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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

புகழனைத்தும் ஏக வல்லவன் அல்லாஹ் வுக்கக. சாந்த ியும் 
சமாதாைமும் இனைத்தூதர் (ஸல் ) அவர்கள் மீதும், அவர்கள் 
குடும்பத்திைர் கதாழர்கள் அனைவர் மீதும் உண்டாவதாக. 

வணக்கத்திற்குரிய இனைவன் அல்லாஹ்னவத் தவிர கவறு 
யாருமில்னல, அவன் தைித்தவன், ஈடினணயற்ைவன் என்றும் 
மு ஹ ம்மத் (ஸ ல் ) அவ ர்கள்  அல்ல ாஹ் வ ின்  அடியாரும் 
தூதருமாவார் என்றும் நான் சாட்சி பகர்கின்கைன். 

நப ி (ஸ ல் ) அ வ ர்கள ின்  குடும்பத்த ிை ரு க்கு  அ ல்கு ர்ஆ ன் , 
ஸுன்ைாவில் கூைப்பட்டுள்ள உயர்ந்த அந்தஸ்த்துக்களும் பல 
சிைப்புக்களும் உள்ளை. அவர்கனளக் கவைத்திலலடுக்குமாறு 
நபிகளார் உபகதசித்துள்ளார்கள். ''என்னுனடய குடும்ப விடயத்தில் 
உங்களுக்கு அல்லாஹ்னவ நினைவூட்டுகின்கைன், என்னுனடய 
கு டு ம் ப  வ ிட ய த் த ில்  உ ங் க ளு க் கு  அ ல் ல ாஹ் ன வ 
நினைவூட்டுகின்கைன், என்னுனடய குடும்ப விடயத்தில் உங்களுக்கு 
அல்லாஹ் னவ நினைவூட்டுகின்கைன் ''.(1) அஷ்கேஹ்  இப்னு 
உனஸமீன் (ரஹ்) கூைிைார்கள் : 'அதாவது நீங்கள் அல்லாஹ்னவ 
நினைவில் லகாள்ளுங்கள். நபி (ஸல் ) அவர்களின் குடும்பத்திைர் 
உரினமனய வ ீண டித்தால்  அவனு னடய கவதனைனயயும் 
பழிவாங்கனளயும் அஞ்சிக் லகாள்ளுங்கள். அவர்கள் விடயத்தில் 
நல்ல முனையில் நடந்து லகாண்டால் அவனுனடய கருனணனயயும் 
நற்கூலினயயும் நினைவிலிருத்திக் லகாள்ளுங்கள். அவர்கள் நபியின் 
உைவு க்காரர்கள்  என் பதாலு ம்  அல்ல ாஹ் னவ  வ ிசுவ ாசங் 
லகாண் டதாலும் அவர்கனள நாம் கநச ிக்க ிகைாம் . அவர்கள் 
அல்லாஹ் னவ ந ிராகரித்தால் , நப ிய ின்  உைவுக்காரர்களாக 
இருந்தாலும் நாம் அவர்கனள கநசிக்கமாட்கடாம். நபிகளாரின் 
சிற்ைப்பா அபூலஹனப எவ்விதத்திலும் நாம் கநசிக்கலாகாது. 
ம ாை ாக அல்ல ாஹ் ன வ ந ிராகரித்ததாலு ம் நப ியவ ர்கன ள 

                                                           
1 . முஸ்லிம் 2408. 
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கந ாவ ின ை ப் படு த்த ிய த ாலு ம்  நாம்  அ வ ன ை  லவ று ப்பது 
அவசியமாகும்'.(1) 

'அஹ்லுல் பைத்' என்ஜைார் யார் ? 

'அஹ்லுல் னபத் ' என்கபார் யார் என்பதில் அைிஞர்கள் கருத்து 
கவறுபாடு பட்டுள்ளைர். யாருக்லகல்லாம் ஸகாத் லபை முடியாகதா 
அவர்ககள அஹ்லுல் னபத் என்பதுதான் மிக வலுவாை கருத்தாகும். 
நான்கு மத்ஹப்களிைதும் லபரும்பான்னம அைிஞர்களின் கருத்து 
இதுவாகும். இக்கருத்னதகய அைிஞர்களாை இப்னு ஹஸ்ம்(ரஹ்), 
இ ப்னு  ன தம ிய ா (ரஹ் ), இ ப்னு  ஹ ஜ ர் (ரஹ் ) ஆ க ிகய ார் 
வ லு ப் படு த் த ியு ள் ள ை ர் . அ வ ர்க ள்  எ க் கு டு ம் பங் க ல ள ை 
வனரயறுப்பதிலும் பல கருத்துக்கள் உள்ளை. அவற்ைில் இரு 
கருத்துக்கள் பிரபலமாைனவ :  

1. அவர்கள் ஹாேிம் மற்றும் முத்தலிப் ஆகிகயாரின் சந்ததிகளாவர் 
என்பது அைிஞர்களாை இப்னு ஹஸ்ம்(ரஹ் ), இப்னு ஹஜர்(ரஹ் ) 
ஆகிகயாரின் கருத்தாகும். 

2. அவர்கள் ஹாேிமின் சந்ததிகளாவர் என்பது அைிஞர்களாை 
அபூஹைபீா(ரஹ்), மாலிக்(ரஹ்), இப்னு னதமியா(ரஹ்) ஆகிகயாரின் 
கருத்தாகும். 

வலுவாை கருத்தின்படி ஹாேிமின் சந்ததிகள் பின்வருகவாராகும் : 

 அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களின் குடும்பத்திைர். 
 அலீ (ரலி) அவர்களின் குடும்பத்திைர். 
 ஜஃபர் (ரலி) அவர்களின் குடும்பத்திைர். 
 அகீல் (ரலி) அவர்களின் குடும்பத்திைர். 
 ஹாரிஸ் இப்னு அப்தில் முத்தலிபின் குடும்பத்திைர். 
 நபியவர்களின் மனைவியரும் அஹ்லுல் னபத்தில் அடங்குவர்.  

 

 

 

                                                           
1 . ேரஹுல் அகீதில் வாஸிதிய்யா 2/274,275 )சிறு மாற்ைங்களுடன்(.  
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'அஹ்லுல் பைத்' ைற்றி வந்துள்ள சில ஆதாேங்கள்: 

1. "உங்கள் வடீுகளிகலகய தங்குங்கள்! முந்னதய அைியானமக் 
காலத்த ில்  லவள ிப்படுத்த ித் த ிரிந்தது  கபால்  த ிரியாதீர்கள் . 
லதாழுனகனய நினலநாட்டுங்கள் . ஸகாத்னதக் லகாடுங்கள் . 
அல்ல ாஹ் வுக்கும் , அவைது தூ தருக்கும் கட்டுப்படுங்கள் . 
இவ்வடீ்டிைராகிய உங்கனள விட்டு அசுத்தத்னத நீக்கவும், உங்கனள 
முழுனமயாகப் பரிசுத்தப்படுத்தவுகம அல்லாஹ் நாடுகிைான். உங்கள் 
வ ீடு கள ில்  கூ ைப்படும் அல்ல ாஹ் வ ின்  வசைங்கனளயும் , 

ஞாைத்னதயும் நினையுங்கள். அல்லாஹ் நுணுக்கமாைவைாகவும், 

நன்கைிந்தவைாகவும், இருக்கிைான்." (அஹ்ஸாப் 33,34 )  

இவ்வசைம் அவர்களும் நபி (ஸல் ) அவர்களின் குடும்பத்தில் 
கண்டிப்பாக அடங்குவார்கள் என்பனத அைிவிக்கின்ைது. ஏலைைில் 
இதற்கு முன்னும் பின்னுமுள்ள வசைங்கள் அவர்கனள விழித்கத 
கபசுகின்ைை.(1)  

 

2. தாபிஈன்களில் ஒருவராை காலித் இப்னு ஸஈத் என்பவர் அன்னை 
ஆஇோ (ரலி) அவர்களுக்கு ஸகாத் லபாருளிலிருந்து ஒரு மாட்னட 
அனுப்பிைார்கள். "நாங்கள் நபிகளாரின் குடும்பத்திைர். எங்களுக்கு 
ஸ க ாத்  ஹ ல ால ாக  ம ாட் ட ாது " எ ன் று  கூ ை ி த ிரு ப் ப ி 
அனுப்பிவிட்டார்கள்.(2) 

 

                                                           
1 . 'அஹ்லுஸ்ஸுன்ைா வல்ஜமாஅத்திைரிடத்தில் அஹ்லுல் னபத்தின் சிைப்புக்கள்' என்ை 

நூலிலிருந்து பக் : 08, ஆசிரியர் : அப்துல் முஹ்ஸின் அல்பத்ர்  
2 . இப்னு அப ீ னேபா 2/429 (10708). இதன் அைிவிப்பாளர் வரினச ஹஸன் எனும் 

தரத்திலுள்ளதாக இப்னு ஹஜர் (ரஹ்) பத்ஹுல் பாரீ என்ை நூலில் குைிப்பிட்டுள்ளார்கள். 
3/416.  
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3. கமலும் அபூஹுனரரா (ரலி) அவர்கள் அைிவிக்கும் பின்வரும் 
நபிலமாழினயயும் நபியவர்களின் மனைவியரும் அஹ்லுல் னபத்தில் 
அடங்குவர் என்பதற்கு ஆதாரமாகக் லகாள்கின்ைைர் : 
"ம ரத் த ின்  அ று வ ன ட ய ின் க ப ா க த  க ப ரீ ச் சம்  ப ழ த் த ின் 
ஸகாத் , நபி(ஸல்) அவர்களிடம் லகாண்டு வரப்படும். இவ்வாறு 
ஒவ்லவாருவரும் தத்தமது கபரீச்சம் பழங்கனளக் லகாண்டு வந்ததும் 
அது லபரும் குவியலாக மாைிவிடும். (சிறுவர்களாை) ஹசன் (ரலி) 
ஹுனசன் (ரலி) இருவரும் அக்குவியலருகக வினளயாடுவார்கள். 
ஒரு நாள் அவ்விருவரில் ஒருவர் ஒரு கபரீச்சம் பழத்னத எடுத்துத் 
தம் வாயில் கபாட்டார். இனதக் கண்ட நபி(ஸல்) அவர்கள் உடகை 
அனத லவள ிகய எடுத்துவ ிட்டு முஹ ம்மதின்  குடும்பத்தார் 
ஸ க ாத் த ின்  ல ப ாரு ன ள  உ ண் ண க் கூ ட ாது  என் பன த  நீ  
அைியவில்னலயா? எைக் ககட்டார்கள் ".(1) மற்கைார் அைிவிப்பில் 
"எ ங் க ளு க் கு  ஸ க ா த்  ஹ ல ால ா க  ம ா ட் ட ாது " எ ன் று 
இடம்லபற்றுள்ளது.(2) 

 

4. ஒரு நாள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மக்காவுக்கும் 
மதீைாவுக்கும் இனடயிலுள்ள 'கும்மு '(

3) எனும் நீர்நினலயருகக 
எங்களினடகய நின்று உனரயாற்ைிக்லகாண்டிருந்தார்கள். 

அப்கபாது  அவ ர்கள்  அல்ல ாஹ் ன வப் கபாற்ை ிப்  புகழ்ந்து , 

(இனைவனையும் இறுதி நானளயும்) நினைவூட்டி அைிவுனர 
கூைிைார்கள். பிைகு, "இனைவாழ்த்துக்குப்பின்! மக்ககள! கவைியுங்கள். 
நானு ம் ஒரு மை ிதகை . (என்  உய ின ரக் னகப்பற்றும் ) என் 
இனைவைின் தூதர் வரும் காலம் லநருங்கிவ ிட்டது. அவரது 
அனழப்னப நான் ஏற்றுக்லகாள்கவன். நான் உங்களினடகய கைமாை 
இரண்டு லபாருட்கனள விட்டுச்லசல்கிகைன். அவற்ைில் ஒன்று 
அல்லாஹ்வின் கவதமாகும். அதில் நல்வழியும் கபலராளியும் 
உள்ளது. ஆககவ, அல்லாஹ்வின் கவதத்னத ஏற்று அனதப் பலமாக 

                                                           
1 . புஹாரி 1485, முஸ்லிம் 169. 
2. முஸ்லிம் 1069.  
3 . 'கும்மு' என்பது குனதர் என்ை இடத்திலுள்ள நீர்நினலயாகும். ஸமஃேரீ என்ை அைிஞர் 

கூறுகின்ைார் : 'குனதர் கும்மு' என்பது மக்காவுக்கும் மதீைாவுக்குமினடயில் 'ஜுஹ்பா' என்ை 
இடத்திலிருந்து 3 னமல்கள் லதானலவிலுள்ளது. (யாகூதுல் ஹமவ ீ என்பவர் எழுதிய 
முஃஜமுல் புல்தான் 3/248.) இப்கபாதனை துல்ஹஜ் மாதம் 18ம் நாள் நிகழ்த்தப்பட்டது. 
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பற்ைிக்லகாள்ளுங்கள் '' என்று கூைி, அல்லாஹ்வின் கவதத்தின்படி 
வாழுமாறு தூண்டிைார்கள்; அதில் ஆர்வமும் ஊட்டிைார்கள். 
பிைகு , "(மற்லைான்று) என் குடும்பத்தார் ஆவர். என் குடும்பத்தார் 
விேயத்தில் (அவர்களின் உரினமகனளயும் கண்ணியத்னதயும் 
கபணு மாறு ) உங்களு க்கு  நான்  அல்ல ாஹ் வ ின்  லபயரால் 
நினைவூட்டுகிகைன். என் குடும்பத்தார் விேயத்தில் (அவர்களின் 
உரினமகனளயும் கண்ணியத்னதயும் கபணுமாறு) உங்களுக்கு நான் 
அல்லாஹ்வின் லபயரால் நினைவூட்டுகிகைன். என் குடும்பத்தார் 
விேயத்தில் (அவர்களுனடய உரினமகனளயும் கண்ணியத்னதயும் 
கபணு மாறு ) உங்களு க்கு  நான்  அல்ல ாஹ் வ ின்  லபயரால் 
நினைவூட்டுகிகைன்'' என்று (மூன்று முனை) கூைிைார்கள். 
அப்கபாது னஸத் பின் அர்கம் (ரலி) அவர்களிடம் ஹுனஸன் பின் 
சப்ரா (ரஹ்) அவர்கள் , "னஸகத! அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 
அவர்களுனடய குடும்பத்தார் யார்?  நபியவர்களின் துனணவியர் 
அவர்களின் குடும்பத்னதச் கசர்ந்தவர்கள் இல்னலயா?'' என்று 
ககட்டார்கள். 
அதற்கு னஸத் பின் அர்கம் (ரல ி) அவர்கள் , "நபியவர்கள ின் 
துனண வ ியரும்  அவ ர்கள ின்  குடும்பத்தாரில்  அடங்குவ ர். 
ஆயினும், நபியவர்களுக்குப்பின் யாருக்குத் தர்மம் லகாடுப்பது தனட 
லசய்யப்பட்டுள்ளகதா அவர்ககள அவர்களுனடய குடும்பத்தார் 
ஆவர்'' என்று கூைிைார்கள். 
அதற்கு ஹ ுனஸ ன் பின்  சப்ரா (ரஹ் ) அவர்கள் "அவர்கள் 
யார்?'' என்று ககட்டார்கள். அதற்கு னஸத் (ரலி) அவர்கள், "அலீ பின் 
அபதீாலிப் (ரலி) அவர்களின் குடும்பத் தாரும், அகீல் பின் அபதீாலிப் 
(ரலி) அவர்களின் குடும்பத்தாரும் , ஜஃபர் பின் அபீதாலிப் (ரலி) 
அவர்களின் குடும்பத்தாரும், அப்பாஸ் பின் அப்தில் முத்தலிப் (ரலி) 
அவர்கள ின்  குடும்பத்தாருகம (நபியவர்கள ின்  குடும்பத்தார் 
ஆவர்)'' என்று பதிலளித்தார்கள். 
ஹுனஸன் பின் சப்ரா (ரஹ்) அவர்கள், "தர்மம் லபறுவது இவர்கள் 
அனைவருக்கும் தனட லசய்யப்பட்டுள்ளதா?'' என்று ககட்டார்கள். 
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அதற்கு  ன ஸ த் ப ின்  அ ர்கம்  (ரல ி) அவ ர்கள் , "ஆ ம் '' என் று 
பதிலளித்தார்கள்.(1) 

 

 அகதகபான்று நபி (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்தில் அவர்களால் 
உரினம இடப்பட்டவர்களும் அடங்குவார்கள்.  

 

 

 

5. அபூராபிஃ (ரலி) அவர்கள் கூறுகின்ைார்கள் : பனூ மக்ஃஸூம் 
குடும்பத்னதச் கசர்ந்த ஒருவனர நபி (ஸல் ) அவர்கள் ஸகாத் 
கசகரிக்க அனு ப்பிை ார்கள் . அந்நபர் அபூராபிஃ இடம் 'அந்த 
ஸகாத்திலிருந்து உங்களுக்கும் கினடக்கும் லபாருட்டு நீங்களும் 
என்னு டன் பயண ியுங்கள் ' என்று கூை ிை ார். 'இல்னல , நான் 
நபியவர்களிடம் லசன்று ககட்கும் வனர நான் வரமாட்கடன் '  என்று 
அபூராபிஃ கூைிவிட்டு நபியவர்களிடம் லசன்று ககட்டார்கள். அதற்கு 
நபியவர்கள் "எங்களுக்கு ஸகாத் ஹலாலாக மாட்டாது, ஒரு 
சமூகத்திடமிருந்து உரினம இடப்பட்டவர்களும் அச்சமூகத்னதச் 
சார்ந்தவர்ககள" என்று கூைிைார்கள்.(2) 

 
6. ஆயிோ (ரலி) அவர்கள் கூைியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ஒதுக்கித் தந்த ஃபய்உ )கபாரின்ைி 
க ின ட க் கு ம் ( ல ச ல் வ த் த ில ிரு ந் து  த ம க் கு  ந ப ி (ஸ ல் ) 
அவர்களிடமிருந்து வரகவண்டிய வாரிசுப் பங்னகக் லகாடுக்கும்படி 
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிடம் ககட்டு ஃபாத்திமா(ரலி) ஆளனுப்பிைார். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் மதீைாவ ில் தர்மமாக வ ிட்டுச் லசன்ை 
நிலத்னதயும் "ஃபதக்" பிரகதசத்திலிருந்த நிலத்னதயும் னகபரில் 
கினடத்த ஐந்திலலாரு பகுதி  நிதியில் மீதமாைனதயும் அவர் 
ககட்டார். அதற்கு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் , அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்கள், "(நபிமார்களாை) எங்கள் லசாத்துகளுக்கு வாரிசாக 
யாரும் வரமுடியாது. நாங்கள் விட்டுச் லசல்வலதல்லாம் தர்மம் 
தான்"  என்று லசான்ைார்கள் ; கமலும், முஹம்மதின் குடும்பத்தார் 
உண் பலதல்லாம் இந்தச் லசல்வத்தில ிருந்து தான் ; அதாவது 

                                                           
1 . முஸ்லிம் 2408. 
2 . திர்மிதீ 657. இந்நபிலமாழி "ஹஸன் ஸஹீஹ்" எனும் தரத்திலுள்ளதாக் கூைியுள்ளார்கள். 
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அல்லாஹ்வின் லசல்வத்திலிருந்து தான். அதில் தங்கள் உணவுச் 
லசலனவ வ ிட அத ிகமாக எடுத்துக் லகாள்ள அவர்களு க்கு 
உரினமயில்னல என்றும் கூைிைார்கள்.(1) 

இமாம் இப்னுல் னகய்யிம் (ரஹ் ) கூறுகின்ைார்கள் : நபி (ஸல் ) 
அவர்களின் குடும்பத்திற்குத் தைிச்சிைப்புக்கள் பல உள்ளை. ஸகாத் 
லபை முடியாலதன்பதும், நபி (ஸல்) அவர்களின் லசாத்துகளுக்கு 
வ ா ரி ச ா க  வ ரமு டி ய ாது  எ ன் பது ம்  அ ச் ச ிை ப் பு க் க ள ில் 
உள்ளனவயாகும்.(2) 

 

7. அப்துல் முத்தலிப் பின் ரபீஆ பின் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) அவர்கள் 
கூை ியதாவது : (என் தந்னத) ரபீஆ  பின்  அல்ஹ ாரிஸ்  (ரல ி) 
அவர்களும் (என் பாட்டைாரின் சககாதரர்) அப்பாஸ் பின் அப்தில் 
முத்தலிப் (ரலி) அவர்களும் (ஓரிடத்தில்) ஒன்றுகூடி, (என்னையும் 
ஃபள் ல்  ப ின்  அ ப்ப ான ஸ யு ம்  சுட் டி க்  க ாட் டி ) "இ வ் வ ிரு 
இனளஞர்கனளயும் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் 
அனு ப்பி, அவ்வ ிருவன ரயும் இந்தத் ஸ காத் லபாருட்கனள 
வசூலிக்கும் லபாறுப்பில் அமர்த்துமாறு ககட்கச் லசால்கவாம். 
(இந்நபிலமாழியின் லதாடரில்)…..  "ஸகாத் லபாருள் முஹம்மதுக்கும் 
மு ஹ ம்மத ின்  குடும்பத்தாரு க்கும் ஹ லால ாக ம ாட்டாது . 
(ஏலைை ில் ,) அனவ மக்கள ின்  (லசல்வத்த ில ிரு ந்து  வரும் ) 
அழுக்குகள்தாம்'' என்று கூைிைார்கள்(3) 

கேஹுல் இஸ்லாம் இப்னு னதமியா(ரஹ் ) கூறுகின்ைார்கள் : 

அப்பாஸ் (ரலி), ஹாரிஸ் இப்னு அப்தில் முத்தலிப் ஆகிகயாரின் 
சந்ததியிைர் அனைவரும் நபி (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்திைகர. 
அவர்களுக்கும் ஸகாத் ஹலாலாக மாட்டாது என்பனத நபியவர்கள் 
லதளிவு படுத்தியுள்ளார்கள். 

முத்தலிபின் சந்ததியிைர் அனைவரும் நபி (ஸல் ) அவர்களின் 
குடும்பத்திைகர என்று கூறுகவார் பின்வரும் நபிலமாழினய 
கமற்ககாள் காட்டுகின்ைைர் :  

                                                           
1 . புஹாரி 3711,3712, முஸ்லிம் 1759. 
2 . ஜிலாஉல் அப்ஃஹாம் பக் 328. 
3 . முஸ்லிம் 1072. 
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8. ஜுனபர் பின் முத்இம் (ரலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நானும் 
உஸ்மான் பின் அஃப்பான் (ரலி) அவர்களும் அல்லாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல்) அவர்களிடம் லசன்று, அல்லாஹ்வின் தூதகர! முத்தலிபின் 
சந்தத ிய ிை ர்க்கு  (கபாரில்  க ின டக்கும் ) ஐந்த ிலல ாரு  பகுத ி 
 நிதியிலிருந்து லகாடுத்தீர்கள் ; எங்களுக்குக் லகாடுக்காமல் விட்டு 
விட்டீர்கள். நாங்களும் அவர்களும் உங்களுடன் ஒகர மாதிரியாை 
உ ைவு மு ன ை  உன டயவ ர்கள்  த ாகம ? என் று  ககட் கட ாம் . 
 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "முத்தலிபின் சந்ததியிைரும் 
ஹாேிமின் சந்ததியிைரும் ஒருவர் தாம்" என்று கூைிைார்கள். பனூ 
அப்தி ேம்ஸ் கினளயாருக்கும் பனூ நவ்ஃபல் கினளயாருக்கும் நபி 
(ஸ ல் ) அவ ர்கள்  ஐந்த ிலல ாரு  பகுத ி  ந ித ிய ில ிரு ந்து  பங்கு 
தரவில்னல என்று ஜுனபர் (ரலி) அவர்கள் கூைிைார்கள். (1) 

மற்கைார் அைிவிப்பில் : "நாங்களும் முத்தலிபின் சந்ததியிைரும் 
அைியானமக் காலத்திகலா இஸ்லாத்திகலா பிரிய மாட்கடாம். 
நாங்களும் அவர்களும் ஒருவர் தாம் " என்று கூைிவிட்டு தைது 
விரல்கனளக் ககார்த்துக் காட்டிைார்கள். (2) 

 

அஹ்லுல் பைத்தின் சிறப்புக்கள் : 

அஹ்லுல் னபத் பற்ைி பல விதமாை சிைப்புக்கள் அல்குர்ஆைிலும் 
நபிலமாழிகளிலும் இடம்லபற்றுள்ளை. 

அல்குர்ஆைிலிருந்து : 

1. இனைவன் கூறுகின்ைான் : இவ்வடீ்டிைராகிய உங்கனள விட்டு 
அசுத்தத்னத நீக்கவும், உங்கனள முழுனமயாகப் பரிசுத்தப்படுத்தவுகம 
அல்லாஹ் நாடுகிைான். (அஹ்ஸாப் 33). 

கேஹுல் இஸ்லாம் இப்னு னதமியா(ரஹ் ) கூறுகின்ைார்கள் : 
நபியவர்களின் குடும்பத்னத விட்டு அசுத்தத்னத நீக்கவும், அவர்கனள 

                                                           
1 . புஹாரி 3140. 
2 . அபூ தாவூத் 2980. இதன் அைிவிப்பாளர் வரினச ஸஹீஹ் எனும் தரத்திலுள்ளதாக அல்பாை ீ

(ரஹ்) ஸஹீஹ் ஸுைன்அப ீதாவூத் என்ை நூலில் குைிப்பிட்டுள்ளார்கள் 2/577 (2582). 
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முழுனமயாகப் பரிசுத்தப்படுத்தவுகம நாடுகிைான்  என்பனத 
அல்லாஹ் லதளிவுபடுத்திய கபாது நபியவர்கள் தைது குடும்பத்தில் 
மிக லநருக்கமாை, மிகவும் சிைப்புக்குரியவர்கனள அனழத்தார்கள். 
அவ ர்கள்  ய ாலரை ில் , அ லீ  (ரல ி), ப ாத்த ிம ா (ரல ி) , சுவ ை 
வாலிபர்களின் இரு தனலவர்களாை ஹஸன் (ரலி), ஹுனஸன் 
(ரலி) ஆகிகயாராவர். அல்லாஹ் அவர்களுக்கு பரிசுத்தப்படுத்தல், 
நபியவர்கள ின் பரிபூரண பிரார்த்தனை ஆகிய இரண்னடயும் 
ஒருகசரக் லகாடுத்துள்ளான். இதில ிருந்து, அவர்கனள விட்டு 
அ சு த் த த் ன த  நீ க் கு வ து ம் , அ வ ர்கன ள  மு ழு ன ம ய ாக ப் 
பரிசுத்தப்படுத்துவதும், அவர்களுனடய எவ்வித முயற்சியுமின்ைி, 
அல்லாஹ்  அவர்களுக்கு பரிபூரண மாக வழங்க வ ிரும்பிய 
அருட்லகானடயாகவும், அவைிடமிருந்து வந்த கருனண மற்றும் 
சிைப்பாகவும் உள்ளலதன்பனத நாம் புரிந்து லகாள்ளலாம்.(1)  

(கேஹுல் இஸ்லாம் இப்னு னதமியா(ரஹ்)) அவர்கள் ஸஹீஹ் 
முஸ்லிமில் இடம்லபற்றுள்ள பின்வரும் நபிலமாழினயகய சுட்டிக் 
காட்டுகின்ைார்கள் : 

ஆயிோ (ரலி) அவர்கள் கூைியதாவது: "ஒரு நாள் கானலயில் நபி 
(ஸல்) அவர்கள் ஒட்டகச் கசணத்தின் உருவம் லபாைிக்கப்பட்ட 
கறுப்பு நிை கம்பளிப் கபார்னவ அணிந்து லகாண்டு புைப்பட்டார்கள். 
அப்கபாது (அவர்களுனடய கபரர்) ஹசன் பின் அலீ (ரலி) அவர்கள் 
வந்தார்கள். உடகை நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹசன் (ரலி) அவர்கனள 
(தமது கபார்னவக்குள்) நுனழத்துக் லகாண்டார்கள்; பிைகு ஹுனசன் 
(ரலி) அவர்கள் வந்தகபாது அவர்களும் (கபார்னவக்குள்) நபி (ஸல்) 
அவர்களுடன் நுனழந்து லகாண்டார்கள் ; பிைகு (மகள்) ஃபாத்திமா 
(ரல ி) அவர்கள் வந்தகபாது , அவர்கனளயும் (கபார்னவக்குள்) 
நுனழத்துக் லகாண்டார்கள். பிைகு (மருமகன்) அலீ (ரலி) அவர்கள் 
வந்தகபாது அவர்கனளயும் கபார்னவக்குள் நுனழத்துக்லகாண்டார்கள். 
ப ிை கு , "இ வ் வ ீட் ட ாராக ிய  உ ங் கன ள வ ிட் டு  அ சுத் த த்ன த 
நீக்கவும், உங்கனள முழுனமயாகப் பரிசுத் தப்படுத்தவுகம அல்லாஹ் 
விரும்புகிைான் '' எனும் இனைவசைத்னத ஓதிக்காட்டிைார்கள் ."(2) 

                                                           
1 . ஜாமிஉல் மஸாஇல் 3/75,76. 
2 . முஸ்லிம் 2424. 
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கமலும் இப்னு  னதம ியா (ரஹ் ) கூறுகின்ைார்கள் : மக்கள ின் 
(லசல்வ த்த ில ிரு ந்து  வரு ம் ) அழு க்கு கள ாக ிய  ஸ காத்ன த 
அவர்களுக்குத் தனடலசய்திருப்பதும் அவர்கனள முழுனமயாகப் 
பரிசுத்தப்படுத்துவதில் உள்ளதாயிருக்கலாம்.(1) 

 

2. இனைவன் கூறுகின்ைான் :  உமக்கு விளக்கம் வந்த பின் இது 
குை ித்து  உம்ம ிடம்  யாகரனு ம் வ ிதண் டாவ ாதம் லசய்தால் 
"வாருங்கள்! எங்கள் பிள்னளகனளயும், உங்கள் பிள்னளகனளயும், 

எங்கள் லபண்கனளயும் , உங்கள் லபண்கனளயும் அனழப்கபாம். 
ந ாங் களு ம்  வ ரு க ிகை ாம் . நீங் களு ம்  வ ாரு ங்கள் ! ப ின் ை ர் 
இனைவைிடம் இனைஞ்சி லபாய்யர்கள் மீது அல்லாஹ் வின் 
சாபத்னதக் ககட்கபாம் '' எைக் கூறுவரீாக! (ஆலு இம்ரான் 61). 
கமற்கண்ட வசைம் இைங்கிய கபாது நபி (ஸல்) அவர்கள் அலீ 
(ரலி), ஃபாத்திமா (ரலி), ஹசன் (ரலி), ஹுனசன் (ரலி) ஆகிகயானர 
அனழத்து, "இனைவா, இவர்கள்தான் என்னுனடய குடும்பத்திைர் 
என்ைார்கள்".(2) 

மக்கா லவற்ை ிக்கு ப்ப ின்  ஹ ிஜ்ரி 9 அல்லது  10ல்  நஜ் ரான் 
பகுதியிலிருந்து ஒரு கூட்டம் வந்த கபாகத இந்த சாபமிட்டுக் 
லகாள்வதற்காை அனழப்பு விடுக்கப்பட்டது. கமற்கண்ட நால்வனரயும் 
ஒரு கபார்னவக்குள் நபி (ஸல்) அவர்கள் கபார்த்திய நபிலமாழினயப் 
கபான்கை இவ்வசைமும் அவர்களுக்கினடகய உள்ள லநருங்கிய 
லதாடர்னப லவளிக்காட்டுகின்ைது. (3) 

சாபமிட்டுக் லகாள்வது பற்ைிய நபிலமாழினய சில அைிஞர்கள் 
அஹ்லுல் னபத்திைரின் சிைப்புக்களில் கசர்த்துள்ளைர். கமற்கண்ட 
நபிலமாழினயப் பற்ைி ஸமஹ்ேரீ என்ை அைிஞர் கபார்னவக்குள் நபி 
(ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தவர்களின் சிைப்பிற்கு இதனைவிட 
வலுவாை அதாரம் கினடயாது. (4) 

 

                                                           
1 . மின்ஹாஜுஸ் ஸுன்ைா 7/81. 
2 . முஸ்லிம் 2404. 
3 . மின்ஹாஜுஸ் ஸுன்ைா 4/13. 
4 . அல் கஷ்ோப் 1/566. 
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3. இனைவன் கூறுகின்ைான் : "இவ்வுலக வாழ்னவயும் , இதன் 
அலங்காரத்னதயும் நீங்கள் விரும்பிைால் வாருங்கள்! உங்களுக்கு 
வசதியளித்து அழகிய முனையில் உங்கனள விடுவித்து விடுகிகைன்'' 

என்று நபிகய (முஹம்மகத!) உமது மனைவியரிடம் கூறுவரீாக!. 
 நீங்கள்  அல்ல ாஹ் னவயும் , அவைது தூ தன ரயும் , மறுனம 
வாழ்னவயும் விரும்பிைால் உங்களில் நன்னம லசய்கவாருக்கு 
அல்லாஹ் மகத்தாை கூலினயத் தயாரித்துள்ளான். (அஹ்ஸாப் 
28,29). 

கமற்கண்ட வசைங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களின் மனைவியரின் 
ச ிை ப்ன ப எடுத்துக் கூ றுக ின் ைது . அவ ர்களு க்கு  இவ்வுலக 
வாழ்னவயும், இதன் அலங்காரத்னதயும் அல்லது அல்லாஹ்னவயும், 

அவைது தூதனரயும் , மறுனம வாழ்னவயும் லதரிவு லசய்யும்படி 
விருப்பம் லகாடுக்கப்பட்டது. அவர்கள் அல்லாஹ்னவயும், அவைது 
தூதனரயும், மறுனம வாழ்னவயும் கதர்வு லசய்தார்கள். அல்லாஹ் 
அவர்கனளப் லபாருந்திக் லகாள்வாைாக.   

 

4. பின்வரும் வசைமும் அம்மனைவியரின் சிைப்னப எடுத்துக் 
கூறுகின்ைது. இனைவன் கூறுகின்ைான் : நம்பிக்னக லகாண்கடாருக்கு 
தங்கனள வ ிட இந்த நபி (முஹ ம்மத்) தான் முன்னுரினம 
லபற்ைவர். அவரது மனைவ ியர் அவர்களுக்கு அன்னையர். 
(அஹ்ஸாப் 06).  அவர்கனள முஃமின்களுக்கு அன்னையலரை 
வர்ணித்துள்ளான். 

 

ஸுன்ைாவிலிருந்து  : 

1. வாஸிலா பின் அஸ்கஃ (ரலி) அவர்கள் அைிவிக்கின்ைார்கள், நபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூைிைார்கள்: அல்லாஹ் , இஸ்மாயீல் (அனல) 
அ வ ர்க ள ின்  வ ழ ித் க த ான் ை ல் கள ில்  "க ிை ாை ா '(1)ன வ த் 
கத ர்ந்லதடு த்த ான் ; "க ிை ாை ா 'வ ின்  வ ழ ித் கத ான் ைல் கள ில் 

                                                           
1 . கிைாைா நபி (ஸல்) அவர்களின் தந்னத வழியில் 14வது பாட்டைாராவார் 
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குனைேி(1)யனரத் கதர்ந்லதடுத்தான் . குனைேியரிலிருந்து பனூ 
ஹ ாே ிம் (2) குலத்தானரத் கதர்ந்லதடுத்தான் . பனூ  ஹ ாே ிம் 
குலத்தாரிலிருந்து என்னைத் கதர்ந்லதடுத்தான்.(3) 

 

அரபு சமூகத்தில் குனைேிகள் சிைந்தவர்கள். குனைேிகளில் பனூ 
ஹாேிம் குலத்தார் சிைந்தவர்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் பனூ 
ஹாேிம் குலத்தாரில் சிைந்தவர்கள். தைிப்பட்ட ரீதியிலும் வம்ச 
ரீதியிலும் நபி (ஸல்) அவர்ககள பனடப்பிைங்களில் சிைந்தவர்கள். 
அரபு சமூகம், பின் குனைேிகள், பின் பனூ ஹாேிம் குலத்தார் 
சிைந்தவர்கள் என்பது நபி (ஸல்) அவர்கள் அக்குடும்பத்தில் 
வந்தார்கள் என்ை காரணத்திைாலல்ல. மாைாக அடிப்பனடயிகலகய 
அவர்கள் சிைந்தவர்கள்தாம். அதைால் தைிப்பட்ட ரீதியிலும் வம்ச 
ரீத ிய ிலு ம்  நப ி (ஸ ல் ) அ வ ர்ககள  ச ிை ந்தவ ர்கள்  என் பது 
நிரூபணமாகின்ைது. (4) 

 

2. அப்பாஸ் (ரலி) கூறுகின்ைார்கள் : நபி (ஸல்) அவர்கனளப் பற்ைி 
மக்கள் கபசிக் லகாண்ட லசய்தி அவர்களுக்கு எட்டியது. உடகை 
மிம்பருக்கு ஏைி "நான் யார்?" என்று ககட்டார்கள். அதற்கு மக்கள் 
"நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர்" என்ைைர். அப்கபாது நபியவர்கள் 
பின்வருமாறு கூைிைார்கள் :  "நான் அப்துல் முத்தலிபின் மகைாகிய 
அ ப் து ல் ல ாஹ் வ ின்  ம கன்  மு ஹ ம் ம த் . அ ல் ல ாஹ் , 
பனடப்பிைங்கனளப் பனடத்து அவை ின்  சிைந்த பனடப்பில் 
என்னையும் ஆக்கினவத்தான். அவர்கனள இரு பிரிவுகளாகப் பிரித்து 
அதில் சிைந்த பிரிவில் என்னை ஆக்கினவத்தான். ககாத்திரங்கனளப் 
பனடத்து அதில் சிைந்த ககாத்திரத்தில் என்னை ஆக்கினவத்தான். 
அவர்கனளப் பல குடும்பங்களாகப் அனமத்து என்னை அவர்களில் 

                                                           
1 . குனைஷ் நபி (ஸல்) அவர்களின் தந்னத வழியில் 11வது பாட்டைாராை பிஹ்ர் என்பவரின் 

புனைப்லபயராகும். 13வது பாட்டைாராை நழ்ர் பின் கிைாைா என்பவரின் புனைப்லபயர் என்றும் 
கூைப்படுகின்ைது. 

2 . ஹாேிம் நபி (ஸல்) அவர்களின் தந்னத வழியில் 3வது பாட்டைாராவார் 
3 . முஸ்லிம் 2276. 
4 . இக்திழாஉஸ் ஸிராதில் முஸ்தகீம் 1/419,420. 
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சிைந்த குடும்பத்தில் ஆக்கினவத்தான். நான் உங்களில் குடும்ப 
ரீதியிலும் தைிப்பட்ட ரீதியிலும் சிைந்தவைாகவுள்களன்." (1) 

 

3. அபூஹுனமத் அஸ்ஸாஇதீ (ரலி) அவர்கள் கூைியதாவது: நாங்கள் 
(நபி (ஸல்) அவர்கள ிடம்), அல்லாஹ் வின் தூதகர! நாங்கள் 
உங்கள்மீது எப்படி ஸலவாத் கூை கவண்டும்? என்று ககட்கடாம். 
அதற்கு அவர்கள் , அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மதின் 
வஅலா அஸ்வாஜிஹி, வதுர்ரியத்திஹி, கமா ஸல்லய்த்த அலா 
ஆ ல ி இ ப்ராஹீ ம் , வ  பாரிக் அல ா மு ஹ ம்மத ின்  வஅல ா 
அஸ்வாஜிஹி வதுர்ரியத்திஹி, கமா பாரக்த அலா ஆலி இப்ராஹீம். 
இன்ைக்க ஹமீதுன் மஜதீ் என்று கூறுங்கள் என்ைார்கள். (2) 

(லபாருள் : இனைவ ா! இ ப்ராஹீ ம்  (அனல ) அவ ர்களு னடய 
குடும்பத்தாருக்கு நீ கருனண புரிந்தனதப் கபான்று முஹம்மத் 
(ஸல்) அவர்களுக்கும் அவர்களுனடய துனணவியர் மற்றும் 
சந்ததியிைருக்கும் நீ கருனண புரிவாயாக! இப்ராஹீம் (அனல) 
அவர்களுனடய குடும்பத்தாருக்கு நீ சுபிட்சம் வழங்கியனதப் கபான்று 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கும் அவர்களுனடய துனணவியர் 
மற்றும் சந்ததியிைருக்கும் நீ சுபிட்சம் வழங்குவாயாக! நிச்சயமாக நீ 
புகழுக்குரியவனும் லபருனமக்குரியவனும் ஆவாய்.) 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுனடய குடும்பத்திைர் மீது ஸலவாத்தும் 
ஸலாமும் லசால்வது ஏனைய குடும்பங்கனளக்காை இவர்கள் 
சிைந்தவர்கள் என்பனதகய எடுத்துக் காட்டுகின்ைது.  
 
4. குனதர் என்ை இடத்திலுள்ள நீர்நினலயருகக நபியவர்கள் லசய்த 
உபகதசமும் அஹ் லுல் னபத்தின் சிைப்னப எடுத்துக் கூறும் 
நபிலமாழியாகும். இதுபற்ைி ஏற்கைகவ கூைப்பட்டு விட்டது.  
 

அஹ்லுல் பைத்தின் உரிபைகள் : 

                                                           
1 . முஸ்ைத் அஹ்மத் 3/307 )1788( 

2 . புஹாரி 3369, முஸ்லிம் 407. 
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இஸ்லாமிய சமூகத்தில் யாருக்குமில்லாத, ஏனைகயானர விட 
தைித்து நிற்ககூடிய சில உரினமகளும் சிைப்புக்களும் நபி (ஸல்) 
அவர்களுனடய குடும்பத்திைருக்கு உள்ளை என்பதில் எவ்வித 
ஐயமு ம ில்னல . நப ி (ஸ ல் ) அவர்கனள வ ிசுவாச ித்ததுடன் 
அவர்களுக்கு லநருக்கமாகவும் இருப்பதால்தான் இவ்வாைாை 
உரினமகளும் சிைப்புக்களும் அவர்களுக்குக் கினடத்துள்ளை. 
அஹ் லுஸ்ஸுன்ைா வல்ஜமாஅத்திைர் கரிசனண எடுக்கும் 
விடயங்களில் இவ்விடயமும் ஒன்ைாகத் திகழ்கின்ைது. அதுபற்ைி பல 
நூல்களும் எழுதியுள்ளைர். (1) 

1. ''என்னுனடய குடும்ப விடயத்தில் உங்களுக்கு அல்லாஹ்னவ 
ந ினைவூட்டுகின் கைன் ''.(2) என்ை நபி (ஸ ல் ) அவர்களு னடய 
உபகதசத்திற்கனமய அவர்கனள கநசிப்பது, மதிப்பது, கசர்ந்து 
நடப்பது அவர்களுக்குரிய உரினமயாகும். அஹ்லுஸ்ஸுன்ைா 
வல்ஜமாஅத்திைர் அஹ்லுல் னபத்திைனர அவர்களுனடய தரத்திற்கு 
கமல் உயர்த்த மாட்டார்கள் . மாைாக அலீ (ரல ி) அவர்கனள 
அப்துல்லாஹ் பின் ஸபஃ என்ைவன் இனைவைின் தரத்திற்குயர்த்தி 
"நீங்கள்தான் அல்லாஹ் " என்று கூைியனதப் கபான்று அஹ்லுல் 
னபத்திைர் விடயத்தில் அளவு கடந்து லசல்பவர்கனள விட்டும் 
இவர்கள் ஒதுங்கித்தான் இருப்பார்கள்.  

குர்துபீ (ரஹ்) கூறுகின்ைார்கள் : கமற்கண்ட நபியவர்களுனடய 
உபகதசமு ம் , மகத்தாை  உறுத ிம ாைமு ம் , அவ ர்களு னடய 
குடும்பத்திைனர கண்ணியப்படுத்தி, அவர்களுக்கு நலவு லசய்வதும், 
அவர்கனள கநசிப்பதும் கடனம என்பதனைகய உணர்த்துகின்ைது. 
அதுவும்  யாருக்கும் விட்டுவிட எவ்விதச் சலுனகயுமற்ை ஒரு 
கடனமயாக உள்ளது. (3)  

நபியவர்களுனடய இவ்வுபகதசத்திற்கு முதலில் கட்டுப்பட்டவர்கள் 
ஸஹாபாக்களாகும். அவர்களிலும் அபூபக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி) 
ஆகிகயாகர முன்ைினலயிலுள்ளைர். இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் 

                                                           
1 . "கேஹுல் இஸ்லாம் இப்னு னதமியா(ரஹ்)விடத்தில் அஹ்லுல் னபத்" என்ை நூலிலிருந்து. 

ஆசிரியர் உமர் அல்கர்மூசீ பக் 188  
2 . முஸ்லிம் 2408. 
3 . அல்முப்ஃஹிம் 6/304. 
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அைிவிக்கிைார்கள். அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூைிைார்கள்: முஹம்மத் 
(ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்தார் விடயத்தில் கவைமாக நடந்து 
லகாள்ளுங்கள். (அவர்கனளப் பாதுகாத்து வாருங்கள். அவர்களுக்குத் 
து ன் பம்  த ரா தீ ர்கள் .) (1) அ த ாவ து  அ வ ர்கள்  வ ிட ய த் த ில் 
நபியவர்களுனடய உபகதசத்னதக் கனடபிடியுங்கள். அவர்களுக்கு 
கநாவினை லசய்யாதீர்கள். துன்பமினழக்காதீர்கள். (2) 
கமலும் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் கூைிைார்கள்: என் உயிர் எவன் 
னகவசம் உள்ளகதா அவன் மீது சத்தியமாக! என் உைவிைர்களின் 
உைனவப் கபண ி (அவர்களுடன் நல்ல முனையில் ) நடந்து 
லகாள்வனத விட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுனடய 
உைவிைர்ககள எைக்கு மிகவும் பிரியமாைவர்கள். (3) 
உ ம ர் (ரல ி) அ வ ர்கள்  நன் லக ான ட கள்  வ ழங் கு ம்  கப ாது 
ந ப ிய வ ர் க ளு ன ட ய  உ ை வ ிை ர் க ன ள க ய  ச ிை ப் ப ித் து 
முன்ைினலப்படுத்தக் கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். மக்களுக்கு 
வழங்கும் அரச நன்லகானடக்காக அவர்கள ின் லபயர்கனளப் 
பதியும்கபாது, "உங்களிலிருந்து ஆரம்பிப்கபாகம " என்று மக்கள் 
கூைிைர். அதற்கு உமர் (ரலி) அவர்கள் "இல்னல, நபியவர்களுனடய 
உைவிைர்களிலிருந்கத ஆரம்பியுங்கள். அல்லாஹ் உமனர எங்கு 
னவத்துள்ளாகைா அந்த இடத்திகலகய னவத்துவிடுங்கள்." அத்துடன் 
ஹ ாே ிம ின் சந்ததிய ிைரிடமிருந்து ஆரம்பித்து முத்தல ிபின் 
சந்ததியிைனரயும் அவர்களுடன் இனணத்துக் லகாண்டார்கள். (4) 
 

2. அவர்கள் மீது ஸலவாத் லசால்லுதல் : கேஹுல் இஸ்லாம் 
இப்னு னதமியா(ரஹ் ) அவர்கள் கூைிைார்கள்: நபியவர்களுனடய 
உைவிைர்களுக்கு நாம் கபண கவண்டிய பல உரினமகள் உள்ளை. 
ஏலைைில் அல்லாஹ் (கபாரில் கினடக்கும்) ஐந்திலலாரு பகுதி, 
வரிப்பணம் என்பவற்ைில் அவர்களுக்கு ஒரு பங்னக னவத்துள்ளான். 
நபியவர்கள் மீது ஸலவாத் லசால்லுவதுடன் கசர்த்து இவர்கள் மீதும் 
ஸ லவ ாத் லசால்ல ப் பண ித்துள்ள ான் . நப ியவ ர்களு னடய 
உைவிைர்கள் மீது ஸலவாத் லசால்லுவதாைது, முஸ்லிம்களிடம் 

                                                           
1 . புஹாரி 3713. 
2 . பத்ஹுல் பாரீ 7/79. 
3 . புஹாரி 3712, முஸ்லிம் 1759. 
4 . மின்ஹாஜுஸ் ஸுன்ைா 6/33, தாரீகுத் தபரீ 2/570. 



08 
 

அவர்களுக்கிருக்கும் உரினமயாகவும், இதன் காரணத்திைால் 
அம்மு ஸ் ல ிம்களுக்கு அல்லாஹ் வ ின்  அருனளப் லபற்றுக் 
லகாடுப்பதாகவும் உள்ளது. (1) 

இனைவன் கூறுகின்ைான் : "அல்லாஹ்வும் வாைவர்களும் இந்த 
நபிக்கு ஸலவாத் லசால்கின்ைைர். நம்பிக்னக லகாண்கடாகர! 
நீ ங் க ளு ம்  அ வ ரு க் க ா க  ஸ ல வ ா த்  ல ச ா ல் லு ங் க ள் ! 
ஸலாமும்கூறுங்கள்". (அஹ்ஸாப் 56). 

3. கமற்கூைியது கபால் அல்லாஹ் (கபாரில் கினடக்கும்) ஐந்திலலாரு 
பகுத ி, (கபாரின்ை ிக் க ின டக்கும் ) வரிப்பண ம் என்பவற்ை ில் 
அவர்களுக்கு ஒரு பங்னக னவத்துள்ளான். அல்லாஹ் கூறுகின்ைான் 
: "கபார்க்களத்தில் எதிரிகளிடம் னகப்பற்றும் லபாருட்களில் ஐந்தில் 
ஒரு  பாகம்  அ ல் ல ாஹ் வு க்கும் , இத்தூ தரு க்கும் , (அ வ ரது ) 
உ ை வ ிை ரு க்கு ம் , அ ை ான த களு க்கு ம் , ஏ ன ழ களு க்கு ம் , 

வழிப்கபாக்கர்களுக்கும் உரியது என்பனத அைிந்து லகாள்ளுங்கள்". 
(அன்பால் 41). கமலும் கூறுகின்ைான் : "பல்கவறு ஊராரிடமிருந்து 
எனத தைது தூதர் னகப்பற்றுமாறு அல்லாஹ் லசய்தாகைா அது 
அ ல் ல ாஹ் வு க்கு ம் , இ த் தூ த ரு க்கு ம் , உ ை வ ிை ரு க்கு ம் , 

அைானதகளுக்கும், ஏனழகளுக்கும், வழிப்கபாக்கர்களுக்கும்  உரியது." 
(அல்ஹஷ்ர் 41).  

இவர்கனளப் பரிசுத்தப் படுத்தும் கநாக்கில் ஸகாத்னதத் தனடலசய்த 
அல்லாஹ் அதற்குப் பதிலாக (கபாரில் கினடக்கும்) ஐந்திலலாரு 
பகுதினயயும் நபியவர்களுக்கு வாழ்வாதாரம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 
(யுத்தம ின்ை ிக் க ினடக்கும் ) வரிப்பண த்னதயும் ஏற்படுத்த ிக் 
லகாடுத்துள்ளான்.  நபியவர்கள் கூைிைார்கள் : "மறுனமக்கினடயில் 
அல்லாஹ்வுக்கு எந்த இனணயும் ஏற்படுத்தாமல் அவன் மாத்திரம் 
வணங்கப்படுவதற்காக வானளக் லகாடுத்து அனுப்பப்பட்டுள்களன். 
)கபாரில் கினடக்கும் லபாருள்களில ிருந்து எைக்குக் கினடக்க 
கவண்டிய( என்னுனடய லசல்வம் என் ஈட்டியின் நிழலுக்குக் கீகழ 
உள்ளது . என்  கட்டனளக்கு மாறு  லசய்பவர் மீது  பண ிவும் 
சிறுனமயும் விதியாக்கப்பட்டுள்ளது. யார் மற்கைார் சமூகத்திற்கு 
ஒப்பாகிைாகரா அவரும் அக்கூட்டத்னதச் கசர்ந்தவராவார். (2) 

                                                           
1 . மஜ்மூஃ பதாவா 3/407, மின்ஹாஜுஸ் ஸுன்ைா 6/606. 
2 . முஸ்ைத் அஹ்மத் 9/ 478 )5667( . 
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புகழன ை த்தும்  அ க ில த்தான ரப் பன டத்து ப் பரிபால ிக்கு ம் 
அல்லாஹ்வுக்கக. சாந்தியும் சமாதாைமும் இனைத்தூதர் (ஸல் ) 
அவர்கள் மீதும், அவர்கள் குடும்பத்திைர் கதாழர்கள் அனைவர் மீதும் 
உண்டாவதாக. 


