்களின் உணைவேய ேசகாித் ப் பா காத்  ைவத்தி க்கின்றன. எனேவ, எவ ம் 
ஒ வாின் கால்நைடயிடம் அவாின் அ மதியின்றிப் பால் கறக்க ேவண்டாம்.  
 
என அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
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பாகம் 3, அத்தியாயம் 45, எண் 2436  
ைஸத் இப்  கா த் அல்ஜுைஹனி(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ வர் இைறத் தர்(ஸல்) அவர்களிடம் கண்ெட க்கப்பட்ட ெபா ைளப் பற்றிக் 
ேகட்டார். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அைதப் பற்றி ஓராண் க் காலத்திற்கு அறிவிப் ச் 
ெசய்  ெகாண்ேடயி . பிறகு, அதன் ச்ைச ம் ைப(உைற)ைய ம் அைடயாளம் 
ெதாிந்  ைவத் க் ெகாள். அதன் உாிைமயாளர் வந்  அைடயாளம் (சாியாகக்) 
கூறிவிட்டால் அைத அவாிடம் தி ப்பிச் ெச த்திவி " என்  கூறினார்கள். அந்த 
மனிதர், 'இைறத் தர் அவர்கேள! வழி தவறி வந்த ஆட்ைட என்ன ெசய்வ ?' என்  
ேகட்டார். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அைத எ த் க்ெகாள். ஏெனனில், அ  உனக்குாிய ; 
அல்ல  உன் சேகாதர க்குாிய ; அல்ல  ஓநாய்க் குாிய " என்  பதிலளித்தார்கள். 
அந்த மனிதர், 'இைறத் தர் அவர்கேள! வழி தவறி வந்த ஒட்டகத்ைத என்ன ெசய்வ ?' 
என்  ேகட்டார். இைதச் ெசவி ற்ற டன் நபி(ஸல்) அவர்கள் ேகாபமைடந்தார்கள். 
எந்த அள க்ெகன்றால் அவர்களின் கன்னங்கள் இரண் ம் சிவந் விட்டன் அல்ல  
அவர்களின் கம் சிவந் விட்ட . பிறகு, 'உனக்கும் அதற்கும் என்ன ெதாடர் ? அதன் 
எஜமான் அைதச் சந்திக்கும் வைர (தன்ைனப் பசியி ந் ம் தாகத்தி ந் ம் 
பா காத் க் ெகாள்ள (அத டன் அதன் குளம் ம் தண்ணீர்ப் ைப ம் இ க்கிறேத" 
என்  கூறினார்கள்.  
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45, எண் 2437  3, அத்தியாயம்பாகம்  

சுைவத் இப்  கஃபலா(ரஹ்) கூறினார்.  
 
நான் சல்மான் இப்  ரபீஆ அல்பாஹிலீ(ர ) அவர்க ட ம் ைஸத் இப்  
ஸூஹான்(ர ) அவர்க ட ம் ஒ  ேபாாில் பங்ெக த்தேபா  சாட்ைட ஒன்ைறக் 
கண்ேடன். (என் ேதாழர்கள்) இ வ ம், 'அைதப் ேபாட்  வி " என்  கூறினார்கள். 
நான், 'இல்ைல. இதன் உாிைமயாளைரக் கண்டால் (இைதக் ெகா த்  வி ேவன்.) 
இல்ைலெயன்றால் இைதப் பயன்ப த்திக் ெகாள்ேவன்" என்  கூறிேனன். நான் 
ேபாாி ந்  தி ம்பியேபா  ஹஜ் ெசய்ேதன். அப்ேபா  மதீனா வழியாக நான் 
ெசன்ேறன். அப்ேபா  உைப இப்  கஅப்(ர ) அவர்களிடம் இ  பற்றிக் ேகட்ேடன். 
அவர்கள் கூறினார்கள். நான், நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ஒ  வ ட காலத்திற்கு அைதப் 
பற்றி அறிவிப் ச் ெசய்" என்  கூறினார்கள். ஒ  வ டகாலம் அைதப் பற்றி 
அறிவிப் ச் ெசய்ேதன். பிறகு மீண் ம் அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபா ம் அவர்கள், 
'ஒ  வ ட காலத்திற்கு அறிவிப் ச் ெசய்" என்  கூறினார்கள். அவ்வாேற நான் ஒ  
வ ட காலத்திற்கு அறிவிப் ச் ெசய்ேதன். பிறகு தி ம்ப ம் அவர்களிடம் வந்ேதன். 
அப்ேபா ம் அவர்கள், 'ஒ  வ ட காலத்திற்கு அறிவிப் ச் ெசய்" என்  கூறினார்கள். 
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அவ்வாேற, நா ம் ஒ  வ ட காலத்திற்க அைதப் பற்றி அறிவிப் ச் ெசய்ேதன். 
நான்காவ  ைறயாக, நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபா  அவர்கள், 
'அதன் (ைபயி ள்ள பணத்தின்) எண்ணிக்ைகைய ம், ச்ைச ம், ைபைய ம் 
அைடயாளம் அறிந்  ெகாள். அதன் உாிைமயாளர் வந்தால் அைத அவாிடம் 
ெகா த் வி . இல்ைலெயன்றால் அைத நீ பயன்ப த்திக்ெகாள்" என்  கூறினார்கள்.  

 
45, எண் 2438  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ைஸத் இப்  கா த்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ம்ராமவாசி ஒ வர் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் கண்ெட க்கப்பட்ட ெபா ைளப் பற்றிக் 
ேகட்டார். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ஒ  வ ட காலத்திற்கு அறிவிப் ச் ெசய். அதன் ைப 
(உைற)ைய ம் ச்ைச ம் (அைடயாளம்) ெதாிவிக்கக் கூ யவர் எவேர ம் வந்தால் 
(அைத அவாிடம் ஒப்பைடத்  வி .) இல்ைலெயன்றால் அைதச் ெசலவழித் க் ெகாள்" 
என்  கூறினார்கள். பிறகு, அவர் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வழி தவறி வந்த 
ஒட்டகத்ைதப் பற்றிக் ேகட்டார். இைதக் ேகட்  நபியவர்களின் கம் நிறம் 
மாறிவிட்ட . 'உனக்கும் அதற்கும் என்ன ெதாடர் ? அத டன் அதன் தண்ணீர்ப் 
ைப ம் அதன் குளம் ம் உள்ள . அ  நீர் நிைலக்குச் ெசல்கிற ; (அங்ேக தாகம் 
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தணித் க் ெகாள்கிற .) மரத்தி ந்  (இைல தைழகைளத்) தின்கிற . அைத அதன் 
எஜமான் அைடந்  ெகாள் ம் வைர அைதவிட்  வி " என்  கூறினார்கள். அவர் 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வழி தவறி வந்த ஆட்ைடப் பற்றிக் ேகட்டதற்கு, 'அ  
உனக்குாிய ; அல்ல  உன் சேகாதர க்குாிய ; அல்ல  ஓநாய்க்குாிய ' என்  
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  

 
45, எண் 2439  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  பக்ர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் நடந்  ெசன்  ெகாண் ந்ேதன். என் ன்ேன ஆ  ேமய்ப்பவன் ஒ வைனக் 
கண்ேடன். அவன் தன் ஆ கைள ஓட் க் ெகாண்  வந்  ெகாண் ந்தான். 
அவனிடம் நான், 'நீ யா ைடய பணியாள்" என்  ெசால்  அவாின் ெபயைரக் 
கூறினான். நான் அந்த மனிதைர அைடயாளம் ாிந்  ெகாண்ேடன். அவனிடம் நான், 
'உன் ஆ களிடம் பால் இ க்கிறதா?' என்  ேகட்ேடன். அவன், 'ஆம், இ க்கிற " 
என்  பதிலளித்தான். நான் (பால் கறந்  ெகா க்கும்ப ) அவ க்கு உத்தரவிட்ேடன். 
அவன் ஆ களில் ஒன்ைறப் பி த் த் ெதாைடக க்கிைடேய அ த்தினான். (பால் 
கறக்கத் தயாரானான்.) பிறகு நான், ஆட் ன் ம ைய (அதில் ப ந்தி க்கும்) தி 
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ேபாக உத ம்ப  கட்டைளயிட்ேடன். பிறகு, அவ ைடய இ ைககைள ம் 
( ய்ைமப்ப த்திக் ெகாள்வதற்காக) உத ம்ப க் கட்டைளயிட்ேடன். 'இப்ப  
உத ம்ப " என்  அ  பக்ர்(ர ) ஒ  ைகைய மற்ெறா  ைக மீ  அ த் க் 
காட் னார்கள். (அவ்வாேற, அவ ம் ைககைளத் ய்ைமப்ப த்தினான்.) பிறகு 
சிறிதள ம் (ஒ  ெசாம் ) பால் கறந்தான். நான் நபி(ஸல்) அவர்க க்காக ஒ  
பாத்திரத்ைத எ த் , அதில் பாைல ஊற்றி அதன் வாைய ஒ  ண் த் ணியால் 

ேனன். பிறகு அதன் (பால் பாத்திரத்தின்) அ ப்பகுதி குளிர்ந்  ேபாகும் வைர 
அதன் மீ  தண்ணீர் ஊற்றிேனன். பிறகு நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன் , 'இைறத் தர் 
அவர்கேள! அ ந் ங்கள்" என்  கூறிேனன். நான் தி ப்தியைட ம் வைர (அைத) 
அவர்கள் அ ந்தினார்கள்.  
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அநீதிக ம் அபகாித்த ம்
 

 
46, எண் 2440  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
இைறநம்பிக்ைகயாளர்கள் நரகத்தி ந்  தப்பி வ ம்ேபா  ெசார்க்கத்திற்கும் 
நரகத்திற்கும் இைடயி ள்ள ஒ  பாலத்தில் த த்  நி த்தப்ப வார்கள். அப்ேபா  
உலகில் (வாழ்ந்த ேபா ) அவர்க க்கிைடேய நடந்த அநீதிக க்கு அந்தப் 
பாலத்திேலேய ஒ வ க்ெகா வர் கணக்குத் தீர்த் க் ெகாள்வார்கள். இ தியில், 
அவர்கள் பாவங்களி ந்  நீங்கித் ய்ைமயாகி வி ம்ேபா  ெசார்க்கத்தில் ைழய 
அவர்க க்கு அ மதி வழங்கப்ப ம். ஹம்மதின் உயிைரத் தன் ைகயில் 
ைவத்தி ப்பவன் மீ  சத்தியமாக! அவர்கள் ெசார்க்கத்தில் உள்ள தம் வசிப்பிடத்ைத, 
உலகில் அவர்க க்கி ந்த இல்லத்ைத விட எளிதாக அைடயாளம் கண்  
ெகாள்வார்கள்.  
 
என அ  ஸயீத் அல்குத்ாி(ர ) அறிவித்தார்.  
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46, எண் 2441  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஸஃப்வான் இப்  ஹ்ாிஸ் அல்மா னீ(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
நான் இப்  உமர்(ர ) அவர்க டன், அவர்களின் ைகையப் பி த்தப  ெசன்  
ெகாண் ந்தேபா  ஒ வர் கு க்கிட் , '(ம ைம நாளில் அல்லாஹ் க்கும் 
அவ ைடய அ யார்க க்குமிைடேய நைடெப ம்) இரகசியப் ேபச்சு பற்றி 
அல்லாஹ்வின் தாிடமி ந்  என்ன ெசவி ற்றீர்கள்?' என்  ேகட்டதற்கு இப்  
உமர்(ர ), 'அல்லாஹுதஆலா ஃமிைனத் தன் பக்கம் ெந ங்கச் ெசய் , அவன் மீ  
தன் திைரையப் ேபாட்  அவைன மைறத்  வி வான். பிறகு அவைன ேநாக்கி, 'நீ 
ெசய்த இன்ன பாவம் உனக்கு நிைனவி க்கிறதா?' என்  ேகட்பான். அதற்கு, அவன் 
'ஆம், என் இைறவா!' என்  கூ வான். (இப்ப  ஒவ்ெவா  பாவமாக எ த் க் கூறி) 
அவன் (தான் ெசய்த) எல்லாப் பாவங்கைள ம் ஒப் க் ெகாள்ளச் ெசய்வான். அந்த 
இைறநம்பிக்ைகயாளர், 'நாம் இத்ேதா  ஒழிந்ேதாம்' என்  தன்ைனப் பற்றிக் க திக் 
ெகாண் க்கும்ேபா  இைறவன், 'இவற்ைறெயல்லாம் உலகில் நான் பிற க்குத் 
ெதாியாமல் மைறத்  ைவத்தி ந்ேதன். இன்  உனக்கு அவற்ைற மன்னித்  
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வி கிேறன்' என்  கூ வான். அப்ேபா  அவ ைடய நற்ெசயல்களின் பதிேவ  
அவனிடம் ெகா க்கப்ப ம். நிராகாிப்பாளர்கைள ம், நயவஞ்சகர்கைள ம் ேநாக்கி 
சாட்சியாளர்கள், 'இவர்கள் தாம், தம் இைறவன் மீ  ெபாய்ையப் 

ைனந் ைரத்தவர்கள். எச்சாிக்ைக! இத்தைகய அக்கிரமக்காரர்களின் மீ  
இைறவனின் சாபம் உண்டாகும்' என்  கூ வார்கள்' என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் கூற 
ேகட் க்கிேறன்" என்  கூறினார்கள்.  

 
46, எண் 2442  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ஒ  ஸ் ம் மற்ெறா  ஸ் மின் சேகாதரன் ஆவான். அவ க்கு அநீதியிைழக்க ம் 
மாட்டான்; அவைன (பிறாின் அநீதிக்கு ஆளாகும்ப ) ைகவிட்  விட ம் மாட்டான். 
தன் சேகாதரனின் ேதைவைய நிைற  ெசய்வதில் ஈ பட் க்கிறாின் ேதைவைய 
நிைற  ெசய்வதில் அல்லாஹ் ம் ஈ பட் க்கிறான். ஒ  ஸ் மின் ஒ  ன்பத்ைத 
நீக்குகிறவைரவிட்  அல்லாஹ் ம் ம ைம நாளின் ன்பங்களில் ஒ  ன்பத்ைத 
நீக்குகிறான். ஒ  ஸ் மின் குைறகைள மைறக்கிறாின் குைறகைள ம ைம நாளில் 
அல்லாஹ் ம் மைறக்கின்றன.  
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என அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
46, எண் 2443  3, அத்தியாயம்பாகம்  

உன் சேகாதரன் அக்கிரமக்காரனாக இ க்கும் நிைலயி ம் அக்கிரமத் க்குள்ளான 
நிைலயி ம் அவ க்கு நீ உதவி ெசய்' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள்" என அனஸ் இப்  மா க்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
46, எண் 2444  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(ஒ  ைற) நபி(ஸல்) அவர்கள், 'உன் சேகாதரன் அக்கிரமக்காரனாக இ க்கும் 
நிைலயி ம் அக்கிரமத் க்குள்ளானவனாக இ க்கும் நிைலயி ம் அவ க்கு உதவி 
ெசய்" என்  கூறினார்கள். மக்கள், 'இைறத் தர் அவர்கேள! 
அக்கிரமத் க்குள்ளானவ க்கு நாங்கள் உத ேவாம். அக்கிரமக்கார க்கு நாங்கள் 
எப்ப  உத ேவாம்?' என்  ேகட்டனர். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அவ ைடய ைககைளப் 
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பி த்  (அக்கிரமம் ெசய்யவிடாமல் த த் )க் ெகாள்வாய் (இ ேவ, நீ அவ க்குச் 
ெசய் ம் உதவி)" என்  கூறினார்கள்.  

 
46, எண் 2445  3, அத்தியாயம்பாகம்  

பராஉ வின் ஆ ப்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ஏ  ெசயல்கைளச் ெசய் ம்ப  எங்க க்குக் கட்டைளயிட்டார்கள்; 
ஏ  ெசயல்களி ந்  எங்கைளத் த த்தார்கள். அைவ (ெசய் ம்ப க் கட்டைளயிட்ட 
ஏ  ெசயல்கள்) இைவ தாம்;  
 

1. ேநாயாளிகைள நலம் விசாாிப்ப .  

 

2. ஜனாஸாைவப் பின்ெதாடர்ந்  ெசல்வ .  

 

3. ம்மியவ க்கு அவர், 'அல்ஹம் ல்லாஹ்' ('அல்லாஹ் க்ேக எல்லாப் க ம்' 
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என் ) ெசான்னால், 'யர்ஹ க்கல்லாஹ்' (அல்லாஹ் உமக்குக் க ைண ாிவானாக!) 
என்  பிரார்த்திப்ப .  
 

4. சலா க்கு ( கம க்கு) பதி ைரப்ப .  

 

5. அக்கிரமத்திற்குள்ளானவ க்கு உத வ .  

 

6. வி ந் க்காக அைழப்பவாின் அைழப்ைப ஏற் க் ெகாள்வ .  

 

7. சத்தியம் ெசய்தவாின் சத்தியத்ைத நிைறேவற்ற உத வ .  

 
46, எண் 2446  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
இைறநம்பிக்ைகயாளர்கள் ஒ வ க்ெகா வர் ( ைண நிற்கும் விஷயத்தில்) ஒ  
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கட்டடத்ைதப் ேபான்றவர்கள் ஆவர். அதன் ஒ  பகுதி மற்ெறா  பகுதிக்கு 
வ ட் கிற .  
 
(இப்ப க் கூ ம்ேபா ) நபி(ஸல்) அவர்கள் தங்களின் ைகவிரல்கைள 
ஒன்ேறாெடான்  ேகார்த் க் காண்பித்தார்கள்.  
 
என அ  ஸா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
46, எண் 2447  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
அநீதி, ம ைம நாளில் பல இ ள்களாகக் காட்சி த ம்.  
 
என அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  46, எண் 2448  
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இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அநீதியிைழக்கப்பட்டவாின் சாபத்திற்கு (உங்களால் அநீதிக்கு ஆளானவர் 
இைறவனிடம் உங்கள் அநீதிையக் குறித்  ைறயிட்  உங்க க்குக் ேகடாகப் 
பிரார்த்தைன ாிபவைதப் பற்றி) அஞ்சுங்கள். ஏெனனில், அதற்கும் அல்லாஹ் க்கும் 
இைடேய எந்தத் திைர ம் இல்ைல" என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் ஆத்(ர ) யமன் 
நாட் க்கு (ஆ நராக) அ ப்பி ைவத்தேபா  கூறினார்கள்.  

 
46, எண் 2449  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ஒ வர், தன் சேகாதர க்கு அவ ைடய மானத்திேலா, ேவ  (பணம், ெசாத்  
ேபான்ற) விஷயத்திேலா, இைழத்த அநீதி (ஏ ம் பாிகாரம் காணப்படாமல்) 
இ க்குமாயின், அவர் அவனிடமி ந்  அதற்கு இன்ேற மன்னிப் ப் ெபறட் ம். 
தீனாேரா, திர்ஹேமா (ெபாற்காசுகேளா ெவள்ளிக் காசுகேளா) பயன் த ம் 
வாய்ப்பில்லாத நிைல (ஏற்ப ம் ம ைம நாள்) வ வதற்கு ன்னால் (மன்னிப் ப் 
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ெபறட் ம்.) (ஏெனனில், ம ைம நாளில்) அவாிடம் நற்ெசயல் ஏ ம் இ க்குமாயின் 
அவ ைடய அநீதியின் அள க்கு அவாிடமி ந்  எ த் க் ெகாள்ளப்பட்  
(அநீதிக்குள்ளானவாின் கணக்கில் வர  ைவக்கப்பட் ) வி ம். அநீதியிைழத்தவாிடம் 
நற்ெசயல்கள் எ ம் இல்ைலெயன்றால் அவாின் ேதாழாின் (அநீதிக்குள்ளானவாின்) 
தீய ெசயல்கள் (அவர் கணக்கி ந் ) எ க்கப்பட்  அநீதியிைழத்தவாின் மீ  
சுமத்தப்பட்  வி ம்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
46, எண் 2450  3, அத்தியாயம்பாகம்  

உர்வா இப்  ஸுைபர்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
ஒ  ெபண் தன் கணவன் தன்னிடம் நல்ல ைறயில் நடந்  ெகாள்ள மாட்டான் 
என்ேறா, (தன்ைனப்) றக்கணித்  வி வான் என்ேறா அஞ்சினால் கணவன் மைனவி 
இ வ ம் (தம் உாிைமகளில் சிலவற்ைறப் பரஸ்பரம்விட் க் ெகா த் ) தமக்கிைடேய 
சமாதானம் ெசய்  ெகாள்வதில் தவேற ம் இல்ைல" என்கிற தி க்குர்ஆனின் 

(தி க்குர்ஆன் 04:128 ஆம்) வசனத்ைதப் பற்றி ஆயிஷா(ர ) கூ ம்ேபா , 'ஒ வர் 
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தன் மைனவியிடம் (தாம்பத்திய) உறைவ நா  அதிகமாக வந்  ெசல்லாமல் தன் 
மைனவிையப் பிாிந்  (எவ ைடய நாளில் ேவெறா  மைனவியிடம் ெசன் ) விட 
ேவண் ம் என்  வி ம் கிற நிைலயில் அவாின் மைனவி 'என் (தாம்பத்திய 
உாிைமகள்) விஷயத்தில் (நான்விட் க் ெகா த் ) உம்ைம மன்னித்  வி கிேறன்' 
என்  கூறினார். அப்ேபா தான் இந்த இைறவசனம் அ ளப்பட்ட " என்  
குறிப்பிட்டார்கள்.  

 
46, எண் 2451  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஸஹ்ல் இப்  ஸஅத்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்களிடம் ஒ  பானம் (பால்) ெகாண்  வரப்பட்ட . அப்ேபா  
அவர்களின் வலப்பக்கம் ஒ  சி வ ம் இடப் பக்கம் வய  திர்ந்தவர்க ம் 
இ ந்தனர். நபி(ஸல்) அவர்கள் அந்தச் சி வாிடம், '(இந்த பானத்ைத) இவர்களிடம் 
(வய  திர்ந்தவர்களிடம்) ெகா க்க நீ எனக்கு அ மதி த வாயா?' என்  
ேகட்டார்கள். அந்தச் சி வர், 'மாட்ேடன், இைறவன் மீதாைணயாக! இைறத் தர் 
அவர்கேள! தங்களிடமி ந்  (எனக்குக் கிைடக்கக் கூ ய) என் பங்ைக எவ க்கும் 
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நான்விட் க் ெகா க்க மாட்ேடன்" என்  கூறினார். எனேவ, இைறத் தர் 
அச்சி வாின் கரத்தில் அந்த பானத்ைத ைவத்தார்கள்.  

 
46, எண் 2452  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
பிறாின் நிலத்தில் ஒ  பகுதிைய அபகாித்தவர் ஏ  நிலங்கைள (ம ைமயில்) க த்தில் 
மாைலயாகக் கட் த் ெதாங்க விடப்ப வார்.  
 
என ஸயீத் இப்  ைஸத்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
46, எண் 2453  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஸலமா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
எனக்கும் ேவ  சில க்கும் இைடேய ஒ  நிலம் சம்பந்தமான தகரா  இ ந்  வந்த . 

ghfk;-3 46.mePjpfSk; mgfupj;jYk;

Visit: www.tamilislam.webs.com



அைத நான் ஆயிஷா(ர ) அவர்களிடம் கூறிேனன். அவர்கள் ெசான்னார்கள்; அ  
ஸலமாேவ! (பிறாின்) நிலத்ைத (எ த் க் ெகாள்வைதத்) தவிர்த் க் ெகாள் ங்கள். 
ஏெனனில், நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ஓர் அங்குலம் அள  நிலத்ைத அநியாயமாக 
அபகாித் க் ெகாள்கிறவாின் க த்தில் ஏ  நிலங்கள் மாைலயாக (ம ைமயில்) கட் த் 
ெதாங்க விடப்ப ம்" என்  கூறினார்கள்.  

 
46, எண் 2454  3, அத்தியாயம்பாகம்  

நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
 
ஒ  நிலத்தி ந்  ஒ  பகுதிையத் தனக்கு உாிைமயின்றி எ த் க் ெகாண்டவன் 
ம ைம நாளில் ஏ  மிக க்குக் கீேழ அ ந்திப் ேபாய் வி வான்.  
 
இைதஇப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  46, எண் 2455  
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ஜபலா இப்  ஸூைஹம்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் இராக்வாசிகள் சில டன் மதீனாவில் இ ந்ேதாம். எங்கைளப் பஞ்சம் 
தீண் ய . எனேவ, இப்  ஸுைபர்(ர ) எங்க க்குப் ேபாீச்சம் பழங்கைளக் 
ெகா த்  வந்தார்கள். (அைத நாங்கள் கூ  அமர்ந்  உண் ம்ேபா  இப்  
உமர்(ர ) எங்கைளக் கடந்  ெசல்வார்கள். அப்ேபா , 'இைறத் தர் இரண்  
ேபாீச்சம் பழங்கைள ஒன்றாகச் ேசர்த்  உண்பைதத் தைட ெசய்தார்கள்; உங்களில் 
(அப்ப ச் ேசர்த்  உண்ண வி ம் ம்) அந்த மனிதர் தன் சேகாதாிடம் அ மதி 
ெபற்றாேல தவிர" என்  கூ வார்கள்.  

 
46, எண் 2456  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  மஸ் த்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
'அ  ஷுஐப்' என்றைழக்கப்பட்ட அன்சாாித் ேதாழர் ஒ வ க்கு இைறச்சிக் கைட 
ைவத்தி ந்த ஊழியர் ஒ வர் இ ந்தார். அவாிடம் அ  ஷுஐப்(ர ), 'எனக்கு ஐந்  
ேப க்கான உணைவத் தயார் ெசய். நான் ஐந்தாவதாக நபி(ஸல்) அவர்கைள 
அைழக்கக்கூ ம்" என்  கூறினார். அவர்கள் நபி(ஸல்) அவர்களின் தி கத்தில் 
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பசியின் அைடயாள(மாக வாட்ட)த்ைதப் பார்த்தி ந்தார்கள். எனேவ, அவர்கைள 
வி ந் க்கு அைழத்தார்கள். நபி(ஸல்) அவர்க ட ம் அவர்க டன் 
வந்தி ந்தவர்க ட ம் வி ந் க்கு அைழக்கப்படாத ஒ வர் ேசர்ந்தார். எனேவ, 
நபி(ஸல்) அவர்கள் (அ  ஷுஐப்(ர ) அவர்களிடம்), 'இவர் எங்கைளப் பின்ெதாடர்ந்  
வந் விட்டார். இவ க்கு (இந்த வி ந்தில் கலந்  ெகாள்ள) நீங்கள் 
அ மதியளிக்கிறீர்களா?' என்  ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் 'ஆம் 
(அ மதியளிக்கிேறன்)" என்  பதில் கூறினார்கள்.  

 
46, எண் 2457  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
அல்லாஹ்விடம் மனிதர்களிேலேய மிக ம் ெவ ப் க்குாியவன் க ைமயாக (எப்ேபா  
பார்த்தா ம்) சச்சர  ெசய்  ெகாண் ப்பவேனயாவான்.  
 
என ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
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46, எண் 2458  3, அத்தியாயம்பாகம்  

உம்  ஸலமா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், தம் அைறயின் வாச க்க ேக (சிலர்) சச்சரவிட் க் 
ெகாண் ந்தைதச் ெசவி ற்றார்கள். அவர்களிடம் ெசன் , 'நான் ஒ  மனிதேன. 
என்னிடம் வழக்கா பவர்கள் வ கிறார்கள். உங்களில் ஒ வர் மற்றவைர விட வாக்கு 
சா ர்யம். மிக்கவராக இ க்கலாம். அவர்தான் உண்ைமையப் ேபசி ள்ளார் என்  
க தி, நான் அவ க்கு சாதகமாகத் தீர்ப்பளித்  வி ேவனாயின், எவ க்கு ஒ  

ஸ் மின் உாிைமைய எ த் க் ெகாள் ம்ப  (யதார்த்த நிைல அறியாமல்) நான் 
தீர்ப்பளிக்கிேறேனா (அவ க்கு) அ  நரக ெந ப்பின் ஒ  ண்ேடயாகும். அவன் 
(வி ம்பினால்) அைத எ த் க் ெகாள்ளட் ம்; அல்ல  அைத (எ த் க் 
ெகாள்ளாமல்)விட்  விடட் ம்" என்  கூறினார்கள்.  

 
46, எண் 2459  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
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நான்கு குணங்கள் எவனிடத்தில் உள்ளனேவா அவன் நயவஞ்சகனாவான். அல்ல  
அந்த நான்கு குணங்களில் ஒ  குணம் அவனிடம் கு  ெகாண் ந்தா ம் அவன் 
அைதவிட் வி ம்வைர நயவஞ்சகத்தின் ஒ  குணம் அவனிடம் இ ப்பதாகப் ெபா ள். 
(அந்த நான்கு குணங்கள் இைவதாம்:) அவன் ேபசும்ேபா  ெபாய் ேபசுவான்; 
வாக்களித்தால் மா  ெசய்வான்; ஒப்பந்தம் ெசய்தால் ேமாச  ெசய்வான்; 
வழக்கா னால் அவமதிப்பான்.  
 
என அப் ல்லாஹ் இப்  அம்ர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
46, எண் 2460  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஹிந்த் பின்த்  உத்பா(ர ), நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந் , 'இைறத் தர் அவர்கேள! 
(என் கணவர்) அ  சுஃப்யான் மிக ம் க மியாக இ க்கிறார். அவாின் பணத்தி ந்  
(அவ க்குத் ெதாியாமல் எ த் ) எங்கள் குழந்ைத குட் க க்கு உணவளிப்பதால் என் 
மீ  குற்றம் ஏ ம் உண்டா?' என்  ேகட்டதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நியாயமான 
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அளவிற்கு (உன் கணவனின் பணத்ைத எ த் ) அவர்க க்கு உணவளிப்பதால் உன் 
மீ  குற்றம் எ ம் இல்ைல" என்  பதிலளித்தார்கள்.  

 
46, எண் 2461  3, அத்தியாயம்பாகம்  

உக்பா இப்  ஆமிர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்களிடம், 'தாங்கள் எங்கைள ஒ  ச கத்திடம் அ ப் கிறீர்கள்; 
நாங்க ம் (தங்கள் கட்டைளைய ஏற் ) அங்கு ெசல்கிேறாம்; (ஆனால்,) அவர்கள் 
எங்க க்கு வி ந் பசாரம் ெசய்ய ம க்கிறார்கள் எனில், அ  குறித்  தாங்கள் என்ன 
க கிறீர்கள்?' என்  ேகட்ேடாம். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நீங்கள் ஒ  
ச கத்திடம் ெசன்  வி ந்தினர்க க்குத் ேதைவயான வசதிகைள உங்க க்குச் 
ெசய்  தர ஏற்பா  ெசய்யப்பட்டால் அைத ஏற் க் ெகாள் ங்கள். அவர்கள் அப்ப ச் 
ெசய்யவில்ைலெயன்றால் அவர்களிடமி ந்  வி ந்தனாின் உாிைமைய (நீங்களாகேவ) 
எ த் க்ெகாள் ங்கள்" என்  எங்க க்கு பதில் தந்தார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  46, எண் 2462  
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உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அல்லாஹ், நபி(ஸல்) அவர்கைள மரணிக்கச் ெசய்தேபா , அன்சாாிகள் ப சாயிதா 
சாவ யில் ஒன் கூ விட்டார்கள். நான் அ  பக் (ர ) அவர்கைள, 'எங்க டன் 
வா ங்கள்" என்  அைழத்ேதன். நாங்கள் அன்சாாிகளிடம் ப  சாயிதா (குலத்தாாின் 
பஞ்சாயத் ச்) சாவ க்குச் ெசன்ேறாம்.  

 
46, எண் 2463  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அப் ர் ரஹ்மான் இப்  ஹுர் ஸ்அல் அஃரஜ்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 'ஒ வர், தன் ( ட் ச்) சுவாில், தன் அண்ைட 

ட் க்காரர் மரக்கட்ைட (அல்ல  உத்திரம், கர்டர், பரண் ேபான்ற எைத ம்) 
பதிப்பைதத் த க்க ேவண்டாம்" என்  கூறினார்கள் என்  ெசால் விட் , அ  
ஹுைரரா(ர ), 'என்ன இ ? உங்கைள இைத (நபியவர்களின் இந்தக் கட்டைளையப்) 

றக்கணிப்பவர்களாக நான் பார்க்கிேறேன! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் இந்த 
நபிவாக்ைகத் ெதாடர்ந்  எ த் ச் ெசால் க் ெகாண்ேடயி ப்ேபன்" என்  
கூ வார்கள்.  
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46, எண் 2464  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் அ  தல்ஹா(ர ) ட் ல் மக்க க்கு ம  பாிமா பவனாக இ ந்ேதன். அந்த 
நாள்களில் ேபாீச்சம் பழ ம ைவ (ேபாீச்ச மரக்கள்ைள)ேய அவர்கள் கு த்  வந்தனர். 
(ம ைவத் தைட ெசய் ம் இைறவசனம் அ ளப்பட்ட டன்), இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள் ெபா  அறிவிப் ச் ெசய்பவைர அைழத் , '(மக்கேள!) ம  தைட 
ெசய்யப்பட் விட்ட " என்  அறிவிக்கும்ப  கட்டைளயிட்டார்கள். அ  தல்ஹா(ர ) 
என்னிடம், 'ெவளிேய ெசன்  இைத ஊற்றிவி " என்  கூறினார்கள். நான் ெவளிேய 
ெசன்  அைத (சாைலயில்) ஊற்றி விட்ேடன். மதீனா நகாின் ெத க்களில் அ  
ஓ ய . மக்களில் சிலர், 'ம  தங்கள் வயி களில் இ க்கும் நிைலயில் பல ேபர் 
ெகால்லப்பட் க்கிறார்கேள! (அவர்களின் நிைல என்ன?)" என்  ேகட்டார்கள். 
அப்ேபா தான், 'இைறநம்பிக்ைக ெகாண்  நற்ெசயல்கள் ாிகிறவர்கள் ( ன்னர்) 

எைத ம் உண்டைவ பற்றி அவர்களின் மீ  குற்றமில்ைல" (தி க்குர்ஆன் 05:93) 
என் ம் தி க்குர்ஆன் வசனம் அ ளப்பட்ட .  
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கூட் ச் ேச தல்

 
47, எண் 2483  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஜாபிர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கடற்கைரைய ேநாக்கி ஒ  பைடைய அ ப்பினார்கள். 
அந்தப் பைடயின க்கு அ  உைபதா இப்  ஜர்ராஹ்(ர ) அவர்கைளத் தளபதியாக 
ஆக்கினார்கள். அவர்கள் (பைடயினர்) ந்  ேபர் இ ந்தனர். அவர்களில் நா ம் 
ஒ வனாயி ந்ேதன். நாங்கள் றப்பட்ேடாம். பாதி வழியிேலேய எங்கள் ைகயி ப்பில் 
இ ந்த (பயண) உண  தீர்ந்  ேபாய்விட்ட . அ  உைபதா(ர ) அந்தப் பைடயின் 
(ைகவசமி ந்த) கட் ச் சாதங்கள் அைனத்ைத ம் ஒன்  திரட் ம் ப  
உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாேற அைவ அைனத் ம் ஒன்  திரட்டப்பட்டன. இரண்  
ைபகள் (நிைறய) ேபாீச்சம் பழங்கள் ேசர்ந்தன. அ  உைபதா(ர ) அவற்ைற 
எங்க க்கு ஒவ்ெவா  நா ம் சிறி  சிறிதாகக் ெகா த்  வந்தார்கள். இ தியில், 
அைவ ம் தீர்ந்  ேபாய்விட்டன. எங்க க்கு (ஆ க்கு) ஒவ்ெவா  ேபாீச்சம் பழம்தான் 
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கிைடத்  வந்த .  
 
...இைத ஜாபிர்(ர ) ெசான்னேபா , இைதக் ேகட் க் ெகாண் ந்த அறிவிப்பாளர் 
வஹ்ப் இப்  ைகஸான்(ரஹ்), 'ஒ  ேபாீச்சம் பழம் எப்ப  ேபா ம்?' என்  
ேகட்டதற்கு ஜாபிர்(ர ), 'அ ம் தீர்ந்  ேபான பின் தான் அதன் மதிப்ைப நாங்கள் 
உணர்ந்ேதாம்" என்  பதிலளித்தார்கள்..  
 
பிறகு நாங்கள் கடல் வைர வந்  ேசர்ந்  விட்ேடாம். அங்கு தற்ெசயலாக சிறிய மைல 
ேபான்ற (திமிங்கல வைக) மீன் ஒன்  கிைடத்த . அதி ந்  (எங்க ைடய) அந்தப் 
பைட பதிெனட்  நாள்கள் உண்ட . பிறகு அ  உைபதா(ர ) அதன் விலா 
எ ம் களி ந்  இரண்  விலா எ ம் கைள மியில் நட்  ைவக்கும்ப  
உத்திரவிட்டார்கள். அவ்வாேற, அைவ இரண் ம் நட்டப்பட்டன. பிறகு, ஒட்டகத்ைத 
அதன் கீேழ ஓட் ச் ெசல் ம்ேபா  உத்திரவிட்டார்கள். அவ்வாேற ஓட் க் 
ெசல்லப்பட்ட . அ  (அந்தத் திமிங்கலத்தின்) விலா எ ம் களின் கீேழ ெசன்ற . 
ஆனால், அவற்ைற அ  ெதாடவில்ைல.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  47, எண் 2484  
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ஸலமா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(ஹவா ன் ேபாாில்) மக்களின் பயண உண  தீர்ந்  ேபாய்ப் 
பஞ்சத்திற்குள்ளானார்கள். எனேவ, நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந் , ( சிப்பதற்காகத்) 
தங்கள் ஒட்டகங்கைள அ க்க அ மதி ேகட்டார்கள். நபி(ஸல்) அவர்க ம் 
அவர்க க்கு அ மதியளித்தார்கள். (வழியில்) அவர்கைள உமர்(ர ) சந்திக்க, மக்கள் 
அவர்க க்கு (நடந்த விஷயத்ைத)த் ெதாிவித்தார்கள். அதற்கு உமர்(ர ), 'உங்கள் 
ஒட்டகங்கைள அ த்  (உண் )விட்ட பிறகு நீங்கள் எப்ப  உயிர் வாழ் ர்கள்?' 
என்  ேகட்டார்கள். பிறகு நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன் , 'இைறத் தர் அவர்கேள! 
மக்கள் தங்களின் ஒட்டகத்ைத அ த்  (உண் )விட்ட பிறகு அவர்கள் எப்ப  உயிர் 
வாழ்வார்கள்?' என்  ேகட்டார்கள். உடேன இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 'மக்கள் 
தங்கள் பயண உணவில் எஞ்சியைதக் ெகாண்  வ ம்ப  அவர்களிைடேய அறிவிப் ச் 
ெசய் ங்கள்" என்  கூறினார்கள். அவ்வாேற அறிவிப் ச் ெசய்யப்பட் , மக்கள் தங்கள் 
எஞ்சிய உணைவக் ெகாண்  வந்  ேபா வதற்காக ஒ  ேதால் விாிப்  விாித்  
ைவக்கப்பட்ட . மக்கள் அதில் தங்கள் எஞ்சிய உண கைள (குவியலாக) 
ைவத் விட்டார்கள். இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் பிரார்த்தித்  அதில் பரக்கத்ைத 
அளிக்கும்ப  அல்லாஹ்விடம் ேவண் னார்கள்.  
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பிறகு, தங்கள் பாத்திரங்கைளக் ெகாண்  வ ம்ப  மக்கைள அைழத்தார்கள். மக்கள், 
தங்கள் இரண்  ைககைள ம் குவித்  (உணவில் தங்களின் பங்ைகப்) ெபற்றார்கள்.  
 
அைனவ ம் உணைவப் ெபற்ற பிறகு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'வணக்கத்திற்குாியவன் 
அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவெறவ ம் இல்ைல என் ம் நான் இைறத் தர் என் ம் சாட்சி 
கூ கிேறன்" என்றார்கள்.  

 
47, எண் 2485  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ராஃபிஉ இப்  கதீஜ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்க டன் அஸர் ெதா ைக ெதா விட் , ஒட்டகத்ைத 
அ ப்ேபாம். அ  பத் ப் பங்குகளாகப் பங்கு ேபாடப்ப ம். சூாியன் மைறவதற்கு ன் 
நாங்கள் (அதன்) சைமக்கப்பட்ட இைறச்சிைய உண்ேபாம்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  47, எண் 2486  
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' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
அஷ்அாீ குலத்தினர் ேபாாின்ேபா  ைகயி ப்பி ள்ள பயண உண  (இ ப் ) 
குைறந் விட்டால் அல்ல  மதீனாவில் தங்கள் மைனவி மக்களின் உண  (இ ப் ) 
குைறந்  ேபாய்விட்டால் தங்களிடம் (எஞ்சி) இ ப்பைத ஒ  ணியில் ேசகாித் , 
பிறகு, ஒ  பாத்திரத்ைதக் ெகாண்  சமமாக தங்க க்கிைடேய அைதப் பங்கிட் க் 
ெகாள்வார்கள். அவர்கள் என்ைனச் ேசர்ந்தவர்கள்; நான் அவர்கைளச் ேசர்ந்தவன்.  
 
என அ  ஸா அஷ்அாீ(ர ) அறிவித்தார்.  

 
47, எண் 2487  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கடைமயாக்கிய (ஸகாத் என் ம்) ஸதகாைவப் பற்றி 
எனக்கு அ  பக்ர்(ர ) எ ம்ேபா , 'இ வ க்குக் கூட்டாக உள்ள ெபா ட்களில் 
ஒ வர், தன் ெபா ட்களின் ஸகாத் டன் மற்றவ ைடய ெபா ட்களின் ஸகாத்ைத ம் 
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ேசர்த் , தாேன ெச த்திவி வாராயின், அவர் தன் கூட்டாளியின் பங்குக்குச் சமமான 
ஸகாத் ெதாைகையக் கணக்கிட்  அைத அவாிடமி ந்  ெபற் க் ெகாள்வார்" என்  
குறிப்பிட்டார்கள்.  

 
47, எண் 2488  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ராஃபிஉ இப்  கதீஜ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்க டன் ல் ஹுைலஃபாவில் தங்கியி ந்ேதாம். மக்க க்குப் 
பசி எ த்த . அவர்கள் ேபாாில் கிைடத்த ெசல்வங்களி ந்  சில ஒட்டகங்கைள ம் 
ஆ கைள ம் ெபற்றார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள் மக்களின் பின்வாிைசயில் 
இ ந்தார்கள். மக்கள் அவசரப்பட்  (அவற்ைறப் பங்கி வதற்கு ன்பாகேவ) 
அ த் ப், பாத்திரங்கைள (அ ப்பில்) ஏற்றி (சைமக்கத் ெதாடங்கி)விட்டனர். நபி(ஸல்) 
அவர்கள் (இந்த விஷயம் ெதாிய வந்த டன்) பாத்திரங்கைளக் கவிழ்க்கும் ப  
கட்டைளயிட்டார்கள். அவ்வாேற அைவ கவிழ்க்கப்பட்  (அவற்றி ந் ைவ 
ெவளிேய ெகாட்டப்பட் )விட்டன. பிறகு, அவற்ைற அவர்கள் பங்கிட்டார்கள். பத்  
ஆ கைள ஓர் ஒட்டகத்திற்குச் சமமாக ைவத்தார்கள். அப்ேபா  ஓர் ஒட்டகம்மிரண்  
ஓ விட்ட . மக்கள் அைதத் ேத ச் ெசன்றார்கள். அ  (அவர்களிடம் அகப்படாமல்) 
அவர்கைளக் கைளப்பைடயச் ெசய் விட்ட . மக்களிடம் குதிைரகள் குைறந்த 
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எண்ணிக்ைகயில்தான் இ ந்தன. ஒ வர் (நபித் ேதாழர்) அந்த ஒட்டகத்ைதக் 
குறிைவத்  ஓர் அம்ைப எறிந்தார். அல்லாஹ் அைத (ஓட விடாமல்) த த்  
நி த்திவிட்டான். பிறகு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'காட்  மி கங்களில் கட் க்கடங்காதைவ 
இ ப்ப  ேபால் இந்தப் பிராணிகளி ம் கட் க் கடங்காதைவ சில உள்ளன. இவற்றில் 
உங்கைள மீறிச் ெசல்பவற்ைற இவ்வாேற ெசய் ங்கள் (அம்ெபறிந்  த த்  
நி த் ங்கள்)" என்  கூறினார்கள். நான், '(ஒட்டகத்ைத அ க்க வாட்கைள இன்  
நாங்கள் பயன்ப த்திவிட்டால், அதன் கூர் ைன ேசதமைடந் ) நாைள எங்களிடம் 
வாட்கள் இல்லாத நிைலயில் பைகவர்கைள (சந்திக்க ேநாி ேமா என் ) நாங்கள் 
அஞ்சுகிேறாம். எனேவ, நாங்கள் (கூரான) ங்கில்களால் (இந்த ஒட்டகத்ைத) 
அ க்கலாமா?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கு நபி(ஸல்), அவர்கள், 'இரத்தத்ைத ஓடச் 
ெசய்கிற எந்த ஆ தத்தால் அ க்கப்பட் ந்தா ம் (பிராணி அ க்கப்ப ம் ேபா ) 
அதன் மீ  அல்லாஹ்வின் ெபயர் கூறப்பட் க்கும் பட்சத்தில் அைத உண் ங்கள்; 
பற்களா ம் நகங்களா ம் அ க்கப்பட்டைதத் தவிர, அைதப் பற்றி ('அ  ஏன் கூடா ' 
என் ) நான் உங்க க்குச் ெசால்கிேறன்; பல்ேலா எ ம்பாகும்; நகங்கேளா 
அபிசீனியர்களின் (எத்திேயாப்பியர்களின்) கத்திகளாகும்" என்  கூறினார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  47, எண் 2489  

ghfk;-3 47.$l;Lr; NrUjy;

Visit: www.tamilislam.webs.com



இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ வர் (ேதாழர்க டன் உண் ம் ேபா ம்) தன் ேதாழர்கள் அ மதிக்காத வைர, 
இரண்  ேபாீச்சம் பழங்கைள ஒ  ேசர எ த்  உண்பைத நபி(ஸல்) அவர்கள் தைட 
ெசய்தார்கள்.  

 
47, எண் 2490  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஜபலா(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் மதீனாவில் இ ந்தேபா  எங்கைளப் பஞ்சம் பீ த்த . இப்  ஸுைபர்(ர ) 
எங்க க்குப் ேபாீச்சம் பழங்கைள (உண்ணக்) ெகா த்  வந்தார்கள். இப்  உமர்(ர ) 
எங்கைளக் கடந்  ெசல்வார்கள். அப்ேபா , '(இரண் ரண்டாகச்) ேசர்த்  
உண்ணாதீர்கள். ஏெனனில், நபி(ஸல்) அவர்கள் ஒ வர் தன் சேகாதர க்கு அ மதி 
தந்தாேல தவிர ேசர்த்  உண்பைதத் தைட ெசய்தார்கள்" என்  கூறினார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  47, எண் 2491  
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' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ஓர் அ ைமயில் தனக்குாிய பங்ைக வி தைல ெசய்பவர், தன்னிடம் அவ்வ ைமயின் 
(சந்ைத விைலக்கு) ஒத்த விைல (அளவிற்குப் பணம்) இ ந்தால் (அைதக் ெகா த் ) 
அந்த அ ைமைய ைமயாக வி தைல ெசய்யட் ம். இல்ைலெயனில், அவர் 
வி தைல ெசய்த அள க்கு மட் ேம அவ்வ ைம சுதந்திரவானாவான். ' என்  இப்  
உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இப்  உமர்(ர ) அவர்களின் மாணவர் நாஃபிஉ(ர ) அவர்களிடமி ந்  இைத 
அறிவித்த அய் ப்(ரஹ்), 'இல்ைலெயனில் எந்த அள க்கு அவர் வி தைல ெசய்தாேரா 
அந்த அள க்கு மட் ேம அவ்வ ைம சுதந்திரவான் ஆவான்' என் ம் வாசகம் 
நாஃபிஉ(ரஹ்) அவர்களின் ெசால்லா அல்ல  நபி(ஸல்) அவர்களின் ஹதீ ன் ஒ  
பகுதியா என்  எனக்குத் ெதாியா " என்  கூ கிறார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  47, எண் 2492  
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' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
தன் அ ைமயில் தனக்குள்ள பங்ைக வி தைல ெசய்  வி கிறவர் 
(வசதி ைடயவராயின்) தன் ெசல்வத்ைதக் ெகாண்  அவ்வ ைமைய ைமயாக 
வி தைல ெசய்வ  அவாின் மீ  கடைமயாகும். அவாிடம் ெசல்வம் இல்ைலெயனில் 
அந்த அ ைமயின் விைல, (அவைன) ஒத்த (அ ைமயின்) விைலையக் ெகாண்  
மதிப்பிடப்பட்  அவன் உைழத் ச் சம்பாதிக்க அ மதியளிக்கப்பட ேவண் ம். அவன் 
மீ  தாங்க யாத (உைழப்ைபச் சுமத்திச்) சிரமத்ைத ஏற்ப த்தக் கூடா .  

 
47, எண் 2493  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
அல்லாஹ்வின் (சட்ட) வரம் க க்குக் கட் ப்பட்  நடப்பவ க்கும் அவற்ைற மீறி 
நடப்பவ க்கும் உவைம - ஒ  ச தாயத்ைதப் ேபான்றதாகும். அவர்கள் கப்ப ல் 
(தங்க க்கு இடம் பி ப்பதற்காகச்) சீட் க் கு க்கிப் ேபாட்டார்கள். (அதன்ப ) 
அவர்களில் சில க்குக் கப்ப ன் ேமல் தளத்தி ம் சில க்குக் கீழ்த் தளத்தில் 
இ ந்தவர்க க்குத் தண்ணீர் ேதைவப்பட்டேபா  (அைதக் ெகாண்  வர) அவர்கள் 
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ேமல் தளத்தில் இ ப்பவர்கைளக் கடந்  ெசல்ல ேவண் யி ந்த . (அதனால் ேமேல 
இ ந்தவர்க க்குச் சிரமம் ஏற்பட்ட ). அப்ேபா , கீழ்த் தளத்தில் இ ந்தவர்கள் 
(தமக்குள்) 'நாம் (தண்ணீ க்காக) நம் ைடய பங்கில் (கீழ்த் தளத்தில்) ஓட்ைடயிட் க் 
ெகாள்ேவாம்; நமக்கு ேமேல இ ப்பவர்கைளத் ெதாந்தர  ெசய்யாம ப்ேபாம்' என்  
ேபசிக் ெகாண்டார்கள். அவர்கள் வி ம்பியப  ெசய்  ெகாள்ள அவர்கைள ேமல் 
தளத்தில் உள்ளவர்கள்விட் விட்டால் (கப்ப ல் இ ப்பவர்கள்) அைனவ ம் அழிந்  
ேபாவார்கள். (ஓட்ைடயிட விடாமல்) அவர்களின் கரத்ைதப் பி த் க் 
ெகாள்வார்களாயின் அவர்க ம் தப்பிப் பிைழத் க் ெகாள்வார்கள். (அவர்க டன் 
மற்ற) அைனவ ம் தப்பிப் பிைழத் க் ெகாள்வார்கள்.  
 
என ஃமான் இப்  பஷீர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
47, எண் 2494  3, அத்தியாயம்பாகம்  

உர்வா இப்  ஸுைபர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் ஆயிஷா(ர ) அவர்களிடம், 'அநாைத(ப் ெபண்)க டன் நீதமாக நடக்க இயலா  
என்  நீங்கள் அஞ்சினால் உங்க க்கு வி ப்பமான ெபண்கைள இரண் ரண்டாக, 
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ம் ன்றாக, நான்கு நான்காக மணந் ெகாள் ங்கள்" (தி க்குர்ஆன் 04:03) என் ம் 
இைறவசனத்ைதக் குறித் க் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள் பின்வ மா  
விளக்கமளித்தார்கள்.  
 
என் சேகாதாி மகேன! இந்த (வசனத்தில் கூறப்பட் ள்ள) ெபண், தன் காப்பாளாின் 
(வலீயின்) ம யில் (ெபா ப்பில்) வளர்கிற - அவாின் ெசல்வத்தில் கூட்டாக இ க்கிற 
அநாைதப் ெபண் ஆவாள். அவ ைடய ெசல்வத்தா ம் அழகா ம் கவரப்பட் , 
அவ ைடய காப்பாளர் அவ ைடய மஹ்ர் விஷயத்தில் நீதி டன் நடக்காமல் 
மற்றவர்கள் அவ க்குக் ெகா ப்ப  ேபான்ற மஹ்ைர அவ க்குக் ெகா க்காமல் - 
அவைள மணந் ெகாள்ள வி ம் கிறார் என் ம் நிைலயி ப்பவள் ஆவாள். 
இவ்விதம் காப்பாளர்கள் தம் ெபா ப்பி க்கும் அநாைதப் ெபாண்கைள அவர்க க்கு 
நீதி ெசய்யாமல், அவர்கைளப் ேபான்ற ெபண்க க்குக் ெகா க்கப்ப ம். மஹ்ாில் மிக 
உயர்ந்த மஹ்ர் எ ேவா அைத அவர்க க்குக் ெகா க்காமல் அவர்கைள 
மணந் ெகாள்ள அவர்க க்கு (இந்த இைறவசனத்தின் வாயிலாக) தைட 
விதிக்கப்பட்ட . அந்தப் ெபண்கைளத் தவிர ள்ள மற்ற ெபண்களில் அவர்க க்கு 
வி ப்பமான ெபண்கைள மணந் ெகாள் ம்ப  அவர்க க்குக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
பிறகு, (இந்த இைறவசனம் அ ளப்பட்ட பின் ம்) மக்கள் அல்லாஹ்வின் தாிடம் 
தீர்ப் க் ேகட்  வரலாயினர். எனேவ அல்லாஹ், 'ெபண்கள் விவகாரத்தில் தீர்ப்  
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வழங்கும்ப  உங்களிடம் ேகா கின்றனர். (நபிேய!) நீங்கள் கூ ங்கள்: அவர்களின் 
விவகாரத்தில் அல்லாஹ் உங்க க்குத் தீர்ப்  வழங்குகிறான். ேம ம், இவ்ேவதத்தில் 
( ன்பி ந்ேத) உங்க க்கு எ த் ைரக்கப்பட்  வ கிற சட்டங்கைள ம் 
நிைன ப த் கிறான். (அதாவ ,) எந்த அநாைதப் ெபண்க க்கு, அவர்க க்கு 
நிர்ணயிக்கப்பட்ட உாிைமைய நீங்கள் ெகா ப்பதில்ைலேயா, ேம ம், எவைர நீங்கள் 
தி மணம் ெசய்  ெகாள்ள வி ம் வதில்ைலேயா அந்த அநாைதப் ெபண்கள் பற்றிய 

சட்டங்கைள ம் (உங்க க்கு நிைன ப த் கிறான்)" என் ம் (தி க்குர்ஆன் 04:127) 
வசனத்ைத அல்லாஹ் அ ளினான்.  
 
ேம ம், 'இவ்ேவதத்தில் ( ன்பி ந்ேத) உங்க க்கு எ த் ைரக்கப்பட்  வ கிற 
சட்டங்கைள ம்..." என்  அல்லாஹ் கூறியி ப்ப , 'அநாைத(ப் ெபண்)க டன் 
நீதி டன் நடக்க இயலா  என்  நீங்கள் அஞ்சினால்..." என் ம் (தி க்குர்ஆன் 

04:03) இைறவசனத்ைதக் குறிப்பதாகும். ேம ம், 4:127ம் இைறவசனத்தில், 'ேம ம் 

எவைர நீங்கள் தி மணம் ெசய் ெகாள்ள வி ம் வதில்ைலேயா" என்  கூறியி ப்ப , 
உங்களில் ஒ  காப்பாளர் தன் பராமாிப்பில் இ க்கும் அநாைதப் ெபண் ஒ த்திைய 
அவள் ெசல்வ ம் அழகும் குைறந்தவளாக இ க்கும்ேபா  அவைள 
வி ம்பாம ப்பைதக் குறிப்பதாகும். (ெசல்வத்தில் குைறந்தவர்களாக இ க்கும் 
ேபா ) அந்த (அநாைத)ப் ெபண்கைள மணந் ெகாள்ள அவர்கள் வி ம்பாம ந்த 
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காரணத்தால், அவர்கள் எந்த அநாைதப் ெபண்களின் ெசல்வத்திற்கும் அழகுக்கும் 
ஆைசப்பட்டார்கேளா அந்தப் ெபண்கைள ம் 'நீதியான ைறயிேல தவிர 
மணந் ெகாள்ளலாகா ' என்  அவர்க க்குத் தைட விதிக்கப்பட்ட .  

 
47, எண் 2495  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஜாபிர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(இ வ க்குச் ெசாந்தமான ெசாத்தில் தம் பங்ைக ஒ வர் விற்கும்ேபா , தம் 
பங்காளிக்ேக அவர் ன் ாிைம, அளிக்க ேவண் ம் என் ம்) 'ஷுஃப்ஆ' சட்டத்ைதப் 
பங்கிடப்படாம க்கும் கூட் ச் ெசாத்  ஒவ்ெவான்றி ேம நபி(ஸல்) அவர்கள் 
விதித்தி ந்தார்கள். எல்ைலகள் வகுக்கப்பட் , பாைதகள் பிாிக்கப்பட்டால் 
ஷுஃப்ஆ(வின் உாிைம பங்காளிக்குக்) கிைடயா .  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  47, எண் 2496  
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ஜாபிர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
'பங்கிடப்படாத ஒவ்ெவா  ெசாத்தி ம் (அதி ள்ள தம் பங்ைக ஒ வர் விற்க 

ைனந்தால் அவைரத் தவிர உள்ள) பிற பங்காளிக க்கு ஷுஃப்ஆவின் 
உாிைம ண் ' என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் தீர்ப்பளித்தார்கள். எல்ைலகள் 
வகுக்கப்பட் , பாைதகள் பிாிக்கப்பட்டால் ஷுஃப்ஆ(வின் உாிைம பங்காளிக க்குக்) 
கிைடயா .  

 
47, எண் 2497  3, அத்தியாயம்பாகம்  

சுைலமான் இப்  அபீ ஸ் ம்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
நான் அ ல் மின்ஹால்(ரஹ்) அவர்க டன் உட க்குடன் ெசய் ம் நாணயமாற்  
வியாபாரம் குறித் க் ேகட்ேடன். அப்ேபா  அவர்கள் பின்வ மா  பதிலளித்தார்கள். 
நா ம் என் வியாபாரக் கூட்டாளி ஒ வ ம் ஒ  ெபா ைள (சிறி ) உட க்குட ம் 
(சிறி ) தவைண ைறயி ம் வாங்கிேனாம். அப்ேபா  பராஉ இப்  ஆ ப்(ர ) 
எங்களிடம் வந்தார்கள். நாங்கள் அவர்களிடம் (இ  குறித் க்) ேகட்ேடாம். அதற்கு 
அவர்கள், 'நா ம் என் ைடய கூட்டாளியான ைஸத் இப்  அர்கம்(ர ) அவர்க ம் 
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இந்த வியாபாரத்ைதச் ெசய்  வந்ேதாம். நபி(ஸல்) அவர்களிடம் இ  குறித் க் 
ேகட்ேடாம். அதற்கு அவர்கள், 'உட க்குடன் மாற்றியைத எ த் க் ெகாள் ங்கள்; 
ஆனால், தவைண ைறயில் மாற்றிக் ெகாண் ப்பீர்களாயின் அைத ரத் ச் 
ெசய் ங்கள்' என்  பதிலளித்தார்கள்" எனக் கூறினார்கள்.  

 
47, எண் 2499  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் ைகபர் நிலங்கைள தர்க க்கு, அவற்றில் அவர்கள் 
உைழத்  விவசாயம் ெசய்ய ேவண் ம் என் ம், அவற்றி ந்  கிைடக்கும் 
விைளச்ச ல் 'பாதி அவர்க க்குாிய  (பாதி இஸ்லாமிய அரசுக்குாிய )' என் ம் 
நிபந்தைனயிட்  (குத்தைகக்குக்) ெகா த் விட்டார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  47, எண் 2500  
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உக்பா இப்  ஆமிர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் சில ஆ கைளத் தம் ேதாழர்களிைடேய 
பங்கி ம்ப  ெகா த்தார்கள். (அவ்வாேற நான் பங்கிட்  விட்ேடன்.) ஓர் ஆட் க்குட்  
எஞ்சிய . அ  பற்றி நபி(ஸல்) அவர்களிடம் நான் கூறியேபா , 'அைத நீ குர்பானி 
ெகா த்  வி " என்  கூறினார்கள்.  

 
47, எண் 2501  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அப் ல்லாஹ் இப்  ஹிஷாம்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
என் தாயார் ைஸனப் பின்த்  ஹுைமத்(ர ) (நான் சி வனாயி க்கும் ேபா ) 
என்ைன அல்லாஹ்வின் தாிடம் அைழத் ச் ெசன் , 'இைறத் தர் அவர்கேள! 
இவனிடம் (இஸ்லாத்தின் ப  நடப்பதற்கான) உ திப் பிரமாணம் வாங்குங்கள்" என்  
கூறினார். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'சி வனாயிற்ேற!" என்  கூறிவிட் , என் 
தைலையத் தடவிக் ெகா த்  எனக்காக (அ ள்வளம் ேவண் ) பிரார்த்தித்தார்கள்.  
 
ஸுஹ்ரா இப்  மஅபத்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
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என்ைன என் பாட்டனார் அப் ல்லாஹ் இப்  ஹிஷாம்(ர ) கைட திக்குக் ெகாண்  
ெசன்  உண ப் ெபா ைள வாங்குவார்கள். (அப்ேபா  அவர்கைள இப்  உமர்(ர ) 
அவர்க ம் இப்  ஸுைபர்(ர ) அவர்க ம் சந்திப்பார்கள். அப்ேபா  அவ்வி வ ம், 
'எங்க டன் உண  வியாபாரத்தில் கூட்டாளியாகி வி ங்கள். ஏெனனில், நபி(ஸல்) 
அவர்கள் உங்க க்காக அ ள்வளம் ேவண்  பிரார்த்தித் ள்ளார்கள்" என்  
கூ வார்கள். அவ்வாேற, என் பாட்டனா ம் அவர்களின் கூட்டாளியாகி வி வார்கள். 
சில ேவைளகளில், ஓர் ஒட்டகம் க்க அப்ப ேய (லாபமாக) அவ க்குக் கிைடக்கும். 
அைத (தம்) ட் ற்கு அ ப்பி ைவப்பார்கள்.  

 
47, எண் 2503  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ஓர் அ ைமயில் தனக்குள்ள பங்ைக வி தைல ெசய்கிறவாிடம் அவ்வ ைமக்கு ஈடான 
ேவேறார் அ ைமயின் விைல அள க்கான ெசல்வம் இ க்குமாயின், அவ்வ ைமைய 

ைமயாக வி தைல ெசய்வ  அவாின் மீ  கடைமயாகும். அந்த அ ைமயில் 
அவ டன் பங்குள்ளவர்க க்கு அவர்களின் பங்குக்கான ெதாைக ெகா க்கப்பட்  

ghfk;-3 47.$l;Lr; NrUjy;

Visit: www.tamilislam.webs.com



விடேவண் ம்; வி தைல ெசய்யப்பட்ட அ ைம சுதந்திரமாகச் ெசல்ல அ மதிக்கப்பட 
ேவண் ம்.  
 
என இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
47, எண் 2504  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ஓர் அ ைமயில் தனக்குள்ள பங்ைக வி தைல ெசய் வி கிறவாிடம் ேபாதிய ெசல்வம் 
இ க்குமாயின் அவ்வ ைம வ மாக வி தைல ெசய்யப்பட ேவண் ம். 
இல்ைலெயனிறல், (வி தைலயாகாத மீதிப் பங்ைக ம் வி வித் க் ெகாள்வதற்காக 
அவ்வ ைம உைழத் ச் சம்பாதிக்க அ மதிக்கப்பட ேவண் ம். அவ்வ ைமயின் மீ  
(தாங்க யாத) சிரமத்ைத சுமத்தக் கூடா .  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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பாகம் 3, அத்தியாயம் 47, எண் 2505  
ஜாபிர்(ர ) அவர்க ம் இப்  அப்பாஸ்(ர ) அவர்க ம் அறிவித்தார்கள்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்க ம் அவர்களின் ேதாழர்க ம் ல்ஹஜ்ஜின் நான்காவ  (நாளின்) 
காைலயில் ஹஜ்ஜுக்காக மட் ம் அவர்க (ைடய ஹஜ்ஜுைடய நிய்யத் )டன் 
(உம்ரா) எ ம் கலந்  விடாமல் இஹ்ராம் அணிந்தவர்களாக வந்தார்கள். நாங்கள் 
வந்  ேசர்ந்தேபா  நாங்கள் இஹ்ராம் அணிந்தைத உம்ராவாக ஆக்கிக் 
ெகாள் ம்ப ம் எங்கள் மைனவிமார்களிடம் நாங்கள் உற  ெகாள்ளலாம் என் ம் 
உத்தரவிட்டார்கள். அவ்வாேற நாங்கள் ெசய்ேதாம். மக்களிைடேய இந்த விஷயம் 
பரவிவிட்ட . அைதப் பற்றி அவர்கள் வியப் டன் ேபசிக் ெகாள்ளலாயினர்.  
 
அறிவிப்பாளர் அதா இப்  அபீ ரபாஹ்(ரஹ்) கூறினார்: பிறகு ஜாபிர்(ர ), 'எங்கள் 
இன உ ப்பில் விந்  ெசாட் க் ெகாண் க்க, (மைனவி டன் கூ ய பின் 
உடன யாக) நாங்கள் மினா க்குச் ெசல்வதா? என்  (வியப் டன்) ேகட்டார்கள். 
அப்ேபா  ஜாபிர்(ர ) தம் ைகயால் ைசைக ெசய்  இவ்வா  ேகட்டார்கள்."..  
 
இச்ெசய்தி நபி(ஸல்) அவர்க க்கு எட் ய . உடேன, நபி(ஸல்) அவர்கள் உைர 
நிகழ்த்தினார்கள். அதில், மக்கள் சிலர் இப்ப  'இப்ப ெயல்லாம் ேபசுகிறார்கள் என்  
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எனக்குச் ெசய்தி எட் ய . இைறவன் மீதாைணயாக! நான் அவர்கைள விட அதிக 
நற்ெசயல் ாிபவ ம் அதிகமாக அல்லாஹ் க்கு அஞ்சுபவ ம் ஆேவன். என் 
விவகாரத்தில் (ஹஜ்ஜுக்கு நிய்யத் ெசய்ததில்) நான் பிற்பா  (இைறயறிவிப்பின் 
வாயிலாக) அறிந்த ('ஹஜ் மாதத்தில் உம்ரா ெசய்ய அ மதி ண் ' என்கிற சட்டத்)ைத 

ன்கூட் ேய நான் அறிந்தி ப்ேபனாயின் என் டன் ப ப்பிராணிையக் ெகாண்  
வந்தி க்க மாட்ேடன். என் டன் ப ப்பிராணி இல்லாமல் இ ந்தி ந்தால் நா ம் 
(உம்ரா மட் ம் ெசய் ) இஹ்ராமி ந்  வி பட்  (ஹலாலாம்) விட் ப்ேபன்." 
என்  கூறினார்கள். இைதக் ேகட்ட சுரக்காக இப்  மா க் இப்  ஜுஃஷும்(ர ) 
எ ந் , 'இைறத் தர் அவர்கேள! இந்தச் ச ைக எங்க க்கு மட் ம் தானா? இல்ைல, 
என்ைறக்குமாகவா?' என்  ேகட்டார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், '(உங்க க்கு மட் ம் 
என் ) இல்ைல; மாறாக, என்ைறக்குமாகத் தான்" என்  கூறினார்கள். அப்ேபா  அலீ 
இப்  அபீ தா ப்(ர ) (யமன் நாட் ந்  தி ம்பி) வந்தார்கள்.  
 
அறிவிப்பாளர் அதாஉ(ரஹ்) கூறினார்கள்:  
 
ஜாபிர்(ர ) மற் ம் இப்  அப்பாஸ்(ர ) ஆகிய இ வாில் ஒ வர் (அதாவ  
ஜாபிர்(ர )), 'இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் எதற்காக இஹ்ராம் அணிந் ள்ளார்கேளா 
அேத ஹஜ்ஜுக்காகத்தான் நா ம் இஹ்ராம் அணிகிேறன்" என்  அலீ(ர ) 
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ெசான்னதாகக் கூ கிறார். மற்ெறா வர், (இப்  அப்பாஸ்(ர )), 'அல்லாஹ்வின் 
த ைடய ஹஜ்ைஜப் ேபான்றதற்ேக (ஹஜ்ஜும்ரா க்ேக) நா ம் இஹ்ராம் 

அணிகிேறன்" என்  அலீ(ர ) ெசான்னதாகக் கூ கிறார். நபி(ஸல்) அவர்கள், 
அலீ(ர ) அவர்கைள அவர்களின் இஹ்ராமிேலேய நீ த்தி க்கும்ப  
கட்டைளயிட்டார்கள். தம் தியாக பிராணியில் அவர்கைள ம் கூட்டாளியாக்கினார்கள்.  

 
47, எண் 2507  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ராஃபிஉ இப்  கதீஜ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்க டன் திஹாமாவி ள்ள ல் ஹுைலஃபாவில் இ ந்ேதாம். 
அப்ேபா  நாங்கள் (கனீமத்தாக) ஆ கைள அல்ல  ஒட்டகங்கைளப் ெபற்ேறாம். 
மக்கள் அவசரப்பட்  (உண  சைமப்பதற்காகப்) பாத்திரங்கைளக் ெகாதிக்க 
ைவத்தனர். அப்ேபா  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் வந்தார்கள். அந்தப் 
பாத்திங்கைளத் தைலகீழாகக் கவிழ்க்கும்ப  உத்தரவிட்டார்கள். அைவ அவ்வாேற 
தைலகீழாகக் கவிழ்க்கப்பட்டன. பிறகு, ஓர் ஒட்டகத்திற்குப் பத்  ஆ கைளச் 
சமமாக்கினார்கள். பிறகு, அவற்றி ந்  ஓர் ஒட்டகம் மிரண்ேடா ய . மக்களிடம் 
சில குதிைரகேள இ ந்தன. (அைத விரட் ச் ெசன்  பி க்கப் ேபா மான குதிைரகள் 
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இல்ைல. எனேவ,) ஒ வர் அம்ெபய்  அைத ஓடவிடாமல் த த்  நி த்தினார். 
அப்ேபா  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 'கட் ங்கடங்காத காட்  மி கங்கைளப் 
ேபான்  இந்தக் கால்நைடகளி ம் கட் க் கடங்காதைவ சில உண் . எனேவ, 
இவற்றில் எ  உங்கைள மீறிச் ெசல் கிறேதா அைத இவ்வாேற (அம்ெபய்  த த்  
நி த்தச்) ெசய் ங்கள்" என்  கூறினார்கள். நான், 'இைறத் தர் அவர்கேள! 
'(இப்ேபா  பிராணிகைள அ க்க எங்கள் வாட்கைளப் பயன்ப த்திவிட்டால்), 
எங்களிடம் வாட்கள் இல்லாத நிைலயில் நாைள (ேபார்க்களத்தில்) பைகவர்கைளச் 
சந்திக்க ேவண் யி க்குேம' என்  நாங்கள் அஞ்சுகிேறாம். (கூரான) ங்கில்களால் 
நாங்கள் (அவற்ைற) அ க்கலாமா?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'சீக்கிரம்! இரத்தத்ைத ஓடச்ெசய்கிற எந்த ஆ தத்தால் அ க்கப்பட் ந்தா ம் 
(பிராணி அ க்கப்ப ம் ேபா ) அதன் மீ  அல்லாஹ்வின் ெபயர் கூறப்ப ம் 
பட்சத்தில் அைத உண் ங்கள்; பற்களா ம் நகங்களா ம் அ க்கப்பட்டைதத் தவிர 
அைதப் பற்றி ('அ  ஏன் கூடா ' என் ) உங்க க்கு நான் ெசால்கிேறன்: பல்ேலா 
எ ம்பாகும். நகங்கேளா அபிசீனியர்களின் (எத்திேயாப்பியர்களின்) கத்திகளாகும்" 
என்  பதிலளித்தார்கள்.  
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அைடமானம்

 
48, எண் 2508  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் தங்களின் ேபார்க் கவசத்ைத வாற் ேகா ைமக்குப் 
பகரமாக அடகு ைவத்தி ந்தார்கள். நான் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வாற்ேகா ைம 
ெராட் ைய ம் வாசைன நீங்கிய உ கிய ெகா ப்ைப ம் ெகாண்  ெசன்ேறன். 
' ஹம்மதின் ட்டாாிடம், அவர்கள் ஒன்ப  ட் னராக இ ந் ம் கூட ஒேரெயா  
ஸாஉ (தானியம் அல்ல  ேபாீச்சம் பழம்) தவிர, காைலயிேலா மாைலயிேலா 
ேவெற ம் இ ந்ததில்ைல" என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் கூற ேகட் க்கிேறன்.  

 
48, எண் 2509  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அஃமஷ்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் இப்ராஹீம் நகயீ(ரஹ்) அவர்களிடம் அைடமானம் பற்றி ம் கடனில் பிைண 
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( நஉரசைவல) பற்றி ம் க த் ப் பாிமாற்றம் ெசய்  ெகாண்ேடாம். அப்ேபா  
இப்ராஹீம் நகயீ(ரஹ்), 'நபி(ஸல்) அவர்கள் தர் ஒ வாிடமி ந்  ஒ  குறிப்பிட்ட 
தவைணக்கு (பிறகு ெபற் க் ெகாள்வதாக) உண ப் ெபா ைள வாங்கினார்கள்; 
(அதற்காக) தம் கவசத்ைத அைடமானம் ைவத்தார்கள்' என்  ஆயிஷா(ர ) கூறினார் 
என எமக்கு அஸ்வத்(ர ) அறிவித்தார்' என்  கூறினார்கள்.  

 
48, எண் 2510  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஜாபிர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ  ைற அல்லாஹ்வின் தர்(ஸல்) அவர்கள், 'கஅபாவின் அஷ்ரஃைபக் 
ெகால்வதற்கு யார் (தயாராக) இ க்கிறார்கள்? ஏெனனில், அல்லாஹ் க்கம் 
அவ ைடய த க்கும் அவன் ெபால்லாங்கு விைளவித்  (ெதால்ைல 
தந் )விட்டான்" என்  கூறினார்கள். உடேன, ஹம்மத் இப்  மஸ்லமா(ர ), 'நான் 
தயாராக இ க்கிேறன்" என்  கூறினார்கள். (பிறகு) அவர்கள் கஅப் இப்  
அஷ்ரஃபிடம் ெசன் , 'ஒ  வஸக்கு அல்ல  இரண்  வஸக்குகள் (உண ப் 
ெபா ைளக்) கடனாக எங்க க் நீ தரேவண் ம் என்  வி ம் கிேறாம்' எனக் 
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கூறினார். அதற்கு அவன், 'உங்கள் ெபண்கைள என்னிடம் அடகு ைவ ங்கள்" என்  
கூறினான். அதற்கு ஹம்மத் இப்  மஸ்லமா(ர ), 'நீேயா அரபிகளிேலேய அழகு 
மிக்கவன். உன்னிடம் எப்ப  எங்கள் ெபண்கைள நாங்கள் அடகு ைவக்க ம்?' 
என்  பதிலளித்தார்கள். அதற்கு அவன், 'உங்கள் குழந்ைதகைள என்னிடம் அடகு 
ைவ ங்கள்" என்  ேகட்டான். அதற்கு அவர், 'நாங்கள் எப்ப  எங்கள் குழந்ைதகைள 
அடகு ைவக்க ம்? (அப்ப  அடகு ைவத்தல்) 'ஓாிரண்  வஸக்குக க்காக அடகு 
ைவக்கப்பட்டவன் தாேன இவன்' என்  அவர்கைள மற்றவர்கள் (இழிவாகப் ேபசிப் 
பாிகாசமாக) ஏசுவார்கேள! இ  எங்க க்கு அவமானமல்லவா? ஆயி ம், நாங்கள் 
உன்னிடம் எங்கள் ஆ தங்கைள அடகு ைவக்கிேறாம்" என்  கூறினார்கள். (அவ ம் 
அதற்குச் சம்மதிக்க) பின்னர் வ வதாக வாக்களித் ச் ெசன்றார்கள். (பிறகு 
ஆ தத் டன் வந்  அைத அடகு ைவக்கிற சாக்கில்) அவைனக் ெகான் விட்டார்கள்; 
பிறகு, அவர்கள் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் (கஅப் இப்  அஷ்ரஃைபக் ெகாைல 
ெசய் விட்ட) ெசய்திையத் ெதாிவித்தார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  48, எண் 2511  
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' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
அடகு ைவக்கப்பட்ட பிராணிைய, அதற்காகும் (பராமாிப் ச்) ெசல க்குப் பிரதியாக 
(அடகு வாங்கியவன்) வாகனமாகப் பயன்ப த்திக் ெகாள்ளலாம். பால் த ம் பிராணி 
அடகு ைவக்கப்பட் ப்பின், அதன் பாைல (அடகு வாங்கியவர்) அ ந்தலாம்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
48, எண் 2512  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
அடகு ைவக்கப்பட்ட பிராணிக்காகும் (பராமாிப் ச்) ெசல க்குப் பிரதியாக அதன் 

கில் (அடகு வாங்கியவன்) சவாாி ெசய்யலாம். பால் ெகா க்கும் பிராணி அடகு 
ைவக்கப்பட் ப்பின் அதற்காகும் (பராமாிப் ச்) ெசல க்குப் பிரதியாக அதன் பாைல 
(அடகு வாங்கியவன்) அ ந்தலாம். சவாாி ெசய்பவ ம், பாைல அ ந் பவ ம்தான் 
அதன் (பராமாிப் ச்) ெசலைவ ஏற்க ேவண் ம்.  
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இைத ம் அ  ஹுைரரா(ர ) அவர்கேள அறிவித்தார்கள்.  

 
48, எண் 2513  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் ஒ  தாிடமி ந்  உண ப் ெபா ைள வாங்கினார்கள். 
(அதற்காக) தம் கவசத்ைத அந்த தாிடம் அடகு ைவத்தார்கள்.  

 
48, எண் 2514  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இப்  அபீ ைலக்கா(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
நான் இப்  அப்பாஸ்(ர ) அவர்க க்கு (ஒ  வழக்கில் விளக்கம் ேகட் ) க தம் 
எ திேனன். அவர்கள், 'நபி(ஸல்) அவர்கள் பிரதிவாதி (தன் மீ ள்ள வழக்ைக 
ம ப்பதற்கு) சத்தியம் ெசய்ய ேவண் ெமன்  தீர்ப்பளித்தார்கள்" என்  குறிப்பிட்  
பதில் (க தம்) எ தினார்கள்.  
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48, எண் 2515-2516  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  வாயில்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
அப் ல்லாஹ் இப்  மஸ் த்(ர ), 'எவன் ஒ  ெசாத்ைத அைடவதற்காகப் ெபாய் 
சத்தியம் ெசய்கிறாேனா அவன், தன் மீ  அல்லாஹ் ேகாப ற்ற நிைலயில் அவைனச் 
சந்திப்பான்" என் ம் நபிெமாழிையக் கூறிவிட் , இந்த நபிெமாழிைய உ திப்ப த்தி 
அல்லாஹ், 'அல்லாஹ் டன் ெசய்த உடன்ப க்ைகைய ம், சத்தியங்கைள ம் அற்ப 
விைலக்கு விற்பவர்க க்கு ம ைமயில் எவ்வித நற்ேப மில்ைல. இ தித் தீர்ப்  
நாளில் அல்லாஹ் அவர்களிடம் ேபச ம் மாட்டான்; அவர்கைள (ஏெற த் ப்) 
பார்க்க ம் மாட்டான்; அவர்கைளத் ய்ைமப்ப த்த ம் மாட்டான். மாறாக, 
அவர்க க்குத் ன் த் ம் தண்டைனதான் இ க்கிற ' என் ம் (தி க்குர்ஆன் 

03:77) வசனத்ைத அ ளினான்" என்  கூறினார்கள்.  

 
பிறகு, அஷ்அஸ் இப்  ைகஸ்(ர ) எங்களிடம் வந் , 'அ  அப்திர் ரஹ்மான் (இப்  
மஸ் த்) உங்களிடம் என்ன ேபசினார்?' என்  ேகட்டார். நாங்கள் அவர் (இப்  
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மஸ் த்(ர ) ெசான்னைத எ த் ைரத்ேதாம். அதற்கு அவர், 'அவர் உண்ைமேய 
ெசான்னார். என் விவகாரத்தில்தான் அ  அ ளப்பட்ட . எனக்கும் இன்ெனா  
மனித க்குமிைடேய ஒ  கிணற்றின் விஷயத்தில் தகரா  இ ந்  வந்த ; எனேவ, 
நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தாிடம் (எங்கள்) வழக்ைகத் தாக்கல் ெசய்ேதாம். அப்ேபா  
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 'நீ இரண்  சாட்சிகைளக் ெகாண்  வர ேவண் ம்; 
அல்ல  (பிரதிவாதியான) அவர் (குற்றத்ைத ம த் ) சத்தியம் ெசய்ய ேவண் ம்' என்  
கூறினார்கள். அதற்கு நான், 'அப்ப ெயன்றால் அவர் (ெபாய்) சத்தியம் ெசய்வாேர, 
(ெபாய் சத்தியம் ெசய்கிேறாேம என் ) கவைலப்பட மாட்டாேர' என்  கூறிேனன். 
அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள் 'ஒ  ெசல்வத்ைத அைடந்  ெகாள்வதற்காகப் 
ெபாய்சத்தியம் ெசய்கிறவர் (ம ைமயில்) தன் மீ  அல்லாஹ் ேகாபம் ெகாண் க்கும் 
நிைலயில் அவைனச் சந்திப்பார்" என்  கூறினார்கள். பிறகு, இந்த நபிவாக்ைக 
உ திப்ப த்தி அல்லாஹ் (தன் ேவதத்தில்) வசனம் ஒன்ைற அ ளினான்" என்  

கூறிவிட் , 3:77ம் வசனத்ைத (இ தி வைர) ஓதிக் காட் னார்கள்.  
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அ ைமைய வி தைல ெசய்தல்

 
49, எண் 2517  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அலீ இப்  ஹுைஸன்(ரஹ்) அவர்களின் ேதாழரான ஸயீத் இப்  மர்ஜானா(ரஹ்) 
அறிவித்தார்.  
 
"ஒ  ஸ் மான (அ ைம) மனிதைர வி தைல ெசய்கிறவைர (வி தைல 
ெசய்யப்பட்ட) அந்த ஸ் மின் ஒவ்ேவார் உ ப் க்கும் பகரமாக (வி தைல 
ெசய்தவ ைடய) ஓர் உ ப்ைப அல்லாஹ் நரகத்தி ந்  (வி வித் க்) 
காப்பாற் வான்' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என என்னிடம் அ  
ஹுைரரா(ர ) கூறினார். உடேன நான், இந்த நபிெமாழிைய அலீ இப்  
ஹுைஸன்(ரஹ்) அவர்களிடம் ெகாண்  ெசன்ேறன். இைதக்ேகட்ட அன்னார் தம் 
அ ைம ஒ வைர வி தைல ெசய்ய வி ம்பினார்கள். அந்த அ ைமக்கு (விைலயாக) 
அப் ல்லாஹ் இப்  ஜஅஃபர் இப்  அபீ தா ப்(ர ) பத்தாயிரம் திர்ஹம்கைளேயா 
ஆயிரம் தீனாைரேயா அன்னாாிடம் ெகா த்தி ந்தார்கள். அவ்வாறி ந் ம. (அந்தப் 
பணத்திற்குப் ெபா ப்ேபற் க் ெகாண் ) அந்த அ ைமேய அன்னார் வி தைல 
ெசய் விட்டார்கள்.  
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49, எண் 2518  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  தர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் நபி(ஸல்) அவர்களிடம், 'எந்த நற்ெசயல் சிறந்த ?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள், 'அல்லாஹ்வின் மீ  ஈமான் எ ம் நம்பிக்ைக ெகாள்வ ம் அவ ைடய 
பாைதயில் ஜிஹாத் எ ம் ேபாரா வ மாகும்" என்  பதிலளித்தார்கள். நான், 'எந்த 
அ ைம(ைய வி தைல ெசய்வ ) சிறந்த " என்  ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 
'அவர்களில் அதிக விைல ெகாண்ட அ ைம ம் தன் எஜமானர்களிடம் ெப மதி மிக்க 
அ ைம ம் (தான் சிறந்தவர்கள்)" என்  பதிலளித்தார்கள். நான், 'என்னால் அ  
(அ ைமைய வி தைல ெசய்வ ) இயலவில்ைலெயன்றால்?' என்  ேகட்ேடன். 
நபி(ஸல்) அவர்கள், 'பல ன க்கு உத ; அல்ல  உைழத் ச் சம்பாதிக்க 
இயலாதவ க்கு நன்ைம ெசய்" என்  கூறினார்கள். நான், 'இ ம் என்னால் 
இயலாவில்ைலெயன்றால்...? என்  ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 'மக்க க்குத் தீங்கு 
ெசய்யாமல் இ . ஏெனனில், அ ம் நீ உனக்க ெசய்  ெகாள் ம் ஒ  தர்மம் ஆகும்" 
என்  கூறினார்கள்.  
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49, எண் 2519  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அஸ்மா பின்த்  அபீ பக்ர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் சூாிய கிரகணத்தின்ேபா  அ ைமகைள வி தைல ெசய் ம்ப  
உத்தரவிட்டார்கள்.  

 
49, எண் 2520  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அஸ்மா பின்த்  அபீ பக்ர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் சந்திர கிரகணத்தின்ேபா  அ ைமகைள வி தைல ெசய் ம்ப  
கட்டைளயிட் ந்ேதாம்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  49, எண் 2521  
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' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
இ வ க்குப் பங்குள்ள ஓர் அ ைமைய (அவ்வி வாில்) ஒ வர் வி தைல ெசய்தால் 
அவர் வசதி ைடயவராக இ ப்பாராயின் அவ்வ ைமயின் (சந்ைத) விைல 
மதிப்பிடப்பட்  (மீதி விைல ம் ெச த்தப்பட ேவண் ம்;) பின்னர் அவன் வி தைல 
ெசய்யப்பட ேவண் ம்.  
 
என அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
49, எண் 2522  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ஓர் அ ைமயில் தனக்குள்ள பங்ைக வி தைல ெசய்கிறவாிடம் அந்த அ ைமயின் 
( ) விைலைய ம் எட் கிற அளவிற்குச் ெசல்வம் இ ந்தால் அந்த அ ைமைய ஒத்த 
மற்ேறார் அ ைமயின் விைலைய மதிப்பிட்  தன் ைடய கூட்டாளிக க்கு 
அவர்களின் பங்குக்கான விைலையக் ெகா த்  அந்த அ ைமைய ( ைமயாக) 
வி தைல ெசய்  விட ேவண் ம். இல்ைலெயன்றால், அவர் எந்த அளவிற்கு வி தைல 
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ெசய்தாேரா, அந்த (தன் ைடய பங்கின்) அளவிற்ேக வி தைல ெசய்தவராவார்.  
 
என இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
49, எண் 2523  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ஓர் அ ைமயின் தனக்குள்ள பங்ைக வி தைல ெசய்கிறவர் தன்னிடம் அவ்வ ைமயின் 
( ) விைலைய எட் கிற் அளவிற்குச் ெசல்வம் இ ந்தால், அந்த அ ைமைய 

ைமயாக வி தைல ெசய்  விடN வண் ம். அந்த அ ைமக்கு ஒத்த (மற்ேறார் 
அ ைமயின்) விைலைய மதிப்பிட்ட பின் (அவ ைடய மற்றப் பங்குகைள ம்) 
வி தைல ெசய் ம் அளவிற்கு அவாிடம் ெசல்வம் இல்ைலெயன்றால் அவர் வி தைல 
ெசய்த அந்த (அவாின் பங்கின்) அளவிற்கு மட் ேம அவ்வ ைம வி தைல 
ெசய்யப்ப வார்.  
 
என இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
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49, எண் 2524  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ஓர் அ ைமயில் தனக்குள்ள பங்ைக வி தைல ெசய்தவாிடம் அவ்வ ைமையெயாத்த 
மற்ேறார் அ ைமயின் விைலைய எட் கிற அள க்குச் ெசல்வம் இ ந்தால் அவன் 
( வ மாக) வி தைல ெசய்யப்பட ேவண் ம்.  
 
ேம ம், 'அவ்வா  ( வ மாக வி தைல) ெசய்ய இயலாவிட்டால் அவர் வி தைல 
ெசய்த (அந்தப் பங்கின்) அளவிற்ேக அந்த அ ைமைய வி தைல ெசய்தவராவார்' 
என்  நாஃபிஉ(ரஹ்) கூறினார்" என்  ெசால் விட் , 'இந்தக் கைடசி வாசகத்ைத 
நாஃபிஉ(ரஹ்) கூறினார்களா அல்ல  அ  ஹதீ ன ஒ  பகுதியா என்  எனக்குத் 
ெதாியா " என்  அறிவிப்பாளர் அய் ப்(ரஹ்) ெசான்னார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  49, எண் 2525  
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நாஃபிஉ(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
பங்குதாரர்கள் பல க்கும் கூட்டான (ெசாத்தாக இ க்கும்) ஓர் அ ைமயில் அல்ல  
அ ைமப் ெபண்ணில் தன் ைடய பங்ைக (பங்குதாரர்களில்) ஒ வர் வி தைல 
ெசய் ம் விஷயத்தில் இப்  உமர்(ர ) மார்க்கத் தீர்ப்  வழங்கி வந்தார்கள். 
அத்தீர்ப்பில், '(தன் ைடய பங்ைக) வி தைல ெசய்தவர் மீ  அவ்வ ைமைய ஒத்த 
(மற்ேறார் அ ைமயின்) விைல மதிப்பிடப்பட்  அந்த அளவிற்குச் ெசல்வம் அவாிடம் 
இ க்குமாயின் அவ்வ ைமைய வ மாக வி தைல ெசய்வ  அவாின் மீ  
கடைமயாகும். (அவாின் மற்ற) கூட்டாளிக க்கு அவர்களின் பங்கு (க க்கான 
விைல)கள் ெகா க்கப்பட்  விடேவண் ம். வி தைல ெசய்யப்பட்ட அ ைம 
சுதந்திரமாகச் ெசல்ல அ மதிக்கப்பட ேவண் ம்" என்  ெசால்  வந்தார்கள்.  
 
இைத நபி(ஸல்) அவர்களிடமி ந்ேத இப்  உமர்(ர ) அறிவித்  வந்தார்கள்.  

 
49, எண் 2526  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
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ஓர் அ ைமயி ந்  (தன் ைடய) பங்ைக வி தைல ெசய்தவர்.. (தன்னிடம் ேபாதிய) 
ெசல்வம் இ க்குமாயின் அந்த அ ைம(யின் மற்ற பங்குகள்) வைத ம் வி தைல 
ெசய்யட் ம். இல்ைலெயனில் அவ்வ ைம, (மீதிப் பங்குக க்கான விைலையத் தந்  

 வி தைல ெபற் க் ெகாள்வதற்காக) உைழத் (ச் சம்பாதித் )க் ெகாள்ள 
அ மதிகக்ப்பட ேவண் ம். அவன் மீ  அதிகச் சிரமத்ைத சுமத்தக் கூடா .  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
49, எண் 2527  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ஓர் அ ைமயில் (தனக்குள்ள) ஒ  பங்ைக வி தைல ெசய்கிறவாிடம் (ேபாதிய) 
ெசல்வம் இ க்குமாயின் அவாின் ெசல்வத்தி ந்  அவ்வ ைமைய ( வ மாக) 
வி தைல ெசய்வ  அவாின் மீ  கடைமயாகும். (அவாிடம் ேபாதிய ெசல்வம்) 
இல்ைலெயனில், அவ்வ ைமயின் (நியாயமான விைல மதிப்பிடப்பட்  மீதிப் 
பங்குகளின் விைலையத் த வதற்காக) உைழத்  (சம்பாதித் )க் ெகாள்ள 
அ மதிக்கப்பட ேவண் ம். அவ க்கு அதிகச் சிரமத்ைதத் தரக்கூடா .  
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என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
49, எண் 2528  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
என் உம்மத்தினாின் உள்ளங்களில் ஊசலா ம் தீய எண்ணங்கைள, அவர்கள் அதன்ப  
ெசயல்படாதவைர அல்ல  அைத (ெவளிப்ப த்தி)ப் ேபசாதவைர எனக்காக அல்லாஹ் 
மன்னித் விட்டான்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
49, எண் 2529  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
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ெசயல்கள் (அைனத் ேம) எண்ணங்கைளப் ெபா த்ேத அைமகின்றன. ஒ  
மனித க்கு அவன் எைத எண்ணியி ந்தாேனா அ தான் கிைடக்கும். ஒ வர் 
அல்லாஹ் க்காக ம் அவ ைடய த க்காக ம் ஹிஜ்ரத் ெசய்வாராயின் அவாின் 
ஹிஜ்ரத் அல்லாஹ் க்காக ம் அவ ைடய த க்காக ேம அைமந்தி க்கும். 
அவாின் ஹிஜ்ரத் அவர் அைடந்  ெகாள் ம் உலக ஆதாயம் ஒன் க்காகேவா, அவர் 
மணந்  ெகாள் ம் ஒ  ெபண் க்காகேவா இ க்குமானால் அவர் எதற்காக ஹிஜ்ரத் 
ெசய்தாேரா அ தான் அவ க்குக் கிைடக்கும்.  
 
என உமர் இப்  கத்தாப்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
49, எண் 2530  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் இஸ்லாத்ைத ஏற்க வி ம்பி (நபி(ஸல) அவர்களிடம்) ெசன்  ெகாண் ந்த 
ெபா  என் டன் ஓர் அ ைம ம் இ ந்தார். (வழியில்) அவர் என்ைனப் பிாிந் ம் 
நான் அவைரப் பிாிந் ம் வழிதவறிச் ெசன் விட்ேடாம். அதன் பிறகு, நான் நபி(ஸல்) 
அவர்க டன் அமர்ந்  ெகாண் ந்த ெபா  அவ்வ ைம வந்தார். உடேன 
நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அ  ஹுைரராேவ! இேதா, உங்கள் அ ைம உங்களிடம் 
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வந்தி க்கிறான் (பா ம்)" என்  கூறினார்கள். நான், '(நபி(ஸல்) அவர்கேள!) இந்த 
அ ைம சுதந்திரமானார் என்பதற்கு நான் தங்கைள சாட்சியாக ஆக்குகிேறன்" என்  
கூறிேனன்.  
 
அறிவிப்பாளர் ைகஸ்(ரஹ்) கூறினார்.  
 
அ  ஹுைரரா(ர ) மக்காவி ந்  ஹிஜ்ரத் ெசய்  மதீனா வந்தேபா  அவர் 
பின்வ ம் கவிைதையப் பா க் ெகாண்ேட வந்த ேநரத்தில் இந்தச் சம்பவம் 
நைடெபற்ற :  
 
எவ்வள  நீண்ட கைளப் ட் கிற இர ! ஆயி ம் அ  இைறம ப்  (ஏக இைறவைன 
ஏற்க ம க்கும் ெகாள்ைக) ஆட்சி ெசய் ம் நாட் ந்  எங்கைள வி தைல 
ெசய் விட்ட .  

 
49, எண் 2531  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் (மக்காவி ந்  ஹிஜ்ரத் ெசய்  மதீனாவிற்கு) நபி(ஸல்) அவர்கைளக் 
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காணவந்தேபா  பாைதயில், 'எவ்வள  நீண்ட கைளப் ட் கிற இர ! ஆயி ம், அ  
இைறம ப்  ஆட்சி ெசய் ம் நாட் ந்  எங்கைள வி தைல ெசய் விட்ட " என்  
பா ேனன். வழியில் என் ைடய அ ைம ஒ வன் தப்பிேயா விட்டான். நான் 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்றேபா  அவர்களிடம் நான் (இஸ்லாத்திற்கான) 
உ திெமாழியளித்ேதன். நான் நபி(ஸல்) அவர்களிடேம இ ந்  ெகாண் ந்தேபா  
அந்த (என்) அ ைம ெதன்பட்டான். உடேன நபி(ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், 
'அ ஹுைரராேவ! இேதா உங்கள் அ ைம உங்களிடம் வந் விட்டான் (பா ங்கள்)" 
என்  கூறினார்கள். நான், 'அவன் (இன்  தல்) சுதந்திரமானவன்; (என் ) 
அல்லாஹ்வின் தி ப்திையப் ெப வதற்காக (அறிவிக்கிேறன்)" என்  கூறிேனன்; 
அவ்விதம் (கூறி) அவைன வி தைல ெசய் விட்ேடன்.  
 
அ  அப்தில்லாஹ் காாி(யாகிய நான்) கூ கிேறன்:  
 
இந்த அறிவிப்பாளர் ெதாடாி ள்ள அ  உஸாமாவிடமி ந்  இேத ஹதீைஸ 
அறிவிக்கும் மற்ேறார் அறிவிப்பாளரான அ  குைரப் அவர்களின் அறிவிப்பில் '(அவன்) 
சுதந்திரமானவன்' என் ம் ெசால் மட் ம் இல்ைல.  
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49, எண் 2532  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ைகஸ் இப்  அவ்◌ஃப்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அ  ஹுைரரா(ர ) (நபி(யவர்களிடம்) இஸ்லாத்ைத (ஏற்க) நா  வந்த ெபா  
அவர்க டன் ஓர் அ ைம ம் இ ந்தான். அவர்கள் பாைதயறியாமல் 
ஒ வைரெயா வர் பிாிந்  ேபாய்விட்டார்கள். பிறகு, அ  ஹுைரரா(ர ) நபி(ஸல்) 
அவர்களிடம் ெசன் .... 'நபி(ஸல்) அவர்கேள! இவ்வ ைம அல்லாஹ்விற்குாியவன் 
என்பதற்கு நான் தங்கைளேய சாட்சியாக்குகிேறன்" என்  கூறினார்கள்.  

 
49, எண் 2533  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
உத்பா இப்  அபீ வக்காஸ் தன் சேகாதரர் ஸஅத் இப்  அபீ வக்காஸ்(ர ) 
அவர்களிடம் ஸம்ஆ 
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காதப்

 
50, எண் 2565  3, அத்தியாயம்பாகம்  

நான் ஆயிஷh (ர ) அவர்களிடம் ெசன் , நான் உத்பா பின் அபீலஹ க்கு 
அ ைமயாக இ ந்ேதன். அவர் இறந்  விட்டார். பிறகு, அவர  மக்கள் எனக்கு 
எஜமானர்கள் ஆனார்கள். ேம ம், அ  அம் ைடய மக க்கு என்ைன அவர்கள் 
விற்றhர்கள். அப்ேபா  உத்பாவின் மக்கள், என  வாாிசுாிைம தமக்ேக கிைடக்க 
ேவண் ம் என்  நிபந்தைன விதித்தார்கள் என்  கூறிேனன். அதற்கு ஆயிஷh (ர ) 
அவர்கள் கூறினார்கள். பாீரா, என்னிடம் (தனக்கு) வி தைலப் பத்திரம் எ திக் 
ெகா க்கப்பட்ட நிைலயில் வந்தி ந்தார். என்ைன வாங்கி வி தைல ெசய்  வி ங்கள் 
என்  என்ைனக் ேகட் க் ெகாண்டார். நான், சாி என்  ெசான்ேனன். அதற்கு அவர், 
எஜமானர்கள் தங்க க்ேக (என ) வாாிசுாிைம ேவண் ம் என்  நிபந்தைன 
விதிக்காமல் என்ைன விற்க மாட்டார்கள் என்  கூறினார். அதற்கு நான், 
அப்ப ெயன்றhல் எனக்கு அ  (உன்ைன வாங்கி வி தைல ெசய்வ ) ேதைவயற்ற  
என்  கூறிேனன். நபி (ஸல்) அவர்கள் இைதக் ேகள்விப்பட்டார்கள். அல்ல  இந்தச் 
ெசய்தி அவர்க க்கு எட் ய . உடேன, நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் இ  பற்றிக் 
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ேகட்க, நான் பாீரா என்னிடம் கூறியைதச் ெசான்ேனன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 
அவைள வாங்கி வி தைல ெசய்  வி . அவள  எஜமானர்கள் தாங்கள் 
வி ம்பியவற்ைறெயல்லாம் நிபந்தைனயிட் க் ெகாள்ளட் ம் (அ  ெசல்லப் 
ேபாவதில்ைல) என்  கூறினார்கள். ஆகேவ, நான் பாீராைவ வாங்கி வி தைல ெசய்  
விட்ேடன். (அப்ேபா ம்) அவர  எஜமானர்கள் (அவர ) வாாிசுாிைம தங்க க்ேக 
உாிய  என்  நிபந்தைன விதித்தார்கள். (இைத அறிந்த) நபி (ஸல்) அவர்கள், 
வி தைல ெசய்தவ க்ேக வாாிசுாிைம உாியதாகும், அவர்கள் (அ ைமயின் 
எஜமானர்கள்) }  ைற நிபந்தைன விதித்தா ம் சாிேய என்  கூறினார்கள்.  

 
50, எண் 2566  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஸ் ம் ெபண்கேள ஓர் அண்ைட ட் க்காாி, மற்ேறhர் அண்ைட ட் க்காாிக்கு ஓர் 
ஆட் ன் குளம்ைப (அன்பளிப்பாகக்) ெகா த்தா ம் அைத(க் ெகா ப்பைத ம் 
ெப வைத ம் அவர்கள்) இழிவாகக் க த ேவண்டாம். இைத அ ஹுைரரா (ர ) 
அவர்கள் அறிவிக்கின்றhர்கள  
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50, எண் 2567  3, அத்தியாயம்பாகம்  

என்னிடம் ஆயிஷh (ர ) அவர்கள், என் சேகாதாி மகேன*- நாங்கள் பிைற பார்ப்ேபாம். 
மீண் ம் பிைற பார்ப்ேபாம். பிறகும் பிைற பார்ப்ேபாம். இப்ப  இரண்  மாதங்களில் 

ன்  ைற பிைற பார்ப்ேபாம்-. அப்ப யி ந் ம், அல்லாஹ்வின் த ைடய 
ட் ல் (அ ப்பில்) ெந ப்  ட்டப்படா  என்  கூறினார்கள். நான், என் 

சிற்றன்ைனேய* நீங்கள் எைதக் ெகாண்  தான் வாழ்கைக நடத்தினீர்கள்? என்  
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர், இ  க ப்பான ெபா ட்கள் (ஒன் ) ேபாீச்சம் பழம் 
(மற்ெறhன் ) தண்ணீர் தவிர அல்லாஹ்வின் த க்கு அன்சாாிகளான சில அண்ைட 

ட்டார் இ ந்தார்கள். அவர்களிடம் சில அன்பளிப்  ஒட்டகங்கள் (மனீஹhக்கள்) 
இ ந்தன. (அவற்ைறக் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு இலவசமாக பயனப த்திக் 
ெகாள்வதற்காக அவர்கள் இரவல் வாங்கியி ந்தனர்.) அவர்கள் (அவற்றி ந்  
கிைடக்கின்ற) தமக்குாிய பாைல நபி (ஸல்) அவர்க க்குக் ெகா ப்பார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் எங்க க்கு அ ந்தக் ெகா ப்பார்கள். என்  கூறினார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  50, எண் 2568  
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ஓர் ஆட் ன் விலாைவ அல்ல  காைல அன்பளிப்பாகப் ெபற் க் ெகாள் ம்ப  நான் 
அைழக்கப்பட்டா ம் நான் ஏற் க் ெகாள்ேவன். எனக்கு ஓர் ஆட் ன் விலா அல்ல  
கால் அன்பளிப்பாக தரப்பட்டா ம் சாி, நான் அைதப் ெபற் க் ெகாள்ேவன். இைத 
அ ஹுைரரா (ர ) அவர்கள் அறிவிக்கிறhர  

 
50, எண் 2569  3, அத்தியாயம்பாகம்  

தச்சு ேவைல ெதாிந்த அ ைம ஒ வைன ைவத்தி ந்த ஹhஜpர் ெபண் ஒ வாிடம் 
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஆள ப்பி மிம்ப க்கு (ேமைடக்கு)த் ேதைவயான 
மரச்சட்டங்கைளச் ெசய்  த ம்ப  உன் அ ைமக்குக் கட்டைளயி  என்  
கூறினார்கள். அவ்வாேற, அப்ெபண்மணி தன் அ ைமக்குக் கட்டைளயிட, அவ்வ ைம 
(காட் ற்குச்) ெசன் , (இறகு ேபான்ற இைலகைள உைடய) தர்◌ஃபா எ ம் ஒ  வைக 
மரத்ைத ெவட் ெய த்  வந்  நபி (ஸல்) அவர்க க்கு மிம்பர் ஒன்ைறச் ெசய்தார். 
அைதச் ெசய்  த்தபின் அப்ெபண்மணி நபி (ஸல்) அவர்க க்கு மிம்பைர அவர் 
ெசய்  த் விட்டதாகத் தகவல் ெசால்  அ ப்பினார். நபி (ஸல்) அவர்கள் அைதக் 
ெகா த்த ப் மா  ெசான்னார்கள். பின்னர் அைதக் ெகாண்  வந்தனர். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் அைதச் சுமந்  ெசன்  இப்ேபா  நீங்கள் பார்க்கும் இடத்தில் ைவத்தார்கள  
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50, எண் 2570  3, அத்தியாயம்பாகம்  

நான் (ஹுைதபிய்யா ஆண் ல்) ஒ  நாள் மக்கா (ெசல் ம்) சாைலயில் இ ந்த ஒ  
ட் ல் நபித்ேதாழர்கள் சில டன் அமர்ந்தி ந்ேதன். அல்லாஹ்வின் தர் எங்கள் 
ன்னால் தங்கியி ந்தார்கள். அைனவ ம் இஹ்ராம் அணிந்தி ந்தார்கள். நான் 

(மட் ம்) இஹ்ராம் அணியாமல் இ ந்ேதன். அப்ேபா  அவர்கள் ஒ  காட் க் 
க ைதையப் பார்த்தார்கள். நாேனா, என் ெச ப்ைபத் ைதப்பதில் ஈ பட் ந்ேதன். 
ஆகேவ, அ(வர்கள் பார்த்த)ைத எனக்கு அறிவிக்கவில்ைல. எனி ம், நான் அைதப் 
பார்த்தால் நன்றhயி க்கும் என்  அவர்கள் வி ம்பினார்கள். (தற்ெசயலாக) நான் 
அைதத் தி ம்பிப் பார்த்ேதன். உடேன, நான் எ ந்  குதிைரயின் பக்கம் ெசன் , 
அதற்குச் ேசணம் ட் , பிறகு அதில் ஏறிேனன். சாட்ைடைய ம் ஈட் ைய ம் 
(எ த் க் ெகாள்ள) நான் மறந்  விட்ேடன். ஆகேவ, அவர்களிடம், எனக்கு 
சாட்ைடைய ம் ஈட் ைய ம் எ த் க் ெகா ங்கள் என்  ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள், (இஹ்ராம் அணிந்தி ந்ததால்), இல்ைல அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக* 
நாங்கள் உங்க க்கு இந்த விஷயத்தில் சிறி ம் உதவ மாட்ேடாம் என்  கூறினர். 
எனேவ, நான் ேகாப ற்ேறன். உடேன (குதிைரயி ந் ) இறங்கி அவ்விரண்ைட ம் 
எ த் க் ெகாண்ேடன். (குதிைரயில்) மீண் ம் ஏறி க ைதையத் தாக்கி 
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காயப்ப த்திேனன் பிறகு, அ  இறந் விட்ட நிைலயில் அைதக் ெகாண்  வந்ேதன். 
அவர்கள் (என் ேதாழர்கள்) அதன் மீ  பாய்ந்  உண்ணலானார்கள். பிறகு, தாங்கள் 
இஹ்ராம் அணிந்தி ந்த நிைலயில் அைத உண்ட(  கூ மா கூடாதா என் ம் 
விஷயத்)தில் சந்ேதகம் ெகாண்டார்கள். ஆகேவ, நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
ெசன்ேறhம். நான் (க ைதயின்) ஒ  ஜத்ைத என் டன் மைறத்  (எ த் )க் 
ெகாண்ேடன். நாங்கள் அல்லாஹ்வின் தைர அைடந்த ம், அவர்களிடம் அ  
(காட் க் க ைதைய நான் ேவட்ைடயாட, இஹ்ராம் அணிந்தி ந்தவர்கள் அைத 
உண்ட ) பற்றிக் ேகட்ேடாம். அவர்கள், அதி ந்  (இைறச்சி) ஏ ம் உங்க டன் 
இ க்கின்றதா? என்  ேகட்டார்கள். நான், ஆம் என்  அவர்க க்கு (அதன்) ஜத்ைத 
( ன்னங் காைல)க் ெகா த்ேதன். நபி (ஸல்) அவர்கள் இஹ்ராம் அணிந்தவர்களாக 
இ க்கும் நிைலயில் அ  உண்  த்தார்கள்.  

 
50, எண் 2571  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அல்லாஹ்வின் தர் (ஸல்) அவர்கள் எங்க ைடய இேத ட் ல் எங்களிடம் வந்  
தண்ணீர் கட் ம்ப  ேகட்டார்கள். ஆகேவ, நாங்கள் எங்க ைடய ஓர் ஆட் ன் 
பாைல அவர்க க்காக கறந்ேதாம். பிறகு, நான் எங்க ைடய இந்தக் கிணற்றின் 
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தண்ணீைர அதில் கலந்  அைத அவர்க க்குக் ெகா த்ேதன். அப்ேபா  நபி (ஸல்) 
அவர்களின் இடப்பக்கத்தில் அ பக்ர் (ர ) அவர்க ம் எதிாில் உமர் (ர ) அவர்க ம் 
வலப்பக்கத்தில் ஒ  கிராம வாசி ம் இ ந்தனர். நபி (ஸல்) அவர்கள் பாைல கு த்  

த்த டன் உமர் (ர ) அவர்கள் இேதா அ பக்ர் என்  கூறினார்கள். எனி ம், நபி 
(ஸல்) அவர்கள் தம  (பா ன்) மீதத்ைத கிராம வாசிக்குக் ெகா த்தார்கள். பிறகு 
வலப்பக்கத்தில் இ ப்பவர்கேள ன் ாிைம உைடயவர்கள். ஆகேவ, வலப்பக்கத்தில் 
இ ப்பவர்க க்கு த டம் ெகா ங்கள் என்  கூறினார்கள். இ தியில் அனஸ் (ர ) 
அவர்கள், அ  நபிவழியாகும். அ  நபிவழியாகும். என்  ம் ைற கூறினார்கள் 
என்  இைத அவர்களிடம் இ ந்  ேகட்  அறிவிக்கும் அப் ல்லாஹ் பின் அப்திர் 
ரஹ்மான் கூ கிறhர்கள்.  

 
50, எண் 2572  3, அத்தியாயம்பாகம்  

மர் ழ் ழஹ்ரான் என் மிடத்தில் நாங்கள் ஒ  யைல (அதன் ெபாந்தி ந் ) 
கிளப்பி விரட் ேனாம். மக்கள் அைதப் பி க்க யற்சி ெசய்  கைளத் விட்டார்கள். 
நான் அைதப் பி த் விட்ேடன். அைத எ த் க் ெகாண்  அ தல்ஹh (ர ) 
அவர்களிடத்தில் வந்ேதன். அவர்கள் அைத அ த்  அதன் பிட்டத்ைத அல்ல  - 
ெதாைடகைள அல்லாஹ்வின் தாிடம் அ ப்பினார்கள். அைத நபி (ஸல்) அவர்கள் 
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ஏற் க் ெகாண்டார்கள். அதி ந்  நபி (ஸல்) அவர்கள் உண்டார்களா? என்  ஓர் 
அறிவிப்பாளர் ேகட்க, மற்ேறhர் அறிவிப்பாளர், (ஆம்,) நபி (ஸல்) அவர்கள் 
அதி ந்  உண்டார்கள் என்  கூறிவிட் , அதன் பிறகு, அைத நபி (ஸல்) அவர்கள் 
ஏற் க் ெகாண்டார்கள் என்  கூறினார  

 
50, எண் 2573  3, அத்தியாயம்பாகம்  

நான் அல்லாஹ்வின் தர் (ஸல்) அவர்க க்கு ஒ  காட் க் க ைதைய பாிசாக 
அளித்ேதன். அப்ேபா  அவர்கள் அப்வா என் மிடத்தில் - அல்ல  வத்தான்- என் ம் 
இடத்தில் - இ ந்தார்கள். அைத நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடேம தி ப்பிக் 
ெகா த் விட்டார்கள். என கத்தில் (ேதான்றிய) கவைலக் குறிையக் கண்டேபா , 
நாம் இஹ்ராம் அணிந்தி ப்பதனால் தான் உன்னிடம் அைதத் தி ப்பித் தந்ேதாம் என்  
கூறினார்கள்-.  

 
50, எண் 2574  3, அத்தியாயம்பாகம்  

மக்கள், நபி (ஸல்) அவர்கள் என் ட் ல் தங்கும் நாைளேய, தம  அன்பளிப் கைள 
அவர்க க்கு வழங்குவதற்காகத் ேதர்ந்ெத த்  (வழங்கி) வந்தார்கள். அைதக் 
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ெகாண்  நபி (ஸல்) அவர்களின் தி ப்திையப் ெபற வி ம்பிேய அவர்கள் இப்ப ச் 
ெசய்  வந்தார்கள்.  

 
50, எண் 2575  3, அத்தியாயம்பாகம்  

என் தாயாாின் சேகாதாியான உம்  ஹுஃைபத் (ர ) அவர்கள், நபி (ஸல்) 
அவர்க க்கு (உலர்ந்த) பாலாைடக் கட் ைய ம் ெவண்ைணைய ம் உ ம் கைள ம் 
அன்பளிப்பாகத் தந்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் பாலாைடக் கட் யி ந் ம். 
ெவண்ைணயி ந் ம் (சிறி  எ த் ) உண்டார்கள். ஆனால், அவர்க க்கு 
அ வ ப்பாகத் ேதான்றியதால் உ ம் கைள உண்ணாமல் விட்  விட்டார்கள். 
(எனி ம்) அ  (உ ம் ) அல்லாஹ்வின் த ைடய உண  விாிப்பில் ைவத்  
உண்ணப்பட்ட . அ  ஹராமாக (தைட ெசய்யப்பட்டதாக) இ ந்தி ந்தால் 
அல்லாஹ்வின் த ைடய உண  விாிப்பில் ைவத்  உண்ணப்பட் க்கா   

 
50, எண் 2576  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அல்லாஹ்வின் தாிடம் ஓர் உண ப் ெபா ள் ெகாண்  வ ம் ேபா  இ  
அன்பளிப்பா? த மமா? என்  அவர்கள் ேகட்பார்கள். த மம் தான் என்  
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பதிலளிக்கப்பட்டால் தம் ேதாழர்களிடம், நீங்கள் உண் ங்கள் என்  கூறிவி வார். 
தாம் உண்ண மாட்டார்கள். அன்பளிப்  என்  கூறப்பட்டால், தம் ைகைய தட் க் 
ெகாண்  (விைரந் ) ேதாழர்க டன் ேசர்ந்  உண்பார்  

 
50, எண் 2577  3, அத்தியாயம்பாகம்  

நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஓர் இைறச்சி ெகாண்  வரப்பட்ட . இ  பாீரா (ர ) 
அவர்க க்கு தர்மமாகக் கிைடத்த  என்  கூறப்பட்ட . நபி (ஸல்) அவர்கள், இ  
அவ க்கு த மமாகும். நமக்கு அன்பளிப்பாகும் என்  கூறினார்கள்-.  

 
50, எண் 2578  3, அத்தியாயம்பாகம்  

நான் பாீராைவ (விைலக்கு) வாங்கிட வி ம்பிேனன். அவர்கள் (அவ ைடய 
எஜமானர்கள்) அவ ைடய வாாிசுாிைம தமக்ேக ேசர ேவண் ம். (என்  ஒப் க் 
ெகாண்டால் மட் ேம அவைர விற்ேபாம்) என்  நிபந்தைனயிட்டார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் இ  குறித் ச் ெசால்லப்பட்ட . அப்ேபா  அவர்கள், அவைர நீ 
விைலக்கு வாங்கி வி தைல ெசய் வி . ஏெனனில், (ஓர் அ ைமைய) வி தைல 
ெசய்தவ க்ேக (அவ்வ ைமயின்) வாாிசுாிைம உாியதாகும் என்  கூறினார்கள். பாீரா 
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(ர ) அவர்க க்கு இைறச்சி அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்ட . அப்ேபா  நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம், இ  பாீரா அவர்க க்கு த மமாக கிைடத்த  என்  கூறப்பட்ட . 
அதற்கு அவர்கள், இ  அவ க்கு த மமாகும். நமக்கு அன்பளிப்பாகம் என்  
கூறினார்கள். ேம ம், பாீரா (ர ) அவர்கள் (தம் கணவைர பிாிந்  வி வ  அல்ல  
ெதாடர்ந்  அவ டன் வாழ்வ  என் ம் இ  விஷயங்களில்) தாம் வி ம்பியைதத் 
ேதர்ந்ெத த் க் ெகாள்ள உாிைம வழங்கப்பட்டார்கள். அறிவிப்பாளர் அப் ர் 
ரஹ்மான் பின் காசிம் (ரஹ்) அவர்கள் பாீரா (ர ) அவர்களின் கணவர் 
சுதந்திரமானவரா? அ ைமயா? என்  ேகட்டார்கள். நான் அப் ர் ரஹ்மானிடம் பாீரா 
(ர ) அவர்களின் கணவைரப் பற்றிக் ேகட்ேடன். அவர் சுதந்திரமானவரா, அ ைமயா 
என்  எனக்குத் ெதாியா  என்  கூறினார் என்பதாக மற்ேறhர் அறிவிப்பாளர் 
ஷுஅபா (ரஹ்) கூ கின்றhர்கள  

 
50, எண் 2579  3, அத்தியாயம்பாகம்  

நபி (ஸல்) அவர்கள், ஆயிஷh (ர ) அவர்களின் ட் ற்கு வந் , உங்களிடம் 
உண்பதற்கு ஏ ம் இ க்கிறதா? என்  ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், நீங்கள் உம்  
அதிய்யா க்கு த மமாக அ ப்பிய ஆட் ன் ஒ  பகுதிைய அவர் (நமக்கு) அ ப்பி 
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ைவத் ள்ளார். அைதத் தவிர ேவெறhன் மில்ைல என்  கூறினார்கள். அதற்கு நபி 

(ஸல்) அவர்கள், அ  தன  இடத்ைத அைடந்  விட்ட  என்  கூறினார்கள்-(0).  

 
50, எண் 2580  3, அத்தியாயம்பாகம்  

நபி (ஸல்) அவர்கள் என் ( ட் ல் தங்குகின்ற) நாைளேய அவர்க க்குத் தங்கள் 
அன்பளிப் கைள வழங்குவதற்காக மக்கள் ேதர்ந்ெத த்  வந்தார்கள். உம்  ஸலாமா 
(ர ) அவர்கள் கூ கிறhர்கள்„  என் ேதாழிகள் (நபி (ஸல்) அவர்களின் பிற 
மைனவிமார்கள் என  ட் ல்) ஒன்  கூ (ப் ேபசி)னர். (அவர்கள் ேகட் க் 
ெகாண்டதற்கிணங்க) நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (அவர்களின் ேகாாிக்ைகையச்)- 
ெசான்ேனன். அவர்கள் அைத (கண்  ெகாள்ளாமல்) றக்கனித்  விட்டார்கள்.  

 
50, எண் 2581  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அல்லாஹ்வின் த ைடய மைனவிமார்களான நாங்கள் இ  கு க்களாக இ ந்ேதாம். 
ஒ  கு வில் நா ம் ஹஃப்ஸh, ஸஃபிய்யா, மற் ம் சவ்தா ஆகிேயா ம் இ ந்ேதாம். 
மற்ெறh  கு வில் உம்  சலாமா அவர்க ம் அல்லாஹ்வின் த ைடய மற்ற 

ghfk;-3 50.Kfhjg;

Visit: www.tamilislam.webs.com



மைனவிமார்க ம் இ ந்தனர். அல்லாஹ்வின் தர் என்ைன எவ்வள  (ஆழமாக) 
ேநசித்  வந்தார்கள் என்பைத ஸ் ம்கள் அறிந்தி ந்தார்கள். ஆகேவ, அன்பளிப்  
ெசய்பவர் தம்மிடம் பாிசுப் ெபா ள் ஏ ம் இ ந்தால், அைத அல்லாஹ்வின் த க்கு 
அன்பளிப் ச் ெசய்ய அவர் வி ம்பினால், அைத தள்ளிப் ேபாட் , என் ட் ல் 
அல்லாஹ்வின் தர் (ஸல்) அவர்கள் (தங்கும் நாள்) வ ம்ேபா  என் ட் ற்கு 
அன்பளிப்  ெகா த்த ப் வார். ஆகேவ, (இ  ெதாடர்பாக) உம்  சலாமா கு வினர் 
(தங்களிைடேய கலந் ) ேபசினர். பின்னர், அல்லாஹ்வின் தர் (ஸல்) அவர்கள் 
மக்களிடம் ேபசி, எவர் எனக்கு ஓர் அன்பளிப்ைபத் தர வி ம் கிறhேரா அவர், நான் 
என் மைனவிமார்களின் களில் எங்கி ந்தா ம் அங்கு அந்த அன்பளிப்ைப அ ப்பி 
ைவக்கட் ம் என்  கூ ம்ப  (அல்லாஹ்வின் தைர) ேகட் க் ெகாள் என்  உம்  
ஸலாமா அவர்களிடம் அவர்களின் கு வினர் கூறினர். அவ்வாேற உம்  சலாமா 
அவர்க ம் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தம் கு வினர் கூறியைத எ த் ச் ெசான்னார்கள். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் அவ க்கு பதில் ஏ ம் கூறவில்ைல. பிறகு, உம்  சலமா 
அவர்களின் கு வி ந்த மற்ற மைனவிமார்கள் உம்  சலமா அவர்களிடம், (நம  
ேகாாிக்ைகைய நபி (ஸல்) அவர்கள் ஏற் க் ெகாண்டார்களா? என் ) ேகட்டனர். 
உம்  சலமா அவர்கள், எனக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் பதில் எ ம் கூறவில்ைல என்  
ெசான்னார்கள். அவர்கள், மீண் ம் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் (இ  பற்றிப்) ேபசு என்  
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கூறினர். உம்  சலமா அவர்க ம் அ த்  தம  ைற வந்தேபா  நபி (ஸல்) 
அவர்களிடம் அ  குறித் ப் ேபசினார்கள். அப்ேபா ம் அவர்க க்கு நபி (ஸல்) 
அவர்கள் பதில் எ ம் கூறவில்ைல. மீண் ம் உம்  சலமா (ர ) அவர்களின் 
கு வினர், அவர்களிடம் (நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ன பதில் ெசான்னர்கள் என் ) 
ேகட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு பதில் எ ம் கூறவில்ைல என்  உம்  
சலமா அவர்கள் கூறினார்கள். அதற்கு அவர்கள், அவர்கள் உனக்கு பதில் த ம்வைர நீ 
அவர்களிடம் (இ  குறித் ப்) ேபசிக் ெகாண்ேடயி  என்  கூறினார்கள். மீண் ம் 
உம்  சலமா (அவர்களின் ைற வந்தேபா ) அவர்களிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
வந்தார்கள். உம்  சலமா அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம், மீண் ம் (இ  குறித் ப்) 
ேபசினார்கள். அவர்க க்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், ஆயிஷhவின் விஷயத்தில் எனக்குத் 

ன்பம் (மன ேவதைன) தராேத. ஏெனனில், ஆயிஷhவின் ப க்ைகயில் (நான் 
இ க்கும் ேபாேத தவிர) ேவெறந்த மைனவியின் ப க்ைகயி ம் வஹீ (ேவத 
ெவளிப்பா ) எனக்கு வ வதில்ைல என்  கூறினார்கள். உம்  சலமா அவர்கள், 
அல்லாஹ்வின் தேர* உங்க க்குத் ன்பம் தந்ததற்காக அல்லாஹ்விடம் நான் பாவ 
மன்னிப் க் ேகா கிேறன் என்  கூறினார்கள். பிறகு, அந்த மைனவியர் அல்லாஹ்வின் 

த ைடய மகள் ◌ஃபாத்திமா (ர ) அவர்கைள அ கி அல்லாஹ்வின் தர் (ஸல்) 
அவர்களிடம், உங்கள் மைனவிமார்கள் அ பக்ர் (ர ) அவர்க ைடய மக(ளான 
ஆயிஷh (ர ) அவர்க)ளின் விஷயத்தில் (தாங்கள் நடந்  ெகாள்வ  ேபான்ேற பிற 
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மைனவியாிட ம்) நீதி டன் நடந்  ெகாள் ம்ப  அல்லாஹ்வின் ெபயரால் 
ேகட்கிறhர்கள் எள்  கூ மா  (ெசால் ) அ ப்பினார்கள். (அவ்வாேற) 
◌ஃபாத்திமா ம் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ேபசினார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், 
என் அன்  மகேள* நான் ேநசிப்பைத நீ ம் ேநசிக்கவில்ைலயா? என்  ேகட்டார்கள். 
அதற்க அவர்கள், ஆம் (தாங்கள் ேநசிப்பைத நா ம் ேநசிக்கிேறன்) என்  கூறிவிட்  
தி ம்பிச் ெசன்  அவர்களிடம் (தன் சின்னம்மாக்களிடம்) ெசய்திையத் ெதாிவித்  
விட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ம ப ம் ேபா(ய்ச் ெசால்) 
என்  கூறினார்கள். மீண் ம் (இ  ெதாடர்பாக நபி (ஸல்) அவர்களிடம்) ெசல்ல 
◌ஃபாத்திமா அவர்கள் ம த்  விட்டார்கள். ஆகேவ, அவர்கள் (தம் சார்பாக) ைஸனப் 
பின்த்  ஜஹ்ஷ் அவர்கைள அ ப்பி ைவத்தார்கள். அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
வந் , (சற் ) க ைமயாகப் ேபசி, உங்கள் மைனவிமார்கள் அ  கஹh◌ஃபாவின் 
மக ைடய (அ பக் ைடய) மகளின் (ஆயிஷhவின்) விஷயத்தில் (நடந்  ெகாள்வ  
ேபான்ேற பிற மைனவிமார்களிட ம்) நீதி டன் நடந்  ெகாள் ம்ப  அல்லாஹ்வின் 
ெபயரால் உங்களிடம் ேகட்கின்றhர்கள் என்  கூறினார்கள். நான் (ஆயிஷh) அமர்ந்  
ெகாண் க்க, அவர  குரல் உயர்ந்த . அவர் என்ைனக குைறகூறித் திட் னார். எந்த 
அள க்ெகன்றhல், அல்லாஹ்வின் தர் நான் பதில் ேபசுேவனா என்  எதிர்பார்ப்ப  
ேபால் என்ைனேய பார்த் க் ெகாண் ந்தார்கள். உடேன, நான் ைஸன க்கு பதில் 
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ெசால் , இ தியில் அவைர வாயைடக்கச் ெசய்  விட்ேடன். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
என்ைனப் பார்த் , இவள் (உண்ைமயிேலேய) அ பக் ைடய மகள் தான் என்  
கூறினார்கள். மற்ேறhர் அறிவிப்பில், நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் இ ந்தேபா , 
◌ஃபாத்திமா அ மதி ேகட்  உள்ேள வந்தார் என்  ஆயிஷh (ர ) கூறி ள்ளார்கள  

 
50, எண் 2582  3, அத்தியாயம்பாகம்  

நான் சுமாமா பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன், அவர்கள் எனக்கு 
வாசைனத் திரவியத்ைதக் ெகா த் , அனஸ் (ர ) அவர்கள் வாசைனத் திரவியத்ைத 
(எவராவ  அன்பளிப்பாகக் ெகா த்தால்) நிராகாிப்பதில்ைல என் ம் கூறினார். 
ேம ம், சுமாமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் வாசைனத் 
திரவியத்ைத நிராகாிப்பதில்ைல என்  அனஸ் (ர ) அவர்கள் ெதாிவித்தார்கள  

 
50, எண் 2583  3, அத்தியாயம்பாகம்  

நபி (ஸல்) அவர்கள், தம்மிடம் ஹவா ன் குலத்தாாின் க் கு  ஒன்  வந்தேபா , 
மக்களிைடேய எ ந்  நின்  அல்லாஹ்ைவ அவ க்குத் தகுதியான பண் கைள 
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எ த் ைரத் ப் கழ்ந்  விட்  பிறகு, (மக்கேள*) உங்கள் சேகாதரர்கள் (மனம் 
தி ந்தி) பாவ மன்னிப் க் ேகாாி நம்மிடம் வந் ள்ளனர். அவர்க ைடய ேபார்க் 
ைகதிகைள அவர்களிடேம தி ப்பித் தந்  வி வைதேய நான் உசிதமாகக் 
க கிேறன். ஆகேவ, உங்களில் எவர் மனப் ர்வமாகத் தி ப்பித் தந் விட 
வி ம் கிறhேரா அவர் அவ்வாேற தி ப்பித் தந் விடட் ம். எவர், அல்லாஹ், நமக்கு 

தலாவதாக (கிைடக்கும் ெவற்றியில்) அளிக்கின்ற ெபா ள்களி ந்  அவ க்கு நாம் 
ெகா க்கின்றவைர தன  பங்ைகத் தாேன ைவத் க் ெகாள்ள வி ம் கிறhேரா அவர் 
அவ்வாேற ெசய்யட் ம் என்  கூறினார்கள். மக்கள் நாங்கள் உங்க க்காக 
மனப் ர்வமாக (ேபார்க் ைகதிகைளத் தி ப்பித் தந்  விட) சம்மதிக்கின்ேறhம் என்  
கூறினார்கள  

 
50, எண் 2584  3, அத்தியாயம்பாகம்  

நபி (ஸல்) அவர்கள், தம்மிடம் ஹவா ன் குலத்தாாின் க் கு  ஒன்  வந்தேபா , 
மக்களிைடேய எ ந்  நின்  அல்லாஹ்ைவ அவ க்குத் தகுதியான பண் கைள 
எ த் ைரத் ப் கழ்ந்  விட்  பிறகு, (மக்கேள*) உங்கள் சேகாதரர்கள் (மனம் 
தி ந்தி) பாவ மன்னிப் க் ேகாாி நம்மிடம் வந் ள்ளனர். அவர்க ைடய ேபார்க் 
ைகதிகைள அவர்களிடேம தி ப்பித் தந்  வி வைதேய நான் உசிதமாகக் 
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க கிேறன். ஆகேவ, உங்களில் எவர் மனப் ர்வமாகத் தி ப்பித் தந் விட 
வி ம் கிறhேரா அவர் அவ்வாேற தி ப்பித் தந் விடட் ம். எவர், அல்லாஹ், நமக்கு 

தலாவதாக (கிைடக்கும் ெவற்றியில்) அளிக்கின்ற ெபா ள்களி ந்  அவ க்கு நாம் 
ெகா க்கின்றவைர தன  பங்ைகத் தாேன ைவத் க் ெகாள்ள வி ம் கிறhேரா அவர் 
அவ்வாேற ெசய்யட் ம் என்  கூறினார்கள். மக்கள் நாங்கள் உங்க க்காக 
மனப் ர்வமாக (ேபார்க் ைகதிகைளத் தி ப்பித் தந்  விட) சம்மதிக்கின்ேறhம் என்  
கூறினார்கள்.  

 
50, எண் 2585  3, அத்தியாயம்பாகம்  

நபி (ஸல்) அவர்கள் அன்பளிப்ைப ஏற்  அதற்கு (பதிலாக எைதயாவ  ெகா த் ) ஈ  
ெசய்  வந்தார  

 
50, எண் 2586  3, அத்தியாயம்பாகம்  

என்ைன என் தந்ைதயார் (பஷீர் பின் சஅத் (ர ) அவர்கள்) அல்லாஹ்வின் தாிடம் 
ெகாண்  ெசன் , நான் என  இந்த மக க்கு ஓர் அ ைமைய அன்பளிப் ச் 
ெசய்தி க்கின்ேறன் என்  ெசான்னார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், உங்கள் 
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பிள்ைளகள் அத்தைன ேப க்கும் இைதப் ேபான்ேற அன்பளிப் ச் ெசய் ள்ளீரா? 
என்  ேகட்டார்கள். என் தந்ைத, இல்ைல என்  பதிலளித்தார்கள். நபி (ஸல்) 
அவர்கள், அப்ப ெயன்றhல் அைத (உங்கள் அன்பளிப்ைபத்) தி ம்பப் ெபற் க் 
ெகாள் ங்கள் என்  கூறினார்கள்.  

 
50, எண் 2587  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஃமான் பின் பஷீர் (ர ) அவர்கள் மிம்பாின் மீ  நின்  ெகாண் , என் தந்ைத 
அன்பளிப்  ஒன்ைற எனக்குக் ெகா த்தார். என் தாயார் அம்ரா பின்த்  ரவாஹh (ர ) 
அவர்கள் என் தந்ைதயிடம், நீங்கள் இதற்கு அல்லாஹ்வின் தைர சாட்சியாக 
ஆக்காதவைர நான் இைத ஒப் க் ெகாள்ள மாட்ேடன் என்  கூறினார்கள். என் தந்ைத 
அல்லாஹ்வின் தாிடம் ெசன் , அல்லாஹ்வின் தேர* நான் அம்ரா பின்த்  
ரவாஹhவின் வாயிலாக, எனக்குப் பிறந்த என் மக க்கு அன்பளிப்  ஒன்ைறக் 
ெகா த்ேதன், அவள் (என் மைனவி) தங்கைள சாட்சியாக ஆக்கும் ப  எனக்குக் 
கட்டைளயிட்டாள் என்  கூறினார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், உங்கள் மற்ற 
பிள்ைளக க்கும் இேத ேபான்  ெகா த் ள்ளீர்களா? என்  ேகட்டார்கள். அதற்கு 
என் தந்ைத, இல்ைல என்  பதிலளித்தார். அப்ேபா  நபி (ஸல்) அவர்கள், 
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அவ்வாெறனில் அல்லாஹ் க்கு அஞ்சுங்கள். உங்கள் பிள்ைளகளிைடேய நீதி 
ெச த் ங்கள் என்  கூறினார்கள். இைதக் ேகட்ட என் தந்ைத உடேன தி ம்பி வந் , 
தன  அன்பளிப்ைப ரத்  ெசய்தார்.  

 
50, எண் 2588  3, அத்தியாயம்பாகம்  

நபி (ஸல்) அவர்கள் க ைமயாக ேநாய்வாய்ப்பட் , அவர்களின் ேவதைன 
அதிகாித்தேபா , என் ட் ல் (தங்கி) ேநாய்க்கான கவனிப்ைப ம் சிகிச்ைசைய ம் 
ெபற் க் ெகாள்ள அ மதியளிக்கும்ப  தம் ைடய மற்ற மைனவிமார்களிடம் 
ேகட்டார்கள், அவர்க ம் அ மதி அளித் விட்டனர். பின்னர் (ஒ நாள்) நபி (ஸல்) 
அவர்கள், தம் இ  கால்க ம் மியில் இ பட, இ  மனிதர்க க்கிைடேய ெதாங்கிய 
வண்ணம் றப்பட்டார்கள். அப்ேபா , அவர்கள் அப்பாஸ் (ர ) அவர்க க்கும் 
மற்ெறh  மனித க்குமிைடேய இ ந்தார்கள். அறிவிப்பாளர் உைப ல்லாஹ் பின் 
அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூ கின்றhர்கள்„  நான் ஆயிஷh (ர ) அவர்கள் 
கூறியைத இப்  உமர் (ர ) அவர்களிடம் ெசான்ேனன். அதற்கு அவர்கள், ஆயிஷh 
(ர ) அவர்கள் ெபயர் குறிப்பிடாமல் விட்ட மனிதர் யாெரன்  உனக்குத் ெதாி மா? 
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என்  ேகட்டார்கள். நான், ெதாியா  என்  பதிலளித்ேதன். அவர்கள், அந்த மனிதர் 
அலீ பின் அபீதா ப் அவர்கள் தாம் என்  கூறினார்கள்.  

 
50, எண் 2589  3, அத்தியாயம்பாகம்  

தன் அன்பளிப்ைபத் தி ம்பப் ெப பவன் வாந்திெய த்த பிறகு, அைத மீண் ம் 
தின்கின்ற நாையப் ேபான்றவன் ஆவான். இைத இப்  அப்பாஸ் (ர ) அவர்கள் 
அறிவிக்கின்றhர  

 

அன்பளிப் ம் அதன் சிறப் ம்

 
51, எண் 2614  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அலீ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் எனக்குப் பட்  அங்கி ஒன்ைற அன்பளிப் ச் ெசய்தார்கள். அைத 
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நான் அணிந்  ெகாண்ேடன். (அைதக்கண்ட) நபி(ஸல்) அவர்களின் கத்தில் ேகாபக் 
குறிைய கண்ேடன். எனேவ, அைதப் பல ண் களாக்கி எங்கள் (கு ம்பப்) 
ெபண்களிைடேய பங்கிட்  விட்ேடன்.  

 
51, எண் 2615  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்க க்கு ெமல் ய பட்டாலான அங்கி ஒன்  அன்பளிப்பாகத் 
தரப்பட்ட . அவர்கள் பட் த் ணிைய (அணிவைதத்) தைட ெசய்  வந்தார்கள். 
மக்கேளா அந்த அங்கி(யின் தரம் மற் ம் ெமன்ைம)ையக் கண்  வியந்தார்கள். 
அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள், ' ஹம்மதின் உயிைரத் தன் ைகயில் ைவத்தி ப்பவன் 
மீ  சத்தியமாக! ெசார்க்கத்தில் ஸஅத் இப்  ஆத் க்கு கிைடக்கவி க்கும் 
ைகக்குட்ைடகள் (தரத்தி ம் ெமன்ைமயி ம்) இைதவிடத் தரமானைவயாயி க்கும்" 
என்  கூறினார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  51, எண் 2616  
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அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 

மத் ல் ஐந்த ன் அரசர் உைகதிர், நபி(ஸல்) அவர்க க்கு அன்பளிப் கைள 
அ ப்பினார்.  

 
51, எண் 2617  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 

தப் ெபண் ஒ த்தி நபி(ஸல்) அவர்களிடம் விஷம் ேதாய்க்கப்பட்ட ஓர் ஆட்ைட 
அன்பளிப்பாகக் ெகாண்  வந்தாள். நபி(ஸல்) அவர்கள் அதி ந்  (சிறி ) 
உண்டார்கள். 'அவைளக் ெகான்  வி ேவாமா?' என்  நபி(ஸல்) அவர்களிடம்) 
ேகட்கப்பட்ட . அவர்கள், 'ேவண்டாம்" என்  கூறிவிட்டார்கள். நபி(ஸல்) அவர்களின் 
ெதாண்ைடச் சைதயில் அந்த விஷத்தின் பாதிப்ைப நான் ெதாடர்ந்  பார்த்  வந்ேதன்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  51, எண் 2618  
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அப் ர் ரஹ்மான் இப்  அபீ பக்ர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் ற்றி ப்ப  ேபர் நபி(ஸல்) அவர்க டன் இ ந்ேதாம். அவர்கள், 'உங்களில் 
எவாிடமாவ  உண  இ க்கிற ?' என்  ேகட்டார்கள். அப்ேபா  ஒ  மனிதாிடம் 
சுமார் ஒ  ஸா  அள  உண  தான் இ ந்த . அ  தண்ணீர் கலந்  
குைழக்கப்பட்ட . பிறகு, மிக உயரமான ( ரட்  சுபாவம் ெகாண்ட) 
தைலவிாிேகாலமான இைணைவக்கும் மனிதர் ஒ வர் ஆ கைள ஓட்  வந்தார். 
நபி(ஸல்) அவர்கள் அவாிடம், '(இைவ) விற்பதற்காகவா? அன்பளிப்பாகவா?' என்  
ேகட்டார்கள். அவர், 'இல்ைல. விற்பதற்காகத் தான் (ெகாண்  வந் ள்ேளன்)" என்  
பதிலளித்தார். அவாிடமி ந்  ஓர் ஆட்ைட நபி(ஸல்) அவர்கள் வாங்கினார்கள்; அ  
அ (த்  சைம)க்கப்பட்ட . அதன் ஈரைலப் ெபாறிக்கும்ப  நபி(ஸல்) அவர்கள் 
உத்தரவிட்டார்கள். 'அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! எங்கள் ற்றி ப்ப  ேபாில் 
ஒ வர் விடாமல் அைனவ க்குேம அதன் ஈர ல் இ ந்  ஒ  ண்ைட நபி(ஸல்) 
அவர்கள் ண் த் த் தந்தி ந்தார்கள். அங்கி ந்தவ க்கு அைதக் ெகா த்தார்கள். 
அங்கில்லாதவ க்கு எ த்  (பா காத் ) ைவத்தார்கள். இரண்  (அகன்ற) தட் களில் 
அவற்ைற ைவத்தார்கள். அைனவ ம் உண்டார்கள். நாங்க ம் வயி  நிரம்ப 
உண்ேடாம். அப்ப யி ந் ம் இரண்  தட் க ம் அப்ப ேய மீதமாம்விட்டன. 
அவற்ைற நாங்கள் ஒட்டகத்தின் ஏற்றிச் ெசன்ேறாம்.  
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51, எண் 2619  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
உமர்(ர ) ஒ  மனிதாின் (ேதாள்) மீ , விற்கப்ப கிற பட்  அங்கிையக் கண்டார்கள். 
உடேன நபி(ஸல்) அவர்களிடம், 'இந்த அங்கிைய வாங்கிக் ெகாள் ங்கள். ஜும்ஆ 
நாளி ம் (குலங்கள் மற் ம் நா களின்) க் கு க்கள் தங்களிடம் வ ம் ேபா ம் 
அணிந்  ெகாள் ர்கள்" என்  கூறினார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'எவ க்கு 
ம ைமயில் எந்த நற்ேப ம் இல்ைலேயா அவர்தான் இைத அணிவார்" என்  
கூறினார்கள். பிறகு, ஒ  ைற நபி(ஸல்) அவர்களிடம் (அேத ேபான்ற பட் ) 
அங்கிகள் ெகாண்  வரப்பட்டன. நபி(ஸல்) அவர்கள் அவற்றி ந்  ஓர் அங்கிைய 
உமர்(ர ) அவர்க க்கு அ ப்பி ைவத்தார்கள். உமர்(ர ), 'இ  குறித் க் 
க ைமயான ெசாற்கைளத் தாங்கள் கூறியி க்க, நான் எப்ப  இைத அணிேவன்?' 
என்  ேகட்டார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நான் இைத நீங்கள் அணிந்  
ெகாள்வதற்காகத் தரவில்ைல. இைத நீங்கள் விற் வி ங்கள்; அல்ல  ேவ  
எவ க்காவ  அணிவித்  வி ங்கள்" என்  கூறினார்கள். உமர்(ர ) அைத 
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மக்காவாசிகளில் ஒ வராயி ந்த தம் சேகாதர க்கு அவர் இஸ்லாத்ைதத் த வதற்கு 
ன்  அ ப்பி ைவத் விட்டார்கள்.  

 
51, எண் 2620  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அஸ்மா பின்த் அபீ பக்ர்(ர ) கூறினார்.  
 
என்னிடம், என் தாயார் அல்லாஹ்வின் த ைடய காலத்தில் வந்தி ந்தார்கள். 
அப்ேபா  அவர்கள் இைணைவப்பவராக இ ந்தார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் 

தாிடம், 'என் தாயார் என்னிடம் ஆைச டன் வந் ள்ளார். என் தாயிடம் அவாின் 
உறைவப் ேபணி நல்ல ைறயில் நடந்  ெகாள்ளட் மா?' என்  கூறி மார்க்கத் தீர்ப்  
ேகட்ேடன். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ஆம். நீ உன் தாயின் உறைவப் ேபணி அவ டன் 
நல்ல ைறயில் நடந்  ெகாள்" என்  கூறினார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  51, எண் 2621  
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' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
தன் அன்பளிப் ப் ெபா ைளத் தி ம்பப் ெபற் க் ெகாள்பவன் தன் வாந்திையத் தாேன 
தி ம்ப உண்பவைனப் ேபான்றவன் ஆவான்.  
 
என இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
51, எண் 2622  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
தன் அன்பளிப்ைபத் தி ம்பப் ெபற் க் ெகாள்பவன் தன் வாந்திையத் தாேன தி ம்பத் 
தின்கிற நாையப் ேபான்றவன் ஆவான். (இ  ேபான்ற) இழிகுணம் நமக்கு ைறயல்ல.  
 
என இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  51, எண் 2623  
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உமர் இப்  கத்தாப்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ  குதிைரயின் மீ  ஒ வைர நான் இைறவழியில் (ேபாாி வதற்காக) 
ஏற்றிய ப்பிேனன். (அவ க்ேக அைத தர்மமாகக் ெகா த்  விட்ேடன்.) அைத 
ைவத்தி ந்தவர் அைத (சாியாகப் பராமாிக்காமல்) பாழாக்கிவிட்டார். எனேவ, அந்த 
குதிைரைய அவாிடமி ந்  வாங்க வி ம்பிேனன். அவர் அைத விைல ம வாக விற்  
வி வார் என்  எண்ணிேனன். எனேவ, நபி(ஸல்) அவர்களிடம் அ  குறித் க் 
ேகட்ேடன். அவர்கள், 'நீங்கள் அைத வாங்காதீர்கள்; அவர் உங்க க்க அைத 
ஒேரெயா  திர்ஹ க்குக் ெகா த்தா ம் சாிேய! ஏெனனில், தன் த மத்ைதத் தி ம்பப் 
ெப பவன், தன் வாந்திையத் தாேன தி ம்பத் தின்கிற நாையப் ேபான்றவன் ஆவான்" 
என்  கூறினார்கள்.  

 
51, எண் 2624  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அப் ல்லாஹ் இப்  உைபதில்லாஹ் இப்னி அபீ ைலக்கா(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
இப்  ஜுத்ஆனால் வி தைல ெசய்யப்பட்ட அ ைமயான சுைஹப்(ர ) அவர்களின் 
மக்கள், தங்கள் தந்ைதயான சுைஹப்(ர ) அவர்க க்கு இைறத் தர்(ஸல்) 
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அவர்க க்கு இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் (தம் ஆ ட்காலத்தில்) இரண்  
கைள ம் ஓர் அைறைய ம் (அன்பளிப்பாகக்) ெகா த்ததாகக் கூறினர். '(உங்கள் 

கூற்  உண்ைமயான  என்பதற்கு) உங்கள் இ வ க்கும் யார் சாட்சி ெசால்வார்?' 
என்  (ஆ நர்) மர்வான் ேகட்டார். அவர்கள், 'இப்  உமர் அவர்கள் (எங்க க்காக 
சாட்சி ெசால்வார்கள்)" என்  கூறினர். உடேன மர்வான், இப்  உமர்(ர ) 
அவர்கைளக் கூப்பிட்ட ப்பினார். இப்  உமர்(ர ), 'இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
சுைஹப் அவர்க க்கு இரண்  கைள ம் ஓர் அைறைய ம் ெகா த்த  உண்ைம 
தான்" என்  சாட்சியம் அளித்தார்கள். இப்  உமர்(ர ) அவர்களின் சாட்சியத்ைத 
ைவத்  சுைஹப்(ர ) அவர்களின் மக்க க்குச் சாதகமாக மர்வான் தீர்ப்பளித்தார்.  

 
51, எண் 2625  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஜாபிர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
உம்ராவாக (ஆ ட்கால அன்பளிப்பாக) வழங்கப்பட்ட ெபா ைளக் குறித்  நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'அ  எவ க்கு அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டேதா அவ க்ேக உாிய " என்  
தீர்ப்பளித்தார்கள்.  
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51, எண் 2626  3, அத்தியாயம்பாகம்  

நபி(ஸல்) அவர்கள் 'உம்ரா ெசல் ம்" என்  கூறினார்கள்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"ஜாபிர்(ர ) அவர்க ம் இேத ேபான்றைத நபி(ஸல்) அவர்களிடமி ந்  எனக்கு 
அறிவித்தார்கள்" என்  அதா (ரஹ்) கூறினார்.  

 
51, எண் 2627  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
மதீனாவில் (பைகவர்கள் பைடெய த்  வ வதாக வதந்தி பரவி மக்களிைடேய) பீதி 
ஏற்பட்ட . நபி(ஸல்) அவர்கள் அ  தல்ஹா(ர ) அவர்களிடமி ந்  'மன் ப்' என்  
அைழக்கப்பட்ட குதிைர ஒன்ைற இரவல் வாங்கினார்கள். அதில் ஏறி சவாாி 
ெசய்தார்கள். தி ம்பி வந்தேபா , '(எதிாிகளின் பைட எதைன ம் அல்ல  பீதி ட் ம்) 
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எதைன ம் நாம் காணவில்ைல. தங்குதைடயின்றி ேவகமாக ஓடக் கூ யதாகேவ நாம் 
இதைனக் கண்ேடாம்" என்  கூறினார்கள்.  

 
51, எண் 2628  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அய்மன்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
ஆயிஷா(ர ) அவர்களிடம் நான் ெசன்ேறன். அவர்கள் ஐந்  திர்ஹம்கள் 
விைல ைடய ெகட் யான சட்ைட ஒன்ைற அணிந்தி ந்தார்கள். அவர்கள், 'உன் 
பார்ைவைய உயர்த்தி என் அ ைமப் ெபண்ைணப் பார். அவள், ட் ல் கூட இைத 
அணிய (ம த் ப்) ெப ைம பாராட் கிறாள். ஆனால், அல்லாஹ்வின் த ைடய 
காலத்தில் மற்ற ெபண்களிைடேய என்னிடம் (மட் ம் தான்) இ ேபான்றெதா  சட்ைட 
இ ந்த . (அப்ேபா ) மதீனாவில் (தங்கள் கணவன்மார்கள் ன  அழகாகத் 
ேதாற்றமளிப்பதற்காக) அலங்காிக்கப்ப கிற ( மணப்) ெபண்கள் என்னிடம் அைத 
இரவல் வாங்குவதற்காக ஆள ப்பாமல் இ ந்ததில்ைல" என்றார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  51, எண் 2629  
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' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
பா க்காக இரவல் வழங்கப்பட்ட, அதிகப் பால் த கிற ஒட்டகம் தான் (அன்பளிப்பில்) 
சிறந்ததாகும். அதிகப் பால்த ம் ஆ ம் (அன்பளிப்பில்) சிறந்ததாகும். அ  காைலயில் 
ஒ  பாத்திரம் (நிைறயப்) பால் த கிற ; மாைலயில் ஒ  பாத்திரம் (நிைறயப்) பால் 
த கிற .  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
51, எண் 2630  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ் இப்  மா க்(ர ) அறிவித்தார்.  
 

ஹாஜிர்கள் (மக்காவி ந் ) மதீனா க்கு வந்தேபா  அவர்களின் ைகயில் 
(ெசல்வம்) எ ம் இ க்கவில்ைல. அன்சாாிகள் நிலங்கைள ம் (பிற) அைசயாச் 
ெசாத் க்கைள ம் ைவத்தி ந்தார்கள். ஒவ்ேவார் ஆண் ம் தங்கள் ெசாத் க்களின் 
விைளச்சல்கைள அவர்க க்கு (குறிப்பிட்ட விம்தத்தில்) ெகா ப்பதாக ம் 'எங்க க்கு 
பதிலாக நீங்கள் அதில் சிரமப்பட்  உைழக்க ேவண் ம்' என்ற நிபந்தைனயின் 
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ேபாி ம் அவற்ைற ஹாஜிர்க க்கு (குத்தைக நிலங்களாகப்) பங்கிட் க் 
ெகா த்தார்கள். என் ைடய தாயார் உம்  சுைலம் அவர்கள் (என் தாய்வழிச் 
சேகாதரர்) அப் ல்லாஹ் இப்  அபீ தல்ஹாவின் தாயாராக ம் இ ந்தார்கள். 
அவர்கள் அல்லாஹ்வின் த க்குச் சில ேபாீச்ச மரங்கைள (அவற்றின் கனிகைள 
மட் ம் பயன்ப த்திக் ெகாள் ம்ப  அன்பளிப்பாகக்) ெகா த்தி ந்தார்கள். அவற்ைற 
நபி(ஸல்) அவர்கள் தங்களின் அ ைமப் ெபண்ணான, உஸாமா இப்  ைஜத்ைடய 
தாயார் உம்  அய்ம க்கு (அன்பளிப்பாகக்) ெகா த்தார்கள். ைகபர்வாசிகளின் மீ  
ேபார் ெதா த்  த் , மதீனா க்குத் தி ம்பியேபா  ஹாஜிர்கள், அன்சாாிகளின் 
மனீஹாக்கைள (இரவலாகப் பயன்ப த்திக் ெகாள் ம்ப  அன்பளிப் ச் ெசய்த 
ேபாீச்சந் ேதாட்டங்கைள) அவர்களிடேம தி ப்பிக் ெகா த் விட்டார்கள். அப்ேபா  
நபி(ஸல்) அவர்க ம் என் தாயாாிடம் அவாின் ேபாீச்ச மரங்கைளத் தி ப்பித் 
தந் விட்டார்கள். அவற் க்கு பதிலாக, உம்  அய்மன் அவர்க க்கு 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் தங்களின் ேதாட்டத்தி ந்  (சில மரங்கைள 
அன்பளிப்பாகக்) ெகா த்தார்கள்.  

 
51, எண் 2631  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
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நாற்ப  நல்ல காாியங்கள் உண் . அவற்றில் ஒன்ைற, அதன் நன்ைமைய நா ம், 
அதற்ெகன வாக்களிக்கப்பட் ள்ள (ெசார்க்கத்)ைத உண்ைமெயன நம்பி ம் ஒ வர் 
கைடப்பி த்  நடப்பாராயின், அதன் காரணத்தால் அவைர அல்லாஹ் ெசார்க்கத்தில் 

குத்திேய தீ வான். அவற்றில் மிக உயர்ந்த  ெபட்ைட ெவள்ளாட்ைடப் பா க்காக 
இரவல் த வதாகும்.  
 
இைத அப் ல்லாஹ் இப்  அம்ர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அறிவிப்பாளர் ஹஸ்ஸான் இப்  அதிய்யா(ரஹ்) கூறினார்:  
 
ெபட்ைட ெவள்ளாட்ைடப் பா க்காக இரவல் த வைதய த் , அதற்குக் கீேழ ள்ள 
நல்ல காாியங்களான சலா க்கு பதில் ெசால்வ , ம்மியவ க்காகப் பிரார்த்திப்ப , 
பாைதயில் கிடக்கும் ெதால்ைல த ம் ெபா ைள அகற் வ  த யவற்ைற நாம் 
எண்ணிப் பார்த்ேதாம். ஆனால், பதிைனந்  நற்ெசயல்கைளக் கூட நம்மால் எட்ட 

யவில்ைல.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  51, எண் 2632  
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ஜாபிர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
எங்களில் சில க்கு உபாி நிலங்கள் சில இ ந்தன. அவர்கள், 'நாங்கள் அவற்ைற 
அவற்றின் விைளச்ச ல் ன்றிெலா  பங்குக்ேகா, கால் பங்குக்ேகா, அைரப் 
பங்குக்ேகா குத்தைகக்க வி ேவாம்" என்  கூறினார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'விைளச்சல் நிலம் ைவத்தி ப்பவர் அதில் தாேன பயிாிடட் ம்; அல்ல  தன் 
சேகாதர க்கு (மனீஹாவாகக்) ெகா த்  விடட் ம் அப்ப க் ெகா க்க ம த்தால் 
அவர் தம் நிலத்ைதத் தம்மிடேம ைவத் க் ெகாள்ளட் ம்" என்றார்கள்.  

 
51, எண் 2633  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஸயீத் அல்குத்ாீ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அல்லாஹ்வின் தாிடம் கிராமவாசி ஒ வர் வந்  ஹிஜ்ரத்ைதப் பற்றிக் ேகட்டதற்கு 
நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அல்லாஹ் உனக்குக் க ைண ாியட் ம். ஹிஜ்ரத் ெசய்வ  ஒ  
க னமான காாியம். உன்னிடம் ஒட்டகம் இ க்கிற ?' என்  ேகட்டார்கள். அதற்கு 
அவர், 'ஆம்" என்  கூறினார். 'அதற்கு நீ ஸகாத் ெகா க்கிறாயா?' என்  நபி(ஸல்) 
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அவர்கள் ேகட்டார்கள். அவர், 'ஆம், (ெகா க்கிேறன்)" என்  பதிலளித்தார். '(அதன் 
பாைலப் பிறர் உபேயாகித் க் ெகாள்ள) அைத இரவலாக (மனீஹாவாக) 
ெகா க்கிறாயா?' என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். அவர், 'ஆம், 
(ெகா க்கிேறன்)" என்  பதிலளித்தார். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அ  நீர் அ ந் ம் 

ைறவ ம் நாளில் அதனிடம் பால் கறக்கிறாயா?' என்  ேகட்க அவர், 'ஆம்" என்  
பதிலளித்தார். 'அப்ப யாயின், கடல்க க்கு அப்பால் ெசன் (கூட) நீ ேவைல ெசய். 
ஏெனனில், அல்லாஹ் உன் நற்ெசயல்(களின் பிரதிபலன்)களி ந்  எைத ம் 
குைறக்க மாட்டான்" என்  கூறினார்கள்.  

 
51, எண் 2634  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் பயிர்(களின் கதிர்)கள் அைசந்தா க் ெகாண் ந்த ஒ  நிலத்திற்குச் 
ெசன்றார்கள். 'இ  யா ைடய நிலம்?' என்  ேகட்டார்கள். அங்கி ந்த மக்கள், 
'இன்னார் இைதக் குத்தைகக்குக் ெகா த்தி க்கிறார்" என்  கூறினார்கள். அதற்கு 
அவர்கள், 'இந்த நிலத்திற்காகக் குறிப்பிட்ட ஒ  வாடைக அவர் ெபற் க் ெகாள்வைத 
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விட குத்தைகக்கு எ த்தவ க்கு (அவர் அைத இலவசமாகப் பயன்ப த்திக் ெகாள் ம் 
ப ) மனீஹாவாக (இரவலாக) ெகா த்  விட் ந்தால் அவ க்கு (நில 
உாிைமயாள க்கு) அ  நன்ைமயானதாக இ ந்தி க்கும்" என்  கூறினார்கள்.  

 
51, எண் 2635  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
இப்ராஹீம்(அைல) அவர்கள் (தம் மைனவி) ஸாரா அவர்க டன் ஹிஜ்ரத் ெசய்தார்கள். 
எம்ப்  நாட்  மன்னாின் ஆட்கள், ஸாரா க்கு ஹாஜைர (பணிப் ெபண்ணாகக்) 
ெகா த்தார்கள். ஸாரா தி ம்பி வந் , 'அல்லாஹ், நிராகாிப்பாளைன இழி ப த்தி 
(எனக்கு) ஓர் அ ைமப் ெபண்ைணப் பணிப் ெபண்ணாகத் தந்ைத நீங்கள் 
அறி ர்களா?' என்  இப்ராஹீம்(அைல) அவர்களிடம் ேகட்டார்கள்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"எம்ப்  நாட்  மன்னன், ஸாரா க்கு ஹாஜைரப் பணிப் ெபண்ணாக அன்பளிப் ச் 
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ெசய்தான்' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என அ  ஹுைரரா(ர ) 
அவர்களின் மற்ேறார் அறிவிப்பில் உள்ள .  

 
51, எண் 2636  3, அத்தியாயம்பாகம்  

உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் இைறவழியில் (ேபாாி வதற்காக எனக்குச் ெசாந்தமான) ஒ  குதிைரயின் மீ  
ஒ வைர ஏற்றி அ ப்பிேனன். அந்த குதிைர (சந்ைதயில்) விற்கப்ப வைதக் 
கண்ேடன். இைறத் தர்(ஸல்) அவர்களிடம் ("அைத வாங்கலாமா?' என் ) ேகட்ேடன். 
அவர்கள், 'அைத வாங்காதீர்கள். உங்கள் தர்மத்ைதத் தி ம்பப் ெபறாதீர்கள்" என்  
கூறினார்கள்.  
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சாட்சியங்கள்

 
52, எண் 2637  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இப்  ஷிஹாப்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
உர்வா இப்  ஸுைபர்(ரஹ்), இப் ல் ஸய்யப்(ரஹ்), அல்கமா இப்  வக்காஸ்(ரஹ்) 
மற் ம் உைப ல்லாஹ் இப்  அப்தில்லாஹ்(ரஹ்) ஆகிேயார் எனக்கு (மக்கள் சிலர்) 
ஆயிஷா(ர ) அவர்கைள (அவ  ேபசிய ) பற்றிய ஹதீைஸ அறிவித்தார்கள். 
ஒ வர் அறிவித்த ஹதீஸ் மற்றவர் அறிவித்த ஹதீைஸ உ திப்ப த் வதாக இ ந்த . 
'அபாண்டப் பழி சுமத்தியவர்கள் தாங்கள் ேபசிய அவ கைளெயல்லாம் 
ெசான்னேபா  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் தம் மைனவிைய (ஆயிஷாைவ)ப் பிாிந்  
வி வ  குறித்  ஆேலாசைன கலப்பதற்காக அலீ(ர ) அவர்கைள ம், உஸாமா(ர ) 
அவர்கைள ம் அைழத்தார்கள். அப்ேபா  'வஹீ' (தற்கா கமாக நின்  ேபாய், வரத்) 
தாமதமாம்க் ெகாண் ந்த . உஸாமா(ர ), 'அவர்கள் (ஆயிஷா), தங்கள் மைனவி. 
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(அவர்கைளப் பற்றி) நல்லைதத் தவிர ேவெறைத ம் நாங்கள் அறிய மாட்ேடாம்" என்  
கூறினார்கள். ேம ம், (ஆயிஷா(ர ) அவர்களால் வி தைல ெசய்யப்பட்ட) 
பாீரா(ர ), 'அவர்கள் (ஆயிஷா), தம் ட்டாாின் குைழத்தமாைவ 
(அப்ப ேய)விட் விட்  உறங்கி வி கிற இளவய ச் சி மி என்பைத ம் (அப்ப  
அவர்கள் ங்கும் ேபா ) ட்  ஆ  வந்  அைதத் தின் வி ம் என்பைத ம் தவிர 
அவர்களின் மீ  குைறெசால்லக் தக்க விஷயம் எைத ம் நான் பார்க்கவில்ைல" என்  
கூறினார்கள். (அதன்பின்னர்) இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 'என் ட்டாாின் 
விஷயத்தில் எனக்கு (மன) ேவதைன தந் விட்ட ஒ  மனிதைன தன் சார்பாக 
தண் க்கக் கூ யவர் யார்? அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! என் மைனவியிடமி ந்  
நன்ைமையத் தவிர ேவெறைத ம் நான் அறியவில்ைல. ேம ம், எந்த மனிதைரக் 
குறித்  நன்ைமையத் தவிர ேவெறைத ம் நான் அறிய மாட்ேடேனா அவைரப் ேபாய் 
(ஆயிஷா டன் இைணத் ) அவர்கள் (அவ ) கூறி ள்ளனர்" என்றார்கள்.  

 
52, எண் 2638  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்க ம் உைப இப்  கஅப்(ர ) அவர்க ம் இப்  ஸய்யாத் இ ந்த 
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ேபாீச்சந் ேதாட்டத்ைத நா ச் ெசன்றார்கள். (ேதாட்டத்தில்) இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள் ைழந்த டன் இப்  ஸய்யாத் தம்ைமப் பார்ப்பதற்கு ன் , 
அவனிடமி ந்  (அவ ைடய ெசாற்கைளக்) ேகட்க உபாயம் ெசய்தவர்களாய், ேபாீச்ச 
மரங்க க்கிைடேய தம்ைம மைறத்  நடக்கலானார்கள். இப்  ஸய்யாத் தன் 
ப க்ைகயில் ஒ  ம்பட் ப் ேபார்ைவக்குள் (குறிகாரர்கள்  ப்பைதப் ேபால்) 
எைதேயா  த்தப  ப த் க் ெகாண் ந்தான். நபி(ஸல்) அவர்கள் ேபாீச்ச 
மரங்க க்கிைடேய தம்ைம மைறத் க் ெகாண்  வ வைத இப்  ஸய்யாதின் தாய் 
பார்த் விட்டாள். அவள் தன் மகைன ேநாக்கி, 'ஸாஃபிேய! இேதா ஹம்மத் (வந்  
ெகாண் க்கிறார்)" என்  கூறிவிட்டாள். உடேன, இப்  ஸய்யாத் விழிப்பைடந்  

ப்பைத நி த்திவிட்டான்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 'அவள் (இப்  ஸய்யாதின் தாய்) அவைன 
(உஷார்ப த்தாமல்)விட் விட் ந்தால் (தன் உண்ைம நிைலைய அவேன) 
அம்பலப்ப த்தி விட் ப்பான்" என்  கூறினார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  52, எண் 2639  
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ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ாிஃபாஆ அல் குரழீ(ர ) அவர்களின் மைனவி நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந் , 'நான் 
ாிஃபாஆவிடம் (அவாின் மண பந்தத்தில்) இ ந்ேதன். பிறகு, அவர் என்ைன 
மணவிலக்கு ெசய்  மணவிலக்ைக வானதாக்கிவிட்டார். எனேவ, நான் அப் ர் 
ரஹ்மான் இப்  ஸபீர்(ர ) அவர்கைள மணந்ேதன். அவாிடம் இ ப்பெதல்லாம் 
(உ தியின்றித் ெதாங்கும்) ந்தாைனத் தைலப்ைபத் ேபான்ற  தான் (அவர் ஆண்ைம 
குைறந்தவர்)" என்  கூறினார். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நீ ாிஃபாஆவிடம் தி ம்பிச் ெசல்ல 
வி ம் கிறாயா? (தற்ேபாைதைய உன் கணவரான) அவாின் இனிைமைய நீ 
சுைவக்காத வைரயி ம் உன் ைடய இனிைமைய அவர் சுைவக்காத வைரயி ம் 
உன் ன்னாள் கணவைர நீ மணந்  ெகாள்வெதன்ப  யா " என்  கூறினார்கள். 
அப்ேபா  அ  பக்ர்(ர ), நபி(ஸல்) அவர்களிடம் அமர்ந்  ெகாண் ந்தார்கள். 
கா த் இப்  ஸயீத் இப்  ஆஸ்(ர ), தமக்கு உள்ேள ைழய அ மதியளிக்கப்ப ம் 
என்  எதிர்பார்த்த வண்ணம் வாச ல் நின்றி ந்தார்கள். அவர்கள், 'அ  பக்ேர! இந்தப் 
ெபண் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் எைத பம்ரங்கமாகச் ெசால் க் ெகாண் க்கிறாள் 
என்பைதக் ேகட்க மாட்டீர்களா?' என்  (வாச ல் நின்றப ேய) ெசான்னார்கள்.  
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52, எண் 2640  3, அத்தியாயம்பாகம்  

உக்பா இப்  ஹாாிஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் அ  இஹாப் இப்  அஸீஸ் அவர்களின் மகைள மணந் ெகாண்ேடன். ஒ  
ெபண் என்னிடம் வந் , 'உனக்கும் நீ மணந்த ெபண் க்கும் நான் 
பா ட் யி க்கிேறன்" என்  கூறினாள். நான், 'நீ எனக்குப் பா ட் யைத நான் 
அறியமாட்ேடன்; (நான் மணந்தேபா ) நீ எனக்கு (இைத) அறிவிக்கவில்ைலேய" 
என்  கூறிவிட் , அ  இஹாபின் கு ம்பத்தாாிடம் (இ  உண்ைம தானா என் ) 
ேகட்ட ப்பிேனன். அவர்கள், 'எங்கள் ெபண் க்கு அவள் பா ட் யதாக நாங்கள் 
அறியவில்ைல" என்  கூறினர். உடேன (மக்காவில் இ ந்த) நான், மதீனாவி ந்த 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் (மார்க்கத் தீர்ப் ப் ெப வதற்காக) பயணித் ச் ெசன்  
அவர்களிடம் (இ  குறித் க்) ேகட்ேடன். நபி(ஸல்) அவர்கள், '(நீ ம் உன் மைனவி ம் 
ஒேர ெசவி த் தாயிடம் பால்கு த்தாகச்) ெசால்லப்பட் விட்ட பின்னால், (நீங்கள் 
இ வ ம் இைணந்  வாழ்வ ) எப்ப  (ெசல் ம்)?' என்  கூறினார்கள். எனேவ; நான் 
அவைளப் பிாிந் விட்ேடன். அவள் ேவெறா  கணவைன மணந்தாள்.  
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52, எண் 2641  3, அத்தியாயம்பாகம்  

உமர் இப்  கத்தாப்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்களின் காலத்தில் மக்கள் வஹீயின் (ேவத ெவளிப்பா  
அல்ல  இைறயறிவிப்பின்) வாயிலாக (ரகசியமாகச் ெசய்த குற்றங்கள் அம்பலமாம்) 
தண் க்கப்பட்  வந்தார்கள். இப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்களின் மரணத்திற்குப் பின்) 
வஹீ (இைறச்ெசய்தி) (இைறச்ெசய்தி) வ வ  நின்  ேபாய்விட்ட . இப்ேபா  நாம் 
உங்கைளப் பி (த்  தண் )ப்பெதல்லாம் உங்கள் ெசயல்களில் எமக்கு 
ெவளிப்பைடயாகத் ெதாிபவற்ைறத் ெகாண்ேட. எனேவ, தம்மிடம் நன்ைமைய 
ெவளிப்ப த் கிறவைர நம்பிக்ைகக்குாியவராக்கி ெகரளவித் க் ெகாள்ேவாம். 
அவாின் இரகசியம் எைத ம் கணக்கிெல க்க மாட்ேடாம். அவாின் அந்தரங்கம் 
குறித்  இைறவேன கணக்குக் ேகட்பான். நம்மிடம் தீைமைய ெவளிப்ப த் கிறவைரக் 
குறித்  நாம் தி ப்தி டனி க்க மாட்ேடாம்; தம் அந்தரங்கம் அழகான  என்  அவர் 
வாதிட்டா ம் சாிேய.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  52, எண் 2642  
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அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் இ ந்த இடத்தின் வழியாக ஜனாஸா (பிேரதம்) ஒன்  ெகாண்  
ெசல்லப்பட்ட . மக்கள் அைதக் குறித்  நல்லவிதமாகப் ( கழ்ந் ) ேபசினார்கள். 
இைதக் ேகட்ட நபி(ஸல்) அவர்கள், 'உ தியாகிவிட்ட " என்  கூறினார்கள். பிறகு, 
மற்ெறா  ஜனாஸா ெகாண்  ெசல்லப்பட்ட . மக்கள் அ  குறித்  (இகழ்ந் ) 
ெகட்டவிதமாகப் ேபசினார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'உ தியாகிவிட்ட " என்  
கூறினார்கள். நபி(ஸல்) அவர்களிடம், 'இைறத் தர் அவர்கேள! அதற்கும் 
'உ தியாகிவிட்ட ' என்  கூறினீர்கள்; இதற்கும் 'உ தியாகிவிட்ட ' என்  
கூறினீர்கேள. (இரண் ற்குேம இவ்வா  கூறக் காரணெமன்ன)?' என்  
ேகட்கப்பட்ட . அதற்கு அவர்கள், 'இ  ச தாயத்தின் சாட்சியமாகும். 
இைறநம்பிக்ைக ைடயவர்கள் மியில் அல்லாஹ்வின் சாட்சிகள் ஆவர்" என்  
கூறினார்கள்.  

 
52, எண் 2643  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ ல் அஸ்வத்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
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மதீனா நகைர (ெகாள்ைள) ேநாய் பீ த்தி க்கும் நிைலயில் நான் அங்கு ெசன்ேறன். 
மக்கள் பரவலாக ம் விைரவாக ம் இறந்  ெகாண் ந்தார்கள். நான் உமர்(ர ) 
அவர்களிடம் ெசன்  அமர்ந்ேதன். அப்ேபா  ஒ  ஜனாஸா ெசன்ற . அைதக் குறித்  
நல்லவிதமாகப் ( கழ்ந் ) ேபசப்பட்ட . உடேன, உமர்(ர ), 'உ தியாகிவிட்ட " 
என்  கூறினார்கள். பிறகு மற்ெறா  ஜனாஸா அவர்கைளக் கடந்  ெசன்ற . அைதக் 
குறித் ம் நல்ல விதமாகப் ேபசப்பட்ட . அதற்கும் உமர்(ர ), 'உ தியாகிவிட்ட " 
என்  கூறினார்கள். பிறகு, ன்றாவ  ஜனாஸா அவர்கைளக் கடந்  ெசன்ற . 
அைதக் குறித்  (இகழ்ந் ) ெகட்ட விதமாகப் ேபசப்பட்ட . உமர்(ர ), 
'உ தியாகிவிட்ட " என்  கூறினார்கள். நான், 'விசுவாசிகளின் தைலவேர! என்  
உ தியாகிவிட்ட ?' என்  ேகட்ேடன். அவர்கள் (பின்வ மா ) பதிலளித்தார்கள். 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ெசான்னைதப் ேபான்ேற நா ம் ெசான்ேனன். நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'எந்த ஸ் க்கு நான்கு ேபர், 'அவர் நல்லவர்' என்  சாட்சி ெசால்கிறார்கேளா 
அவைர அல்லாஹ் ெசார்க்கத்தில் குத் வான்" என்  கூறினார்கள். நாங்கள், ' ன்  
ேபர் சாட்சி ெசான்னா மா?' என்  ேகட்ேடாம். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ஆம்; ன்  ேபர் 
சாட்சி ெசான்னா ம் சாி (அவைர அல்லாஹ் ெசார்க்கத்தில் குத் வான்)" என்  
கூறினார்கள். நாங்கள், 'இரண்  ேபர் சாட்சி ெசான்னா மா?' என்  ேகட்ேடாம். 
அவர்கள், 'ஆம்; இரண்  ேபர் சாட்சி ெசான்னா ம் சாிேய" என்  கூறினார்கள். பிறகு, 
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நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ஒ வைரப் பற்றி ("ஒ வர் சாட்சி ெசான்னா மா?' 
என் ) ேகட்கவில்ைல.  

 
52, எண் 2644  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
என் ட் ல் ைழவதற்கு 'அஃப்லஹ்'(ர ) அ மதி ேகட்டார்கள். நான் அவர்க க்க 
அ மதி தரவில்ைல. அவர்கள், 'நன் உன் தந்ைதயின் சேகாதரராயி க்க, நீ என்னிடேம 
திைரயிட்  (மைறத் )க் ெகாள்கிறாயா?' என்  ேகட்டார்கள். நான், 'அெதப்ப  
(நீங்கள் என் தந்ைதயின் சேகாதரராக ம்)?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கவர், 'என் 
சேகாதராின் மைனவி என் சேகாதராின் (வாயிலாக அவாிடம் ஊறிய) பாைல உனக்குப் 

கட் ள்ளார்" என்  கூறினார். நான் அல்லாஹ்வின் தாிடம் அைதப் பற்றிக் 
ேகட்ேடன். அவர்கள், 'அஃப்லஹ் உண்ைமேய ெசான்னார். (நீ திைரயின்றி இ க்கும் 
நிைலயில் உன் ன்னால் வர) அவ க்கு அ மதி ெகா " என்  கூறினார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  52, எண் 2645  
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இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள், ஹம்ஸா(ர ) அவர்களின் மகளின் விஷயத்தில், 'அவள் எனக்கு 
ஹலாலாக (மணந்  ெகாள்ள அ மதிக்கப்பட்டவளாக) ஆக மாட்டாள். (ஏெனனில்) 
இரத்த பந்தத்தின் காரணத்தால் எைவெயல்லாம் விலக்கப்பட்டதாகுேமா 
அைவெயல்லாம் (ெசவி த் தாயிடம்) பால்கு ப்பதா ம் விலக்கப்பட்டதாகும். அவள் 
என் பால்கு ச் சேகாதராின் மகள் ஆவாள்" என்  கூறினார்கள்.  

 
52, எண் 2646  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(ஒ  நாள்) நபி(ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் இ ந்தார்கள். நான் ஹஃப்ஸா(ர ) 
அவர்களின் ட் ல் (யாேரா) ஒ வர் உள்ேள ெசல்ல அ மதி ேகட்கும் குரைலச் 
ெசவி ற்ேறன். நான் நபி(ஸல்) அவர்களிடம், 'இைறத் தர் அவர்கேள! அவர் 
(ஹஃப்ஸாவின் ட் க்குள் ெசல்ல அ மதி ேகட்பவர்) ஹஃப்ஸாவின் பால்கு த் 
தந்ைதயின் சேகாதரர் என்  நான் நிைனக்கிேறன்" என்  கூறிேனன். நபி(ஸல்) 
அவர்க ம், 'அவர் ஹஃப்ஸாவின் பால்கு த் தந்ைதயின் சேகாதரர் என்ேற நா ம் 
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நிைனக்கிேறன்" என்  கூறினார்கள். நான், 'இன்னார் - என் பால்கு த் தந்ைதயின் 
சேகாதரர் உயி டன் இ ந்தால் நான் திைரயின்றி இ க்கும்ேபா  என்னிடம் அவர் 
வரலாமா?' என்  ேகட்ேடன். இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 'ஆம். (வரலாம்.) இரத்த 
உறவின் காரணத்தால் ஹராமாகிற அைனத் ேம பால்கு  உறவின் காரணத்தா ம் 
ஹராமாம் வி ம்" என்  கூறினார்கள்.  

 
52, எண் 2647  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
என்னிடம் ஒ வர் அமர்ந்தி க்க, நபி(ஸல்) அவர்கள் என் ட் ற்கு வந்தார்கள். 
'ஆயிஷாேவ! இவர் யார்?' என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் ேகட்டார்கள். நான், 'என் பால் 
கு ச் சேகாதரர்" என்  கூறிேனன். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ஆயிஷாேவ! உங்கள் 
சேகாதரர்கள் யார் என்  ஆராய்ந்  பா ங்கள். ஏெனனில், பால்கு ப்பெதன்பேத 
பசியினால் தான்" என்  கூறினார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  52, எண் 2648  
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உர்வா இப்  ஸுைபர்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
மக்காைவ ெவற்றி ெகாண்ட ேபாாின்ேபா  (மக்ஸூமி குலத்தவரான ◌ஃபாத்திமா 
பின்த்  அஸ்வத் என் ம் ெபய ைடய) தி ட் க் குற்றம் ாிந்த ஒ வர் இைறத் தர் 
அவர்களிடம் ெகாண்  வரப்பட்டார். இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் அவாின் ைகையத் 

ண் க்கும்ப  உத்தரவிட்டார்கள். அதன்ப  அவாின் ைக ண் க்கப்பட்ட .  
 
(அவைரப் பற்றி) 'அவள் அழகிய ைறயில் தவ்பா ெசய்தி ந்தாள்; தி மண ம் 
ெசய்தாள். அதன் பிறகு அவள் (எங்களிடம்) வந்  ெகாண் ந்தாள். நான் அவ ைடய 
ேதைவைய (அறிந் ) நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசால்ேவன்" என்  ஆயிஷா(ர ) 
கூறினார்.  

 
52, எண் 2649  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ைஸத் இப்  கா த்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
தி மணமாகாத நிைலயில் விபசாரம் ெசய்தவன் விஷயத்தில், அவ க்கு  
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கைசய கள் ெகா க்கேவண் ம் என் ம் ஓராண் க் காலத்திற்கு அவைன நா  கடத்த 
ேவண் ம் என் ம் இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் உத்தரவிட்டார்கள்.  

 
52, எண் 2650  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஃமான் இப்  பஷீர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
என் தாயார் என் தந்ைதயிடம் அவாின் ெசல்வத்தி ந்  எனக்கு சிறி  அன்பளிப்  
வழங்கும்ப  ேகட்டார்கள். பிறகு, அவ க்கு (இ வைர ெகா க்காம ந்  
விட்ேடாேம என்ற வ த்தம் மனதில்) ேதான்றி எனக்கு அைத அன்பளிப் ச் ெசய்தார். 
என் தாயார், 'நீ நபி(ஸல்) அவர்கைள சாட்சியாக்காத நைர நான் தி ப்தி ெகாள்ள 
மாட்ேடன்" என்  கூறினார்கள். எனேவ, என் தந்ைத நான் சி வனாயி ந்ததால் என் 
ைகையப் பி த்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்களிடம் என்ைன அைழத் ச் ெசன் , 
'இவ ைடய தாயாரான (அம்ர்h) பின்த்  ரவாஹா இவ க்கு சிறி  அன்பளிப் த் 
த ம்ப  என்னிடம் ேகட்டாள்" என்  கூறினார். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'இவைனத் தவிர 
ேவ  குழந்ைத ஏ ம் உங்க க்கு உண்டா?' என்  ேகட்டார்கள். என் தந்ைத, 'ஆம் 
(உண் )" என்  பதிலளித்தார்கள். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'என்ைன 
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அக்கிரமத் க்கு சாட்சியாக்காதீர்கள்" என்  கூறினார்கள் எனக் க கிேறன்.  
 
இன்ேனார் அறிவிப்பில், 'நான் அக்கிரமத் க்கு சாட்சியாக இ க்கமாட்ேடன்' என்  
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என வந் ள்ள .  

 
52, எண் 2651  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
உங்களில் (மக்களில்) சிறந்தவர்கள் என் தைல ைறையச் ேசர்ந்தவர்கள்; பிறகு 
அவர்கைள அ த்  வ பவர்கள்; பிறகு அவர்கைள அ த்  வ பவர்கள்.  
 
-இந்த ஹதீைஸ அறிவிக்கும் அறிவிப்பாளர் இம்ரான் இப்  ஹுைஸன்(ர ), 'இரண்  
தைல ைறக்குப் பிறகு ன்றாவதாக ஒ  தைல ைறைய நபி(ஸல்) அவர்கள் 
ெசான்னார்களா என்  எனக்குத் ெதாியா " என்  கூ கிறார்கள்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:  
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நிச்சயமாக, உங்க க்குப் பின் ஒ  ச தாயத்தார்(வர) இ க்கிறார்கள். அவர்கள் 
நம்பிக்ைக ேமாச  ெசய்வார்கள். அவர்களிடம் எைத ம நம்பி ஒப்பைடக்கப்படா . 
அவர்கள் சாட்சியாக இ க்கத் தாமாகேவ ன் வ வார்கள். ஆனால், சாட்சியம் 
அளிக்கும்ப  அவர்கைள யா ம் ேகட்கமாட்டார்கள். அவர்கள் ேநர்ச்ைச ெசய்வார்கள்; 
ஆனால் அைத நிைறேவற்ற மாட்டார்கள். அவர்களிைடேய ப மனாயி க்கும் (ெதாந்தி 
வி ம்) நிைல ேதான் ம்.  
 
என இம்ரான் இப்  ஹுைஸன்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
52, எண் 2652  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
மக்களில் சிறந்தவர்கள் என் தைல ைறயினர். பிறகு அவர்கைள அ த்  வ பவர்கள். 
பிறகு அவர்கைள அ த்  வ பவர்கள். பிறகு சில ச தாயங்கள் வ ம். அவர்களின் 
சாட்சியம் அவர்களின் சத்தியத்ைத ம், அவர்களின் சத்தியம் அவர்களின் 
சாட்சியத்ைத ம் ந்திக் ெகாள்ளம்.  
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என அப் ல்லாஹ் இப்  மஸ் த்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இப்ராஹீம் நகயீ(ரஹ்), '(சி வர்களான) எங்கைள அவர்கள் (நபித் ேதாழர்கள்), 
'அஷ்ஹ  பில்லாஹ்' அல்லாஹ்ைவக் ெகாண்  சாட்சியம் அளிக்கிேறன்' என்ேறா, 
'அல்லாஹ் டன் ெசய்த ஒப்பந்தப்ப ' என்ேறா கூறினால் க ந்  (கண் த் ) 
வந்தார்கள்" என்  கூறினார்.  

 
52, எண் 2653  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெப ம் பாவங்கள் பற்றிக் ேகட்கப்பட்ட . நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'அல்லாஹ் க்கு இைண ைவப்ப , ெபற்ேறா க்குத் ன்பம் ெகா ப்ப , தற்ெகாைல 
ெசய்  ெகாள்வ , ெபாய்சாட்சி ெசால்வ  ஆகியன (ெப ம் பாவங்களாகும்)" என்  
கூறினார்கள்.  
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52, எண் 2654  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  பக்ரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(ஒ  ைற) 'ெப ம் பாவங்களிேலேய மிகப் ெப ம் பாவங்கைள நான் உங்க க்கு 
அறிவிக்கட் மா?' என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் ( ன்  ைற) ேகட்டார்கள். மக்கள், 
'ஆம், இைறத் தர் அவர்கேள! (அறிவி ங்கள்)" என்றார்கள். உடேன, நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'அல்லாஹ் க்கு இைணைவப்ப ம், ெபற்ேறா க்குத் ன்பம் த வ ம் 
(தான் அைவ)" என்  கூறிவிட் , சாய்ந்  ெகாண் ந்தவர்கள் எ ந்  அமர்ந் , 
'அறிந்  ெகாள் ங்கள்; ெபாய் சாட்சிய ம் (மிகப் ெப ம்பாவம்) தான்" என்  
கூறினார்கள். 'நி த்திக் ெகாள்ளக் கூடாதா' என்  நாங்கள் ெசால்கிற அள க்கு அைத 
(இ தியாகச் ெசான்னைத) தி ம்பத் தி ம்பக் கூறிக் ெகாண்ேடயி ந்தார்கள்.  

 
52, எண் 2655  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
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நபி(ஸல்) அவர்கள் ஒ வர் பள்ளிவாச ல் குர்ஆன் ஓ வைதக் ேகட் , 'அல்லாஹ் 
அவ க்குக் க ைண ாியட் ம். நான் இன்னின்ன அத்தியாயத்தி ந்  (சற் ) 
மறந்  விட் ந்த இன்னின்ன வசனத்ைத எனக்கு அவர் நிைன ட் விட்டார்" என்  
கூறினார்கள்.  
 
ஆயிஷா(ர ) அவர்களின் மற்ேறார் அறிவிப்பில் பின்வ ம் வாிகள் அதிகப்ப யாக 
இடம் ெபற் ள்ளன:  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் என் ட் ல் தஹஜ்ஜுத் ெதா ைக ெதா தார்கள். அப்பாத் இப்  
பிஷ்ர்(ர ) பள்ளிவாச ல் ெதா  ெகாண் க்க, அவாின் (குர்ஆன் ஓ கின்ற) 
குரைலச் ெசவிம த்  (என்னிடம்), 'ஆயிஷாேவ, இ  அப்பாதின் குரலா?' என்  
ேகட்டார்கள். 'ஆம் (இ  அப்பாதின் குரல் தான்)" என்  நான் பதிலளித்த ம் நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'இைறவா! அப்பாதிற்குக் க ைண ெசய்" என்  பிரார்த்தித்தார்கள்.  

 
52, எண் 2656  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
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பிலால்(ர ) இரவில் பாங்கு ெசால்வார்கள். எனேவ, அப் ல்லாஹ் இப்  உம்மி 
மக் ம்(ர ) (◌ஃபஜ் க்கு) பாங்கு ெசால் ம் வைர (ஸஹ க்காக) உண் ங்கள்; 
ப குங்கள்' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். ேம ம், இப்  உம்மி 
மக் ம்(ர ) கண்பார்ைவயற்றவராக இ ந்தார்கள். மக்கள் 'காைல ேநரம் 
வந் விட்ட ' என்  அவாிடம் கூ ம் வைர அவர் பாங்கு ெசால்லமாட்டார்.  

 
52, எண் 2657  3, அத்தியாயம்பாகம்  

மிஸ்வர் இப்  மக்ரமா(ர ) கூறினார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் சில அங்கிகள் வந்தன. என் தந்ைத மக்ரமா(ர ) என்னிடம், 
'நாம் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசல்ேவாம். அவர்கள் நமக்கு அவற்றி ந்  
எைதேய ம் த வார்கள்" என்  கூறினார்கள். என் தந்ைத (நபி(ஸல்) அவர்களின் 

ட் ) வாசல ேக நின்  ேபசினார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள் அவாின் குரைலப் ாிந்  
ெகாண் , தம் டன் ஓர் அங்கிைய எ த் க்ெகாண் , அதன் நிைறகைளக் காட் யப  
ெவளிேய வந்தார்கள். அப்ேபா  அவர்கள், 'உனக்காக இைத நான் எ த்  ைவத்ேதன்; 
உனக்காக இைத நான் எ த்  ைவத்ேதன்" என்  கூறிக் ெகாண் ந்தார்கள்.  
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52, எண் 2658  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஸயீத் அல்குத்ாீ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"ெபண்களின் சாட்சியம் ஆண்களின் சாட்சியத்தில் பாதியள  அல்லவா?' என்  
நபி(ஸல்) அவர்கள் (ெபண்கைள ேநாக்கிக்) ேகட்டார்கள். அவர்கள், 'ஆம் (பாதியள  
தான்)" என்  பதிலளித்தார்கள். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அ தான் அவ ைடய 
அறிவின் குைற பாடாகும்" என்  கூறினார்கள்.  

 
52, எண் 2659  3, அத்தியாயம்பாகம்  

உக்பா இப்  ஹாாிஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் உம்  யஹ்யா பின்த்  அபீ இஹாைப மணந்ேதன். ஒ  க ப்  நிற அ ைமப் 
ெபண் வந் , 'நான் உங்கள் இ வ க்கும் (உனக்கும் உன் மைனவிக்கும்) 
பா ட் யி க்கிேறன்." என்  கூறினாள். இச்ெசய்திைய நான் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் 
கூறிேனன். அவர்கள் ( கம் தி ப்பி) என்ைன அலட்சியம் ெசய்தார்கள். நான் (என் 
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இ ப்பிடத்தி ந்  விலம் (அவர்களின் கம் இ க்கும் பக்கம்) ெசன்  அவர்களிடம் 
அைத (தி ம்பக்) கூறிேனன். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அவள் உங்கள் இ வ க்கும் 
பா ட் யி ப்பதாக வாதிட் க் ெகாண் க்கும் நிைலயில் எப்ப  (நீங்கள் இ வ ம் 
கணவன் மைனவியாக வாழ ம்)?' என்  ேகட்டார்கள்; என்ைன அவ டன் 
ேசர்ந்  வாழக் கூடாெதன்  விலக்கினார்கள்.  

 
52, எண் 2660  3, அத்தியாயம்பாகம்  

உக்பா இப்  ஹாாிஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் ஒ  ெபண்ைண மண த்ேதன். ேவெறா  ெபண் வந் , 'நான் உங்கள் 
இ வ க்கும் (உனக்கும், உன் மைனவிக்கும்) பா ட் யி க்கிேறன்" என்  கூறினார். 
நான் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன்; (அவர்களிடம் இ  பற்றிக் ேகட்டதற்கு), 
'(நீ ம் உன் மைனவி ம் ஒேர ெசவி த்தாயிடம் பால் கு த்ததாகக்) கூறப்பட் விட்  
பிறகு, எப்ப  (நீங்கள் இ வ ம் ேசர்ந்  வாழ ம்)? அவைள உன்னிடமி ந்  
பிாித்  வி " என்ேறா அ  ேபான்றைதேயா கூறினார்கள்.  
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பாகம் 3, அத்தியாயம் 52, எண் 2661  
ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் ஒ  பயணம் றப்பட வி ம்பினால் தம் 
மைனவிமார்களிைடேய (எவைரப் பயணத்தில் தம் டன் அைழத் ச் ெசல்வ  எனத் 
தீர்மானித்திட) சீட் க் கு க்கிப் ேபா வார்கள். அவர்களில் எவ ைடய (ெபய ள்ள) 
சீட்  வ கிறேதா அவைரத் தம் டன் அைழத் க் ெகாண்  பயணம் றப்ப வார்கள். 
இவ்வாேற, அவர்கள் ெசய்த ஒ  னிதப் ேபாாின்ேபா  (பயணத்தில் உடன் 
அைழத் ச் ெசல்ல) எங்க க்கிைடேய சீட் க் கு க்கிப் ேபாட்டார்கள். என் ைடய 
(ெபய ள்ள) சீட்  வந்த . எனேவ, நான் அவர்க டன் (பயணம்) றப்பட் ச் 
ெசன்ேறன். இ  (ெபண்கள் பர்தா ைறையக் கைடப்பி க்க ேவண் ம் என் ம்) 
ஹிஜாபின் சட்டம் அ ளப்பட்ட பிறகு நடந்ததாகும். நான் ஓர் ஒட்டகச் சிவிைகயில் 
ைவத் ச் சுமந்  ெசல்லப்ப ேவன். நான் அதில் இ க்கும் நிைலயிேலேய கீேழ இறக்கி 
ைவக்கப்ப ேவன். நபி(ஸல்) அவர்கள் அந்தப் ேபார் ந்  றப்பட்டேபா  நாங்கள் 
மதீனாைவ ெந ங்கிய ேவைளயில் இர  ேநரத்தில் (ஓாிடத்தில்) தங்கும்ப  
அறிவித்தார்கள்.  
 
நான் (சிவிைகயி ந் ) எ ந்  (மலஜலம் கழிப்பதற்காக மைறவிடம் ேத ) 
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பைடையக் கடந்  ெசன்ேறன். என் (மலஜலத்) ேதைவைய நான் த்தேபா  
காமிட் ந்த இடத்ைத ேநாக்கிச் ெசன்ேறன். அப்ேபா  என் ெநஞ்ைச நான் 

ெதாட் ப் பார்த்தேபா , (என் க த்தி ந்த) யமன் நாட்  த் மாைலெயான்  
அ ந்  (வி ந் ) விட் ந்த . எனேவ, நான் தி ம்பிச் ெசன்  என் மாைலையத் 
ேதடலாேனன்; அைதத் ேத க் ெகாண் ந்த  (நான் சீக்கிரம் தி ம்பிச் ெசன்  
பைடயின டன் ேசரவிடாமல்) என்ைனத் தாமதப்ப த்திவிட்ட . எனேவ, என்ைன 
எ த் ச் ெசன்  ஒட்டகத்தில் ைவப்பவர்கள், என் சிவிைகக்குள் நான் இ ப்பதாக 
எண்ணிக் ெகாண்  அைதச் சுமந்  ெசன் , நான் வழக்கமாக சவாாி ெசய்கிற என் 
ஒட்டகத்தின் மீ  ைவத் க் கட் விட்டனர். அந்தக் கால கட்டத்தில் ெபண்கள் 
ப மனாக இன்றி ெம ந்தவர்களாக இ ந்தனர். அவர்க க்கு சைத 
ேபாட் க்கவில்ைல. சிறிதள  உணேவ அவர்கள் உண்பார்கள். எனேவ, 
சிவிைகையத் க்கியேபா  அதன் (இேலசான) கனத்ைத மக்கள் வித்தியாசமாகக் 
க தவில்ைல. ேம ம், நான் வய  குைறந்த சி மியாக இ ந்ேதன். அவர்கள் 
ஒட்டகத்ைத ( ன்ேன) அ ப்பிவிட்  நடக்கலானார்கள். பைடயினர் ெசன்ற பிறகு 
நான் (ெதாைலந்  ேபான) என் மாைலையப் ெபற் க் ெகாண்ேடன். பிறகு, நான் 
அவர்கள் தங்கியி ந்த இடத்திற்கு வந்ேதன். அப்ேபா , அங்கு ஒ வ ம் இல்ைல. 
நான் ஏற்கனேவ தங்கியி ந்த இடத்ைதத் ேத ச் ெசன்  அங்கு அமர்ந்  ெகாண்ேடன். 
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பைடயினர், நான் காணாமல் ேபாயி ப்பைதக் கண்  என்னிடம் தி ம்பி வ வார்கள் 
என்  நான் க திேனன். நான் அப்ப ேய உட்கார்ந்தப  இ ந்த ெபா  என் கண்கள் 
(உறக்கம்) மிைகத்  நான் ங்கி விட்ேடன். ஸஃப்வான் இப்  அத்தல் அல் ஸுலமீ 
என்பவர் பைடயினர் பின் அணியில் இ ந்தார். அவர், நான் தங்கியி ந்த இடத்தில் 
காைல வைர தங்கி விட் ந்தார். அவர் (காைலயில் விழித்ெத ந்த டன்) ங்கிக் 
ெகாண் ந்த ஓர் உ வத்ைத (என்ைன)ப் பார்த் விட்  என்னிடம் வந்தார். 
பர்தா ைடய சட்டம் அ ளப்ப வதற்கு ன்னால் அவர் என்ைனப் பார்த்தி ந்தார். 
(எனேவ, என்ைன அைடயாளம் ாிந்  ெகாண் ) அவர், 'இன்னா ல்லாஹி 
வஇன்னா இைலஹி ராஜிஊன் நாம் அல்லாஹ்விற்ேக உாியவர்கள்; ேம ம், நாம் 
அவனிடேம தி ம்பிச் ெசல்லவி க்கிேறாம்" என்  கூ ம் சப்தத்ைதக் ேகட்  நான் 
கண் விழித்ேதன். பிறகு, அவர் தம் ஒட்டகத்ைத மண் யிடச் ெசய் , அதன் 

ன்னங்காைல (தன் காலால்) மிதித் க் ெகாள்ள நான் அதன் மீ  ஏறிக் ெகாண்ேடன். 
அவர் என் டன் ஒட்டகத்ைத ஒட் க் ெகாண்  நடக்கலானார். இ தியில் நாங்கள் 
பைடயினைர வந்தைடந்ேதாம். அதற்குள் அவர்கள் (மதிய ஓய் க்காக) ந ப்பகல் 
ேநரத்தில் (ஓாிடத்தில்) தங்கி விட் ந்தார்கள். (இப்ேபா  எங்கைளக் கண்  அவ  
ேபசி) அழிந்தவர்கள் அழிந்தார்கள். என் மீ  அவ  (பிரசாரம்) ெசய்ய (தைலைமப்) 
ெபா ப் ேபற்றி ந்தவன் அப் ல்லாஹ் இப்  உைப இப்னி ஸ ல் (எ ம் 
நயவஞ்சகர்களின் தைலவன்) ஆவான். நாங்கள் மதீனாைவ வந்தைடந்ேதாம். அங்கு 
ஒ  மாத காலம் நான் ேநா ற்  விட்ேடன். மக்கேளா அவ  கற்பித்தவர்களின் 
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ெசால்ைலப் பரப்பிக் ெகாண் ந்தார்கள். நான் ேநா ற்  வி ம்ேபா  நபி(ஸல்) 
அவர்கள் வழக்கமாக என்னிடம் காட் கிற பாிைவ (இந்த ைற) நான் 
ேநா ற்றி க்கும்ேபா  அவர்களிடம் காண யாமல் ேபான  எனக்கு சந்ேதகத்ைத 
ஏற்ப த்திய . அவர்கள் வ வார்கள்; சலாம் ெசால்வார்கள்; பிறகு, 'அவள் எப்ப  
இ க்கிறாள்?' என்  ேகட்பார்கள்; (பிறகு ேபாய் வி வார்கள்.) அவ்வள  தான். 
(என்ைனக் குறித்  ெவளிேய ேபசப்பட்  வந்த அவ றில்) ஒ  சிறி ம் எனக்குத் 
ெதாியா . இ தியில், நான் (ேநாயி ந்  குணமைடந்  விட, நா ம் உம்  
மிஸ்தஹ்(ர ) நா ம் உம்  மிஸ்தஹ்(ர ) அவர்க ம் நாங்கள் கழிப்பிடமாகப் 
பயன்ப த்தி வந்த 'மனா உ' என் மிடத்ைத ேநாக்கிச் ெசன்ேறாம். நாங்கள் இர  
ேநரங்களில் மட் ம் இவ்வா  ெசல்ேவாம். எங்கள் க க்கு அ ம்ேலேய 
கழிப்பிடங்கைள அைமத் க் ெகாள்வதற்கு ன்னால் நாங்கள் இவ்வா  அங்கு ெசன்  
ெகாண் ந்ேதாம். எங்க ைடய இந்த வழக்கம் வனாந்திரங்களில் வசித்  வந்த 

ற்கால அர களின் வழக்கத்ைத ஒத்ததாயி ந்த . நா ம் அ  ஹ்மின் மகளாகிய 
உம்  மிஸ்தஹும் நடந்  ன்னால் ெசன்  ெகாண் ந்ேதாம். உம்  மிஸ்தைஹ 
அவர் அணிந்தி ந்த கம்பளி அங்கி இடறிய . அப்ேபா  அவர், 'மிஸ்தஹ் 
நாசமாகட் ம்" என்  கூறினார். நான், 'மிக ேமாசமான ெசால்ைலச் ெசால் விட்டாய். 
பத் ப் ேபாாில் பங்ெக த்த ஒ  மனிதைரயா நீ ஏசுகிறாய்" என்  கூறிேனன். அதற்கு 
அவர், 'அம்மா! அவர்கள் என்ன ெசான்னார்கள் என்  நீங்கள் ேகள்விப்படவில்iயா?' 
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என்  கூறிவிட் , அவ  கற்பித்தவர்கள் ெசான்ன (அபாண்டத்)ைத எனக்குத் 
ெதாிவித்தார். அைதக் ேகட்  என் ேநாய் இன் ம் அதிகாித் விட்ட . நான் என் 

ட் ற்குத் தி ம்பி வந்தேபா  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந் , 'அவள் 
எப்ப  இ க்கிறாள்?' என்  ேகட்டார்கள். நான் 'என் தந்ைதயாிடம் ெசல்ல எனக்கு 
அ மதி ெகா ங்கள்" என்  ேகட்டார்கள். நான் 'என்  ேகட்ேடன். அப்ேபா  நான் 
அவ்வி வாிடமி ந் ம் (உண்ைமயிேலேய அப்ப ெயா  வதந்தி உல கிற  என்  
விசாாித்  என் மீதான அவ ச்) ெசய்திைய உ திப்ப த்திக் ெகாள்ள வி ம்பிேனன். 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் எனக்கு அ மதியளிக்கேவ நான் என் 
தாய்யதந்ைதயாிடம் ெசன்ேறன். என் தாயாாிடம், 'மக்கள் (என்ைனப் பற்றி) என்ன 
ேபசிக் ெகாள்கிறார்கள்?' என்  ேகட்ேடன். என் தாயார், 'என் அன்  மகேள! உன் மீ  
இந்த விஷயத்ைப; ெபாி ப த்திக் ெகாள்ளாேத. அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
சக்களத்திகள் பல ம் இ க்க, (தன்) கணவாிடம் பிாியத் க்குாியவளாக இ க்கும் 
அழகுமிக்க ெபண்ெணா த்திையக் குறித்  அவ ைடய சக்களத்திகள் அதிகமாக 
(வதந்திகள்) ேபசத் தான் ெசய்வார்கள். அவ்வா  ேபசாம ப்ப  (ெப ம்பா ம்) 
குைறேவயாகும்" என்  கூறினார்கள். நான், 'சுப்ஹானல்லாஹ் (இைறவன் 

ய்ைமயானவன்!) இப்ப யா மக்கள் ேபசிக் ெகாள்கிறார்கள்?' என்  ேகட்ேடன். 
அன்றிரைவ இைடவிடாமல் அ  ெகாண் ம் க்கம் சிறி  மின்றி ம் காைல வைர 
கழித்ேதன். காைல ேநரம் வந்த . இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் தம் மைனவிைய 
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(என்ைன)ப் பிாிந்  வி வ  குறித்  ஆேலாசைன ேகட்பதற்காக அலீ இப்  அபீ 
தா ப்(ர ) அவர்கைள ம், உஸாமா இப்  ைஸத்(ர ) அவர்கைள ம் 
அைழத்தார்கள். அப்ேபா  'வஹீ' (தற்கா கமாக) நின்  ேபாயி ந்த . உஸாமா(ர ) 
அவர்கேளா தம் உள்ளத்தில் நபி(ஸல்) அவர்களின் மைனவிமார்கள் மீதி ந்த பாசத்ைத 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  ஆேலாசைன கூறினார்கள். 'இைறத் தர் அவர்கேள! 
தங்கள் ைணவியாிடம் நல்ல (குணத்)ைதத் தவிர ேவெறைத ம் நான் அறிய 
மாட்ேடன்" என்  அவர்கள் கூறினார்கள். அலீ இப்  அபீ தா ப்(ர ) அவர்கேளா 
(நபி(ஸல்) அவர்களின் மனக் கவைலையக் குைறத்  ஆ தல் கூ ம் ேநாக்குடன்), 
'இைறத் தர் அவர்கேள! அல்லாஹ் உங்க க்கு எந்த ெந க்க ைய ம் 
ஏற்ப த்தவில்ைல. அவர் (ஆயிஷா) அன்றிப் ெபண்கள் நிைறயப் ேபர் இ க்கின்றனர். 
பணிப் ெபண்ைணக் ேக ங்கள். அவள் உங்களிடம் உண்ைமையச் ெசால்வாள்" என்  
கூறினார்கள். எனேவ, இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் (பணிப் ெபண்ணான) பாீராைவ 
அைழத் , 'பாீராேவ! நீ ஆயிஷாவிடம் உனக்கு சந்ேதகத்ைத ஏற்ப த் ம் (ெசயல்) 
எைதயாவ  பார்த்தி க்கிறாயா?' என்  ேகட்டார்கள். அதற்கு பாீரா(ர ), 'தங்கைள 
சத்திய(மார்க்க)த் டன் அ ப்பியவன் மீ  ஆைணயாக! அவர் (குைழத்  ைவத்த) 
மாைவ அப்ப ேய ேபாட் விட்  உறங்கிப் ேபாய்வி வார்; ட் ள்ள ஆ  வந்  
அைதத் தின் வி ம்; அத்தைகய (விபரமறியாத) இளவய ச் சி மி என்பைதத் தவிர 
அவைரக் குைற ெசால்லக்கூ ய விஷயம் எைத ம் அவாிடம் நான் பார்க்கவில்ைல" 
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என்  பதில் கூறினார். உடேன, அன்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் (மிம்பாில் ஏறி) 
நின் , அப் ல்லாஹ் இப்  உைப இப்னி ச ைல தண் ப்பதற்கு (தமக்கு) உத ம்ப  
(தம் ேதாழர்களிடம்) ேகாாினார்கள். இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 'என் ட்டார் 
விஷயத்தில் (வதந்தி கிளப்பி) எனக்கு மன ேவதைனயளித்த ஒ  மனிதைன தண் த்திட 
எனக்கு உதவி ாிபவர் யார்? அவர்கள் (அவ ) கூறி ள்ளனர். ஆனால், அவைரப் 
பற்றி நல்லைதேய அறிேவன். அவர் என் ட்டாாிடம் என் டேனயல்லாமல் (நான் 

ட் க்கும் ேபாேத தவிர) வந்ததில்ைல" என்  கூறினார்கள். உடேன, ஸஅத் 
இப்  ஆத்(ர ) எ ந்  வின் , 'இைறத் தர் அவர்கேள! அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! அவைன தண் க்க நான் தங்க க்கு உத கிேறன். அவன் (எங்கள்) 
அவ்ஸ் குலத்ைதச் ேசர்ந்தவனாயி ந்தால் நாங்கள் அவ ைடய க த்ைதத் ண் த்  
வி கிேறாம். எங்கள் சேகாதரர்களான கஸ்ரஜ் குலத்ைதச் ேசர்ந்தவனாக இ ந்தால் 
(என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன் ) தாங்கள் உத்தரைவ நாங்கள் நிைறேவற் கிேறாம்" 
என்  கூறினார்கள். உடேன, கஸ்ரஜ் குலத் தைலவராயி ந்த ஸஅத் இப்  
உபாதா(ர ) எ ந்  நின் , 'அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நீர் ெபாய் ைரத்தீர்; 
அவைன நீர் ெகால்லமாட்டீர். அ  உம்மால் யா " என்  கூறினார். அதற்கு ன் 
அவர் நல்ல மனிதராகத் தான் இ ந்தார்; ஆயி ம், குலமாச்சாியம் அவைர அவ்வா  
ேபசத் ண் விட்ட . உடேன, உைசத் இப்  ஹுைளர்(ர ) எ ந்  நின் , 
உபாதா(ர ) அவர்கைள ேநாக்கி, 'நீர் தாம் ெபாய் ைரத்தீர். அல்லாஹ்வின் 
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மீதாைணயாக! அவைன நாங்கள் ெகான்ேற தீ ேவாம். நீர் ஒ  நயவஞ்சகர். 
(அதனால்தான்) நயவஞ்சகர்களின் சார்பாக வாதி கிறீர்" என்  கூறினார். 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் மிம்பாின் மீ  நின்  ெகாண் க்க, அவ்ஸ், கஸ்ரஜ் 
ஆகிய இரண்  குலத்தா ம் ஒ வர் மீெதா வர் பாய்ந்  சண்ைடயிட ற்பட்டனர். 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மிம்பாி ந்  இறங்கி அவர்கள் ெமௗனமாகும் வைர அவர்கைள 
அைமதிப்ப த்தினார்கள். பிறகு அவர்க ம் ெமௗனமானார்கள். அன்  நான் 
இைடவிடாமல் அ  ெகாண் ந்ேதன்; சிறி ம் உறங்கவில்ைல. காைலயான ம் 
என் தாய் தந்ைதயர் என் அ ேகயி ந்தனர். நாேனா இரண்  இர கள் ஒ  பகல் 
( க்க) என் ஈரல் பிளந்  வி ேமா என்ெறண் ம் அளவிற்கு அ தி ந்ேதன். நான் 
அ தவண்ணமி க்கும்ேபா  என் தாய்தந்ைதயார் என்னிடம் அமர்ந்தி க்க, அன்சாாிப் 
ெபண்ெணா த்தி வந்  உள்ேள வர அ மதி ேகட்டாள். நான் அவ க்கு 
அ மதியளித்த டன் என்ேனா  ேசர்ந்  அவ ம் அ தப  அமர்ந்தாள். நாங்கள் 
இவ்வா  இ ந்  ெகாண் க்கும்ேபா  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் வந்  
அமர்ந்தார்கள். என்ைனப் பற்றி அவ  ெசால்லப்பட்ட நாளி ந்  அவர்கள் 
என்ன ேக அமர்ந்ததில்ைல. ேம ம், ஒ  மாத காலம் வைர என் விஷயத்தில் 
(அல்லாஹ்விடமி ந்  தீர்ப் ) எ ம் அவர்க க்கு வஹீயாக அ ளப்படவில்ைல. 
பிறகு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ்' (வணக்கத்திற்குாியவன் 
அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவெறவ மில்ைல)" என்  கூறிவிட் , 'ஆயிஷாேவ! உன்ைனக் 
குறித்  இன்னின்னவா  எனக்குச் ெசய்தி கிைடத் ள்ள . நீ நிரபராதியாக இ ந்தால் 
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அல்லாஹ் விைரவில் உன்ைனக் குற்றமற்றவள் என்  அறிவித்  வி வான். நீ 
குற்றேம ம் ெசய்தி ந்தால் அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப் க் ேகாாி, அவன் பக்கம் 
தி ம்பி வி . ஏெனனில், அ யான் தன் பாவத்ைத ஒப் க் ெகாண்  (மனம் தி ந்தி) 
பாவ மன்னிப் க் ேகாாினால் அவ ைடய ேகாாிக்ைகைய ஏற்  அல்லாஹ் அவைன 
மன்னிக்கிறான்" என்றார்கள். இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், தம் ேபச்ைச த்தேபா  
என் கண்ணீர் ( வ மாக) நின்  ேபாய் விட் ந்த . அதில் ஒ  ளி ம் 
எஞ்சியி க்கவில்ைல. நான் என் தந்ைதயிடம், 'அல்லாஹ்வின் த க்கு என் சார்பாக 
பதில் கூ ங்கள்" என்  ெசான்ேனன். அதற்கு என் தந்ைத, 'அல்லாஹ்வின் தாிடம் 
என்ன (பதில்) ெசால்வ  என்  கூறினார்கள். நான் என் தாயாாிடம், 'இைறத் தர் 
ெசான்னதற்கு என் சார்பாக பதில் கூ ங்கள்" என்  ெசான்ேனன். அதற்கு என் தாயார், 
'அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்க க்கு என்ன (பதில்) ெசால்வ  என்ேற எனக்குத் ெதாியவில்ைல" என்  
கூறினார்கள். நாேனா இளவய ைடய சி மியாக இ ந்ேதன். குர்ஆனி ந்  
அதிகமாக (ஓதத்) ெதாியாதவளாக ம் இ ந்ேதன். எனேவ, 'அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! நீங்கள், மக்கள் என்ைனப் பற்றிப் ேபசியவற்ைறக் ேகட் க்கிறீர்கள் 
என்பைத ம் அ  உங்கள் மனதில் பதிந்  ேபாய், அைத உண்ைமெயான்  நம்பி 
விட்டீர்கள் என்பைத ம் அறிேவன். நான் குற்றமற்றவள் என்  நாேன தங்களிடம் 
ெசான்னால்... நான் குற்றமற்றவள் என்பைத அல்லாஹ் அறிவான்... நீங்கள் அைத 
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நம்பப் ேபாவதில்ைல; நான் குற்றேம ம் ாிந்தி ப்பதாக ஒப் க் ெகாண்டால் (நான் 
ெசால்வைத அப்ப ேய உண்ைமெயான்  ஏற் ) என்ைன நம்பி வி ர்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! எனக்கும் உங்க க்கும் (நபி) சுஃப்(அைல) 
அவர்களின் தந்ைதைய (யஃகூப்(அைல) அவர்கைள)ேய நான் உவைமயாகக் 
க கிேறன். (அதாவ ): (இைத) சகித் க் ெகாள்வேத நல்ல ; நீங்கள் ைனந்  
ெசால் ம் விஷயத்தில் அல்லாஹ்விடம் தான் நான் பா காப் த் ேகார ேவண் ம். 

(குர்ஆன் 12:83) பிறகு, அல்லாஹ் நான் குற்றமற்றவள் என அறிவிப்பான் என்ற 
நம்பிக்ைக டன் நான் என் ப க்ைகயில் (ேவ  பக்கமாகத்) தி ம்பிப் ப த் க் 
ெகாண்ேடன். ஆயி ம், தி க்குர்ஆனில் என் விஷயத்ைதப் பற்றிப் ேபசுகிற அளவிற்கு 
நான் ஒன் ம் க்கியத் வ ைடயவளல்ல் மிகச் சாதாரணமானவள் தான் என்  
என்ைனக் குறித்  நான் க திக் ெகாண் க்க, அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
இைறவன் என் விஷயத்தில் வஹீையேய -ேவத ெவளிப்பாட்ைடேய (தி க்குர்ஆனில்) 
அ வான் என்  நான் நிைனத் ம் பார்க்கவில்ைல. மாறாக, 'இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள் என்ைன அல்லாஹ் குற்றமற்றவள் என்  உணர்த் ம் கன  எைதயாவ  

க்கத்தில் காண்பார்கள்" என்ேற எதிர்பார்த்ேதன். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
நபி(ஸல்) அவர்கள் தாம் அமர்ந்தி ந்த இடத்தி ந்  எ ந்தி க்க மில்ைல; 

ட் ந்  எவ ம் ெவளிேய ெசல்ல மில்ைல; அதற்குள் அல்லாஹ், நபி(ஸல்) 
அவர்களின் மீ  (தி க்குர்ஆன் வசனங்கைள) அ ள ஆரம்பித் விட்டான். உடேன, 
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(ேவத ெவளிப்பா  வ கிற ேநரங்களில்) ஏற்ப ம் க ம் சிரமமான நிைல அவர்க க்கு 
ஏற்பட்ட ; அ  க ம் குளிர் காலமாயி ந் ம் அவர்களின் ேமனியி ந்  

த் க்கைளப் ேபால் வியர்ைவத் ளிகள் வழியத் ெதாடங்கின. அந்த நிைல 
அல்லாஹ்வின் தைரவிட்  நீங்கிய டன் அவர்கள் சிாித் க் ெகாண்ேட தல் 
வார்த்ைதயாக, 'ஆயிஷாேவ! அல்லாஹ்ைவப் கழ்ந்  நன்றி ெச த் . உன்ைன 
அல்லாஹ் குற்றமற்றவள் என அறிவித் விட்டான்" என்  கூறினார்கள். என் தாயார், 
'அல்லாஹ்வின் தாிடம் எ ந்  ெசல்" என்  கூறினார்கள். நான், 'மாட்ேடன்; 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவர்களிடம் ெசல்ல மாட்ேடன். அல்லாஹ்ைவ 
மட் ேம கழ்ந் , அவ க்ேக நன்றி ெச த் ேவன்" என்ேறன். அப்ேபா  அல்லாஹ், 
'(ஆயிஷாவின் மீ ) அவ  பரப்பியவர்கள் உங்களில் ஒ  கு வினர் தான்" என்  

ெதாடங்கும் (தி க்குர்ஆன் 24:11) வசனங்கைள அ ளியி ந்தான். என் குற்றமற்ற 
நிைலையத் ெதளி ப த்தி அல்லாஹ் இைத அ ளியேபா  (என் தந்ைத) அ  
பக்ர்(ர ), 'அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (என் மகள்) ஆயிஷாைவப் பற்றி (அவ ) 
கூறிய பின்  ஒ ேபா ம் மிஸ்தஹுக்காக ெசலவிட மாட்ேடன்" என்  கூறினார்கள். 
மிஸ்தஹ் இப்  உஸாஸா தம் உறவினர் என்பதால் அவ க்காக அ  பக்ர்(ர ) 
ெசலவிட்  வந்தார்கள்... உடேன அல்லாஹ், 'உங்களிைடேய ள்ள (ெபா ள்) அ ளப் 
ெபற்ேறா ம் (பிற க்கு உத ம்) இயல் ைடேயா ம், (தங்கள்) உறவினர்க க்ேகா, 
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ஏைழக க்ேகா, இைறவழியில் ஹிஜ்ரத் ெசய்தவர்க க்ேகா (எ ம்) ெகா க்க 
மாட்ேடன் என்  சத்தியம் ெசய்ய ேவண்டாம். (அவர்களால் தங்க க்கு ஏ ம் வ த்தம் 
ஏற்பட் ந்தால்) அதைன மன்னித் ப் (பிைழகைளப்) ெபா ட்ப த்தாமல்விட்  
விடட் ம். அல்லாஹ் உங்க க்கு மன்னிபளிப்பைத நீங்கள் வி ம்பமாட்டீர்களா? 
அல்லாஹ் மிக ம் மன்னிப்ேபா ம் கி ைப ைடேயா மாய் இ க்கிறான்" என் ம் 

(தி க்குர்ஆன் 24:22) இைறவசனத்ைத அ ளினான். அதன் பிறகு அ  பக்ர்(ர ), 

'ஆம், அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ் எனக்கு மன்னிப்பளிக்க ேவண் ம் 
என்  வி ம் கிேறன்" என்  கூறிவிட் , மிஸ்தஹ்(ர ) அவர்க க்கு ஏற்கனேவ தாம் 
ெசய்  வந்த (ெபா ள்) உதவிையத் ெதாடரலானார்கள்.  
 
(தி க்குர்ஆனில் என்ைனப் பற்றிய வசனங்கள் அ ளப்ப வதற்கு ன்னால்) 
இைறத் தர் என் விஷயத்தில் (தம் இன்ெனா  மைனவியான) ைஸனப் பின்த்  
ஜஹ்ஷ்(ர ) அவர்களிடம் விசாாித்தார்கள்; 'ைஸனேப! நீ (ஆயிஷாைவப் பற்றி) என்ன 
அறிந்தி க்கிறாய்? (அவர் விஷயத்தில்) என்ன பார்த்தி க்கிறாய்?' என்  ேகட்டார்கள். 
அதற்கு அவர், 'இைறத் தர் அவர்கேள! என் கா கைள ம் என் கண்கைள ம் 
(அவற்றின் மீ  பழி சுமத்தாமல்) பா காத் க் ெகாள்ேவன். அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! ஆயிஷாைவக் குறித்  நல்லைதேய அறிேவன்" என்  
பதிலளித்தார்கள். ைஸனப்(ர ) தாம் எனக்கு (அழம் ம் நபி(ஸல்) அவர்களின் 
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அன்பி ம்) ேபாட் யாக இ ந்தார்கள். ஆயி ம், அல்லாஹ் அவர்கைள 
இைறயச்ச ைடய, ேப தலான பண்ைபயளித் ப் பா காத்தி ந்தான்.  
 
இந்த அறிவிப்  இன் ம் பலர் வழியாக ம் அறிவிக்கப்பட் ள்ள .  

 

சமாதானம்

 
53, எண் 2690  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஸஹ்ல் இப்  ஸஅத்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அம்ர் இப்  அவ்◌ஃப் கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த சில க்குள் ஏேதா தகரா  இ ந்  வந்த . 
எனேவ, நபி(ஸல்) அவர்கள் தம் ேதாழர்கள் சிலர் ைடசூழ அவர்களிைடேய 
சமாதானம் ெசய்  ைவப்பதற்காக அவர்கைள ேநாக்கிப் றப்பட்டார்கள். (நபி(ஸல்) 
அவர்கள் அங்கு ெசன்றி ந்த ேபா ) ெதா ைக ேநரம் வந் விட்ட . நபி(ஸல்) 
அவர்கள் இன் ம் (தி ம்பி) வரவில்ைல. அப்ேபா  பிலால்(ர ) பாங்கு 
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ெசான்னார்கள். (அதன் பிறகும்) நபி(ஸல்) அவர்கள் வரவில்ைல. எனேவ, பிலால்(ர ) 
அ  பக்ர்(ர ) அவர்களிடம் ெசன் , 'நபி(ஸல்) அவர்கள் (ேவைலயின் காரணத்தால் 
உடேன வர யாமல்) தாமத்திற்குள்ளாகியி க்கிறார்கள். ெதா ைக ேநரம் 
வந் விட்ட . எனேவ, தாங்கள் மக்க க்குத் (தைலைம தாங்கித் ெதா ைக 
நடத்தினர்களா?' என்  ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், 'சாி, நீங்கள் வி ம்பினால் 
ெதா ைக நடத் கிேறன்" என்  கூறினார்கள். உடேன, பிலால்(ர ) ெதா ைகக்கு 
இகாமத் ெசால்ல, அ  பக்ர்(ர ) (ெதா ைக நடத் வதற்காக) ன்னால் ெசன்றார்கள். 
பிறகு, நபி(ஸல்) அவர்கள் வாிைசக க்கிைடேய நடந்தவர்களாக வந் , இ தியில் 

தல் வாிைசயில் நின்றார்கள். உடேன, மக்கள் ைகதட்டத் ெதாடங்கி இ தியில் 
ைகத்தட்டைல அதிகாித்தார்கள். அ  பக்ர்(ர ) ெதா ைகயின்ேபா  தி ம்பிப் 
பார்க்காதவராக இ ந்தாக்hள். இ ந்தா ம் (மக்கள் ைகதட் ம் ஓைசையக் ேகட் ) 
தி ம்பிப் பார்த்தார்கள். தமக்குப் பின்ேன, அங்ேக நபி(ஸல்) அவர்கள் இ ப்பைதக் 
கண்டார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள் அ  பக்ர்(ர ) அவர்கைள ேநாக்கிச் ைசைக ெசய் , 
அப்ப ேய ெதா ைக நடத் ம்ப  கட்டைளயிட்டார்கள். உடேன, அ  பக்ர்(ர ) 
அவர்கைள ேநாக்கிச் ைசைக ெசய் , அப்ப ேய ெதா ைக நடத் ம்ப  
கட்டைளயிட்டார்கள். உடேன, அ  பக்ர்(ர ) தம் ைகைய உயர்த்தி அல்லாஹ்ைவப் 
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கழ்ந் , தி ம்பாமல் அப்ப ேய பின்பக்கமாக நகர்ந் , இ தியில் வாிைசக்குள் 
குந்  ெகாண்டார்கள். உடேன, நபி(ஸல்) அவர்கள் ன்னால் ெசன்  மக்க க்குத் 

ெதா ைக நடத்தினார்கள். ெதா  த்த பின் மக்கைள ேநாக்கி, 'மக்கேள! நீங்கள் 
ெதா ைகயில் ஏேத ம் (ஆட்ேசபகரமான விஷயத்ைதக் காண) ேநர்ந்தால் ைகதட்டத் 
ெதாடங்கி வி கிறீர்கள். ெபண்கள் தான் ைகதட்ட ேவண் ம். (ஆண்களில்) ஒ வர் 
ெதா ைகயில் ஏேத ம் (ஆட்ேசபைணக்குாிய விஷயத்ைதக்) காண ேநர்ந்தால், அவர் 
'சுப்ஹானல்லாஹ் - அல்லாஹ்ேவ ய்ைமயானவன்' என்  கூறட் ம். ஏெனனில், 
அைதக் ேகட்பவர் எவ ம் தி ம்பிப் பார்க்காமல் இ க்க மாட்டார்" என்  கூறிவிட் , 
'அ  பக்ேர! நான் உங்க க்குச் ைசைக ெசய்தேபா  நீங்கள் ஏன் மக்க க்குத் 
ெதா ைக நடத்தவில்ைல?' என்  ேகட்டார்கள். அதற்கு அ  பக்ர்(ர ), 'நபி(ஸல்) 
அவர்க க்கு ன்னால் ெதா ைக நடத் வதற்கு அ  குஹாஃபாவின் மக க்குத் 
தகுதியில்ைல" என்  பதிலளித்தார்கள்.  

 
53, எண் 2691  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 

ghfk;-3 53.rkhjhdk;

Visit: www.tamilislam.webs.com



நபி(ஸல்) அவர்களிடம், 'தாங்கள் அப் ல்லாஹ் இப்  உைபயிடம் வந்தால் 
நன்றாயி க்கும்" என்  கூறப்பட்ட . நபி(ஸல்) அவர்கள் அவனிடம் ெசல்ல ஒ  
க ைதயில் ஏறினார்கள். ஸ் ம்க ம் நபி(ஸல்) அவர்க டன் நடந்  ெசன்றார்கள். 
அவர்கள் ெசன்ற பாைத உவர் நிலமாக இ ந்த . அவைன நபி(ஸல்) அவர்கள் 
ெசன்றைடந்தேபா  அவன், ' ர விலம்ப் ேபா! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! உன் 
க ைதயின் ர்நாற்றம் என்ைனத் ன் த்திவிட்ட " என்  கூறினான். அப்ேபா  
அவர்களிைடேய இ ந்த அன்சாாி (ேதாழர்) ஒ வர், 'அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
அல்லாஹ்வின் த ைடய க ைத உன்ைன விட நல்ல வாசைன ைடயதாகும்" என்  
கூறினார். அப் ல்லாஹ் க்காக அவ ைடய ச தாயத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ வர் 
ஆத்திரமைடந்  அந்த அன்சாாிைய ஏசினார். அந்த இ வ க்காக ம் அவரவ ைடய 
நண்பர்கள் ேகாபமைடந்தார்கள். தங்க க்கிைடேய ஈச்சங் (ம்ைளயின்) குச்சியா ம், 
ைககளா ம் ெச ப் களா ம் அ த் க் ெகாண்டார்கள். அப்ேபா , 'ேம ம், 
இைறநம்பிக்ைகயாளர்களில் இரண்  கு வினர் தங்க க்குள் சண்ைடயிட ேநர்ந்தால் 

அவர்களிைடேய சமாதானம் ெசய்  ைவ ங்கள்" (தி க்குர்ஆன் 49:09) என் ம் 
வசனம் அ ளப்பட் க்கிற  என் ம் ெசய்தி எங்க க்கு எட் ய .  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  53, எண் 2692  
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' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
(பரஸ்பரம் பிணங்கிய இரண்  தரப்பாாிட ம்) நல்லைத ( ைனந் ) ெசால்  
மக்களிைடேய சமாதானத்ைத ஏற்ப த் பவன் ெபாய்யன் அல்லன்.  
 
என உம்  குல் ம் பின்த்  உக்பா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
53, எண் 2693  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஸஹ்ல் இப்  ஸஅத்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ வர் மீெதா வர் கற்கள் சிக் ெகாள் மளவிற்கு 'குபா' வாசிகள் (தமக்கிைடேய) 
சண்ைடயிட்டனர். அல்லாஹ்வின் தாிடம் இச்ெசய்தி ெதாிவிக்கப்பட்ட . அவர்கள், 
'நம்ைம அைழத் ச் ெசல் ங்கள். நாம் அவர்க க்கிைடேய சமாதானம் ெசய்  
ைவப்ேபாம்" என்  கூறினார்கள்.  
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53, எண் 2694  3, அத்தியாயம்பாகம்  

உர்வா இப்  ஸுைபர்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
"ஒ  ெபண், தன் கணவன் (தன்ைன ெவ த் ) கம் சுளிப்பான் என்ேறா (தன்ைனப்) 

றக்கணிப்பான் என்ேறா அஞ்சினால் கணவன் மைனவி இ வ ம் 
(ஒ வ க்ெகா வர்விட் க் ெகா த் ) தங்க க்கிைடேய சமாதானம் ெசய்  

ெகாள்வதில் தவறில்ைல" என் ம் (தி க்குர்ஆன் 04:128) தி க்குர்ஆன் வசனத்திற்கு 

விளக்கம் த ம்ேபா  ஆயிஷா(ர ), 'ஒ  மனிதன் தன் மைனவியிடம் தனக்கு 
மகிழ்ைவத் தராத வேயாதிகம் த யவற்ைறக் கண்  அவைளப் பிாிந்  விட வி ம் ம் 
நிைலயில், அவள் 'என்ைன (உன் மணபந்தத்திேலேய) ைவத் க் ெகாள். (என் 
உாிைமகளில்) நீ வி ம்பியைத எனக்குப் பங்கிட் த் தந்  வி ' என்  ெசால்வைத இ  
குறிக்கும்" என்  கூறிவிட் , 'இ வ ம் பரஸ்பரம் ஒத் ப் ேபாய்விட்டார்கள் என்றால் 
தவேற மில்ைல" என்  கூறினார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  53, எண் 2695-2696  

ghfk;-3 53.rkhjhdk;

Visit: www.tamilislam.webs.com



அ  ஹுைரரா(ர ) அவர்க ம் ைஸத் இப்  கா த்(ர ) அவர்க ம் 
கூறினார்கள்கள்.  
 
(ஒ ைற) கிராமவாசி ஒ வர் (மற்ெறா வ டன்) வந் , 'இைறத் தர் அவர்கேள! 
எங்க க்கிைடேய அல்லாஹ்வின் சட்டத்தின்ப  தீர்ப்பளி ங்கள்" என்  ேகட்டார். 
அவாின் எதிாி எ ந்  நின் , 'உண்ைம தான் ெசான்னார். எங்க க்கிைடேய 
அல்லாஹ்வின் சட்டத்தின்ப  தீர்ப்பளி ங்கள்" என்  கூறினார். அந்த கிராமவாசி 
(எதிாிையச் சுட் க்காட் ), 'என் மகன் இவாிடம் கூ யாளாக ேவைல பார்த் க் 
ெகாண் ந்தான். (அப்ேபா ) இவாின் மைனவி டன் விபச்சாரம் ெசய் விட்டான். 
மக்கள் என்னிடம், 'உன் மக க்குக் கல்ெலறி தண்டைன ெகா க்கப்படேவண் ம்' 
என்  தண்டைன ெகா க்கப்பட ேவண் ம்' என்  கூறினர். நான் என் மகைன 
அதி ந்  காப்பாற்ற ஈட் த் ெதாைகயாக  ஆ கைள ம் ஓர் அ ைமப் 
ெபண்ைண ம் தந்ேதன். பின்னர் (சட்ட) அறிஞர்களிடம் ேகட்ேடன். அவர்கள், 'உன் 
மக க்கு  கைசய க ம், ஓராண் க் காலத்திற்கு நா  கடத் ம் தண்டைன ம் 
தான் ெகா க்கப்பட ேவண் ம்' என்  தீர்ப் க் கூறினார்கள்" என்றார். நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'உங்கள் இ வ க்குமிைடேய நான் அல்லாஹ்வின் சட்டத்தின்ப ேய 
தீர்ப்பளிக்கிேறன்: அ ைமப் ெபண் ம், ஆ க ம் உன்னிடம் தி ப்பித் தரப்பட 
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ேவண் ம்; உன் மக க்கு  கைசய க ம் ஓராண் க் காலத்திற்கு நா  கடத் ம் 
தண்டைன ம் தரப்படேவண் ம்" என்  கூறிவிட்  (அ கி ந்த) ஒ  மனிதைரப் 
பார்த் , 'உைனேஸ! இவ ைடய (ம்ராமவாசியின் எதிாி ைடய) மைனவியிடம் 
ெசன்  (அவள் குற்றத்ைத ஒப் க் ெகாண்டால்) அவ க்குக் கல்ெலறி தண்டைன 
ெகா ப்பீராக" என்  கூறினார்கள். அவ்வாேற, உைனஸ் (என் ம் அந்தத் ேதாழர்) 
அப்ெபண்ணிடம் ெசன்  (அவள் குற்றத்ைத ஒப் க் ெகாண்ட ம்) அவ க்குக் 
கல்ெலறி தண்டைன ெகா த்தார்.  

 
53, எண் 2697  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
நம் ைடய இந்த (மார்க்க) விவகாரத்தில் அதில் இல்லாதைதப் திதாக எவன் 
உண்டாக்குகிறாேனா அவ ைடய அந்தப் ைம நிராகாிக்கப்பட்டதாகும்.  
 
என ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
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பாகம் 3, அத்தியாயம் 53, எண் 2698  
பராஉ இப்  ஆ ப்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் ஹுைதபிய்யாக்காரர்களிடம் (மக்காவாசிகளான 
குைறஷிகளிடம் ஹுைதபிய்யா எ மிடத்தில்) சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்தேபா  அலீ 
இப்  அபீ தா ப்(ர ), அவர்களிைடயிலான ஒப்பந்தப் பத்திரத்ைத எ தினார்கள். 
அப்ேபா , 'அல்லாஹ்வின் தரான ஹம்மத்' என்  அவர்கள் எ த, 
இைணைவப்பவர்கள், 'அல்லாஹ்வின் தரான ஹம்மத்' என்  எ தாதீர்கள்" 
(என்  ெசால் விட் ) ஹம்மத்(ஸல்) அவர்கைள ேநாக்கி), 'நீர் அல்லாஹ்வின் 

தரக இ ந்தி ந்தால் நாங்கள் உம் டன் ேபாாிட் க்க மாட்ேடாம்" என்  கூறினர். 
எனேவ, நபி(ஸல்) அவர்கள் அலீ(ர ) அவர்களிடம், 'அைத அழித்  வி ங்கள்" என்  
கூறினார்கள். அலீ(ர ), 'நான் அைத (ஒ ேபா ம்) அழிக்கப் ேபாவதில்ைல" என்  
கூறிவிட்டார்கள். எனேவ, இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் தங்களின் தி க்கரத்தால் அைத 
அழித்தார்கள். நா ம் என் ேதாழர்க டம் (மக்கா நகாில்) ன்  நாள்கள் தங்குேவாம். 
அதில் நாங்கள், 'ஜு ப்பா ஸ் லாஹ்' உடன் தான் ைழேவாம் என் ம் 
அவர்க டன் சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்தார்கள். மக்கள், 'ஜு ப்பா ஸ் லாஹ்' 
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என்றால் என்ன?' என்  நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ேகட்டனர். அவர்கள், 'உள்ளி க்கும் 
ஆ தங்க டன் கூ ய உைற" என்  பதிலளித்தார்கள்.  

 
53, எண் 2699  3, அத்தியாயம்பாகம்  

பராஉ இப்  ஆ ப்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ல்கஅதா மாதத்தில் உம்ரா ெசய்தார்கள். மக்காவாசிகள் 
அவர்கைள மக்காவிற்குள் ைழய விட ம த்தார்கள். இ தியில், நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'மக்காவில் (வ ம் ஆண் ல்), தாம் (தம் ேதாழர்க டன்) ன்  நாள்கள் தங்க 
(அ மதிக்க) ேவண் ம் என் ம் நிபந்தைனயின் ேபாில் மக்காவாசிக டன் சமாதான 
ஒப்பந்தம் ெசய்தார்கள். ஒப்பந்தத்ைத அவர்கள் எ தியேபா , 'இ  அல்லாஹ்வின் 

தரான ஹம்மத் அவர்கள் ெசய்த சமாதான ஒப்பந்தத்தின் ஷரத் கள்" என்  
எ தினார்கள். உடேன மக்காவாசிகள், 'நாங்கள் இைத ஒப் க் ெகாள்ள மாட்ேடாம்; 
நீங்கள் இைறத் தர் தாம் என்  நாங்கள் அறிந்தி ப்ேபாமாயின் உங்கைள (மக்காவில் 

ைழயவிடாமல்) த த்தி க்க மாட்ேடாம். ஆயி ம், நீங்கள் அப் ல்லாஹ்வின் மகன் 
ஹம்ம  தான்" என்  கூறினார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நான் அல்லாஹ்வின் 
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தராேவன்; அப் ல்லாஹ்வின் மகன் ஹம்ம  ஆேவன்" என்  பதிலளித் விட் , 
அலீ(ர ) அவர்கைள ேநாக்கி, 'இைறத் தர்' என்பைத அழித்  வி ங்கள்" என்  
கூறினார்கள். அலீ(ர ), ' யா . அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் தங்கள் 
(அந்தஸ்ைதக் குறிக்கும்) ெபயைர ஒ ேபா ம் அழிக்க மாட்ேடன்" என்  
கூறிவிட்டார்கள். உடேன, இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் பத்திரத்ைத எ த் , 'இ  
அப் ல்லாஹ்வின் குமாரர் ஹம்மத் ெசய்த சமாதான ஒப்பந்தத்தின் ஷரத் (கள் 
ெகாண்ட பத்திரம்) ஆகும். (அந்த ஷரத் களாவன:) ( ஸ் ம்களின்) ஆ தம் எ ம் 
உைறயி ந்தப ேய தவிர, மக்காவி ள் ைழயக்கூடா . மக்காவாசிகளில் எவ ம் 

ஹம்மைதப் பின்ெதாடர்ந்  வர வி ம்பினா ம் கூட, அவைர ஹம்ம  தம் டன் 
அைழத் ச் ெசல்லக் கூடா . ேம ம், தம் ேதாழர்களில் எவ ம் மக்காவில் தங்கிவிட 
வி ம்பினால் அவைர ஹம்ம  த க்கக் கூடா " என்  எ தினார்கள். (அ த்த 
ஆண் ) நபி(ஸல்) அவர்கள் மக்காவி ள் ைழந்தேபா  (அவர்க க்குக் 
ெகா க்கப்பட்ட) தவைணயான ன்  நாள்கள் கழிந்த டன் மக்காவாசிகள் அலீ(ர ) 
அவர்களிடம் வந் , 'உங்கள் ேதாழாிடம் எங்கைள (எங்கள் நகைர)விட்  
ெவளிேய ம்ப  கூ ங்கள். ஏெனனில், தவைணக் காலம் கழிந் விட்ட " என்றார்கள். 
நபி(ஸல்) அவர்க ம் (மக்காைவவிட் ப்) றப்பட்டார்கள். அப்ேபா  (உஹு ப் 
ேபாாில் ெகால்லப்பட் ந்த) ஹம்ஸா(ர ) அவர்களின் (அனாைத) மகள், 'என் சிறிய 
தந்ைதேய! என் சிறிய தந்ைதேய!" என்  (கூறிக் ெகாண்ேட) அவர்கைளப் 
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பின்ெதாடர்ந்  வந்தாள். அலீ(ர ) அச்சி மிைய (பாிேவா ) எ த்  அவ ைடய 
ைகையப் பி த்தார்கள். ◌ஃபாத்திமா(ர ) அவர்களிடம், 'இவைள எ த் க் ெகாள். 
(இவள்) உன் தந்ைதயின் சேகாதர ைடய மகள். இவைள (இ ப்பில்) சுமந்  ெகாள்" 
என்  கூறினார்கள். அச்சி மியின் விஷயத்தில் அலீ(ர ) அவர்க ம், ைஸத் இப்  
ஹாாிஸா(ர ) அவர்க ம், ஜஅஃபர்(ர ) அவர்க ம் (ஒவ்ெவா  வ ம், 'அவைள 
நாேன வளர்ப்ேபன்' என் ) ஒ வேராெடா வர் ேபாட் யிட்(  சச்சரவிட் க் 
ெகாண்)டனர். அலீ(ர ), 'நாேன இவ க்கு மிக ம் உாிைம ைடயவன். ஏெனனில், 
இவள் என் சிறிய தந்ைதயின் மகள்" என்  கூறினார்கள். ஜஅஃபர்(ர ), 'இவள் என் 
சிறிய தந்ைதயின் மகள். ேம ம், இவ ைடய சிற்றன்ைன என் (மணபந்தத்தின்) கீழ் 
இ க்கிறாள்" என்  கூறினார்கள். ைஸத்(ர ), '(இவள்) என் சேகாதராின் மகள்" என்  
கூறினார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள் அச்சி மியின் சிற்றன்ைனக்கு சாதகமாக 
(சிற்றன்ைனயின் கணவரான ஜஅஃபர்(ர ) அவைள வளர்க்கட் ம் என் ) 
தீர்ப்பளித்தார்கள். ேம ம், 'சிற்றன்ைன தாயின் அந்தஸ்தில் இ க்கிறாள்" என்  
கூறினார்கள். அலீ(ர ) அவர்கைள ேநாக்கி, 'நீங்கள் என்ைனச் ேசர்ந்தவர்; நான் 
உங்கைளச் ேசர்ந்தவன்" என்  (ஆ தலாகக்) கூறினார்கள். ஜஅஃபர்(ர ) அவர்கைள 
ேநாக்கி, 'நீங்கள் ேதாற்றத்தி ம் குணத்தி ம் என்ைன ஒத்தி க்கிறீர்கள்" என்றார்கள். 
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ேம ம், ைஸத்(ர ) அவர்கைள ேநாக்கி, 'நீங்கள் எம் சேகாதரர்; எம்(மால் வி தைல 
ெசய்யப்பட்ட, எம் ைடய ெபா ப்பி ள்ள) அ ைம (ஊழியர்)" என்  கூறினார்கள்.  

 
53, எண் 2700  3, அத்தியாயம்பாகம்  

பராஉ இப்  ஆ ப்(ர ) கூறினார்.  
 
ஹுைதபிய்யா நிகழ்ச்சியின்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் இைணைவப்பவர்க டன் 

ன்  நிபந்தைனகளின் ேபாில் சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்தார்கள். அைவயாவன:  
 

1. நபி(ஸல்) அவர்கள் இைணைவப்பவர்களிைடேயயி ந்  தம்மிடம் (மதீனா க்கு) 
வ பவைர (அவர் இஸ்லாத்ைத ஏற் க் ெகாண் ந்தா ம் கூட) அவர்களிடேம 
தி ப்பிய ப்பி விட ேவண் ம். தங்களிடம் (மக்காவிற்கு) வ ம் ஸ் ம்கைள 
இைணைவப்பவர்கள் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் தி ப்பிய ப்ப மாட்டார்கள்.  
 

2. நபி(ஸல்) அவர்க ம் அவர்களின் ேதாழர்க ம் அ த்த ஆண்  (உம்ரா ெசய்ய) 
மக்காவி ள் ைழந்  ன்  நாள்கள் தங்கலாம்.  
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3. (ஆனால்,) வாள், வில் ேபான்ற ஆ தங்கைள உைறயி ட் க் ெகாண்ேட உள்ேள 
ைழய ேவண் ம்.  

 
இந்த சமாதான ஒப்பந்தம் ேபசப்பட் க் ெகாண் ந்தேபா  அ  ஐந்தல்(ர ), தம் 
(கால்) சங்கி க டன் தத்தித் தத்தி (நடந் ) வந்தார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள் 
இைணைவப்பவர்களிடேம அவர்கைளத் தி ப்பிய ப்பிவிட்டார்கள்.  
 
அ  அப்தில்லாஹ் காாீயாகிய நான் கூ கிேறன்:  
 

அம்மல்(ரஹ்) சுஃப்யான்(ரஹ்) அவர்களிடமி ந்  அறிவித்த அறிவிப்பில் அ  
ஜந்தல்(ர ) அவர்கைளக் குறித்த நிகழ்ச்சிையக் கூறவில்ைல.  

 
53, எண் 2701  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் உம்ரா ெசய்ய நா யவர்களாக (மக்காைவ ேநாக்கிப்) 
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றப்பட்டார்கள். குைறஷிகளில் இைறம ப்பாளர்கள் அவர்கைள இைறயில்லம் 
கஅபாவிற்குச் ெசல்லவிடாமல் த த்தனர். எனேவ, நபி(ஸல்) அவர்கள் 
ஹுைதபிய்யாவில் தம் தியாகப் பிராணிைய அ த்  (ப யிட் )விட் த் தம் தைலைய 
மழித்தார்கள். ேம ம், அவர்க டன், 'வ ம் ஆண் ல், நான் (என் ேதாழர்க டன்) 
உம்ரா ெசய்ய அ மதிக்கப்பட ேவண் ம்; வாள்கைளத் தவிர ேவ  ஆ தங்கைள 
நாங்கள் எ த்  வர மாட்ேடாம்; குைறஷிகள் வி ம் கிற வைர மட் ேம மக்காவில் 
தங்கியி ப்ேபாம்' என் ம் நிபந்தைனயின் ேபாில் சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்தார்கள். 
அவர்களிடம் ெசய்த சமாதான ஒப்பந்தத்தின்ப ேய (அ த்த ஆண்  மக்கா நகாி ள்) 

ைழந்தார்கள். அங்கு ன்  நாள்கள் தங்கி ( த் )விட்டேபா , குைறஷிகள் 
நபி(ஸல்) அவர்கைள (மக்காைவவிட் ) ெவளிேய ம்ப  உத்தரவிட, நபி(ஸல்) 
அவர்க ம் ெவளிேயறிவிட்டார்கள்.  

 
53, எண் 2702  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஸஹ்ல் இப்  அபீ ஹல்மா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அப் ல்லாஹ் இப்  ஸஹ்ல்(ர ) அவர்க ம் ஹய்யிலா இப்  மஸ் த் இப்னி 
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ைஸத்(ர ) அவர்க ம் ைகபைர ேநாக்கிச் ெசன்றார்கள். ைகபர் அப்ேபா  
ஸ் ம்க டன் சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்  ெகாண் ந்த .  

 
53, எண் 2703  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ் இப்  மா க்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
என் தந்ைதயின் சேகாதாி - பய்யிஉ பின்த்  நள்ர், - ஓர் இளம் ெபண்ணின் 

ன்பல்ைல உைடத் விட்டார். அப்ெபண்ணின் குலத்தாாிடம் என் குலத்தார், 
'இழப்பீட் த் ெதாைகையப் ெப ங்கள்; அல்ல  ( பய்யிஉைவ) மன்னித்  வி ம்ப  
ெசால் ங்கள்" என்  ேகாாினார்கள். அவர்கள் (இரண் ல் எதற்குேம ஒப் க் ெகாள்ள) 
ம த் விட்டார்கள். எனேவ, எங்கள் குலத்தார் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் (விபரம் கூறி, 
தீர்ப் ப் ெபற) வந்தார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள் ( பய்யிஉைவப்) பழி வாங்கும்ப  
அவர்க க்கு உத்தரவிட்டார்கள். அப்ேபா  (என் தந்ைதயின் சேகாதரர்) அனஸ் 
இப்  நள் (ர ), 'இைறத் தர் அவர்கேள! (என் சேகாதாி) பய்யிஉவின் ன்பல் 
உைடக்கப்ப மா? அப்ப  நடக்கா . தங்கைள சத்திய மார்க்கத் டன் அ ப்பி 
ைவத்தவனின் மீ  சத்தியமாக! அவ ைடய ன்பல் உைடக்கப்படா " என்  
கூறினார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அனேஸ! அல்லாஹ்வின் சட்டம் 
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பழிவாங்குவதாகும். (எனேவ, அைத ெவ க்கேவா ம க்கேவா ேவண்டாம்)" என்  
கூறினார்கள். பிறகு, அந்த (இளம் ெபண்ணின்) குலத்தார் (ஈட் த் ெதாைக ெபற) 
ஒப் க் ெகாண்  ( பய்யிஉைவ) மன்னித்தார்கள். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'அல்லாஹ்வின் அ யார்களில் சிலர் உள்ளனர். அவர்கள் அல்லாஹ்வின் மீ  
சத்தியமிட்  (எைதேய ம் கூறி) வி வார்களாயின் அைத அல்லாஹ் நிைறேவற்றி 
வி கிறான்" என்றார்கள்.  
 
அனஸ்(ர ) வழியாக அறிவிக்கப்ப ம் மற்ேறார் அறிவிப்பில், '(அந்த வா பப் 
ெபண்ணின்) குலத்தார் (பழிவாங்காமல்விட் விட) ஒப் க் ெகாண்  பாிகாரத் 
ெதாைகைய ஏற்றார்கள்' என்  வந் ள்ள .  

 
53, எண் 2704  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஹஸன் பஸாீ(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 

8அலீ(ர ) அவர்களின் மகனான ஹஸன்(ர ), ஆவியா(ர ) அவர்கைள 

மைலகைளப் ேபான்ற (பிரம்மாண்டமான) பைடயணிக டன் எதிர்ெகாண்டார்கள். 
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(அவற்ைறக் கண்ட ஆவியா(ர ) அவர்களின் ஆேலாசகர்) அம்ர் இப்  ஆஸ்(ர ), 
'இவற்றில் உள்ள (ேபாாி வதி ம், ரத்தி ம்) சமபலம் வாய்ந்தவர்கைள நீங்கள் 
ெகான்  விடாதவைர இந்தப் பைடகள் பின்வாங்கிச் ெசல்லா  என்  க கிேறன்" 
என்  கூறினார்கள். அவ க்கு ஆவியா(ர ) அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
அவ்வி வாில் ஆவியாேவ, சிறந்தவராக இ ந்தார்..." அம்ேர! இவர்கள் 
அவர்கைள ம் அவர்கள் இவர்கைள ம் ெகான்  வி வார்களாயின் மக்களின் 
நிர்வாகத்திற்குப் ெபா ப்ேபற்க என்னிடம் ேவ  யார் இ ப்பார்கள்? (என் கு ) 
மக்களின் ெபண்கைளப் பா காக்க என்னிடம் (ேவ ) யார் இ ப்பார்கள்? அவர்களின் 
ெசாத் கைளப் பா காக்க என்னிடம் (ேவ ) யார் தான் இ ப்பார்கள்?' என்  
பதிலளித்தார்கள். எனேவ, ஹஸன்(ர ) அவர்களிடம் குைறஷிகளில் ப  அப்தி 
ஷம்ஸ் கிைளயாைரச் ேசர்ந்த அப் ர் ரஹ்மான் இப்  ச ரா(ர ) அவர்கைள ம், 
அப் ல்லாஹ் இப்  ஆமிர் இப்னி குைரஸ்(ர ) அவர்கைள ம் அ ப்பி, 'நீங்கள் 
இ வ ம் இந்த மனிதாிடம் ெசன்  விபரத்ைத எ த் ைரத் ப் ேபசி, அவாிடம் 
(சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்  ெகாள் ம்ப ) ேகா ங்கள்" என்  கூற, அவ்வி வ ம் 
(அவ்வாேற) ஹஸன்(ர ) அவர்களிடம் ெசன் , அவர்களின் அைறக்குள் ைழந்  
ேபசினார்கள்; ஹஸன்(ர ) அவர்களிடம் ( அவியா(ர ) அவர்களின் ைத எ த் ச்) 
ெசால்  (அைமதி ஒப்பந்தம் ெசய்  ெகாள்ள ன்வ ம்ப ) ேகாாினார்கள். அதற்கு 

ghfk;-3 53.rkhjhdk;

Visit: www.tamilislam.webs.com



அவ்வி வாிட ம் ஹஸன்(ர ), 'நாங்கள் அப் ல் த்த பின் மக்கள்; இந்த 
ெசல்வத்ைத (எங்கள் தைலைமத் வத்தின் காரணத்தால்) ெபற்றி க்கிேறாம். (அைத 
எங்கள் கு மக்கள், பைட ரர்கள் மற் ம் ஆதரவாளர்களிைடேய ெசல  ெசய்  
வ கிேறாம்.) இந்தச் ச தாயேமா தன் இரத்தத்ைத சிந்திப் பழம்விட்ட " என்  
கூறினார்கள். இதற்கு அவ்வி வ ம், ' ஆவியா(ர ) உங்க க்கு இவ்வள  
(மானியம்) த வதாகக் கூ கிறார்கள்; ேம ம் (சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்  
ெகாள் ம்ப ) உங்களிடம் ேகா கிறார்கள்" என்  கூறினர். அதற்கு ஹஸன்(ர ), 
'இந்த விஷயத்தில் எனக்குப் ெபா ப்  யார்?' என்  ேகட்க, அவ்வி வ ம் 'இதில் 
உங்க க்கு நாங்கள் ெபா ப் " என்  கூறினர்.  
 
ஹஸன்(ர ) ேகட்ட ஒவ்ெவா  ேகள்விக்கும் அவர்கள், 'நாங்கள் உங்களிடம் இதற்குப் 
ெபா ப்ேபற்கிேறாம்" என்ேற கூறினார்கள். இ தியாக, ஹஸன்(ர ), ஆவியா(ர ) 
அவர்க டன் சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்தார்கள். ேம ம், '(ஒ  ைற) இைறத் தர் 
மிம்பர் மீதி க்க, அவர்களின் ஒ  பக்கத்தில் ஹஸன் இப்  அலீ(ர ) அமர்ந்தி க்க, 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ஒ  ைற மக்கைள ேநாக்கி ம், மற்ெறா  ைற ஹஸன்(ர ) 
அவர்கைள ேநாக்கி ம் (உைர நிகழ்த்திய வண்ணம்), 'இந்த என் ைடய தல்வர் 
(கண்ணியத்திற்குாிய) தைலவராவார். ஸ் ம்களின் இரண்  ெப ம் 
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கூட்டத்தாாிைடேய இவாின் லமாக அல்லாஹ் சமாதானம் ெசய்  ைவக்க 
வி ம் கிறான்" என்  கூறிக் ெகாண் ந்தைத பார்த்ேதன்" என்  அ  பக்ரா(ர ) 
கூறியைத ேகட்ேடன்.  

 
53, எண் 2705  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் (தம் ட் ன்) வாசல ேக (இ வர்) சச்சரவிட் க் 
ெகாள் ம் சத்தத்ைதக் ேகட்டார்கள். சச்சரவிட் க் ெகாண் ந்தவர்களின் குரல்கள் 
உயர்ந்தன. ஒ வர் மற்றவாிடம் ஏேதா ஒ  (கடன்) விஷயத்தில் சற் க் குைறத்  
வாங்கிச் ெசல் ம்ப ம், ெமன்ைமயாக நடந்  ெகாள் ம்ப ம் ேகட் க் 
ெகாண் ந்தார். அதற்கு மற்றவர், 'அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நான் அவ்வா  
ெசய்ய மாட்ேடன்" என்  கூறிக் ெகாண் ந்தார். அவர்களிடம் இைறத் தர்(ஸல்) 

றப்பட்  வந் , 'நன்ைம(யான ெசயைலச்) ெசய்ய மாட்ேடன் என்  அல்லாஹ்வின் 
மீ  ஆைணயிட் க் கூறியவர் எங்ேக?' என்  ேகட்டார்கள். அந்த மனிதர், 'நாேன 
இைறத் தர் அவர்கேள! (நான் என் சத்தியத்ைதத் தி ம்பப் ெபற்றக் ெகாள்கிேறன்;) 
அவர் வி ம்பிய  எ வானா ம் (அ ) அவ க்குக் கிைடக்கும்" என்  கூறினார்.  
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53, எண் 2706  3, அத்தியாயம்பாகம்  

கஅப் இப்  மா க்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
எனக்கு அப் ல்லாஹ் இப்  அபீ ஹத்ரத் அல் அஸ்லமீ(ர ) சிறி  பணம் தர 
ேவண் யி ந்த . எனேவ, அவைர நான் சந்தித்  (கடைன அைடக்கச் ெசால் ) 
நச்சாித்ேதன். (எங்களிைடேய வாக்குவாதம் ஏற்பட் ) எங்கள் குரல்கள் உயர்ந்தன. 
நபி(ஸல்) அவர்கள் எங்கைளக் கடந்  ெசன்றார்கள். அப்ேபா , 'கஅேப!" என்  கூறி 
'பாதி' ('பாதி கடைனத் தள் ப  ெசய்  வி ') என்ப  ேபால் தம் கரத்தால் ைசைக 
ெசய்தார்கள். அவ்வாேற பாதிையப் ெபற் க் ெகாண் , பாதிையத் தள் ப  ெசய்  
விட்ேடன்.  

 
53, எண் 2707  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
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மனிதர்கள், தம் ஒவ்ெவா  ட்  எ ம் க்காக ம் தர்மம் ெசய்வ  கடைமயாகும். 
சூாியன் உதிக்கிற ஒவ்ெவா  நாளி ம் மக்களிைடேய நீதி ெச த் வ ம் ஒ  தர்மேம.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
53, எண் 2708  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஸுைபர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
எனக்கு பத் ப் ேபாாில் பங்ெக த்த அன்சாாி ஒ வ டன் (மதீனாவின்) 'ஹர்ரா' எ ம் 
(க ங்கல் மியி ள்ள) ஒ  கால்வாயின் விஷயத்தில் தகரா  ஏற்பட்ட . நாங்கள் 
இ வ ம் அந்தக் கால்வாய் லமாகத் தான் எங்கள் ேதாட்டங்க க்கு நீர்பாய்ச்சி 
வந்ேதாம். நபியவர்களிடம் வழக்கில் தீர்ப் க் ேகட்  ெசன்றேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் 
என்னிடம், 'ஸுைபேர! ( த ல்) நீங்கள் தண்ணீர் பாய்ச்சிக் ெகாண் , பிறகு உங்கள் 
அண்ைடயி ப்பவ க்கு அைத அ ப்பி வி ங்கள்" என்  கூறினார்கள். இைதக் 
ேகட்ட அந்த அன்சாாி ேகாபமைடந் , 'இைறத் தர் அவர்கேள! உங்கள் அத்ைதயின் 
மகன் என்பதாலா (இப்ப த் தீர்ப் க் கூறினீர்கள்?' என்  ேகட்டார். நபி(ஸல்) 
அவர்களின் கம் (ேகாபத்தால் சிவந் ) நிறம் மாறிய . பிறகு வரப் கைளச் 
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ெசன்றைட ம் வைர த த்  நி த்திக் ெகாள் ங்கள்" என்  கூறினார்கள். இவ்வா  
ஸுைபர்(ர ) அவர்க க்கு, அன்னா ைடய  உாிைமைய ம் இைறத் தர் 
வழங்கினார்கள்.  
 
"இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் அதற்கு ன் ஸுைபர்(ர ) அவர்க க்கும் அந்த 
அன்சாாிக்கும் தாராளமாகப் பயன் த ம் விதத்தில் ஸுைபர்(ர ) அவர்களிடம் 
ேயாசைன ெதாிவித்தார்கள். ஆனால், அந்த அன்சாாி அல்லாஹ்வின் த க்குக் 
ேகாப ட் யேபா  ஸுைபர்(ர ) அவர்க க்கு அவர்களின் உாிைமைய ெதளிவான 
ஆைணயின் வாயிலாக ைமயாக வழங்கிவிட்டார்கள்" என்  அறிவிப்பாளர் இமாம் 
ஸுஹ்ாீ(ரஹ்) கூறினார்.  
 
"(நபிேய!) உங்க ைடய இைறவன் மீ  ஆைணயாக! அவர்கள் தமக்குள் ஏற்ப ம் 
சச்சர களில் உங்கைள நீதிபதியாக ஏற் , நீங்கள் வழங்கும் தீர்ப்ைப மனத்தில் எந்த 
அதி ப்தி ம் ெகாள்ளாமல் அங்கிகாித் , ற்றி ம் கட் ப்பட்  நடக்காத வைரயில், 
அவர்கள் உண்ைமயான விசுவாசிகளாய் ஆக மாட்டார்கள்' என் ம் (தி க்குர்ஆன் 

04:65) வசனம் இ  ெதாடர்பாகேவ இறங்கியதாக நான் நிைனக்கிேறன்" என்  
ஸுைபர்(ர ) கூறினார்.  
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53, எண் 2709  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஜாபிர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
என் தந்ைத தன் மீ  கடன் (சுைம) இ ந்த நிைலயில் இறந் விட்டார். எனேவ, நான் 
அவ க்குக் கடன் தந்தவர்களிடம் என் தந்ைத மீதி ந்த கட க்கு பதிலாக ேபாீச்சங் 
கனிைகைள எ த் க் ெகாள் ம்ப  ெசான்ேனன். அதற்கு (உடன்பட) அவர்கள் 
ம த் விட்டார்கள். அப்ப  எ த் க் ெகாள்வதால் (தம் உாிைம ைமயாக 
நிைறேவறா  என்  அவர்கள் க தினார்கள். எனேவ, நான் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்  அைதக் கூறிேனன். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நீ அைதப் பறித் க் களத்தில் (காய) 
ைவக்கும்ேபா  அல்லாஹ்வின் தாிடம் (என்னிடம்) ெதாிவி" என்  கூறினார்கள். 
(பிறகு நான் அவ்வாேற ெதாிவிக்க) நபி(ஸல்) அவர்கள் அ  பக்ர்(ர ) அவர்க ட ம் 
உமர்(ர ) அவர்க ட ம் வ ைக தந்தார்கள். அந்தப் பழத்தின் அ ேக அமர்ந்  
(இைறவனின் அ ளால் அதில்) ெப க்கம் ஏற்ப வதற்காகப் பிரார்த்தைன 
ெசய்தார்கள். பிறகு, 'உன் (தந்ைதயின்) கடன்காரர்கைள அைழத்  அவர்க க்கு 
நிைறவாகக் ெகா " என்  கூறினார்கள். என் தந்ைத எவ க்ெகல்லாம் கடைனத் 
தி ப்பித் தரேவண் யி ந்ேதா அவர்களில் ஒ வைர ம் விடாமல் கடைன அைடத்  
விட்ேடன். ேம ம், பதின் ன்  வஸக்கு ேபாீச்சங் கனிகள் எஞ்சிவிட்டன. ஏ  
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வஸக்குகள் 'அஜ்வா' (என் ம் மதீனாவின் உயர் ரகப்) ேபாீச்சம் பழ ம், (அஜ்வா 
மற் ம் அ  ேபான்றைவயல்லாத) மற்றவைகப் ேபாீச்சம் பழங்க ம், அல்ல  ஏ  
வஸக்குகள் லவ் ம் ஆ  வஸக்குகள் அஜ்வா ம் மீதமாம்விட்டன. (அன் ) நான் 
அல்லாஹ்வின் த டன் மக்ாிப் ெதா ைகையத் ெதா ேதன்; இந்த விஷயத்ைத 
அவர்களிடம் கூறிேனன். அதற்கு அவர்கள் சிாித் விட் , 'அ  பக்ாிட ம் உமாிட ம் 
ெசன்  ெதாிவி" என்  கூறினார்கள். (நா ம் அவ்வாேற ெதாிவித்ேதன்.) அதற்கு 
அவர்கள் இ வ ம், 'இைறத் தர், ெப க்கத்திற்காகப் பிரார்த்தைன ெசய்த 
ேநரத்திேலேய இ தான் நடக்கும் என்  நாங்கள் அறிந்  ெகாண்ேடாம்" என்  
கூறினார்கள். ஜழபிர்(ர ) அவர்களிடமி ந்  வஹ்ப்(ரஹ்) வழியாக ஹிஷாம்(ரஹ்) 
அறிவிக்கும் அறிவிப்பில், 'அல்லாஹ்வின் த டன் மக்ாி  ெதா ைகையத் 
ெதா ேதன்" என்பதற்கு பதில், 'அஸர் ெதா ைகையத் ெதா ேதன்" என்  
வந் ள்ள . ேம ம், அதில் அ  பக்ர்(ர ) அவர்கைளக் குறிப்பிடவில்ைல. 'நபி(ஸல்) 
அவர்கள் சிாித்தார்கள்' என்ப ம் அதில் இல்ைல. ேம ம், 'என் தந்ைத, தன் மீ  ப்ப  
வஸக்குகள் கடைன ைவத் விட் ச் ெசன்றி ந்தார்' என் ம் வந் ள்ள . ஜாபிர்(ர ) 
அவர்களிடமி ந்  வஹ்ப்(ரஹ்) வழியாக இப்  இஸ்ஹாக்(ரஹ்) அறிவிக்கும் ஓர் 
அறிவிப்பில், 'நான் அல்லாஹ்வின் த டன் ஹர் ெதாைகையத் ெதா ேதன்" என்  
வந் ள்ள .  
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53, எண் 2710  3, அத்தியாயம்பாகம்  

கஅப் இப்  மா க்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அல்லாஹ்வின் த ைடய காலத்தில் எனக்கு இப்  அபீ ஹத்ரத்(ர ) தர 
ேவண் யி ந்த ஒ  கடைன (மஸ்ஜி ந் நப ) பள்ளிவாச ல் ைவத் த் தி ப்பிச் 
ெச த் ம்ப  ேகட்ேடன். (எங்கள்) இ வாின் குரல்க ம் நபி(ஸல்) அவர்கள் தம் 

ட் ந்தப ேய அைதக் ேகட்கும் அளவிற்கு உயர்ந்தன. எனேவ, நபி(ஸல்) 
அவர்கள் எங்களி வைர ம் காணப் றப்பட்  வந்தார்கள். தம் அைறயின் திைரைய 
விலக்கி, 'கஅேப!" என்றைழத்தார்கள். நான், 'இேதா வந் விட்ேடன், இைறத் தர் 
அவர்கேள!" என்  பதிலளித்ேதன். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் 'பாதிக் கடைனத் 
தள் ப  ெசய் வி ' என்  தம் கரத்தால் ைசைக காட் னார்கள். 'அவ்வாேற ெசய்  
விட்ேடன், இைறத் தர் அவர்கேள!" என்  நான் கூற, இப்  அபீ ஹத்ரத்(ர ) 
அவர்கைளப் பார்த் , 'நீங்கள் எ ந்  ெசன்  அவாின் கடைன அைட ங்கள்' என்  
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
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நிபந்தைனகள்

 
54, எண் 2711-2712  3, அத்தியாயம்பாகம்  

மர்வான் இப்னி ஹகம் அவர்க ம் மிஸ்வர் இப்  மக்ரமா(ர ) அவர்க ம் 
நபித்ேதாழர்களிடமி ந்  அறிவித்ததாவ :  
 
சுைஹல் இப்  அம்ர்(ர ) அந்த (ஹுைதபிய்யா உடன்ப க்ைகயின்) நாளில் 
ஒப்பந்தப் பத்திரம் எ தியேபா  அவர் நபி(ஸல்) அவர்க க்கு விதித்த 
நிபந்தைனகளில், 'எங்களி ந்  (மக்காவாசிகளி ந் ) ஒ வர் உம்மிடம் வந்தால் - 
அவர் உம் ைடய மார்க்கத்தி ப்பவராயி ம் சாி - அவைரத் தி ப்பிய ப்பி, 
எங்க க்கும் அவ க்குமிைடேய நீர் ஒ  தைடயாக இராமல் எங்களிடம் ( ைமயாக) 
அவைர ஒப்பைடத்  விட ேவண் ம்' என்ப ம் ஒன்றா இ ந்த . இைத ஸ் ம்கள் 
ெவ த்தார்கள்; இைதக் கண்  எாிச்சலைடந்தார்கள். ஆனால், இந்த நிபந்தைனைய 
ஏற்றாலன்றி (சமாதான ஒப்பந்தத்ைத எ த) யா  என்  சுைஹல் (தீர்மானமாக) 
ம த் விட்டார். நபி(ஸல்) அவர்கள் அதன் ப ேய ஒப்பந்தத்ைத அவாிடம் எ தி 
வாங்கினார்கள். எனேவ, அன்ேற அ  ஜந்தல்(ர ) அவர்கைள அவாின் தந்ைத 
சுைஹல் இப்  அம்ாிடம் தி ப்பிய ப்பிவிட்டார்கள். அந்த (ஒப்பந்தத்தின்) கால 
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கட்டத்தில் தம்மிடம் (அபயம் ேத ) ஆண்களில் எவர் வந்தா ம் அவைரத் 
தி ப்பிய ப்பாமல் நபி(ஸல்) அவர்கள் இ ந்ததில்ைல; அவர் ஸ் மாக இ ந்தா ம் 
சாி. (அவைர ம் மக்காவிற்குத் தி ப்பிய ப்பி வி வார்கள்.) ஸ் ம் ெபண்கள் சிலர் 
ஹிஜ்ரத் ெசய்  (மதீனா) வந்தார்கள். அன்  (நிராகாிப்பாளர்களின் தைலவன்) உக்பா 
இப்  அபீ ஐத்தின் மகள் உம்  குல் ம்(ர ) அவர்க ம் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் 
(அபயம் ேத ) வந்த ெபண்களில் ஒ வராவார். அப்ேபா  அவர்கள் வா பப் 
ெபண்ணாக இ ந்தார்கள். எனேவ, அவாின் ட்டார் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் அவைரத் 
தங்களிடம் தி ப்பிய ப்பக் ேகாாினார்கள். ஆனால், நபி(ஸல்) அவர்கள் 
அப்ெபண்ைண அவர்களிடம் தி ப்பிய ப்பவில்ைல. அவர்களின் விஷயத்தில் 
அல்லாஹ், 'விசுவாசிகளான ெபண்கள் ஹிஜ்ரத் ெசய்  உங்களிடம் வந்தால் (அவர்கள் 
விசுவாசிகள் தாம் என் ) ேயாசித் ப் பா ங்கள். அவர்களின் இைற நம்பிக்ைகைய(க் 
குறித் ) அல்லாஹ்ேவ நன்கறிந்தவன் ஆவார். அவர்கள் இைற 
நம்பிக்ைக ைடயவர்கள் தாம் என்  நீங்கள் க தினால் அவர்கைள 
நிராகாிப்பவர்களிடம் தி ப்பிய ப்பாதீர்கள். அப்ெபண்கள் அவர்க க்கு 
(நிராகாிப்பாளர்களான அந்த ஆண்க க்கு) அ மதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லர்; அந்த 
(நிராகாிப்பாளர்களான) ஆண்க ம் அப்ெபண்க க்கு அ மதிக்கப்பட்டவர்களல்லர்" 

(தி க்குர்ஆன் 60:10) என் ம் வசனத்ைத அ ளியி ந்தேத (அவர்கைளத் 
தி ப்பிய ப்பாததற்குக்) காரணமாகும்.  
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54, எண் 2713  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் அந்த (மக்காவி ந்  ஹிஜ்ரத் ெசய்  வந்த) ெபண்கைள 

(தி க்குர்ஆன் 60:10-12) இைற வசனத்தின் கட்டைளப்ப  ேசாதித்  வந்தார்கள்.  

 
இந்த (இைறவசனத்தி ள்ள) நிபந்தைனைய அப்ெபண்களில் ஏற் க் ெகாள்கிறவாிடம், 
'நான் உன் விசுவாசப் பிரமாணத்ைத ஏற் க் ெகாண்ேடன்' என்  இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள் கூ வார்கள். இப்ப , அப்ெபண்ணிடம் ேபசத் தான் ெசய்வார்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நபி(ஸல்) அவர்களின் கரம் விசுவாசப் பிரமாணம் 
வாங்கும்ேபா  எந்தப் ெபண்ணின் ைகைய ம் ெதாட்டதில்ைல. ெபண்களிடம் 
அவர்கள் வாய்ச் ெசால் வழியாகேவ தவிர விசுவாசப் பிரமாணம் வாங்கியதில்ைல.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  54, எண் 2714  
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ஜாீர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் அல்லாஹ்வின் தாிடம் விசுவாசப் பிரமாணம் ெசய்ேதன். அப்ேபா  அவர்கள், 
இைறவ க்குக் கீழ்ப்ப ந்  வா ம் ( ஸ் மான) ஒவ்ெவா வ க்கும் நான் நலம் நாட 
ேவண் ம் என்  எனக்கு நிபந்தைன விதித்தார்கள்.  

 
54, எண் 2715  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஜாீர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) கூறினார்.  
 
'ெதா ைகைய நிைல நாட்ட ேவண் ம்; 'ஸகாத்' ெகா க்க ேவண் ம்; எல்லா 

ஸ் ம்க க்கும் நலம் நாட ேவண் ம்' என்ற நிபந்தைனகைள ஏற்  அல்லாஹ்வின் 
தாிடம் நான் விசுவாசப் பிரமாணம் ெசய்ேதன்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  54, எண் 2716  

ghfk;-3 54.epge;jidfs;

Visit: www.tamilislam.webs.com



'மகரந்தச் ேசர்க்ைக ெசய்யப்பட்ட ஒ  ேபாீச்சந் ேதாப்ைப வாங்கியவர் (விைளச்சல் 
எனக்ேக உாிய  என்ற) நிபந்தைனயிடாதி ந்தால், விற்கிறவ க்ேக அத ைடய 
விைளச்சல் உாியதாகும்' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்" என 
அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
54, எண் 2717  3, அத்தியாயம்பாகம்  

(அ ைமப் ெபண்ணான) பாீரா, தன் ைடய வி தைலப் பத்திரத்தின் விஷயத்தில் 
(அதில் குறிப்பிட் ள்ள ெதாைகையக் ெகா ப்பதற்காக) உதவி ேகட்  என்னிடம் 
வந்தார். அ வைர தன் வி தைலப் பத்திரத்தில் எ தப்பட் ந்த ெதாைகயில் 
சிறிைத ம் அவர் ெச த்தியி க்கவில்ைல. எனேவ, நான் அவாிடம், 'நீ உன் 
எஜமானார்களிடம் தி ம்பிச் ெசன்  'உன் ைடய வி தைலப் பத்திரத்தில் 
குறிப்பிட் ள்ள ெதாைகைய உன் சார்பாக நான் ெச த்தி வி வைத ம் உன் 
வாாிசுாிைம எனக்ேக உாியதாய் ஆம் வி வைத ம் அவர்கள் வி ம்பினால் நான் 
அவ்வாேற ெசய்கிேறன்' என்  ெசால்' எனக் கூறிேனன். பாீரா ம் இைத அவர்களிடம் 
ெசால்ல அவர்கள் அைத (ஏற்க) ம த் விட்டனர். ேம ம், 'ஆயிஷா, ம த் விட்டனர். 
ேம ம், 'ஆயிஷா உன்ைன வி தைல ெசய்வதின் வாயிலாக (அல்லாஹ்விடம்) 
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நன்ைமைய நா யி ந்தால் அவ்வாேற ெசய்யட் ம். ஆனால், உன் ைடய 
வாாிசுாிைம எங்க க்ேக உாியதாக இ க்கும்" என்  கூறிவிட்டனர். அைத 
ஆயிஷா(ர ) அல்லாஹ்வின் தாிடம் ெசால்ல அவர்கள், ஆயிஷா(ர ) அவர்களிடம், 
'நீ (பாீராைவ) வாங்கி வி தைல ெசய்  வி . ஏெனனில், வி தைல ெசய்பவ க்ேக 
வாாிசுாிைம உாியதாகும்" என்  கூறினார்கள்.  

 
54, எண் 2718  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஜாபிர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(ஒ  ேபாாி ந்  தி ம் ைகயில்) நான் கைளப்பைடந் விட்ட என் ைடய ஒட்டகம் 
ஒன்றில் ெசன்  ெகாண் ந்ேதன். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் ெசன்  அைத 
அ த்தார்கள். ேம ம், அதற்காக பிரார்த்தித்தார்கள். உடேன, அ  இதற்கு ன் 
இ ேபால் எப்ேபா ம் நடந்ததில்ைல என் ம் அளவிற்கு ேவகமாக நடக்கத் 
ெதாடங்கிய . பிறகு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'இைத எனக்கு ஓர் ஊக்கியா க்கு நீங்கள் 
விற்  வி ங்கள்" என்  ேகட்டார்கள். அவ்வாேற, என் ட்டாாிடம் ேபாய்ச் ேச ம் 
வைர அதில் நான் சவாாி ெசய்வதற்கு அ மதிக்க ேவண் ம் என்ற நிபந்தைனைய 
மட் ம் இட் விட்  அைத அவர்க க்கு நான் விற் விட்ேடன். (அவர்க ம் என் 
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நிபந்தைனைய ஒப் க் ெகாண்டார்கள்.) நாங்கள் (மதீனா க்கு) வந்  ேசர்ந்தேபா  
அந்த ஒட்டகத்ைத நபி(ஸல்) அவர்களிடம் (ஒப்பைடக்கக்) ெகாண்  ெசன்ேறன். 
அவர்கள் அதன் விைலைய எனக்குக் ெகா த்தார்கள். பிறகு நான் தி ம்பிச் ெசல்ல, 
எனக்குப் பின்னாேலேய நபி(ஸல்) அவர்கள் ஆள ப்பி (என்ைன மீண் ம் 
வரவைழத் ), 'உன் உட்டகத்ைத நான் எ த் க் ெகாள்ளப் ேபாவதில்ைல. 
உன் ைடய அந்த ஒட்டகத்ைத நீேய எ த் க் ெகாள். அ  உன் ைடய ெசல்வம்" 
என்  கூறினார்கள்.  
 
ஜாபிர்(ர ) 'தாம் அதன் கில் மதீனா வைர சவாாி ெசய் வர அ மதிக்க ேவண் ம்' 
என்  நிபந்தைனயிட்டைத ம், நபி(ஸல்) அவர்கள் அைத அ மதித்தைத ம், 
எவ்வள  ெதாைகக்கு நபி(ஸல்) அைத வாங்கினார்கள் என்பைத ம் குறிப்பிட்  
சிற்சில வார்த்ைத ேவ பா க டன் பல அறிவிப் கள் வந்தி ப்பைத இமாம் 

காாி(ரஹ்) இங்கு பதி  ெசய் ள்ளார்கள்.  

 
54, எண் 2719  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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அன்சாாிகள் நபி(ஸல்) அவர்களிடம், '(எங்கள்) ேபாீச்ச மரங்கைள எங்க க்கும் எங்கள் 
( ஹாஜிர்) சேகாதரர்க க்குமிைடேய பங்கிட்  வி ங்கள்" என்  கூறினார்கள். 
நபி(ஸல்) அவர்கள் 'ேவண்டாம்" என்  கூறேவ, அன்சாாிகள், 'நீங்கள் எங்க க்கு 
பதிலாக (எங்கள் நிலத்தில்) உைழ ங்கள்; நாங்கள் விைளச்சைல உங்க டன் 
பங்கிட் க் ெகாள்கிேறாம்" என்  ( ஹாஜிர்களிடம்) கூறினார்கள். ஹாஜிர்கைள 
'ெசவிேயற்ேறாம்; கட் ப்பட்ேடாம் (உங்கள் நிபந்தைனைய ஏற் க் ெகாண்ேடாம்)" 
என்றார்கள்.  

 
54, எண் 2720  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) கூறினார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் ைகபர் பிரேதசத்  நிலங்கைள (அங்கி ந்த) தர்க க்க, 
'அதில் அவர்கள் உைழத்  விவசாயம் ெசய்ய ேவண் ம்' என் ம், 'அதி ந்  வ ம் 
விைளச்ச ல் பாதி அவர்க க்குாிய ' என் ம் நிபந்தைனயிட் க் 
ெகா த் விட்டார்கள்.  
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54, எண் 2721  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
நீங்கள் நிைறேவற்ற ேவண் ய நிபந்தைனகளில் தன்ைமயான  யாெதனில், உங்கள் 
மைனவியைர உங்க க்கு அ மதிக்கப்பட்டவர்களாக ஆக்கிக் ெகாள்வதற்காக 
நீங்கள் த ம் 'மஹ்ர்' தான்.  
 
என உக்பா இப்  ஆமிர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
54, எண் 2722  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ராஃபிஉ இப்  கதீஜ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அன்சாாிகளிேலேய வயல்கள் அதிகம் உைடயவர்களாக நாங்கள் இ ந்ேதாம். எனேவ, 
விைளநிலங்கைள நாங்கள் குத்தைகக்குவிட்  வந்ேதாம். சில ேவைளகளில் இந்தப் 
பகுதி விைளச்சைலத் த ம்; அந்தப் பகுதி விைளச்சைலத் தரா . எனேவ, அவ்விதம் 
நிபந்தைனயிட்  குத்தைகக்கு விட ேவண்டாம் என்  நாங்கள் த க்கப்பட்ேடாம். 
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(ெவள்ளிக் காசுகளான) திர்ஹம்க க்குப் பகரமாக குத்தைகக்கு விடேவண்டாம் என்  
நாங்கள் த க்கப்படவில்ைல.  

 
54, எண் 2723  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ம்ராமத்தி ந்  (விற்பைனக்காகச் சரக்கு ெகாண் ) வ பவ க்காக உள் ர் வாசி 
விற் க் ெகா க்க ேவண்டாம், வாங்கும் எண்ணமின்றி விைலைய ஏற்றி வி வதற்காக 
அதிக விைலக்கு ேகட்க ேவண்டாம். (விைல உயர்த்தி விற்பதற்காக, ஆைள ஏற்பா  
ெசய்  அதிக விைலக்குக் ேகட்கச் ெசய்வ ம் கூடா .) தன் சேகாதரர் (ஒ வர்) 
வியாபாரம் ெசய்  ெகாண் க்கும்ேபா , தான் வியாபாரம் ெசய்வதற்காக எவ ம் 
கு க்கிட ேவண்டாம். தன் ( ஸ் ம்) சேகாதரர் ெபண் ேபசிக் ெகாண் க்கும்ேபா  
இைடயில் கு க்கிட் ப் ெபண் ேபச ேவண்டாம். ஒ  ெபண், தன் ைடய பாத்திரத்ைத 
நிரப்பிக் ெகாள்வதற்காக தன் சேகாதாிைய (சக்களத்திைய) தலாக் ெசய்  வி மா  
(தன் கணவனிடம்) ேகட்க ேவண்டாம்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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54, எண் 2724-2725  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஹுைரரா(ர ) மற் ம் ைஸத் இப்  கா த் அல் ஜுைஹனீ(ர ) ஆகிேயார் 
அறிவித்தார்கள்.  
 
ம்ராமவாசிகளில் ஒ வர் அல்லாஹ்வின் தாிடம் வந் , 'இைறத் தர் அவர்கேள! 
அல்லாஹ்வின் சட்டத்தின் ப ேய நீங்கள் எனக்குத் தீர்ப்பளிக்கும் ப  நான் தங்கைளக் 
ேகட் க் ெகாள்கிேறன்" என்  கூறினார்; அவைர விட விளக்க ைடயவராக இ ந்த 
அவாின் எதிாி, -ஆம், எங்க க்கிைடேய அல்லாஹ்வின் சட்டத்தின்ப  
தீர்ப்பளி ங்கள்" என்  கூறினார். 'என்ைன(ப் ேபச) அ மதி ங்கள்" என்  
கிராமவாசி கூற நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ெசால்" என்  கூறினார்கள. அவர், 'என் மகன் 
இவாிடம் ேவைலக்காரனாக இ ந்தான். அப்ேபா  இவாின் மைனவி டன் விபசாரம் 
ெசய் விட்டான். என் மகைனக் கல்லால் அ த் க் ெகான்  விடேவண் ம் என்  
என்னிடம் ெதாிவிக்கப்பட்ட . எனேவ, நான் (இந்த தண்டைனயி ந்  அவைனக் 
காப்பாற் வதற்காக) அவ க்காக  ஆ கைள ம் ஓர் அ ைமப் ெபண்ைண ம் 
பிைணத் ெதாைகயாகத் தந்ேதன். பிறகு, அறிஞர்களிடம் நான் விசாாித்தேபா , என் 
மக க்கு  கைசய க ம் ஓராண் க் காலத்திற்கு நா  கடத்த ம் தான் 
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தண்டைனயாகத் தரப்பட ேவண் ம் என் ம், இந்த மனிதாின் மைனவிக்குக் 
கல்ெலறி(ந்  ெகால் ம்) தண்டைன ெகா க்கப்படேவண் ம் என் ம் என்னிடம் 
ெதாிவித்தனர்" என்  கூறினார். இைதக் ேகட்ட இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 'என் 
உயிைரத் தன் ைகயில் ைவத்தி ப்பவன் மீ  சத்தியமாக! உங்கள் இ வ க்குமிைடேய 
நான் அல்லாஹ்வின் சட்டத்தின் ப ேய தீர்ப்பளிக்கிேறன். அ ைமப் ெபண் ம் 
ஆ க ம் (உன்னிடேம) தி ப்பித் தரப்பட ேவண் ம். உன் மக க்கு  
கைசய க ம் ஓராண் க் காலம் நா  கடத் ம் தண்டைன ம் தரப்பட ேவண் ம்" 
(என்  கூறிவிட் , அ கி ந்த உைனஸ் இப்  ளஹ்ஹாக்(ர ) அவர்கைள ேநாக்கி) 
'உைனேஸ! நீங்கள் இந்த மனிதாின் மைனவியிடம் ெசன் , அவள் (தன் விபசாரக் 
குற்றத்ைத) ஒப் க் ெகாண்டால் அவ க்குக் கல்ெலறி தண்டைன ெகா ங்கள்" என்  
கூறினார்கள். அவ்வாேற, உைனஸ் அவர்கள் அவளிடம் ெசன்  விசாாிக்க, அவ ம் 
அவளிடம் ெசன்  விசாாிக்க, அவ ம் (தன் குற்றத்ைத) ஒப் க் ெகாண்டாள். 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் அவைளக் கல்ெலறிந்  ெகான்  வி ம்ப  உத்தரவிட, 
அவ்வாேற அவள் கல்ெலறிந்  ெகால்லப்பட்டாள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  54, எண் 2726  
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ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
வி தைலப் பத்திரம் எ திக் ெகா க்கப்பட் ந்த அ ைமப் ெபண்ணான பாீரா 
என்னிடம் வந் , 'இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் அன்ைனேய! என் எஜமானார்கள் 
என்ைன விற்கப் ேபாகிறார்கள். எனேவ, என்ைன நீங்கள் விைலக்கு வாங்கி வி தைல 
ெசய் ங்கள்" என்  கூறினார். நான், 'சாி (அப்ப ேய ெசய்ேவாம்)" என்  கூறிேனன். 
அவர், 'என் எஜமானர்கள், என் வாாிசுாிைம தங்க க்ேக உாிய  என்  
நிபந்தைனயிடாமல் என்ைன விற்க மாட்டார்கள்" என்றார். அதற்கு நான், 
'அப்ப ெயன்றால் உன்(ைன வாங்க ேவண் ய) ேதைவ எனக்கில்ைல" என்  
கூறிேனன். இைத நபி(ஸல்) அவர்கள் ெசவி ற்ற ேபா ... அல்ல  இச்ெசய்தி 
நபி(ஸல்) அவர்க க்கு எட் ய ேபா ... அவர்கள், 'பாீராவின் விஷயம் என்ன?' என்  
ேகட் விட் , 'அவர்கள் வி ம்பியைதெயல்லாம் நிபந்தைனயிட் க் ெகாள்ளட் ம். நீ 
அவைர வாங்கி வி தைல ெசய்  வி " என்  கூறினார்கள். எனேவ, நான் அவைர 
வாங்கி வி தைல ெசய்  விட்ேடன். அவாின் எஜமானார்கள், 'அவாின் வாாிசுாிைம 
எங்க க்ேக உாிய " என்  நிபந்தைன விதித்தார்கள். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'(அ ைமைய) வி தைல ெசய்பவ க்ேக (அவ்வ ைமயின்) வாாிசுாிைம உாியதாகும்; 
அவர்கள் ைற நிபந்தைன விதித்தா ம் சாிேய" என்  கூறினார்கள்.  
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54, எண் 2727  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(சந்ைதக்கு வ வதற்கு ன்  ெமாத்த) வியாபாாிகைள வழியில் எதிர் ெகாண்  
சரக்குகைள வாங்குவைத இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் தைட ெசய்தார்கள். 
உள் ர்வாசி கிராமவாசிக்காக வாங்கித் த வைத ம், ஒ  ெபண் தன் சேகாதாிைய 
(சக்களத்திைய) தலாக் ெசய் வி ம்ப  நிபந்தைனயி வைத ம், தன் சேகாதரன் 
விைல ேபசும் அேத ெபா ைள, தா ம் விைல ேபசுவைத ம், வாங்கும் ேநாக்கமின்றி 
(ஒ  ெபா க்கு) அதிக விைல ேகட் , (ேவண் ெமன்ேற) விைல ஏற்றி 
வி வைத ம், (ஆ  மா களின்) ம ைய கனக்கச் ெசய்வைத ம் நபி(ஸல்) அவர்கள் 
தைட ெசய்தார்கள்.  
 

ஆத்(ரஹ்) அவர்க ம் அப் ஸ்ஸமத்(ரஹ்) அவர்க ம் ஷுஅபா(ரஹ்) 
அவர்களிடமி ந்  இவ்வாேற அறிவித்தார்கள்.  
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பாகம் 3, அத்தியாயம் 54, எண் 2728  
ஸயீத் இப்  ஜுைபர்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் இப்  அப்பாஸ்(ர ) அவர்களிடம் இ ந்ேதாம். அப்ேபா  அவர்கள் 
கூறினார்கள்:  
 
உைப இப்  கஅப்(ர ), ' ஸா, அல்லாஹ்வின் தரவார்.".. என்  ெதாடங்கி, 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ( ஸா (அைல) ெதாடர்பாகக்) கூறிய  ஹதீைஸ ம் கூறத் 
ெதாடங்கினார்கள்: களி (அைல) அவர்கள், 'உங்களால் என் டன் ெபா ைமயாக 
இ க்க யா  என்  நான் கூறவில்ைலயா?' என்  ( ஸா (அைல) அவர்கைள 
ேநாக்கிக்) ேகட்டார்கள். ஸா (அைல) அவர்கள் களி  (அைல) அவர்களின் 
நடவ க்ைககைள ஆட்ேசபித் ) தல் ைறயாகக் ேகட்டப  மறதியால் 
ேகட்டதாக ம், ந வில் ெசான்ன  அவர் விதித்த நிபந்தைனயாக ம், ன்றாவ  

ைற ேகட்ட , ேவண் ெமன்ேற ெசய்ததாக ம் இ ந்த .  
 
(இ  ெதாடர்பான இைறவசனங்கள் வ மா :)  
 

ghfk;-3 54.epge;jidfs;

Visit: www.tamilislam.webs.com



"நான் மறந்  ேபானதற்காக என்ைனத் (தி ம்பிப் ேபாகச் ெசால் த் தண் த்  
விடாதீர்கள்.) என் விஷயத்தில் க ைமயாக நடந்  ெகாள்ளாதீர்கள்.  
 
"பிறகு இ வ ம் ஒ  சி வைனச் சந்தித்தார்கள்; அப்ேபா , அவர் (களி ) அவைனக் 
ெகான் விட்டார்.  
 
"ேம ம், அவர்கள் ெதாடர்ந்  நடந்தார்கள். அங்ேக அவர்கள் இ வ ம் கீேழ விழ 
இ ந்த ஒ  சுவைரக் கண்டார்கள். உடேன அவர் (களி ), அைதச் ெசப்பனிட்  
நி த்திைவத்தார்கள்."..  
 

(பார்க்க: தி க்கர்ஆன் 18ஆம் அத்தியாயம்; 66-82 வசனங்கள்.)  

 
'வகனா வராஅஹும் ம க்குன்' என் ம் வசனத்ைத 'வகான அமாமஹும் ம க்குன்' 
என்  (இன்ேனார் ஓதல் ைறப்ப ) இப்  அப்பாஸ்(ர ) ஓதி ள்ளார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  54, எண் 2729  
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ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
பாீரா என்னிடம் வந் , 'நான் என் எஜமானர்களிடம் ஒவ்ேவார் ஆண் ம் ஓர் ஊகியா 

தம் ஒன்ப  ஊகியாக்கள் த வதாகக் கூறி வி தைலப் பத்திரம் எ தி 
வாங்கி ள்ேளன். எனேவ, எனக்கு உத ங்கள்" என்  கூறினார். அதற்கு நான், 
'அவர்கள் வி ம்பினால் நான் ஒன்ப  ஊக்கியாக்கைள ம் (எண்ணிக்) ெகா த்  
வி கிேறன். ஆனால், உன் வாாிசுாிைம எனக்ேக ேசர ேவண் ம்" என்  கூறிேனன். 
பாீரா, அவாின் எஜமானர்களிடம் ெசன்  அவர்களிடம் இைதக் கூறினார். அவர்கள் 
அைத ஏற்க ம த் விட்டார்கள். அவர்களிடமி ந்  (தி ம்பி) வந் , 'நான் நீங்கள் 
கூறியைத அவர்களிடம் எ த் ைரத்ேதன்; அவர்கள், 'வாாிசுாிைம தங்க க்ேக 
உாிய ' என்  கூறி உங்கள் நிபந்தைனைய ஏற்க ம த் விட்டார்கள்" என்  
கூறினார். அப்ேபா  அங்ேக அமர்ந்தி ந்த இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் இைத 
ெசவிம த் க் ெகாண் ந்தால், நான் நபி(ஸல்) அவர்க க்கு விபரத்ைதக் கூறிேனன். 
அைதக் ேகட்ட நபி(ஸல்) அவர்கள், 'பாீராைவ நீ வாங்கிக் ெகாண் , அவாின் 
வாாிசுாிைம உனக்ேக ேசர ேவண் ம் என்  நிபந்தைனயி . ஏெனனில், வாாிசுாிைம 
வி தைல ெசய்தவ க்ேக உாியதாகும்" என்  கூறினார்கள். நா ம் அவ்வாேற 
ெசய்ேதன். பின்னர் இைறத் தர் மக்களிைடேய (உைரயாற்ற) எ ந்  நின் , 
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அல்லாஹ் க்கு நன்றி ெச த்தி, அவைனப் கழ்ந் ைரத் விட் , 'சில மனிதர்க க்கு 
என்ன ேநர்ந் விட்ட ? அல்லாஹ்வின் சட்டத்தில் இல்லாத 
நிபந்தைனகைளெயல்லாம் விதிக்கிறார்கேள! அல்லாஹ்வின் சட்டத்தில் இல்லாத 
நிபந்தைன எ வாயி ம் அ  ெசல்லாததாகும்; அவர்கள் ைற 
நிபந்தைனயிட்டா ம் சாிேய. அல்லாஹ்வின் தீர்ப்ேப பின்பற்றத் தக்கதாகும். 
அல்லாஹ்வின் நிபந்தைனேய உ தியான ம் (கட் ப்ப த்தக் கூ ய ம்) ஆகும். 
வாாிசுாிைம வி தைல ெசய்தவ க்ேக உாியதாகும்" என்  கூறினார்கள்.  

 
54, எண் 2730  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ைகபர் வாசிகள் என் ைக ட் கைளப் பிசகச் ெசய் விட்டேபா  என் தந்ைத 
உமர்(ர ) எ ந்  நின்  உைரயாற்றினார்கள். அவ் ைரயில், 'இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள் ைகபர் பிரேசத்  தர்களிடம் அவர்களின் ெசாத் கள் ெதாடர்பாக ஒப்பந்தம் 
ெசய்தார்கள். அப்ேபா , 'அல்லாஹ் உங்கைள இங்கு வசிக்கச் ெசய் ம் வைர நாம் 
உங்கைள வசிக்க வி ேவாம்' என்  கூறினார்கள். (என் ைடய மகன்) அப் ல்லாஹ் 
இப்  உமர் அங்ேகயி ந்த தன் ைடய ெசாத்ைதப் பார்ப்பதற்காகச் ெசன்றார். அவர் 

ghfk;-3 54.epge;jidfs;

Visit: www.tamilislam.webs.com



அன்றிர  தாக்கப்பட்டார். அதனால் அவாின் இ ைககளின் ட் க ம் 
இ கால்களின் ட் க ம் பிசம்விட்டன. அங்கு அவர்கைளத் தவிர ேவ  
பைகவர்கள் எவ ம் இல்ைல. அவர்கள் நம் ைடய பைகவர்க ம் நம் 
சந்ேதகத்திற்குாியவர்க ம் ஆவர். அவர்கைள நா  கடத்தி வி வேத ெபா த்தெமன்  
க கிேறன்" என்  கூறினார்கள். உமர்(ர ) ( தர்கைள) நா  கடத் வெதன்  
இ தி ெவ த் விட்டேபா , ( தர்களின் தைலவனான) அ ல் ஹுைகக் உைடய 
மகன்களில் ஒ வன் வந் , 'இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவேர! எங்கைள 

ஹம்மத்(ஸல்) அவர்கள் (ைகபாிேலேய) வசிக்கச் ெசய் , எங்கள் ெசாத் கள் 
ெதாடர்பாக ஒப்பந்த ம் ெசய்த, அைத (நாங்கள் ேபணி வந்தால் அங்ேகேய ெதாடர்ந்  
வசிக்கலாம் என் ) நிபந்தைனயிட் க்க, நீங்கள் எங்கைள (அங்கி ந் ) 
ெவளிேயற் கிறீர்களா?' என்  ேகட்டான். அதற்கு உமர்(ர ), 'ைகபாி ந்  நீ 
ெவளிேயற்றப்பட் , (நீண்ட கால்க ம்) சம்ப் த் தன்ைம( ம்) ெகாண்ட உன் ைடய 
ஒட்டகம் உன்ைனச் சுமந் ெகாண்  இர க்குப் பின் இரவாக நடந் ெசன்  
ெகாண் க்க ேவண் ய நிைல ஏற்பட்டால் உனக்கு எப்ப  இ க்கும்?' என்  
இைறத் தர்(ஸல்) கூறியைத நான் மறந்  விட்ேடன் என்  நிைனக்கிறாயா?' என்  
ேகட்டார்கள். அதற்கு அவன், 'அ  அ ல் காசிம் ( ஹம்மத் - ஸல்) விைளயாட்டாகக் 
கூறினார்கள் எனம்" என்  ெசான்னான். அதற்கு உமர்(ர ), 'ெபாய் ெசான்னாய், 
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அல்லாஹ்வின் பைகவேன!" என்  கூறினார்கள். பிறகு, அந்த தர்கைள உமர்(ர ) 
நா  கடத்திவிட்டார்கள். அவர்க க்குக் கிைடத்தி ந்த விைளச்ச ன் விைலையப் 
பணமாக ம், ஒட்டகமாக ம், ெபா ட்களாக ம், ஒட்டகச் ேசணங்களாக ம், 
கயி களாக ம் அவர்க க்குக் ெகா த் விட்டார்கள்.  
 
இன்ேனார் அறிவிப்பில் ஹம்மா  இப்  ஸலமா(ரஹ்) நபி(ஸல்) அவர்கள் குறித்த 
அறிவிப்பில் மட் ம் சு க்கமாக கூ கிறார்கள். (உமர்(ர ) குறித்த அறிவிப்ைப 
சு க்கமாக்கவில்ைல.)  

 
54, எண் 2731-2732  3, அத்தியாயம்பாகம்  

மிஸ்வர் இப்  மக்ரமா(ர ), மர்வான் இப்னி ஹகம் ஆகிய இ வ ம் - ஒ வர் 
ெசான்னைத மற்றவர் உண்ைமப்ப த்தியவா  - கூறினார்.  
 
ஹுைதபிய்யா உடன்ப க்ைக நைடெபற்ற காலகட்டத்தில் (மக்காைவ ேநாக்கி) 
நபி(ஸல்) அவர்கள் றப்பட்டார்கள். பாைதயில் ெசன்  ெகாண் ந்தேபா  நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'கா த் இப்  வலீத், குைறஷிகளின் குதிைரப் பைட டன் 'கமீம்' 
என் மிடத்தில் (ேபார் வி கத் டன்) தல் அணியாக (நம்ைம எதிர் ெகாள்ளக் 
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காத்தி க்கின்றனர். எனேவ, வலப்பக்கப் பாைதயில் ெசல் ங்கள் (கா த் இப்  
வலீ க்குத் ெதாியாமல் மக்காவின் அ ேக ெசன்  விடலாம்)" என்  கூறினார்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீ  ஆைணயாக! அவர்கள் வ வைத கா த் அறியவில்ைல. குைறஷி 
குதிைரப் பைடயினர் ( ஸ் ம்க ைடய) உம்ரா பயணக்கு ப் பைட எ ப்பிய 

திையக் கண்ட டன் (அதன் தளபதியான) கா த் பன் வலீத், குைறஷிகைள 
எச்சாிப்பதற்காக, குதிைரையக் காலால் உைதத்  விரட் யவராக (விைரந் ) 
ெசன்றார். நபி(ஸல்) அவர்கள் பயணித் ச் ெசன்  ெகாண் ந்தார்கள். இ தியில், 
மக்காவி ள் இறங்கும் வழியாக அைமந் ள்ள சிறிய மைல ஒன்ைற அைடந்த ம் 
('மிரார்' என் ம் இடத்தில்) அவர்களின் வாகனம் (ஒட்டகம்) மண் யிட்  அமர்ந்த . 
மக்கள் (அைத எ ப்பி நடக்க ைவப்பதற்காக) 'ஹல்ஹல்' என்  அதட் னார்கள். அ  
எ ம்ப ம த்  ரண்  பி த்த . உடேன, மக்கள், 'கஸ்வா பி வாதம் பி க்கிற , 
'கஸ்பா' பி வாதம் பி க்கிற " என்  கூறினார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'கஸ்வா 
பி வாதம் பி க்க மில்ைல; பி வாதம் பி ப்ப  அதன் குண மில்ைல. ஆனால், 
(யமன் நாட்  மன்னன் அப்ரஹா தைலைமயில் யாைனப் பைட கஅபாைவ இ க்க 
வந்தேபா ) யாைனையத் த த்த(இைற)வேன அைத ம் த த்  ைவத்தி க்கிறான்" 
என்  கூறினார்கள். பிறகு, 'என் உயிைரத் தன் ைகயில் ைவத்தி ப்பவன் மீ  
சத்தியமாக (ேபாைரக் ைகவிட் ) அல்லாஹ்வின் னித(த் தல)ங்கைள 
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கண்ணியப்ப த் ம் ஒ  திட்டத்ைத அவர்கள் என்னிடம் ேகட்டால் அைத நிச்சயம் 
அவர்க க்கு நான் (வகுத் க்) ெகா ப்ேபன்" என்  கூறினார்கள். பிறகு நபி(ஸல்) 
அவர்கள் தம் ஒட்டகத்ைதத் தட்  எ ப்பினார்கள். உடேன அ  குதித்ெத ந்த . 
பிறகு, நபியவர்கள் மக்கைளவிட் த் தி ம்பி ஹுைதபிய்யாவின் எல்ைலயில் 
சிறிதளேவ தண்ணீர் இ ந்த ஒ  பள்ளத்தின்அ ேக காமிட்டார்கள். மக்கள் 
அதி ந்  சிறி  சிறிதாகத் தண்ணீர் எ க்கலானார்கள். இ தியில், அவர்கள் மிச்சம் 
ைவக்காமல் தண்ணீர் வைத ம் இைறத்  (அைத கா  ெசய் )விட்டார்கள். பிறகு, 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்களிடம் தாகம் எ ப்பதாக ைறயிடப்பட்ட . உடேன, 
நபி(ஸல்) அவர்கள் தங்களின் அம் க் கூட் ந்  ஓர் அம்ைப உ விெய த்  
அைதப் பள்ளத்தில் ேபகுதிப  மக்க க்கு உத்தரவிட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! (பள்ளத்தில் அம்ைபப் ேபாட்ட ம்) அதி ந்  அவர்க க்காகத் 
தண்ணீர் பீறிட்  ெவளிப்பட்ட . அவர்கள் அங்கி ந்  றப்ப ம் வைர (தண்ணீர் 
தாராளமாகக் கிைடத் க் ெகாண் ந்த ). இந்த நிைலயில் ைதல் இப்  வரகா 
அல்குஸாயீ அவர்கள், தம் குஸாஆ குலத்தார் சில டன் வ ைக தந்தார்கள். அவர்கள் 
திஹாமாவாசிகளிைடேய (மக்கா மற் ம் அைதச் சுற்றி ள்ள பகுதியில் வசிக்கும் 
மக்களிைடேய) நபி(ஸல்) அவர்களின் நலம் நா ம் நம்பிக்ைகக்குாியவர்களாக 
இ ந்தனர். ைதல் அவர்கள், '( ஹம்மத் அவர்கேள!) கஅப் இப்  அய், மற் ம் 
ஆமிர் இப்  அய் ஆகிேயார் ஹுைதபிய்யாவின் வற்றாத ஜீவசுைனகளின் அ ேக 

காமிட் க்க, அங்ேக அவர்கைளவிட் விட்  (தங்களிடம் ெசய்தி ெசால்ல) 
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வந் ள்ேளன். அவர்க டன் தாய் ஒட்டகங்க ம் தம் குட் க டன் வந் ள்ளன. 
அவர்கள் உங்க டன் ேபாாிட்  உங்கைள இைறயில்லம் கஅபாைவ (சந்திக்க 
விடாமல்) த க்கப் ேபாகிறார்கள்" என்  கூறினார்கள். உடேன நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'நாங்கள் எவ ட ம் ேபாாி வதற்காக வரவில்ைல. மாறாக, நாங்கள் உம்ரா 
ெசய்வதற்காகத் தான் வந்தி க்கிேறாம். குைறஷிகள் அ க்க  ேபாாிட் க் கைளத் ப் 
ேபாயி க்கிறார்கள். ேபாாின் காரணத்தால் அவர்க க்கு நிைறயேவ இழப் ம் 
ஏற்பட் க்கிற . அவர்கள் வி ம்பினால் அவர்க க்கு ஒ  காலகட்டம் குறிப்பிட்  
சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்  ெகாள்கிேறன். அவர்கள் எனக்கும் மக்க க்குமிைடேய 
(இஸ்லாமியப் பிரச்சாரத்திற்குத்) தைடயாக இ க்க ேவண்டாம். நான் ெவற்றி 
ெபற் விட்டால், அவர்கள் வி ம்பினால் மக்கெளல்லாம் வி ம்பி ஏற் க் ெகாள் ம் 
இந்த மார்க்கத்திேலேய இைணந்  ெகாள்ளட் ம். இல்ைலெயன்றால் (சில நாள்கள்) 
அவர்க க்கு ஓய்வாவ  கிைடக்கும். அவர்கள் இதற்கு ம த் விட்டால், என் 
உயிைரத் தன் ைகயில் ைவத்தி ப்பவன் மீதாைணயாக! நான் என் ைடய இந்த 
விவகாரத்திற்காக என் தைல ண்டாம் வி ம் வைர அவர்களடன் ேபாாி ேவன். 
அல்லாஹ், தன் திட்டத்ைத நடத்திேய தீ வான்" என்  கூறினார்கள். 'நீங்கள் 
ெசால்வைத அவர்க க்கு நான் எ த் ைரப்ேபன்" என்  கூறிவிட்  ைதல் இப்  
வரகா குைறஷிகளிடம் ெசன் , 'நாங்கள் இந்த மனிதாிடமி ந்  உங்களிடம் 
வந்தி க்கிேறாம். அவர் ஒ  விஷயத்ைதக் கூறியைத நாங்கள் ேகட்ேடாம். அைத 
உங்க க்கு எ த் ச் ெசால்ல ேவண் ெமன்  நீங்கள் வி ம்பினால் நாங்கள் 
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அவ்வாேற ெசய்கிேறாம்" என்றார். அப்ேபா  அவர்களி ந்த அறிவி கள், 'அவைரக் 
குறித்  எங்க க்கு எதைன ம் நீர் ெதாிவிக்க ேவண் ய அவசியமில்ைல" என்  
கூறினர். அவர்களில் க த் த் ெதளி ைடயவர்கள், 'அவாிடமி ந்  நீங்கள் ேகட்டைத 
எ த் ச் ெசால் ங்கள்" என்  கூறினர். ைதல், 'அவர் இப்ப ெயல்லாம் ெசால்லக் 
ேகட்ேடன்" என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் ெசான்னைத அவர்க க்கு எ த் ைரத்தார். 
உடேன, (அப்ேபா  இைறம ப்பாளராயி ந்த) உர்வா இப்  மஸ் த் அஸ்ஸகஃபீ 
எ ந்  நின் , 'என் ச தாயத்தாேர! நீங்கள் என் தந்ைதையப் ேபால் (என் மீ  
இரக்க ைடயவர்கள்) அல்லவா?' என்  ேகட்டதற்கு அவர்கள், 'ஆம்" என்  
பதிலளித்தனர். உர்வா, 'நான் உங்கள் மகைனப் ேபால் (உங்கள் நலம் நா பவன்) 
இல்ைலயா?' என்  ேகட்டதற்கு அவர்கள், 'இல்ைல" என்  பதிலளித்தனர். அப்ேபா  
உர்வா, 'உக்காழ் (சந்ைத) வாசிகளிடம் உங்க க்கு உத ம்ப  ேகட்ட ம் அவர்களால் 
உதவ யாத (நிைல ஏற்பட்ட)ேபா  நான் என் ட்டாைர ம் என் குழந்ைதைய ம் 
எனக்குக் கட் ப்பட்டவர்கைள ம் உங்களிடம் ெகாண்  வந்  விட்ேடன் என்ப ம் 
உங்க க்குத் ெதாியாதா?' என்  ேகட்டதற்கு அவர்கள், 'ஆம் (ெதாி ம்)" என்  
பதிலளித்தார்கள். அப்ேபா  அவர், ' ஹம்ம , உங்கள் ன் நல்லெதா  திட்டத்ைதச் 
சமர்ப்பித் ள்ளார். நீங்கள் (அதற்கு) ஒப் க் ெகாள் ங்கள். அவாிடம்ட என்ைனச் 
ெசல்ல வி ங்கள்" என்  கூறினார். அதற்கு அவர்கள், 'அவாிடம் (எங்கள் சார்பாகப் 
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ேபசச்) ெசல் ங்கள்" என்  கூறினர். அவ ம் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்  ேபசத் 
ெதாடங்கினார். நபி(ஸல்) அவர்கள் ைத டம் ெசான்னைதப் ேபான்ேற 
ெசான்னார்கள். அப்ேபா  உர்வா, ' ஹம்மேத! உங்கள் ச தாயத்தினைர 

ற்றி மாக அழித்  வி வைத நீங்கள் ெபா த்தமாகக் க கிறீர்களா? உங்க க்கு 
ன்னால் அர கள் எவேர ம் தம் ச தாயத்தாைர ேவேரா  அழித்தார் என்  நீங்கள் 

ேகள்விப்பட்ட ண்டா? ேவ விதமான  ஏற்பட்டா ம்... குைறஷிகள் 
ெவன்றா ம்...(அதனால் உங்கள் ேதாழர்கள் அைனவ ம் ெகால்லப்பட்  வி வார்கள் 
அல்லவா?) நாேனா, அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! பல கங்கைள (உங்கள் 
ேதாழர்களிடம்) பார்க்கிேறன்; மக்களில் பலதரப்பட்டவர்கைளப் பார்க்கிேறன்; 
உங்கைளவிட் விட்  விரண்ேடாடக் கூ ய (ேகாைழத்தன ைடயவ)வர்களாகேவ 
(இவர்கைள) நான் பார்க்கிேறன்" என்  கூறினார். (இைதக் ேகட்ட) அ  பக்ர்(ர ) 
அவைர அக்கால வழக்கப்ப  ஏசிவிட் , 'நாங்கள் இைறத் தைரவிட் விட்  ஓ  
வி ேவாமா?' என்  (ேகாபத் டன்) ேகட்டார்கள். அதற்கு உர்வா, 'இவர் யார்?' என்  
ேகட்டார். மக்கள் 'அ  பக்ர்" என்  பதிலளித்தார்கள். அதற்கு உர்வா, 'நீங்கள் ன்  
எனக்கு உதவியி க்கிறீர்கள். அதற்கான நன்றிக் கடைன நான் உங்க க்கு இன் ம் 
தீர்க்கவில்ைல. அந்த நன்றிக் கடன் மட் மில்லாவிட்டால் நான் உங்க க்கு (தகுந்த) 
பதில் ெகா த்தி ப்ேபன்" என்  கூறிவிட் , நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ேபசத் 
ெதாடங்கினார்; நபி(ஸல்) அவர்க டன் ேபசும் ேபாெதல்லாம் அவர்களின் தா ையப் 
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பி த்தப  இ ந்தார். அப்ேபா  கீரா இப்  ஷுஅபா(ர ) (ைகயில்) வா ட ம் 
தைலயில் இ ம் த் ெதாப்பி ட ம் நபி(ஸல்) அவர்களின் தைலப்பக்கமாக 
நின்றி ந்தார்கள். எனேவ உர்வா, நபி(ஸல்) அவர்களின் தா ையப் பி க்க ைனந்த 
ேபாெதல்லாம் கீரா(ர ), அவாின் ைகைய வா ைறயின் (இ ம்பாலான) 
அ ைனயால் அ த் , 'உன் ைகைய அல்லாஹ்வின் த ைடய தா யி ந்  
அப் றப்ப த் " என்  கூறிய வண்ணமி ந்தார்கள். அப்ேபா  உர்வா தன் ைடய 
தைலைய உயர்த்தி, 'இவர் யார்?' என்  ேகட்க மக்கள், 'இவர் கீரா இப்  ஷுஅபா" 
என்  கூறினார்கள். உடேன உர்வா, 'ேமாச க்காரேர! நீர் ேமாச  ெசய்தேபா  
(உம்ைம தண்டைனயி ந்  பா காத்திட) நான் உைழக்கவில்ைலயா? என்  
ேகட்டார். கீரா இப்  ஷுஅபா(ர ) அறியாைமக் காலத்தில் (இஸ்லாத்ைதத் த ம் 

ன் ) ஒ  குலத்தா டன் (எம்ப்  மன்னைனக் காண) பயணம் ெசன்றார்கள். 
அப்ேபா  (அக்குலத்தார் வழியில் கு த் விட்  மயங்கிக் கிடக்க,) அவர்கைளக் 
ெகான் விட்  அவர்களின் ெபா ட்கைள எ த்தார்கள். (அதற்காக ப  மா க் 
குலத்தார் கீரா(ர ) அவர்கைளப் பழிவாங்க ைனந்தேபா  அவாின் தந்ைதயின் 
சேகாதரரான உர்வா தான், அவர்கைள உயிாீட் த் ெதாைக ெகா த்  
தண்டைனயி ந்  காப்பாற்றினார்.) பிறகு கீரா (அங்கி ந் ) வந்  இஸ்லாத்ைத 
ஏற்றார். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நீ இஸ்லாத்ைதத் த வியைத நான் ஏற் க் 
ெகாள்கிேறன். ஆனால், (நீ அபகாித் க் ெகாண்  வந்த) ெபா ள்கள் எனக்கு 
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அ மதிக்கப்படவில்ைல" என்  கூறியி ந்தார்கள். - பிறகு உர்வா, நபி(ஸல்) 
அவர்களின் ேதாழர்கைளத் தம் இரண்  கண்களால் கூர்ந்  பார்க்கத் ெதாடங்கினார். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நபி(ஸல்) அவர்கள் எப்ேபா  (ெதாண்ைடையச் ெச மி) 
சளி ப்பினா ம், உடேன அைத அவர்களின் ேதாழர்களில் ஒ வர், தன் ைகயில் 
பி த் த் தன் கத்தி ம், ேமனியி ம் ேதய்த் க் ெகாள்வார். நபி(ஸல்) அவர்கள் தம் 
ேதாழர்க க்குக் கட்டைளயிட்டால் அவர்கள் உடேன அைத நிைறேவற்றிட ேபாட்  
ேபாட் க் ெகாண்  ஒ வைரெயா வர் ந்திக் ெகாள்வார்கள். நபியவர்கள் உ ச் 
ெசய் ம்ேபா , அவர்கள் உ ச் ெசய்  எஞ்சிய தண்ணீைரப் பி த்  (தங்கள் 
ேமனியில் ேதய்த் )க் ெகாள்வதற்காக ஒ வேராெடா வர் சண்ைட ேபா மளவிற்குச் 
ெசல்வார்கள். நபியவர்க டன் அவர்கள் ேபசும்ேபா  தம் குரல்கைளத் தாழ்த்திக் 
ெகாள்வார்கள். ேம ம், நபியவர்க க்கு கண்ணியமளிக்கும் விதத்தில் அவர்கைளக் 
கூர்ந்  (ேந க்கு ேநர்) பார்க்க மாட்டார்கள். (இவற்ைறெயல்லாம் உற் க் கவனித்  
ேநர யாக அறிந்தபின்) உர்வா தன் ேதாழர்களிடம் ெசன் , 'என் ச தாயத்தாேர! நான் 
பல அரசர்களிடம் க் கு வில் ஒ வனாகச் ெசன் ள்ேளன். (உேராம மன்னன்) 
சீசாிட ம், (பாரசீக மன்னன்) கிஸ்ராவிட ம், (அபிசீனிய மன்னன்) நஜாஷியிட ம் 

க் கு வில் ெசன் ள்ேளன். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! ஹம்மதின் 
ேதாழர்கள் ஹம்மத்  அளிக்கிற கண்ணியத்ைதப் ேபால் எந்த அரச க்கும் அவாின் 
ேதாழர்கள் கண்ணியம் அளிப்பைத நான் பார்த்தேதயில்ைல. அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! அவர் சளிையத் ப்பினால் அைத அவாின் ேதாழர்களில் ஒ வர் தம் 
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ைகயில் ஏந்திக் ெகாள்கிறார். அைத அவர் தம் கத்தி ம், ேமனியி ம் ேதய்த் க் 
ெகாள்கிறார். அவர் அவர்க க்குக் கட்டைளயிட்டால் அவாின் கட்டைளைய 
நிைறேவற்ற அவர்கள் ஒ வேராெடா வர் ேபாட்  ேபாட் க் ெகாண்  

ன்வ கிறார்கள். அவர் உ ச் ெசய்தால் அவர் உ ச் ெசய்  எஞ்சிய தண்ணீைரப் 
ெப வதற்காக, ஒ வேராெடா வர் சண்ைடயி ம் அளவிற்குச் ெசல்வார்கள். அவர் 
ேபசினால், அவாிடம் அவர்கள் தங்களின் குரல்கைளத் தாழ்த்திக் ெகாள்கிறார்கள். 
அவைர கண்ணியப்ப த் ம் விதத்தில் அவைரக் கூர்ந்  (ேந க்கு ேநர்) 
பார்ப்பதில்ைல. ேம ம், அவர் உங்கள் ன் ேநாிய திட்டம் ஒன்ைறச் 
சமர்ப்பித் ள்ளார். எனேவ, அைத ஏற் க் ெகாள் ங்கள்" என்  கூறினார். உடேன 
ப ம்னானா குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ வர், 'என்ைன அவாிடம் ெசல்ல வி ங்கள்" 
என்றார். அதற்கு அவர்கள், 'சாி, ெசல் ங்கள்" என்  கூறினர். அவர் நபி(ஸல்) 
அவர்களிட ம் அவர்களின் ேதாழர்களிட ம் வந்தேபா  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 
'இ  இன்னார். இவர் இைறவ க்காக ஹஜ்ஜில் அ க்கப்ப ம் தியாக ஒட்டகங்கைள 
கண்ணியப்ப த் கிற ஒ  குலத்ைதச் ேசர்ந்தவர். எனேவ, இவாிடம் தியாக ப  
ஒட்டகத்ைத அ ப்பி ைவ ங்கள்" என்றார்கள். உடேன, அவாிடம் ஒ  தியாக ஒட்டகம் 
அ ப்பி ஒன்  ைவக்கப்பட்ட . மக்கள் 'தல்பியா' கூறியப  அவைர வரேவற்றார்கள். 
இைத அவர் கண்ட டன், 'சுப்ஹானல்லாஹ்! இவர்கைள இைறயில்லத்திற்கு 
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வரவிடாமல் த ப்ப  சாியில்ைலேய" என்  (தமக்குள்) கூறினார். தம் ேதாழர்களிடம் 
தி ம்பிச் ெசன்றேபா , 'தியாக ஒட்டகங்கங்க க்கு (அைடயாள) மாைல கட் த் 
ெதாங்கவிடப்பட் , அவற்ைறக் கீறி காயப்ப த்தி அைடயாளமிடப்பட் ப்பைத 
கண்ேடன். எனேவ, இைறயில்லத்திற்கு வரவிடாமல் அவர்கைளத் த ப்பைத நான் 
சாியானதாகக் க தவில்ைல" என்  கூறினார். உடேன, அவர்களில் மிக்ரஸ் இப்  
ஹஃப்ஸ் என்றைழக்கப்பட்ட ஒ வர் எ ந் , 'என்ைன அவாிடம் ேபாக வி ங்கள்" 
என்  கூறினார். மக்காவாசிகள், 'சாி, நீங்கள் அவாிடம் ேபாங்கள்" என்  கூறினர். 

ஸ் ம்களிடம் அவர் ெசன்றேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள், 'இவன் மிக்ரஸ் என்பவன். 
இவன் ஒ  ெகட்ட மனிதன்" என்  கூறினார்கள். அவன் (வந்த டன்) நபி(ஸல்) 
அவர்களிடம் ேபச ஆரம்பித்தான். அவன் ேபசிக் ெகாண் க்ைகயில், சுைஹல் இப்  
அம்ர் என்பவர் குைறஷிகளின் தரப்பி ந்  வந்தார் அறிவிப்பாளர் இக்ாிமா(ரஹ்) 
கூறினார்: சுைஹல் இப்  அம்ர் வந்தேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள், 'உங்கள் விவகாரம் 
சுலபமாம்விட்ட " என்  ('ஸஹ்ல்--சுலபம்' என் ம் ெபா ள் ெகாண்ட ெபய ைடய 
ஒ வர் வந்தைத நற்குறியாகக் க ம் வைகயில்) கூறினார்கள். சுைஹல் மின் அம்ர் 
வந் , '(ஏட்ைடக்) ெகாண்  வா ங்கள். உங்க க்கும் எங்க க்குமிைடயிலான 
(சமாதான ஒப்பந்தத்திற்கான) பத்திரம் ஒன்ைற எ ேவாம்" என்  கூறினார். 
நபி(ஸல்) அவர்கள் எ த்தைர அைழத்தார்கள். பின்னர், 'ேபர ளாள ம் 
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க ைணயன் ைடேயா மான அல்லாஹ்வின் தி ப்ெபயரல்..." என்  (சமாதான 
ஒப்பந்தத்திற்கான வாசகத்ைத) நபியவர்கள் ெசான்னார்கள். சுைஹல், 'ரஹ்மான் - 
க ைணயன் ைடேயான்' என்ப  என்ன என்  எனக்குத் ெதாியா . ஆயி ம், 
'இைறவா! என் தி ப்ெபயரால்..' என்  நீங்கள் ன்  எ திக் ெகாண் ந்தைதப் 
ேபால் தான் நான் எ ேவன்" என்றார். ஸ் ம்கள், 'அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
'பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் - அளவற்ற அ ளாள ம் 
க ைணயன் ைடேயா மான அல்லாஹ்வின் தி ப்ெபயரால்' என்ேற இைத 
எ ேவாம்" என்  கூறினார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், ' 'பிஸ்மிக்க அல்லாஹும்ம - 
இைறவா! உன் தி ப்ெபயரால்' என்ேற எ ங்கள்" என்றார்கள். பிறகு நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'இ  இைறத் தர் ஹம்ம  அவர்கள் ெசய்த சமாதான ஒப்பந்தம்' என்  
(எ ம்ப  வாசகம்) ெசான்னார்கள். உடேன சுைஹல், 'இைறத் தர் தாம் என்  
நாங்கள் நம்பியி ந்தால் இைறயில்லத்திற்கு வரவிடாமல் உங்கைளத் த த்தி க்க ம் 
மாட்ேடாம்; உங்க டன் ேபாாிட் க்க ம் மாட்ேடாம். மாறாக, ' ஹம்மத் இப்  
அப்தில்லாஹ் - அப் ல்லாஹ்வின் மகன் ஹம்ம ' என்  எ ங்கள்' என்  
கூறினார். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நீங்கள் 
இைறத் தர் தாம் என்  நாங்கள் நம்பியி ந்தால் இைறயில்லத்திற்கு வரவிடாமல் 
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உங்கைளத் த த்தி க்க ம் மாட்ேடாம்; உங்க டன் ேபாாிட் க்க ம் மாட்ேடாம். 
மாறாக, ' ஹம்மத் இப்  அப்தில்லாஹ் - அப் ல்லாஹ்வின் மகன் ஹம்ம ' என்  
எ ங்கள்" என்  கூறினார். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! நீங்கள் நான் ெபாய் ெசால்வதாகக் க தீனா ம் நிச்சயம் நான் 
இைறத் தர் தான். (இ ந்தா ம் உங்கள் வி ப்பப்ப ) ஹம்மத் இப்  
அப்தில்லாஹ் - அப் ல்லாஹ்வின் மகன் ஹம்ம  என்ேற எ ங்கள்" என்  
கூறினார்கள்.  
 
#NAME?  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள், அவர்க டன் தகரா  ெசய்யாமல்விட் க் ெகா த்  ஒத் ப் 
ேபாகவிட்டதற்குக் காரணம் அவர்கள், 'அல்லாஹ்வினால் னிதமானைவயாக 
அறிவிக்கப்பட்ட (மக்கா நகரத்)ைத கண்ணியப்ப த் கிற எந்த ஒ  திட்டத்ைத 
அவர்கள் என்னிடம் ேகட்டா ம் அைத அவர்க க்கு நான் (வகுத் க்) ெகா ப்ேபன்" 
என்  ன்ேப ெசால் யி ந்தைத நிைறேவற் வதற்காகத்தான்.-  
 
பிறகு சுைஹ க்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'எங்கைள (இந்த ஆண் ) இைறயில்லத்திற்குச் 
ெசல்ல விடாம ம் அைத நாங்கள் வலம்வர விடாம ம் த க்கக் கூடா ' என்  
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(வாசகம்) ெசான்னார்கள். உடேன சுைஹல், 'அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! (இைத 
ஏற்க) யா . (இந்த ஆண்ேட உம்ரா ெசய்ய நாங்கள் உங்க க்கு 
அ மதியளித்தால்) 'நாங்கள் உங்கள் நிர்பந்தத்திற்கு அ பணிந்  விட்ேடாம்' என்  
அர கள் ேபசிக் ெகாள்வார்கள். ஆயி ம், வ கிற ஆண் ல் நீங்கள் உம்ரா ெசய்  
ெகாள்ளலாம்" என்  கூறினார்; அவ்வாேற எ தினார். ேம ம் சுைஹல், 
'எங்களிடமி ந்  ஒ வர் உங்களிடம் வந்தால், அவர் உங்கள் மார்க்கத்தில் இ ந்தா ம் 
சாி, அவைர எங்களிடம் நீங்கள் தி ப்பிய ப்பி விட ேவண் ம்' என்  
நிபந்தைனயிட்டார். ஸ் ம்கள், 'சுப்ஹானல்லாஹ்! அவர் ஸ் மாக (எங்களிடம்) 
வந்தி க்க, அவைர எப்ப  இைணைவப்பவர்களிடம் தி ப்பிய ப் வ ?' என்  
வியப் டன் ேகட்டார்கள். அவர்கள் இவ்வா  ஒப்பந்தம் ேபசிக் ெகாண் க்கும்ேபா  
(குைறஷிகளின் தரப்பி ந்  ஒப்பந்தம் ேபச வந்த) சுைஹல் இப்  அம்ர்ைடய மகன் 
அ  ஜந்தல் (தம் கால்கள் பிைணக்கப்பட் க்க) விலங்குக டன் தத்தித் தத்தி நடந்  
வந்தார்கள். அவர்கள் மக்காவின் கீழ்ப் பகுதியி ந்  தப்பி வந்  ஸ் ம்களிைடேய 
வந்  தஞ்சம் குந்தார்கள். உடேன (அவாின் தந்ைதயான) சுைஹல், ' ஹம்மேத! 
(ஒப்பந்தப்ப ) தலாவதாக, இவைர எங்களிடம் ஒப்பைடக்கும்ப  உங்களிடம் 
ேகா கிேறன்" என்றார். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நாம் இன் ம் இந்த 
நிபந்தைனைய எ தி க்கவில்ைலேய" என்  பதிலளித்தார்கள். அதற்கு சுைஹல், 
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'அப்ப ெயன்றால், அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! உங்களிடம் நான் எந்த 
அ ப்பைடயி ம் ஒ ேபா ம் சமாதானம் ெசய்  ெகாள்ள மாட்ேடன்" என்  
கூறினார். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அப்ப ெயன்றால் இவைர மட் மாவ  நான் 
தி ப்பிய ப்பாம க்க எனக்கு அ மதி தா ங்கள்" என்  கூறினார்கள். அதற்கு 
சுைஹல், 'நான் உங்க க்கு அ மதி தர மாட்ேடன்" என்  கூறினார். அதற்கு 
நபி(ஸல்) அவர்கள், 'இல்ைல, இவைர மட் மாவ  தி ப்பிய ப்பாமல் நி த்திக் 
ெகாள்ள எனக்கு அ மதியளி ங்கள்" என்  கூறினார்கள். அதற்கு சுைஹல், 'நான் 
அ மதியளிக்கப் ேபாவதில்ைல" என்  கூறினார். மிக்ரஸ் என்பவர், 'நாம் அதற்கு 
உங்க க்கு அ மதியளித்  விட்ேடாம்" என்  கூறினார். அ  ஜந்தல்(ர ), 
' ஸ் ம்கேள! நான் ஸ் மாக (உங்களிடம்) வந்தி க்க, என்ைன 
இைணைவப்பவர்களிடம் தி ப்பிய ப் கிறீர்களா? நான் சந்தித்த ன்பங்கைள 
நீங்கள் (சிந்தித் ப்) பார்க்க மாட்டீர்களா?' என்  ேகட்டார். அவர் இைறவழியில் 
க ைமயாக ேவதைன ெசய்யப்பட் ந்தார்.  
 
அப்ேபா  (நடந்தைத) உமர்(ர ) கூறினார்.  
 
உடேன நான் அல்லாஹ்வின் தாிடம் ெசன் , 'நீங்கள் சத்தியமாக இைறத் தர் 
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இல்ைலயா?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 'ஆம், இைறத் தர் தான்" என்  
பதிலளித்தார்கள். நான், 'நாம் சத்திய மார்க்கத்தி ம் நம் பைகவர்கள் அசத்திய 
மார்க்கத்தி ம் இல்ைலயா?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கும் நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ஆம் 
(சத்திய மார்க்கத்தில் தான் நாம் இ க்கிேறாம். அவர்கள் அசத்திய மார்க்கத்தில் தான் 
இ க்கிறார்கள்.)" என்  பதிலளித்தார்கள். நான், 'அப்ப யானால் (இந்த 
நிபந்தைனகைள ஏற் ) நம் மார்க்கத்திற்கு நாம் ஏன் இழிைவச் ேசர்க்க ேவண் ம்?' 
என்  ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 'நான் அல்லாஹ்வின் தராேவன். நான் 
அவ க்கு மா  ெசய்வதில்ைல. அவேன எனக்கு உவதக் கூ யவன்" என்  
பதிலளித்தார்கள். நான், 'விைரவில் நாம் இைறயில்லம் கஅபாைவத் வலம் வ ேவாம்' 
என்  தாங்கள் எங்க க்கு ெசால்  வந்தி க்கவில்ைலயா?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள், 'ஆம். ஆனால், நாம் இந்த ஆண்ேட கஅபா க்குச் ெசல்ேவாம் என்  நான் 
உங்க க்குச் ெசான்ேனனா?' எனக் ேகட்டார்கள். நான், 'இல்ைல" என்  
பதிலளித்ேதன். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நீங்கள் நிச்சயம் கஅபா க்குச் ெசன்  அைத 
வலம்வ ர்கள்" என்  கூறினார்கள். பிறகு நான் அ  பக்ர்(ர ) அவர்களிடம் ெசன் , 
அ  பக்ேர, இவர்கள் உண்ைமயிேலேய அல்லாஹ்வின் தரல்லவா?' என்  
ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 'ஆம்; இைறத் தர் தான்" என்  சத்திய மார்க்கத்தி ம் 

ghfk;-3 54.epge;jidfs;

Visit: www.tamilislam.webs.com



நம் பைகவர்கள் அசத்திய மார்க்கத்தி ம் இல்ைலயா?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள், 'ஆம்" என்றார்கள். நான், 'அப்ப ெயன்றால் இைத ஒப் க் ெகாண்  நம் 
மார்க்கத்திற்கு நாம் ஏன் இழிைவச் ேசர்க்க ேவண் ம்?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள், 'நண்பேர! இைறத் தர், தம் இைறவ க்கு மா  ெசய்ய யா . அவேன 
அவர்க க்கு உதவக் கூ யவன். அவர்களின் சுவட்ைடேய நீங்கள் பின்பற் ங்கள். 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவர்கள் சத்திய வழியில் தான் இ க்கிறார்கள்" என்  
கூறினார்கள். நான், 'அவர்கள் நம்மிடம், 'நாம் இைறயில்லத்திற்குச் ெசன்  அைத 
வலம்வந்ேதாம்" என்  ெசால்லவில்ைலயா?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 
'ஆம்; (ெசான்னார்கள்.) ஆனால், 'நீங்கள் இந்த ஆண்ேட அங்கு ெசல் ர்கள்' என்  
உங்களிடம் ெசான்னார்களா?' என்  ேகட்டார்கள். நான், 'இல்ைல (அவர்கள் 
அவ்வா  ெசால்லவில்ைல)" என்  பதிலளித்ேதன். அதற்கு அவர்கள், 'நீங்கள் நிச்சயம் 
அங்கு ெசன்  இைறயில்லத்ைத வலம்வரத்தான் ேபாகிறீர்கள்" என்  கூறினார்கள்.  
 
(ஸுஹ்ாீ(ரஹ்) உமர்(ர ) ெதாடர்ந்  ெசான்னதாகக் கூ கிறார்கள்:)  
 
..நான் இப்ப  (அதி ப்தி டன் நபி(ஸல்) அவர்களிடம்) ேபசியதற்குப் பாிகாரமாக பல 
வணக்கங்கைளப் ாிந்ேதன். பிறகு, நபி(ஸல்) அவர்கள் ஒப்பந்தப் பத்திரத்ைத எ தி 
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த்த பின்  தம் ேதாழர்கைள ேநாக்கி, 'எ ந்  ெசன்  குர்பானி ெகா த் விட்  
தைல  கைளந்  ெகாள் ங்கள்" என்  உத்தரவிட்டார்கள். ஆனால், அவர்களில் 
ஒ வர் கூட எ ந்தி க்கவில்ைல. எனேவ, நபி(ஸல்) அவர்கள் ன்  ைற இவ்வா  
கூறினார்கள். இ ந் ம், அவர்களில் எவ ம் எ ந்தி க்காத காரணத்தால் (தம் 

ைணவியார்) உம்  ஸலமா(ர ) அவர்களிடம் ெசன்  மக்களிடமி ந்  தாம் சந்தித்த 
அதி ப்திைய( ம், அதனால் அவர்கள் தமக்குக் கீழ்ப்ப யாம ப்பைத ம்) 
ெசான்னார்கள். உடேன உம்  ஸலமா(ர ), 'இைறத் தர் அவர்கேள! தியாகப் 
பிராணிைய அ த் விட் த் தைல  கைளந்  ெகாள்ள ேவண் ம் என்பைத 
வி ம் கிறீர்களா? (நீங்கள் தியாகப் பிராணிகைள அ த்   கைளயப் 

றப்ப ங்கள். நீங்கள் (தியாகப் பிராணிகளான) குர்பானி ஒட்டகங்கைள 
அ த் விட்  உங்கள் நாவிதைர அைழத் , அவர் உங்கள் ையக் கைள ம் வைர 
அவர்களில் எவ ட ம் ஒ  வார்த்ைத ம் ேபசாதீர்கள்" என்  (ஆேலாசைன) 
கூறினார்கள். உடேன, நபி(ஸல்) அவர்கள் றப்பட்  ஒட்டகங்கைள குர்பானி 
ெகா த் விட் , தம் நாவிதைர அைழத் த் தைல ையக் கைளந்தார்கள். அ வைர 
அவர்களில் எவாிட ம் நபியவர்கள் ேபசவில்ைல. இவற்ைறக் கண்ட டன் மற்ற 
நபித்ேதாழர்க ம் எ ந்  ெசன்  தியாகப் பிராணிகைள அ த் , ஒ வர் மற்றவாின் 
தைல ையக் கைளயத் ெதாடங்கினார்கள். ஒ வர் மற்றவைர ெநாிசலால் சாக த்  
வி வார்கேளா எ ம் அளவிற்குப் ேபாட்  ேபாட் க் ெகாண்  (தியாகப் பிராணிகைள 
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அ க்க ம் கைளய ம்) ெசன்றனர். பிறகு (சமாதான ஒப்பந்தம் அம ல் இ ந்த 
கால கூட்டத்தில்) இைறநம்பிக்ைக ெகாண்ட ெபண்கள் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் 
வந்தனர். உடேன, 'இைற நம்பிக்ைகயாளர்கேள! இைற நம்பிக்ைக ெகாண்ட ெபண்கள் 
ஹிஜ்ரத் ெசய்  உங்களிடம் வந்தார்களாயின் (அவர்கள் நம்பிக்ைகயாளர்களா 
என்பைதச்) ேசாதித் ப் பா ங்கள். அவர்களின் நம்பிக்ைகயின் உண்ைம நிைலைய 
அல்லாஹ் தான் நன்கறிவான். ேம ம், அவர்கள் நம்பிக்ைகயாளர்கள் தான் என  
உங்க க்குத் ெதாிந் விட்டால் நிராகாிப்பாளர்களிடம் அவர்கைளத் தி ப்பி 
அ ப்பாதீர்கள். அவர்கள் நிராகாிப்பாளர்க க்கு (மைனவியராக இ க்க) 
அ மதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லர். நிராகாிப்பாளர்க ம் அவர்க க்கு (கணவர்களாக 
இ க்க) அ மதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லர். அவர்களின் (நிராகாிப்பாளர்களான) 
கணவன்மார்கள் அவர்க க்கு அளிந்தி ந்த மஹ்ைர அவர்க க்குத் தி ப்பிக் 
ெகா த்  வி ங்கள். ேம ம், அவர்கைளத் த மணம் ெசய்  ெகாள்வதில் உங்களின் 
மீ  எந்தக் குற்ற ம் இல்ைல; நீங்கள் அவர்க க்குாிய மஹ்ைர அவர்க க்குக் 
ெகா த் விட்டால். ேம ம், இைறவைன நிராகாித் விட்ட ெபண்கைள நீங்க ம் 

தி மண உறவில் ைவத் க் ெகாள்ளாதீர்கள்' என் ம் (தி க்குர்ஆன் 60:10) இந்த 

வசனத்ைத அல்லாஹ் அ ளினான். உடேன, உமர்(ர ), இைணைவக்கும் 
மார்க்கத்தி ந்த காலத்தில் தமக்கி ந்த இ மைனவிமார்கைள அன்  தலாக் 
(விவாகரத் ) ெசய் விட்டார்கள். அவ்வி வாில் ஒ வைர ஆவியா இப்  அபீ 
சுஃப்யான் அவர்க ம் மற்ெறா  வைர ஸஃப்வான் இப்  உமய்யா அவர்க ம் 
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மணந்தார்கள். பிறகு, நபி(ஸல்) அவர்கள் மதீனா க்குத் தி ம்பி வந்தார்கள். அப்ேபா  
குைறஷிகளில் ஒ வரான அ  பஸீர் என்பவர் ஸ் மாக இ க்கும் நிைலயில் 
(மதீனா க்கு வ ைக தந்தார். உடேன, அவைரத் ேத (ப் பி க்க) குைறஷிகள் இரண்  
ேபைர அ ப்பி ைவத்தனர். அவர்கள் (நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந் ), 'நீங்கள் 
எங்க க்குக் ெகா த்த உ தி ெமாழிைய நிைறேவற் ங்கள்" என்  ேகட்டனர். 
உடேன, அவைர அந்த இ வாிட ம் நபி(ஸல்) அவர்கள் ஒப்பைடத்தார்கள். அவர்கள் 
இ வ ம் அ  பஸீர் அவர்கைள அைழத் க் ெகாண்  ல்ஹுைலஃபாைவ 
அைடந்தனர். அவர்கள், தம் ேபாீச்சம் பழங்கைளத் தின் ெகாண்ேட (ஒ  மரத்த யில்) 
தங்கினார்கள். அ  பஸீர்(ர ) அவ்வி  நபர்களில் ஒ வாிடம், 'அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! இன்னாேன! உன் ைடய இந்த வாைள நான் மிக நல்லதாகக் 
காண்கிேறன்" என்றார். உடேன மற்ெறா வர் வாைள உ வி, 'ஆம், அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! இ  மிக நல்ல வாள்தான். நான் இைதப் பயன்ப த்திப் 
பார்த்தி க்கிேறன், மீண் ம் பயன்ப த்திப் பார்த்தி க்கிேறன்" என்றார். அ  பஸீர் 
அவர்கள், 'எனக்கு(அைத)க் காட் . அைத நான் பார்க்கிேறன்" என்  ேகட்  அவைரத் 
தன் வசத்தில் ெகாண்  வந்  (அந்த வாளால்) குத்திக் ெகான் விட்டார். மற்ெறா வர் 
விரண்ேடா  மதீனா வைர ெசன்றார்; ஓ க் ெகாண்ேட பள்ளிவாச க்குள் குந்தார். 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் அவைரக் கண்டேபா , 'இவர் ஏேதா பீதிேயற்ப த் ம் 
விஷயத்ைதக் கண்  விட் க்கிறார்" என்  கூறினார்கள். அவர் நபி(ஸல்) 
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அவர்களிடம் ெசன்  நின்றேபா , 'அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! என் சேகாதரர் 
ெகால்லப்பட் விட்டார். (நீங்கள் அ  பஸீைரத் த க்காவிட்டால்) நா ம் 
ெகால்லப்பட்  வி ேவன்" என்  கூறினார். உடேன அ  பஸீர் அவர்கள் வந் , 
'இைறத் தர் அவர்கேள! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அல்லாஹ் தங்கள் 
ெபா ப்ைப நிைறேவற்றிவிட்டான். தாங்கள் என்ைன அவர்களிடம் தி ப்பிய ப்பி 
விட்டீர்கள். பிறகு அல்லாஹ், என்ைன அவர்களிடமி ந்  காப்பாற்றிவிட்டான்" என்  
கூறினார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'இவாின் தாய்க்குக் ேக ண்டாகட் ம். உத பவர் 
எவராவ  இவ க்குக் கிைடத்தால் இவர் ேபார்த் தீைய ம ப ம் ட்  வி வார்" 
என்  கூறினார்கள். இைதச் ெசவி ற்ற டன் அ  பஸீர் அவர்கள், நபி(ஸல்) அவர்கள் 
தம்ைம (மீண் ம்) குைறஷிகளிடம் தி ப்பிய ப்பி வி வார்கள் என்பைதப் ாிந்  
ெகாண்  அங்கி ந்  தப்பிேயா  கடேலாரத்திற்குச் ெசன்றார்கள். சுைஹ ன் மகன் 
அ  ஜந்தல்(ர ) அவர்க ம் குைறஷிகளிடமி ந்  தப்பிேயா  அ  பஸீர் 
அவர்க டன் ேசர்ந்தார்கள். பிறகு, குைறஷிகளில் இஸ்லாத்ைதத் த வியவர் (தப்பிச் 
ெசன் ) அ  பஸீர் அவர்க டன் ேசர்ந்  ெகாள்ளத் ெதாடங்கினார். இ தியில், 
(சிறி  சிறிதாக இப்ப  இஸ்லாத்ைத ஏற்றவர்கள் மக்காவி ந்  தப்பிேயா  வந் ) 
ஒ  கு வினராக ஒன்  திரண் விட்டனர். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! ஷாம் 
நாட்ைட ேநாக்கி குைறஷிகளின் ஒ  (வியாபாரப்) பயணக் கு  றப்பட் ப்பதாகக் 
ேகள்விப்ப ம் ேபாெதல்லாம் அைத அவர்கள் இைடமறித்  அவர்கைளக் ெகான்ற 
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அவர்களின் ெசல்வங்கைள (வியாபாரப் ெபா ட்கைள)ப பறித் க் ெகாள்வைத 
வழக்கமாகக் ெகாண் ந்தார்கள். எனேவ, குைறஷிகள் (அ  பஸீ ம் அவாின் 
சகாக்க ம் தங்க க்குத் ெதால்ைல தராமல் இ க்க ேவண் ெமன் ) இ வ க்கும் 
ஆள ப்பி உத்தரவி ம்ப  அல்லாஹ்வின் ெபயரா ம் உற  ைறயின் ெபயரா ம் 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ேகட் த் த ப்பினார்கள். ேம ம், 'குைறஷிகளில், 

ஸ் மாக நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வ கிறவர் அச்சமின்றி இ க்கலாம் (அவைர 
எங்களிடம் தி ப்பிய ப்பி ேவண்டாம்)" என்  கூறிவிட்டனர். அப்ேபா தான் 
அல்லாஹ், 'அவேன மக்காவின் பள்ளத்தாக்கில் அவர்களின் ைககள் உங்க க்ெகதிராக 
உயர்வைத ம் த த் விட்டான்; அப்ேபா  அவர்களின் மீ  உங்க க்கு 
ெவற்றிைய ம் ெகா த்தான். ேம ம், நீங்கள் ெசய்  ெகாண் ந்த யாவற்ைற ம் 
அல்லாஹ் பார்த் க் ெகாண் ந்தான்... இைற ம ப்பாளர்கள், தங்கள் உள்ளங்களில் 
ைவராக்கியத்ைத (அஞ்ஞான கால டச் சிந்தைனைய) ஏற்ப த்தியேபா  அல்லாஹ், 
தன் தர் மீ ம் நம்பிக்ைகயாளர்களின் மீ ம் நிம்மதிைய இறக்கிய ளினான். ேம ம், 
நம்பிக்ைகயாளர்கைள இைறவாக்ைகப் ேபணி நடப்ேபாராய் ஆக்கினான். அவர்கள் 
தாம் அதற்கு மிக ம் அ கைத ைடேயாரா ம் உாிைம ைடேயாரா ம் இ ந்தனர். 
அல்லாஹ் ஒவ்ெவான்ைற ம் நன்கறிந்தவனாக இ க்கிறான்' என் ம் (தி க்குர்ஆன் 

48:24-26) வசனத்ைத அ ளினான்.  
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இைறம ப்பாளர்கள்,  

 
54, எண் 2733  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
மக்காவி ந்  ஹிஜ்ரத் ெசய்  வ ம் ெபண்கைள (அவர்கள் இைற 
நம்பிக்ைக ைடயவர்கள் தாமா) என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் ேசாதித்  
வந்தார்கள். இைணைவப்பவர்களின் மைனவிமார்களில் யாெரல்லாம் ஹிஜ்ரத் ெசய்  
வந்தார்கேளா அவர்க க்காக, அவர்களின் கணவன்மார்கள் ெசலவிட்ட (மஹ்ர்) 
ெதாைககைள அவர்களிடேம தி ப்பிக் ெகா த்  வி ம்ப ம், நிராகாிக்கும் 
ெபண்க டன் தி மணம் பந்தம் ைவத்தி க்கக் கூடா  என் ம் அல்லாஹ் (குர்ஆனில் 
சட்டம் அ ளி) ஸ் ம்க க்குக் கட்டைளயிட்டேபா , உமர்(ர ), அ  உமய்யாவின் 
மகள் காீபாைவ ம், ஜர்வல் அல் குஸாயீயின் மகைள ம் (அவர்கள் 
நிராகாிப்பவர்களாக இ ந்த காரணத்தால்) தலாக் ெசய் விட்டார்கள். எனேவ, 
காீபாைவ ஆவியா இப்  அபீ சுஃப்யா ம் மற்ெறா த்திைய (ஜர்வ ன் மகைள) 
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அ  ஜஹ் ம் மணந்தார்கள். ஸ் ம்கள் தங்கள் மைனவிமார்க க்குச் 
ெசலவிட்டவற்ைற (மஹ்ர் ெதாைகைய) தி ப்பிச் ெச த் வதற்கு ஒப் க் ெகாள்ள 
நிராகாிப்பவர்கள் ம த்தேபா , 'இைறநிராகாிப்பாளர்களான உங்கள் 
மைனவிமார்(கள் நிராகாிப்பாளர்களிடம் ெசன்  அவர்களின் மைனவிகளாம் 
விட் க்கும் பட்சத்தில் அவர்)க க்கு நீங்கள் ெகா த்தி ந்த மஹ்ாில் சிறிதள  அந்த 
நிராகாிப்பாளர்களிடமி ந்  உங்க க்குக் கிைடக்க வில்ைலயாயின், பின்னர் 
உங்க க்குப் ேபார்ச் ெசல்வங்கள் கிைடக்கும்ேபா  உங்களில் யா ைடய 
மைனவிமார்கள் அங்ேக ெசன்றார்கேளா (அவர்களின்) அந்தக் கணவன்மார்க க்கு 
அவர்கள் வழங்கிய மஹ் க்குச் சமமான ெதாைகையக் ெகா த்  வி ங்கள்" 

(தி க்குர்ஆன் 60:11) என் ம் வசனத்ைத அல்லாஹ் அ ளினான். ஹிஜ்ரத் ெசய்  
வந்த (இைறநம்பிக்ைக ெகாண்ட) ெபண்களில் எவ ேம அதன் பின்னர் இஸ்லாத்ைத 
நிராகாித்  (மதம் மாறிச்) ெசன்றதாக நாங்கள் அறியவில்ைல. சமாதான 
உடன்ப க்ைகக் காலத்தில் அ  பஸீர் இப்  உைசத் அஸ் ஸகஃபீ அவர்கள் 
இைறநம்பிக்ைக ெகாண் , ஹிஜ்ரத் ெசய்தவராக நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந்ததாக ம் 
(குைறஷித் தைலவர்) அக்னஸ் இப்  ஷுைரக் என்பவர் அ  பஸீைர (மக்கா க்குத்) 
தி ப்பிய ப் ம் ப  ேகட் , நபி(ஸல்) அவர்க க்கு (க தம்) எ தியதாக ம் 
எங்க க்குச் ெசய்தி எட் ற் .".. என்  ஹதீஸ் வைத ம் ெசான்னார்கள்.  
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54, எண் 2734  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ வர் இஸ்ரேவலர்களில் ஒ வாிடம் தனக்கு ஆயிரம் தீனார்கள் கடன் த ம்ப  
ேகட்டதாகவிம் அந்த இஸ்ரேவல ம் காலக் ெக ைவக் குறிப்பிட்  (அதற்குள் தி ப்பிச் 
ெச த்தி விட ேவண் ெமன்  நிபந்தைனயிட் ) அைத அவ க்குக் ெகா த்ததாக ம் 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், கூறினார்கள்.  
 
இப்  உமர்(ர ) மற் ம் அதாஉ(ரஹ்) ஆகிய இ வ ம், 'கடன் ெகா ப்பவர் கடைனத் 
தி ப்பிச் ெச த்த காலக் ெக ைவக் குறிப்பிட்டால் அ  ெசல் ம்" என்  
கூ கிறார்கள்.  

 
54, எண் 2735  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
பாீரா, தன் ைடய வி தைலப் பத்திரத்தின் ெதாைகையச் ெச த்த (உதவி ேத ) 
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என்னிடம் வந்தார். நான், 'நீ வி ம்பினால் உன் எஜமானர்க க்கு ( த் 
ெதாைகைய ம்) நான் ெச த்தி வி கிேறன். ஆனால், உன் வாாிசுாிைம எனக்ேக 
உாியதாம் விட ேவண் ம்" என்  கூறிேனன். இைறத் தர் வந்தேபா  நான் இைத 
அவர்களிடம் கூறிேனன். அவர்கள், 'அவைர வாங்கி வி தைல ெசய்  வி . ஏெனனில், 
வாாிசுாிைம வி தைல ெசய்தவ க்ேக உாிய " என்  கூறினார்கள். பிறகு 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் உைரேமைடயின் மீ  நின்  (உைர நிகழ்த்தலானார்கள்;) 
'மக்கள் சில க்கு என்ன ேநர்ந் விட்ட ? இைறச் சட்டத்தில் இல்லாத நிபந்தைனகைள 
விதிக்கிறார்கேள! இைறச் சட்டத்தில் இல்லாத நிபந்தைனகைள விதிக்கிறவ க்கு 
அதற்கான (அைத நிைறேவற்றக் ேகா ம்) உாிைம இல்ைல; அவர்  ைற 
நிபந்தைன விதித்தா ம் சாிேய" என்  கூறினார்கள்.  

 
54, எண் 2736  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
அல்லாஹ் க்கு றில் ஒன்  ேபாக ெதாண் ற்ெறான்ப  தி ப்ெபயர்கள் உள்ளன. 
அவற்ைற அறிந்  (அதன் மீ  நம்பிக்ைக ைவத்  அைத நிைனவில்) ெகாள்பவர் 
ெசார்க்கத்தில் ைழவார்.  
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என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
54, எண் 2737  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(என் தந்ைத) உமர் இப்  கத்தாப்(ர ) ைகயில் ைகபாில் ('◌ஃதம்◌ஃக்' என் ம்) ஒ  
நிலத்ைதப் ெபற்றி ந்தார்கள். அதன் விஷயத்தில் ஆேலாசைன ெப வதற்காக 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்றார்கள். 'இைறத் தர் அவர்கேள! நான் ைகபாில் ஒ  
நிலத்ைதப் ெபற் ள்ேளன். அைதவிடச் சிறந்த ஒ  ெசல்வத்ைத (இ வைர) நான் 
அைடந்தேதயில்ைல. எனேவ, அைத நான் என்ன ெசய்யேவண் ம் என்  தாங்கள் 
கட்டைளயி கிறீர்கள்?' என்  ேகட்டார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நீங்கள் வி ம்பினால் 
அந்த நிலத்ைத நீங்கேள ைவத் க் ெகாண்  அதன் விைளச்சைல தர்மம் ெசய் ங்கள்' 
என்  கூறினார்கள். அவ்வாேற உமர்(ர ) அவர்க ம் 'அைத (எவ க்கும்) விற்கக் 
கூடா ; அன்பளிப்பாக வழங்கக் கூடா ; வாாிசுச் ெசாத்தாக ம் எவ க்கும் அைத 
வழங்கக் கூடா ' என்ற நிபந்தைனகைள விதித்  அறக்ெகாைடயாக (வக்◌ஃபாக) 
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வழங்கினார்கள். அ(தன் வ மானத்)ைத ஏைழக க்கும், உறவினர்க க்கும், 
அ ைமகைள வி தைல ெசய்வதற்கும், அல்லாஹ்வின் பாைதயி ம், வழிப் 
ேபாக்கர்க க்கும், வி ந்தினர்க க்கும் தர்மம் ெசய்தார்கள். அைதப் பராமாிக்கப் 
ெபா ப்ேபற்றி ப்பவர், அதி ந்  நியாயமான அளவில் உண்பதி ம் (அதி ந்  
எ த் த் தனக்ெகன் ) ேசகாித்  ைவக்காமல், படாேடாபமாகச் ெசலவிடாமல் 
பிற க்கு உணவளிப்பதி ம் குற்றமில்ைல (என் ம் எ தி ைவத்தார்கள்.)  

 

மரண சாசனங்கள்

 
55, எண் 2738  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
(மரண சாசனம் ெசய்ய) ஏேத ம் ஒ  ெபா ைளப் ெபற்றி க்கும் எந்த ஒ  

ஸ் க்கும் அவர் தன் ைடய மரண சாசனத்ைத எ தித் தன்னிடம் 
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ைவத்தி க்காமல் இரண்  இர கள் கூட கழிப்பதற்கு அ மதியில்ைல.  
 
என அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இப்  உமர்(ர ) அவர்களிடமி ந்  அம்ர் இப்  தீனார்(ரஹ்) அவர்க ம் இவ்வாேற 
அறிவித்தார்கள்.  

 
55, எண் 2739  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அல்லாஹ்வின் த ைடய ைணவியார் ஜுைவாிய்யா பின்த்  ஹாாிஸ்(ர ) 
அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் தங்களின் மரணத்தின்ேபா  திர்ஹைமேயா, 
தீனாைரேயா (ெவள்ளி நாணயத்ைதேயா, ெபாற்காைசேயா), அ ைமையேயா, 
அ ைமப் ெபண்ைணேயா, ேவ  எைத ேமாவிட் ச் ெசல்லவில்ைல. தம் ெவள்ைளக் 
ேகாேவ க் க ைதைய ம், தம் ஆ தங்கைள ம், தர்மமாக ஆக்கி விட் ந்த ஒ  
நிலத்ைத ம் தவிர.  
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55, எண் 2740  3, அத்தியாயம்பாகம்  

தல்ஹா இப்  ஸர்ாிஃப்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
நான் அப் ல்லாஹ் இப்  அபீ அவ்◌ஃபா(ர ) அவர்களிடம், 'நபி(ஸல்) அவர்கள் 
வ ய்யத் - மரண சாசனம் ெசய்தார்களா?' என்  ேகட்ேடன். அவர்கள், 'இல்ைல" 
என்  பதிலளித்தார்கள். நான், 'அப்ப ெயன்றால் மக்களின் மீ  வ ய்யத் - மரண 
சாசனம் ெசய்வ  எப்ப க் கடைமயாக்கப்பட்ட ? அல்ல  மரண சாசனம் 
ெசய்யேவண் ெமன்  மக்க க்கு எப்ப க் கட்டைளயிடப்பட்ட ?' என்  ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர், 'அல்லாஹ்வின் ேவதத்தின்ப  ெசயல்ப மா  நபி(ஸல்) அவர்கள் 
உபேதசம் ெசய்தார்கள்" என்  பதிலளித்தார்கள்.  

 
55, எண் 2741  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அஸ்வத்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
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ஆயிஷா(ர ) அவர்களிடம் மக்கள், 'நபி(ஸல்) அவர்கள் (தமக்குப் பின் ஆட்சித் 
தைலைம ஏற்கும்ப ) அலீ(ர ) அவர்களிடம் இ தி வி ப்பம் (வ ய்யத்) 
ெதாிவித் விட் ச் ெசன்றார்கள். (என்  ேகள்விப்ப கிேறாேம)" என்றார்கள். அதற்கு 
ஆயிஷா(ர ), 'நபி(ஸல்) அவர்கள் எப்ேபா  அவ க்கு வ ய்யத் ெசய்தார்கள்? 
(நபி(ஸல்) அவர்கள் மரணப் ப க்ைகயில் இ ந்த ேபா ) நான் தாேன அவர்கைள என் 
ெநஞ்ேசா  ேசர்த்  அைணத் க் ெகாண் ந்ேதன். அவர்கள் ைகயலம் ம் கிண்ணம் 
ெகாண்  வ ம்ப க் ேகட்டார்கள். பிறகு என் ம யில் ர்ச்ைச ற்  சாிந்தார்கள். 
நான் அவர்கள் இறந் விட்டார்கள் என்பைதக் கூட உணரவில்ைல. அவ்வாறி க்க, 
அவர்கள் எப்ேபா  அவாிடம் (ஆட்சிப் ெபா ப்ேபற்கும்ப ) வ ய்யத் ெசய்தி க்க 

ம்?' என்  ேகட்டார்கள்.  

 
55, எண் 2742  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஸஅத் இப்  அபீ வக்காஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
மக்காவில் (ேநா ற் ) இ ந்த என்ைன நபி(ஸல்) அவர்கள் (தம் ஹஜ்ஜின் ேபா ) நலம் 
விசாாித்  வந்தார்கள். நான் றந்  வந்த மியில் (மக்காவில்) மரணிப்பைத நான் 
வி ம்பவில்ைல. (மக்காவிேலேய மரணித் விட்ட மற்ெறா வரான) 'அஃப்ராவின் 
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தல்(வர் ஸஅத்பின் கவ்லா என்ப)வ க்கு அல்லாஹ் க ைண ாிவானாக!' என்  
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 'இைறத் தர் அவர்கேள! என் ெசல்வம் 

வைத ம் நான் மரணசாசனம் ெசய்  விடட் மா?' என்  ேகட்ேடன். அவர்கள், 
'ேவண்டாம்" என்  கூறினார்கள். நான், 'அப்ப ெயன்றால் (என் ெசல்வத்தில்) பாதிைய 
மரண சாசனம் ெசய்  விடட் மா?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கும், 'ேவண்டாம்" என்ேற 
பதிலளித்தார்கள். நான், ' ன்றிெலா  பங்ைக(யாவ  மரண சாசனம் ெசய்  
விடட் மா?)" என்  ேகட்ேடன். அவர்கள், ' ன்றிெலா  பங்கா? ன்றிெலா  பங்ேக 
அதிகம் தான். நீங்கள் உங்கள் வாாிசுகைளத் தன்னிைற ைடயவர்களாகவிட் ச் 
ெசல்வ , அவர்கைள மக்களிடம் ைகேயந் ம்ப  ஏைழகளாகவிட் ச் ெசல்வைத விட 
நல்லதாகும். நீங்கள் ெசய்த (நல்ல) ெசல  எ வாயி ம் த மேமயாகும். நீங்கள் 
உங்கள் மைனவியின் வாயில் இ கிற ஒ  கவளம் (உண ) கூட (த மேமயாகும்.) 
ேம ம், உங்க க்கு அல்லாஹ் நீண்ட ஆ ைளத் த வான். உங்கள் வாயிலாக மக்கள் 
சிலர் பயனைடவார்கள். மற்ற (தீயவர்) சிலர் உங்களால் இழப் க்குள்ளாவார்கள்" 
என்  கூறினார்கள். அன்  அவ க்கு ஒ  மகைளத் தவிர ேவ  (ேநர  வாாிசுகள்) 
யா ம் இ க்கவில்ைல.  
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55, எண் 2743  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
மக்கள் (தம் மரண சாசனங்கைள) நான்கிெலா  பாகமாகக் குைறத் க் ெகாண்டால் 
நன்றாயி க்கும். ஏெனனில், இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், ' ன்றிெலா  பங்கா? 

ன்றிெலா  பங்கும் அதிகம் தான்" என்  கூறினார்கள்.  

 
55, எண் 2744  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஸஅத் இப்  அபீ வக்காஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(இ தி ஹஜ்ஜின்ேபா  மக்காவில்) நான் ேநா ற்  விட்ேடன். நபி(ஸல்) அவர்கள் 
என்ைன நலம் விசாாிக்க வ ைக தந்தார்கள். நான், 'இைறத் தர் அவர்கேள! என் 
கால்சுவ களின் வழிேய என்ைனத் தி ப்பிய ப்பி விடாமல் (பைழய மார்க்கத்திற்ேக 
தி ம்பிச் ெசல் ம்ப  ெசய்  விடாமல்) இ க்கும்ப  அல்லாஹ்விடம் 
பிரார்த்தி ங்கள்" என்  ெசான்ேனன். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அல்லாஹ் உங்க க்கு 
நீண்ட ஆ ைளத் தந் , உங்களால் மக்கள் சில க்குப் பயன் த வான்" என்  
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கூறினார்கள். 'நான் மரண சாசனம் ெசய்ய வி ம் கிேறன். எனக்கி ப்பெதல்லாம் ஒ  
மகள் தான். (என் ெசாத்தில்) பாதி பாகத்ைத (நற்காாியங்க க்காக) மரண சாசனம் 
ெசய்  விடட் மா?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 'பாதி அதிகம் தான்" என்  
கூறினார்கள். நான் 'அப்ப ெயன்றால் ன்றிெலா  பங்கு?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள், ' ன்றிெலா  பங்கா? ன்றிெலா  பங்கும் அதிகம் தான்-- அல்ல  
ெபாிய  தான்" என்  கூறினார்கள்.  
 
எனேவ, மக்கள் ன்றிெலா  பங்ைக மரண சாசனம் ெசய்தார்கள். அ  ெசல் ம் 
என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் தீர்ப்பளித்தார்கள்.  

 
55, எண் 2745  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
உத்பா இப்  அபீ வக்காஸ் தம் சேகாதரர் ஸஅத் இப்  அபீ வக்காஸ்(ர ) 
அவர்களிடம், 'ஸம்ஆவின் அ ைமப் ெபண் ைடய மகன் எனக்குப் பிறந்தவன். 
அவைன நீ பி த்  ைவத் க் ெகாள்" என்  உ திெமாழி வாங்கியி ந்தார். மக்காைவ 
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ெவற்றி ெகாண்ட ஆண் ல் ஸஅத்(ர ) அவைனப் பி த்தார்கள். அப்ேபா  அவர்கள், 
'(இவன் என்) சேகாதராின் மகன். என் சேகாதரர் இவைன அைழத்  வ ம்ப  
என்னிடம் உ தி ெமாழி வாங்கி ள்ளார்" என்  கூறினார். ஸம்ஆவின் மகன் 
அப் (ர ) எ ந் , 'இவன் என் சேகாதரன். என் தந்ைதயின் அ ைமப் ெபண் ைடய 
மகன். அவாின் ப க்ைகயில் (அவாின் ஆதிக்கத்தில் இவ ைடய தாய் இ ந்த ேபா ) 
பிறந்தவன்" என்  கூறினார். இ வ ம் இைறத் தர்(ஸல்) அவர்களிடம் (தீர்ப் க் 
ேகட் ) ெசன்றனர். ஸஅத்(ர ), 'இைறத் தர் அவர்கேள! இவன் என் சேகாதரன் 
மகன். அவர் இவைன அைழத்  வ ம்ப  என்னிடம் உ திெமாழி வாங்கியி ந்தார்" 
என்  கூற அப்  இப்  ஸம்ஆ(ர ), 'இவன் என் சேகாதரன். என் தந்ைதயின் 
அ ைமப் ெபண் க்குப் பிறந்தவன்" என்  கூறினார். இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 
'அப்  இப்  ஸம்ஆேவ! அவன் உனக்ேக ாியவன். ஏெனனில், (சட்டப்ப ) தாய் 
யா ைடய ஆதிக்கத்தில் இ க்கிறாேளா அவ க்ேக குழந்ைத உாியதாகும். விபசாரம் 
ெசய்தவ க்கு இழப்  தான் உாிய " என்  கூறினார்கள். பிறகு (தம் மைனவி ம்) 
ஸம்ஆவின் மக மான சவ்தா(ர ) அவர்களிடம், 'இவனிடமி ந்  நீ உன்ைனத் 
திைரயிட்  (மைறத் )க் ெகாள்" என்  கூறினார்கள். அவன் ேதாற்றத்தில் உத்பாைவப் 
ேபான்ேற இ ந்தைதக் கண்டதால் தான் நபி(ஸல்) அவர்கள் இப்ப க் கூறினார்கள். 
(அதன் பிறகு) அந்த மனிதர் மரணிக்கும் வைர) அன்ைன சவ்தா(ர ) அவர்கைளப் 
பார்க்கவில்ைல.  
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55, எண் 2746  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 

தன் ஒ வன் சி மி ஒ த்தியின் தைலைய இரண்  கற்க க்கிைடேய ைவத்  
நசுக்கிவிட்டான். அச்சி மியிடம், 'உன்ைன இப்ப ச் ெசய்த  யார்? இன்னாரா? 
இன்னாரா?' என்  ஒவ்ெவா  ெபயராகச் ெசால் க் ேகட்கப்பட்ட . இ தியில், அந்த 

த ைடய ெபயர் ெசால்லப்பட்ட டன் ('அவன்தான் இப்ப ச் ெசய்தான்' என் ) 
அச்சி மி தன் தைலயால் ைசைக ெசய்தாள். உடேன அந்த தன் ெகாண்  
வரப்பட்டான். அவன் தன் குற்றத்ைத ஒப் க் ெகாள் ம்வைர ெதாடர்ந்  
விசாாிக்கப்பட்டான். அவன் ஒப் க் ெகாண்ட டன் நபி(ஸல்) அவர்கள் அவ ைடய 
தைலையக் கல்லால் நசுக்கும்ப  உத்தரவிட, அவ்வாேற அவ ைடய தைல 
நசுக்கப்பட்ட .  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  55, எண் 2747  
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இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(ெதாடக்கக் காலத்தில்) ெசாத்  பிள்ைளக்குாியதாக ம் மரண சாசனம் 
தாய்தந்ைதக்குாியதாக ம் இ ந்த . தான் வி ம்பியைத அதி ந்  அல்லாஹ் 
மாற்றிவிட்டான். இரண்  ெபண்களின் பங்குக்குச் சமமானைத ஆ க்கு (அவ ைடய 
பங்காக) நிர்ணயித்தான். தாய் தந்ைதயாில் ஒவ்ெவா வ க்கும் ஆறில் ஒ  பங்ைக 
நிர்ணயித்தான். மைனவிக்கு எட் ல் ஒ  பங்ைக ம், நான்கில் ஒ  பங்ைக ம் 
கணவ க்குப் பாதிைய ம் நான்கில் ஒ  பங்ைக ம் நிர்ணயித்தான்.  

 
55, எண் 2748  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ வர் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந் , 'இைறத் தர் அவர்கேள! த மத்தில் சிறந்த  
எ ?' என்  ேகட்டார். 'நீங்கள் ஆேராக்கிய ள்ளவராக ம், ெபா ளாைச 
ெகாண்டவராக ம் ெசல்வந்தராக வி ம்பிய வண்ணம் வ ைமைய அஞ்சியவராக ம் 
இ க்கும்ேபா  தர்மம் ெசய்வேத சிறந்த தர்மம் ஆகும். உன் உயிர் ெதாண்ைடக் 
குழிைய அைடந்  விட் க்க, 'இன்னா க்கு இவ்வள  ெகா ங்கள்; இன்னா க்கு 
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இவ்வள  ெகா ங்கள்" என்  ெசால் ம் (ேநரம் வ ம்) வைர த மம் ெசய்வைதத் 
தள்ளிப் ேபாடாேத. (உன் மரணம் ெந ங்கி வி ம்) அந்த ேநரத்திேலா அ  
இன்னா க்கு (உன் வாாிசுக க்கு) உாியதாய் ஆம் விட் க்கும்" என்  நபி(ஸல்) 
அவர்கள் பதிலளித்தார்கள்.  

 
55, எண் 2749  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
நயவஞ்சகனின் அைடயாளங்கள் ன்றாகும். (அைவயாவன:) அவன் ேபசும்ேபா  
ெபாய் ேபசுவான்; அவனிடம் நம்பி எைத ம் ஒப்பைடத்தால் (அதில்) ேமாச  
ெசய்வான்; வாக்களித்தால் அதற்கு மா  ெசய்வான்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  55, எண் 2750  
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ஹகீம் இப்  ஹிஸாம்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் இைறத் தர்(ஸல்) அவர்களிடம் (த மம்) ேகட்ேடன். அவர்கள் ெகா த்தார்கள். 
பிறகும் நபி அவர்களிடம் ேகட்ேடன். அவர்கள் ெகா த்தார்கள். பிறகு என்னிடம், 
'ஹகீேம! இச்ெசல்வம் பசுைமயான ம் இனிைமயான ம் ஆகும். இைத தாராள 
மனத் டன் (ேபராைசயின்றி) எ த் க் ெகாள்கிறவ க்கு இதில் அ ள் வளம் (பரக்கத்) 
வழங்கப்ப கிற . இைதப் ேபராைச டன் எ த் க் ெகாள்கிறவ க்கு இதில் பாக்கியம் 
வழங்கப்ப கிற . இைதப் ேபராைச டன் எ த் க் ெகாள்கிறவ க்கு இதில் பாக்கியம் 
வழங்கப்ப வதில்ைல. அவர் உண்ட பின் ம் வயி  நிரம்பாதவைரப் ேபான்றவராவார். 
ேமல் ைக, கீழ்க் ைகைய விடச் சிறந்ததாகும்" என்  கூறினார்கள். நான், 'இைறத் தர் 
அவர்கேள! சத்திய மார்க்கத் டன் தங்கைள அ ப்பியவன் மீ  ஆைணயாக! 
தங்க க்குப் பின் எவாிட ம் எைத ம் நான் (இந்த) உலைகவிட் ப் பிாி ம் வைர 
ேகட்க மாட்ேடன்" என்  கூறிேனன்.  
 
அறிவிப்பாளர் உர்வா இப்  ஸுைபர்(ரஹ்) கூறினார்:  
 
ஹகீம் இப்  ஹிஸாம்(ர ) அவர்கைள அ  பக்ர்(ர ) அன்பளிப் த் த வதற்காக 
அைழத்தார்கள். அவர்களிடமி ந்  எைத ம் ஏற் க் ெகாள்ள அவர் ம த் விட்டார். 
பிறகு, உமர்(ர ) அவ க்கு (அன்பளிப் கள் சிலவற்ைறக்) ெகா ப்பதற்காக 
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அைழத்தார்கள். அைத ம் ஏற்க அவர் ம த் விட்டார். எனேவ, உமர்(ர ) 
(மக்களிைடேய), ' ஸ் ம்கேள! இந்த (◌ஃபய்உ எ ம்) ெவற்றிச் ெசல்வங்களி ந்  
அல்லாஹ் ஒ க்கிய அவாின் உாிைமைய அவ க்குப் பங்கிட் க் ெகா த்ேதன். 
ஆனால், அைத எ த் க் ெகாள்ள அவர் ம த் விட்டார்' என்  
அறிவித் விட்டார்கள். நபி(ஸல்) அவர்க க்குப் பிறகு எந்த மனிதாிட ம், ஹகீம் 
இப்  ஹிஸாம்(ர ), தாம் மரணிக்கும் வைர (எ ம்) ேகட்கவில்ைல. அல்லாஹ் 
அவாின் மீ  க ைண ாிவானாக!  

 
55, எண் 2751  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
உங்களில் ஒவ்ெவா வ ம் ெபா ப்பாளிேய. அவரவர் தத்தம் ெபா ப்பி ள்ளைவ 
பற்றி விசாாிக்கப்ப வார். ஆட்சித் தைலவ ம் ெபா ப்பாளியாவார். தம் கு மக்கள் 
குறித்  அவர் விசாாிக்கப்ப வார். ஆண், தன் ட்டார் விஷயத்தில் 
ெபா ப்பாளியாவான். தன் ெபா ப்பி ள்ள ட்டாைரக் குறித்  அவன் 
விசாாிக்கப்ப வான். ஒ  ெபண், தன் கணவனின் ட் ற்குப் ெபா ப்பாளியாவாள். 
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தன் ெபா ப்பி ள்ள ( ட் ) விவகாரங்கள் குறித்  அவள் விசாாிக்கப்ப வாள். 
பணியாள் தன் எஜமானின் ெசல்வத்திற்குப் ெபா ப்பாளனாவான். தன் 
ெபா ப்பி ள்ள (எஜமானின்) ெசல்வத்ைதக் குறித்  அவன் விசாாிக்கப்ப வான்.  
 
ேம ம், 'ஓர் ஆண் மகன் தன் தந்iயின் ெசல்வத்திற்குப் ெபா ப்பாளியாவான்" என் ம் 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என எண் கிேறன்.  
 
என உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
55, எண் 2752  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் அ  தல்ஹா(ர ) அவர்களிடம், 'நீ அைத (உன் ேதாட்டத்ைத) உன் 
உறவினர்களிைடேய பங்கிட் க் ெகா த்  வி வைத நான் ெபா த்தமானதாகக் 
க கிேறன்" என்  கூறினார்கள். அதற்கு அ  தல்ஹா(ர ), 'அவ்வாேற ெசய்கிேறன், 
இைறத் தர் அவர்கேள!" என்  கூறிவிட் , தன் ைடய (ெந ங்கிய) 
உறவினர்களிைடேய ம் தன் தந்ைதயின் உடன் பிறந்தார் மக்களிைடேய ம் 
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பங்கிட் விட்டார்.  
 
"(நபிேய!) நீங்கள் உங்கள் ெந ங்கிய உறவினர்கைள அச்சு த்தி எச்சாி ங்கள்' 
என் ம் (தி க்குர்ஆன் இைறவசனம் அ ளப்பட்டேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ப  
◌ஃபிஹ்  கு ம்பத்தாேர! ப  அதீேய!" என்  குைறஷிக் குலத்தாாின் ெப ம் ெப ம் 
(ம்ைளயினர்) கு ம்பத்தினைர ேநாக்கி அைழக்கலானார்கள்" என்  இப்  
அப்பாஸ்(ர ) கூறினார்.  
 

"இந்த (தி க்குர்ஆன் 26:214) இைறவசனம் அ ளப்பட்டேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள், 

'குைறஷிக் குலத்தாேர!' என்  அைழத் , (இஸ்லாமியச் ெசய்திைய எ த் ைரத் ) 
எச்சாித்தார்கள்' என்  அ  ஹுைரரா(ர ) கூறினார்.  

 
55, எண் 2753  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"உங்கள் ெந ங்கிய உறவினர்கைள அச்சு த்தி எச்சாி ங்கள்" என் ம் (தி க்குர்ஆன் 
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26:214) இைறவசனத்ைத அல்லாஹ் அ ளிய ெபா  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 

எ ந்  நின் , 'குைறஷிக் குலத்தாேர!" என்ேறா அ  ேபான்ற ஒ  ெசால்ைலேயா கூறி 
(அைழத் ), 'ஓாிைற வணக்கத்ைத ம், நற்ெசயல்கைள ம் விைலயாகத் தந்  
உங்க க்கு (நரக ெந ப்பி ந் ) வி தைல வாங்கிக் ெகாள் ங்கள். அல்லாஹ்வின் 
தண்டைனயி ந்  சிறிதள ம் உங்கைளக் காப்பாற்ற என்னால் யா . அப்  
மனாஃபின் மக்கேள! உங்கைள அல்லாஹ்வின் தண்டைனயி ந்  என்னால் 
சிறிதள ம் காப்பாற்ற யா . அப் ல் த்த பின் மகன் அப்பாேஸ! உங்கைள 
அல்லாஹ்வின் தண்டைனயி ந்  என்னால் சிறிதள ம் காப்பாற்ற யா . 
அல்லாஹ்வின் த ைடய அத்ைத(மாமி) ஸஃபிய்யாேவ! உங்கைள அல்லாஹ்வின் 
தண்டைனயி ந்  என்னால் சிறிதள ம் காப்பாற்ற யா . ஹம்மதின் மகள் 
◌ஃபாத்திமாேவ! என் ெசல்வத்தி ந்  நீ வி ம்பியைதக் ேகள் (த கிேறன்). 
(ஆனால்,) அல்லாஹ்வின் தண்டைனயி ந்  என்னால் சிறிதள ம் உன்ைன 
காப்பாற்ற யா " என்  கூறினார்கள்.  
 
இேத ேபான்ற ஓர் அறிவிப்ைப இப்  ஷிஹாப்(ரஹ்) வழியாக அஸ்பஃக்(ரஹ்) 
அறிவித்தார்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  55, எண் 2754  
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அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் தியாக ஒட்டகத்ைத ஓட் க் ெகாண்  வந்த ஒ  மனிதைரக் கண் , 
'அதில் நீ ஏறிக் ெகாள்" என்  கூறினார்கள். அதற்கு அவர், 'இைறத் தர் அவர்கேள! 
இ  குர்பானி ெகா ப்பதற்கான ஒட்டகம்" என்  கூறினார். (இவ்விதம் ன்  ைற 
தி ம்பத் தி ம்பக் கூறி ம் அவர் அதில் ஏறவில்ைல.) (எனேவ) நான்காவ  ைறயில், 
'உனக்குக் ேக ண்டாகட் ம். அல்ல  அல்லாஹ் உனக்குக் க ைண ாியட் ம். அதில் 
நீ ஏறிக் ெகாள்" என்  கூறினார்கள்.  

 
55, எண் 2755  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள், ஒ வர் குர்பானி ஒட்டகம் ஒன்ைற ஓட் க் ெகாண்  வ வைதக் 
கண்டார்கள். உடேன அவாிடம், 'அதில் நீ ஏறிக் ெகாள்" என்  கூறினார்கள். அவர், 
'இைறத் தர் அவர்கேள! இ  குர்பானி (ெகா க்கப்பட்ட ள்ள) ஒட்டகம்" என்  
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கூறினார். நபி(ஸல்) அவர்கள் இரண்டாவ  ைறயிேலா ன்றாவ  ைறயிேலா 
(கூ ம் ேபா ), 'அழிந்  ேபாவாய்! அதில் ஏறிக் ெகாள்" என்  கூறினார்கள்.  

 
55, எண் 2756  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஸஅத் இப்  உபாதா அவர்கள் ெவளிேய ெசன்றி ந்தேபா  அவாின் தாயார் 
இறந் விட்டார். அப்ேபா  அவர் நபி(ஸல்) அவர்களிடம், 'இைறத் தர் அவர்கேள! 
என் தாயார் நான் ெவளிேய ெசன்றி ந்தேபா  மரணமைடந் விட்டார். நான் அவர் 
சார்பாக த மம் ஏ ம் ெசய்தால் அ  அவ க்குப் பயனளிக்குமா?' என்  ேகட்டார். 
நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ஆம் (பயனளிக்கும்)" என்  பதிலளித்தார்கள். இைதக் ேகட்ட 
ஸஅத்(ர ), 'நான் என் ைடய மிக்ராஃப் எ ம் ேதாட்டத்ைத என் தாயார் சார்பாக 
த மம் ெசய்  விட்ேடன். அதற்கு தங்கைள சாட்சியாக்குகிேறன்" என்  கூறினார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  55, எண் 2757  
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கஅப் இப்  மா க்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் 'இைறத் தர் அவர்கேள! என் ெசல்வத்தி(ன் உாிைமயி) ந்  நான் விலம்க் 
ெகாண்  அைத அல்லாஹ் க்காக ம் அல்லாஹ் ன் த க்காக ம் தர்மமாகக் 
ெகா த்  வ வைத என் தவ்பாவில் (த க் ேபாாில் கலந்  ெகாள்ளாமல் 
பின்தங்கிவிட்டதற்காக மன்னிப் க் ேகாாிப் பிராயச் சித்தம் ேத ம் யற்சிகளில்) ஓர் 
அம்சமாக ஆக்கிக் ெகாள்ள வி ம் கிேறன்" என்  கூறிேனன். அதற்கு நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'உன் ெசல்வத்தில் ஒ  பகுதிைய உனக்காக ைவத் க் ெகாள். அ  உனக்கு 
நல்ல " என்  கூறினார்கள். நான், 'ைகபாில் உள்ள என் ைடய பங்ைக (எனக்காக) 
ைவத் க் ெகாள்கிேறன்" என்  கூறிேனன்.  

 
55, எண் 2758  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ்(ர ) கூறினார்.  
 
"நீங்கள் வி ம் கிறவற்றி ந்  (இைறவழியில்) ெசல  ெசய்யாதவைர நீங்கள் 

நன்ைமைய அைடந்  ெகாள்ள யா " (தி க்குர்ஆன் 03:92) என் ம் இைறவசனம் 

அ ளப்பட்டேபா  அ  தல்ஹா(ர ) நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந் , 'இைறத் தர் 
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அவர்கேள! அல்லாஹ் தன் ேவதத்தில், 'நீங்கள் வி ம் கிறவற்றி ந்  
(இைறவழியில்) ெசல  ெசய்யாத வைர நீங்கள் நன்ைமைய அைடந்  விட யா ' 
என்  கூ கிறான். என் ெசல்வங்களிேலேய எனக்கு மிக ம் பிாியமான  'ைப ஹா' 
(எ ம் ேதாட்டம்) தான். அந்தத் ேதாட்டத்தில் இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் ெசன்  
நிழ ல் ஓய்ெவ த்  அதன் தண்ணிைர அ ந் வ  வழக்கம் - எனேவ, அைத நான் 
அல்லாஹ் க்காக ம் அவ ைடய த க்காக ம் (அறக் ெகாைடயாகத்) தந்  
வி கிேறன். (ம ைமயில்) அதன் நன்ைமைய ம் (ம ைம வாழ் க்கான) என் 
ேசமிப்பாக அ  இ ப்பைத ம் வி ம் கிேறன். எனேவ, இைறத் தர் அவர்கேள! 
தங்க க்கு அல்லாஹ் காட் த் த கிற அறச் ெசய ல் அைதத் தாங்கள் பயன்ப த்தித் 
ெகாள் ங்கள்" என்  கூறினார். இைதக் ேகட்ட இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 'மிக ம் 
நல்ல , அ  தல்ஹாேவ! (அப்ப யாயின்) அ  (ம ைமயில் உங்க க்கு) லாபம் த ம் 
ெசல்வமாயிற்ேற. அைத உங்களிடமி ந்  ஏற்  உங்களிடேம தி ப்பித் த கிேறாம். 
உங்கள் ெந ங்கிய உறவினர்களிைடேய அைதப் பங்கிட்  வி ங்கள்" என்  
கூறினார்கள். அ  தல்ஹா(ர ) அைதத் தம் இரத்த பந்த ள்ள உறவினர்க க்கு தர்மம் 
ெசய் விட்டார்கள். அவர்களிைடேய உைபபின் கஅப்(ர ) அவர்க ம், ஹஸ்ஸான் 
இப்  ஸாபித்(ர ) அவர்க ம் கூட இ ந்தனர். அதில் தனக்குக் கிைடத்த பங்ைக 
ஹஸ்ஸான்(ர ) ஆவியா(ர ) அவர்க க்கு விற் விட்டார்கள். அப்ேபா  
அவர்களிடம், 'அ  தல்ஹாவின் த மத்ைதயா விற்கிறீர்?' என்  ேகட்கப்பட்ட . 
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அதற்கு அவர்கள், 'ஒ  ஸா  ேபாீச்சம் பழத்ைத ஒ  ஸா  திர்ஹம்க க்காக நான் 
விற்க மாட்ேடனா? (அ  ேபான் தான் இ ம்)" என்  பதில் ெசான்னார்கள். அந்த 
(ைப ஹா) ேதாட்டம் ஆவியா(ர ) கட் ய ப  ஹுைதலா ேகாட்ைட இ ந்த 
இடத்தில் அைமந்தி ந்த .  

 
55, எண் 2759  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 

மக்கள் சிலர், 'இந்த (தி க்குர்ஆன் 04:08) இைறவசனம் (கூ ம் சட்டம்) 
மாற்றப்பட் விட்ட " என்  க கிறார்கள். இல்ைல அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 
இ  மாற்றப்படவில்ைல. ஆனால், மக்கள் இைத இேலசாகக் க தி 
(ெசயல்ப த்தாமல்விட் )விட்டார்கள். காப்பாளர்கள் இரண்  வைகப்ப வர். ஒ  
வைகயினர் (இறப்பவாின்) காப்பாளராவார். இவர் வாாிசாவார். இந்த (இரத்த 
பந்த ள்ள) காப்பாளர் தான் ( ரத்  உறவினர்க க்கும், அனாைதக க்கும், 
ஏைழக க்கும்) ெகா ப்பார். மற்ெறா  காப்பாளர், இவர் வாாிசாக மாட்டார். 
(உதாரணமாக, அனாைதகளின் காப்பாளர்.) இவர்தான், (ெசாத்ைதப் பங்கி ம்ேபா  
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தமக்கும் ஏதாவ  கிைடக்கும் என்  எதிர்பார்த்  நிற்கும் ஏைழ எளியவர்க க்கும், 
அனாைதக க்கும்) நல்ல ைறயில் (இன்ெசால் ேபசி அன் டன்), 'நான் உனக்கு 
எ ம் தர இயலவில்ைல" என்  கூறி வி வார்.  

 
55, எண் 2760  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ வர் நபி(ஸல்) அவர்களிடம், 'என் தாயார் திடீெரன இறந் விட்டார். அவர் 
(மரணமைட ம் ன் ) ேபச ந்தி ந்தால் தர்மம் ெசய்(யச் ெசால் யி ந்)தி ப்பார் 
என்  க கிேறன். அவர் சார்பாக நான் தர்மம் ெசய்யலாமா?' என்  ேகட்டார். 
நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ஆம், அவர் சார்பாக தர்மம் ெசய்" என்  கூறினார்கள்.  

 
55, எண் 2761  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
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ஸஅத் இப்  உபாதா(ர ) இைறத் தர்(ஸல்) அவர்களிடம் மார்க்கத் தீர்ப்  
ேகாாியவராக, 'என் தாயார் மீ  ஒ  ேநர்ச்ைச கடைமயாகியி க்க, (அைத 
நிைறேவற் ம் ன்ேப) அவர் இறந்  ேபாய்விட்டார். (என்ன ெசய்வ ?)" என்  
ேகட்டார். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அவர் சார்பாக நீ அைத நிைறேவற் " என்  
கூறினார்கள்.  

 
55, எண் 2762  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ப  சாஇதா குலத்ைதச் ேசர்ந்த ஸஅத் இப்  உபாதா(ர ) ெவளிேய 
ெசன்றி ந்தேபா  என் தாயார் இறந் விட்டார். நான் அவர் சார்பாக ஏேத ம் தர்மம் 
ெசய்தால் அவ க்கு அ  பலனளிக்குமா?' என்  ேகட்டாh. அதற்கு நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'ஆம் (பலனளிக்கும்)" என்  கூறினார்கள். ஸஅத் இப்  உபாதா(ர ), 
'என் ைடய மிக்ராஃப் (எ ம்) ேதாட்டத்ைத அவர்க க்காக த மம் ெசய்  
வி கிேறன் என்பதற்குத் தங்கைள நான் சாட்சியாக்குகிேறன்" என்  கூறினார்கள்.  
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அறப்ேபா ம் அதன் வழி ைறக ம்

 
56, எண் 2782  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அப் ல்லாஹ் இப்  மஸ் த்(ர ) கூறினார்.  
 
நான் இைறத் தர்(ஸல்) அவர்களிடம், 'இைறத் தர் அவர்கேள! நற்ெசயல்களில் 
சிறந்த  எ ?' என்  ேகட்ேடன். அவர்கள், 'ெதா ைகைய அதற்குாிய ேவைளயில் 
ெதா வ " என்  கூறினார்கள். 'பிறகு எ  (சிறந்த ?)" என்  ேகட்ேடன் அவர்கள், 
'பிறகு தாய்தந்ைதய க்கு நன்ைம ெசய்வ " என்  பதிலளித்தார்கள். நான், 'பிறகு எ  
(சிறந்த ?)" என்  ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 'இைறவழியில் 
அறப்ேபாாி வதாகும்" என்  பதில் ெசான்னார்கள். நான் அல்லாஹ்வின் தாிடம் 
ேவெற ம் ேகட்காமல் ெமௗனமாம் விட்ேடன். நான் இன் ம் ேகட் ந்தால் 
அவர்கள் இன் ம் பதிலளித்தி ப்பார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  56, எண் 2783  
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இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், '(மக்காவின்) ெவற்றிக்குப் பின்னால் (மக்காவி ந் ) 
ஜிஹாத் (இைறவழியில் தாயகம் றந்  ெசல்வ ) என்ப  கிைடயா . ஆனால், 
அறப்ேபாாி வ ம் (அதற்காக ம் பிற நற்ெசயல்கள் ாிய ம்) நாட்டம் ெகாள்வ ம் 
உண் . ேபா க்குப் றப்ப ம்ப  நீங்கள் அைழக்கப்பட்டால் உடேன ேபா க்குச் 
ெசல் ங்கள்" என்  கூறினார்கள்.  

 
56, எண் 2784  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் (நபி(ஸல்) அவர்களிடம்), 'இைறத் தர் அவர்கேள! அறப்ேபார் ாிவைத சிறந்த 
நற்ெசயலாக நாங்கள் க கிேறாம். எனேவ, (ெபண்களாகிய) நாங்க ம் அறப்ேபார் 

ாியலாமா?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், '(ெபண்களான) 
உங்க க்குச் சிறந்த அறப்ேபார், பாவச் ெசயல் கலவாத ஹஜ் தான்" என்  
பதிலளித்தார்கள்.  
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56, எண் 2785  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்களிடம் ஒ வர் வந் , 'ஜிஹாத் என் ம் (இைறவழியில் 

ாி ம்) அறப்ேபா க்குச் சமமான ஒ  நற்ெசயைல எனக்கு அறிவி ங்கள்" என்  
ேகட்டதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள் 'அப்ப  எைத ம் நான் காணவில்ைல" என்  
கூறிவிட் , 'அறப்ேபார் ரன் (ேபா க்காகப்) றப்பட் ச் ெசன் விட்டால் 
(அவ க்கு) இைணயான நற்ெசயல் ாிந்திட ேவண் ) நீ உன் வணக்கத் தலத்திற்குச் 
ெசன்  இைடவிடாமல் ெதா  ெகாண் ம் ெதாடர்ந்  ேநான்  ேநாற் க் ெகாண் ம் 
இ க்க உன்னால் மா?' என்  ேகட்டார்கள். அதற்கு அம்மனிதர், 'அ  யாரால் 

ம்?' என்  பதிலளித்தார்.  
 
"அறப்ேபார் ரனின் குதிைர, அைதக்கட்  ைவத் ள்ள ேமய்ச்சல் கயிற் க்கிைடேய 
(கால்கைள உைதத் க் ெகாண் ) சில குதிகள் குதித் ச் ெசன்றால் அ ம் அவ க்கு 
நற்பலனாக எ தப்ப ம்" என்  அ  ஹுைரரா(ர ) கூறினார்.  
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56, எண் 2786  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஸயீத் அல்குத்ாீ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"இைறத் தர் அவர்கேள! மக்களில் சிறந்தவர் யார்?' என்  ேகட்கப்பட்ட . 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 'இைறவழியில் தன் உயிரா ம் தன் ெபா ளா ம் 
ேபாரா பவேர (மக்களில் சிறந்தவர்)" என்  பதிலளித்தார்கள். மக்கள், 'பிறகு யார்?' 
என்  ேகட்டார்கள். 'மைலக் கணவாய்களில் ஒன்றில் வசித் க் ெகாண் , 
அல்லாஹ்ைவ அஞ்சிய வண்ணம் தன்னால் மக்க க்குத் தீங்கு ேநராமல் தவிர்த்  
வ பவேர சிறந்தவர்" என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் பதிலளித்தார்கள்.  

 
56, எண் 2787  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
இைறவழியில் ேபாரா பவாின் நிைலயான , உண்ைமயாகப் ேபாரா பவர் யார் 
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என்ப  (அவாின் எண்ணத்ைதப் ெபா த் ) அல்லாஹ் க்ேக ெதாி ம் - 
(அல்லாஹ்ைவத்) ெதா ம், (அவ க்காக) ேநான்  ேநாற் ம் வ பவாின் 
நிைலையப் ேபான்றதாகும். அல்லாஹ், தன் பாைதயில் ேபாரா பவாின் உயிர்த் 
தியாகத்ைத ஏற் , அவைர ெசார்க்கத்தில் ைழய ைவக்க உத்தரவாதம் 
அளித் ள்ளான் அல்ல  நன்ைம டேனா, ேபார்ச் ெசல்வத் டேனா அவைரத் தி ம்ப 
ைவக்க உத்தரவாதம் அளித் ள்ளான்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
56, எண் 2788-2789  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ் இப்  மா க்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் உம்  ஹராம் பின்த்  மில்ஹான்(ர ) அவர்களின் 

ட் ற்குச் ெசல்பவராக இ ந்தார்கள். அப்ேபாெதல்லாம் அவர் நபி(ஸல்) அவர்க க்கு 
உண  த வ  வழக்கம். உம்  ஹராம்(ர ), உபாதா இப்  ஸாமித்(ர ) அவர்களின் 
மைனவியாக இ ந்தார்கள். (இவ்வாேற ஒ ைற) நபி(ஸல்) அவர்கள் உம்  
ஹராம்(ர ) அவர்களிடம் ெசன்றார்கள். அவர் நபி(ஸல்) அவர்க க்கு உண  
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ெகா த் விட்  அவர்களின் தைலயில் ேபன் பார்க்கத் ெதாடங்கினார்கள். அப்ப ேய 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ங்கிவிட்டார்கள். பிறகு, சிாித் க் ெகாண்ேட கண் விழித்தார்கள். 
உம்  ஹராம்(ர ), 'இைறத் தர் அவர்கேள! ஏன் (இப்ப ச்) சிாிக்கிறீர்கள்?' என்  
ேகட்டார்கள். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'என் ச தாயத்ைதச் ேசர்ந்த மக்கள் சிலர், 
இைறவழியில் அறப்ேபார் ரர்களாக எனக்கு (கனவில்) எ த் க் காட்டப்பட்டார்கள். 
அவர்கள் இந்தக் கட ன் கில் கட் ல்களில் (சாய்ந் ) அமர்ந்தி க்கும் 
மன்னர்களாக அல்ல  கட் ல்களில் அமர்ந்தி க்கும் மன்னர்கைளப் ேபால்... ஏறிச் 
ெசல்கிறார்கள்" என்  பதிலளித்தார்கள். அதற்கு உம்  ஹராம்(ர ), 'இைறத் தர் 
அவர்கேள! அவர்களில் ஒ த்தியாக என்ைன ஆக்கும்ப  அல்லாஹ்விடம் 
பிரார்த்தி ங்கள்" என்  கூறினார்கள். எனேவ, இைறத் தர்(ர ) அவர்க க்காகப் 
பிரார்த்தைன ெசய்தார்கள். பிறகு, தம் தைலைய(த் தைலயைணயில்) ைவத்(  உறங்க 
ஆரம்பித்)தார்கள்; பிறகு, சிாித்தப ேய விழித்ெத ந்தார்கள். அப்ேபா  உம்  
ஹராம்(ர ), 'இைறத் தர் அவர்கேள! ஏன் சிாிக்கிறீர்கள்" என்  ேகட்டார்கள். 
நபி(ஸல்) அவர்கள், 'என் ச தாயத்ைதச் ேசர்ந்த மக்கள் சிலர், இைறவழியில் 
அறப்ேபார் ாிபவர்களாக எனக்கு எ த் க் காட்டப்பட்டனர்.." என்  ன்  ேபான்ேற 
கூறினார்கள். உம்  ஹராம்(ர ), 'இைறத் தர் அவர்கேள! அவர்களில் ஒ த்தியாக 
என்ைன ஆக்கும்ப  அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தி ங்கள்" என்  கூறினார்கள். நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'நீங்கள் (அறப்ேபா க்காகக் கட ல்) தன் தலாகப் பயணிப்பவர்களில் 
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ஒ வராக இ ப்பீர்கள்" என்  கூறினார்கள். அவ்வாேற, ஆவியா இப்  அபீ 
சுஃப்யான்(ர ) அவர்களின் (ஆட்சிக்) காலத்தில் (ைசப்ரஸ் தீவின் மீ  அறப்ேபார் 

ாியச் ெசன்றவர்க டன் உம்  ஹராம்(ர ) அவர்க ம் கடல் பயணம் ெசய்  
கட ந்  (தீவின் ஒ  பகுதிக்குப்) றப்பட்டேபா  தம் வாகனத்தி ந்  வி ந்  
மரணமைடந்தார்கள்.  

 
56, எண் 2790  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"அல்லாஹ்வின் மீ ம் அவ ைடய தாின் மீ ம் நம்பிக்ைக ெகாண் , ெதா ைகைய 
நிைல நி த்தி, ரமளானில் ேநான் ம் ேநாற்ற மனிதைர ெசார்க்கத்தில் கச் ெசய்வ  
அல்லாஹ்வின் மீ  கடைமயாகிவிட்ட ; அவர் இைறவழியில் அறப்ேபார் ாிந்தா ம் 
சாி; அல்ல  அவர் பறந்த மியில் உட்கார்ந்  ெகாண்டா ம் சாி" என்  கூறினார்கள். 
'இைறத் தர் அவர்கேள! நாங்கள் மக்க க்க இந்த நற்ெசய்திைய அறிவிக்கலாமா?' 
என்  (நபித் ேதாழர்கள்) ேகட்டதற்கு அவர்கள், 'ெசார்க்கத்தில்  ப த்தரங்கள் 
உள்ளன. அவற்ைற அல்லாஹ்? தன் பாைதயில் அறப்ேபார் ாிபவர்க க்காகத் 
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தயார்ப த்தி ைவத் ள்ளான். இரண்  ப த்தரங்க க்கிைடேய வானத்திற்கும் 
மிக்கும் இைடயி ள்ள  ேபான்ற ெதாைல  உள்ள . நீங்கள் அல்லாஹ்விடம் 

ேகட்டால், ◌ஃபிர்தவ்ஸ் என் ம் (ெசார்க்கத்தின்) ப த்தரத்ைதேய ேக ங்கள்; 
ஏெனனில், அ ேவ ெசார்க்கத்தின் மிகச் சிறந்த ப த்தர ம் மிக உயர்ந்த ப த்தர ம் 
ஆகும்" என்  கூறினார்கள். (அறிவிப்பாளரான யஹ்யா இப்  சா ஹ்(ரஹ்) 
கூறினார்:  
 
ேம ம், 'அதற்கு ேமேல க ைணயாள(னான இைறவ)னின் அர்ஷு - சிம்மாசனம் 
இ க்கிற . இன் ம், அதி ந்ேத ெசார்க்கத்தின் ஆ கள் பாய்கின்றன" என் ம் 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் எனக் க கிேறன்.  
 
மற்ேறார் அறிவிப்பாளரான ஹம்மத் இப்  ◌ஃ ைலஹ்(ரஹ்), தம் தந்ைதயிடமி ந் , 
'அதற்கு ேமேல ரஹ்மானின் அர்ஷு இ க்கிற " என்  (இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என சந்ேதகத்ெதானியின்றி) அறிவித்தார்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  56, எண் 2791  

ghfk;-3 56.mwg;NghUk; mjd; topKiwfSk;

Visit: www.tamilislam.webs.com



' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
இன்றிர  இரண்  ேபைரக் (கனவில்) கண்ேடன்; அவர்கள் இ வ ம் என்னிடம் வந் , 
என்ைன ஒ  மரத்தின் மீேதற்றி அழகான, சிறந்த ஒ  ட் ள் கச் ெசய்தார்கள். 
அைத விட அழகான ஒ  ட்ைட நான் பார்த்தேதயில்ைல; (அவர்களில் ஒ வர்), 'இந்த 

 இைறவழியில் உயிர்த் தியாகம் ாிந்தவர்களின் டாகும்" என்றார்.  

 
56, எண் 2792  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
இைறவழியில் காைல ேநரத்தில் சிறி  ேநரம் அல்ல  ஒ  மாைல ேநரத்தில் சிறி  
ேநரம் ேபார் ாியச் ெசல்வ  உலகத்ைத ம் அதி ள்ள ெபா ட்கைள ம் விடச் 
சிறந்ததாகும்.  
 
இைத அனஸ் இப்  மா க்(ர ) அறிவித்தார்.  
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56, எண் 2793  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ெசார்க்கத்தில் ஒ  வில் க்குச் சமமான (ஒ  ழம்) அள  (இடம் கிைடப்ப ) சூாியன் 
எதன் மீ  உதித்  மைறகிறேதா அந்த உலகத்ைத விடச் சிறந்ததாகும். ேம ம், 
இைறவழியில் ஒ  காைல ேநரத்தில் சிறி  ேநரம் ேபார் ாியச் ெசல்வ  அல்ல  ஒ  
மாைல ேநரத்தில் சிறி  ேநரம் (ேபார் ாியச்) ெசல்வ  சூாியன் எதன் மீ  உதித்  
மைறகிறேதா அந்த உலகத்ைத விடச் சிறந்ததாகும்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
56, எண் 2794  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
இைறவழியில் காைலயி ம் மாைலயி ம் சிறி ேநரம் ேபார் ாியச் ெசல்வ  
உலகத்ைத விட ம் அதி ள்ள ெபா ட்கைள விட ம் சிறந்ததாகும்.  
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என ஸஹ்ல் இப்  ஸஅத்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
56, எண் 2795  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
அல்லாஹ்விடம் நற்பலன் ெப பவராக இறந்  ேபாகிற எந்த (நல்ல) அ யா ம் இந்த 
உலக ம் அதி ள்ளைவ அைனத் ம் அவ க்குக் கிைடக்கும் என்றி ந்தா ம் கூட 
உலகிற்குத் தி ம்பி வர வி ம்ப மாட்டார்; இைறவழியில் உயிர்த்தியாகம் ாிந்தவைரத் 
தவிர் ஏெனனில், உயிர்த்தியாகத்தின் சிறப்ைப (ம ைமயில்) அவர் காண்கிறார். 
எனேவ, இந்த உலகிற்கு மீண் ம் வந்  ம ப ம் ஒ ைற (இைறவழியில் 
ேபாாிட் க்) ெகால்லப்ப வைத அவர் வி ம் வார்.  
 
இைத அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  56, எண் 2796  
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' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
இைறவழியில் காைலயில் சிறி  ேநரம் அல்ல , மாைலயில் சிறி  ேநரம் (ேபார் 

ாியச்) ெசல்வ  உலகத்ைத ம் அதி ள்ள ெபா ட்கைள ம் விடச் சிறந்த . 
உங்களில் ஒ வாின் வில் ன் அள க்குச் சமமான, அல்ல  ஒ  சாட்ைடயள க்குச் 
சமமான (ஒ  ழம்) இடம் கிைடப்ப  உலகத்ைத ம் அதி ள்ளவற்ைற ம் விடச் 
சிறந்த . ெசார்க்கவாசிகளில் (ஹூ ல் ஈன்களில்) ஒ  ெபண், உலகத்தாைர எட் ப் 
பார்த்தால் வானத்திற்கும் மிக்குமிைடேய உள்ள அைனத்ைத ம் பிரகாசமாக்கி 
வி வாள்; மிைய ந மணத்தால் நிரப்பி வி வாள். அவ ைடய தைலயி ள்ள 

க்காேடா உலகத்ைத ம் அதி ள்ளவற்ைற ம் விடச் சிறந்ததாகும்.  
 
என அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
56, எண் 2797  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
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என் உயிைரத் தன் ைகயில் ைவத்தி ப்பவன் மீ  சத்தியமாக! என்ைனவிட் ப் 
பின்தங்கி வி வதால் இைற நம்பிக்ைகயாளர் சிலாின் உள்ளங்களில் வ த்தம் 
உண்டாகா  என்றி க்குமாயின் ேம ம், அவர்கைள ஏற்றிச் ெசல்ல வாகனங்க ம் 
என்னிடம் இ ந்தி க்குமாயின் இைறவழியில் ேபாாிடச் ெசல் ம் எந்தச் 
சி பைடைய ம்விட்  நான் பின்தங்கியி ந்தி க்க மாட்ேடன். என் உயிைரத் தன் 
ைகயில் ைவத்தி ப்பவன் மீ  சத்தியமாக! நான் இைறவழியில் ெகால்லப்பட் , பிறகு 
உயிராக்கப்பட் , மீண் ம் ெகால்லப்பட் , பிறகு உயிராக்கப்பட் , மீண் ம் 
ெகால்லப்பட் , பிறகு உயிராக்கப்பட் , மீண் ம் ெகால்லப்படேவண் ம் என்ேற 
வி ம் கிேறன்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
56, எண் 2798  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ் இப்  மா க்(ர ) கூறினார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் உைரயாற்றினார்கள். அப்ேபா  ( த்தா ேபார்க் களத்தில் நடக்கும் 
நிகழ்ச்சிகைள இங்கி ந்  ெகாண்ேட ேநாில் காண்ப  ேபால் கூறலானார்கள்:) 'ைஸத் 
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இப்  ஹாாிஸா ெகா ையக் ைகயிெல த்  (இஸ்லாமியச் ேசைனக்குத் தைலைம 
தாங்கி)க ெகாண் ள்ளார். இப்ேபா  அவர் ெகால்லப்பட் விட்டார். பிறகு, ஜஅஃபர் 
அைத(த் தம் ைகயில்) எ த்  (தைலைம தாங்கியப  ேபாாிட் )க் ெகாண் ள்ளார். 
அவ ம் ெகால்லப்பட் விட்டார். பிறகு, அைத அப் ல்லாஹ் இப்  ரவாஹா (தம் 
ைகயில்) எ த்  (தைலைம தாங்கியப  ேபாாிட் க் ெகாண் )ள்ளார்; இப்ேபா  
அவ ம் ெகால்லப்பட் விட்டார். பிறகு, கா த் இப்  வலீத் (தளபதியாக) 
நியமிக்கப்படாமேலேய அைதக் ைகயிெல த் ள்ளார். அவ க்கு 
ெவற்றியளிக்கப்பட் விட்ட . ( ர மரணத்தினால் அவர்கள் ெபற்ற ெப ம் ேபற்றிைன 
நாம் அறிந்த பிறகும்) அவர்கள் நம் டன் இ ப்ப  நமக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கா ..."  
 
...அறிவிப்பாளர் அய் ப்(ரஹ்), 'அல்ல , 'அவர்கள் நம் டன் இ ப்ப  அவர்க க்ேக 
மகிழ்ச்சியளிக்கா ' என் ம் அறிவிக்கப்பட் க்கலாம்" என்  கூ கிறார்.  
 
இைதக் கூறியேபா  நபி(ஸல்) அவர்களின் கண்களி ந்  கண்ணீர் வழிந்  
ெகாண் ந்த .  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  56, எண் 2799-2800  
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உம்  ஹராம் பின்த்  மில்ஹான்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஒ ந்hள் நபி(ஸல்) அவர்கள் எனக்கு அ கில் உறங்கினார்கள். பிறகு ன்னைகத் க் 
ெகாண்ேட கண்விழித்தார்கள். நான், 'ஏன் சிாிக்கிறீர்கள்?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள், 'என் ச தாயத்ைதச் ேசர்ந்த மக்கள் சிலர் இந்தப் பசுங்கட ல் கட் ல்களில் 
(சாய்ந் ) அமர்ந்தி க்கும் அரசர்கைளப் ேபால் (கப்பல்களில் ஏறிப்) பயணம் ெசய்  
ெகாண் ப்பதாக எனக்கு (கனவில்) எ த் க் காட்டப்பட்ட " என்  கூறினார்கள். 
நான், 'அவர்களில் ஒ த்தியாக என்ைன ம் ஆக்கும்ப  அல்லாஹ்விடம் 
பிரார்த்தி ங்கள்" என்  ெசான்ேனன். (அவ்வாேற) அவர்கள் எனக்காகப் 
பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு, இரண்டாம் ைறயாக உறங்கினார்கள். ன்  ெசய்த  
ேபான்ேற ெசய்தார்கள். ன்  ேகட்ட  ேபான்ேற நா ம் ேகட்ேடன். ன்  பதில் 
ெசான்ன  ேபான்ேற அவர்க ம் பதில் ெசான்னார்கள். நான், 'அவர்களில் ஒ த்தியாக 
என்ைன ஆக்கும்ப  அல்லாஹ்விடம் பிரார்த்தி ங்கள்" என்  கூறிேனன். அவர்கள், 
' தன் தலாகச் ெசல்பவர்களில் நீங்க ம் ஒ வர் தாம்" என்  கூறினார்கள்.  
 
(உம்  ஹராம்(ர ) அவர்களின் சேகாதாி மகன் அனஸ் இப்  மா க்(ர ) 
ெதாிவிக்கிறார்கள்:)  
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அவ்வாேற, தளபதி ஆவியா(ர ) அவர்க டன் ஸ் ம்கள் (ைசப்ரஸ் தீவில் 
அறப்ேபார் ாிய) கட ல் பயணம் ெசய்த தல் பைடயினாில் ஓர் அறப்ேபார் ரராக, 
தம் கணவர் உபாதா இப்  ஸாமித்(ர ) அவர்க டன் உம்  ஹராம்(ர ) றப்பட் ப் 
ேபானார்கள். தம் பைடெய ப்பி ந்  அவர்கள் தி ம்பி வந்தேபா  ஷாம் நாட்  
திைசேநாக்கிச் ெசன்றார்கள். உம்  ஹராம்(ர ) ஏறிக் ெகாள்வதற்காக 
அவர்க க்க ேக வாகனம் ஒன்  ெகாண்  வரப்பட்ட . (அவர்கள் அதில் ஏறிக் 
ெகாள்ள) அ  அவர்கைளக் கீேழ தள்ளிவிட்ட ; அதனால் அவர்கள் 
இறந் விட்டார்கள்.  

 
56, எண் 2801  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ப  சுைலம் குலத்தவர் சில டன் எ ப  ேபர் (ெகாண்ட ேவத 
அறிஞர்களான அன்சாாி)கைள ப  ஆமிர் குலத்தாாிடம் (இஸ்லாத்ைத 
எ த் ைரப்பதற்காக) அ ப்பினார்கள். அவர்கள் (அங்கு) ெசன்றேபா  என் 
தாய்மாமன் (தம் டன் வந்த ேதாழர்களிடம்), 'உங்க க்கு ன்னால் நான் ேபாகிேறன். 
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அவர்க க்கு அல்லாஹ்வின் தைரக் குறித்  நான் எ த் ைரத்திட (அவர்கள் 
என்ைன அ மதித் ) எனக்குப் பா காப்பளித்தால் நான் எ த் ைரக்கிேறன்; 
இல்ைலெயன்றால் நீங்கள் என் (பின்னால் என்) அ ம்ேலேய இ ங்கள்" என்  
கூறிவிட்  சற்  ன்னால் ெசன்றார். அவர்கள் அவ க்குப் பா காப்பளித்தார்கள்; 
அவைர எ ம் ெசய்யவில்ைல. நபி(ஸல்) அவர்கைளப் பற்றி அவர் அவர்க க்கு 
எ த் ைரத் க் ெகாண் ந்தேபா  தங்களில் ஒ வைரப் பார்த்  அவர்கள் ைசைக 
ெசய்தார்கள். அவன் என் தாய் மாமைன (ஈட் யால்) குத்தி அவைரக் 
ெகான் விட்டான். (உயிர் பிாி ம் ேவைளயில்) அவர், 'அல்லாஹ் மிகப் ெபாியவன். 
கஅபாவின் அதிபதி மீ  சத்தியமாக! நான் ெவற்றி ெபற் விட்ேடன்" என்  கூறினார். 
பிறகு, அவாின் எஞ்சிய ேதாழர்களின் மீ ம் பாய்ந்  அவர்கைள ம் 
ெகான் விட்டார்கள்; மைலயின் மீேதறிக் ெகாண்ட கால் ஊன ற்ற ஒ  மனிதைரத் 
தவிர.  
 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒ வரான ஹம்மாம்(ரஹ்), 'கால் ஊன ற்ற அந்த மனித டன் 
மற்ெறா வ ம் (தப்பித் க் ெகாண்டார்)' என்  (அறிவிக்கப்பட்டதாக) க கிேறன்" 
என்  கூ கிறார்.  
 
ஜிப்ாீல்(அைல) அவர்கள் நபி(ஸல்) அவர்க க்கு, 'நீங்கள் அ ப்பிய ேபாதகர்கள் 
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தங்கள் இைறவனிடம் ெசன்  ேசர்ந் விட்டனர். அவர்கைளக் குறித்  அவன் 
தி ப்தியைடந்தான். அவர்க ம் (தான் ெபற்ற நற்பலைனக் குறித்  தி ப்தி) 
ெகாள் ம்ப ச் ெசய்தான்' என்  அறிவித்தார்கள். நாங்கள் (அப்ேபா  அ ளப்பட்ட), ' 
'நாங்கள் எங்கள் இைறவைனச் ெசன்றைடந்  விட்ேடாம். எங்கைளக் குறித்  அவன் 
தி ப்தியைடந் விட்டான். அவைனக் குறித்  நாங்கள் தி ப்தியைடந்ேதாம். 
தன்(ெவகு மதியி)ைனக் குறித்  எங்கைளத் தி ப்தியைட ம்ப  அவன் ெசய்தான்' 
என்  எங்கள் ச தாயத்தாாிடம் ெதாிவித்  வி ங்கள்" என் ம் இைற வசனத்ைத 
ஓதிக் ெகாண் ந்ேதாம். அ  பின்னாளில் (இைறவனால்) நீக்கப்பட் விட்ட . 
நபி(ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ் க்கும் அவ ைடய த க்கும் மா  ெசய்த (ப  
சுைலம் குலத்தாைரச் ேசர்ந்த) ாிஅல், தக்வான், ப  ஹ்யான், ப  உைஸய்யா 
ஆகிய கிைளயின க்குக் ேக  ேநர, நாற்ப  நாள்கள் காைல (ெதா ைக) ேநரங்களில் 
பிரார்த்தைன ெசய்தார்கள்.  

 
56, எண் 2802  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஜுன்தப் இப்  சுஃப்யான்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் ேபார் ஒன்றில் பங்கு ெகாண்டேபா  அவர்களின் விர ல் 
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(காயம் ஏற்பட் ) ரத்தம் ெசாட் க் ெகாண் ந்த . அப்ேபா  அவர்கள், 'நீ இரத்தம் 
ெசாட் கிற ஒ  விரல் தாேன? நீ அைடந்த (ப )ெதல்லாம் இைறவழியில் தாேன!" 
என்  (ஈர ச் சீர் பாடல் ேபான்ற வ வில்) கூறினார்கள்.  

 
56, எண் 2803  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
என் உயிைரத் தன் ைகயில் ைவத்தி ப்பவன் மீ  சத்தியமாக! இைறவழியில் 
காயப்ப த்தப்ப பவர் - உண்ைமயில் தன் பாைதயில் காயப்ப த்தப்ப பவர் யார் 
என்பைத '(அவாின் எண்ணத்ைதப் ெபா த் ) அல்லாஹ்ேவ அறிந்தவன் - ம ைம 
நாளில் இரத்த நிறம் ெகாண்டவராக ம் கஸ் ாி மணம் கமழ்கிறவராக ேம வ வார்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  56, எண் 2804  
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அ  சுஃப்யான்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
என்னிடம் (ேராம சக்கரவர்த்தி) ஹிராக்ளியஸ், ' ஹம்மைத எதிர்த்  நீங்கள் ாிகிற 
ேபார் ( ) எப்ப ள்ள ?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கு நீங்கள், 'ேபார் (  
எங்களிைடேய) மாறி மாறி வ ம்' என்  பதிலளித்தீர்கள். இைறத் தர்கள் இப்ப த் 
தான் ேசாதிக்கப்ப வார்கள். பிறகு, அவர்க க்குச் சாதமாகேவ இ தி  
இ க்கும்" என்  கூறினார்.  

 
56, எண் 2805  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
என் தந்ைதயின் சேகாதரர் அனஸ் இப்  நள்ர்(ர ) பத் ப் ேபாாில் கலந்  
ெகாள்ளாமல் எங்ேகா ெசன்றார். அவர் (தி ம்பி வந்த டன்) 'இைறத் தர் அவர்கேள! 
தாங்கள் இைணைவப்பவர்க டன் நடத்திய தல் ேபாாில் நான் கலந்  
ெகாள்ளவில்ைல; இைணைவப்பவர்க க்ெகதிரான ேபாாில் அல்லாஹ் என்ைனப் 
பங்குெபற ைவத்தி ந்தால் நான் ெசய்வைத ( ரமாகப் ேபாாி வைத) அவன் நிச்சயம் 
பார்த்தி ப்பான். பின்  உஹு ப் ேபாாின்ேபா  ஸ் ம்கள் ேதால்வி ற்ற ேநரத்தில் 
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அவர், 'இைறவா! என் ேதாழர்கள் ெசய்த (பின்வாங்கிச் ெசன்ற) ெசய க்காக 
உன்னிடம் நான் மன்னிப் க் ேகா கிேறன். இைணைவப்பவர்கள் ெசய்த 
(நபியவர்க க்ெகதிரான) இந்தப் ேபா க்கும் எனக்கும் ெதாடர்பில்ைல என்  
அறிவிக்கிேறன்" என்  கூறிவிட் , பிறகு (ேபார்க் களத்தில்) ன்ேனறிச் ெசன்றார். 
ஸஅத் இப்  ஆத்(ர ) அவ க்ெகதிாில் வரக்(கண் ), 'ஸஅத் இப்  ஆத் 
அவர்கேள! நான் ெசார்க்கத்ைதேய வி ம் கிேறன். என் தந்ைத நள் ைடய இைறவன் 
மீ  சத்தியமாக! நான் ெசார்க்கத்தின் வாைடைய உஹு  மைலயி ந்  
ெப கிேறன்" என்  கூறினார். ஸஅத்(ர ) இைத நபி(ஸல்) அவர்களிடம் கூறிவிட் , 
'அவர் ெசய்த ( ராேவசமான) ேபாைர வர்ணிக்க என்னால் யவில்ைல, 
இைறத் தர் அவர்கேள!" என்  கூறினார். நாங்கள் அவர் உட ல் வாளால் 
ெவட்டப்பட் ம், ஈட் யால் குத்தப்பட் ம், அம்பால் ைளக்கப்பட் ம் இ ந்த 
எண்ப க்கும் ேமற்பட்ட காயங்கைளக் கண்ேடாம். ேம ம், இைணைவப்பவர்கள் 
அவாின் உடல் உ ப் கைளச் சிைதத்  விட் ந்த நிைலயில் அவர் 
ெகால்லப்பட் க்கக் கண்ேடாம். அவாின் சேகாதாிையத் தவிர ேவெறவ ம் அவைர 
(இன்னாெரன் ) அறிந்  ெகாள்ள யவில்ைல; அவாின் சேகாதாி கூட அவாின் 
விரல்( னி)கைள ைவத் த் தான் அவைர அைடயாளம் காண ந்த .  
 
"அல்லாஹ்விடம் தாம் ெகா த்த உ திெமாழிைய ெமய்ப்ப த்திவிட்டவர்க ம் 
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இைறநம்பிக்ைகயாளர்களிைடேய உள்ளனர்." என்கிற (தி க்குர்ஆன் 33:23) 
இைறவசனம் இவர் விஷயத்தி ம் இவைரப் ேபான்ற மற்ற உயிர்த் தியாகிகள் 
விஷயத்தி ம் தான் அ ளப்பட்ட  என்ேற நாங்கள் க தி வந்ேதாம்.  

 
56, எண் 2806  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
என் தந்ைதயின் சேகாதரர் அனஸ் இப்  நள் (ர ) அவர்களின் சேகாதாி ' பய்யிஉ' 
எனப்ப பவர் ஒ  ெபண்ணின் ன்பல்ைல உைடத் விட்டார். இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள் பழிக்குப்பழி வாங்கும்ப  உத்தரவிட்டார்கள். அனஸ் இப்  நள் (ர ), 
'இைறத் தர் அவர்கேள! தங்கைள சத்திய மார்க்கத் டன் அ ப்பியவன் மீ  
ஆைணயாக! அவ ைடய ன்பல் (பழிக்குப் பழியாக) உைடக்கப்படா " என்  
கூறினார். அவ்வாேற, அந்தப் ெபண்ணின் குலத்தார் இழப்பீட் த் ெதாைகைய ஏற் க் 
ெகாள்ள சம்மதித் ப் பழிவாங்காமல்விட் விட்டனர். அப்ேபா  இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள், 'அல்லாஹ்வின் அ யார்களில் சிலர் உள்ளனர். அவர்கள் அல்லாஹ்வின் மீ  
ஆைணயிட்  (இப்ப  நடக்க ேவண் ம் என்  சபதம் ெசய் )விட்டால் அைத 
அல்லாஹ் நிைறேவற்றி வி கிறான்" என்  கூறினார்கள்.  
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56, எண் 2807  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ைஸத் இப்  ஸாபித்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் தி க்குர்ஆைனப் பல ஏ களில் பிரதிெய த்ேதன். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் 
ஓத நான் ேகட் ந்த, 'அல்அஹ்ஸாப்' அத்தியாயத்ைதச் ேசர்ந்த இைறவசனம் ஒன்  
(அதில்) இல்லாதி ப்பைதக் கண்ேடன். நான் அைத குைஸமா இப்  ஸாபித் அல் 
அன்சாாீ(ர ) அவர்களிடம் தான் ெபற்ேறன். (ஒ  வழக்கின் ேபா ) அவாின் 
சாட்சியத்ைத இரண்  மனிதர்களின் சாட்சியத்திற்குச் சமமாக நபி(ஸல்) அவர்கள் 
க தியி ந்தார்கள். அந்த இைறவசனம் இ தான்:  
 
அல்லாஹ்விடம் தாங்கள் ெகா த்த வாக்கு திைய ெமய்ப்ப த்திவிட்டவர்க ம் 
இைறநம்பிக்ைகயாளர்களில் உள்ளனர். அவர்களில் சிலர் (இைற வழியில் 
மரணமைடய ேவண் ம் என்ற) தம் இலட்சியத்ைத நிைறேவற்றிவிட்டார்கள். 
அவர்களில் சிலர் (அைத நிைறேவற்றத் த ணம்) எதிர்பார்த் க் காத் க் 

ெகாண் க்கின்றனர். (தி க்குர்ஆன் 33:23)  

 

ghfk;-3 56.mwg;NghUk; mjd; topKiwfSk;

Visit: www.tamilislam.webs.com



56, எண் 2808  3, அத்தியாயம்பாகம்  

பராஉ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் இ ம்  க  அணிந்த ஒ வர் வந் , 'இைறத் தர் 
அவர்கேள! நான் த ல் (இைறவழியில்) ேபார் ாிந் விட்  இஸ்லாத்ைத 
ஏற்கட் மா?' என்  ேகட்டார். நபி(ஸல்) அவர்கள், '( த ல்) நீ இஸ்லாத்ைத ஏற் க் 
ெகாண் , பிறகு ேபாாி " என்  கூறினார்கள். எனேவ, அந்த மனிதர் த ல் 
இஸ்லாத்ைத ஏற் க் ெகாண்  (இைற வழியில்) ேபாாிட்டார்; (அதில்) 
ெகால்லப்பட்டார். நபி(ஸல்) அவர்கள் (அவைரப் பற்றி), 'இவர் சிறிதளேவ ெசயல்பட்  
அதிக நற்பலைனப் ெபற்றார்" என்  கூறினார்கள்.  

 

கு ஸ்-ஐந்திெலா  பங்கு கடைம..

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  57, எண் 3091  
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அலீ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
பத் ப் ேபாாின்ேபா  ேபாாில் கிைடத்த ெசல்வத்தி ந்  என் ைடய பங்காக 
வயதான ஒட்டகம் ஒன்  எனக்குக் கிைடத்தி ந்த . நபி(ஸல்) அவர்க ம் (தமக்குக் 
கிைடத்த ஐந்தில் ஒ  பாகமான) கு ல் இ ந்  எனக்கு மற்ெறா  கிழட்  
ஒட்டகத்ைதத் தந்தி ந்தார்கள். நான் அல்லஹ்வின் தர்(ஸல்) அவர்களின் மகள் 
◌ஃபாத்திமா டன் ( தன் தலாக)  கூட வி ம்பியேபா  ப  ைக கா 
குலத்ைதச் ேசர்ந்த ெபாற்ெகால்லர் ஒ வைர, என் டன் வந்  'இத்கிர்' ல்ைலக் 
ெகாண்  வர ஏற்பா  ெசய்தி ந்ேதன். அந்தப் ல்ைலப் ெபாற்ெகால்லர்க க்கு விற்  
அந்தப் பணத்ைத என் மணவி ந் க்குப் பயன்ப த்திக் ெகாள்ள வி ம்பிேனன். நான் 
என் ஒட்டகங்க க்கான ேசண இ க்ைககைள ம் தீனிப் ைபகள், மற் ம் 
கயி கைள ம் ேசகாிக்கலாேனன். அப்ேபா  என் இரண்  ஒட்டகங்க ம் அன்சாாி 
ஒ வாின் அைறயின் அ ேக மண் யிட்  அமரச் ெசய்யப்பட் ந்தன. நான் ேசாிக்க 
வி ம்பியவற்ைறச் ேசகாித் விட்டேபா  தி ம்பி வந்ேதன். அப்ேபா  என் இரண்  
ஒட்டகங்களின் திமில்க ம் ண் க்கப்பட் ந்தன. அவற்றின் இந்த (அவலக்) 
காட்சிையக் கண்டேபா  என்னால் என் கண்கைளக் (கண்ணீர் சிந்த விடாமல்) 
கட் ப்ப த்த யவில்ைல. நான், 'இைதெயல்லாம் ெசய்தவர் யார்?' என்  
ேகட்ேடன். மக்கள், 'ஹம்ஸா இப்  அப்தில் த்த ப் தான் இப்ப ச் ெசய் விட்டார். 
அவர் இந்த ட் ல் அன்சாாிகளின் ம  அ ந் ம் கு  ஒன்றில் தான் இ க்கிறார்" 
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என்  பதிலளித்தார்கள். நான் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அப்ேபா  
அவர்களிடம் ைஸத் இப்  ஹாாிஸா(ர ) இ ந்தார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 
ஹம்ஸா(ர ) அவர்களின் ெசயலால் நான் அைடந்த ேவதைன என் கத்தில் 
ெசதன்பட, அைதப் ாிந்  ெகாண்டார்கள். எனேவ, நபி(ஸல்) அவர்கள், 'உங்க க்கு 
என்ன ேநர்ந்த ?' என்  ேகட்டார்கள். நான், 'இைறத் தர் அவர்கேள! இன்ைறய 
நாைளப் ேபான்ற (பயங்கரமான) ஒ  நாைள ஒ ேபா ம் நான் பார்த்ததில்ைல. 
ஹம்ஸா என் இரண்  ஒட்டகங்கைள ம் தாக்கி அவற்றின் திமில்கைள 
அ த் விட்டார். அவற்றின் (அ வயிற் ) இ ப் ப் பகுதிகைள (வாளால்) 
கிழித் விட்டார். அவர் இப்ேபா  ஒ  ட் ல் ம  அ ந் ம் நண்பர்கள் கு டன் 
இ க்கிறார்" என்  ெசான்ேனன். உடேன, நபி(ஸல்) அவர்கள் தங்களின் அங்கி 
ஒன்ைறக் ெகாண்  வரச் ெசால்  அைதயணிந்  நடந்  ெசல்ல, அவர்கைள நா ம் 
ைஸத் இப்  ஹாாிஸா ம் பின்ெதாடர்ந்  ெசன்ேறாம். ஹம்ஜா இ ந்த ட் ற்கு 
வந்த டன் நபி(ஸல்) அவர்கள் உள்ேள ெசல்ல அ மதி ேகட்டார்கள். அவர்க ம் 
நபிக்கு அ மதி ெகா த்தார்கள். அங்ேக அவர்கள் (அைனவ ம்) ம  அ ந்திக் 
ெகாண் ந்தார்கள். இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் ஹம்ஸாைவ அவர் ெசய்த 
காாியத்திற்காகக் கண் க்கத் ெதாடங்கினார்கள். ஹம்ஸாவின் இரண்  கண்க ம் 
சிவந்தி க்க, அவர் ேபாைத ற்  விட் ந்தார். ஹம்ஸா, அல்லாஹ்வின் தைரப் 
பார்த் ப் பார்ைவைய உயர்த்தி அவர்களின் இரண்  ழங்கால்கைள ம் பார்த்தார்; 

ghfk;-3 57.FK];-Ie;jpnyhU gq;F flik..

Visit: www.tamilislam.webs.com



பிறகு பார்ைவைய உயர்த்தி, அவர்களின் வயிற் ப் பகுதிையப் பார்த்தார். பிறகு, 
'நீங்கள் என் தந்ைதயின் அ ைமகள் தாேம?' என்  ேகட்டார். இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள், அவர் ேபாைதயில் இ க்கிறார் என்பைதப் ாிந்  ெகாண் , தாம் வந்த 
வழிேய (தி ம்பாமல்) அப்ப ேய பின் வாங்கிச் ெசன்றார்கள். நாங்க ம் அவர்க டன் 
ெவளிேயறிேனாம்.  

 
57, எண் 3092  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் இறந் விட்ட பிறகு, நபியவர்களின் மகள் ◌ஃபாத்திமா 
அவர்கள் தமக்குச் ேசர ேவண் ய வாாிசுச் ெசாத்ைதப் பங்கிட் த் த ம்ப  அ  
பக்ர்(ர ) அவர்களிடம் ேகட்டார்கள். அ  இைறத் தர்(ஸல்), அவர்க க்கு அல்லாஹ் 
ஒ க்கித் தந்த, (எதிாி நாட் ந்  கிைடத்த) ெசல்வங்களில் நபியவர்கள்விட் ச் 
ெசன்ற ெசாத்தாகும்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  57, எண் 3093  
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◌ஃபாத்திமா க்கு அ  பக்ர்(ர ), 'இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், '(நபிமார்களான) 
எங்கள் ெசாத் க க்கு வாாிசாக யா ம் வர யா . நாங்கள்விட் ச் 
ெசல்பைவெயல்லாம் த மம் ெசய்யப்பட ேவண் ம்' என்  ெசால் யி க்கிறார்கள்" 
என்  பதிலளித்தார்கள். ஆனால், இதனால் ◌ஃபாத்திமா ேகாப ற்  அ  பக்ர்(ர ) 
அவர்க டன் ேபசுவைதவிட் விட்டார்கள். அவர்கள் மரணிக்கும் வைர அ  பக்ர்(ர ) 
அவர்க டன் ேபசாமேலேய இ ந் விட்டார்கள். இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் (தம் 
தனி நிதியாக)விட் ச் ெசன்ற ைகபர், ◌ஃபதக் ஆகிய பகுதிகளின் 
ெசாத் க்களி ந் ம் மதீனாவில் இ ந்த அவர்கள் தர்மமாகவிட் ச் ெசன்ற 
ெசாத்தி ந் ம் தமக்குப் பங்கு த ம்ப ேய அ  பக்ர்(ர ) அவர்களிடம் ◌ஃபாத்திமா 
ேகட் க் ெகாண் ந்தார். அ  பக்ர்(ர ) ◌ஃபாத்திமாவின் ேகாாிக்ைகைய ஏற்க 
ம த் , 'இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் ெசய்  ெகாண் ந்த எதைன ம் நான் 
ெசய்யாமல் விட மாட்ேடன். ஏெனனில், அவர்களின் ெசயல்களில் எதைனயாவ  
நான்விட் விட்டால் நான் வழிதவறி வி ேவேனா என்  அஞ்சுகிேறன்" என்றார்கள். 
(அ  பக்ர்(ர ) அவர்க க்குப் பின்) நபி(ஸல்) அவர்கள் மதீனாவில் த மமாகவிட் ச் 
ெசன்ற ெசாத்ைத உமர் அவர்கள், அலீ அவர்க க்கும் அப்பாஸ்(ர ) அவர்க க்கும் 
(அதன் வ மானத்தி ந்  தம் பங்கின் அளவிற்கு எ த் க் ெகாள் ம் ப ) 
ெகா த் விட்டார்கள். ைகபர் மற் ம் ◌ஃபதக்கில் இ ந்த ெசாத் க்கைள உமர் 
அவர்கள் (யா க்கும் ெகா க்காமல்) நி த்தி ைவத் க் ெகாண் , 'அவ்விரண் ம் 
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இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் த மமாகவிட் ச் ெசன்றைவ. அைவ நபி(ஸல்) 
அவர்களின் உாிைமகைள நிைறேவற் வதற்காக ம் அவர்க க்கு ஏற்ப ம் (திடீர் 
ெபா ளதாரப்) பிரச்சிைன(கள் மற் ம் ெசலவினங்)க க்காக ம் (ஒ க்கப்பட் ) 
இ ந்தன. அவ்விரண் ன் அதிகார ம் ஆட்சித் தைலவாிடம் ஒப்பைடக்கப்பட 
ேவண் ம்" என்றார்கள்.  
 
இமாம் ஸுஹ்ாீ(ரஹ்) (இந்த ஹதீைஸ அறிவித்த ேபா ), 'அந்த (ைகபர், ◌ஃபதக் 
பகுதியி ந்த) இரண்  ெசாத் க்க ம் இன்  வைர அவ்வாேற (ஆட்சியாளாின் 
ெபா ப்பிேலேய) இ ந்  வ கின்றன" என்றார்கள்.  

 
57, எண் 3094  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஹம்மத் இப்  ஜுைபர் இப்னி த்யிம்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
நான் மா க் இப்  அவ்ஸ்(ர ) அவர்களிடம் ெசன்  அந்த (◌ஃபதக் ெதாடர்பான) 
நிகழ்ச்சி பற்றிக் ேகட்ேடன் அவர்கள் கூறினார்கள்.  
 
க ம் உச்சி ெவயில் அ த் க் ெகாண் ந்த நீண்ட ஒ  பகல் ேவைளயில் என் 

ட்டா டன் நான் அமர்ந்தி ந்தேபா  (கலீஃபா) உமர் இப்  கத்தாப்(ர ) 
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அவர்களின் தர் ஒ வர் என்னிடம் வந் , 'இைற நம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவர் 
அைழக்கிறார், வா ங்கள்" என்றார். நான் அவ டன் ெசன்  உமர்(ர ) அவர்களின் 
அைறக்குள் ைழந்ேதன். அவர்கள் அங்ேக ஒ  கட் ல் ஈச்ச ஓைலயாளலான 
ேமற்பரப்பில் அதற்கும் தமக்கும் இைடேய பாய் எ மிலலாமல் ஒ  ேதால் 
தைலயைணயின் மீ  சாய்ந்தப  அமர்ந்தி ந்தார்கள். நான் அவர்க க்கு சலாம் 
ெசால் விட்  அமர்ந்ேதன். அப்ேபா  அவர்கள், 'மா க்ேக! உங்கள் குலத்தாாில் சில 
கு ம்பத்தார் நம்மிடம் வந்தனர். அவர்க க்கு (அள  குறிப்பிடாமல்) சிறிய ஓர் 
அன்பளிப் த் த ம்ப  நான் உத்தரவிட் ள்ேளன். அைத உங்கள் ைகவசமாக்கிக் 
ெகாண்  அவர்களிைடேய நீங்கள் பங்கி ங்கள்" என்றார்கள். நான், 
'இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவேர! ேவெறவாிடமாவ  இந்தப் ெபா ப்ைப 
நீங்கள் ஒப்பைடத்தால் நன்றாயி க்குேம" என்  ெசான்ேனன். அதற்கு அவர்கள், 
'நீங்கள் அைதக் ைகவசமாக்கிக் ெகாண்  ெசன்  அவர்களிைடேய பங்கி ங்கள்" 
என்  (மீண் ம்) உமர் அவர்கள் ெசான்னார்கள். நான் உமாிடம் அவர்கள் 
ெசான்னார்கள். நான் உமாிடம் அமர்ந்  ெகாண் ந்தேபா , அவர்களிடம் 
அவர்களின் ெமய்க் காவலர் 'யர்◌ஃபஉ' என்பவர் வந் , 'உஸ்மான்(ர ), அப் ர் 
ரஹ்மான் இப்  அவ்◌ஃப்(ர ), ஸுைபர்(ர ), ஸஅத் இப்  அபீ வக்காஸ்(ர ) 
ஆகிேயார் தங்கைளச் சந்திக்க அ மதி ேகட்கிறார்கள். தாங்கள் அவர்க க்கு 
அ மதியளிக்கிறீர்களா?' என்  ேகட்டார். உமர்(ர ), 'ஆம்" என்  ேகட்டார். 
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உமர்(ர ), அவர்கள், 'ஆம்" என்  அவர்க க்கு (தம்ைமச் சந்திக்க) 
அ மதியளித்தார்கள். அவர்கள் (அைனவ ம்) உள்ேள வந்  சலாம் ெசால்  
அமர்ந்தார்கள். பிறகு 'யர்◌ஃபஉ' சற்  ேநரம் தாமதித்  வந் , 'அலீ(ர ) 
அவர்கைள ம் அப்பாஸ்(ர ) அவர்கைள ம் தாங்ள் சந்திக்க வி ம் கிறீர்களா?' என்  
ேகட்டதற்கு உமர் அவர்கள், 'ஆம்" என்  அவ்வி வ க்கும் (தம்ைமச் சந்திப்பதற்கு) 
அ மதியளிக்க, அவ்வி வ ம் உள்ேள ைழந்தனர். இ வ ம் சலாம் ெசால்  
அமர்ந்தனர். அப்பாஸ்(ர ), 'இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவேர! எனக்கும் 
இவ க்கும் (அலீக்கும்) இைடேய தீர்ப்பளி ங்கள்" என்றார்கள். அல்லாஹ், தன் 

தர்(ஸல்) அவர்க க்கு ப  நளீர் குலத்தாாின் ெசல்வத்தி ந்  ('◌ஃபய்உ' 
நிதியாகக்) ெகா த்த ெசாத் கள் ெதாடர்பாக இ வ ம் சச்சரவிட்  வந்தனர். 
அப்ேபா  உஸ்மான்(ர ) மற் ம் அவர்களின் ேதாழர்களின் கு , 
'இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் தைலவேர! அவர்க க்கிைடேய தீர்ப்பளித் , ஒ வைர 
மற்றவாின் பி யி ந்  வி வித்  வி ங்கள்" என்  கூறிய . உமர்(ர ), 
'ெபா ங்கள். எந்த அல்லாஹ்வின் கட்டைளயால் வான ம் மி ம் 
நிைலெபற்றி க்கின்றனேவா அவன் ெபா ட்டால் ேகட்கிேறன். இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள், '(நபிமார்களான எங்க க்கு) எவ ம் வாாிசாக மாட்டார். நாங்கள்விட் ச் 
ெசல்வெதல்லாம் த மேம" என்  தம்ைமக் குறித் க் கூறியைத நீங்கள் அறி ர்களா?' 
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என்  ேகட்டார்கள். அதற்கு அந்தக் கு வினர், 'அவர்கள் அவ்வா  ெசால்லத் தான் 
ெசய்தார்கள்" என்  பதிலளித்தனர். உடேன, உமர்(ர ), அலீ(ர ) அவர்கைள ம் 
அப்பாஸ்(ர ) அவர்கைள ம் ேநாக்கி, 'அல்லாஹ்வின் ெபா ட்டால் உங்கள் 
இ வாிட ம் ேகட்கிேறன்: இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் அவ்வா  ெசான்னைத 
நீங்கள் அறி ர்களா?' என்  ேகட்டார்கள். அவ்வி வ ம், 'ஆம், அவ்வா  
ெசால் யி க்கிறார்கள்" என்  பதிலளித்தனர். உமர்(ர ), 'அவ்வாெறனில், 
உங்களிடம் இந்த விஷயத்ைதக் குறித் ப் ேபசுகிேறன். (ேபாாிடாமல் கிைடத்த) 
இச்ெசல்வத்தி ந்  சிறிைதத் தன் த க்கு உாியதாக அல்லாஹ் ஆக்கி ள்ளான். 
அவர்கைளத் தவிர ேவெறவ க்கும் அவன் அைதக் ெகா க்கவில்ைல.".. (என்  
கூறிவிட் ,) 'அல்லாஹ் எச்ெசல்வத்ைத அவர்களின் பி யி ந்  வி வித் த் தன் 

தாிடம் தி ப்பிக் ெகா த்தாேனா அச்ெசல்வம் உங்கள் குதிைரகைள ம் 
ஒட்டகங்கைள ம் (அறப்ேபாாி வதற்காக) நீங்கள் ஓட் ச் ெசன்றதால் கிைடத்ததல்ல. 
மாறாக அல்லாஹ், தான் நா கிறவர்களின் மீ  தன் ைடய தர்க க்கு அதிகாரம் 
வழங்குகிறான். ேம ம், அல்லாஹ் அைனத்தின் மீ ம் ேபராற்றல் உள்ளவனாக 

இ க்கிறான்" என் ம் (இந்த 59:06) இைறவசனத்ைத ஓதினார்கள். ெதாடர்ந் , 

'எனேவ, இ  இைறத் த க்ெகன ஒ க்கப்பட்ட ெசல்வ மாகும். அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! உங்கைளவிட் விட்  அைத அவர்கள் தமக்காகச் ேசகாித் க் 
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ெகாள்ளவில்ைல; அைத உங்கைள விடப் ெபாிதாகக் க த மில்ைல. உங்க க்கு 
அைதக் ெகா த்தார்கள்; உங்களிைடேய அைதப் பரவலாகப் பங்கிட்டார்கள். 
இ தியில், அதி ந்  இச்ெசல்வம் மட் ேம மீதமாயிற் . இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள் இச்ெசல்வத்தி ந்  தம் ட்டாாின் வ டச் ெசலைவ அவர்க க்குக் 
ெகா த்  வந்தார்கள். அப்ப க் ெகா த்த பிறகு மீத ள்ளைத எ த்  அல்லாஹ்வின் 
(பாைதயில் ெசலவி ம்) ெசல்வத்ைத எந்த இனங்களில் ெசலவி வார்கேளா அவற்றில் 
ெசலவி வார்கள். இவ்வாேற இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் தம் வாழ்நாளில் 
ெசயல்பட்  வந்தார்கள்" (இவ்வள ம் ெசால் விட் ,) 'அல்லாஹ்வின் ெபா ட்டால் 
உங்கைள ேகட்கிேறன். இைத நீங்கள் அறி ர்களா?' என்  ேகட்டார்கள். அதற்கு 
அவர்கள், 'ஆம் (அறிேவாம்)" என்  பதிலளித்தார்கள். பிறகு, அலீ அவர்களிட ம் 
அப்பாஸ்(ர ) அவர்களிட ம், 'உங்கள் இ வைர ம் அல்லாஹ்வின் ெபா ட்டால் 
ேகட்கிேறன். நீங்கள் இைத அறி ர்களா?' என்  ேகட் விட்  (ெதாடர்ந் ), 'பிறகு 
அல்லாஹ் தன் தைர அைழத் க் ெகாண்டான். அப்ேபா  அ  பக்ர்(ர ), 'நான் 
அல்லாஹ்வின் த ைடய (ஆட்சிக்குப்) பிரதிநியாேவன்' என்  கூறி அ(ந்த 
ெசல்வத்)ைதக் தம் ைகவசம் எ த்தார்கள். அ  விஷயத்தில் இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள் ெசயல்பட்டைதப் ேபால் ெசயல்பட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் மீ  ஆைணயாக! 
அவர்கள் அ  விஷயத்தில் வாய்ைமயாகச் ெசயல்பட்டார்கள்; நல்ல விதமாக 
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நடந்தார்கள்; ேநரான ைறயில் நடந் , உண்ைமையேய பின்பற்றினார்கள். பிறகு 
அ  பக்ர்(ர ) அவர்கைள ம் அல்லாஹ் அைழத் க் ெகாண்டான். அப்ேபா  நான் 
அ  பக்ர்(ர ) அவர்களின் பிரதிநிதியாக ஆேனன். அைத என் ஆட்சிக் காலத்தில் 
இரண்  ஆண் க க்கு என் ைகவசம் எ த் க் ெகாண் , இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள் அதில் நடந்  ெகாண்ட ைறப்ப ம் அ  பக்ர்(ர ) நடந்  ெகாண்ட 

ைறப்ப ம் நா ம் ெசயல்பட்  வந்ேதன். நான் அ  விஷயத்தில் வாய்ைமயாகச் 
ெசயல்பட்ேடன்; நல்ல விதமாக நடந்  ெகாண்ேடன்; ேநரான ைறயில் நடந்  
ெகாண்ேடன்; உண்ைமையேய பின்பற்றிேனன் என்பைத அல்லாஹ் அறிவான். பிறகு, 
நீங்கள் இ வ ம் என்னிடம் வந்  ேபசினீர்கள்; நான் உங்களிடம் ஒ  ைற 
ேபசிேனன். உங்கள் இ வாின் விஷய ம் (ேகாாிக்ைக ம்) ஒன்றாகேவ இ ந்த . 
அப்பாேஸ! நீங்கள் என்னிடம் உங்கள் சேகாதரர் மகனிடமி ந்  உங்க க்குச் 
ேசரேவண் ய (வாாிசுப்) பங்ைகக் ேகட்ட ப  வந்தீர்கள். இவ ம் என்னிடம் தன் 
மைனவிக்கு அவாின் தந்ைதயிடமி ந்  கிைடக்க ேவண் ய (வாாிசுப்) பங்ைக (ெபற) 
வி ம்பிய ப  வந்தார்... அலீ(ர ) அவர்கைளத் தான் அப்ப ச் ெசான்னார்கள். நான் 
உங்கள் இ வாிட ம், 'இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், '(நபிமார்களான நாங்கள்விட் ச் 
ெசல் ம் ெசாத் க்களில்) எங்க க்கு எவ ம் வாாிசாவதில்ைல. நாங்கள்விட் ச் 
ெசல்வெதல்லாம் த மேம' என்றார்கள்' என்ேறன். எனி ம், 'அைத உங்கள் 
இ வாிடேம ெகா த்  வி வ  தான் ெபா த்தமான ' என்  எனக்குத் 
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ேதான்றியேபா  நான், 'நீங்கள் இ வ ம் வி ம்பினால் அல்லாஹ்விடம் ெசய்த 
ஒப்பந்த ம் அவ க்களித்த உ திெமாழி ம் உங்கள் ெபா ப்பாக இ க்க, 'நீங்கள் 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் எப்ப  அதன் விஷயத்தில் ெசயல்பட்டார்கேளா, அ  
பக்ர்(ர ) எப்ப  அதன் விஷயத்தில் ெசயல்பட்டார்கேளா, நான் ஆட்சிக்கு 
வந்ததி ந்  அதன் விஷயத்தில் ெசயல்பட்டார்கேளா, அ  பக்ர்(ர ) எப்ப  அதன் 
விஷயத்தில் ெசயல்பட்டார்கேளா, நான் ஆட்சிக்கு வந்ததி ந்  அதன் விஷயத்தில் 
எப்ப ச் ெசயல்பட்ேடேனா அதன் ப ேய நீங்கள் இ வ ம் ெசயல்ப ர்கள்' என் ம் 
நிபந்தைனயின் அ ப்பைடயில் உங்கள் இ வாிட ம் ெகா த்  வி கிேறன்' என்  
ெசான்ேனன். அதற்கு நீங்கள் இ வ ம், 'எங்களிடம் அைதக் ெகா த்  வி ங்கள்' 
என்  ெசான்னீர்கள். அதன்ப ேய அைத உங்கள் இ வாிட ம் ெகா த்  விட்ேடன்" 
என்றார்கள். பிறகு (கு வினைர ேநாக்கி), 'எனேவ, நான் உங்களிடம் அல்லாஹ்வின் 
ெபயரால் ேகட்கிேறன். நான் இவ்வி வாிட ம் அந்த நிபந்தைனயின்ப  
அச்ெசாத்ைதக் ெகா த்  விட்ேடனா?' என்  ேகட்டார்கள். கு வினர், 'ஆம் 
(ெகா த்  விட்டீர்கள்)" என்  பதிலளித்தனர். பிறகு அலீ(ர ) மற் ம் அப்பாஸ்(ர ) 
ஆகிேயாைர ேநாக்கி, 'நான் உங்கள் இ வைர ம் அல்லாஹ்வின் ெபயரால் 
ேகட்கிேறன். நான் அைத உங்கள் இ வாிட ம் அந்த நிபந்தைனயின்ப ேய ெகா த்  
விட்ேடனா?' என்  ேகட்க, அவ்வி வ ம், 'ஆமாம்" என்றார்கள். உமர்(ர ), 'இைதத் 
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தவிர ேவெறா  தீர்ப்ைப நீங்கள் என்னிடமி ந்  ேகா கிறீர்களா? எவ ைடய 
அ மதி டன் வான ம் மி ம் நிைல ெபற் ள்ளனேவா அவன் மீ  சத்தியமாக! 
நான் அந்த விஷயத்தில் இைதத் தவிர ேவெறந்தத் தீர்ப்ைப ம் தர மாட்ேடன். உங்கள் 
இ வரா ம் அைதப் பராமாிக்க யவில்ைல என்றால் என்னிடம் அைதக் ெகா த்  
வி ங்கள். அைத உங்க க்கு பதிலாக நாேன பராமாித் க் ெகாள்ேவன்" என்றார்கள்.  

 
57, எண் 3095  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அப் ல் ைகஸ் குலத்தாாின் க் கு வினர் (நபி(ஸல்) அவர்களிடம்) வந்தார்கள். 
அவர்கள், 'இைறத் தர் அவர்கேள! (எங்களின்) இந்தக் கிைள 'ரபீஆ' குலத்ைதச் 
ேசர்ந்ததாகும். எங்க க்கும் உங்க க்குமிைடேய ' ளர்' குலத்  நிராகாிப்பாளர்கள் 
(நாம் ஒ வைரெயா வர் சந்திக்கத்) தைடயாக உள்ளனர். எனேவ, (ேபாாி வ ம் 
ெகாள்ைள ம் வழிப்பறி ம் அைனவரா ம் தைட ெசய்யப்பட்ட) னித மாதங்களிேல 
தவிர (ேவ  மாதங்களில்) நாங்கள் தங்களிடம் வந்  ேசர 

யாதவர்களாயி க்கிேறாம். எனேவ, நாங்கள் எ த்  நடக்க ம் எங்க க்குப் 
பின்னால் உள்ள (இங்கு வர யாமல் தங்கிவிட்ட)வர்க க்கு எ த் ச் ெசால்ல ம் 
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ஏற்ற ஒ  விஷயத்ைத எங்க க்குக் கட்டைளயி ங்கள்" என்  ேகட் க் 
ெகாண்டார்கள். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நான்கு விஷயங்கைள உங்க க்குக் 
கட்டைளயிட்  நான்கு ெபா ட்கைள உங்க க்குத் தைட ெசய்கிேறன். நான் 
கட்டைளயி பைவ: அல்லாஹ்வின் மீ  நம்பிக்ைக ெகாள்வ ; 'வணக்கத்திற்குாியவர் 
அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவெறவ மிலர்' என்  சாட்சியம் ெமாழிவ ... (இைதச் 
ெசால் யப ) நபி(ஸல்) அவர்கள் தம் ைகயால் (எண்ணிக்) கணக்கிட்டார்கள்... 
ெதா ைகைய (அதன் ைடயன் ேவைளயில் ைறப்ப  ஜமாஅத் டன்) நிைல 
நாட் வ , ஸக்காத் ெகா ப்ப , ரமளான் மாதத்தில் ேநான்  ேநாற்ப , உங்க க்குக் 
கிைடக்கும் ேபார்ச் ெசல்வங்களி ந்  ஐந்திெலா  பங்ைக அல்லாஹ் க்காகச் 
ெச த்தி வி வ  ஆகியன. ேம ம், (ம  ைவத்தி க்கப் பயன்ப கின்ற) ப்பா - 
சுைரக்காய்க் கு ைவகள்; மற் ம் நக்கீர் - ேபாீச்ச மரத்தின் அ ப்பாகத்ைதக் குைடந்  
தயாாித்த மரப்பீப்பாய்கள், ஸஃப்பத் தார் சப்பட்ட பாத்திரங்கள், மற் ம் அல் - 
ஹன்த்தம் - மண்சா கள் ஆகியவற்ைற (பயன்ப த்த ேவண்டாெமன் ) உங்க க்குத் 
தைட ெசய்கிேறன்" என்  கூறினார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  57, எண் 3096  
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' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
என் வாாிசுகள் ஒ  தீனாைரக் கூட (வாாிசுப் பங்காகப் ெபற மாட்டார்கள் என் 
மைனவிமார்க க்குச் ேசர ேவண் ய வாழ்க்ைகச் ெசல ம் என் பிரதிநிதியின் 
ஊதிய ம் ேபாக நான்விட் ச் ெசல்பைவெயல்லாம் த மேமயாகும்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
57, எண் 3097  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நிைலப் ேபைழயி ந்  சிறி  பார் ையத் தவிர, உயி ள்ளவர் உண்ணக் கூ ய 
ெபா ள் எ ம் என் ட் ல் இல்லாத நிைலயில் இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
மரணித்தார்கள். அதி ந்  எ த்  நீண்ட காலம் நான் உண்ேடன். பிறகு, அைத 
நான் அளந்ேதன். (அதனால், சிறி  காலத்திற்குப் பின்) அ  தீர்ந்  ேபாய்விட்ட .  
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57, எண் 3098  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அம்ர் இப்  ஹாாிஸ்(ர ) கூறினார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் தம் ஆ தத்ைத ம் தம் ெவள்ைளக் ேகாேவ க் க ைதைய ம் 
தவிர ேவெறைத ம் (தாம் மரணித்தேபா )விட் ச் ெசல்லவில்ைல. ேம ம், அவர்கள் 
ஒேரெயா  நிலத்ைத (மட் ம்) த மமாகவிட் ச் ெசன்றார்கள்.  

 
57, எண் 3099  3, அத்தியாயம்பாகம்  

நபி(ஸல்) அவர்களின் ைணவியரான ஆயிஷா(ர ) கூறினார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் தங்களின் ேநாயின் க ைம அதிகாித் விட்டேபா  என் 

ட் ல் தங்கி சிகிச்ைசைய ம் பராமாிப்ைப ம் ெபற்றிட தம் மற்ற மைனவிமார்களிடம் 
அ மதி ேகட்டார்கள். அவர்கள் நபி(ஸல்) அவர்க க்கு அ மதி ெகா த்தார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  57, எண் 3100  
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ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
என் ட் ல் என் ைடய ைறக்குாிய நாளில் (வந்தி ந்த ேபா ) என் 
ெதாண்ைடக்கும் என் மார் க்குமிைடேய (சாய்ந்தி ந்த நிைலயில்) நபி(ஸல்) அவர்கள் 
மரணித்தார்கள். அல்லாஹ் என் ைடய எச்சிைல ம் அவர்களின் எச்சிைல ம் ஒன்  
ேசர்த்தி ந்தான். (எப்ப ெயனில்) நபி(ஸல்) அவர்கள் (க ைமயான ேநாய் 
வாய்ப்பட் ந்த நிைலயில் என் சேகாதரர்) அப் ர் ரஹ்மான், பல் லக்கும் - மிஸ்வாக் 
- குச்சிையக் ெகாண்  வந்தார். நபி(ஸல்) அவர்கள் அைதப் பயன்ப த்த யாத 
அளவிற்கு பல னமாக இ ந்தார்கள். எனேவ, நான் அந்தக் குச்சிைய எ த் ெமன்  
பிறகு அதனால் நபி(ஸல்) அவர்க க்குப் பல் லக்கி விட்ேடன்.  

 
57, எண் 3101  3, அத்தியாயம்பாகம்  

நபி(ஸல்) அவர்களின் ைணவியாரான ஸஃபிய்யா(ர ) கூறினார்.  
 
ரமளான் மாதத்தில் கைடசிப் பத்  நாள்களில் இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
பள்ளிவாச ல் இஃதிகாஃப் இ ந்  ெகாண் ந்தேபா  நான் அவர்கைளச் சந்திக்கச் 
ெசன்ேறன்; (சந்தித்  த்த) பின்  தி ம்பிச் ெசல்ல எ ந்ேதன். என் டன் 
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இைறத் தர்(ஸல்) அவர்க ம் எ ந்தார்கள். தம் (மற்ெறா ) மைனவி உம்  
ஸலமா(ர ) அவர்களின் ட்  வாசைல ஒட ள்ள பள்ளிவாசல் கத க்கு அ ேக 
வந்  ேசர்ந்தேபா  எங்கள் இ வைர ம் இரண்  அன்சாாிகள் கடந்  ெசன்றனர். 
அவ்வி வ ம் இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கைள ேநாக்கி சலாம் கூறிவிட் ச் 
ெசன் விட்டனர். இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் அவ்வி வைர ம் ேநாக்கி, 
'அவசரப்படாதீர்கள். (இவர் என் மைனவி தான்.)" என்  கூறினார்கள். நபி(ஸல்) 
அவர்கள் இப்ப த் தங்களிடம் ெசான்ன  அவர்க க்க மன வ த்தத்ைத அளித்த . 
அதற்கு அவ்வி வ ம், 'அல்லாஹ் யவன். இைறத் தர் அவர்கேள! (தங்கைள 
நாங்கள் சந்ேதம்ப்ேபாமா?)" என்  ேகட்டார்கள். அதற்கு இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 
'மனிதனின் இரத்தம் ெசன்றைட ம் இடங்களில் எல்லாம் ைஷத்தா ம் 
ெசன்றைடகிறான். உங்கள் உள்ளங்களில் அவன் சந்ேதகம் எைதேய ம் ேபாட்  
வி வாேனா என்  நான் அஞ்சிேனன்" என்  பதிலளித்தார்கள்.  

 
57, எண் 3102  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஹஃப்ஸா(ர ) அவர்களின் ட் ற்கு ேமேல (ஒ  ேவைலயாக) நான் ஏறிேனன். 
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அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் கிப்லா க்கு ைகக் காட் யப ம் 'ஷாம்' திைசைய 
ேநாக்கியப ம் (கழிப்பிடத்தில்) தம் ேதைவைய நிைறேவற்றிக் ெகாண் ப்பைத 
பார்த்ேதன்.  

 
57, எண் 3103  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஆயிஷா(ர ) கூறினார்.  
 
என் அைறயி ந்  சூாிய ெவளிச்சம் விலகாத நிைலயில் இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
அஸர் ெதா ைகையத் ெதா வார்கள்.  

 
57, எண் 3104  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் உைரயாற்றிட எ ந்  நின் , ஆயிஷா(ர ) அவர்களின் 
உைறவிடத்ைத (இராக் நா  அைமந் ள்ள கிழக்குத் திைசைய) ேநாக்கிச் ைசைக 
ெசய் , 'இங்கி ந்  தான் குழப்பம் ஏற்ப ம்" என்  ன்  ைற கூறிவிட் , 
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'ைஷத்தானின் ெகாம்  (தைலயின் ஓரப்பகுதி) எங்கி ந்  உதயமாகிறேதா 
அங்கி ந் ..." என்  கூறினார்கள்.  

 
57, எண் 3105  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(ஒ ைற) இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் இ ந்தார்கள். அப்ேபா  ஒ வர் 
ஹஃப்ஸா(ர ) அவர்களின் ட் ற்குள் ெசல்ல அ மதி ேகட் க் ெகாண் க்கும் 
குரைல ெசவி ற்ேறன். உடேன நான், 'இைறத் தர் அவர்கேள! இேதா, ஒ வர் தங்கள் 

ட் ள் ைழய அ மதி ேகட்கிறார்" என்  கூறிேனன். அதற்கு இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள், 'அவைர இன்னார் - ஹஃப்ஸாவின் தந்ைதக்குப் பால்கு ச் சேகாதரர் - என்  
க கிேறன்; (ஒ வாின் வயிற்றில்) பிறப்ப  எந்த உற கைளெயல்லாம் 
(மண க்கத் தகாத) னித உற களாக்குேமா அந்த உற கைளெயல்லாம் 
(ஒ வாிடம்) பால்கு ப்ப ம் னிதமானைவயாக்கி வி ம்" என்  கூறினார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  57, எண் 3106  
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அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அ  பக்ர்(ர ) கலீஃபாவாக ஆக்கப்பட்ட ெபா , என்ைன பஹ்ைர க்கு 
(ஆ நராக) அ ப்பி ைவத்தார்கள். எனக்கு ஓர் ஆைணைய எ தி, அதில் நபி(ஸல்) 
அவர்களின் ேமாதிரத்தால் த்திைரயிட்டார்கள். அந்த ேமாதிரத்தில் ன்  வாிகள் 
ெபாறிக்கப்பட் ந்தன. ' ஹம்ம ' (என் ம் ெசால்) ஒ  வாியி ம் 'ரசூ ' (' தர்' 
என் ம் ெசால்) ஒ  வாியி ம் 'அல்லாஹி' ('அல்லாஹ்வின் எ ம் ெசால்) ஒ  
வாியி ம் (' ஹம்ம ர் ரசூ ல்லாஹ்' - 'இைறத் தர் ஹம்ம ' என் ) 
ெபாறிக்கப்பட் ந்த .  

 
57, எண் 3107  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஈசா இப்  தஹ்மான்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
அனஸ்(ர ) எங்களிடம் இரண்  ேதால்வார்கள் ெகாண்ட, (அணிந் ) ைநந்  ேபான 
இரண்  ெச ப் கைளக் காட் னார்கள். பின்னர், ஸாபித் அல் னானீ(ரஹ்), 
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'அவ்விரண் ம் நபி(ஸல்) அவர்களின் காலணிகள்" என்  அனஸ்(ர ) 
அவர்களிடமி ந்  எனக்கு அறிவித்தார்கள்.  

 
57, எண் 3108  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ர்தா(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
ஆயிஷா(ர ) எங்களிடம் ஒட் ப் ேபாட்ட (கம்பளி) ஆைட ஒன்ைற எ த் க் காட் , 
'இைத உ த்திக் ெகாண் க்கும்ேபா  தான் நபி(ஸல்) அவர்கள் மரணமைடந்தார்கள்" 
என்  கூறினார்கள்.  
 
மற்ேறார் அறிவிப்பில் அ  ர்தா(ரஹ்) கூறினார்.  
 
ஆயிஷா(ர ) யமன் நாட் ல் தயாாிக்கப்ப கிற ெகட் யான கீழங்கி ஒன்ைற ம் 
நீங்கள் 'அல் லப்பதா' (ஒட் ப் ேபாட்ட ) என்றைழக்கிற வைகயி ந்  ஒ  
ேபார்ைவைய ம் நபி(ஸல்) அவர்களின்ைவ என் ) எ த் க் காட் னார்கள்.  
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57, எண் 3109  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்களின் (மரத்தாலான) குவைள உைடந் விட்ட . (உைடந்  ேபாய்) 
ஓட்ைட (ஏற்பட்ட) பகுதிைய நபி(ஸல்) அவர்கள் ஒ  ெவள்ளிச் சங்கி யால் 
அைடத் விட்டார்கள்.  
 
அறிவிப்பாளர் ஆ ம்(ரஹ்), 'நான் அந்தக் குவைளயக் கண்ேடன். (பரக்கத்ைத 
வி ம்பி) அதில் தண்ணீர் கு த்ேதன்" என்  கூ கிறார்கள்.  

 
57, எண் 3110  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அலீ இப்  ஹுைசன் (ைஸ ல் ஆபிதீன்)(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் ஹுைசன் இப்  அலீ(ர ) - அல்லாஹ் அவர்களின் மீ  க ைண 

ாிவானாக! - ெகால்லப்பட்ட கால கட்டத்தில் யஸீத் இப்  ஆவியாைவச் 
சந்தித் விட்  மதீனா க்கு வந்தேபா , என்ைன மிஸ்வர் இப்  மக்ரமா(ர ) 
சந்தித்தார்கள். அப்ேபா  அவர்கள், 'என்னிடம் தங்க க்குத் ேதைவ ஏ மி க்கிற ? 
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அைத நிைறேவற்றிட எனக்குக் கட்டைளயி கிறீர்களா? (நான் நிைறேவற்றித் தரத் 
தயாராக இ க்கிேறன்)" என்  ேகட்டார்கள். நான் அவர்க க்கு 'அப்ப  
எ மில்ைல" என்  பதிலளித்ேதன். மிஸ்வர்(ர ), 'அல்லாஹ்வின் த ைடய 
வாைள எ த் க் ெகா க்கிறீர்களா? ஏெனனில், அந்த (ப  உமய்யா) குலத்தினர் 
உங்களிடமி ந்  தம் அதிகாரத்தின் லமாக அைதப் பி ங்கிக் ெகாள்வார்கள் என்  
நான் அஞ்சுகிேறன். அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நீங்கள் அைத எனக்குக் 
ெகா த்தால் என் உயிர் ேபாகும் வைர அ  அவர்களிடம் ெசன்  ேசரா " என்  
கூறினார். (பிறகு பின் வ ம் சம்பவத்ைத விவாிக்கலானார்:) அலீ இப்  அபீ 
தா ப்(ர ) ◌ஃபாத்திமா(ர ) (உயிேரா  தம் மணபந்தத்தில்) இ க்கும் ேபாேத அ  
ஜஹ் ைடய மகைள (மணந்  ெகாள்ளப்) ெபண் ேபசினார்கள். (அந்த ேநரத்தில்) 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் அ  குறித்  மக்களிடம் தம் இந்த மிம்பாில் (நின்றப ) 
உைரயாற்றியைத ெசவி ற்ேறன். - அப்ேபா  நான் ப வ வயைத அைடந்  
விட் ந்ேதன். நபி(ஸல்) அவர்கள், '◌ஃபாத்திமா என்னில் ஒ  பகுதியாவார். அவர் 
தன் ைடய மார்க்க விவகாரத்தில் ேசாதைனக்குள்ளாக்கப்ப வார் என்  நான் 
அஞ்சுகிேறன்" என்  கூறிவிட் , ப  அப்தி ஷம்ஸ் குலத்ைதச் ேசர்ந்த தம் ம மகைன 
- (அ ல் ஆஸ் இப்  ரபீஉைவ) - அவர் தம்மிடம் நல்ல ம மகனாக நடந்  
ெகாண்டைதக் குறித்  (நிைன  கூர்ந் ) கழ்ந்தார்கள். 'அவர் என்னிடம் 
ேபசியேபா  உண்ைமேய ெசான்னார். எனக்கு வாக்கு தியளித்  அiைத எனக்கு 
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நிைறேவற்றித் தந்தார். ேம ம், நான் அ மதிக்கப்பட்ட ஒன்ைறத் தைட ெசய்யக் 
கூ யவன் அல்லன்; தைட ெசய்யப்பட்ட ஒன்ைற அ மதிக்கப்பட்டெதன்  
அறிவிக்க ம் மாட்ேன;. ஆயி ம், அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்களின் மக ம் (அல்லாஹ்வின் பைகவ ைடய மக ம் (ஒேர நப ைடய 
மணபந்தத்தில்) ஒன்  ேசர யா " என்  கூறினார்கள்.  

 
57, எண் 3111  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இப்  ஹனஃபிய்யா(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
அலீ(ர ) உஸ்மான்(ர ) அவர்கைளக் குைற ேபசுபவர்களாக இ ந்தி ப்பின் மக்கள் 
சிலர் அவர்களிடம் வந் , உஸ்மான்(ர ) அவர்களின் (அரசின்) ஸகாத் வசூ க்கும் 
ஊழியர்கள் குறித்  ைறயிட்ட ேபாேத குைற ேபசியி க்க ேவண் ம். அந்த ேநரத்தில் 
அலீ(ர ) என்னிடம் 'நீ உஸ்மான்(ர ) அவர்களிடம் ெசன் , 'இந்த ஏ  
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் நிர்ணயித்த ஸதகா (ஸகாத்தின் சட்டங்கள்) ஆகும். இந்த 
ஏட் ள்ள ப  ஸகாத் வசூ க்குமா  அவர்க க்கு உத்தரவி ங்கள்' என்  ெதாிவி" 
என்  கூறினார்கள். நான் அைத எ த் க் ெகாண்  உஸ்மான்(ர ) அவர்களிடம் 
ெசன்ேறன். அவர்கள், 'அ  நமக்குத் ேதைவயில்ைல. (அ  ஏற்கனேவ நம்மிடம் 
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உள்ள )" என்  கூறிவிட்டார்கள். எனேவ, நான் அைத அலீ(ர ) அவர்களிடம் 
ெகாண்  வந்  ெகா த்  விவரம் ெதாிவித்ேதன். அதற்கு அவர்கள், 'அைத எ த்த 
இடத்திேலேய ைவத்  வி " என்  கூறினார்கள்.  

 
57, எண் 3112  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஹம்மத் இப்  ஹனஃபிய்யா(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
என் தந்ைத (அலீ இப்  அபீ தா ப்(ர )), 'இந்த ஏட்ைட எ த் க் ெகாண்  
உஸ்மான்(ர ) அவர்களிடம் ேபா! ஏெனனில், இதில் தான் ஸகாத் பற்றிய நபி(ஸல்) 
அவர்களின் கட்டைளகள் உள்ளன" என்  ெசால்  என்ைன அ ப்பினார்கள்.  

 
57, எண் 3113  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அலீ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(என் ைணவியாரான) 'பாத்திமா அவர்கள் மாவைரக்கும் தி ைகயினால் தமக்கு 
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ஏற்பட்ட ேவதைனையக் குறித்  ைறயிட்டார்கள். இைறத் தர்(ஸல்) அவர்களிடம் 
சில ேபார்க் ைகதிகள் ெகாண்  வரப்பட் க்கிறார்கள் (அவர்கைள நபி(ஸல்) 
அவர்கள் ஸ் ம்களிைடேய பங்கிடவி க்கிறார்கள்) என் ம் ெசய்தி 
◌ஃபாத்திமா(ர ) அவர்க க்கு எட் ய . உடேன, அவர்கள் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் 
(அந்தப் ேபார்க் ைகதிகளி ந் ) ஒ  பணியாைள (தமக்குக் ெகா க்கும்ப ) ேகட்கச் 
ெசன்றார்கள். ஆனால், நபி(ஸல்) அவர்கள் ட் ல் இல்லாததால் அவர்கைள 
◌ஃபாத்திமா(ர ) அவர்களால் அந்த ேநரத்தில் சந்திக்க யவில்ைல. எனேவ, 
ஆயிஷா(ர ) அவர்களிடம் (தாம் வந்த காரணத்ைதக்) கூறி(விட் த் தி ம்பி)னார்கள். 
பின்னர், நபி(ஸல்) அவர்கள் வந்த டன் அவர்க க்கு ஆயிஷா(ர ) விஷயத்ைதச் 
ெசான்னார்கள். (விபரமறிந்த) நபி(ஸல்) அவர்கள் நாங்கள் ப க்ைகக்குச் ெசன் விட்ட 
பின்னால் எங்களிடம் வ ைக தந்தார்கள். அவர்கைளக் கண்ட டன் நாங்கள் எ ந்  
நிற்க ைனந்ேதாம். நபி(ஸல்) அவர்கள், '(எ ந்தி க்க ேவண்டாம்.) உங்கள் 
இடத்திேலேய இ வ ம் இ ங்கள்" என்  கூறினார்கள். (பிறகு) நான் அவர்களின் 
பாதத்தின் குளிர்ச்சிைய என் ெநஞ்சின் மீ  உணர்ந்ேதன். (அந்த அளவிற்கு எங்கள் 
அ கில் வந்  அமர்ந்தார்கள்.) பின்னர், 'நீங்கள் இ வ ம் என்னிடம் ேகட்டைத விடச் 
சிறந்த ஒன்ைற உங்க க்கு நான் அறிவிக்கட் மா? நீங்கள் ப க்ைகக்குச் 
ெசல் ம்ேபா  'அல்லாஹு அக்பர் - அல்லாஹ் ெபாியவன்' என்  ப்பத்  நான்கு 

ைற ம், 'அல்ஹம்  ல்லாஹ் - கழைனத் ம் அல்லாஹ்விற்ேக' என்  ப்பத்  
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ன்  ைற ம், 'சுப்ஹானல்லாஹ் - அல்லாஹ் குைறகளி ந்  ய்ைமயானவன்' 
என்  ப்பத்  ன்  ைற ம் ெசால் ங்கள். ஏெனனில், அ  நீங்கள் இ வ ம் 
என்னிடம் ேகட்டைத விடச் சிறந்ததாகும்" என்றார்கள்.  

 
57, எண் 3114  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஜாபிர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
எங்களில் - அன்சாாிகளில் - ஒ  மனித க்கு ஆண் குழந்ைத ஒன்  பிறந்த . அதற்கு 
' ஹம்மத்' என்  ெபயர் ைவக்க அவர் வி ம்பினார். அந்த அன்சாாித் ேதாழர் (அனஸ் 
இப்  ◌ஃ ளாலா(ர )) என்னிடம் கூறினார்: நான் அக்குழந்ைதைய என் க த்தில் 
சுமந்  ெகாண்  நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன்; நபி(ஸல்) அவர்கள், 'என் 
ெபயைரச் சூட்  அைழ ங்கள். ஆனால், (அ ல் காசிம் என் ம்) என் குறிப் ப் 
ெபயைரச் சூட்  அைழக்காதீர்கள். ஏெனனில், நான் உங்களிைடேய பங்கீ  
ெசய்பவனாகேவ ஆக்கப்பட் ள்ேளன்.  
 
மற்ேறார் அறிவிப்பில் ஜாபிர்(ர ) கூறினார் என இடம் ெபற் ள்ளதாவ :  
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அந்த அன்சாாித் ேதாழர் 'காசிம்' என்ற நபி(ஸல்) அவர்களின் ெபயைரத் தன் 
குழந்ைதக்குச் சூட்ட வி ம்பினார். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள், 'என் ெபயைரச் 
சூட் க் ெகாள் ங்கள், என் குறிப் ப் ெபயைரச் சூட் க் ெகாள்ளாதீர்கள்" என்றார்கள்.  

 
57, எண் 3115  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஜாபிர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
எங்களில் ஒ வ க்கு ஆண் குழந்ைத ஒன்  பிறந்த . அக்குழந்ைதக்கு அவர் 'காசிம்' 
என்  ெபயர் சூட் னார். அப்ேபா  மற்ற அன்சாாித் ேதாழர்கள், 'உம்ைம நாங்கள் 
அ ல் காசிம் (காசிமின் தந்ைத) என்  குறிப் ப் ெபயரால் அைழக்க ம் மாட்ேடாம்; 
(அவ்வா  அைழத் ) உமக்கு மகிழ்ச்சி ட்ட ம் மாட்ேடாம்" என்  கூறினார்கள். 
அந்த மனிதர் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன் , 'இைறத் தர் அவர்கேள! எனக்கு ஓர் 
ஆண் குழந்ைத பிறந்த . அதற்கு நான் 'காசிம்' என்  ெபயர் சூட் ேனன். 
அன்சாாித்ேதாழர்கள், 'உம்ைம நாங்கள் 'அ ல் காசிம்' என்ற குறிப் ப் ெபயரால் 
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அைழக்க ம் மாட்ேடாம்; (அவ்வா  அைழத் ) உமக்கு மகிழ்ச்சி ட்ட ம் மாட்ேடாம்' 
என்  கூறிவிட்டார்கள்" என்றார். அைதக் ேகட்ட நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அன்சாாிகள் 
நல்ல ேவைல ெசய்தார்கள். எனேவ, என் ெபயைர நீங்கள் சூட் க் ெகாள் ங்கள். 
ஆனால், என் ைடய (அ ல் காசிம் என் ம்) குறிப் ப் ெபயைர நீங்கள் சூட் க் 
ெகாள்ளாதீர்கள். ஏெனனில், நான் பங்கி பவேன' என்  கூறினார்கள்.  

 

'ஜிஸ்யா' காப் வாி ஒப்பந்த ம்..

 
58, எண் 3156  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அம்ர் இப்  தீனார்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
நான் ஜாபிர் இப்  ைஸத்(ரஹ்) அவர்க ட ம் அம்ர் இப்  அவ்ஸ்(ரஹ்) 
அவர்க ட ம் அமர்ந்தி ந்ேதன். அப்ேபா  (அவர்கள் கூறினார்கள்:) ஸ்அப் இப்  

ஸுைபர்(ரஹ்) பஸராவாசிக டன் ஹஜ் ெசய்த ஆண்டான ஹிஜ்ாீ 70-ம் ஆண் ல் 
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அவ்வி வாிட ம் ஸம் ஸம் கிணற்றின் ப க்கட் ன் அ ேக பஜாலா(ரஹ்) 
அறிவித்தார்.  
 
நான் அஹ்னஃப் இப்  ைகஸ்(ரஹ்) அவர்களின் தந்ைதயின் சேகாதரரான ஜஸ்உ 
இப்  ஆவியா க்கு எ த்தராக இ ந்ேதன். அப்ேபா  உமர் இப்  கத்தாப்(ர ) 
இறப்பதற்கு ஓராண் க்கு ன்  'தி மணம் ாிந்  ெகாள்ளக் கூடாத இரத்த உற  
தங்களிைடேய இ ந் ம் ஒ வைரெயா வர் மணந்  ெகாண்  மஜூ கைள (மண 
பந்தத்தி ந் ) பிாித்  ைவ ங்கள்' என்  உத்தரவிட்  அவர்களின் க தம் ஒன்  
எங்க க்கு வந்த . உமர்(ர ) மஜூ களிடமி ந்  ஜிஸ்யா வாி வசூ க்கவில்ைல.  

 
58, எண் 3157  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அதன் காரணத்தால் அப் ர் ரஹ்மான் இப்  அவ்◌ஃப்(ர ), 'இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள் ஹஜர் (பஹ்ைரன்) பகுதியில் வசித்  வந்த மஜூ களிடமி ந்  ஜிஸ்யா வாி 
வசூ த் ள்ளார்கள்" என்  சாட்சி ெசான்னார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  58, எண் 3158  
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மிஸ்வர் இப்  மக்ரமா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
'ப  ஆமிர் இப்  அய்' குலத்தாாின் ஒப்பந்த நண்ப ம் பத் ப் ேபாாில் 
பங்ெக த்தவ மான அம்ர் இப்  அவ்◌ஃப் அல் அன்சாாீ(ர ) எனக்குக் கூறினார்கள்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் அ  உைபதா இப்  ஜர்ராஹ்(ர ) அவர்கைள 
பஹ்ைரனி ந்  ஜிஸ்யா வாிைய வசூ த்  வ ம்ப  அ ப்பினார்கள். 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் (மஜூ களான) பஹ்ைரன் வாசிக டன் சமாதான 
ஒப்பந்தம் ெசய்  அவர்க க்கு அலா இப்  ஹள்ரமீ(ர ) அவர்கைளத் தைலவராக 
ஆக்கியி ந்தார்கள். அ  உைபதா(ர ) பஹ்ைரனி ந்  நிதி டன் வந்தார்கள். அ  
உைபதா(ர ) வந்தி ப்பைதக் ேகள்விப்பட்  அன்சாாிகள் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் 
ெசல்ல, அ  ◌ஃபஜ் த் ெதா ைகயின் ேநரமாக அைமந் விட்ட . நபி(ஸல்) அவர்கள் 
மக்க டன் ெதா  த் த் தி ம்ப, அன்சாாிகள் நபியவர்களிடம் ைசைகயால் 
ேகட்டார்கள். (ஆர்வத் டனி ந்த) அவர்கைளக் கண்ட டன் நபி(ஸல்) அவர்கள் 

ன்னைகத் விட் , 'அ  உைபதா ஏேதா ெகாண்  வந்தி க்கிறார்' என்  நீங்கள் 
ேகள்விப்பட் க்கிறீர்கள் என நான் நிைனக்கிேறன்" என்  கூற, அன்சாாிகள், 
'ஆமாம், இைறத் தர் அவர்கேள!" என்  பதிலளித்தார்கள். 'எனேவ, ஒ  மகிழ்ச்சியான 
ெசய்தி! உங்க க்கும் அதிகமாகக் ெகா க்கப்பட் , அவர்கள் அதற்காகப் 
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ேபாட் யிட்டைதப் ேபால் நீங்க ம் ேபாட் யிட, அவர்கைள அ  அழித் விட்டைதப் 
ேபால் உங்கைள ம் அ  அழித்  வி ேமா என்ேற நான் அஞ்சுகிேறன்' என்  
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  

 
58, எண் 3159  3, அத்தியாயம்பாகம்  

பக்  இப்  அப்தில்லாஹ் அல் ஸனீ(ரஹ்) மற் ம் யாத் இப்  ஜுைபர் இப்னி 
ஹய்யா(ரஹ்) ஆகிய இ வ ம் அறிவித்தார்கள்.  
 
உமர்(ர ) (தம் ஆட்சிக் காலத்தில்) இைணைவப்ேபா டன் ேபார் ாிய மக்கைளப் 
ெப ம்ெப ம் நகரங்க க்கு அ ப்பி ைவத்தார்கள். அப்ேபா  (' ஸ் ம்' என்கிற 
பாரசீகத் தளபதியான) 'ஹுர் ஸான்' இஸ்லாத்ைத ஏற்றார். உமர்(ர ) 
ஹுர் ஸான்(ரஹ்) அவர்களிடம், 'நான் என் ைடய இந்தப் ( னிதப்) ேபார்களில் 
உங்களிடம் தான் ஆேலாசைன ேகட்கப் ேபாகிேறன்" என்றார்கள். அதற்கு அவர், 'சாி, 
நீங்கள் ேபாாிட வி ம் ம் நா களின் நிைல ம் அதி ள்ள எதிாிகளின் நிைல ம் ஒ  
தைல ம் இரண்  சிறகுக ம் இரண்  கால்க ம் ெகாண்ட ஒ  பறைவயின் நிைல 
ேபான்றதாகும். (அதன்) இரண்  சிறகுகளில் ஒன்  ஒ க்கப்பட்  வி மாயின், 
கால்கள் இரண் ம் தைல ம் (மீதி ள்ள) ஒ  சிறகின் உதவியால் எ ந்  வி ம். 
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மற்ெறா  சிறகும் ஒ க்கப்பட்  வி மாயின், இரண்  கால்க ம் தைல ம் (மீண் ம்) 
எ ம். தைலேய ெநா க்கப்பட்டால் இரண்  கால்க ம், இரண்  சிறகுக ம், 
தைல ம் ேபாய்வி ம். (சாசானியப் ேபரரசனான) கிஸ்ரா (குஸ் ) தான் தைல. சீசர் 
ஒ  சிறகும் பாரசீகர்கள் மற்ெறா  சிறகும் ஆவர். எனேவ, கிஸ்ராைவ ேநாக்கிப் 

றப்ப ம்ப  ஸ் ம்க க்குக் கட்டைளயி ங்கள்" என்  (ஆேலாசைன) கூறினார்.  
 
அறிவிப்பாளர்கள் பக்  இப்  அப்தில்லாஹ்(ரஹ்), யாத் இப்  ஜுைபர்(ரஹ்) 
ஆகிய இ வ ம் ேசர்ந் , ஜுைபர் இப்  ஹய்யா(ரஹ்) அவர்களிடமி ந்  
அறிவிப்பதாவ .  
 
உடேன, உமர்(ர ) எங்கைள (ேபா க்குப் றப்ப ம்ப ) அைழத் , ஃமான் இப்  

கர்ாின்(ர ) அவர்கைள எங்க க்குத் தைலவராக்கி (அ ப்பி)னார்கள். இ தியில், 
நாங்கள் எதிாியின் மியில் (ஈரானி ள்ள நஹாவந்தில்) இ ந்தேபா  எங்கைளத் 
தாக்கிட கிஸ்ராவின் தளபதி நாற்பதாயிரம் ேபர் ெகாண்ட பைட டன் வந்தான். 
(அவர்களின்) ெமாழி ெபயர்ப்பாளர் எ ந் , 'உங்களில் ஒ வர் ேபசட் ம்" என்  
ெசால்ல, கீரா இப்  ஷுஅபா(ர ), 'நீ வி ம்பியைதப் பற்றி ேகள்" என்றார்கள். 
அந்த ெமாழி ெபயர்ப்பாளர், 'நீங்கள் யார்? (எதற்காக வந்தி க்கிறீர்கள்?)" என்  

ghfk;-3 58.'[p];ah' fhg;Gtup xg;ge;jKk;..

Visit: www.tamilislam.webs.com



ேகட்டதற்கு கீரா(ர ), 'நாங்கள் அர  மக்கள். நாங்கள் பசியின் காரணத்தால் 
(காய்கள், பழங்களின்) ேதாைல ம் ெகாட்ைடைய ம் சப்பித் தின்  ெகாண் ந்ேதாம்; 

ைய ம் கம்பளிைய ம் அணிந்  ெகாண் ந்ேதாம். இந்நிைலயில் தான், 
வானங்கள் மற் ம் மியின் அதிபதி - அவன் கழ் உயர்ந்த ; அவன் மகத் வம் 
ெதளிவான  - (அல்லாஹ்) எங்களி ந்ேத ஒ  நபிைய எங்களிடம் அ ப்பினான். 
அவாின் தாய், தந்ைதைய நாங்கள் (நன்கு) அறிேவாம். எங்கள் நபி ம், எங்கள் 
இைறவனின் த மான அவர் உங்க டன் நாங்கள் ேபாாிட ேவண் ெமன 
எங்க க்குக் கட்டைளயிட்டார். 'ஒன் , நீங்கள் அல்லாஹ் ஒ வைன மட் ேம வழிபட 
ேவண் ம்; அல்ல  நீங்கள் 'ஜிஸ்யா' வாி ெச த்த ேவண் ம். (இதற்காக நாங்கள் 
ேபாரா ) இந்தப் ேபாராட்டத்தில் எங்களில் எவேர ம் ெகால்லப்பட்டால், அவர் 
(இதற்கு ன்) ஒ ேபா ம் கண் ராத இன்பமயமான ெசார்க்கத்திற்குச் ெசல்வார்; 
(ெகால்லப்படாமல் ெவற்றி வாைக சூ ) எங்களில் ஒ வர் உயிர் வாழ்ந்தால் உங்கள் 
பிடாிகைள அவர் உைடைமயாக்கிக் ெகாள்வார்' என்  எங்கள் இைறவன் ெதாிவித்த 

ச் ெசய்திைய எங்கள் நபி எங்க க்கு அறிவித்தார்கள்" என்றார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  58, எண் 3160  
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(இந்தப் ேபாாின்ேபா  எதிாிகளின் மீ  தாக்குதல் ெதா ப்பைதத் தாமதிப்பதாக 
ஃகீரா இப்  ஷுஅபா(ர ) ஃமான் இப்  கர்ாின்(ர ) மீ  குற்றம் சாட் ய 

ேவைளயில்) ஃமான்(ர ), 'இைதப் ேபான்ற (க ம் ன்பம் நிைறந்த) ஒ  ேபாாில் 
நபி(ஸல்) அவர்க டன் உங்கைள அல்லாஹ் கலந்  ெகாள்ளச் ெசய்தி ந்தால் 
(நபி(ஸல்) அவர்க ம் தாக்குதைலத் ெதாடங்கிடத் தாமதப்ப த்தி அதனால் காத்தி க்க 
ேவண் ய சிரமம் உங்க க்கு ஏற்பட் ந்தால், அதனால் கிைடக்கவி க்கும் ம ைமப் 
பலன்களின் எதிர்பார்ப்பால்) உங்க க்கு அ  வ த்தம் தந்தி க்கா ; அைத இழிவாக 
எண்ணச் ெசய்தி க்கா . ஆயி ம், நான் அல்லாஹ்வின் த டன் பல ேபார்களில் 
கலந்  ெகாண் க்கிேறன். பகல் காற்  சத் ெதாடங்கி (சூாியன் உச்சியி ந்  
சாய்ந்  பிற்பகல்) ெதா ைக ேநரங்கள் வந்  வி ம் வைர காத்தி ப்ப  அவர்களின் 
வழக்கமாகும்" என்  கூறினார்கள்.  

 
58, எண் 3161  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஹுைமத் அஸ் ஸாஇதீ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்க டன் த க் ேபாாில் கலந்  ெகாண்ேடாம். 'அய்லா'வின் 
அரசன் நபி(ஸல்) அவர்க க்கு ('தல்தல்' எ ம்) ெவள்ைள நிறக் ேகாேவ க் க ைத 
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ஒன்ைற அன்பளிப் ச் ெசய்தான். நபி(ஸல்) அவர்கள் அவ க்குச் சால்ைவெயான்ைற 
(அ ப்பி) அணிவித்தார்கள். ேம ம், நபி(ஸல்) அவர்கள் இஸ்லாமிய அரசின் கீழ் 
கட் ப்பட்  இ க்கும்ப ம் அவ க்கு எ தினார்கள்.  

 
58, எண் 3162  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஜுைவாிய்யா இப்  குதாமா அத் தமீமீ(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
(ஒ ைற) நாங்கள், 'எங்க க்கு அறி ைர கூ ங்கள், இைறநம்பிக்ைகயாளர்களின் 
தைலவேர!" என்  உமர் இப்  கத்தாப்(ர ) அவர்களிடம் ேகட்ேடாம். அப்ேபா  
உமர்(ர ), '(இஸ்லாமிய அரசின் கீ ள்ள ஸ் மல்லாதவர்கைளக் காக்கும்) 
அல்லாஹ்வின் ெபா ப்ைப நிைறேவற் ம்ப  உங்க க்கு நான் அறி ைர 
கூ கிேறன். ஏெனனில், அ  உங்கள் நபியின் ெபா ப் ம் உங்கள் கு ம்பத்தினாின் 
வாழ்வாதார ம் ஆகும்" என்  பதிலளித்தார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  58, எண் 3163  
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அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் அன்சாாிகைள, அவர்க க்கு பஹ்ைரனின் நிலங்கைள வ வாய் 
மானியமாக எ தித் த வதற்காக அைழத்தார்கள். அன்சாாிகள், 'அல்லாஹ்வின் 
மீதாைணயாக! எங்கள் குைறஷிச் சேகாதரர்க க்கும் இேத ேபான்  எ தித் த ம் 
வைர நாங்கள் (இவற்ைற) ஏற் க் ெகாள்ள மாட்ேடாம்" என்  கூறிவிட்டார்கள். 
இைதக் ேகட்ட நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அ  குைறஷிக க்குக் கிைடக்கும்; அல்லாஹ் 
அைத வி ம் ம் பட்சத்தில்" என்  கூறினார்கள். குைறஷிக க்கும் எ தித் த ம்ப  
அன்சாாிகள் (ெதாடர்ந் ) வற் த்திக் கூறினார்கள். அப்ேபா , நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'(அன்சாாிகேள!) எனக்குப் பின் (சிறி  காலத்திற்குள்ளாகேவ) உங்கைள விடப் 
பிற க்கு (ஆட்சியதிகாரத்தில்) ன் ாிைம தரப்ப வைத நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். 
எனேவ, (ம ைமயில், எனக்குச் ெசாந்தமான) தடாகத்தின் அ ேக என்ைனச் சந்திக்கும் 
(காலம்) வைர ெபா ைமையக் ைகக் ெகாள் ங்கள்" என்றார்கள்.  

 
58, எண் 3164  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஜாபிர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
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இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் (ஒ  ைற), 'நம்மிடம் பஹ்ைரனின் நிதி வந்தால் உனக்கு 
நான் இப்ப , இப்ப , இப்ப  (அள்ளிக்) ெகா ப்ேபன்' என்  ( ன்  ைற) 
என்னிடம் ெசால் யி ந்தார்கள். இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் மரணமைடந்  
விட் ந்தேபா  பஹ்ைரனின் நிதி வர, அ  பக்ர்(ர ), 'இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
எவ க்காவ  ஏேத ம் வாக்களித்தி ந்(  அைத நிைறேவற் ம் ன்பாக அவர்கள் 
மரணமைடந்  விட் ந்)தால் அவர் என்னிடம் வரட் ம்" என்  கூறினார்கள். 
உடேன நான் அவர்களிடம் ெசன் , 'இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 'நம்மிடம் 
பஹ்ைரனின் ெசல்வம் வந்தால் உனக்கு இப்ப , இப்ப , இப்ப  (அள்ளிக்) 
ெகா ப்ேபன்' என்  என்னிடம் ெசால் யி ந்தார்கள்" என்  கூறிேனன். உடேன 
அவர்கள் என்னிடம், 'அைத அள்ளிப் ேபாட் க் ெகாள்" என்றார்கள். நான் அைத 
நிைறவாக அள்ளிப் ேபாட் க் ெகாண்ேடன். அவர்கள் என்னிடம், 'அைத எண்ணிக் 
ெகாள்" என்றார்கள். நான் அைத எண்ணிப் பார்த்ேதன். அ  ஐ  இ ந்த . எனேவ, 
அவர்கள் எனக்கு (ெமாத்தம்) ஆயிரத்  ஐ  தந்தார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  58, எண் 3165  
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அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் பஹ்ைரனி ந்  நிதி ஒன்  ெகாண்  வரப்பட்ட . நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'அைதப் பள்ளி வாச ல் பரப்பி ைவ ங்கள்" என்  உத்தரவிட்டார்கள். அ  
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்  வரப்பட்ட ெசல்வத்திேலேய அதிகமானதாக 
இ ந்த . அப்ேபா , அப்பாஸ்(ர ), நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந் , 'இைறத் தர் 
அவர்கேள! எனக்குக் ெகா ங்கள். நான் (பத் ப் ேபாாில் ைக  ெசய்யப்பட்ட பின் 
வி தைல ெப வதற்காக) எனக்காக ம் (என் சேகாதரர் மகன்) அகீ க்காக ம் 
பிைணத் ெதாைக ெகா த்தி க்கிேறன்" என்  ேகட்டார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'எ த் க் ெகாள் ங்கள்" என்றார்கள். உடேன, அப்பாஸ்(ர ), தம் ணியில் அைத 
அள்ளிப் ேபாட்டார்கள். பிறகு அைதத் க்கிச் சுமக்கச் ெசன்றார்கள். அவர்களால் 
(அைதச் சுமக்க) யவில்ைல. எனேவ, '(உங்கள் ேதாழர்களான) இவர்களில் 
ஒ வ க்கு இைத என் (ேதாளின்) மீ  க்கி ைவக்கும்ப  உத்தரவி ங்கள்" என்  
கூறினார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நான் உத்தரவிட மாட்ேடன்" என்  
ெசால் விட்டார்கள். அதற்கு அப்பாஸ்(ர ), 'நீங்களாவ  என் ேதாள் மீ  இைதத் 

க்கி ைவ ங்கள்" என்  ேகட் க் ெகாண்டார்கள். அதற்கும் நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'ைவக்க மாட்ேடன்" என்  ெசால் விட்டார்கள். பிறகு, அதி ந்  ெகாஞ்சத்ைத 
(எ த் க் கீேழ) ேபாட் விட்  அைதத் க்கிச் சுமக்க யன்றார்கள். (அப்ேபா ம்) 
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அைத அவர்களால் க்க யவில்ைல. எனேவ, நபி(ஸல்) அவர்களிடம், 'இைதத் 
க்கி என் மீ  சுமத் ம்ப  இவர்களில் ஒ வ க்கு உத்தரவி ங்கள்" என்  (மீண் ம்) 

கூறினார்கள். அதற்கு நபி(ஸல்) அவர்கள், 'மாட்ேடன்" என்  ெசால் விட்டார்கள். 
பிறகு, அதி ந்  ெகாஞ்சத்ைத (எ த் க் கீேழ) ேபாட் விட்  அைதத் தம் ேதாளில் 
சுமந்  ெகாண்  நடக்கலானார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், அப்பாஸ்(ர ) அவர்களின் 
ேபராைசையக் கண்  வியப்பைடந் விட்  அவர்கள் மைற ம் வைர அவர்கைளத் 
ெதாடர்ந்  பார்த் க் ெகாண்ேடயி ந்தார்கள். அங்ேக, அந்த நிதியி ந்  ஒேரெயா  
திர்ஹம் கூட மிஞ்சாமல் (தர்மம் ெசய் ) தீர்ந் விட்ட பின் தான் நபி(ஸல்) அவர்கள் 
தம் இடத்ைதவிட்  எ ந்தார்கள்.  

 
58, எண் 3166  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
(இஸ்லாமிய அரசுடன் அைமதி ஒப்பந்தம் ெசய்  அதன் கீழ் வாழ்ந்  வ ம்) ஓர் 
ஒப்பந்தப் பிரைஜையக் ெகான்  வி பவன் ெசார்க்கத்தின் வாைடையக் கூட கர 
மாட்டான். அதந் ந மணேமா நாற்பதாண் ப் பயணத் ெதாைலவி ந்ேத சிக் 
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ெகாண் க்கும்.  
 
என அப் ல்லாஹ் இப்  அம்ர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
58, எண் 3167  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் பள்ளிவாச ல் இ ந்  ெகாண் ந்தேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள் (தம் 
அைறயி ந் ) ெவளிேய வந் , ' தர்கைள ேநாக்கி நடங்கள்" என்  கூறினார்கள். 
உடேன, நாங்கள் றப்பட் ச் ெசன்  'ைபத் ல் மித்ராஸ்' எ மிடத்ைத அைடந்ேதாம். 
அப்ேபா  நபியவர்கள், 'இஸ்லாத்ைத ஏற் க் ெகாள் ங்கள்; ஈேடற்றம் ெப ர்கள். 
ேம ம், மி அல்லாஹ் க்கும் அவ ைடய த க்கும் உாிய  என்பைத அணிந்  
ெகாள் ங்கள். நான் உங்கைள அறிந்  ெகாள் ங்கள். நான் உங்கைள இந்த 

மியி ந்  நா  கடத்திட வி ம் கிேறன். உங்களில் ஒ வ க்கு (ைகயில் எ த் ச் 
ெசல்ல யாத) அவாின் ெசல்வத்திற்குப் பகரமாக ஏேத ம் கிைடத்தால் அைத அவர் 
விற்  விடட் ம். இல்ைலெயனில், மியான  அல்லாஹ் க்கும் அவ ைடய 

த க்கும் உாிய  என்பைத அறிந்  ெகாள் ங்கள்" என்  கூறினார்கள்.  
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58, எண் 3168  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஸயீத் இப்  ஜுைபர்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
இப்  அப்பாஸ்(ர ), '(அந்த) வியாழக்கிழைம! எப்ப ப்பட்ட வியாழக்கிழைம 
(ெதாி மா)?' என்  ெசால் விட்  சி  சரைளக் கற்கைள அவர்களின் கண்ணீர் 
நைனத்  வி ம் அளவிற்கு அ தார்கள். நான், 'இப்  அப்பாஸ்(ர ) அவர்கேள! 
வியாழக்கிழைம (அப்ப ) என்ன (நடந்த )?' என்  ேகட்ேடன். அவர்கள், '(அன்  
தான்) அல்லாஹ்வின் த க்கு அவர்களின் (ேநாயின்) ேவதைன க ைமயாகிவிட்ட . 
அப்ேபா  அவர்கள், 'என்னிடம் ஜ எ ம்  ஒன்ைறக் ெகாண்  வா ங்கள். 
உங்க க்கு ஒ  மடைல (இ தி பேதசத்ைத) நான் எ கிேறன். அதன் பிறகு நீங்கள் 
ஒ ேபா ம் வழி தவற மாட்டீர்கள்" என்  கூறினார்கள். மக்கள் (க த்  ேபதம் 
ெகாண் ) சச்சரவிட்டார்கள். (இதைனக் கண்ட நபி(ஸல்) அவர்கள்), 'இைறத் தாின் 

ன்பாக சச்சரவிட் க் ெகாள்வ  அழகல்ல" (என்  கூறினார்கள்.) மக்கள், 
'அவர்க க்கு என்ன ேநர்ந்த ? (எ தித் தர யாத அளவிற்கு) அவர்கள் 
பல னமைடந் விட்டார்களா? அவர்களிடேம (விளக்கம்) ேக ங்கள்" என்  
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கூறினார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'என்ைனவிட்  வி ங்கள். நீங்கள் எதற்கு என்ைன 
அைழக்கிறீர்கேளா அந்த (மரண சாசனம் எ ம்) பணிையவிட நான் இப்ேபா ள்ள 
இந்த (இைற நிைனவில் லயித்தி க்கும்) நிைலேய சிறந்த " என்  கூறிவிட்  ன்  
விஷயங்கைள அவர்க க்குக் கட்டைளயிட்டார்கள்: (அந்த ன்  விஷயங்களாவன:) 
இைணைவப்பவர்கைள அர  தீபகற்பத்தி ந்  ெவளிேயற்றி வி ங்கள். நான் 
(ெவளிநாட் ந்  வ ம்) க் கு க்க க்குப் பாிசுகள் வழங்கி வந்தைதப் 
ேபான்ேற நீங்க ம் பாிசுகைள வழங்கி வா ங்கள்.  
 
(அறிவிப்பாளர் ெதாடர்ந்  கூ கிறார்: ன்றாவ  கட்டைளைய ஒன் , நபி(ஸல்) 
அவர்கள் ெசால்லாமல் ெமௗனமாக இ ந்  விட் க்க ேவண் ம்; அல்ல  அைத 
அவர்கள் கூறி (இந்நிகழ்ச்சிைய எனக்கு அறிவித்தவ ம் கூறி) நான் அைத மறந்  
விட் க்க ேவண் ம். (எப்ப யாயி ம், ன்றாவ ) ஒ  நல்ல விஷயம் தான்.  
 
சுஃப்யான் இப்  உையனா(ரஹ்), 'இப்ப ச் ெசான்ன அறிவிப்பாளர், சுைலமான் 
இப்  அபில் ஸ் ம் அல் அஹ்வல்(ரஹ்) தாம்" என்  கூ கிறார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  58, எண் 3169  
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அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ைகபர் ெவற்றி ெகாள்ளப்பட்டேபா  நபி(ஸல்) அவர்க க்கு விஷம் தடவப்பட்ட ஆ  
ஒன்  அன்பளிப்பாகத் தரப்பட்ட . (விஷயம் ெதாிந்த டன்) நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'இங்ேக ள்ள தர்கைள ஒன்  திரட்  என்னிடம் ெகாண்  வா ங்கள்" என்  
கூறினார்கள். அவ்வாேற, அவர்கள் ஒன்  திரட்  நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெகாண்  
வரப்பட்டார்கள். (அவர்களிடம்) நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நான் உங்களிடம் ஒ  
விஷயத்ைதப் பற்றிக் ேகட்கப் ேபாகிேறன். நீங்கள் என்னிடம் அைதப் பற்றி 
உண்ைமையச் ெசால் ர்களா?' என்  ேகட்டார்கள். அதற்கு அந்த தர்கள், 'சாி 
(உண்ைமையச் ெசால்கிேறாம்)" என்  பதிலளித்தார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'உங்கள் 
தந்ைத யார்?' என்  ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், 'இன்னார்" என்  
பதிலளித்தார்கள். உடேன நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ெபாய் ெசான்னீர்கள். மாறாக, உங்கள் 
தந்ைத இன்னார் தான்" என்  கூறினார்கள். அவர்கள், 'நீங்கள் ெசான்ன  உண்ைம 
தான்" என்  கூறினார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நான் ஒ  விஷயத்ைதப் பற்றிக் 
ேகட்டால் அைதப் பற்றி நீங்கள் என்னிடம் உண்ைமையச் ெசால் ர்களா?' என்  
ேகட்டார்கள். அவர்கள், 'சாி ெசால்கிேறாம், அ ல்காசிேம! இனி நாங்கள் ெபாய் 
ெசான்னால் எங்கள் தந்ைத விஷயத்தில் நாங்கள் ெபாய் ெசான்னைத நீங்கள் 
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அறிந்தைதப் ேபான்ேற அைத ம் அறிந்  ெகாள் ர்கள்" என்றார்கள். நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'நரகவாசிகள் யார்?' என்  ேகட்டார்கள். அவர்கள், 'நாங்கள் அதில் சில 
காலம் மட் ேம இ ப்ேபாம். பிறகு, எங்க க்கு பதிலாக அதில் நீங்கள் கு ர்கள்" 
என்  பதிலளித்தார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அதில் நீங்கள் இழி பட் ப் 
ேபா ட்hகளாக! அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! நாங்கள் அதில் உங்க க்கு பதிலாக 
ஒ ேபா ம் க மாட்ேடாம்" என்  கூறினார்கள். பிறகு, 'நான் ஒ  விஷயத்ைதப் பற்றி 
உங்களிடம் ேகட்டால் நீங்கள் என்னிடம் உண்ைமையச் ெசால் ர்களா?' என்  
ேகட்டார்கள். அவர்கள், 'சாி, அ ல் காசிேம!" என்  பதிலளித்தார்கள். நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'இந்த ஆட் ல் நீங்கள் விஷம் கலந்தி க்கிறீர்களா?' என்  ேகட்டார்கள். 
அவர்கள், 'ஆம் (கலந்தி க்கிேறாம்)" என்  பதில் ெசான்னார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'ஏன் இப்ப ச் ெசய்தீர்கள்?' என்  ேகட்டார்கள். அவர்கள், 'நீங்கள் ெபாய்யராக 
இ ந்(  விஷத்தின் லம் இறந்)தால் நாங்கள் மகிழ்ச்சியைடேவாம். நீங்கள் இைறத் 

தராக இ ந்தால் உங்க க்கு அ(ந்த விஷமான)  தீங்கு ெசய்யா " என்  
பதிலளித்தார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  58, எண் 3170  
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ஆ ம்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
நான் அனஸ்(ர ) அவர்களிடம் 'கு த்' ஓ வைதப் பற்றிக் ேகட்ேடன். அவர்கள், 
' கூஉ ெசய்வதற்கு ன்னால் (ஓத ேவண் ம்)" என்  கூறினார்கள். ' கூஉக்குப் 
பின்னால் (கு த் ஓத ேவண் ம்)' என்  நீங்கள் கூறியதா இன்னார் நிைனத் க் 
ெகாண் க்கிறார்" என்  நான் ெசான்ேனன். அதற்கு அவர்கள், 'அவர் ெபாய் 
ெசான்னார்" என்  கூறினார்கள். பிறகு அவர்கள், நபி(ஸல்) அவர்கைளக் குறித் , 
'அவர்கள் ப  சுைலம் குலத்தாாின் சில கிைளயின க்கு எதிராக ஒ  மாதம் கு த் 
ஓதினார்கள்" என்  அறிவித்தார்கள். அப்ேபா  அவர்கள், 'நபி(ஸல்) அவர்கள் 
குர்ஆைன மனனம் ெசய்  அைத ஓ ம் கைலயில் ேதர்ச்சி ெபற்றி ந்தவர்கள் நாற்ப  
அல்ல  எ ப  ேபைர இைணைவக்கும் மக்கள் சிலாிடம் அ ப்பி ைவத்தார்கள்... 
என்  (அவர்களால் அ ப்பி ைவக்கப்பட்டவர்கள் நாற்ப  ேபரா, எ ப  ேபரா 
என் ம்) சந்ேதகத் டன் கூறினார்கள்... அவர்க க்கு இவர்கள் இஸ்லாத்ைத 
எ த் ைரக்க, அவர்கள் இவர்கைளக் ெகான் விட்டார்கள். ப  சுைலம் 
குலத்தா க்கு நபி(ஸல்) அவர்க க்குமிைடேய ஒ  சமாதான ஒப்பந்தம் இ ந்  
வந்த . எனேவ, அவர்களின் மீ  ேகாபமைடந்தைதப் ேபால் ேவெறவர் மீ ம் 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ேகாபமைடந்  நான் பார்த்ததில்ைல.  
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58, எண் 3171  3, அத்தியாயம்பாகம்  

உம்  ஹானீ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
மக்கா ெவற்றி ெகாள்ளப்பட்டேபா  நான் இைறத் தர்(ஸல்) அவர்களிடம் 
ெசன்ேறன். நபி(ஸல்) அவர்கைள, அவர்களின் மகள் ◌ஃபாத்திமா(ர ) மைறத் க் 
ெகாண் க்க, அவர்கள் குளித் க் ெகாண் ப்பைதக் கண்ேடன். அப்ேபா , 
அவர்க க்கு நான் சலாம் உைரத்ேதன். அவர்கள், 'யார் அ ?' என்  ேகட்டார்கள். 
நான், 'அ  தா பின் மகள் உம்  ஹானீ" என்  பதிலளித்ேதன். உடேன அவர்கள், 
'உம்  ஹானீேய! வ க! வ க! (உங்க க்கு நல்வர  கூ கிேறன்)" என்றார்கள். 
அவர்கள் குளித்  த்த ம் ஒேர ஆைடைய (ேமனியில்) சுற்றியவர்களாக எ ந்  
நின்  எட்  ரக்அத் கள் ெதா தார்கள். நான், 'இைறத் தர் அவர்கேள! என் தாயின் 
மகன் (என் சேகாதரர்) அலீ, நான் க டம் அளித்தி க்கும் ஒ  மனிதைர 
ஹுைபராவின் மகனான இன்னாைர தான் ெகால்லப் ேபாவதாகக் கூ கிறார்" என்  
ெசான்ேனன். அதற்கு இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 'உம்  ஹானிேய! நீ அபயம் 
அளித்தவ க்கு நா ம் அபயம் அளித்  விட்ேடாம் (எனேவ கவைல ேவண்டாம்)" 
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என்  கூறினார்கள். (நான் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ற) அந்த ேநரம் ற்பகல் 
ேநரமாக இ ந்த .  

 
58, எண் 3172  3, அத்தியாயம்பாகம்  

யஸீத் இப்  ஷாீக் அத்ைதமீ(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
அலீ(ர ) எங்க க்கு உைர நிகழ்த்தினார்கள். அப்ேபா  'அல்லாஹ்வின் ேவதத்ைத ம் 
இந்த ஏட் ல் உள்ளைத ம் தவிர, நாங்கள் ஓ கிற த்தகம் ேவெற ம் எங்களிடம் 
இல்ைல. இந்த ஏட் ல் காயங்க க்கான பழி வாங்கல்கள் (ஸகாத்தாக ம் உயிாீட் த் 
ெதாைகயாக ம் வழங்கப்ப ம்) ஒட்டகங்களின் வய  விபரங்கள் ஆகியன 
குறிப்பிடப்பட் ள்ளன.  
 
"ேம ம், (அதில் கூறப்பட் ள்ளதாவ :) மதீனா நகரம் 'அய்ர்' மைலக்கும் (உஹு  
மைல அைமந் ள்ள) இன்ன இடத்திற்கும் இைடயி ள்ள பகுதி வைர 

னிதமானதாகும். அதில் எவன் (மார்க்கத்தில் இல்லாத) திய ஒன்ைற 
உ வாக்குகிறாேனா அல்ல  (அவ்விதம்) திதாக ஒன்ைற உ வாக்குபவ க்குப் 

க டம் ெகா க்கிறாேனா அவன் மீ  அல்லாஹ்வின் சாப ம் வானவர்களின் 
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சாப ம் மக்கள் அைனவாின் சாப ம் ஏற்ப ம். அவனிடமி ந்  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 காப்பாளர்களாக 
ஆக்கினால் அவன் மீ ம் அவ்வாேற (அல்லாஹ்வின், வானவர்களின் மற் ம் மக்கள் 
அைனவாின் சாப ம்) ஏற்ப ம். ஸ் ம்களில் எவர் அைடக்கலம் தந்தா ம் அ  
ஒன்ேறயாகும். (அ  மற்ற ஸ் ம்கள் த ம் அைடக்கலத்திற்குச் சமமானதாகக் 
க தப்பட ேவண் யேதயாகும்.) ஒ  ஸ் ம் ெகா த்த அைடக்கலத்ைத எவன் 

றிக்கிறாேனா அவன் மீ ம் அவ்வாேற (அல்லாஹ்வின், வானவர்களின் மற் ம் 
மக்கள் அைனவாின் சாப ம்) ஏற்ப ம்.  

 
58, எண் 3173  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஸஹ்ல் இப்  அபீ ஹஸ்மா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(நபித் ேதாழர்களான) அப் ல்லாஹ் இப்  ஸஹ்ல் அவர்க ம் ைகபர் பிரேதசத்ைத 
ேநாக்கிச் ெசன்றார்கள். அன்  அங்கு ( ஸ் ம்க க்கும் தர்க க்குமிைடேய) 
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சமாதான ஒப்பந்தம் ஏற்பட் ந்த . (ைகப க்குச் ெசன்ற ம்) அவர்களி வ ம் 
தனித்தனியாகப் பிாிந் விட்டனர். அப் ல்லாஹ் இப்  ஸஹ்ல் அவர்கள் 
ெகால்லப்பட் , இரத்த ெவள்ளத்தில் மிதந்தப  வி ந்  கிடக்க, அவர்களிடம் 

ஹய்யிஸா அவர்கள் வந்தார்கள். பிறகு அவர்கைள அடக்கம் ெசய்தார்கள். பிறகு 
(ெகால்லப்பட்டவாின் சேகாதரர்) அப் ர் ரஹ்மான் இப்  ஸஹ்ல் அவர்க ம் 

ஹய்யிஸா இப்  மஸ் த் அவர்க ம் (அவாின் சேகாதரர்) ஹுைவய்யிஸா இப்  
மஸ் த் அவர்க ம் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந்தார்கள். அப் ர் ரஹ்மான் இப்  
ஸஹ்ல் அவர்கள் (நபி(ஸல்) அவர்களிடம்) ேபசிக் ெகாண்ேட ெசன்றார்கள். நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'ெபாியவர்கைளப் ேபச வி . ெபாியவர்கைளப் ேபச வி " என்  
கூறினார்கள். அந்த வாில் அப் ர் ரஹ்மான் இப்  ஸஹ்ல் அவர்கள் வயதில் 
சிறியவராக இ ந்தார்கள். உடேன அவர்கள் (வாய் ) ெமௗனமானார்கள். பிறகு, 

ஹய்யிஸா அவர்க ம் ஹுைவய்யிஸா அவர்க ம் (நபி(ஸல்) அவர்களிடம்) 
ேபசினார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், '(அப் ல்லாஹ் இப்  ஸஹ்ல் அவர்கைள இன்னார் 
தான் ெகாைல ெசய்தார் என் ) சத்தியம் ெசய்  நீங்கள் உங்கள் ெகாைலயாளிக்கு 
(தண்டைனயளித் ப் பழிவாங்கிக் ெகாள் ம்) உாிைம ெபற் க் ெகாள்கிறீர்களா?' 
என்  ேகட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள், 'நாங்கள் எப்ப ச் சத்தியம் ெசய்வ ? நாங்கள் 
அங்ேக (ெகாைல நடந்த இடத்தில்) இ க்கவில்ைல; ெகாைல ெசய்தவைன (ெகாைல 
ெசய் ம் ேபா ) பார்க்க ம் இல்ைலேய" என்  கூறினார்கள். அைதக் ேகட்ட நபி(ஸல்) 
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அவர்கள், 'அப்ப ெயன்றால் தர்கள் (தாங்கள் அப் ல்லாஹ்ைவக் ெகால்லவில்ைல 
என்பதற்கு) ஐம்ப  சத்தியங்கள் ெசய்  உங்களிடம் தம் குற்றமற்ற தன்ைமைய 
நி பிக்கட் ம்" என்  கூறினார்கள். அதற்கு அவர்கள், 'நிராகாிக்கும் ச தாயத்தாாின் 
சத்தியங்கைள நாம் எப்ப  (நம்பி) எ த் க் ெகாள்வ ?' என்  ேகட்டார்கள். எனேவ, 
நபி(ஸல்) அவர்கள் தாேம (அப் ல்லாஹ் இப்  ஸஹ்ல் அவர்களின் ெகாைலக்கான) 
உயிாீட் த் ெதாைகைய (அவாின் சேகாதரர்) அப் ர் ரஹ்மான் இப்  ஸஹ்ல் 
அவர்க க்குக் ெகா த் விட்டார்கள்.  

 
58, எண் 3174  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அப் ல்லாஹ் இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அ  சுஃப்யான் இப்  ஹாப் அவர்கள் (தாம் இஸ்லாத்ைதத் த வதற்கு ன் ) ஷாம் 
நாட் ற்கு குைறஷிகளின் வணிகக் கு  ஒன்றில் ெசன்றி ந்தேபா  (ைபஸாந்திய 
மன்னன் (ஹிராக்ளியஸ் தமக்கு ஆள ப்பி தம் அைவக்கு வரச் ெசான்னதாக ம், அ  
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் தம் ட ம் குைறஷி நிராகாிப்பாளர்க ட ம் ஒப்பந்தம் 
ெசய்தி ந்த கால கட்டத்தில் ஷாம் நாட் ல் நடந்ததாக ம் அறிவித்தார்கள்.  
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58, எண் 3175  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்க க்கு (ஒ  கு கிய காலத்திற்கு) சூனியம் ைவக்கப்பட்ட . அதன் 
வாயிலாக, தாம் ெசய்யாத ஒ  ெசயைலத் தாம் ெசய்தி ப்பதாக அவர்கள் எண்ணிக் 
ெகாள் ம்ப  அவர்க க்கு பிரைம ட்டப்பட்ட .  

 
58, எண் 3176  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அவ்◌ஃப் இப்  மா க்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
த க் ேபாாின்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்களிடம் நான் ெசன்ேறன். அவர்கள் ஒ  ேதால் 
கூடாரத்தில் இ ந்தார்கள். அப்ேபா  அவர்கள், 'இ தி நாள் வ வதற்கு ன்  

(அதற்குாிய) ஆ  அைடயாளங்கள் நிக ம். அவற்ைற எண்ணிக் ெகாள்: 1. 

என் ைடய மரணம் 2. ைபத் ல் மக்திஸ் ெவற்றி ெகாள்ளப்ப தல். 3. ஆ க க்கு 
வ கிற (ஒ  வைக) ேநாையப் ேபான்  ெகாள்ைள ேநாய் ஒன்  வந்  உங்கைளப் 

பீ க்கும் (அதனால் ஏராளமானவர்கள் இறந்  ேபாய் வி வார்கள்) 4. பிறகு ெசல்வம் 
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ெப ம் வழி ம். எந்த அளவிற்ெகன்றால் ஒ வ க்கு  தீனார்கள் ெகா க்கப்பட்ட 

பின் ம் (அதைன அற்பமாகக் க தி) அவர் அதி ப்தி டனி ப்பார். 5. பிறகு 
தீைமெயான்  ேதான் ம். அர களின் களில் அ  ைழயாத  எ ம் 

இ க்கா . 6. பிறகு (ேராமர்க க்கும்) உங்க க்குமிைடேய சமாதான ஒப்பந்தம் 
ஒன்  ஏற்ப ம் (அைத மதிக்காமல்) அவர்கள் (உங்கைள) ேமாச  ெசய்  வி வார்கள். 
பிறகு உங்கைள எதிர்த் ப் ேபாாி வதற்காக எண்ப  ெகா களின் கீேழ (அணி 
வகுத் ) அவர்கள் வ வார்கள். ஒவ்ெவா  ெகா க்கும் கீேழ பன்னிரண்டாயிரம் ேபார் 

ரர்கள் இ ப்பார்கள்.  

 
58, எண் 3177  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 

என்ைன அ  பக்ர்(ர ) 'யவ் ன் னஹ்ர்' ( ல்ஹஜ் 10ம்நாள்) அன்  மதீனாவில் 
ெபா  அறிவிப் கள் ெசய்பவர்க டன் (அவர்களில் ஒ வனாக) அ ப்பினார்கள். 
(அவர்கள் ெசய்யச் ெசான்ன ெபா  அறிவிப்  இ தான்:) இந்த ஆண் ற்குப் பிறகு 
இைணைவப்பவர் எவ ம் ஹஜ் ெசய்யக் கூடா . இைறயில்லத்ைத (கஅபாைவ) 
நிர்வாணமாக எவ ம் வலம்வரக் கூடா .  
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ேம ம், 'ஹஜ்ஜுல் அக்பர் (ெபாிய ஹஜ்)' உைடய நாள் என்ப  இந்த 'யவ் ன் னஹ்ர்' 

( ல்ஹஜ் 10ம் நாள்) தான். இ , 'ெபாிய ஹஜ்" என்  அைழக்கப்பட்டதற்குக் காரணம் 

மக்கள் (உம்ராைவச்) 'சிறிய ஹஜ்' என்  அைழத்தேதயாகும். அ  பக்ர்(ர ) அந்த 
ஆண் ல் (இைண ைவக்கம்) மக்களிடம் (இஸ்லாமிய அரசு ெசய்த) ஒப்பந்தத்ைத 

றித் க் ெகாண்டதாக அறிவித்தார்கள். எனேவ, நபி(ஸல்) அவர்கள் 'ஹஜ்ஜத் ல் 
வதா' ெசய்த ஆண் ல் இைணைவப்பவர் எவ ம் ஹஜ் ெசய்யவில்ைல.  

 
58, எண் 3178  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
நான்கு குணங்கள் எவனிடம் கு ெகாண் ள்ளனேவா அவன் வ கட் ய நயவஞ்சகன் 
ஆவான். ேபசும்ேபா  ெபாய் ெசால்வ ம், வாக்கு தியளித்தால் (அதற்கு) மா  
ெசய்வ ம், ஒப்பந்தம் ெசய்தால் (நம்பிக்ைக) ேமாச  ெசய்வ ம், வழக்கா னால் 
அவமதிப்ப ம் தான் அைவ. எவனிடம் இவற்றில் ஒ  குணம் கு ெகாண் ள்ளேதா 
அவன் அைதவிட் வி ம் வைர அவ ள் நயவஞ்சகத்தின் ஒ  குணம் கு யி க்கும்.  
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என அப் ல்லாஹ் இப்  அம்ர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
58, எண் 3179  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அலீ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்களிடமி ந்  குர்ஆைன ம் இந்த ஏட் ல் உள்ளைத ம் தவிர 
ேவெறைத ம் எ தி ைவக்கவில்ைல. நபி(ஸல்) அவர்கள் (இந்த ஏட் ல்), 'மதீனா 
நகரம் ஆயிர் மைலயி ந்  இன்ன இடம் வைர னிதமானதாகும். எவன் இங்கு 
(மார்க்கத்தில்) திய (க த்  அல்ல  ெசயல்பா ) ஒன்ைறத் ேதாற் விக்கிறாேனா 
அவன் மீ  அல்லாஹ்வின் சாப ம், வானவர்களின் சாப ம் மற் ம் மக்கள் 
அைனவாின் சாப ம் ஏற்ப ம். அவனிடமி ந்  கடைமயான வணக்கம், உபாியான 
வணக்கம் எ ேம ஏற் க் ெகாள்ளப்படா . ஸ் ம்களில் எவர் அைடக்கலம் 
ெகா த்தா ம் அ  ஒன்ேறயாகும். (அ  மற்ற ஸ் ம்கள் த ம் அைடக்கலத்திற்குச் 
சமமானதாகக் க தப்பட ேவண் யேதயாகும்.) அவர்களில் சாமானியர் கூட 
அைடக்கலம் தரலாம். ஒ  ஸ் ம் ெகா த்த அைடக்கலத்ைத எவன் றிக்கிறாேனா 
அவன் மீ  அல்லாஹ்வின் சாப ம் வானவர்க ைடய சாப ம் மற் ம் மக்கள் 
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அைனவாின் சாப ம் 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 தன்) காப்பாளர்களின் 
அ மதியின்றிப் பிறைரத் தன் காப்பாளராக ஆக்கினால் அவன் மீ ம் அல்லாஹ்வின் 
சாப ம், வானவர்க ைடய சாப ம், மற் ம் மக்கள் அைனவாின் சாப ம் ஏற்ப ம். 
அவன் ெசய்த கடைமயான வணக்கம், உபாியான வணக்கம் எ ேம ஏற் க் 
ெகாள்ளப்படா .  

 
58, எண் 3180  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஸயீத் இப்  அம்ர்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
(ஒ  ைற) அ  ஹுைரரா(ர ), 'திம்மீகளிடமி ந்  (இஸ்லாமிய அரசின் 
பிரைஜகளான பிற மதத்தாாிடமி ந் ) ஒேரெயா  தங்க நாணயத்ைதேயா 
ெபாற்காைசேயா கூடப் ெபற யாத காலம் வ ம்ேபா  உங்கள் நிைல 
எப்ப யி க்கும்?' என்  ேகட்டார்கள். உடேன, 'அ  ஹுைரராேவ! அவ்வா  (ஒ  
காலம்) ஏற்ப ம் என்  உங்க க்கு எப்ப த் ெதாி ம்?' என்  ேகட்கப்பட்ட . அதற்கு 
அ  ஹுைரரா(ர ), 'ஆம், அ  ஹுைரராவின் உயிைரத் தன் ைகயில் ைவத்தி ப்பவன் 
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மீ  சத்தியமாக! இைத நான் உண்ைமேய அறிவிக்கப்பட் , உண்ைமேய ேபசிய 
(நபிய)வர்களிடமி ந்  ேகட் த்தான் ெசால்கிேறன்" என்  பதிலளித்தார்கள். உடேன 
மக்கள், 'எதனால் அத்தைகய காலம் ஏற்ப ம்?' என்  ேகட்டார்கள். அதற்கு அ  
ஹுைரரா(ர ), 'அல்லாஹ்வின் (அைடக்கலப்) ெபா ப் ம் அல்லாஹ்வின் த ைடய 
(அைடக்கலப்) ெபா ப் ம் அவமதிக்கப்ப ம். (அதாவ  ஸ் ம்கள் ஒப்பந்தப் ப  
நடக்காமல் நம்பிக்ைக ேமாச  ெசய்வார்கள்.) அதனால் அல்லாஹ் (பிற மதங்கைளச் 
ேசர்ந்த) ஒப்பந்தப் பிரைஜகளின் உள்ளங்க க்குத் ணி ைவத்தந்  வி வான். 
அவர்கள் தங்கள் கரங்களில் இ ப்பவற்ைறத் த த் க் ெகாள்வார்கள். (ஜிஸ்யா வாி 
கட்ட ம த் ப் ேபார் ாிய ம் ணிந்  வி வார்கள்.)  

 

பைடப்பின் ஆரம்பம்

 
59, எண் 3190  3, அத்தியாயம்பாகம்  

இம்ரான் இப்  ஹுைசன்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ப  தமீம் குலத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் சிலர் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வந்தனர். நபி(ஸல்) 
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அவர்கள், 'ப  தமீம் குலத்தாேர! நற்ெசய்தி ெபற்  மகி ங்கள்" என்  கூறினார்கள். 
அதற்கு அவர்கள், 'எங்க க்கு நற்ெசய்தி கூறினீர்கள். அவ்வாேற எங்க க்கு 
(த ம ம்) ெகா ங்கள்" என்  ேகட்டார்கள். உடேன, நபி(ஸல்) அவர்களின் கம் 
மாறிவிட்ட .  
 
அப்ேபா  யமன் நாட் னர் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வ ைக தந்தனர். நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'யமன் வாசிகேள! (நான் வழங்கும்) நற்ெசய்திைய நீங்கள் ஏற் க் 
ெகாள் ங்கள். ஏெனனில், ப  தமீம் குலத்தார் அைத ஏற்கவில்ைல" என்  
கூறினார்கள். அதற்கு அவர்கள், 'நாங்கள் அைத ஏற் க் ெகாண்ேடாம்" என்  
பதிலளித்தார்கள். பிறகு, நபி(ஸல்) அவர்கள் பைடப்பின் ஆரம்பத்ைதக் குறித் ம் அர்ஷ் 
(இைறசிம்மாசனம்) குறித் ம் ேபசலானார்கள். அப்ேபா  ஒ வர் வந்  (என்னிடம்), 
'இம்ராேன! உன் வாகனம் (ஒட்டகம்) ஓ விட்ட " என்  கூறினார். (நான் 
ஒட்டகத்ைதத் ேதடச் ெசன்  விட்ேடன்.) நான் எ ந்  ெசல்லாமல் இ ந்தி ந்தால் 
நன்றாக இ ந்தி க்கும்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  59, எண் 3191  
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இம்ரான் இப்  ஹுைஸன்(ர ) கூறினார்.  
 
நான் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். என் ஒட்டகத்ைத வாசற்கதவ ேக கட் ப் 
ேபாட்ேடன். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ப  தமீம் குலத்ைதச் ேசர்ந்த சிலர் 
வந்தனர். (அவர்களிடம்) நபி(ஸல்) அவர்கள், '(நான் அளிக்கும்) நற்ெசய்திைய ஏற் க் 
ெகாள் ங்கள், ப  தமீம் குலத்தாேர!" என்  கூறினார்கள். அவர்கள், 'எங்க க்கு 
நற்ெசய்தி அளித்தீர்கள். அவ்வாேற எங்க க்கும் (த மம்) ெகா க்க ம் ெசய் ங்கள்" 
என்  (இரண்  ைற) கூறினார்கள். பிறகு, யமன் நாட்டவர் சிலர் நபி(ஸல்) 
அவர்களிடம் வ ைக தந்தார்கள். (அவர்களிட ம்) நபி(ஸல்) அவர்கள், 'யமன் 
வாசிகேள! (என் ைடய) நற்ெசய்திைய நீங்கள் ஏற் க் ெகாள் ங்கள். ஏெனனில், 
ப  தமீம் குலத்தார் அைத ஏற் க் ெகாள்ளவில்ைல" என்  கூறினார்கள். அதற்கு 
அவர்கள், 'இைறத் தர் அவர்கேள! நாங்கள் ஏற் க் ெகாண்ேடாம்" என்  பதில் 
கூறினார். பிறகு, 'நாங்கள் தங்களிடம் இந்த (உலகம் எவ்வா  பைடக்கப்பட்ட  
என் ம்) விஷயம் குறித் க் ேகட்பதற்காக வந்ேதாம்" என்  கூறினார்கள். நபி(ஸல்) 
அவர்கள், '(ஆதியில்) அல்லாஹ் (மட் ேம) இ ந்தான். அவைனத் தவிர ேவெறந்தப் 
ெபா ம் இ க்கவில்ைல. (பிறகு பைடக்கப்பட்ட) அவ ைடய அர்ஷ் (சிம்மாசனம்) 
தண்ணீாின் மீதி ந்த . பிறகு (லவ்ஹுல் மஹ்◌ஃ ள் எ ம்) பா காக்கப்பட்ட 
பலைகயில் அவன் எல்லா விஷயங்கைள ம் எ தினான். பின்னர் வானங்கள், 

ghfk;-3 59.gilg;gpd; Muk;gk;

Visit: www.tamilislam.webs.com



மிையப் பைடத்தான்" என்  கூறினார்கள். அப்ேபா  ஒ வர் (என்ைன) அைழத் , 
'ஹுைஸனின் மகேன! உங்கள் ஒட்டகம் ஓ ப் ேபாய்விட்ட " என்  கூற, நான் 
(அைதத் ேத ப்பார்க்க எ ந் ) ெசன்  விட்ேடன். ெசன்  பார்த்தால் ஒட்டகத்ைதக் 
காண யாதவா  கானல் நீர் த த் விட்ட . அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! 'நான் 
அைத அப்ப ேயவிட்  விட் ந்தால் நன்றாயி க்குேம (பைடப்பின் ஆரம்பம் குறித்  
நபி(ஸல்) அவர்கள் இன் ம் என்னெவல்லாம் ெசான்னார்கள் எனத் ெதாிந்  
ெகாண் க்கலாேம)' என்  நான் ஆைசப்பட்ேடன்.  

 
59, எண் 3192  3, அத்தியாயம்பாகம்  

உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் (ஒ  ைற) எங்களிைடேய மிம்பாில் எ ந்  நின் , பைடப்பின் 
ஆரம்பத்ைதக் குறித்  எங்க க்குச் ெசய்தி அறிவித்தார்கள். (எ வைர என்றால் 
பைடப்பின் ெதாடக்கம் தல் ம ைம வாழ்  ஈறாக) ெசார்க்கவாசிகள் (ெசார்க்கத்தில்) 
தாம் தங்குமிடங்களில் கும் வைர ம் நரக வாசிகள் (நரகத்தில்) தாம் தங்குமிடங்களில் 

கும்வைர ம் நரக வாசிகள் (நரகத்தில்) தாம் தங்குமிடங்களில் கும்வைர ம் 
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அறிவித்தார்கள். அைத நிைனவில் ைவத்தவர் நிைனவில் ைவத்தார்; அைத மறந்தவர் 
மறந் விட்டார்.  

 
59, எண் 3193  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
உயர்ந்தவனான அல்லாஹ் கூறினான்:  
 
ஆதமின் மகன் என்ைன ஏசுகிறான். அ  அவ க்குத் தகாத ெசயலாகும். அவன் 
என்ைன நம்ப ம க்கிறான். அ  அவ க்குத் தகாத ெசயலாகும். எனக்குக் குழந்ைத 
இ ப்பதாக அவன் கூ வேத அவன் என்ைன ஏசுவதாகும். 'நான் அவைன 
ஆரம்பமாகப் பைடத்தைதப் ேபான்ேற மீண் ம் அவைன என்னால் (உயிராக்கிக்) 
ெகாண்  வர யா ' என்  அவன் கூ வேத அவன் என்ைன நம்ப ம ப்பதாகும்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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59, எண் 3194  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
அல்லாஹ் பைடப் கைளப் பைடத்தேபா  தன் ைடய ('லவ்ஹுல் மஹ்◌ஃ ழ்' 
என் ம்) பதிேவட் ல் - அ  அர்ஷுக்கு ேமேல அவனிடம் உள்ள  - 'என் க ைண 
என் ேகாபத்ைத மிைகத் விட்ட " என்  எ தினான்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
59, எண் 3195  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  ஸலமா இப்  அப்திர் ரஹ்மான்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
எனக்கும் சில க்குமிைடேய ஒ  நிலம் ெதாடர்பாகத் தகரா  இ ந்  வந்த . நான் 
ஆயிஷா(ர ) அவர்களிடம் ெசன்  அைதப் பற்றிக் கூறிேனன். அதற்கு ஆயிஷா(ர ), 
'அ  ஸலமாேவ! நிலத்ைத (எப்ப யாவ  அைடந்  ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம் 
ஆைசையத்) தவிர்த் க் ெகாள். ஏெனனில், இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 'எவன் 
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அநியாயமாக ஒ  சாண் அள  (நிலத்ைத) அபகாித் க் ெகாள்கிறாேனா அவ ைடய 
க த்தில் ஏ  மிகள் அள ள்ள நிலப்பகுதி (ம ைம நாளில்) வைளயமாக 
மாட்டப்ப ம்' எனக் கூறினார்கள்" என்றார்கள்.  

 
59, எண் 3196  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
எவன் ஒ  நிலத்தி ந்  அதற்கான உாிைமயில்லாமல் சிறிதளைவ (பலாத்காரமாக) 
எ த் க் ெகாள்கிறாேனா அவன் ம ைம நாளில் ஏ  மிகள் வைர அ ந்திப் 
ேபாகும்ப ச் ெசய்யப்ப வான்.  
 
என அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  59, எண் 3197  
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' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
வானங்க ம் மி ம் பைடக்கப்பட்ட நாளில் இ ந்த (பைழய) நிைலக்குக் காலம் 
தி ம்பிவிட்ட . ஆண்  என்ப  பன்னிரண்  மாதங்களாகும். அவற்றில் நான்கு 
மாதங்கள் னிதமானைவ. (அவற்றில்) ன்  மாதங்கள் ெதாடர்ந்  வரக்கூ யைவ. 
அைவ - ல்கஅதா, ல்ஹஜ் மற் ம் ஹர்ரம் ஆகியனவாகும். (மற்ெறான் ) 
ஜுமாதஸ் ஸானிக்கும் ஷஅபான் மாதத்திற்கும் இைடயி ள்ள ரஜப் மாதமாகும்.  
 
என அ  பக்ரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
59, எண் 3198  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஸயீத் இப்  ைஸத் இப்னி அம்ர் இப்னி ஃைபல்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
'அர்வா' என் ம் ெபண்மணி, நான் அவ க்கு ஒ  (நிலத்தின்) உாிைமயில் குைற 
ைவத் விட்டதாகக் க தி (மதீனாவின் ஆ நர்) மர்வான் அவர்களிடம் எனக்ெகதிராக 
வழக்குத் ெதா த்தார். (விசாரைணயின் ேபா ) நான், 'அவாின் உாிைமயில் எைத ம் 
நான் குைறைவப்ேபனா?' 'ஒ  சாண் அள  நிலத்ைத அநியாயமாக அபகாித் க் 
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ெகாள்கிறவாின் க த்தில் ஏ  மிகளாக ம ைம நாளில் அ  (வைளயமாக) 
மாட்டப்ப ம்' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் ெசால்ல நான் ேகட் ப்பதாக 
சாட்சியமளிக்கிேறன்" என்  ெசான்ேனன்.  

 
59, எண் 3199  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அ  தர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் சூாியன் மைறந்த ேநரத்தில் என்னிடம், 'அ  (சூாியன்) எங்கு 
ெசல்கிற  என்  உனக்குத் ெதாி மா?' என்  ேகட்டார்கள். நான், 'அல்லாஹ் ம், 
என்  கூறிேனன். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அ  அர்ஷுக்கு (இைற சிம்மாசனத்திற்குக்) 
கீேழ ஸஜ்தா (வணக்கம்) ெசய்வதற்காகச் ெசல்கிற . அங்கு அ  (ம்ழக்கி ந்  
உதயமாகுவதற்கு இைறவனிடம்) அ மதி ேகட்கிற . உடேன அதற்கு 
அ மதியளிக்கப்ப கிற . (இ தியாக ஒ  நாள்) அ  ஸஜ்தா ெசய்ய, அந்த ஸஜ்தா 
ஏற்கப்படாமல் ேபாகவி க்கிற . அப்ேபா  அ  (வழக்கம் ேபான் ) கிழக்கி ந்  
உதயமாகுவதற்கு அ மதி ேகட்கும்; அதற்கு அ மதியளிக்கப்படா . மாறாக, 'வந்த 
வழிேய தி ம்பி வி " என்  அதற்கு உத்தரவிடப்ப ம். அதன்ப  அ  ேமற்கி ந்  
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உதயமாகும்" என்றார்கள். இைதத் தான், 'சூாியன், தான் நிைல ெகாள்ளம் ஓர் இடத்ைத 
ேநாக்கிச் ெசன்  ெகாண் க்கிற . அ  ேபரறிவாளனான வல்லைம மிக்க 

(இைற)வனின் நிர்ணயமாகும்" என் ம் (தி க்குர்ஆன் 36:38) இைறவசனம் 
குறிக்கிற " என்றார்கள்.  

 
59, எண் 3200  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ம ைம நாளில் சூாிய ம் சந்திர ம் சு ட்டப்பட்  (ஒளியிழந் ) வி ம்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
59, எண் 3201  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
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எவ ைடய இறப் க்காக ம், பிறப் க்காக ம் சூாிய கிரகண ம் சந்திர கிரகண ம் 
ஏற்ப வதில்ைல. ஆயி ம், அவ்விரண் ம் அல்லாஹ்வின் சான் களில் ஒ  
சான்றாகும். அவ்விரண்ைட ம் நீங்கள் காண ேநர்ந்தால் (இைறவைனத்) ெதா ங்கள்.  
 
என அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
59, எண் 3202  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
சூாிய ம், சந்திர ம் அல்லாஹ்வின் சான் களில் இரண்  சான் களாகும். 
எவ ைடய இறப் க்காக ம் பிறப் க்காக ம் அவற்றிற்கு கிரகணம் பி ப்பதில்ைல. 
கிரகணத்ைத நீங்கள் கா ம்ேபா  அல்லாஹ்ைவ நிைன  கூ ங்கள்.  
 
என அப் ல்லாஹ் இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  59, எண் 3203  
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ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் சூாிய கிரகணம் ஏற்பட்ட நாளில் ெதா ைகக்காக நின்  
தக்பீர் கூறி நீண்ட ேநரம் (தி க்குர்ஆைன) ஓதினார்கள். பிறகு, நீண்ட ேநரம் கூ  
ெசய்தார்கள். பிறகு தைலைய உயர்த்தி, 'சமி அல்லாஹு மன் ஹமிதஹு" (தன்ைனப் 

கழ்ந்தவைன அல்லாஹ் ெசவி ற்றான்) என்  கூறினார்கள். அப்ப ேய நின்  நீண்ட 
ேநரம் (குர்ஆன்) ஓதினார்கள். அ  தல் ரக்அத்தில் ஓதியைத விடக் கு கியதாக 
இ ந்த . பிறகு நீண்ட ேநரம் கூ  ெசய்தார்கள். அ  தல் ரக்அத்(தில் ெசய்த)ைத 
விடக் கு கியதாக இ ந்த . பிறகு நீண்ட ேநரம் ஸஜ்தா ெசய்தார்கள். பிறகு, கைடசி 
ரக்அத்தி ம் அவ்வாேற ெசய்தார்கள். பிறகு சலாம் ெகா த்தார்கள். அதற்குள் 
(ம்ரகணம் ந் ) சூாியன் ெவளிப்பட்  விட் ந்த . அப்ேபா  அவர்கள் 
மக்க க்கு உைரயாற்றினார்கள். (அவ் ைரயில்) சூாிய, சந்திர கிரகணங்கைளப் பற்றி, 
'அைவயிரண் ம் அல்லாஹ்வின் சான் களில் இரண்  சான் களாகும். எவ ைடய 
இறப் க்காக ம், எவ ைடய பிறப் க்காக ம் கிரகணம் ஏற்ப வதில்ைல. நீங்கள் 
அவற்ைறக் கா ம்ேபா  ெதா ைகக்கு விைர ங்கள்" என்றார்கள்.  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  59, எண் 3204  
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' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
எவ ைடய இறப் க்காக ம் எவ ைடய பிறப் க்காக ம் சூாிய க்கும் சந்திர க்கும் 
கிரகணம் பி ப்பதில்ைல ஆயி ம், அைவயிரண் ம் அல்லாஹ்வின் சான் களில் 
இரண்  சான் களாகும். அவற்ைற நீங்கள் கா ம்ேபா  (இைறவைனத்) 
ெதா ங்கள்.  
 
என அ  மஸ் த்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
59, எண் 3205  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
நான் ('ஸபா' என் ம்) கீைழக் காற்றின் வாயிலாக ெவற்றி அளிக்கப்பட் ள்ேளன்; 
'ஆ ' ச கத்தார் ('த ர்' என் ம்) ேமைலக் காற்றினால் அழிக்கப்பட்டனர்.  
 
என இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  

ghfk;-3 59.gilg;gpd; Muk;gk;

Visit: www.tamilislam.webs.com



 
59, எண் 3206  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மைழ ேமகத்ைத வானத்தில் கண்டால் ன்னால் நடப்பார்கள்; 
பிறகு தி ம்பி நடப்பார்கள்; (தம் அைறக்கு) உள்ேள ேபாவார்கள்; ெவளிேய 
வ வார்கள். (நிம்மதியற்  ஒ விதத் தவிப் டன் காணப்ப வார்கள்.) அவர்களின் 

கம் மாறி வி ம். வானம், மைழ ெபாழிந் விட்டால் அந்த (தவிப்பான) நிைல 
அவர்கைளவிட்  நீங்கி வி ம். எனேவ, (ஒ  ைற) நான் அவர்க க்கு அந்தத் 
தவிப்பான நிைல ஏற்ப வைத கவனத்திற்குக் ெகாண்  வந்ேதன். அதற்கு நபி(ஸல்) 
அவர்கள், '(தி க்குர்ஆனில் கூறப்பட் ள்ளப ) ஆ  ச தாயத்தார், அந்த ேவதைன 
(ெகாண ம் ேமகம்) தாங்கள் வசித்த பள்ளத்தாக்குகைள ேநாக்கி வந்  
ெகாண் ப்பைதக் கண்டேபா  (தவறாகப் ாிந்  ெகாண் ), 'இ  நமக்கு மைழ 

ெபாழிவிக்கும் ேமகமாகும்" (தி க்குர்ஆன் 46:24) என்  கூறினார்கேள அத்தைகய 

(ேவதைனையக் ெகாணரக் கூ ய) ேமகமாக ம் இ  இ க்கலாம் எனக்குத் ெதாியா " 
என்  பதிலளித்தார்கள்.  
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59, எண் 3207  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
நான் இைறயில்லம் கஅபாவில் இ மனிதர்க க்கிைடேய (பாதி) க்கமாக ம் (பாதி) 
விழிப்பாக ம் இ ந்தேபா  ண்ணறிவா ம் இைறநம்பிக்ைகயா ம் நிரப்பப்பட்ட 
தங்கத் தட்  ஒன்  என்னிடம் ெகாண்  வரப்பட்ட . என் ைடய ெநஞ்சம் 
காைறெய ம்பி ந்  அ  வயி  வைர பிளக்கப்பட்ட . பிறகு ஸம்ஸம் நீாினால் 
என் வயி  க வப்பட்ட . பிறகு, (என் இதயம்) ண்ணறிவா ம் 
இைறநம்பிக்ைகயா ம் நிரப்பப்பட்ட . ேம ம், ேகாேவ க் க ைதைய விடச் 
சிறிய ம் க ைதைய விடப் ெபாிய மான ' ராக்' என் ம் (மின்னல் ேவக) வாகனம் 
ஒன் ம் என்னிடம் ெகாண்  வரப்பட்ட . நான் (அதில் ஏறி) ஜிப்ாீல்(அைல) 
அவர்க டன் ெசன்ேறன். நாங்கள் தல் வானத்ைத அைடந்ேதாம். 'யார் அ ?' என்  
ேகட்கப்பட்ட . ஜிப்ாீல்(அைல), 'ஜிப்ாீல்" என்  பதிலளித்தார். 'உங்க டன் 
(வந்தி ப்பவர்) யார்?' என்  ேகட்கப்பட்ட . அவர், ' ஹம்ம " என்  பதிலளித்தார். 
'அவைர அைழத்  வரச் ெசால்  ஆள் அ ப்பப்பட் ந்ததா?' என்  ேகட்கப்பட்ட . 
அவர், 'ஆம்" என்றார். 'அவாின் வர  நல்வரவாகட் ம்! அவாின் வ ைக மிக நல்ல 
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வ ைக" என்  (வாழ்த் ) ெசால்லப்பட்ட . பிறகு நான் ஆதம்(அைல) அவர்களிடம் 
ெசன்ேறன். அவர்க க்கு சலாம் ெசான்ேனன். அவர்கள், '(என்) மக ம் இைறத் 

த மான உங்கள் வர  நல்வரவாகுக!" என்றார்கள். பிறகு இரண்டாவ  
வானத்திற்கு நாங்கள் ெசன்ேறாம். 'யார் அ ?' என்  வினவப்பட்ட . அவர், 'ஜிப்ாீல்" 
என்  பதிலளிக்க, 'உங்க டன் இ ப்பவர் யார்?' என்  ேகட்கப்பட்ட . அதற்கு 
அவர், ' ஹம்ம " என்  பதிலளித்தார். '(அவைர அைழத்  வ ம்ப ) அவாிடம் 
ஆள ப்பப்பட்டதா?' என்  ேகட்கப்பட்ட . அதற்கு அவர், 'ஆம்" என்  
பதிலளித்தார். 'அவாின் அவர  நல்வரவாகட் ம். அவாின் வ ைக மிக நல்லவ ைக" 
என்  (வாழ்த் ) ெசால்லப்பட்ட . பிறகு நான், ஈஸா(அைல) அவர்களிட ம் 
யஹ்யா(அைல) அவர்களிட ம் ெசன்ேறன். அவ்வி வ ம், 'சேகாதர ம் நபி மாகிய 
உங்களின் வர  நல்வரவாகட் ம்" என்றார்கள். பிறகு, நாங்கள் ன்றாவ  
வானத்திற்குச் ெசன்ேறாம். 'யார் அ ?' என்  ேகட்கப்பட்ட . 'ஜிப்ாீல்" என்  
பதிலளிக்கப்பட்ட . 'உங்க டன் இ ப்பவர் யார்?' என்  ேகட்கப்பட்ட . ' ஹம்மத்" 
என்  பதிலளித்தார். '(அவைர அைழத்  வரச் ெசால் ) அவ க்கு 
ஆள ப்பப்பட்டதா?' என்  ேகட்கப்பட்ட . 'ஆம்" பதிலளித்தார். '(அவைர அைழத்  
வரச் ெசால் ) அவ க்கு ஆள ப்பப்பட்டதா?' என்  ேகட்கப்பட்ட . 'ஆம்" என்  
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பதிலளித்தார். 'அவாின் வர  நல்வரவாகட் ம். அவாின் வ ைக மிக நல்ல வ ைக" 
என்  (வாழ்த் ) ெசால்லப்பட்ட . பிறகு, நான் சுஃப் (அைல) அவர்களிடம் 
அைழத் ச் ெசல்லப்பட்ேடன். அவர்க க்கு சலாம் உைரத்ேதன். அவர்கள், 
'சேகாதர ம் நபி மான உங்கள் வர  நல்வரவாகட் ம்" என்  (வாழ்த் ) 
ெசான்னார்கள். பிறகு, நாங்கள் நான்காவ  வானத்திற்குச் ெசன்ேறாம். 'யார் அ ?' 
என்  ேகட்கப்பட்ட . 'ஜிப்ாீல்" என்  பதிலளித்தார். 'உங்க டன் இ ப்பவர் யார்?' 
என்  பதிலளிக்கப்பட்ட . '(அவைர அைழத்  வரச் ெசால் ) அவ க்கு 
ஆள ப்பப்பட்டதா?' என்  ேகட்கப்பட்ட . 'ஆம்" என்  பதிலளித்தார். 'அவாின் 
வர  நல்வரவாகட் ம். அவாின் வ ைக மிக நல்ல வ ைக" என்  (வாழ்த் ) 
ெசால்லப்பட்ட . நான் இத்ாீஸ்(அைல) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். அவர்க க்கு சலாம் 
உைரத்ேதன். அவர்கள், 'சேகாதர ம் நபி மான உங்கள் வர  நல்வரவாகட் ம்" என்  
(வாழ்த் ) ெசான்னார்கள். பிறகு, நாங்கள் ஐந்தாவ  வானத்திற்குச் ெசன்ேறாம். 'யார் 
அ ?' என்  ேகட்கப்பட்ட . 'ஜிப்ாீல்" என்  பதிலளிக்கப்பட்ட . 'உங்க டன் 
இ ப்பவர் யார்?' என்  ேகட்கப்பட்ட . ' ஹம்மத்" என்  பதிலளிக்கப்பட்ட . 
'(அவைர அைழத்  வரச் ெசால் ) அவ க்கு ஆள ப்பப்பட்டதா?' என்  
ேகட்கப்பட்ட . 'ஆம்" என்  (ஜிப்ாீல்) பதிலளித்தார். 'அவாின் வர  நல்வரவாகட் ம். 
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அவாின் வ ைக மிக நல்லவ ைக" என்  (வாழ்த் ) ெசால்லப்பட்ட . பிறகு நாங்கள் 
ஹா ன்(அைல) அவர்களிடம் ெசன்ேறாம். நான் அவர்க க்கு சலாம் உைரத்ேதன். 
அவர்கள், 'சேகாதர ம் நபி மான உங்கள் வர  நல்வரவாகட் ம்" என்  (வாழ்த் ) 
ெசான்னார். பிறகு நாங்கள் ஆறாவ  வானத்திற்குச் ெசன்ேறாம். 'யார் அ ?' என்  
ேகட்கப்பட்ட . 'ஜிப்ாீல்" என்  பதிலளிக்கப்பட்ட . 'உங்க டன் இ ப்பவர் யார்?' 
என்  ேகட்கப்பட்ட . ' ஹம்மத்" என்  பதிலளிக்கப்பட்ட . '(அவைர அைழத்  
வரச் ெசால் ) அவ க்கு ஆள ப்பப்பட்டதா?' என்  ேகட்கப்பட்ட . 'ஆம்" என்  
பதிலளிக்கப்பட்ட . 'அவாின் வர  நல்வரவாகட் ம். அவாின் வ ைக மிக நல்ல 
வ ைக" என்  (வாழ்த் ) ெசால்லப்பட்ட . நான் ஸா(அைல) அவர்களிடம் ெசன்  
(அவர்க க்கு) சலாம் உைரத்ேதன். அவர்கள், 'சேகாதர ம் நபி மான உங்கள் வர  
நல்வரவாகட் ம்" என்  வாழ்த்தினார்கள். நான் அவர்கைளக் கடந்  ெசன்றேபா  
அவர்கள் அ தார்கள். 'நீங்கள் ஏன் அ கிறீர்கள்?' என்  அவர்களிடம் 
ேகட்கப்பட்ட . அவர், 'இைறவா! என் ச தாயத்தினாில் ெசார்க்கம் குபவர்கைள விட 
அதிகமானவர்கள் எனக்குப் பிறகு அ ப்பப்பட்ட இந்த இைளஞாின் 
ச தாயத்தினாி ந்  ெசார்க்கம் குவார்கள்" என்  பதிலளித்தார்கள். பிறகு நாங்கள் 
ஏழாவ  வானத்திற்குச் ெசன்ேறாம். 'யார் அ ?' என்  வினவப்பட்ட . 'ஜிப்ாீல்" 
என்  பதிலளிக்கப்பட்ட . 'உங்க டன் இ ப்பவர் யார்?' என்  ேகட்கப்பட்ட . 
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' ஹம்மத்" என்  பதிலளிக்கப்பட்ட . '(அவைர அைழத்  வரச்ெசால் ) அவ க்கு 
ஆள ப்பப்பட்டதா?' என்  ேகட்கப்பட்ட . 'அவாின் வர  நல்வரவாகட் ம். 
அவாின் வ ைக மிக நல்ல வ ைக" என்  (வாழ்த் ) ெசால்லப்பட்ட ... நான் 
இப்ராஹீம் (அைல) அவர்களிடம் ெசன்  (அவர்க க்கு) சலாம் உைரத்ேதன். 
அவர்கள், 'மக ம் நபி மான உங்கள் வர  நல்வராவாகட் ம்" என்றார்கள். பிறகு, 
'அல் ைபத் ல் மஃ ர்' எ ம் 'வளமான இைறயில்லம்' எனக்கு (அ ேக ெகாண்  
வந் ) காட்டப்பட்ட . நான் அைதக் குறித்  ஜிப்ாீ டம் ேகட்ேடன். அவர், 'இ தான் 
'அல் ைபத் ல் மஃ ர்' ஆகும். இதில் ஒவ்ெவா  நா ம் எ பதாயிரம் வானவர்கள் 
ெதா கிறார்கள். அவர்கள் இதி ந்  ெவளிேய ெசன்றால் தி ம்ப இதனிடம் வர 
மாட்டார்கள். அ ேவ அவர்கள் கைடசியாக ைழந்ததாம் வி ம்" என்றார். பிறகு, 
(வான எல்ைலயி ள்ள இலந்ைத மரமான) 'சித்ரத் ல் ன்தஹா' எனக்கு (அ ேக 
ெகாண்  வந் ) காட்டப்பட்ட . அதன் பழங்கள் (யமனில் உள்ள) 'ஹஜ்ர்' 
எ மிடத்தின் (உற்பத்திப் ெபா ளான மண்) கூஜாக்கள் ேபால் இ ந்தன. அதன் 
இைலகள் யாைனகளின் கா கைளப் ேபால் இ ந்தன. அதன் ேவர்ப்பகுதியில் நான்கு 
ஆ கள் இ ந்தன. (ஸல்ஸபீல், கவ்ஸர் ஆகிய) இரண்  ஆ கள் உள்ேள இ ந்தன. 
மற் ம் ( ப்ரடீஸ், ைநல் ஆகிய) இரண்  ஆ கள் ெவளிேய இ ந்தன. நான் 
ஜிப்ாீல்(அைல) அவர்களிடம் அவற்ைறக் குறித் க் ேகட்ேடன். அவர்கள், 
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'உள்ேளயி ப்பைவ இரண் ம் ெசார்க்கத்தில் உள்ளைவயாகும். ெவளிேய இ ப்பைவ 
இரண் ம் ைநல் நதி ம் ப்ரடீஸ் நதி ம் ஆகும்" என்  பதிலளித்தார்கள். பிறகு என் 
மீ  ஐம்ப  (ேநரத்) ெதா ைககள் கடைமயாக்கப்பட்டன. நான் ன்ேனறிச் ெசன்  
இ தியில் ஸா(அைல) அவர்கைள அைடந்ேதன். அவர்கள், 'என்ன ெசய்தாய்?' 
என்  ேகட்டார்கள். நான், 'என் மீ  ஐம்ப  ெதா ைககள் கடைமயாக்கப்பட் ள்ளன" 
என்  பதிலளித்ேதன். அதற்கு அவர்கள், 'எனக்கு மக்கைளப் பற்றி உங்கைள விட 
அதிகமாகத் ெதாி ம். நான் ப  இஸ்ராயீல்க டன் பழம் நன்கு 
அ பவப்பட் ள்ேளன். உங்கள் ச தாயத்தினர் (இைதத்) தாங்க மாட்டார்கள். எனேவ, 
உங்க ைடய இைறவனிடம் தி ம்பிச் ெசன்  அவனிடம் (ெதா ைககளின் 
எண்ணிக்ைகையக்) குைறத் த் த ம்ப  ேக ங்கள்" என்றார்கள். நான் தி ம்பச் 
ெசன்  இைறவனிடம் (அவ்வாேற) ேகட்ேடன். அைத அவன் நாற்பதாக ஆக்கினான். 
பிறகும் த ல் ெசான்னவாேற நடந்த . மீண் ம் (ெசன்  நான் ேகட்க, இைறவன் 
அைத) ப்பதாக ஆக்கினான். மீண் ம் அைதப் ேபான்ேற நடக்க (அைத) இைறவன் 
இ பதாக ஆக்கினான். நான் ஸா(அைல) அவர்களிடம் ெசன்றேபா  அவர்கள் 

ன்  ேபான்ேற ெசால்ல (நான் இைறவனிடம் மீண் ம் குைறத் க் ேகட்க) அவன் 
அைத ஐந்தாக ஆக்கினான். பிறகு நான் ஸா(அைல) அவர்களிடம் ெசன்ேறன். 
அவர்கள், 'என்ன ெசய்தாய்?' என்  ேகட்க, 'அைத இைறவன் ஐந்தாக ஆக்கிவிட்டான்" 
என்ேறன். அதற்கு அவர்கள், ' ன்  ெசான்னைதப் ேபான்ேற (இன் ம் குைறத் க் 
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ேகட்கும்ப ) ெசான்னார்கள். அதற்கு, 'நான் (இந்த எண்ணிக்ைகக்கு) ஒப் க் 
ெகாண்ேடன்" என்  பதிலளித்ேதன். அப்ேபா  (அல்லாஹ்வின் தரப்பி ந்  
அசாீாியாக), 'நான் என் (ஐந்  ேவைளத் ெதா ைக எ ம்) விதிைய அமல்ப த்தி 
விட்ேடன். என் அ யார்க க்கு (ஐம்ப  ேவைளகளி ந்  ஐந்  ேவைளயாகக் 
குைறத்  கடைமைய) ேலசாக்கி விட்ேடன். ஒ  நற்ெசய க்குப் பத்  நன்ைமகைள 
நான் வழங்குேவன்" என்  அறிவிக்கப்பட்ட .  

 
59, எண் 3208  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அப் ல்லாஹ் இப்  மஸ் த்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
உண்ைமேய ேபசியவ ம் உண்ைமேய அறிவிக்கப்பட்டவ மான இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள் எங்களிடம் கூறினார்கள்:  
 
உங்கள் பைடப்  உங்கள் தாயின் வயிற்றில் நாற்ப  நாள்களில் 

ஒ ங்கிைணக்கப்ப கிற . பிறகு அேத ேபான்ற காலத்தில் (40 நாள்களில் அட்ைட - 

ஊழ ேபான் ) ஒ  க க்கட் யாக மா கிற . பிறகு, அேத ேபான்ற காலத்தில் 
(ெமல்லப்பட்ட சக்ைக ேபான்ற) சைதப் பிண்டமாக மா கிற . பிறகு அல்லாஹ் ஒ  
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வானவைர (அதனிடம்) அ ப் கிறான். அந்த வானவ க்கு நான்கு கட்டைளகள் 
பிறப்பிக்கப்ப கின்றன. (அைவ:) அதன் (க வாக இ க்கும் அந்த மனிதனின்) 
ெசயைல ம் (அவ ைடய ெசயல்கள் எப்ப யி க்கும் என்பைத ம்), அதன் 
வாழ்வாதாரத்ைத ம் (அவ க்க என்ெனன்ன எந்த அள  கிைடக்கும் என்பைத ம்), 
அதன் வாழ்நாைள ம் (அவன் எவ்வள  நாள் வாழ்வான் எப்ேபா  இறப்பான் 
என்பைத ம்), அ  (இ திக் கட்டத்தில்) ர்பாக்கியசா  யா, நற்ேப ைடயதா 
என்பைத ம் (நான் விதித்தப ) எ " என்  அந்த வானவ க்குக் 
கட்டைளயிடப்ப ம். பிறகு அத ள் உயிர் ஊதப்ப ம். இதனால் தான், உங்களில் 
ஒ வர் (நற்) ெசயல் ாிந்  ெகாண்ேட ெசல்வார். எந்த அளவிற்ெகன்றால் அவ க்கும் 
ெசார்க்கத்திற்குமிைடேய ஒ  ழம் (ெதாைல ) தான் இ க்கும். அதற்குள் அவாின் 
விதி அவைர ந்திக் ெகாள் ம். அவர் நரகவாசிகளின் ெசயைலச் ெசய்  வி வார். 
(அதன் விைளவாக, நரகம் குந்  வி வார்,) ஒ வர் (தீய) ெசயல் ாிந்  ெகாண்ேட 
ெசல்வார். எந்த அளவிற்ெகன்றால் அவ க்கும் நரகத்திற்குமிைடேய ஒேரெயா  ழம் 
(ெதாைல ) தான் இ க்கும். அதற்குள் விதி அவைர ந்திக் ெகாள் ம். அதனால் 
அவர் ெசர்க்கவாசிகளின் ெசயைலச் ெசய்வார். (அதன் காரணத்தால் ெசார்க்கம் 

குவார்.)  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  59, எண் 3209  
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' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
அ யாைன அல்லாஹ் ேநசிக்கும் ெபா  ஜிப்ாீல்(அைல) அவர்கைள அைழத் , 
'அல்லாஹ் இன்னாைர ேநசிக்கிறான். எனேவ, நீங்க ம் அவைர ேநசி ங்கள்!" என்  
கூ வான். எனேவ, ஜிப்ாீல்(அைல) அவர்கள் விண்ணகத்தில் வசிப்பவர்களிடம், 
'அல்லாஹ் இன்னாைர ேநசிக்கிறான்; நீங்க ம் அவைர ேநசி ங்கள்" என்  
அறிவிப்பார்கள். உடேன, விண்ணக்கத்தா ம் அவைர ேநசிப்பார்கள். பிறகு அவ க்கு 

மியி ம் அங்கீகாரம் அளிக்கப்ப கிற .  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ேவேறார் அறிவிப்பாளர் அ  ஆ ம்(ரஹ்) வழியாக ம் அ  ஹுைரரா(ர ) 
அவர்களிடமி ந்ேத இந்த நபிெமாழி அறிவிக்கப்ப கிற .  

 
3, அத்தியாயம்பாகம்  59, எண் 3210  
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' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
வானவர்கள் ேமகத்தில் இறங்கி விண்ணில் தீர்மானிக்கப்பட்ட விஷயத்ைதப் (பற்றிப்) 
ேபசி ெகாள்கிறார்கள். ைஷத்தான்கள் அைதத் தி ட் த் தனமாக (ஒளிந்தி ந் ) ஓட் க் 
ேகட் , ேசாதிடர்க க்கு அைத (உள் திப்பாக) அறிவித்  வி கின்றன. ேசாதிடர்கள் 
அத டன் (அந்த உண்ைம டன்)  ெபாய்கைளத் தம் தரப்பி ந்  ைனந்  
(ேசர்த் க்) கூ வார்கள்.  
 
என்  நபி(ஸல்) அவர்களின் ைணவியாரான ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
59, எண் 3211  3, அத்தியாயம்பாகம்  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ஜும்ஆ நாள் (ெவள்ளிக்கிழைம) வந் விட்டால் வானவர்கள் (ஜும்ஆ ெதா ைக 
நடக்கும்) பள்ளிவாச ன் ைழவாயில்களில் ஒவ்ெவா  வசா ம் (இ ந்த வண்ணம்) 

தன் தலாக உள்ேள ைழபவைர ம் அ த்த த்  உள்ேள ைழபவைர ம் 
(அவர்களின் ெபயர்கைள) எ திப் பதி  ெசய்  ெகாண் ப்பார்கள். இமாம், உைர 
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ேமைடயில் (உைரயாற் வதற்காக) அமர்ந் விட்டால் (பதி  ெசய் ம்) ஏ கைளச் 
சு ட்  ைவத் விட்  (அவாின் உபேதச) உைரையச் ெசவிம த்  வண்ணம் (உள்ேள) 
வ வார்கள்.  
 
என அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
59, எண் 3212  3, அத்தியாயம்பாகம்  

ஸயீத் இப்  ஸய்யப்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
மஸ்ஜி ந் நப யில் (நபித் ேதாழ ம் கவிஞ மான) ஹஸ்ஸான் இப்  ஸாபித்(ர ) 
கவிபா க் ெகாண் க்க, உமர்(ர ) அங்கு வந்தார்கள். (ஹஸ்ஸான்(ர ) 
பள்ளிவாச ல் கவிபா வைத உமர்(ர ) கண் த்தார்கள்) ஹஸ்ஸான்(ர ), 'நான் 
இந்தப் பள்ளிவாச ல் உங்கைள விடச் சிறந்தவர் (நபி(ஸல்) அவர்கள்) இ க்கும் 
ேபாேத கவிபா க் ெகாண் ந்ேதன்" என்  கூறிவிட் , அ  ஹுைரரா(ர ) பக்கம் 
தி ம்பி, 'அல்லாஹ்வின் ெபயரால் உங்களிடம் ேகட்கிேறன். (என்னிடம்) 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், '(ஹஸ்ஸாேன!) என் சார்பாக (எதிாிகளின் வைசக் 
கவிக க்கு) நீங்கள் (கவிகளாேலேய) பதிலளி ங்கள். இைறவா! ஹஸ்ஸா க்கு 
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ஹுல் கு ஸ்( ய ஆத்மா வானவர் ஜிப்ாீல் அவர்களின்) லம் ைண ாிவாயாக!" 
என்  கூறியைத நீங்கள் ெசவி ற்றி க்கிறீர்களா?' என்  ேகட்டார்கள். அதற்கு அ  
ஹுைரரா(ர ), 'ஆம் (ெசவி ற்றி க்கிேறன்)" என்  பதிலளித்தார்கள்.  

 
59, எண் 3213  3, அத்தியாயம்பாகம்  

பராஉ இப்  ஆ ப்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ஹஸ்ஸான்(ர ) அவர்களிடம், 'எதிாிக க்கு (பதில யாக) வைசக் 
கவிைத பா ங்கள். ஜிப்ாீல் உங்க டன் ( ைணயாக) இ ப்பார்" என்  கூறினார்கள்.  

 
59, எண் 3214  3, அத்தியாயம்பாகம்  

அனஸ் இப்  மா க்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(கஸ்ரஜ் குலத்ைதச் ேசர்ந்த) ப  ◌ஃகுன்கி கிைளயாாின் கு கலான தியில் .. 
கிளம் கிற தியின் பக்கம் நான் பார்ப்பைதப் ேபான் ள்ள .  
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அறிவிப்பாளர் ஸா(ரஹ்), 'ஜிப்ாீல்(அைல) அவர்கள் தங்களின் பைட 
பாிவாரங்க டன் கம்பீரமாக பவனி வ வதால் (ம்ளம் கின்ற)..." என் ம் வாசகத்ைத 
அதிகப்ப யாக அறிவித்தார்.  

 
 

 
 
 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3215  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஹாாிஸ் இப்  ஹிஷாம்(ர ) நபி(ஸல்) அவர்களிடம், 'தங்க க்கு வஹீ 
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(இைறச்ெசய்தி) (இைறச்ெசய்தி) (ேவத ெவளிப்பா ) எப்ப  வ கிற ?' 
என்  ேகட்டார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'அைவெயல்லாம் 
(இப்ப த்தான்:) சில ேவைளகளில் வானவர் (ஜிப்ாீல்) என்னிடம் 
மணிேயாைசையப் ேபான்  (சத்தம் எ ப்பிய நிைலயில்) வ வார். 
அவர் கூறியைத நான் நிைனவில் (பா காத் ) ைவத்த நிைலயில் அவர் 
என்ைனவிட் ப் பிாிந்  வி வார். இவ்வா  வ வ  எனக்கு மிகக் 
க ைமயான சிரமம் தரக் கூ யதாக இ க்கும். சில ேவைளகளில் அந்த 
வானவர் ஒ  மனிதைரப் ேபான்  காட்சியளித்  என் டன் ேபசுவார். 
அப்ேபா  அவர் கூ வைத நிைனவி த்திக் ெகாள்ேவன்" என்  
பதிலளித்தார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3216  
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அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"இரண்  ேஜா  (ெபா ள்)கைள இைறவழியில் ெசலவழித்தவர்கைள 
ெசார்க்கத்தின் காவலர்(களான வானவர்)கள் 'இன்னாேர! இங்ேக 
வா ங்கள்' என்  அைழப்பார்கள்' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். இைதக் ேகட்ட அ  பக்ர்(ர ), 'இப்ப ப்பட்டவ க்குக் 
கவைலேய கிைடயாேத" என்  கூறினார்கள். அதற்கு நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'நீங்கள் அவர்களில் ஒ வராயி ப்பீர்கள் என்  நம் கிேறன்" 
என்றார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3217  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
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(ஒ  ைற) நபி(ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், 'ஆயிஷாேவ! இேதா ஜிப்ாீல் 
உன் மீ  சலா ைரக்கிறார்" என்  கூறினார்கள். நான், 'வ அைலஹிஸ் 
ஸலா  வ ரஹ் த் ல்லாஹி வ பரக்காத் ஹு - அவாின் மீ ம் 
(அல்லாஹ்வின்) சாந்தி ம் அல்லாஹ்வின் க ைண ம் அவ ைடய 
அ ள் வளங்க ம் ெபாழியட் ம். (இைறத் தர் அவர்கேள!) நான் 
பார்க்க யாதைதெயல்லாம் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள்" என்  கூறிேனன்.  
 
ஆயிஷா(ர ) 'நீங்கள்' என்  நபி(ஸல்) அவர்கைளேய குறிப்பிட்டதாக 
அறிவிப்பாளர் கூ கிறார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3218  

இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் ஜிப்ாீல்(அைல) அவர்களிடம், 'தாங்கள் 
(இப்ேபா ) எம்ைமச் சந்தித் க் ெகாண் ப்பைத விட அதிகமாக 
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(அ க்க ) சந்திக்க மாட்டீர்களா?' என்  (ஆர்வ டன்) ேகட்டார்கள். 
அப்ேபா , '(நபிேய!) நாம் உங்க ைடய இைறவனின் உத்தரவின்றி 
இறங்குவதில்ைல. எமக்கு ன்னி ப்பைவ ம் எமக்குப் பின்னால் 
இ ப்பைவ ம் அவ க்ேக உாியைவ.' என் ம் (ஜிப்ாீல்(அைல) 
அவர்கள் சார்பாக பதில் கூ ம் (தி க்குர்ஆன் 19:64) இைறவசனம் 
அ ளப்பட்ட .  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3219  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ஒேரெயா  (வட்டார) ெமாழி வழக்குப்ப  ஜிப்ாீல் (தி க்குர்ஆைன) 
எனக்கு ஓதக் கற் த் தந்தார். ஆனால், நான் அைத இன் ம் பல  
(வட்டார) ெமாழி வழக்குகளின் ப  எனக்கு ஓதக் கற் த் த மா  
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அவர்கைளக் ேகட் க் ெகாண்ேடயி ந்ேதன். (நான் ேகட்க, ேகட்க 
அதிகப்ப த்தப்பட் க் ெகாண்ேட வந் ,) இ தியில் ஏ  (வட்டார) 
ெமாழி வழக்குகள் அளவிற்கு வந்  நின்ற .  
 
என  இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3220  

இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் மக்களிேலேய அதிகமாக வாாி வழங்கக் 
கூ யவர்களாக இ ந்தார்கள்; ரமளான் மாதத்தில் அவர்கைள ஜிப்ாீல் 
(அைல) அவர்கள் சந்திக்கும் ேவைளயில் (வழக்கத்ைத விட) அதிகமாக 
வாாி வழங்குவார்கள். ஜிப்ாீல்(அைல) அவர்கள் ரமளான் மாதத்தின் 
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ஒவ்ேவார் இரவி ம் நபி(ஸல்) அவர்கைளச் சந்தித்  (அ வைர 
அ ளப்பட் ந்த) குர்ஆைன அவர்க க்கு (ஓதிக் கா க்) கற் த் 
த வார்கள். ஜிப்ாீல்(அைல) அவர்கள், நபி(ஸல்) அவர்கைளச் 
சந்திக்கும்ேபா  அவர்கள் மைழக் காற்ைற விட அதிகமாக (மக்க க்கு) 
நன்ைமைய வாாி வழங்கும் ெகாைடயாளராகத் திகழ்வார்கள்.  
 
ேம ம், நபி(ஸல்) அவர்கள், 'குர்ஆன் வைத ம் ஜிப்ாீல் எனக்கு 
ஓதிக் காட்  வந்தார்" என்  கூறினார்கள்.  
 
இைத அ  ஹுைரரா(ர ) அவர்க ம் ◌ஃபாத்திமா(ர ) அவர்க ம் 
அறிவித்தார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3221  
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இப்  ஷிஹாப்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
உமர் இப்  அப்தில் அஸீஸ்(ரஹ்) அஸர் ெதா ைகையச் சிறி  
பிற்ப த்தித் ெதா தார்கள். உடேன உர்வா(ரஹ்), 'உண்ைமயில் 
ஜிப்ாீல்(அைல) அவர்கள் (வானி ந் ) இறங்கி இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்க க்கு ன்னால் (அஸைர) இதற்கு ந்திய ேநரத்தில்) 
ெதா தார்கள்" என்றார்கள். அதற்கு உமர் இப்  அப்தில் அஸீஸ்(ரஹ்), 
'நீங்கள் ெசால்வைதச் சிந்தித் ச் ெசால் ங்கள், உர்வா!" என்றார்கள். 
உடேன உர்வா(ரஹ்), 'ஜிப்ாீல்(அைல) (வானி ந் ) இறங்கி, எனக்குத் 
ெதா ைக நடத்த, நான் அவ டன் ெதா ேதன். பிறகு (இரண்டாம் 

ைறயாக) அவ டன் ெதா ேதன். பிறகு ( ன்றாம் ைறயாக) 
அவ டன் ெதா ேதன். பிறகு (நான்காம் ைறயாக) அவ டன் 
ெதா ேதன். பிறகு (ஐந்தாம் ைறயாக) அவ டன் ெதா ேதன்' என்  
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தம் விரல்களால் ஐந்  ெதா ைககைள எண்ணியப  இைறத் தர்(ஸல்) 
அவர்கள் ெசால்ல ேகட்ேடன்" என்  தம் தந்ைத அ  மஸ் த்(ர ) 
ெசால்லக் ேகட்டதாக பஷீர் இப்  அபீ மஸ் த்(ரஹ்) ெசால்ல 
ெசவி ற்ேறன்" என்றார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3222  

அ  தர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"உங்கள் ச தாயத்தாாில் அல்லாஹ் க்கு எதைன ம் இைணயாகக் 
க தாமல் இறந்  வி பவர், ெசார்க்கத்தில் ைழவார்;.. அல்ல  நரகம் 

க மாட்டார்'... என்  ஜிப்ாீல்(அைல) அவர்கள் என்னிடம் 
கூறினார்கள்" என்  நபி(ஸல்) அவர்கள் ெசான்னார்கள். நான், 'அவன் 
விபசாரம் ாிந்தா ம், தி னா மா?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கு 
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நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ஆம்; அவன் விபசாரம் ாிந்தா ம் தி னா ம் 
சாிேய!" என்  பதிலளித்தாக்hள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3223  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
இர  ேநரத்தில் சில வானவர்க ம் பகல் ேநரத்தில் சில வானவர்க ம் 
ெதாடர்ந்  ஒ வர் பின் ஒ வராக வ கிறார்கள். ◌ஃபஜ் ைடய 
ெதா ைகயி ம் அஸ ைடய ெதா ைகயி ம் ஒன்ற ேச கிறார்கள். 
பிறகு, அல்லாஹ் - அவேனா மிக ம் அறிந்தவன் - அவர்களிடம், 
'( மியி ள்ள) என் அ யார்கைள எந்த நிைலயில்விட்  வந்தீர்கள்?' 
என்  ேகட்பான். அதற்கு அவ்வானவர்கள், 'அவர்கைள உன்ைனத் 
ெதா கிற நிைலயில்விட்  வந்ேதாம். அவர்கள் (உன்ைனத்) ெதா  
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ெகாண் ந்த நிைலயிேலேய அவர்களிடம் நாங்கள் ெசன்ேறாம்" என்  
பதிலளிப்பார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3224  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்க க்கு நான் ஒ  தைலயைணைய (ஈச்ச நாைர 
அைடத் த்) தயாாித்ேதன். அதில் உ வப் படங்கள் 
வைரயற்பட் ந்தன. அ  சிறிய ெமத்ைத ேபான்றி ந்த . நபி(ஸல்) 
அவர்கள் வந்த ம் (அைதப் பார்த் விட் ) இரண்  கத க க்கிைடேய 
நின்றார்கள். அவர்களின் கம் (ேகாபத்தால் நிறம்) மாறத் 
ெதாடங்கிய . நான், 'நாங்கள் என்ன (தவ ) ெசய்  விட்ேடாம்? 
இைறத் தர் அவர்கேள!" என்  ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 'என்ன 
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இந்தத் தைலயைணயில்?' என்  (ேகாபமாகக்) ேகட்டார்கள். நான், 
'இ , நீங்கள் (தைலைவத் ப்) ப த் க் ெகாள்வதற்காக தங்க க்ெகன 
நான் தயாாித்த தைலயைண" என்  ெசான்ேனன். அதற்கு அவர்கள், 
'உ வப் படம் உள்ள ட் ள் (இைறவனின் க ைணையக் ெகாண்  
வ ம்) வானவர்கள் ைழய மாட்டார்கள் என்ப ம், உ வப் படத்ைதச் 
ெசய்வதன் ம ைம நாளில் ேவதைன ெசய்யப்ப வான் என்ப ம் 
அப்ேபா  அல்லாஹ் (உ வப் படத்ைதச் ெசய்தவர்கைள ேநாக்கி), 
'நீங்கள் பைடத்தவற் க்கு உயிர் ெகா ங்கள்' என்  ெசால்வான் 
என்ப ம் உனக்குத் ெதாியாதா?' என்  ேகட்டார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3225  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
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நா ம் (உயிாினங்களின் சிைலகள் அல்ல ) உ வப் படங்க ம் உள்ள 
ட் ள் (இைறவனின் க ைணையக் ெகாண்  வ ம்) வானவர்கள் 
ைழய மாட்டார்கள்.  

 
என  அ  தல்ஹா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3226  

ைஸத் இப்  கா த் அல் ஜுைஹனீ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"(உயிாினங்களின்) உ வப் பட ள்ள ட் ல் (இைறவனின் 
க ைணையக் ெகாண்  வ ம்) வானவர்கள் ைழய மாட்டார்கள்' 
என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்' என  என்னிடம் அ  
தல்ஹா(ர ) ெதாிவித்தார்கள்.  

ghfk;-3 59.gilg;gpd; Muk;gk;

Visit: www.tamilislam.webs.com



 
ஸ்ர் இப்  ஸயீத்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  

 
(ஒ  ைற ைஸத் இப்  கா த்(ர ) ேநாய் வாய்ப்பட்டார்கள். 
அவர்கைள உடல் நலம் விசாாிக்க நாங்கள் ெசன்ேறாம். அப்ேபா  
நாங்கள் அவர்களின் ட் ல் ஒ  திைரக்கு அ ேக அமர்ந்தி ந்ேதாம். 
அந்தத் திைரயில் உ வப் படங்கள் (வைரயப்பட் ) இ ந்தன. என ேவ, 
நான் (என் டன் இ ந்த) உைப ல்லாஹ் அல் கவ்லானீ அவர்களிடம், 
'இவர்கள் (ைஸத்(ர )), 'இவர்கள் (ைஸத்(ர )) நமக்கு உ வங்கைளப் 
பற்றிய நபிெமாழிைய அறிவிக்கவில்ைலயா?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கு 
அவர்கள், 'ஆம். ஆனால், ைஸத்(ர ) (அைத அறிவிக்கும் ேபா ) 
' ணியில் ெபாறிக்கப்பட்ட (உயிாினமல்லாதவற்றின் படத்)ைதத் தவிர' 
என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் எனச் ெசான்னார்கேள 
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அைத நீங்கள் ேகட்கவில்ைலயா?' என்  ேகட்டார்கள். நான், 
'ேகட்கவில்ைல" என்ேறன். அதற்கு அவர்கள், 'ஆம்; அவர்கள் அவ்வா  
ெசால்லத் தான் ெசய்தார்கள்" என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3227  

அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஜிப்ாீல், நபி(ஸல்) அவர்களிடம் (அவர்களின் ட் ற்கு தாம் வ ைக 
த வதாக) வாக்களித்தி ந்தார். (ஆனால், வரவில்ைல. நபி(ஸல்) 
அவர்கள் ஜிப்ாீல்(அைல) அவர்களிடம் அ  பற்றிக் ேகட்ட ேபா ) 
'உ வப் பட ள்ள ட் ம் நாய் உள்ள ட் ம் (வானவர்களாகிய) 
நாங்கள் ைழவதில்ைல" என்றார்.  
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பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3228  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
இமாம் (ெதா ைகயில்), 'சமிஅல்லாஹு மன் ஹமிதஹு - தன்ைனப் 

கழ்ந்தவைன அல்லாஹ் ெசவிம த்தான்" என்  கூ ம்ேபா  நீங்கள் 
'அல்லாஹும்ம ரப்பனா ல (க்)கல் ஹம்  - இைறவா! எங்கள் 
இரட்சகேன! உனக்ேக கழ் அைனத் ம் உாிய " என்  கூ ங்கள். 
ஏெனனில், (இைறவைனத் திக்கும்) வானவர்களின் ( திச்) 
ெசால் டன் எவ ைடய ெசால் (ஒேர ேநரத்தில்) ஒத்  அைமகிறேதா 
அவர், அதற்கு ன் ெசய்த பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்  வி ம்.  
 
என  அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3229  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
உங்களில் ஒ வர் ெதா ைகக்காகக் காத்தி க்கும் ேநரெமல்லாம் 
ெதா ைகயிேலேய அவர் இ க்கிறார். ேம ம், அவர் ெதா ைக ந்  
எழாதி க்கும் வைர அல்ல  அவாின் உ  றியாம க்கும் வைர, 
வானவர்கள், 'இைறவா! இவைர மன்னித் , இவ க்குக் க ைண 

ாிவாயாக!" என்  பிரார்த்தைன ெசய்கிறார்கள்.  
 
என  அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3230  
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யஃலா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மிம்பாில் உைரயாற்றியப , '(நரகத்தின் 
ெபா ப்பாளரான வானவர் மா க்கிடம்,) 'யா மா க் - மா க்ேக! 
'உங்க ைடய இைறவன் எங்க க்கு (மரணத்தின் லமாவ ) 
தீர்ப்பளிக்கட் ம்' என்  (அந்தக் குற்றவாளிகள்) சப்தமி வார்கள்' 
என் ம் (தி க்குர்ஆன் 43:77) இைறவசனத்ைத ஓத  ேகட் க்கிேறன்.  
 
அறிவிப்பாளர்களில் ஒ வரான சுஃப்யான் இப்  உையனா(ரஹ்), 
'அப் ல்லாஹ் இப்  மஸ் த்(ர ) அவர்களின் ஓ ம் ைறயில் ('யா 
மா க்' என்பதற்கு பதிலாக) 'யா மா ' என் ள்ள " எனக் கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3231  
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நபி(ஸல்) அவர்களின் ைணவியாரான ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(ஒ  ைற) நான் நபி(ஸல்) அவர்களிடம், '(தாங்கள் காயமைடந் ) 
உஹு ப் ேபாாின் கால கட்டத்ைத விடக் ெகா ைமயான கால கட்டம் 
எைதேய ம் தாங்கள் சந்தித் ண்டா?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கு 
நபி(ஸல்) அவர்கள், 'நான் உன் ச தாயத்தாரால் நிைறயத் 

ன்பங்கைளச் சந்தித்  விட்ேடன். அவர்களால் நான் சந்தித்த 
ன்பங்களிேலேய மிகக் க ைமயான  'அகபா (தாயிஃப்) உைடய 

நாளில் சந்தித்த ன்பேமயாகும். ஏெனனில், அன்  நான் என்ைன 
ஏற் க் ெகாள் ம்ப  (தாயிஃப் நகரத் த ைலவரான கினானா) இப்  
அப்தி யாலீல் இப்னி அப்தி குலால் என்பவ க்கு எ த் ைரத்ேதன். 
அவர் நான் வி ம்பியப  எனக்கு பதிலளிக்கவில்ைல. எனேவ, நான் 
கவைல டன் எதிர்ப்பட்ட திைசயில் நடந்ேதன். 'கர் ஸ் ஸஆ ப்' 
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என் மிடத்ைத நான் அைட ம் வைர நான் சுய உணர் க்கு 
வரவில்ைல. அங்கு வந்  ேசர்ந்த டன் என் தைலைய உயர்த்திேனன். 
அப்ேபா  (அங்ேக வானத்தில்) ஒ  ேமகம் என் மீ  நிழ ட் க் 
ெகாண் ந்த . நான் கூர்ந்  கவனித்தேபா  அதில் ஜிப்ாீல்(அைல) 
அவர்கள் இ ந்தார்கள். அவர்கள் என்ைன அைழத் , 'உங்கள் 
ச தாயத்தாாிடம் நீங்கள் ெசான்னைத ம் அவர்கள் உங்க க்கு அளித்த 
பதிைல ம் அல்லாஹ் ேகட்டான். அவர்கைள நீங்கள் வி ம்பியப  
தண் ப்பதற்கு ஆைணயி வதற்காக மைலக க்கான வானவைர 
அல்லாஹ் உங்களிடம் அ ப்பி ள்ளான்" என்  கூறினார்கள். உடேன, 
மைலகைள நிர்வம்க்கும் வானவர் என்ைன அைழத் , 'உங்கள் 
ச தாயத்தாாிடம் நீங்கள் ெசான்னைத ம் அவர்கள் உங்க க்கு அளித்த 
பதிைல ம் அல்லாஹ் ேகட்டான். அவர்கைள நீங்கள் வி ம்பியப  
தண் ப்பதற்கு ஆைணயி வதற்காக மைலக க்கன வானவைர 
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அல்லாஹ் உங்களிடம் அ ப்பி ள்ளான்" என்  கூறினார்கள். உடேன, 
மைலகைள நிர்வம்க்கும் வானவர் என்ைன அைழத்  எனக்கு மீ  கலாம் 
ெசால் , பிறகு, ' ஹம்மேத! நீங்கள் வி ம்பியப  கட்டைளயிடலாம். 
(இந்த நகரத்தின் இரண்  ம ங்கி ள்ள) இந்த இரண்  
மைலகைள ம் அவர்களின் மீ  நான் ரட் ப் ேபாட்  விட 
ேவண் ெமன்  நீங்கள் வி ம்பினா ம் (சாி, உங்கள் கட்டைளப்ப  
ெசயல்பட நான் தயாராக உள்ேளன்)" என்  கூறினார். உடேன, 
'(ேவண்டாம்;) ஆயி ம், இந்த (நகரத் ) மக்களின் சந்ததிகளில் 
அல்லாஹ் க்கு எைத ம் இைண கற்பிக்காமல் அவைன மட் ேம 
வணங்குபவர்கைள அல்லாஹ் உ வாக்குவான் என்  நம் கிேறன் 
(எனேவ, அவர்கைள தண் க்க ேவண்டாம்)" என்  ெசான்ேனன்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3232  
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அ  இஸ்ஹாக் அஷ் ைஷபானீ(ரஹ்) கூறினார்.  
 
நான் ர்  இப்  ஹுைபஷ்(ரஹ்) அவர்களிடம், '(வஹீ - ேவத 
ெவளிப்பா  நின்  ேபாயி ந்த இைடப்பட்ட காலத்தில் வானவர் 
ஜிப்ாீல், நபி(ஸல்) அவர்கைள ெந ங்கி வர ) அந்ெந ககத்தின் அள  
(வைளந்த) வில் ன் இரண்  ைனக க்கிைடயி ள்ள ெந க்கத்ைத 
ேபால், அல்ல  அைத விடச் சமீபமாக இ ந்த . பிறகு, 'அல்லாஹ் 
அவ க்கு (ஜிப்ாீ க்கு) அறிவித்தைதெயல்லாம் அவர் அவ ைடய 
அ யா க்கு அறிவித்தார்' என் ம் (தி க்குர்ஆன் 53:9,10) 
இைறவசனத்ைதப் பற்றிக் ேகட்ேடன். அப்ேபா  அவர்கள், 'நபி(ஸல்) 
அவர்கள் ஜிப்ாீ க்கு அ  இறக்ைககள் இ க்க (அவாின் நிஜத் 
ேதாற்றத்தில்) அவைரக் கண்டார்கள்" என்  அப் ல்லாஹ் இப்  
மஸ் த்(ர ) எங்களிடம் ெதாிவித்தார்கள் என்  விளக்கினார்கள்.  

ghfk;-3 59.gilg;gpd; Muk;gk;

Visit: www.tamilislam.webs.com



 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3233  

அப் ல்லாஹ் இப்  மஸ் த்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
'நிச்சயமாக, அவர் தம் இரட்சகனின் சான் களில் ெபாியைதக் கண்டார்' 
என் ம் (தி க்குர்ஆன் 53:18) இைறவசனத்தின் ெபா ள், 'நபி(ஸல்) 
அவர்கள் வானவர் ஜிப்ாீைல - அ வானத்ைத அைடத் க் ெகாண்ட ஒ  
பச்ைச விாிப்பின் மீ  (அல்ல  அவர் தன் ைடய இறக்ைகைய 
விாித்தப  அதனால் அ வானத்ைத அைடத்  விாித்தப  நிற்கக்) 
கண்டார்கள்' என்பதாகும்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3234  
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ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
" ஹம்மத்(ஸல்) அவர்கள் தம் இைறவைன (ேநாில்) பார்த்தார்கள்" 
என்  கூ பவன் ெபாிய தவ  ாிந் விட்டான்: எனி ம், அவர்கள் 
ஜிப்ாீல்(அைல) அவர்கைள, அவர்களின் (அசல்) உ வி ம் (அசல் 
பைடப்பின்) அைமப்பி ம் வான விளிம்  வைத ம் அைடத்தப  
(ேதாற்றமளிக்கக்) கண்டார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3235  

மஸ் க்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் ஆயிஷா(ர ) அவர்களிட ம், 'அப்ப ெயன்றால், 'பிறகு அவர் (நம் 

தாின் பக்கம்) ெந ங்கி, அ ேக வந்தார். அந்ெந க்கத்தின் அள  
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(வைளந்த) வில் ன் இரண்  ைனகைளப் ேபால் அல்ல  அiதீ விடச் 
சமீபமாக இ ந்த ' என் ம் (தி க்குர்ஆன் 53:8,9) இைறவசனம் 
எங்ேக?' என்  ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 'அ  (குர்ஆனில் 'அவர் 
ெந ங்கி அ ேக வந்தார்" என்பதில் 'அவர்' என்ப ) ஜிப்ாீல்(அைல) 
அவர்கைளக் குறிக்கிற . ஜிப்ாீல்(அைல) அவர்கள் நபி(ஸல்) 
அவர்களிடம் ஒ  மனிதாின் உ வில் வ வார்கள்; இந்த ைற அவர்கள் 
வந்த  அவர்களின் உண்ைமயான உ வம் எ ேவா அந்த 
உ வத்திலாகும். எனேவதான் அவர் அ வானத்ைதேய அைடத்தார்" 
என்  பதிலளித்தார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3236  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
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நான் இன்றிர  இரண்  ேபர்கைளக் (கனவில்) கண்ேடன். அவர்கள் 
என்னிடம் வந்  கூறினார்கள்: (அந்த இ வர் சார்பாக அவர்களில் 
ஒ வரான ஜிப்ாீல் என்னிடம் ெசான்னார்:) 'அேதா, அங்ேக ெந ப்ைப 

ட் க் ெகாண் ப்பவர் நரகத்தின் காவலரான (வானவர்) மா க் 
ஆவார். நான் ஜிப்ாீல்; (என் டனி க்கும்) இவர் மீக்காயீல் ஆவார்.  
 
என  ச ரா இப்  ஜுன்தப்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3237  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ஒ வர் தன் மைனவிையப் ப க்ைகக்கு அைழத் , அவள் (அவ க்கு 
உடன்பட) ம த் விட, அதன் விைளவாக அவர் இரைவக் ேகாபத் டன் 
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கழித்தாெரன்றால் அவைள, காைல வி ம் வைர வானவர்கள் சபித் க் 
ெகாண்ேடயி க்கின்றனர்.  
 
என  அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3238  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"(வானவர் ஜிப்ாீல் அவர்கள் தன் தலாக ஹிரா குைகயில் எனக்கு 
வஹீ (இைறச்ெசய்தி) (இைறச்ெசய்தி) ெகாண்  வந்தார்.).. பிறகு சிறி  
காலத்திற்கு ( ன்றாண் க க்கு) எனக்கு வஹீ (இைறச்ெசய்தி) 
(இைறச்ெசய்தி) வ வ  நின்  ேபாய்விட்ட . (அந்தக் கால கட்டத்தில் 
ஒ  ைற) நான் (பாைதயில்) நடந்  ெசன்  ெகாண் ந்தேபா  
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வானத்தி ந்  ஒ  சப்தத்ைதக் ேகட்ேடன். உடேன, என் பார்ைவைய 
வானத்ைத ேநாக்கி உயர்த்திேனன். அங்ேக 'ஹிரா' குைகயில் என்னிடம் 
வந்த அேத வானவர் வானத்திற்கும் மிக்குமிைடேய (இ ந்த 
பிரமாண்டமான) ஒ  நாற்கா யில் அமர்ந்  ெகாண் ந்தார். அவைரக் 
கண்  நான் பீதிக்குள்ளாம் விட்ேடன். அதன் விைளவாக 
( ர்ச்ைச ற் த்) தைரயில் வி ந்  விட்ேடன். பிறகு, (மயக்கம் 
ெதளிந்த டன்) என் ட்டாாிடம் ெசன் , 'எனக்குப் ேபார்த் ங்கள். 
எனக்குப் ேபார்த் ங்கள்" என்  (ந க்கத் டன்) கூறிேனன். அவ்வாேற 
ேபார்ைவ ேபார்த்தப்பட்ட . அப்ேபா  அல்லாஹு தஆலா, '(ேபார்ைவ) 
ேபார்த்திக் ெகாண் ப்பவேர! எ ந்தி ங்கள். பிறகு (அல்லாஹ்வின் 
தண்டைன குறித் , மக்கைள) அச்சு த்தி எச்சாி ங்கள். ேம ம், 
உங்க ைடய இைறவனின் ெப ைமைய எ த் ைர ங்கள். ேம ம், 
உங்கள் ஆைடகைளத் ய்ைமயாக ைவத் க் ெகாள் ங்கள். ேம ம், 
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(சிைலகள் எ ம்) அசுத்தத்ைத ெவ த்  வி ங்கள்' என் ம் 
(தி க்குர்ஆன் 74: 1-5) வசனங்கைள அ ளினான்.  
 
என  ஜாபிர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3239  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
நான் (மிஅராஜ் பயணத்திற்காக) அைழத் ச் ெசல்லப்பட்ட இரவில் 

ஸா அவாக்ைள 'ஷ ஆ' குலத்ைதச் ேசர்ந்த மனிதைரப் ேபான்  
ப ப்  (ேகா ைம) நிற ைடய உய ரமான, சு ள்  ெகாண்ட 
மனிதராகக் கண்ேடன். ஈசா அவர்கைள ந த்தர உயர ம் சிகப் ம் 
ெவண்ைம ம் சார்ந்த மிதமான ச ம அைமப்  ெகாண்டவர்களாக ம் 
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(சு ள் சு ளாக இல்லாமல்) ப ந்த, ெதாங்கலான 
தைல ைடயவர்களாக ம் கண்ேடன். நரகத்தின் காவலரான 
(வானவர்) மா க்ைக ம், (இ திக் காலத்தில் வரவி க்கும் ெப ம் 
ெபாய்யனான) தஜ்ஜாைல ம் கண்ேடன். இைவெயல்லாம் அல்லாஹ் 
எனக்குக் காண்பித்த அவ ைடய சான் களில் அடங்கியைவ. நீங்கள் 
அவைன (தஜ்ஜாைல)ச  சந்திக்கவி ப்பதில் சந்ேதகம் ஏ ம் ெகாள்ள 
ேவண்டாம்.  
 
என  இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"தஜ்ஜால் உள்ேள ைழந்  விடாமல் மதீனா நகரத்ைத வானவர்கள் 
காவல் காப்பார்கள்" என்  நபி(ஸல்) கூறினார்கள் என  அனஸ்(ர ) 
அவர்க ம் அ  பக்ர்(ர ) அவர்க ம் அறிவித்தார்கள்.  
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பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3240  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
உங்களில் ஒ வர் இறந் விட்டால் (ம ைம வாழ்வில்) அவாின் 
இ ப்பிடம் (எ ெவன் ) காைலயி ம், மாைலயி ம் அவ க்கு 
எ த் க் காட்டப்ப ம். அதாவ , அவர் ெசார்க்கவாசியாக இ ந்தால், 
ெசார்க்கவாசிகளின் இ ப்பிட ம், அவர் நரகவாசியாக இ ந்தால், 
நரகவாசியின் இ ப்பிட ம் (எ த் க் காட்டப்ப ம்)  
 
என  அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
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பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3241  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
நான் (மிஅராஜ் - விண் லகப் பயணத்தின் ேபா ) ெசார்க்கத்ைத 
எட் ப் பார்த்ேதன். அங்கு கு யி ப்ேபாாில் அதிகமானவர்களாக  
ஏைழகைளேய கண்ேடன். நரகத்ைத ம் எட் ப் பார்த்ேதன். அதில் 
கு யி ப்ேபாாில் அதிகமானவர்களாக ெபண்கைளக் கண்ேடன்.  
 
என  இம்ரான் இப்  ஹுைஸன்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3242  
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அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் இைறத் தர்(ஸல்) அவர்க டன் இ ந்  ெகாண் ந்தேபா  
அவர்கள், 'நான் ங்கிக் ெகாண் ந்தேபா  (கனவில்) என்ைன 
ெசார்க்கத்தில் கண்ேடன். அப்ேபா  (அங்கி ந்த) அரண்மைன ஒன்றின் 
பக்கத்தில் ஒ  ெபண் (உலகில் இைறவணக்கம் ாிபவளாய் இ ந்  
வந்தைதக் குறிக்கும் வைகயில் தன் அழைக ம் ெபா ைவ ம் இன் ம் 
அதிகாித் க் ெகாள்ள ம்) உ ச் ெசய்  ெகாண் ந்தாள். நான், 'இந்த 
அரண்மைன யா ைடய ?' என்  (ஜிப்ாீ டம்) ேகட்ேடன். 'உமர் 
இப்  கத்தாப் அவர்களின் " என்  (ஜிப்ாீல் அவர்க ம் மற் ம் 
அங்கி ந்த வானவர்க ம்) பதிலளித்தார்கள். அப்ேபா  எனக்கு உமாின் 
ேராஷம் நிைன க்கு வந்த . உடேன, அங்கி ந்  தி ம்பிச் ெசன்  
விட்ேடன்" என்  கூறினார்கள். இைதக் ேகட்ட உமர்(ர ) அ தார்கள். 
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பிறகு, 'இைறத் தர் அவர்கேள! தங்களிடமா நான் ேராஷம் 
காட் ேவன்?' என்  ேகட்டார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3243  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
(ெசார்க்கத்தி ள்ள) கூடாரம் என்ப  ந வில் ைள ள்ள ஒ  

த்தாகும். அ  வானத்தில் ப்ப  ைமல் ெதாைல க்கு 
உயர்ந்தி க்கும். அதன் ஒவ்ெவா  ைலயி ம் 
இைறநம்பிக்ைகயாள க்குத் ைணவியர் இ ப்பர். அவர்கைள 
மற்றவர்கள் பார்க்க யா .  
 
எ ன (அ  ஸா) அப் ல்லாஹ் இப்  ைகஸ் அல் அஷ்அாீ(ர ) 
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அறிவித்தார்.  
 
(மற்ேறார் அறிவிப்பின்ப ) அறிவிப்பாளர் அ  இம்ரான்(ரஹ்), 'அ ப  
ைமல்" என்  கூ கிறார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3244  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"எந்தக் கண் ம் பார்த்திராத, எந்தக் கா ம் ேகட் ராத, எந்த மனிதாின் 
உள்ளத்தி ம் (கற்பைனயி ம்) உதித்திராத இன்பங்கைள என் 
நல்ல யார்க க்காக நான் (ெசார்க்கத்தில்) தயார்ப த்தி 
ைவத் ள்ேளன்" என்  அல்லாஹ் கூறினான். நீங்கள் வி ம்பினால், 
'மனிதர்கள் எவ ம் தமக்காக மைறத்  ைவக்கப்பட் க்கும் கண் 
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குளிர்ச்சி (த ம் ெசார்க்கத்  இன்பங்)கைள அறிய மாட்டார்கள்' என் ம் 
(தி க்குர்ஆன் 32:17) இைறவசனத்ைத ஓதிக் ெகாள் ங்கள்.  
 
என  அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3245  

இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள கூறினார்கள்:  
 
ெசார்க்கத்தில் தலாவதாக ைழகிற அணியினாின் ேதாற்றம் 
ெபௗர்ணமி இரவில் சந்திரனின் ேதாற்றத்ைதப் ேபால் (பிரகாசமாக) 
இ க்கும். ெசார்க்கத்தில் அவர்கள் எச்சில் ப்ப ம் மாட்டார்கள்; 
மல (ஜல )ம் கழிக்க ம் மாட்டார்கள். அங்கு அவர்களின் பாத்திரங்கள் 
தங்கத்தாலானைவயாக இ க்கும். அவர்களின் (தைல வா ம்) சீப் கள் 
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தங்கத்தா ம் ெவள்ளியா ம் ஆனைவயாய் இ க்கும். (அவர்கள் 
ந மண ஆவி பி ப்பதற்காக ைவத்தி க்கும்) அவர்களின் ப 
கலசங்கள் அகில் கட்ைடகளால் எாிக்கப்ப ம். (அங்ேக) அவர்களின் 
வியர்ைவ (ந மணம் சுவதில்) கஸ் ாியாக இ க்கும். அவர்களில் 
ஒவ்ெவா வ க்கும் ைணவியர் இ வர் இ ப்பர். அவ்வி வ ைடய 
கால்களின் எ ம்  மஜ்ைஜ (கா ன் அபாிமிதமான) அழகின் 
காரணத்தால் ெவளிேய ெதாி ம். (ெசார்க்கவாசிகளின் தல் 
அணியினரான) அவர்க க்கிைடேய மனேவ பாேடா, பரஸ்பர 
ெவ ப் ணர்ேவா இ க்கா . அவர்களின் உள்ளங்கள் அைனத் ம் 
ஒன்றாகேவ இ க்கும். அவர்கள் அல்லாஹ்வின் ய்ைமையக் 
காைல ம் மாைல ம் எ த் ைரத் க் ெகாண்ேடயி ப்பார்கள்.  
 
என  அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3246  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ெசார்க்கத்தில் ைழகிற தல் அணியினர் ெபௗர்ணமி இரவின் 
(ஒளி ம்) சந்திரைனப் ேபான்  ேதாற்றமளிப்பார்கள். அவர்க க்குப் 
பின்ேன வ பவர்கள் ேபெராளி சும் நட்சத்திரத்ைதப் 
ேபான்றி ப்பார்கள். அவர்களின் எந்த மன  ேவ பகுதி இ க்கா ; எந்த 
விதக் குேராத ம் இ க்கா . அவர்களில் ஒவ்ெவா வ க்கும் இரண்  
மைனவிமார்கள் இ ப்பார்கள். அவர்களில் ஒவ்ெவா த்தி ைடய 
கா ன் எ ம்  மஜ்ைஜ ம் அவ ைடய (கால்) சைதக்கு அப்பா ந்  
(அவ ைடய ேபரழகின் காரணத்தால்) ெவளிேய ெதாி ம். அவர்கள் 
காைல ம் மாைல ம் அல்லாஹ்வின் ய்ைமைய எ த் ைரத் க் 

ghfk;-3 59.gilg;gpd; Muk;gk;

Visit: www.tamilislam.webs.com



ெகாண் ப்பார்கள். அவர்கள் ேநா ற மாட்டார்கள். அவர்க க்கு 
க்குச் சளிேயா, எச்சிேலா வரா . அவர்களின் பாத்திரங்கள் 

தங்கத்தா ம், ெவள்ளியா ம் ஆனைவ. அவர்களின் சீப் கள் 
தங்கத்தால் ஆனைவ. அவர்களின் ப கலசங்களின் எாிெபா ள் 
அம்லாக இ க்கும். அவர்களின் வியர்ைவ (ந மணத்தில்) கஸ் ாியாக 
இ க்கும்.  
 
என  அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3247  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
என் ச தாயத்தாாி ந்  எ பதாயிரம் ேபர்... அல்ல  எ  றாயிரம் 
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ேபர்.. (விசாரைணயின்றி ெசார்க்கத்தில்) ைழவார்கள்: அவர்களில் 
கைடசி நபர் (ெசார்க்கம்) காத வைர அவர்களில் தல் நபர் 
(ெசார்க்கம்) க மாட்டார். அவர்களின் கங்கள் ெபௗர்ணமி இரவில் 
(பிரகாசிக்கும்)  நிலைவப் ேபா க்கும்.  
 
என  ஸஹ்ல் இப்  ஸஅத்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3248  

அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்க க்குப் பட்  அங்கி ஒன்  அன்பளிப்பாக 
வழங்கப்பட்ட . அவர்கள் பட்ைட (அணியக் கூடா  என் ) தைட 
ெசய்  வந்தார்கள். மக்கேளா, அந்த அங்கி(யின் தரத்ைத மற் ம் 
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ெமன்ைம)ையக் கண்  வியந்தார்கள். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்கள், 
' ஹம்மதின் உயிைரத் தன் ைகயில் ைவத்தி ப்பவன் மீ  சத்தியமாக! 
(என் ேதாழர்) ஸஅத் இப்  ஆ க்கு ெசார்க்கத்தில் கிைடக்கவி க்கும் 
ைகக் குட்ைடகள் (தரத்தி ம் ெமன்ைமயி ம்) இைதவிட உயர்ந்தைவ" 
என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3249  

பராஉ இப்  ஆ ப்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்களிடம் பட் த் ணி ஒன்  ெகாண்  
வரப்பட்ட . மக்கள் அதன் தரத்ைத ம் ெமன்ைமைய ம் பார்த்  
வியப்பைடயலானார்கள். (இைதக் கண்ட) இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 
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'ஸஅத் இப்  ஆத் அவர்க க்கு ெசார்க்கத்தில் கிைடக்கவி க்கும் 
ைகக்குட்ைடகள் இைதவிடச் சிறந்தைவ" எ ன்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3250  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ெசார்க்கத்தில் ஒ  சாட்ைட ைவக்கும் அள  இடம் (கிைடப்ப ) 
உலகத்ைத ம் அதி ப்பவற்ைற ம் விடச் சிறந்ததாகும்.  
 
என  ஸஹ்ல் இப்  ஸஅத் அஸ்ஸாஇதீ(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3251  
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' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ெசார்க்கத்தில் ஒ  மரம் இ க்கிற . அதன் நிழ ல் (மிக ேவகமாகப்) 
பயணிப்பவர் (அதில்) றாண் கள் (பயணித்தப ) ெசன்  
ெகாண்ேடயி ப்பார். ஆனால், அவரால் அைதக் கடக்க யா .  
 
என  அனஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3252  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ெசார்க்கத்தில் ஒ  மரம் இ க்கிற . அதன் நிழ ல் (மிக ேவகமாகப்) 
பயணிப்பவர், (அதில்) றாண் கள் ெசன்  ெகாண்ேடயி ப்பார். 
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(ஆயி ம், அ  வைடயாமல் நீண்  ெகாண்ேட ெசல் ம்.) நீங்கள் 
வி ம்பினால், '(ெசார்க்கவாசிகள்) நீண்ட நிழ ல் இ ப்பார்கள்" 
என் ம் (தி க்குர்ஆன் 56:30) இைறவசனத்ைத ஓதிக் ெகாள் ங்கள்.  
 
என  அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3253  

உங்களில் ஒ வ க்கு ெசார்க்கத்தில் ஒ  வில் ன் அளவிற்கு இடம் 
கிைடப்ப  சூாியன் எந்த அள  நிலப் பரப்பின் மீ  உதிக்கிறேதா, எந்த 
அள  நிலப் பரப்பி ந்  மைறகிறேதா அந்த அள  நிலப்பரப்ைப 
விடச் சிறந்ததாகும்.  
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பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3254  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ெசார்க்கத்தில் தலாவதாக ைழ ம் அணியினர் ெபௗர்ணமி இரவின் 
சந்திரைனப் ேபான்  ேதாற்றமளிப்பார்கள். (அ த் ) அவர்களின் 
சுவ கைளப் பின்ெதாடர்ந்  ெசார்க்கத்தி ள் ைழபவர்கள், 
வானத்தில் நன்கு ஒளி சிப் பிரகாசிக்கும் நட்சத்திரத்ைதப் ேபான்  
(பிரகாசமாக ம் அழகாக ம்) இ ப்பார்கள். அவர்களின் உள்ளங்கள் 
ஒேர மனிதாின் உள்ளத்ைதப் ேபான்றி க்கும். அவர்க க்கிைடேய 
பரஸ்பர ெவ ப்ேபா, ெபாறாைமேயா இ க்கா . ஒவ்ெவா  
மனித க்கும் 'ஹூ ல் ஈன்' எனப்ப ம் அகன்ற (மான் ேபான்ற) 
விழிகைள ைடய மங்ைகயாி ந்  இரண்  மைனவிமார்கள் 
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இ ப்பார்கள். அவர்களின் கால்களின் எ ம்  மஜ்ைஜகள் (கா ன்) 
எ ம் க்கும் சைதக்கும் அப்பா ந்  ெவளிேய ெதாி ம்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3255  

பராஉ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(தம் மகன்) இப்ராஹீம்(அைல) அவர்கள் மரணமைடந்  ெபா  
நபி(ஸல்) அவர்கள், 'பா ட் ம் ெசவி  ஒ த்தி ெசார்க்கத்தில் 
இவ க்குக் கிைடப்பாள்" என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3256  
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அ  ஸயீத் அல்குத்ாீ(ர ) அறிவித்தார்.  
 
"ெசார்க்கவாசிகள் தங்க க்கு ேமேல ள்ள சிறப்  அைறகளில் 
வசிப்பவர்கைள, அ வானில் கிழக்கி ந்ேதா ேமற்கி ந்ேதா 
பயணிக்கிற ஒளி மி ம் நட்சத்திரத்ைதப் பார்ப்பைதப் ேபான்  
(ஆர்வத் டன்) பார்ப்பார்கள். (அந்தஸ்தில்) தமக்கும் 
அவர்க க்குமிைடேய ள்ள ஏற்றத் தாழ்ைவக் கண்  (ஏக்கம் 
ெகாண்ேட) அப்ப ப் பார்ப்பார்கள்' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள். (இைதக் ேகட்ட) நபித் ேதாழர்கள், 'இைறத் தர் 
அவர்கேள! அைவ நபிமார்கள் தங்குமிடங்கள் தாேம? அவற்ைற 
மற்றவர்கள் அைடய யாதல்லவா?' என்  ேகட்டனர். நபி(ஸல்) 
அவர்கள், 'இல்ைல. என் உயிைரத் தன் ைகயில் ைவத்தி ப்பவன் 
மீதாைணயாக! அ(ங்ேக தங்குப)வர்கள் அல்லாஹ்வின் மீ  
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(உ தியான) நம்பிக்ைக ெகாண்  இைறத் தர்கைள 
உண்ைமயாளர்கள் என  ஏற்றவர்கேளயாவர்" என  பதிலளித்தார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3257  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ெசார்க்கத்தில் எட்  வாசல்கள் உள்ளன. அதில் 'ரய்யான்' 
என்றைழக்கப்ப ம் வாசெலான்  உள்ள . அதில் ேநான்பாளிகைளத் 
தவிர ேவெறவ ம் ைழய மாட்டார்கள்.  
 
என  ஸஹ்ல் இப்  ஸஅத்(ர ) அறிவித்தார்.  
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பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3258  

அ  தர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(ஒ  ைற) நபி(ஸல்) அவர்கள் பயணத்தில் இ ந்தார்கள். அப்ேபா  
( அத்தின் ஹர் ெதா ைகக்காக பாங்கு ெசால்ல றபட்ட ேபா ), 
'ெவப்பம் தணியட் ம். பிறகு, ெதாழலாம்" என்  அவர்கள் கூறினார்கள். 
மீண் ம், 'ெவப்பம் தணியட் ம்" என்  - சி  குன் களின் நிழல் நீண்  
வி ம் வைர - கூறினார்கள். பிறகு, 'ெதா ைகைய ெவப்பம் தணிந்த பின் 
ெதா ங்கள். ஏெனனில், க ைமயான ெவப்பம் நரக  ெந ப்பின் 
ெப ச்சின் காரணமாகேவ உண்டாகிற " என்றார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3259  
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' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ெதா ைகைய ெவப்பம் தணிந்த பின் ெதா ங்கள். ஏெனனில், 
க ைமயான ெவப்பம், நரக  ெந ப்பின் ெப ச்சின் காரணமாகேவ 
உண்டாகிற .  
 
என  அ  ஸயீத் அல்குத்ாீ(ர ) கூறினார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3260  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
நரகம் தன் இைறவனிடம், 'என் இைறவா! என் ைடய ஒ  பகுதி ம  
பகுதிையத் தின்கிறேத" என்  ைறயிட்ட . எனேவ, அல்லாஹ் 
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அதற்கு (ஓய்  த ம் வைகயில்) ஒ  ச்சு குளிர்காலத்தி ம் மற்ெறா  
ச்சு ேகாைடக் காலத்தி மாக இரண்  ச்சுகள்விட் க் ெகாள்ள 

அ மதியளித்தான். அைவ தாம் நீங்கள் ேகாைடக் காலத்தில் 
அ பவிக்கும் க ைமயான ெவப்ப ம் குளிர்காலத்தில் அ பவிக்கும் 
க ங்குளி ம் ஆகும்.  
 
என  அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3261  

அ  ஜம்ரா அள் பயீ(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
நான் (மார்க்க அறி  ெப வதற்காக) மக்காவில் இப்  அப்பாஸ்(ர ) 
அவர்களிடம் அமர்வ  வழக்கம். (ஒ  ைற) என்ைனக் காய்ச்சல் 
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பீ த்த . அப்ேபா , இப்  அப்பாஸ்(ர ) ெசான்னார்கள். 'ஸம்ஸம்' 
தண்ணீைரப் பயன்ப த்தி உன் காய்ச்சைலத் தணித் க் ெகாள் 
ஏெனனில், இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 'இந்தக் காய்ச்சல் நரகத்தின் 
ெப ச்சினால் தான் உண்டாகிற . எனேவ, அைதத் தண்ணீைரக் 
ெகாண்  தணித் க் ெகாள் ங்கள்.. (அறிவிப்பாளர் ஹமமாம்(ரஹ்) 
சந்ேதகத் டன் கூ கிறார்கள்:)... அல்ல  ஸம்ஸம் தண்ணீைரக் 
ெகாண்  தணித் க் ெகாள் ங்கள்" என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3262  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
காய்ச்சல், நரகத்தின் க ைமயான ெவப்பத்தால் உண்டாகிற . எனேவ, 
அைதத் தண்ணீரால் தணித் க் ெகாள் ங்கள்.  

ghfk;-3 59.gilg;gpd; Muk;gk;

Visit: www.tamilislam.webs.com



 
என  ராஃபிஉ இப்  கதீஜ்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3263  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
காய்ச்சல் நரகத்தின் ெப ச்சினால் உண்டாகிற . எனேவ, அைதத் 
தண்ணீரால் தணித் க் ெகாள் ங்கள்.  
 
என  ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3264  
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' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
காய்ச்சல் நரகத்தின் ெப ச்சினால் உண்டாகிற . எனேவ, அைதத் 
தண்ணீரால் தணித் க் ெகாள் ங்கள்.  
 
என  இப்  உமர்(ர ) அவர் அறிவித்தார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3265  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 'உங்கள் (உலக ) ெந ப் , நரக  
ெந ப்பின் எ ப  பாகங்களி ந்  ஒ  பாகேமயாகும்" என்  
கூறினார்கள். உடேன, 'இைறத் தர் அவர்கேள! இந்த (உலக ) 
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ெந ப்ேப (பாவம் ெசய்தவர்கைள எாித்  ேவதைனப்ப த்தப்) 
ேபா மான தாயிற்ேற" என்  ேகட்கப்பட்ட . நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'(அப்ப யல்ல.) உலக  ெந ப்ைப விட நரக  ெந ப்  
அ பத்ெதான்ப  பாகங்கள் அதிகப்ப த்தப்பட் ள்ள . இவற்றில் 
ஒவ்ெவா  பாக ம் உலக  ெந ப்பின் ெவப்பத்திற்குச் சமமானதாகும்" 
என்றார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3266  

யஃலா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மிம்பாின் மீ  நின்ற வண்ணம், '(குற்றவாளிகள் 
நரகத்தின் காவலைர ேநாக்கி) 'யா மா க்' - ('மா க்ேக!') என்  
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அைழப்பார்கள்" என் ம் (தி க்குர்ஆன் 43:77ம்) இைறவசனத்ைத 
ஓ வைத ேகட் க்கிேறன்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3267  

அ  வாயில்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
உஸாமா இப்  ைஸத்(ர ) அவர்களிடம், 'நீங்கள் இன்னாாிடம் 
(உஸ்மான்(ர ) அவர்களிடம்) வந்  ேபசியி க்கக் கூடாதா? (அவர்கள் 
உங்க க்கு ெந க்கமானவர்கள் ஆயிற்ேற!)" என்  ேகட்கப்பட்ட . 
அதற்கு அவர்கள், 'நான் உங்கள் எதிாில் உங்களக்குக் ேகட்கும்ப  
(ெபா வான விஷயங்கைள)ேய தவிர அவர்களிடம் ேபசுவதில்ைல 
என்பைத நீங்கள் பார்க்கேவ ெசய்கிறீர்கள். நான் அவர்களிடம் (அரசியல் 
குழப்பம் குறித் ப் ேபசுவதாயி ந்தால் கலகத்திற்குக்) கதைவத் திறந்  
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விடாமல் இ ப்பதற்காக இரகசியமாகேவ ேபசுகிேறன். (ஏெனனில், 
குழப்பத்தின்) கதைவத் திறந்த தல் ஆள் நானாக இ க்க 
வி ம்பவில்ைல. ேம ம், ஒ வர் எனக்குத் தைலவராக (ஆைணயி ம் 
அதிகாரத்தில்) இ ப்பதானால் அவைர மக்களில் சிறந்தவர் என்  நான் 
ெசால்ல மாட்ேடன். (அ ம்) அல்லாஹ்வின் தாிடமி ந்  ஒ  
விஷயத்ைத நான் ெசவி ற்ற பிறகு (அப்ப ) ஒ ேபா ம் நான் ெசால்ல 
மாட்ேடன்" என்  கூறினார்கள். மக்கள், 'நபி(ஸல்) அவர்கள் என்ன 
ெசால்லக் ேகட்டீர்கள்?' என்  வினவினார்கள். அதற்கு அவர்கள், 'நான் 
நபி(ஸல்) அவர்கள் இப்ப ச் ெசால்லக் ேகட்ேடன்" என்றார்கள்.  
 
ம ைம நாளில் ஒ வர் ெகாண்  வரப்பட்  நரகத்தில் ேபாடப்ப வார். 
அப்ேபா  அவாின் குடல்கள் ேவகமாக நரகத்தில் வந்  வி ம். க ைத 
ெசக்ைகச் சுற்றி வ வைதப் ேபால் அவர் சுற்றி வ வார். அப்ேபா  
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நரகவாசிகள் அவைரச் சுற்றி ஒன்  கூ , 'இன்னாேர! உமக்ேகன் இந்த 
நிைல? நீர் (உலக  வாழ்வின் ேபா ) நற்ெசயல் ாி ம்ப  எங்க க்குக் 
கட்டைளயிட் , தீைம ாிய ேவண்டாெமன்  எங்கைளத் த க்க 
வில்ைலயா?' என்  ேகட்பார்கள். அதற்கு அவர், 'நற்ெசயல் ாி ம்ப  
உங்க க்கு நான் கட்டைளயிட்ேடன்; ஆனால், அந்த நற்ெசயைல நான் 
ெசய்யவில்ைல. தீைம ாிய ேவண்டாெமன்  உங்கைள நான் த த்  
வந்ேதன்; ஆனால், அந்தத் தீைமைய நாேன ெசய்  வந்ேதன்" என்  
கூ வார்.  
 
இந்த நபிெமாழி மற்ெறா  வழியாக ம் அறிவிக்கப்ப கிற .  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3268  
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ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்க க்கு சூனியம் ைவக்கப்பட்ட . எந்த 
அளவிற்ெகன்றால் அவர்கள் ஒ  ெசயைலச் ெசய்யாம க்க, அைதச் 
ெசய்த  ேபான்  அவர்க க்கு பிரைம ட்டப்பட்ட . இ தியில் ஒ  
நாள், அவர்கள் பிரார்த்தைன ெசய்த வண்ணமி ந்தார்கள். பிறகு 
ெசான்னார்கள்; 'என் (மீ  ெசய்யப்பட் ள்ள சூனியத்திற்கான) 
நிவாரணம் எதில் உள்ளேதா அைத எனக்கு அல்லாஹ் 
அறிவித் விட்டைத நீ அறிவாயாக? என்னிடம் (கனவில்) இரண்  ேபர் 
(இரண்  வானவர்களான ஜிப்ாீ ம், மீக்காயி ம்) வந்தனர். அவர்களில் 
ஒ வர் (ஜிப்ாீல்) என் தைலமாட் ல் அமர்ந்தார். மற்ெறா வர் 
(மீக்காயில்) என் ைடய கால்மாட் ல் அமர்ந்தார். ஒ வர் 
மற்ெறா வாிடம் (மீக்hயில் ஜிப்ாீ டம்), 'இந்த மனிதைரப் பீ த் ள்ள 
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ேநாய் என்ன?' என்  ேகட்டார். மற்ெறா வர் (ஜிப்ாீல்), 'இவ க்கு 
சூனியம் ைவக்கப்பட் ள்ள " என்  பதிலளித்தார். அதற்கு அவர், 
'இவ க்கு சூனியம் ைவத்த  யார்?' என்  ேகட்க, (ஜிப்ாீல்) அவர்கள், 
'லபீத் இப்  அஃஸம் (என் ம் தன்)" என்  பதிலளித்தார். '(அவன் 
சூனியம் ைவத்த ) எதில்?' என்  அவர் (மீக்காயில்) ேகட்க அதற்கு, 
'சீப்பி ம், (இவாின்) யி ம், ஆண் (ேபாீச்சம்) பாைளயின் 
உைறயி ம்" என்  (ஜிப்ாீல்) பதிலளித்தார். அதற்கு அவர், 'அ  எங்ேக 
இ க்கிற " என்  ேகட்க, '(ப  ஸுைரக் குலத்தாாின் 
ேதாட்டத்தி ள்ள) 'தர்வான்' எ ம் கிணற்றில்" என்  பதிலளித்தார்கள்.  
 
(இைதச் ெசால்  த்த) பிறகு, நபி(ஸல்) அவர்கள் அந்தக் கிணற்ைற 
ேநாக்கிப் றப்பட்டார்கள்; பிறகு தி ம்பி வந்தார்கள். தி ம்பி 
வந்தேபா  என்னிடம், 'அந்தக் கிணற்றி க்கும் ேபாீச்ச மரங்கள் 
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ைஷத்தான்களின் தைலகைளப் ேபால் உள்ளன" என்  கூறினார்கள். 
நான், 'அைதத் தாங்கள் ெவளிேய எ த்தீர்களா" என்  ேகட்ேடன். 
அதற்கு அவர்கள், 'இல்ைல. என்ைன அல்லாஹ் குணப்ப த்திவிட்டான். 
(அைத ெவளிேய எ த்தால்) அ  மக்களிைடேய (சூனியக் கைல பரவக் 
காரணமாம்) குழப்பத்ைதக் கிளப்பி வி ம் என்  நான் அஞ்சிேனன்" 
என்  பதிலளித்தார்கள். பிறகு, அந்தக் கிண  ர்க்கப்பட் விட்ட .  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3269  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
நீங்கள் உறங்கிக் ெகாண் க்கும்ேபா  உங்கள் தைலயின் 
பின்பக்கத்தில் ைஷத்தான் ன்  ச்சுகைளப் ேபாட்  வி கிறான். 
ஒவ்ெவா  ச்சி ம், 'இன் ம் உனக்கு நீண்ட இர  
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(ஓய்ெவ ப்பதற்காக எஞ்சி) இ க்கிற . எனேவ, நீ ங்கிக் 
ெகாண்ேடயி ' என்ற ேபாதித்  (அவைன விழிக்க விடாமல் உறங்க 
ைவத் ) வி கிறான். அவர் (அவ ைடய ேபாதைனையக் ேகட்காமல் 
அதிகாைலயில்) கண் விழித்  அல்லாஹ்ைவ நிைன  கூர்ந்தால் ஒ  

ச்சு அவிழ்ந்  வி கிற . அவர் உ ச் ெசய்தால் மற்ெறா  ச்சு 
அவிழ்ந்  வி கிற . அவர் (தஹஜ்ஜுத் அல்ல  ◌ஃபஜ்ர்) 
ெதா விட்டால் ச்சுகள் வ மாக அவிழ்ந்  வி கிற . அவர் 
சு சு ப் ட ம் உற்சாகமான மனநிைல ட ம் காைலப் ெபா ைத 
அைடவார். இல்ைலெயன்றால் மந்தமான மனநிைல ட ம் 
ேசாம்ப ட ம் காைலப் ெபா ைத அைடவார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3270  
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அப் ல்லாஹ் இப்  மஸ் த்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் காைல வி ம் வைர (ெதா ைகக்கும் 
எ ந்தி க்காமல்) இரவில் ங்கிய ஒ  மனிதைரப் பற்றிக் கூறப்பட்ட . 
அதற்கு அவர்கள், 'அந்த மனிதாின் இரண்  கா களி ம் - அல்ல  
அவாின் காதில் - ைஷத்தான் சி நீர் கழித் விட்டான்" என்  
பதிலளித்தார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3271  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
உங்களில் ஒ வர் தன் ட்டாாிடம் (உட ற  ெகாள்ள) வந் , 
'பிஸ்மில்லாஹ் - அல்லாஹ்வின் தி ப்ெபயரால் - இைறவா! 
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ைஷத்தாைன எங்களிடமி ந்  விலகியி க்கச் ெசய். எங்க க்கு நீ 
அளிக்கும் சந்ததிகளிடமி ந் ம் ைஷத்தாைன விலகியி க்கச் ெசய்" 
என்  பிரார்த்தைன ாிந் , பிறகு அவர்க க்குச் சந்ததி 
அளிக்கப்பட்டால் அந்தச் சந்ததிக்கு ைஷத்தான் தீங்கு ெசய்யமாட்டான்.  
 
என  இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3272  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
சூாியனின் தைலப்பகுதி உதய மாம்விட்டால் அ  ைமயாக 
ெவளிப்ப ம் வைர ெதா ைகையவிட்  வி ங்கள். சூாியனின் தைலப் 
பகுதி மைறந் விட்டால் அ  ( ைமயாக) மைறந்  வி ம் வைர 

ghfk;-3 59.gilg;gpd; Muk;gk;

Visit: www.tamilislam.webs.com



ெதா ைகையவிட்  வி ங்கள்.  
 
என  இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3273  

நபி(ஸல்) அவர்கள் ெதாடர்ந்  கூறினார்கள்:  
 
ேம ம், சூாியன் உதிக்கிற ேநரத்தி ம் அ  மைறகிற ேநரத்தி ம் 
ெதாழாதீர்கள். ஏெனனில் அ , ைஷத்தானின் இரண்  
ெகாம் க க்கிைடேய உதிக்கிற .  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3274  

ghfk;-3 59.gilg;gpd; Muk;gk;

Visit: www.tamilislam.webs.com



' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
நீங்கள் ெதா  ெகாண் க்கும்ேபா  உங்கள் ன்னால் எவராவ  
நடந்  ெசல்ல ைனந்தால் அவைரத் த ங்கள். அவர் (விலம்க் ெகாள்ள) 
ம த்தால் அப்ேபா ம் அவைரத் த ங்கள். அவர் (மீண் ம் விலக) 
ம த்தால் அப்ேபா  அவ டன் சண்ைடயி(ட் த் த ) ங்கள். ஏெனனில், 
அவன்தான் ைஷத்தான்.  
 
என  அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3275  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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ரமளா ைடய ஸகாத் ெபா ைளப் பா காத்தி ம் ெபா ப்ைப 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் ஒப்பைடத்தார்கள். அப்ேபா  
(இரவில்) ஒ வன் வந்  அந்த (ஸகாத்) உண ப் ெபா ைள 
அள்ளலானான். உடேன, நான் அவைனப் பி த் க் ெகாண்ேடன்; 
'உன்ைன அல்லாஹ்வின் தாிடம் இ த் ச் ெசன்  ைறயி ேவன்" 
என்  கூறிேனன். (அறிவிப்பாளர்  நிகழ்ச்சிைய ம் விபரமாகச் 
ெசால்கிறார்..) இ தியில் அவன், 'நீங்கள் ப க்ைகக்குச் ெசல் ம்ேபா  
ஆயத் ல் குர்ஸீைய ஓ ங்கள். (அவ்வா  ஓதினால்) உங்க டன் 
பா காவலர் (வானவர்) ஒ வர் இ ந்  ெகாண்ேடயி ப்பார். காைல 
ேநரம் வ ம் வைர ைஷத்தான் உங்கைள ெந ங்க மாட்டான்" என்  
என்னிடம் ெசான்னான். (இைத நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெசான்னேபா ,) 
'அவன் ெபாய்யனாயி ந் ம், உங்களிடம் உண்ைம ேபசி ள்ளான். 
அவன் ைஷத்தான் தான்" என்  கூறினார்கள்.  
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பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3276  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
உங்களில் ஒ வாிடம் (அவர் மனத்திற்குள்) ைஷத்தான் வந் , 'இைதப் 
பைடத்தவர் யார்? இைதப் பைடத்தவர் யார்?' என்  ேகட் க் 
ெகாண்ேட வந் , இ தியில், 'உன் இைறவைனப் பைடத்தவர் யார்?' 
என்  ேகட்கிறான். இந்தக் (ேகள்வி ேகட்கும்) கட்டத்ைத அவன் 
அைட ம்ேபா  அவர் அல்லாஹ்விடம் பா காப் த் ேதடட் ம். 
(இத்தைகய சிந்தைனயி ந் ) விலம்க் ெகாள்ளட் ம்.  
 
என  அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3277  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ரமளான் மாதம் வந் விட்டால் ெசார்க்கத்தின் கத கள் 
திறக்கப்ப கின்றன. நகரத்தின் கத கள் டப்பட்  வி கின்றன. 
ைஷத்தான்க க்கு விலங்கிடப்ப கிற .  
 
என  அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3278  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
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ஸா(அைல) அவர்க்ள தம் பணியாளாிடம் ( ஷஉபின் ன் (அைல) 
அவர்களிடம்) 'நம் ைடய சிற் ண் ையக் ெகாண்  வா" என்  
கூறினார்கள். அதற்கு அவர், 'பார்த்தீர்களா? நாம் அந்தப் பாைறயின் 
அ கில் தங்கியி ந்தேபா  நான் மீைன மறந்ேத ேபாய் விட்ேடன். 
அைத ைஷத்தான் தான் எனக்கு மறந்  ேபாகச் ெசய் விட்டான்" 
(தி க்குர்ஆன் 18:62, 63) என்  கூறினார். அல்லாஹ் கட்டைளயிட்ட 
(இரண்  நதிகள் சங்கமிக்கும்) இடத்ைதக் கடக்கிற வைர ஸா(அைல) 
அவர்கள் கைளப்ைப உணரவில்ைல.  
 
என  உைப இப்  கஅப்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3279  

ghfk;-3 59.gilg;gpd; Muk;gk;

Visit: www.tamilislam.webs.com



அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கிழக்குத் திைசைய ேநாக்கி ைசைக 
காட் யப , 'குழப்பம் இங்கு தான். குழப்பம் இங்கு தான். ைஷத்தானின் 
ெகாம்  உதயமாகும். இடத்தி ந் ... (அ  ேதான் ம்)" என்  
கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3280  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"இரவின் இ ள் படரத் ெதாடங்கிவிட்டால் உங்கள் குழந்ைதகைள 
(ெவளிேய திாிய விடாமல்) த த்  வி ங்கள். ஏெனனில், ைஷத்தான்கள் 
அப்ேபா தான் ( மிெயங்கும) பரவி வி கின்றன. இர  ேவைளயில் 
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சிறி  ேநரம் கழிந் விட்டால் அவர்கைள (ெவளிேய ெசல்ல)விட்  
வி ங்கள். ேம ம், (இர  ேநரத்தில்) உன் கதைவ  வி . 
(அப்ேபா ) அல்லாஹ்வின் ெபயைரச் ெசால். (உறங்கச் ெசல்ைகயில்) 
உன் ைடய விளக்ைக அைணத்  வி . 76ஹ (அப்ேபா ம்) 
அல்லாஹ்வின் ெபயைரச் ெசால். உன் தண்ணீர்ப் ைபையச் சு க்கிட்  

 வி . (அப்ேபா ம்) அல்லாஹ்வின் ெபயைரச் ெசால். உன் ைடய 
பாத்திரத்ைத  ைவ. (அைத வ ம் ட இயலாவிட்டா ம்) அதன் 
மீ  எைதயாவ  கு க்காக ைவத்ேத ம்  வி . (அப்ேபா ம்) 
அல்லாஹ்வின் ெபயைரச் ெசால்.  
 
என  ஜாபிர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3281  
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ஸஃபிய்யா பின்த்  ஹுைய(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் (பள்ளிவாச ல் தங்கி) இஃதிகாஃப் 
இ ந்தார்கள். ஓர் இரவில் அவர்கைளச் சந்திப்பதற்காக அவர்களிடம் 
நான் ெசன்ேறன். நான் அவர்களிடம் (சிறி  ேநரம்) ேபசிவிட்  தி ம்பிச் 
ெசல்ல எ ந்ேதன். அப்ேபா  நபி(ஸல்) அவர்க ம் என்ைனத் 
தி ப்பிய ப் வதற்காக என் டன் வந்தார்கள். -உஸாமா இப்  
ைஸத்(ர ) அவர்களின் ேட அவர்களின் இ ப்பிடமாக இ ந்த . 
(என  அறிவிப்பாளர் கூ கிறார்.) அப்ேபா  அன்சாாிகளில் இ வர்77 
அந்த வழியாகச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் நபி(ஸல்) அவர்கைளக் 
கண்ட டன் விைரந்  நடக்கலானார்கள். உடேன, நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'நிதானமாகச் ெசல் ங்கள். இவர் (என் மைனவி) ஸஃபிய்யா பின்த்  
ஹுைய தான்" என்றார்கள். இைதக் ேகட்ட அவ்வி வ ம், 'அல்லாஹ் 
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யவன் இைறத் தர் அவர்கேள! (தங்கைளயா நாங்கள் 
சந்ேதம்ப்ேபாம்?)" என்றார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'ைஷத்தான் 
மனிதனின் இரத்த நாளங்களில் (கூட) ஓ கிறான். உங்கள் 
உள்ளங்களில் அவன் தீய எண்ணம் எைதேய ம் ேபாட்  வி வான்.. 
அல்ல  உங்கள் உள்ளங்களில் (சந்ேதகம்) எைதயாவ  அவன் ேபாட்  
வி வான்... என்  நான் அஞ்சிேனன்" என்றார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3282  

சுைலமான் இப்  சுரத்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் நபி(ஸல்) அவர்க டன் அமர்ந்  ெகாண் ந்ேதன். அப்ேபா  
இரண்  மனிதர்கள் ஒ வைரெயா வர் திட் க் ெகாண் ந்தனர். 
அவர்களில் ஒ வாின் கம் (ேகாபத்தால்) சிவந் விட்ட . அவாின் 
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ெதாண்ைட நரம்  ைடத்த . உடேன, நபி(ஸல்) அவர்கள், 'எனக்கு ஒ  
(பிரார்த்தைன) வார்த்ைத ெதாி ம். அைத இவர் ெசால்வாராயின் 
இவ க்கு ஏற்பட் ள்ள ேகாபம் ேபாய் வி ம், 'ைஷத்தானிடமி ந்  
அல்லாஹ்விடம் நான் பா காப் க் ேபா கிேறன்" என்  இவர் 
பிரார்த்தித்தால் இவ க்கு ஏற்பட் ள்ள ேகாபம் ேபாய் வி ம்" என்  
கூறினார்கள். எனேவ, மக்கள் அந்த மனிதாிடம், 'நபி(ஸல்) அவர்கள், 
'ைஷத்தானிடமி ந்  அல்லாஹ்விடம் பா காப் க் ேகா " என்  
கூறினார்கள்" எனத் ெதாிவித்தார்கள் அதற்கு அவர், 'எனக்குப் 
ைபத்தியம் பி த்தி க்கிறதா?' என்  ேகட்டார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3283  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
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உங்களில் ஒ வர் தன் மைனவியிடம் (உட ற  ெகாள்ளச்) 
ெசல் ம்ேபா  'இைறவா! ைஷத்தாைன என்னிடமி ந்  விலகியி க்கச் 
ெசய். எனக்கு நீ அளிக்கிற குழந்ைதகளிடமி ந் ம் ைஷத்தாைன 
விலகியி க்கச் ெசய்' என்  பிரார்த்தித்தால் அவர்கள் இ வ க்கும் 
குழந்ைத பிறக்குமாயின் அக்குழந்ைதக்கு ைஷத்தான் தீங்கிைழக்க 

யா . ேம ம், அதன் மீ  ைஷத்தா க்கு ஆதிக்கம் வழங்கப்படா .  
 
என  இப்  அப்பாஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ேவெறா  வழியாக ம் இேத ேபான்ற நபிெமாழி 
அறிவிக்கப்பட் ள்ள .  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3284  
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அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் ஒ  ெதா ைகையத் ெதா தார்கள். பிறகு, 
'ைஷத்தான் எனக்கு ன்னால் வந்  என் ெதா ைகையத் ண் க்கக் 
க ைமயாக யன்றான். ஆனால், அவைன நான் ெவற்றி ெகாள் ம்ப  
அல்லாஹ் ெசய் விட்டான்" என்  கூறினார்கள்.  
 
ெதாடர்ந்   ஹதீைஸ ம் அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3285  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ெதா ைகக்காக (பாங்கு ெசால் ) அைழக்கப்ப ம்ேபா  ைஷத்தான் 
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சத்தத் டன் காற்ைறவிட் க் ெகாண்  தி ம்பி ஓ  வி கிறான். பாங்கு 
ெசால்  த்  வி ம்ேபா  தி ம்பி வ கிறான். ெதா ைகக்கு 
இகாமத் ெசால்லப்பட்டால் தி ம்பி ஒ  வி கிறான். இகாமத் ெசால்  

த்  வி ம்ேபா  தி ம்பி வ கிறான். (ெதா ைகயில் ஈ பட் ள்ள) 
மனிதனின் உள்ளத்தில் ஊ வி ஊசலாட்டத்ைத ஏற்ப த்தி, 'இப்ப  
இப்ப ெயல்லாம் நிைனத் ப் பார்" என்  கூ கிறான். (அதன் 
விைளவாக) ெதா ைகயாளிக்கு நாம் ன்  ரக்அத் கள் ெதா ேதாமா, 
நான்கு ரக்அத் கள் ெதா ேதாமா என்  ெதாியாமல் ேபாய் வி கிற . 

ன்  ரக்அத் க்கள் ெதா ேதாமா, நான்கு ரக்அத் க்கள் ெதா ேதாமா 
என்  ெதா ைகயாளிக்குத் ெதாியாமல் ேபாய்விட்டால் அவர் 
(மறதிக்குப் பாிகாரமாக) சஹ் ைடய இரண்  சஜ்தாக்கள் ெசய்ய 
ேவண் ம்.  
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என  அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3286  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ஆதமின் மகன் (மனிதன்) ஒவ்ெவா வ ம் பிறக்கும்ேபா , அவ ைடய 
இரண்  (விலாப்) பக்கங்களி ம் ைஷத்தான் தன் இரண்  விரல்களால் 
குத் கிறான்; மர்யமின் குமாரர் ஈஸாைவத் தவிர (அவர் பிறந்தேபா  
அவைர விலாப் பக்கம்) குத் ச் ெசன்றான். ஆனால், அவைரச் 
சுற்றியி ந்த ெமல் ய சவ்ைத; தான் குத்தினான். (அ தான் அவனால் 

ந்த .)  

ghfk;-3 59.gilg;gpd; Muk;gk;

Visit: www.tamilislam.webs.com



 
என  அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3287  

அல்கமா இப்  ைகஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் ஷாம் நாட் ற்குச் ெசன்ேறன். அங்கி ந்த மக்கள், 'அ த் 
தர்தா(ர ), (இங்கு) வந் , அல்லாஹ் தன் தாின் நாவினால் 
ைஷத்தானிடமி ந்  எவைரக் காப்பாற்றினாேனா அவர் 
உங்களிைடேய இ க்கிறாரா?' என்  ேகட்டார்" எனச் ெசான்னார்கள்.  
 

கீரா இப்  மிக்ஸம்(ர ), 'அல்லாஹ் தன் தாின் நாவினால் 
ைஷத்தானிடமி ந்  எவைரக் காப்பாற்றினாேனா அவர்" என்  அ த் 
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தர்தா(ர ) குறிப்பிட்ட  அம்மார் இப்  யா ர்(ர ) அவர்கைளத் 
தான்" என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3288  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
வானவர்கள் ேமகங்க க்கிைடேய (சஞ்சாித்த வண்ணம்) மியில் 
நைடெபறவி க்கும் நிகழ்ச்சிகைளக் குறித் ப் ேபசிக் ெகாள்கிறார்கள். 
அப்ேபா  ைஷத்தான்கள் (வானவர்க ைடய) வாக்ைக (ஒட் க்) 
ேகட்கின்றன. பின்னர், (பாட் ைலக் கவிழ்த்  ேதால் ைபயின் வாயில் 
ைவத்  நீைர ஊற் ம் ேபா ) பாட் ல் (அதில்) ெபா த்தப்ப வைதப் 
ேபான்  ேசாதிடனின் காதில் தன் வாைய ைவத்  (தாம் ஒட் க் 
ேகட்டவற்ைற இரகசியமாகக்) கூறி வி கின்றனர். (இனி 
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நைடெபறவி க்கும் ஒ  விஷயத்ைத ேசாதிடர்கள் ெதாிந்  ெகாண் ) 
அத டன் ற ெபாய்கைள ( ைனந் ) ேசர்த்  வி கிறார்கள்.  
 
என  ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3289  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ெகாட்டாவி ைஷத்தானிடமி ந்  வ வதாகும். உங்களில் எவேர ம் 
ெகாட்டாவிவிட்டால் தம்மால் ந்த வைர அைத அடக்கிக் 
ெகாள்ளட் ம். ஏெனனில், எவேர ம் 'ஹா' என்  (ெகாட்டாவியால்) 
சத்தம் ேபாட்டால் ைஷத்தான் சிாிக்கிறான்.  
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என  அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
 
 

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3290  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
உஹு ப் ேபார் நடந்தேபா  இைணைவப்பவர்கள் 
ேதாற்க க்கப்பட்டார்கள். உடேன, இப்லீஸ், 'அல்லாஹ்வின் 
அ யார்கேள! உங்க க்குப் பின்னால் பா ங்கள்" என்  கத்தினான். 

ஸ் ம்களில் ன்னணிப் பைடயினர் தி ம்பிச் ெசன்  தம் பின்னணிப் 
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பைடயின டன் ேபாாிட்டார்கள். அப்ேபா  அங்கு தமக்க ேகயி ந்த 
தம் தந்ைத யமான்(ர ) ( ன்னணிப் பைடயினாிடம்) சிக்கியைத 
ஹுைதஃபா(ர ) பார்த் விட் , 'அல்லாஹ்வின் அ யார்கேள! இ  
என் தந்ைத! இ  என் தந்ைத!" என்  (உரக்கக்) கூறினார்கள். ஆனால், 
அல்லாஹ்வின் மீதாைணயாக! அவர்கள் அவைரவிட்  ைவக்கவில்ைல. 
இ தியில் அவைர (தாக்கிக்) ெகான் விட்டார்கள். ஹுைதஃபா(ர ), 
'அல்லாஹ் உங்கைள மன்னிப்பானாக!" என்  கூறினார்கள்.  
 
"ஹுைதஃபா(ர ) மன்னித்ததால் (அவர்களின் வாழ்க்ைகயில்) அவர்கள் 
இறக்கும் வைர நல்ல பலன் இ ந்  ெகாண்ேடயி ந்த " என்  
உர்வா(ரஹ்) கூறினார்கள். 87ஹ  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3291  
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ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நான் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் ெதா ைகயில் ஒ வர் தி ம்பிப் பார்ப்ப  
குறித் க் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 'அ  (தி ம்பிப் பார்க்கும் அந்த 
ேநரம்) உங்கள் ெதாைகயி ந்  ைஷத்தான் தி ட் த்தனமாகப் 
பறித் க் ெகாள்வதாகும்" என்  பதிலளித்தார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3292  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
நல்ல கன  அல்லாஹ்விடமி ந்  வ வதாகும்; ெகட்ட  (அச்சு த் ம்) 
கன கள் ைஷத்தானிடமி ந்  வ வனவாகும். உங்களில் எவேர ம் 
அச்சு த் ம் தீய கனைவக் கண்டால் அவர் தன் இடப் பக்கத்தில் எச்சில் 
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ப்பட் ம்; அல்லாஹ்விடம் அக்கனவின் தீங்கி ந்  பா காப் க் 
ேகாராட் ம். ஏெனனில், (இப்ப ச் ெசய்தால்) அ  அவ க்குத் தீங்கு 
ெசய்ய யா .  
 
என  கதாதா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3293  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
"வணக்கத்திற்குாியவன் அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவெறவ ம் இல்ைல. 
அவன் தனித்தவன். அவ க்கு இைண யா ம் இல்ைல. அவ க்ேக 
ஆட்சியதிகாரம் உாிய . அவ க்ேக கழ் அைனத் ம் உாிய . அவன் 
எல்லாவற்றிற்கும் வ ைம ைடயவன் - லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ், 
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வஹ்தஹு லாஷாீக்க லஹு, லஹுல், ல்க்கு வ லஹுல், ஹம் , வ 
ஹுவ அலா குல்  ஷய்இன் கதீர் என்  ஒ  நாளில்  ைற 
ெசால்கிறவ க்கு, அ  பத்  அ ைமகைள வி தைல ெசய்வதற்குச் 
சமமா(க  நற்பலன் ெபற் க் ெகா ப்பதா)கும். ேம ம், அவ க்கு  
நன்ைமகள் எ தப்ப ம். அவாின் கணக்கி ந்  (அவர் ாிந்த)  
தீைமகள் அழிக்கப்ப ம். ேம ம், அவாின் அந்த நாளில் மாைல ேநரம் 
வ ம் வைர ைஷத்தானிடமி ந்  (பா காக்கும்) அரணாக அ  
அவ க்கி க்கும். ேம ம், அவர் ாிந்த சிறந்த நற்ெசயைல எவ ம் 
ெசய்ய யா ; ஒ வர் இைத விட அதிகமாக ( ைற இைத ஓதினால் 
அல்ல  மிக க்கியமான) ஒ  நற்ெசயல் ாிந்தாேல தவிர.  
 
என  அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 

ghfk;-3 59.gilg;gpd; Muk;gk;

Visit: www.tamilislam.webs.com



பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3294  

ஸஅத் இப்  அபீ வக்காஸ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
(ஒ ைற) அல்லாஹ்வின் தாிடம் (அவர்களின் மைனவிமார்களான) 
குைறஷிப் ெபண்கள் ேபசிக் ெகாண் ந்தார்கள். அந்தப் ெபண்கள் 
நபி(ஸல்) அவர்களிடம் (ஜீவனாம்சத் ெதாைகைய) அதிகமாகத் த ம்ப  
தம் குரல்கைள உயர்த்தி ேகட் க் ெகாண் ந்தார்கள். அப்ேபா  
உமர்(ர ) வந்  (உள்ேள வர ) அ மதி ேகட்டார்கள். உமர்(ர ) 
அ மதி ேகட்டேபா  அப்ெபண்கள் அவரச  அவசரமாகத் தங்கள் 
பர்தாக்கைள அணிந்தப  எ ந்தனர். இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
சிாித்தப ேய உமர்(ர ) அவர்க க்கு (உள்ேள வர ) அ மதி 
ெகா த்தார்கள். உமர்(ர ), 'இைறத் தர் அவர்கேள! தங்கைள ஆ ள் 

ம் அல்லாஹ் சிாித்தப  (மம்ழ்ச்சியாக) இ க்கச் ெசய்வானாக" 
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என்  கூறினார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 'என்னிடமி ந்த இந்தப் 
ெபண்கைளக் கண்  நான் வியப்பைடகிேறன். (என்னிடம் சகஜமாக 
அமர்ந்தி ந்தவர்கள்) உங்கள் குரைலக் ேகட்ட டன் அவரச  
அவச ரமாகப் பர்தா அணிந்தார்கேள" என்றார்கள். உமர்(ர ), 'எனக்கு 
அஞ்சுவைத விட அதிகமாக அஞ்சத் தாங்கள் தாம் தகுதி ைடயவர்கள் 
இைறத் தர் அவர்கேள!" என்  கூறிவிட் , (அப்ெபண்கைள ேநாக்கி) 
'தமக்குத் தாேம பைகவர்களாம்விட்ட ெபண்கேள! அல்லாஹ்வின் 

த க்கு அஞ்சாமல் எனக்காக நீங்கள் அஞ்சுகிறீர்கள்?' என்  
ேகட்டார்கள். அதற்கு அந்தப் ெபண்கள், 'ஆம், அல்லாஹ்வின் த டன் 
ஒப்பி ம்ேபா  நீங்கள் க ன சித்த ைடயவராக ம் அதிகக் க ைம 
காட்டக் கூ யவராக ம் இ க்கிறீர்கள்" என்  பதிலளித்தார்கள். 
(அப்ேபா ) இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 'என் உயிைரத் தன் ைகயில் 
ைவத்தி ப்பவன் மீ  சத்தியமாக! (உமேர!) நீங்கள் ஒ  பாைதயில் 
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ெசன்  ெகாண் க்ைகயில் உங்கைள ைஷத்தான் கண்டால் 
உங்க ைடய பாைதயல்லாத ேவெறா  பாைதயில் தான் அவன் 
ெசல்வான்" என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3295  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நீங்கள் க்கத்தி ந்  எ ந்  உ ச் ெசய்தால் ன்  ைற (நீர் 
ெச த்தி) நன்கு க்ைகச் சிந்தி ( ய்ைமப்ப த்தி)க் ெகாள் ங்கள். 
ஏெனனில், நீங்கள் ( ங்கும் ேபா ) க்கின் உட்பகுதிக்குள் ைஷத்தான் 
தங்கியி க்கிறான்.  
 
என  அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
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பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3296  

அ  ஸஃஸஆ அல்அன்சாாி(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அ  ஸயீத் அல்குத்ாீ(ர ) என்னிடம், 'ஆட்ைட ம் பாைலவனத்ைத ம் 
வி ம் பவராக உங்கைள காண்கிேறன். நீங்கள் ஆட்ைட ேமய்த் க் 
ெகாண்ேடா, பாைலவனத்திேலா இ க்க (ெதா ைக ேநரம் வந் ) 
நீங்கள் ெதா ைகக்காக அைழப் க் ெகா ப்பீர்களாயின் உங்கள் குரைல 
உயர்த்தி அைழ ங்கள். ஏெனனில், ெதா ைகக்காக அைழப்பவாின் 
குரல் ஒ க்கும் ெதாைல  ெந க ள்ள ஜின்க ம், மனிதர்க ம், பிற 
ெபா ள்க ம் அைதக் ேகட்  அவ க்காக ம ைம நாளில் சாட்சி 
ெசால்கின்றன" என்  கூறிவிட் , 'இைத நான் அல்லாஹ்வின் 

தாிடமி ந்  ேகட்ேடன்" என்றார்கள்.  
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பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3297  

இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் மிம்பாின் மீதி ந்  உைரயாற்றியப , 'பாம் கைளக் 
ெகால் ங்கள். கில் இரண்  ெவள்ைளக் ேகா கள் ெகாண்ட (' த் 

ஃப்யத்ைதன்' என் ம்) பாம்ைப ம் குட்ைடயான - அல்ல  - சிைதந்த 
வால் ெகாண்ட ('அப்தர்' எ ம்) பாம்ைப ம் ெகால் ங்கள். ஏெனனில், 
அைவயிரண் ம் (கண்) பார்ைவைய அவித்  வி ம்; க ைவக் கைலத்  
வி ம்" என்  ெசால்ல ேகட்ேடன்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3298  

ghfk;-3 59.gilg;gpd; Muk;gk;

Visit: www.tamilislam.webs.com



அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்  
 
நான் (ஒ  ைற) ஒ  பாம்ைபக் ெகால்வதற்காக விரட் ச் ெசன்  
ெகாண் ந்தேபா  அ  பாபா(ர ) என்ைனக் கூப்பிட்  'அைதக் 
ெகால்லாதீர்கள்" என்றார்கள். நான், 'இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
பாம் கைளக் ெகால் ம்ப  உத்திரவிட் ள்ளார்கள்" என்  
ெசான்ேனன். அதற்கு அவர்கள், '(ஆமாம், உண்ைம தான்.) ஆனால், 
அதன் பிறகு களில் வசிக்கும் பாம் கைள (பார்த்த உடேன) 
ெகால்லேவண்டாெமன்  அவர்கள் த த்தார்கள். அைவ ட் ல் 
வசிக்கும் ஜின்களாகும்" என்  பதிலளித்தார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3299  
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அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
...அப்ேபா  (நான் பாம்ைபக் ெகால்ல அைத விரட் ச் ெசன்ற ேபா ) 
என்ைன அ  பாபா(ர ) அவர்க ம் ைஸத் இப்  கத்தாப்(ர ) 
அவர்க ம் பார்த்தார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3300  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
(விைரவில்) மனிதன் தன் மார்க்கத்ைத (குழப்பங்களின் வ வில் வ ம்) 
ேசாதைனகளி ந்  காப்பாற்றிக் ெகாள்வதற்காக மைலகளின் 
உச்சிக்கும், மைழத் ளிகள் வி ம் (கணவாய்கள், பள்ளத்தாக்குகள் 
ேபான்ற) இடங்க க்கும் தன் ஆ கைள (தன் டன்) ஓட் க் ெகாண்  
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விரண்ேடா வான். (அப்ேபா ) அந்த ஆ கள் தான் (அவ ைடய) 
ெசல்வங்களில் சிறந்ததாக இ க்கும்.  
 
என  அ  சயித் அல்குத்ாீ(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3301  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
இைறம ப்பின் தைலைமப் பீடம் கிழக்குத் திைசயில் (ெந ப்ைப 
வணங்கும் மஜூ கள் வசிக்கும் பாரசீகத்தில்) உள்ள . குதிைரகள் 
மற் ம் ஒட்டகங்களின் உாிைமயாளர்களிட ம் (நாேடா ப்) 
பாைலவனவாசிகளான ஒட்டக ேமய்ப்பர்(களிட ம் பண்ைண 

தலாளி)களிட ம் தற்ெப ைம ம் அகம்பாவ ம் காணப்ப கின்றன. 
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ஆ களின் உாிைமயாளர்களிடம் (அடக்க ம் கம்பீர ம் கலந்த) அைமதி 
காணப்ப கிற .  
 
என  அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3302  

உக்பா இப்  அம்ர் அ  மஸ் த்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் தங்களின் கரத்தால் யமன் நாட் த் 
திைசைய ேநாக்கி ைசைக காட் , 'இைற நம்பிக்ைக, அேதா 
அங்ேகயி க்கும் யமன் நாட்ைடச் ேசர்ந்ததாகும். அறிந்  ெகாள் ங்கள். 
கல் மன ம் (இரக்கமற்ற) க ன சுபாவ ம் ஒட்டகங்களின் வால்கைளப் 
பி த்தப  அவற்ைற அதட் க் ெகாண்ேட (நாேடா களாகச்) ெசன்  
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ெகாண் க்கும் (பாைலவன) ஒட்டக ேமய்ப்பர்களிைடேய காணப்ப ம். 
அங்கி ந்  தான் ைஷத்தானின் இரண்  ெகாம் க ம் உதயமாகும். 
குழப்பங்கள் தைல க்கும். (அதாவ ) ரபீஆ மற் ம் ளர் 
குலத்தினாிைடேய அைவ ேதான் ம்" என்றார்கள். 97  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3303  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
நீங்கள் ேசவல்கள் கூ கிற சத்தத்ைதக் ேகட்டால் அல்லாஹ்விடம் 
அவ ைடய அ ைளக் ேக ங்கள்: ஏெனனில், அைவ வானவைரப் 
பார்த்தி க்கின்றன. (எனேவதான் கூ கின்றன.) க ைத கத் ம் 
சத்தத்ைத நீங்கள் ேகட்டால் ைஷத்தானிடமி ந்  அல்லாஹ்விடம் 
பா காப் க் ேகா ங்கள். ஏெனனில், அ  ைஷத்தாைனப் 
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பார்த்தி க்கிற . (எனேவதான் கத் கிற .)  
 
என  அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3304  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
இரவின் ற்பகுதி வந் விட்டால் அல்ல  நீங்கள் மாைல ேநரத்ைத 
அைடந்தால் உங்கள் குழந்ைதகைள (ெவளிேய அ ப்பாமல்) த த்  
வி ங்கள். ஏெனனில், அப்ேபா  ைஷத்தான்கள் (ெவளிேய) 
பர கின்றன. இரவில் சிறி  ேநரம் கழிந் விட்டால் அவர்கைள 
(சுதந்திரமாக ெவளிேய ெசல்ல)விட்  வி ங்கள். ேம ம், (இர  
ேநரத்தில்) கத கைளப் ட்  வி ங்கள். அப்ேபா , அல்லாஹ்வின் 
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ெபயைரச் ெசால் ங்கள், ஏெனனில், ைஷத்தான் டப்பட்ட கதைவத் 
திறக்க மாட்டான்.  
 
என  ஜாபிர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அறிவிப்பாளர் இப்  ஜுைரஜ்(ரஹ்) கூறினார்:  
 
அதா (ரஹ்) எனக்கு அறிவித்தைதப் ேபான்ற இேத நபிெமாழிைய 
ஜாபிர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) அவர்களிடமி ந்  ேகட்டதாக அம்ர் 
இப்  தீனார்(ரஹ்) எனக்கு அறிவித்தார்கள். ஆனால், அவர்கள் 
'அல்லாஹ்வின் ெபயைரச் ெசால் ங்கள்' என் ம் வாக்கியத்ைத மட் ம் 
(தம் அறிவிப்பில்) ெசால்லவில்ைல.  
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பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3305  

அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ப இஸ்ராயீல்களில் ஒ  கு வினர் காணாமல் ேபாய்விட்டார்கள். 
அவர்கள் என்ன ஆனார்கள் என்  ெதாியவில்ைல. நான் அவர்கைள 
எ களாக (உ மாற்றப்பட் விட்டதாக)ேவ க கிேறன். அவற் க்கு 
( ன்னால்) ஒட்டகத்தின் பால் ைவக்கப்பட்டால் அைவ (அைதக்) 
கு ப்பதில்ைல. அவற் க்கு ( ன்பாக) ஆ களின் பால் 
ைவக்கப்பட்டால் அைவ (அைதக் கு த்  வி ம்" என்  நபி(ஸல்) 
அவர்கள் அவர்கள் ெசான்னார்கள்.  
 
இைத நான் கஅ ல் அஹ்பார்(ர ) அவர்க க்கு அறிவித்ேதன். உடேன 
அவர்கள், 'நபி(ஸல்) அவர்கள் இைதச் ெசால்ல நீங்கள் ேகட்டீர்களா?' 
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என்  வினவினார்கள். நான், 'ஆம் (ேகட்ேடன்)" என்ேறன். அவர்கள் 
(தி ம்பத் தி ம்பப்) பல ைற அேத ேபான்  ேகட்டார்கள். 'நான் 
தவ்ராத்ைதயா ஓ கிேறன்? (அதி ந்  ெசால்வதற்கு?)" என்  
ேகட்ேடன்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3306  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள், 'பல்  தீங்கிைழக்கக் கூ ய " என்றார்கள். அைதக் 
ெகால் ம்ப  அவர்கள் உத்தரவிட்  நான் ெசவி ற்றதில்ைல. நபி(ஸல்) 
அவர்கள் பல் ையக் ெகால் ம்ப  உத்தரவிட்டதாக ஸஅத் இப்  அபீ 
வக்காஸ்(ர ) க திக் ெகாண் க்கிறார்கள்.  
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பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3307  

ஸயீத் இப்  ஸய்யப்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் பல் கைளக் ெகால் ம் ப  தமக்கு உத்தரவிட்டதாக 
உம்  ஷாீக்(ர ) என்னிடம் ெதாிவித்தார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3308  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 

கில் இரண்  ெவள்ைளக் ேகா கள் ெகாண்ட ( த் ஃப்யத்ைதன் 
என் ம்) பாம்ைபக் ெகால் ங்கள். ஏெனனில், அ  (கண்) பார்ைவைய 
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அவித் வி ம்; கர்ப்பத்ைதக் கைலத் வி ம்.  
 
என  ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
ஹம்மாத் இப்  ஸலமா(ரஹ்) இைதேய உஸாமா(ரஹ்) வழியாக 
அறிவித்தார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3309  

ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நபி(ஸல்) அவர்கள் குட்ைடயான (அல்ல  சிைதந்த) வால் ெகாண்ட 
(அப்தர் எ ம்) பாம்ைபக் ெகால் ம் ப  உத்தரவிட்டார்கள். ேம ம், 
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'அ  கண் பார்ைவையப் ேபாக்கி வி ம்; க ைவச் சிைதந்  ேபாகச் 
ெசய்  வி ம்" என்  கூறினார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3310  

இப்  அபீ ைலக்கா(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) பாம் கைளக் ெகான்  வந்தார்கள். 
பிறகு (அவற்ைறக் ெகால்வைதத்) தைட ெசய்தார்கள். (அதற்கு விளக்கம் 
கூ ம் வைகயில்) அவர்கள் ெசான்னார்கள்: நபி(ஸல்) அவர்கள் 
தங்களின் ( ட் ச்) சுவர் ஒன்ைற இ த்தார்கள். பாம் ச் 
சட்ைடெயான்ைற அதில் கண்டார்கள். உடேன, 'அந்தப் பாம்  
எங்ேகயி க்கிற  என்  பா ங்கள்" என்  உத்தரவிட்டார்கள். மக்கள் 
(ேத ப் பார்த்  அைதக்) கண்  பி த்தார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள், 
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'அைதக் ெகான்  வி ங்கள்" என்றார்கள். எனேவதான் நான் அவற்ைறக் 
ெகான்  வந்ேதன்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3311  

(இந்த நிைலயில்) அ  பாபா(ர ) அவர்கைள சந்தித்ேதன். அவர்கள், 
'நபி(ஸல்) அவர்கள் ெமல் ய ெவண்ணிறப் பாம் கைளக் 
ெகால்லாதீர்கள். குட்ைடயான (அல்ல  சிைதந்த) வால் ெகாண்ட, 

கில் இரண்  ெவள்ைள நிறக் ேகா கள் ெகாண்ட பாம் கைளத் 
தவிர. ஏெனனில், அைவ (க வி ள்ள) குழந்ைதையச் சிைதத் வி ம்; 
பார்ைவையப் ேபாக்கிவி ம். எனேவ, அவற்ைறக் ெகான் வி ங்கள்' 
எனக் கூறினார்கள் என  எனக்கு அறிவித்தார்கள்.  

 

ghfk;-3 59.gilg;gpd; Muk;gk;

Visit: www.tamilislam.webs.com



பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3312  

நாஃபிஉ(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
இப்  உமர்(ர ) பாம் கைளக் ெகான்  வந்தார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3313  

அப்ேபா  அ  பாபா(ர ) இப்  உமர்(ர ) அவர்களிடம், 'நபி(ஸல்) 
அவர்கள் களில் வசிக்கும் (ெமல் ய, ெவண்ணிறப்) பாம் கைளக் 
ெகால்வைதத் தைட ெசய்தார்கள்" என்  ெதாிவித்தார்கள். எனேவ, 
இப்  உமர்(ர ) அவற்ைறக் ெகால்வைத நி த்திவிட்டார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3314  
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' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
தீங்கிைழக்கக் கூ ய ஐந்  (பிராணிகள்) எத்தைகயைவெயனில் 
அவற்ைற 'ஹரம்' எ ம் பனித எல்ைலக்குள் ெகான்றா ம் குற்றம் 
ஏ மில்ைல. எ , ேதள், ப ந் , காக்ைக, ெவறி, நாய் ஆகியன தாம் 
அைவ.  
 
என  ஆயிஷா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
 
 

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3315  
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' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
ஐந்  பிராணிகள் எத்தைகயைவெயனில் அவற்ைற இஹ்ராம் அணிந்த 
நிைலயில் ஒ வர் ெகான் விட்டா ம் அவர்மீ  குற்றெம ம் 
இல்ைல. ேதள், எ , ெவறி நாய், காக்ைக, ப ந்  ஆகியன தாம் அைவ.  
 
என  அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3316  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
மாைல ேவைளயில் (இர  ெதாடங்கும்ேபா ) பாத்திரங்கைள  
ைவ ங்கள். தண்ணீர்ப் ைபகைள (சு க்குப் ேபாட் ) ந்  
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ைவ ங்கள். கத கைளத் தாழிட்  வி ங்கள். உங்கள் குழந்ைதகைள 
(ெவளிேய ெசல்லவிடாமல் அைணத் ப்) பி த்  ைவத் க் 
ெகாள் ங்கள். ஏெனனில், (அந்ேநரத்தில்) ஜின்கள் மியில் பரவி 
(ெபா ள்கைள ம், குழந்ைதகைள ம்) பறித் ச் ெசன்  வி ம். ேம ம், 

ங்கும்ேபா  விளக்குகைள அைணத்  வி ங்கள். ஏெனனில், 
தீங்கிைழக்கக் கூ ய (எ யான)  (விளக்கின்) திாிைய (வாயால் கவ்வி) 
இ த் ச் ெசன்  ட் ப்பவர்கைள எாித்  விடக் கூ ம்.  
 
என  ஜாபிர் இப்  அப்தில்லாஹ்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
#NAME?  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3317  
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அப் ல்லாஹ் இப்  மஸ் த்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
நாங்கள் (ஒ  ைற) அல்லாஹ்வின் த டன் (மினாவில்) ஒ  
குைகயில் (தங்கி) இ ந்ேதாம். அப்ேபா , 'ெதாடர்ந்  அ ப்பப்ப ம் 
காற் களின் மீ  சத்தியமாக!" என் ம் அத்தியாயம் (77) 
அ ளப்பட்ட . அைத நாங்கள் நபி(ஸல்) அவர்களின் (தி ) 
வாயி ந்  (அவர்கள் ஓதக்) ேகட் க் ெகாண் ந்ேதாம். அப்ேபா  
பாம்  ஒன் , தன் ற்றி ந்  ெவளிப்பட்ட . நாங்கள் அைதக் 
ெகால்ல விைரந்ேதாம. அ  எங்கைள ந்திக் ெகாண்  தன் ற் க்குள் 

ைழந் விட்ட . இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள், 'நீங்கள் அதன் 
தீங்கி ந்  காப்பாற்றப்பட்டைதக் ேபால் அ ம் உங்கள் 
தீங்கி ந்  காப்பாற்றப்பட் விட்ட " என்றார்கள்.  
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ேவெறா  வழியாக ம் இேத ேபான்  அறிவிக்கப்பட் ள்ள . அதில், 
அப் ல்லாஹ் இப்  மஸ் த்(ர ), 'நாங்கள் அந்த அத்தியாயத்ைத 
நபி(ஸல்) அவர்களின் (தி ) வாயி ந்  த்தம் தியதாகக் ேகட் க் 
ெகாண் ந்ேதாம்" என்  கூறினார்கள்.  
 
இைத அறிவிப்பாளர் இஸ்ராயீல்(ரஹ்) அவர்கைளப் ேபான்ேற அ  
அவானா(ரஹ்) அவர்க ம் கீரா இப்  மிக்ஸம்(ரஹ்) 
அவர்களிடமி ந்  அறிவித்தி க்கிறார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3318  

நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  
 
ஒ ெபண், ைனெயான்ைறக் கட்  ைவத்தாள். அதற்கு அவள் தீனி 
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ேபாட மில்ைல; மியி ள்ள  ச்சிகைளத் தின்  (பிைழத் க் 
ெகாள்ளட் ம் என்  அைத அவிழ்த் ) விட மில்ைல. அதன் 
காரணத்தால் அவள் நரகம் குந்தாள்.  
 
என  இப்  உமர்(ர ) அறிவித்தார்.  
 
அ  ஹுைரரா(ர ) வழியாக ம் இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள் என  இவ்வாேற அறிவிக்கப்பட் ள்ள .  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3319  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
இைறத் தர்களில் ஒ வர் ஒ  (பயணத்தில்) மரத்தின் கீேழ தங்கினார். 
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அவைர எ ம்  ஒன்  க த் விட்ட . உடேன, அவர் தம் (பயண ) 
ட்ைட ச்சுகைள அப் றப்ப த் ம்ப  உத்தரவிட்டார். அவ்வாேற 

அைவ மரத்தின் கீழி ந்  அப் றப்ப த்தப்பட்டன. பிறகு எ ம் ப் 
ற்ைற எாிக்கும்ப  உத்தரவிட்டார். அவ்வாேற அ  தீயிட்  

எாிக்கப்பட்ட . அப்ேபா  அல்லாஹ் அவ க்கு, 'உங்கைளக் க த்த  
ஒேரெயார் எ ம்பல்லவா? (அதற்காக ஓர் எ ம்  கூட்டத்ைதேய 
எாிக்கலாமா?)" என்  வஹீ (இைறச்ெசய்தி) (இைறச்ெசய்தி) அறிவித்(  
அவைரக் கண் த்)தான்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3320  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
உங்களில் எவ ைடய பானத்திலாவ  ஈ  வி ந் விட்டால் ( த ல்) 
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அைத அவர் (அதிேலேய) அமிழ்த்தட் ம்; பிறகு அைத ெவளிேய 
எ த் ப் ேபாட்  விடட் ம். ஏெனனில், அதன் இரண்  இறக்ைககளில் 
ஒன்றில் ேநா ம் மற்ெறான்றில் நிவாரண ம் இ க்கிற .  
 
என  அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3321  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
விபசாாியான ஒ  ெபண், ஒ  கிணற்றின் விளிம்பில் தன் ைடய 
நாக்ைகத் ெதாங்கவிட் க் ெகாண் ந்த ஒ  நாையக் கடந்  ெசன்றாள். 
அந்த நாையத் தாகம் சாக க்கவி ந்த . அைதக் கண்ட  அப்ெபண் 
உடேன தன் கா ைறையக் கழற்றி அைதத் தன் ந்தாைனயில் கட்  
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(ம்ணற் ) நீைர இைறத்  அதற்குக் ெகா த்தாள். எனேவ, அ  
பிைழத்த . அவள் ஓர் உயி க்குக் காட் ய இந்தக் க ைணயினால் 
அவ க்கு (பாவ) மன்னிப்  வழங்கப்பட்ட .  
 
என  அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3322  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
நாேயா உ வப் படேமா உள்ள ட் ல் (இைறவனின் க ைணையக் 
ெகாண ம்) வானவர்கள் ைழய மாட்டார்கள்.  
 
என  அ  தல்ஹா(ர ) அறிவித்தார்.  
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பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3323  

அப் ல்லாஹ் இப்  உமர்(ர ) கூறினார்.  
 
இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் நாய்கைளக் ெகால் ம்ப  
உத்தரவிட்டார்கள்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3324  

' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்"  
 
நாய் ைவத்தி ப்பவாின் நற்ெசய (ன் நன்ைமயி) ந்  ஒவ்ெவா  
நா ம் ஒ  'கீராத்' அள  குைறந்  வி கிற ; விவசாயப் 
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பண்ைணையப் பா காக்கும் நாைய ம், கால்நைடகைளப் பா காக்கும் 
நாைய ம் தவிர.  
 
என  அ  ஹுைரரா(ர ) அறிவித்தார்.  

 
பாகம் 3, அத்தியாயம் 59, எண் 3325  

சாயிப் இப்  யஸீத்(ரஹ்) அறிவித்தார்.  
 
"விவசாய நிலத்ைதப் பா காக்கேவா அல்ல  கால்நைடகைளப் 
பா காக்கேவா அல்லாமல் (ேதைவயின்றி) நாய் ைவத்தி ப்பவாின் 
நற்ெசய (ன் நன்ைமயி) ந்  ஒவ்ெவா  நா ம் ஒ  கீராத் அளவிற்கு 
குைறந்  வி கிற ' என்  இைறத் தர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்" 
என  சுஃப்யான் இப்  அபீ ஸுைஹர்(ர ) ெசால்ல ேகட்ேடன். 
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உடேன, நான் அவர்களிடம், 'இைறத் தர்(ஸல்) அவர்களிடமி ந்  
நீங்கள் இைதக் ேகட்டீர்களா?' என்  வினவிேனன். அதற்கு அவர்கள், 
'ஆம்; இந்த கிப்லா(இைற)யில்லம் கஅபா)வின் அதிபதியின் மீ  
சத்தியமாக!" என்  பதிலளித்தார்கள்.  
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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 !!!    

   
   

FFFooorrr   fffuuurrrttthhheeerrr   iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnnsss   
PPPllleeeaaassseee   cccooonnntttaaacccttt:::   

EEE   mmmaaaiiilll:::   eeerrr___sssuuulllttthhhaaannn@@@yyyaaahhhoooooo...cccooommm   
   

VVViiisssiiittt:::   wwwwwwwww...tttaaammmiiillliiissslllaaammm...wwweeebbbsss...cccooommm   
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