
தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட 

90 நபித ொழிகள் 

பகுேி - 5 

1438 - 2017 

  அறிவிப்பாளர் பற்றி சிறுகுறிப்பு 
  சிறு விளக்கங்களுடன் 

 

தேொகுப்பு  

கலொநிேி முஹம் த் முர்ேழொ ஆஇஷ் 

 

ே ிழில் 

எம். அஹ் த் (அப்பொஸி) 

தபொட்டி ஏற்பொடு 

ரப்வொ இஸ்லொ ிய அழழப்பு நிழலயம்- ரியொத் 

சவூேி அதரபியொ 



1 தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட90 நபித ாழிகள் 

 

 مختارات من السنة

 ين حديثاجم الرواة والفوائد العلمية لتسعمع ترا

 الجزء الخامس

 

 مرتضى بن عائش محمد الدكتور/ محمدتأليف : 

 

 أحمد بن محمد  أبو عبد الرحمن ترجمة :

 

 

 اإلشراف والمتابعة

 وتوعية الجالياتقسم الدعوة 

 المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات في الربوة, الرياض

 بالمملكة العربية السعودية

 



2 தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட90 நபித ாழிகள் 

 

தபொருளடக்கம் 

இல தபொருளடக்கம் பக்கம் 
01 தபாருளடக்கம் 2 
02 முன்னுரை 8 

03 
ஹலாலான சம்பாத்ேயத்ேிலிருந்து ேர் ம் 
தசய்ேல் 

12 

04 சுவனம் தசல்லும் வழி இலகுவானது 15 
05 உழ்ஹிய்யாவில் நபிவழி 17 
06 இ ார  எவ்வாறு பின் துயர்வது? 19 

07 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

அளவற்ற அருளாலனும் நிகைற்ற அன்புரடதயானு ாகிய 
அல்லாஹ்வின் ேிருப்தபயைால் 

முன்னுழர 

அகிலத்ோரைப் பரடத்துப் பரிபாலிக்கும் ஏக நாயன் 
அல்லாஹ்வுக்தக எல்லாப்புகழும். இறுேிமுடிவு இரறயச்சம் 
உள்தளாருக்தக. சாந்ேியும் ச ாோனமும் நபி ார்கள் 
ைஸூல் ார்கள் அரனவருக்கும் ேரலவைான முஹம் த் (ஸல்) 
அவர்கள்  ீதும், அவர்களின் கிரளயார்கள், தோழர்கள்  ற்றும் 
 றுர  வரை அவர்கரளத் துயரும் அரனவர்  ீதும் 
உண்டாவோக. 

இஸ்லாத்ேில் ஸுன்னாவுக்கு  ாதபரும் முக்கியத்துவம் உள்ளது. 
ஏதனனில் குர்ஆனுக்குப் பிறகு இஸ்லாத்ேின் பிைோன 
மூலாோைம் இந்ே ஸுன்னாோன். எனதவ இேில் அேிக கரிசரன 
எடுப்பது முஸ்லிம்களுக்கு அவசிய ாகும். 

அேனால் அல்லாஹ்வின் உேவியுடன் அடிப்பரடக் தகாள்ரக, 
சட்டேிட்டங்கள், பண்பாடுகள் சம்பந்ேப்பட்ட சில நபித ாழிகரளத் 
தேரிவு தசய்ய முயற்சித்துள்ளதுடன், அவற்றில் ஒவ்தவாரு 
நபித ாழியுடனும் சம்பந்ேப்படும்  ார்க்க சட்டேிட்டங்கரளயும் 
கூறுயிருக்கிதறன். ஈருலகிலும் அல்லாஹ்வின் 
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ேிருப்தபாருத்ேத்ரேப் தபற்றுக் தகாள்ளும் தபாருட்டு, 
முஸ்லிம்கள் நபியவர்கரள தநசத்ேடனும், கண்ணியத்துடனும் 
பின்பற்ற தவண்டும் என்பேற்காகதவ தோகுத்துள்தளன். 

நபித ாழிகளுக்குப் படிப்பிரனகள் கூறும்தபாது, இஸ்லாத்ேிற்கு 
தசரவதசய்ே இ ாம் நவவ ீ(ைஹ்), இ ாம் இப்னு ஹஜர் (ைஹ்), 
தபான்ற அறிஞர்களின் கூற்றுக்களிலிருந்து பயன்தபற 
முரனந்துள்தளன். அல்லாஹ் அவர்களுக்கு நற்கூலி 
வழங்குவானாக. 

இேற்கு முன்னரும் அல்லாஹ்வின் உேவியால் 
'தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட நபித ாழிகள்" என்ற தபயரில் நான்கு 
பாகங்கள் எழுேியுள்தளன். அல்லாஹ்வின் அருளால் அேற்கு 
வைதவற்புக் கிரடத்ேது. அதேதபான்று இந்ே ஐந்ோவது 
தோகுப்பும் ஏற்புரடயோக தவண்டுத ன்று அல்லாஹ்விடம் 
பிைார்த்ேிக்கின்தறன்.  

இந்நபித ாழிகளின் ேைங்கரளப் தபாருத்ேவரையில்: அந்நபித ாழி 
புஹாரி, முஸ்லிம் ஆகிய இரு நூல்களிலிருந்தும் 
எடுக்கப்பட்டோக இருந்ோல் அேன் ேைத்ரேக் கூறத் 
தேரவயில்ரல. ஏதனனில் அவ்விைண்டிலும் இடம்தபற்றுள்ள 
நபித ாழிகள் ஆோைபூர்வ ானரவ என்பது இச்சமூகத்ேில் 
ஏற்கப்படும் அரனத்து அறிஞர்களின் கருத்ோகும். 
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அபூோவூத், ேிர் ிேீ, நஸாஈ, இப்னு ாஜஃ தபான்ற கிைந்ேங்களில் 
இடம்தபற்றுள்ள நபித ாழியாக இருந்ோல், ஹேீஸ்கரல த ரே 
அஷ்தஷஹ் முஹம் த் நாஸிருத்ேீன் அல்அல்பான ீ (ைஹ்) 
அந்நபித ாழிக்குக் கூறியுள்ள ேைத்ரே இங்கு நானும் 
கூறியுள்ளதுடன், ேிர் ிேீயில் இடம் தபற்றுள்ள நபித ாழிகளுக்கு 
இ ாம் ேிர் ிேீதய வழங்கியுள்ள ேீர்ப்ரபயும் இரணத்துள்தளன். 
ஏதனனில் இத்துரறயில் அவர்கள் ேனித்து நிற்கக்கூடியவர். 
ஹேீஸுக்கு வழங்கும் ேீர்ப்பானது, அத்துரறயில் தேர்ச்சி 
தபற்றவர்களின் ஆய்வுக்கர யதவ இடம்தபற்றுள்ளது. 
அவர்களின் ஆய்வுகள் ஒருவருக்தகாருவர்  ாறுபடலாம். 
அேனடிப்பரடயில் சில சந்ேர்ப்பங்களில் ேீர்ப்பும்  ாறுபடலாம்.  
நான் ஸுன்னா அல்லது நம்பக ான ஹேீஸ்கள் என்ற 
வார்த்ரேகரளப் பயன்படுத்ேினால் அது ஹேீஸ்கரல 
அறிஞர்களிடத்ேில் ஸஹீஹான அல்லது ஹஸன் என்ற 
ேைத்ேிலுள்ள ஹேீஸ்கரளதய குறிக்கும். அல்லாஹ் அரனத்து 
அறிஞர்களுக்கும் அருள்புரிவானாக. இேில் ஏோவது பயனுள்ள 
அறிவியல், சிந்ேரன, இலக்கிய, இலக்கண கருத்துக்கள் 
இருந்ோல் அரவ நன்றியுணர்வுடன் கருத்ேிட் தகாள்ளப்படும். 

பின்னர் அரழப்புப்பணிக்கு சகல விேத்ேிலும் பயன்படும் சிறந்ே 
வழிகாட்டல்கரள எ க்குத் ேந்துேவும் ரியாத்  ாநகைத்ேிலுள்ள 
ைப்வா இஸ்லா ிய அரழப்பு நிரலயத்ேின் நிர்வாகத் ேரலவர் 
அஷ்தஷஹ் காலித் இப்னு அலீ அபல்ரகல், நிரலயத்ேின் 
சனசமூகப்பிரிவுப் தபாறுப்பாளர் அஷ்தஷஹ் நாஸிர் இப்னு 
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முஹம் த் அல்ஹுரவஷ் ஆகிதயாருக்கும், ஏரனய 
தபாறுப்புோரிகளுக்கும் எனது நன்றிரயத் தேரிவிக்கிதறன்.  

அதேதபான்று எனக்கு பயனளிக்கும் பல நல்ல கருத்துகள், 
ஆதலசரனகள் வழங்கிய இந்நிரலயத்ேில் பணிபுரியும் எனது 
சதகாேை அரழப்பாளர்கள் அரனவருக்கும் எனது நன்றிரயத் 
தேரிவித்துக் தகாள்கிதறன். குறிப்பாக, அரழப்புப் பிரிவின் 
தசயலாளர் சதகாேைர் அப்துல்அஸீஸ்  ழ்ஊப் அவர்களுக்கும் 
எனது  ன ார்ந்ே நன்றிரயத் தேரிவித்துக் தகாள்கிதறன். 
அல்லாஹ் அரனவருக்கும் ஈருலக நலவுகரளயும் 
வழங்குவானாக. நபி (ஸல்) அவர்கள்  ீதும், அவர்களின் 
கிரளயார்கள், தோழர்கள்,  றுர  வரை அவர்களின் வழியில் 
தசன்ற அரனவர்  ீதும் அல்லாஹ்வின் சாந்ேியும் ச ாோனமும் 
உண்டாவோக. அகிலத்ோரைப் பரடத்துப் பரிபாலிக்கும் 
அல்லாஹ்வுக்தக எல்லாப் புகழும்.  

 

கலாநிேி முஹம் த் முர்ேழா ஆஇஷ் முஹம் த் 
1437- 1- 11 (24- 10- 2015) 

 

ே ிழில் 

எம். அஹ் த் (அப்பாஸி) 
1438- 01- 02 (03- 10- 2016) 

 
 

ஹலொலொன சம்பொத்ேயத்ேிலிருந்து 
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ேர் ம் தசய்ேல் 

ْب َةَ  بننننَ     - 1 َب ْ هنننن َن َع بنننن َ َعنننن َْ ع َِ  َرَسنننن بَ ق نننن َ   ق نننن َ    ،َرِضنننن ع

َبننننِ  َ َسننننالَ  َب    بنننن   "   َصننننالل عُالننننَ  َعا  َبِ  َدكبننننَ    ِمنننن ََنننن َْ ِه َد َب َدَقنننن َمنننن

ِّنننن   َنَ ْقَبننننَ   َ ال  ،ط  ِّننننَ  اللِإ ع َ ِإند ف نننن ؛عُطل ََِكَِ نننن ِ  ع َثنننن د  ،َ َتق بدانَهنننن  ِه

ْب  ،َ َ هََِّهننن  َُِقننن ِ ِب ِ  ََ ن ب ف انننن دََّ َ تدنننل َد نننن ب     َكننن  َ َ هِّننن َن ِمثبنننَ  ْ َ ننن

َُْجَبِ    ".ع

،  عُافظ ُ ،  صحَح 1111)صحَح عُبخ ري، رق  عحلَ ث 

 (، (.1111) - 36م ا ، رق  عحلَ ث 

(1) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : யார் ஹலாலான 
சம்பாத்ேயத்ேிலிருந்து ஒரு தபரீத்ேம் பழத்துண்ரட ேர் ம் 
தசய்கிறாதைா – அல்லாஹ் ஹலாலானரேத் ேவிை ஏற்க 
 ாட்டான் – அேரன அல்லாஹ் ேனது வலது ரகயால் 
ஏற்கிறான். பின்பு, உங்களில் ஒருவர் ேனது குேிரைக் குட்டிரய 
பைா ரித்து வளர்ப்பரேப் தபால் அேரன வளர்க்கின்றான். 
 ரலயளவு வளரும் வரை (இவ்வாறு வளர்க்கின்றான்). 

அறிவிப்பவர் : அபூ ஹுரைைா (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 1410, முஸ்லிம் 1014. இவ்வார்ரே 
புஹாரியிலிருந்து தபறப்பட்டது. 
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 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

'ைாவியதுல் இஸ்லாம்" என்ற சிறப்புப்தபயர் தபற்றவர் ய ன் 
தேசத்து தேௌஸ் தகாத்ேிைத்ரேச் தசர்ந்ே ஆபூ ஹுரைைா அப்துர் 
ைஹ் ான் பின் ஸக்ர் (ைலி). ோன் ஆடு த ய்க்கும் தபாது 
பூரனக்குட்டியுடன் விரளயாடிக் தகாண்டிருப்பரே வழர யாகிக் 
தகாண்டோல் இவருக்கு 'அபூ ஹுரைைா" என்ற புரனப்தபயர் 
சூட்டப்பட்டது. 'ரகபர்" தபார் நரடதபற்ற ஹிஜ்ரி 7ம் ஆண்டு 
இஸ்லாத்ரே ஏற்றார். பின்னர் 4 வருடங்கள் நபிகளாருடதனதய 
இருந்ோர்கள், நபியவர்கள் எங்கிருந்ோலும் அவர்களுடதனதய 
இருந்து நபித ாழிகரளக் கற்பேில் முயற்சி எடுத்து அேில் 
ஆர்வம் காட்டினார்கள். இேனால் நபிகளாரைத் தோட்டும் அேிக 
நபித ாழிகரள  னன ிட்டு, 5374 ஹேீஸ்கரள அறிவித்து, 
நபித்தோழர்களில்  ிகக் கூடுேலான நபித ாழிகரள அறிவித்ேவர் 
என்ற தபயருக்கு தசாந்ே ானார். த லும்  ேீனாவின் பிைபல 
 ார்க்க சட்டக்கரல வல்லுனர்களில் ஒருவைாகவும் ேிகழ்ந்ோர். 
ஹிஜ்ரி 57ம் ஆண்டு  ேீனாவில்  ரித்து பகீஉல் கர்கேில் 
அடக்கம் தசய்யப்பட்டார். 

 

 

 



14 தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட90 நபித ாழிகள் 

 
 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) எல்லா வணக்கங்கரளப் தபான்று ேர் த்ேிலும் எவ்விே 
சுயநலமு ின்றி, அல்லாஹ்வுரடய ேிருப்தபாருத்ேத்ரே 
அரடயும் தநாக்கத  இருக்க தவண்டும். 

(2) ேடுக்கப்பட்ட சம்பாத்ேியங்கரளத் ேவிர்ந்து தகாள்ள 
தவண்டும். ஏதனனில் அது, அல்லாஹ்வின் தகாபத்ரே 
வைவரழப்பதுடன், தபைாரச, சுயநலம், ேன்னலம், 
உதலாபித்ேனம், துர்ப்பாக்கியம், நிம் ேியின்ர , அர ேியின்ர  
தபான்ற உள, உடல் ரீேியான தநாய்களால் படீிக்கப்படவும் 
காைண ாகின்றது. 

(3) இந்நபித ாழியில் வலது ரக என்று கூறப்படக் காைணம், 
தபாதுவாக நல்ல தபாருட்கள் வலோல்ோன் ஏற்கப்படுகின்றன. 
அத்துடன் அல்லாஹ்வுரடய தபயர்கள், பண்புகரள ேிரிபு 
படுத்ோ ல்,  றுக்கா ல், உவர ப் படுத்ோ ல், விேம் 
கற்பிக்கா ல் வஹீயில் உள்ளவாதை நம்ப தவண்டும். 
அல்லாஹ்வுரடய ேகுேிக்கும், வல்லர க்கும் ஏற்றவாறு ஈ ான் 
தகாள்ள தவண்டும். 
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சுவனம் தசல்லும் வழி இலகுவொனது 

2-  َِ َب َعببننن ََِعننن َْ عُالنننَ  َع بنننَ  ع َْ َصنننالل عُالنننَ   ق ننن َ   ق ننن َ  ،َرِضننن عُ دِبننن

َبننِ  َ َسننال َ  َبِاننِ ، َ عُ دنن َر        "  َعا  َب ِعننَ عِ  َا َِ ن ب ِمنن ُ ننل ْ َ نن َِ ِإ َُْج دنن ن ْ ْقننَ  ع

 ".ِمثبَ  َذُِك 

 (.3166رق  عحلَ ث  ،)صحَح عُبخ ري

(2) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : சுவனம் உங்களில் 
ஒருவருக்கு அவருரடய தசருப்புநாரை விட ச ீபத்ேிலுள்ளது. 
அதேதபான்று ோன் நைகமும். 

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின்  ஸ்ஊத் (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 6488.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அப்துல்லாஹ் பின்  ஸ்ஊத் (ைலி) நபித் தோழர்களில் 
பிைபல ானவரும்,  ிகத் ேிறர யாக அல்குர்ஆரன ஓேக் 
கூடியவரு ாவார். இவர்கள் நபியவர்களிட ிருந்து அறிவித்ே 
நபித ாழிகள் 848. நபியவர்களுடன் அரனத்து யுத்ேங்களிலும் 
கலந்து தகாண்டதுடன் நபியவர்களின்  ைணத்ேிற்குப் பின் யர்மூக் 
தபாரிலும் கலந்து தகாண்டார்கள். கலீபா உ ர் (ைலி) அவர்கள் 
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ேனது ஆட்சிக் காலத்ேில் கூபாவிற்கு  ார்க்கத்ரேக் கற்றுக் 
தகாடுக்க இவர்கரள அனுப்பினார்கள். பின்னர் உஸ் ான் (ைலி) 
அவர்கள் ேனது ஆட்சியில் அதே கூபாவிற்கு கவர்னைாக 
நிய ித்ோர்கள். பின்னர்  ேீனாவிற்குத் ேிரும்பும்படி ஏவினார்கள். 
ேனது 60க்கும் 70க்கும் இரடப்பட்ட வயேில் ஹிஜ்ரி 32 ம் 
ஆண்டு  ேீனாவில்  ைணித்து பகீஉல் கர்கேில் அடக்கம் 
தசய்யப்பட்டார். 

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) தசருப்பு நார்  னிேனுரடய காலுடன் தநருக்க ாக ஒட்டிக் 
தகாண்டிருக்கின்றது.  ிக தநருக்க ாக இருப்பேற்கு அைபு 
த ாழியில் இவ்வாறு உோைணம் கூறப்படுகின்றது. 

(2) இஸ்லாம் ஓர் இலகுவான  ார்க்கம், அேன் நம்பிக்ரகக் 
தகாட்பாடுகள் இலகுவானது, அேில் மூடலான, கடின ான 
விடயங்கள் கிரடயாது. அேன் வணக்க வழிபாடுகள் 
இலகுவானது, அேில் சிை த ா கரளப்தபா இல்ரல. அேன் 
குணாேிசயங்கள் உயர்வானரவ, அேில் இயற்ரகக்குப் 
புறம்பானரவதயா, பகுத்ேறிவுக்கும் அழகிய நரடமுரறக்கும் 
முைணானரவதயா இல்ரல. 

(3) எ து எண்ணத்ரே சீர்ேிருத்ேி, கட்டுப்பட்டு நடப்பேன் மூலம் 
சுவனத்ரே அரடவது இலகுவாகும். அதேதபான்றுோன்  தனா 
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இச்ரசக்குக் கட்டுப்பட்டு, அல்லாஹ்வுக்கு  ாறு தசய்வேன் 
மூலம் நைகத்ரே அரடவதும் இலகுவானதுோன். எனதவ 
நன்ர யான சிறிய விடய ானாலும் குரறத்து  ேிப்பிடக்கூடாது. 
அவ்வாதற, பாவ ான சிறிய விடய ானாலும் அேரனத் ேவிர்ந்து 
தகாள்வேில் பைாமுக ாக இருந்துவிடக் கூடாது. ஏதனனில், நாம் 
தசய்யும் நலவுகளில் எேரன ரவத்து அல்லாஹ் எ க்கு அருள் 
புரிவாதனன்பது தேரியாது. பாவங்களில் எேரன ரவத்து 
அல்லாஹ் எம்ர  தவறுப்பாதனன்பதும் தேரியாது. 

உழ்ஹிய்யொவில் நபிவழி 

َن َع بننن َ   -6 َْ ع ِي َرِضننن َب ْ َاننن َْ    ق ننن َ   ،َعننن  َصنننالل عُالننن َ َضنننحدل عُ دِبننن

َبنننِ  َ َسنننال َ  َِ   َعا  َب َِ ْ مبا َحننن َب َِِه  ببَشننن َب ََِِّ  ،ْ ْقنننَ َا ََننن َ َسنننكدل   ،َذَهَحَهَكننن  ِه

  .َ َ َضَع ِرجبا َ  َعا ل ِصف  ِ ِهَك  ،َ   بدَ 

رق   ، صحَح م ا  ،5535رق  عحلَ ث  ،)صحَح عُبخ ري

 (.،(1633) - 11عحلَ ث 

(3) நபி (ஸல்) அவர்கள் தகாம்புள்ள கருர  கலந்ே தவள்ரள 
நிற இரு ஆடுகரள உழ்ஹிய்யாவாகக் தகாடுத்ோர்கள். 
அவ்விைண்ரடயும் அல்லாஹ்வின் தபயர் தசால்லி, ேக்பரீ் 
தசால்லி ேனது ரகயாதலதய அறுத்ோர்கள். (அறுக்கும் தபாது) 
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ேனது காரல அவ்விைண்டினதும் பக்கவாட்டில் ரவத்துக் 
தகாண்டார்கள். 

அறிவிப்பவர் : அனஸ் பின்  ாலிக் (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 5565, முஸ்லிம் 1966.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அபூ ஹம்ஸா என்ற புரனப்தபயருள்ள அனஸ் பின்  ாலிக் 
(ைலி) அவர்கள் நபிகளாரின் பணியாளர் என்று அரழக்கப்பட்டார். 
ஹிஜ்ைத் நரடதபற 10 வருடங்களுக்கு முன்னர்  ேீனாவில் 
பிறந்ே இவர் சிறு வயேிதலதய இஸ்லாத்ரே ஏற்றார். பின்பு 
நபிகளாருடன் தசர்ந்து 10 வருடங்கள் அவர்களுக்கு தசரவ 
புரிந்து, நபியவர்கள்  ைணிக்கும் வரை கூடதவ இருந்ோர்கள். 
பின்பு ேி ஷ்க் (ஸிரியா) நகைத்ேிற்குச் தசன்று, அங்கிருந்து 
பஸைா தநாக்கிச் தசன்றார்கள். நபிகளாரைத் தோட்டும் 2286 
ஹேீஸ்கரள அறிவித்ேேன் மூலம் அேிக நபித ாழிகரள 
அறிவித்ேவர்களில் ஒருவைானார். ேனது 100வது வயரேத் 
ோண்டிய பின்னர் ஹிஜ்ரி 93ம் ஆண்டு பஸைாவில் கால ானார். 
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 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) இந்நபித ாழியில் பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ள 'அம்லஹ்" என்ற 
தசால்லுக்கு இரு அர்த்ேங்கள் உள்ளன. (1) தவறு நிறங்கள் 
கலக்காே ேனி தவள்ரள நிறம். (2) கருர  கலந்ே தவள்ரள 
நிறம்.   

(2) அறுக்கும் தபாது 'பிஸ் ில்லாஹ்" என்று தசால்வது 
அவசிய ாகும். அேனுடன் தசர்த்து 'அல்லாஹு அக்பர்" என்று 
ேக்பரீ் தசால்வது விரும்பத்ேக்கோகும். 

(3) ஒட்டகம்,  ாடு, ஆடு (தசம் றியாடு, சாோைண ஆடு) ஆகிய 
பிைாணிகரளத் ோன் உழ்ஹிய்யாக் தகாடுக்க தவண்டும். அதுவும் 
குரறபாடற்ற ஆதைாக்கிய ானோக இருக்க தவண்டும். ஒரு கண் 
குருடான, தேளிவான தநாயுள்ள, ஒரு கால் முட ான, நன்கு 
த லிந்ே பிைாணிகரள அறுக்க முடியாது. 

இ ொழ  எவ்வொறு பின் துயர்வது? 

َُْبنننَ عِ  ََِعننن -1 َْ ِ  ِزَعننن َِهبننن ع َن َرِضننن  َرَسننن بَ   ننن َن   ق ننن َ  َع بَهَكننن  ع

َبنننِ  َ َسنننالَ  ِإَذع ق ننن َ      ََََّ "عُالنننِ  َصنننالل عُالنننَ  َعا  َب َ ِكننن ُ ننن ب  "َسنننِكَع عُالنننَ  َُِكننن

َا ِم دننن    هبنننَ ََّ   َِ ْ َ ننن َبنننِ  َ َسنننالَ       ،َ حبننن َْ َصنننالل عُالنننَ  َعا  َ تدنننل َ ق نننَع عُ دِبننن

ًَع َََََّث د َاق َع َسَج ب ،َس ِج َب  .ًدع َه
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،  عُافظ ُ ،  صحَح م ا ، 096)صحَح عُبخ ري، رق  عحلَ ث 

 (، (.474) -891رق  عحلَ ث 

(4) நபி (ஸல்) அவர்கள் 'ஸ ிஅல்லாஹு லி ன் ஹ ிேஃ" என்று 
கூறி நடுநிரலக்கு வந்ோல், அவர்கள் ஸுஜூது தசய்யும் வரை 
நாங்கள் யாரும் குனிய  ாட்தடாம். அவர்களுக்குப் பின்னால்ோன் 
நாங்கள் ஸுஜூது தசய்தவாம். 

அறிவிப்பவர் : பர்ைாஃ பின் ஆஸிப் (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 690, முஸ்லிம் 474. இவ்வார்ரே 
புஹாரியிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

 ேீனாவின் அன்ஸாரிகளில் அல் ஹாரிஸீ குடும்பத்ரேச் தசர்ந்ே 
அபூ இ ாைாஃ அல்பர்ைாஃ பின் ஆஸிப் பின் அல்ஹாரிஸ் (ைலி) 
கண்ணிய ிக்க நபித்தோழரும்  ார்க்க சட்டக்கரலப் 
தபைறிஞரு ாவார். ஹிஜ்ைத்ேிற்கு 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 
பிறந்ோர்கள். ஹேீஸ் நூல்களில் இவருரடய 305 நபித ாழிகள் 
பேியப்பட்டுள்ளன. 
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நாணயம்  ிக்க ஒரு அன்ஸாரித் தோழைாக இருந்ே இவர், நபி 
(ஸல்) அவர்களுடன் 18 தபார்களில் கலந்து தகாண்டார்கள். 
பத்ருப் தபாரின் தபாது இவர் சிறுவதைனத் ேிருப்பப் பட்டோல் 
அகழ்ப் தபாரிதலதய முேலில் கலந்து தகாண்டார்கள்.  
நபியவர்களின்  ைணத்ேிற்குப் பின்னர் பாைசீகப் தபாரிலும் கலந்து 
தகாண்டார்கள். கூபாவில் வந்ேிறங்கி அங்தகதய ேனக்கு 
வதீடான்ரறக் கட்டி அேிதலதய வசித்ோர்கள். ஹி. 71 அல்லது 
72ல் ேனது 80வது வயரேத் ோண்டிய பின் கூபாவிதலதய 
 ைணித்ோர்கள்.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) தோழுரகயில் ஒரு நிரலயிலிருந்து  று நிரலக்கு இ ாம் 
தசல்வேற்கு முன் நாம் தசல்லக் கூடாது. ஸுஜூேில் இ ாம் 
தநற்றிரயப் பூ ியில் ரவக்கும் வரை நாம் குனிய 
ஆைம்பிக்கலாகாது. பின்பற்றித் தோழுபவர் ஒவ்தவாரு 
தசயலிலும் இ ாமுரடய சத்ேம் ஓய்ந்ே பின்னதை அச்தசயரல 
ஆைம்பிக்க தவண்டும். இேனால் அரனத்து தசயற்பாடுகளிலும் 
இ ார  விட சற்று ோ ே ாக தவண்டிய தேரவயுள்ளது.   

(2) இஹ்ைாம் ேக்பரீைப் (முேல் ேக்பரீ்) தபாருத்ே வரையில் 
அேரன இ ாம் முழுர யாக் கூறி முடிந்ே பின்னதை பின்பற்றித் 
தோழுதவார் ஆைம்பிக்க தவண்டும். 
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(3) தோழுரகயின் இறுேியில் இ ாம் இைண்டு ஸலாம்கரளயும் 
தகாடுத்து முடிந்ே பின்னதை பின்பற்றித் தோழுபவர் ஸலாம் 
தகாடுக்க தவண்டும். 

தேொழுழக முடிவில் ஸலொம் தசொல்லும் முழற 

5-  َِ َب َب َسنن ْب َِهبنن َعنن َْ عُالنن َ   صيقلننَ  ْ ِهنن ََ ْ َر    ،َع بننَ  َرِضنن ق نن َ    ن بنن

َبننِ  َ َسنننال َ  َصننالل  َ  عُا َّننِ   َرَسنن ب  َب اَِّ  َ َ نن  عُالننَ  َعا  َب َ ِك َب َ َ ننن ِرَِّ،   َعنن ِ ننِ  َ َعنن

ََ َض َختدل َ   َِِّّ.ْ َر  َه

 (. ،(562) - 166رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 

(5) நபி (ஸல்) அவர்கள் தோழுரக முடிவில் வலது, இடது இரு 
புறங்களும் ஸலாம் தகாடுப்பரே நான் கண்டிருக்கின்தறன். 
அவர்களது கன்னத்ேின் தவண்ர  தேரியு ளவு அவர்கள் 
ேிரும்புவார்கள்.  

அறிவிப்பவர் : ஸஃத் பின் அப ீவக்காஸ் (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 582.  
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 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அபூ இஸ்ஹாக் என்ற புரனப்தபயர் தகாண்ட, குரைஷிக் 
தகாத்ேிைத்ேின் பனூ ஸுஹ்ைா குடும்பத்ரேச் தசர்ந்ே ஸஃது பின் 
அப ீ வக்காஸ் (ைலி) என்பவர் கண்ணிய ிக்க ஒரு 
நபித்தோழைாவார். ஹிஜ்ைத்ேிற்கு 23 ஆண்டுகளுக்கு முன் 
 க்காவில் பிறந்து அங்தகதய வளர்ந்ே இவர், ஆைம்பத்ேிதலதய 
இஸ்லாத்ேில் நுரழந்து முந்ேிக் தகாண்தடார்களுக்குரிய 
சிறப்ரபப் தபற்றுக் தகாண்டார்கள். த லும் சுவனத்ரேக் 
தகாண்டு நற்தசய்ேி தசால்லப்பட்ட 10 தபரில் ஒருவைாகவும், 
உ ர் (ைலி) அவர்களுக்குப் பின் கலீபாவாகத் தேரிவு தசய்யப்பட 
அவர்களாதலதய நிய ிக்கப்பட்ட அறுவர் தகாண்ட தேரிவுக் 
குழுவில் ஒருவைாகவும் இருந்ோர்கள்.  ேீனாவுக்கு ஹிஜ்ைத் 
தசன்று பத்ருப்தபார்  ற்றும் அேன் பின் நரடதபற்ற அரனத்துப் 
தபார்களிலும் கலந்து தகாண்டார்கள். 

நபியவர்களின் ோயார் ஆ ினாவின் சிற்றப்பாவின் பிள்ரளகளில் 
இவரும் ஒருவர். அேனால்ோன் நபியவர்கள் இவரை "எனது 
 ா ா" என அரழப்பவைாக இருந்ோர்கள். அேன் அர்த்ேம் 
நபியவர்களின்  ா ன் ார்களில் இவரும் ஒருவர் என்பதே ேவிை, 
நபியவர்களின் ோயாருரடய தநைடிச் சதகாேைர் என்ற அர்த்ேம் 
கிரடயாது. 
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இவர் துணிவான குேிரைவைீைாகவும், நபியவர்களால் 
அனுப்பப்படும் சிறுபரடகளின் ேளபேிகளில் ஒருவைாகவும் 
ேிகழ்ந்ோர்கள். அபூபக்ர் (ைலி),  ற்றும் உ ர் (ைலி) அவர்களின் 
ஆட்சிக்காலங்களில் தபசும் படியான பல (யுத்ே) நிரலப்பாடுகள் 
இவருக்கு இருந்ேன. உ ர் (ைலி)  ற்றும் உஸ் ான் (ைலி) 
ஆகிதயாரின் ஆட்சிக்காலத்ேில் கூபாவிற்கு கவர்ணைாக 
நிய ிக்கப்பட்டார்கள். 

பாைசீகம்  ற்றும் இைாக் பகுேியில் நரடதபற்ற யுத்ேங்களில் 
முஸ்லிம் பரடகரளத் ேளபேியாக நின்று வழிநடத்ேிச் 
தசன்றார்கள். அல்லாஹ்வின் அருளால் காேிஸிய்யாப் தபாரில் 
பாைசீகர்கரளப் படுதோல்வியரடயச் தசய்ோர்கள்.  ோஇன் 
பகுேிரயயும் இவர்கள்ோன் தவற்றிதகாண்டார்கள். இவருக்கு 
இன்னும் பல சிறப்புக்கள் உள்ளன. விரிவஞ்சி விட்தடாம். 

பிற்காலத்ேில் ஸஃத் பின் அப ீவக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் அைசியல், 
பேவிகள் அரனத்ரேயும் துறந்ேதுடன், நபித்தோழர்களுக்கு 
 த்ேியில் ஏற்பட்ட அைசியல் பிைச்சிரனகளில் இருந்து ஒதுங்கி 
இருந்ோர்கள். ேனது பிள்ரளகளிடமும் இதுபற்றி எத்ேகவலும் 
ேன்னிடம் தகாண்டு வைதவண்டாத ன்றும் கூறி விட்டார்கள்.  

நபியவர்கரளத் தோட்டும் 270 நபித ாழிகள் அறிவித்துள்ளார்கள். 
இவர் சற்று குண்டானவைாக இருந்ோர்கள்.  ேீனாவிலிருந்து 7 
ர ல்கள் தோரலவிலுள்ள அகீக் என்ற இடத்ேில் ேனது வடீ்டில் 
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ஹி.55ல்  ைணித்ோர்கள். அங்கிருந்து  ேீனாவிற்குக் தகாண்டு 
வைப்பட்டு பகீஃஇல் அடக்கம் தசய்யப்பட்டார்கள். அப்தபாது 
 ேீனாவிற்கு கவர்ணைாக இருந்ே  ர்வான் பின் ஹகம் 
இவருரடய ஜனாஸாத் தோழுரகரய நடத்ேினார்கள். 
முஹாஜிரீன்களில் இறுேியாக  ைணித்ேவர் இந்ே ஸஃத் பின் 
அபவீக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் ோன்.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) தோழுரக முடிவில் ஸலாம் தகாடுக்கும் தபாது 
பக்கத்ேிலிருப்பவருக்குத் ேனது கண்ணம் தேரியு ளவு இரு 
பக்கங்களும் ேிரும்ப தவண்டும்.   

(2) ஸலாத்ேில் நபியவர்கள் காட்டித் ேந்ே வாசகம்: 'அஸ்ஸலாமு 
அரலக்கும் வைஹ் துல்லாஹ்". இேரன த ற்கூறப்பட்ட 
பிைகாைம் இரு பக்கங்களும் ேிரும்பிக் கூற தவண்டும். 
இவ்வழிமுரற அபூோவூத் 996, ேிர் ிேீ 295, நஸாஈ 1325, இப்னு 
 ாஜாஃ 914 ஆகிய நூல்களில் பேியப்பட்டுள்ளது. இ ாம் ேிர் ிேீ 
இேரன ஹஸன் ஸஹீஹ் எனும் ேைத்ேிலுள்ளோகவும், அறிஞர் 
அல்பான ீஸஹீஹ் எனும் ேைத்ேிலுள்ளோகவும் கூறியுள்ளார்கள். 

(3) தோழுரகயின் இறுேியில் ஸலாம் தகாடுப்பது அேன் 
அத்ேியவசியக் கடர களுள் ஒன்று. அதுவின்றி தோழுரக 
நிரறதவறாது. இக்கருத்ேில்ோன் நபித்தோழர்கள்  ற்றும் 
தபரும்பான்ர  அறிஞர்கள் உள்ளனர். இது ஆோைபூர்வ ானது. 
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நபியவர்கள் தோடர்ந்து தசய்து வந்துள்ளார்கள். ஆனால் இந்ே 
ஸலாம் ஸுன்னத் என்று கூறுதவாரும் அறிஞர்களிலுள்ளனர். 

முகஸ்துேிழயத் ேவிர்ப்தபொம் 

3-      َِ َِ عُا َّنننننِ  هبننننن َب َعببننننن َن َع بهَ َعبدننننن  ي   َعننننن َْ ع   ق نننننن َ ، كننننن   َرِضننننن

َبننننِ  َ َسننننال َ     َرَسنننن بَ ق نننن َ   َب َسننننكَد "  عُا َّننننِ  َصننننالل عُالننننَ  َعا  َع َسننننكَد ،َعَمنننن

َب َرعَ   ،عُا ََّ  ِهِ     ".َرعَ   عُا ََّ  ِهِ  ،َ َم

 ، عُافظ  ُ  ،(2663) - 11رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 

 (.3166رق  عحلَ ث  ، صحَح عُبخ ري

  

(6) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : யார் ோன் தசய்யும் 
நற்தசயரலப் பிறருக்கு தசால்லிக் காட்டுகிறாதைா அவருரடய 
உள்தநாக்கத்ரே அல்லாஹ்  க்களுக்குக் காட்டி விடுவான். 
இன்னும் யார் முகஸ்துேிக்காக அ ல் தசய்கின்றாதைா அவர் 
முகஸ்துேிக்காகத் ோன் தசய்கின்றார் என்பரேயும் அல்லாஹ் 
காட்டி விடுவான். 

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி). 
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ஆோைம் : புஹாரி 6499, முஸ்லிம் 2986. இவ்வார்ரே 
முஸ்லி ிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி) அவர்கள் பிைபல ான ஒரு 
நபித்தோழைாவார். அவருரடய புரனப்தபயர் அபுல் அப்பாஸ். 
நபித்தோழர்களில் சிறந்ே அரடயாளங்களுள் ஒருவர், இந்ே 
உம் த்ேின் அறிவுக்கடல், அல்குர்ஆனிற்கு சிறந்ே 
விரிவுரையாளர் என்தறல்லாம் தபாற்றப்பட்டவர். நபிகளாரின் 
தபரிய ேந்ரேயின்  கனு ாவார். ஹிஜ்ைத்ேிற்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னர், பனூ ஹாஷிம் குடும்பத்ேினர் கனவாயில் 
முற்றுரகயிடப்பட்ட தநைத்ேில் அேிலிருந்து தவளிவருமுன் 
இவர்கள் பிறந்ோர்கள். பின்பு நபிகளாருடன் கூடதவ இருந்து 
அவர்களிட ிருந்து நிரறய அறிரவப் தபற்றுக்தகாண்டார்கள். 
அவர்கரளத் தோட்டும் 1660 ஹேீஸ்கரள அறிவித்ேிருக்கின்றார். 
நபியவர்கள்  ைணிக்கும் தபாது இவருக்கு வயது 13. அலீ (ைலி) 
அவர்கள் இவரை பஸைாவுக்கு கவர்னைாக நிய ித்ோர்கள். ேனது 
70ம் வயேில் ஹஜ்ரி 68ம் ஆண்டு ோஇபில்  ைண ரடந்ோர். 
(அவருரடய வயது 71 அல்லது 74 என்று தவறு இரு 
கருத்துக்களும் உள்ளன.  
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 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) முகஸ்துேி என்பது, அல்லாஹ்வுக்காக என்ற தநாக்கத்ேில் 
ஒரு விடயத்ரேச் தசய்யா ல்,  க்கள் அேரனக் காண 
தவண்டும், அவரனப் புகழ தவண்டும் என்ற தநாக்கத்ேில் 
தசய்வோகும். அதேதபான்று ோன் அல்லாஹ்வுக்காக என்ற 
தநாக்கத்ேில் ஒரு விடயத்ரேச் தசய்துவிட்டு பின்பு அேரன 
 க்களுக்கு, ேன்ரனப் புகழ தவண்டுத ன்ற தநாக்கில் தசால்லிக் 
காட்டுவதும் கூடாது. 

(2) த ற்கூறப்பட்ட இரு பண்புகரளயும் எச்சரிக்ரக தசய்து 
இந்நபித ாழி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனதவ பிறரின் புகழ் 
நாடா ல் உளத்தூய்ர யுடன் வணக்கங்கரள நிரறதவற்றுவது 
அவசிய ாகும். 

(3) முகஸ்துேி அல்லாஹ்விடத்ேில் அ ல்கள் அழிக்கப் 
படுவேற்கான பிைோன காைணங்களிதலான்று. குப்ரை  ரறத்துக் 
தகாண்டு ஈ ாரன தவளிக்காட்டும் நயவஞ்சகத  முகஸ்துேியில் 
 ிக த ாச ானது. அேற்கடுத்ேோக அடிப்பரடக் கடர களில் 
ஏற்படும் முகஸ்துேி. ேனித்ேிருக்கும் தபாது அக்கடர கரள 
விடுவதும்  க்கள் முன்னிரலயில் அேரனச் தசய்வதும் 
இேிலடங்கும். 
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ேஜ்ஜொலின் சில அழடயொளங்கள் 

َِ َم ُِننك     -1 ِِ هبنن َب ْ َانن َْ عُالننَ  َع بنن َ   َعنن َ  عُالننِ  ق نن َ  َرَسنن ب    ق نن َ  ،َرِضنن

َبنننِ  َ َسنننال َ   َصنننالل َِ  "  عُالنننَ  َعا  َب ََننن ُْ َدجد َ  َمكبَ ننن َع ع َََمْ َتننن ب ،عُننن َب  ِا َهننن

َبِ     ِف ا َبَ   ".َم بِا يَ ْقَ َؤََّ  نَ  " ،ر ،ف ،   َث د َدَهجد َة "، َع

 ، عُافظ  ُ  ،(2666) - 116رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 

 (.1116رق  عحلَ ث  ، صحَح عُبخ ري

(7) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ேஜ்ஜாலின் கண் 
(இல்லாேது தபான்று) துரடக்கப்பட்டிருக்கும். அவனது இரு 
கண்களுக்கு ிரடயில் காபிர் என்று எழுேப்பட்டிருக்கும். பின்பு 
அேரன க ப ை என்று ஒவ்தவார் எழுத்ோக 
தசால்லிக்காட்டினார்கள். அேரன ஒவ்தவாரு முஸ்லிமும் 
வாசிப்பர். 

அறிவிப்பவர் : அனஸ் பின்  ாலிக் (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 7408, முஸ்லிம் 2933. இவ்வார்ரே 
முஸ்லி ிலிருந்து தபறப்பட்டது.  
 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 3ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது. 
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 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1)  றுர க்கு முன் ேஜ்ஜால் வருவாதனன்பரேயும், 
ஸிரியாவின் ேரலநகர் ட ஸ்கஸிற்கருகில் அவரன நபி ஈஸா 
(அரல) தகாரல தசய்வார்கதளன்பரேயும் ஈ ான் தகாள்வது 
அவசிய ாகும். இது பலஸ்ேீனத்ேிலுள்ள தடல்அவிவ் என்ற 
ஊருக்கு தநருங்கிய பகுேியாகும். 

(2) ேஜ்ஜாலின் சில அரடயாளங்கள் :  

 இரு கண்களும் குரறயுள்ளரவ. 
 வலது கண் குருடாக இருக்கும். 
 இடது கண் அறதவ இல்லாேது தபான்று 

துரடக்கப்பட்டிருக்கும். அக்கண்ரண மூடு ளவு ேடித்ே 
தோல் வளர்ந்ேிருக்கும். 

 இரு கண்களுக்கு ிரடயில் காபிர் என்று எழுேப்பட்டிருக்கும்.  
 முகம்  ிக அலங்தகால ாக இருக்கும். 

இது பற்றி இன்னும் அறிந்து தகாள்ள பார்க்க : புஹாரி 5902, 
முஸ்லிம் 169, 2934. 

(3) ேஜ்ஜாலின் தநற்றியில் தேளிவாகதவ காபிர் என்று 
எழுேப்பட்டிருக்கும். அவன் இரற  றுப்பாளன், தபாய்யன் 
என்பேற்குரிய ஓர் அரடயாள ாக அல்லாஹ் இேரன 
ரவத்துள்ளான். எழுேத் தேரிந்ே, தேரியாே அரனத்து 
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முஸ்லிம்களுக்கும் அல்லாஹ் இேரன தவளியாக்கிக் 
காட்டுவான். 

விருந்துபசொர ஒழுங்கு 

ْب  -6 َب ْ هننن َن َع بنننَ     َدَتنننق َعننن َْ ع َِ، َرِضننن َبنننِ   َعننن ِّ َصنننالل عُالنننَ  َعا  عُ دِبننن

ُْ ِقَس" ق  َ   ،َ َسالَ   ".آِخَ َة ب َع بًه  ِم بق ْ ع

 ،صحَح م ا ُ ،    عُافظ، 1661رق  عحلَ ث  ،)ج مع عُرتمذي

ق   عإلم م عُرتمذي عَ  ، (361) - 611رق  عحلَ ث جز  مَ 

   عألُب اْ(.صحَح،  صحح ةذع عحلَ ث هأا     َ

(8) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஒரு கூட்டத்துக்கு 
பாணங்கள் வழங்குபவர்ோன் அக்கூட்டத்ேில் இறுேியாக 
அருந்துபவைாக இருப்பார். 

அறிவிப்பவர் : அபூ கோோ (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 681, ேிர் ிேீ 1894. இவ்வார்ரே 
ேிர் ிேீயிலிருந்து தபறப்பட்டது.  
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 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

 ேீனாவின் அன்ஸாரிகளில் ஒருவைான அபூ கோோ பின் ரிப்இய் 
(ைலி) கண்ணிய ிக்க நபித்தோழைாவார். உஹது,  ற்றும் பல 
யுத்ேங்களில் பங்குபற்றிய இவர் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு 
பயணத்ேின்தபாது காவல்காப்பவைாக இருந்ோர்கள். பாைசீகத்ேில் 
தபார் புரிய உ ர் (ைலி) அவர்கள் இவரை அனுப்பினார்கள். ேனது 
ரகயாதலதய அவர்களின்  ன்னரைக் தகான்றார்கள். 

இவருரடய  ைணத் ேிகேி, இடங்களில் கருத்து தவறுபாடுள்ளது. 
ஹி. 38ல் கூபாவில்  ைணித்து, அலீ (ைலி) அவர்கள் இவருக்குத் 
தோழுரக நடத்ேினார்கள். ஹி. 54ல்  ேீனாவில்  ைணித்ோர் 
என்ற கருத்தும், தவறு சில கருத்துக்களும் கூறப்பட்டுள்ளன.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) ஒரு கூட்டத்ேிற்கு ஏோவது பாணம் விநிதயாகித்ோல் வயேில் 
முேிர்ந்தோரை அல்லது ேனக்கு வலேிலிருப்பவரை 
முற்படுத்துவது இஸ்லாம் எ க்குக் காட்டித் ேந்துள்ள 
நல்தலாழுக்கங்களில் ஒன்று. விநிதயாகிப்பவர் இறுேியில் ோன் 
பருக தவண்டும். 

(2) குடிபாணங்கரளப் தபான்றுோன் உணவுவரககளும். அரே 
விநிதயாகிப்பவர் இறுேியில்ோன் புசிக்க தவண்டும். 
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(3) 'உன்னிலிருந்து ஆைம்பி" என்று பிறிதோரு நபித ாழி 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விைண்டிற்கு ிரடயில் எந்ேவிே 
முைண்பாடு ில்ரல. அந்ே நபித ாழி தபாதுவாக வந்ேது. 
அேிலிருந்து இப்பாடத்ேில் கூறப்பட்ட நபித ாழி 
விேிவிலக்களிக்கப் பட்டுள்ளது. 

பருகலின் தபொது தபண தவண்டிய ஒழுக்கங்கள் 

َب  -6 ْبَعنننن َْ عُالننننَ َةَ  بننننَ     ْ ِهنننن َِ  َرَسنننن بَ ق نننن َ   ق نننن َ    ،َع بننننَ  َرِضنننن ع

َبننننِ  َ َسننننالَ      َن َعا  ََ ن ب ف نننن  "َصننننالل ع َِ ْ َ نننن ِب ِفننننْ   ال ِإَذع َعننننِ  َ َتننننَ فل

ُِْإَا ِ  ََ ب ؛ع ُِْإَا َ  ؛َدف ِإَذع ْ َرعَد ْ نب َ  َََ حِّ ع ََ ،ف ْا َب ِإنب    َن َ ِ   ََ ََ  ".َث د ُِ

 صحح  عألُب اْ(.  ،6121رق  عحلَ ث  ،س َ عهَ م ج )

(9) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : உங்களில் ஒருவர் 
ஏோவது பருகினால் அப்பாத்ேிைத்ேில் அவர் மூச்சு விட 
தவண்டாம்.  ீண்டும் பருக விரும்பினால் பாத்ேிைத்ரே சற்று 
தூைப்படுத்ேட்டும். பின்பு (மூச்சு விட்டு விட்டு)  ீண்டும் 
பருகட்டும். 

அறிவிப்பவர் : அபூ ஹுரைைா (ைலி). 

ஆோைம் : இப்னு  ாஜாஃ 3427. அஷ்தஷஹ் அல்பான ீஇேரன 
ஸஹீஹ் எனக்கூறியுள்ளார்கள்.  

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 1ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) இந்நபித ாழியில் பாத்ேிைத்ேினுள் மூச்சு விடுவது 
ேடுக்கப்பட்டுள்ளது. புஹாரி (5631), முஸ்லி ில் (2028) 
இடம்தபறும்  ற்றுத ாரு நபித ாழியில் நபியவர்கள் பருகும் 
தபாது மூன்று முரற பாத்ேிைத்ேில் மூச்சு விட்டோகக் 
கூறப்பட்டுள்ளது. இவ்விைண்டு நபித ாழிகளுக்கு ிரடயில் 
முைண்பாடு தபால் தோன்றினாலும் அவற்றுக்கிரடயில் 
இணக்கப்பாட்டுக்கு வைலாம். மூச்சு விடத் ேரட தசய்யப்பட்ட 
நபித ாழியின் அர்த்ேம், பருகும் தபாது பாத்ேிைத்ேினுள்தள மூச்சு 
விடக் கூடாதேன்போகும். புஹாரி, முஸ்லி ில் மூச்சு விட்டோக 
இடம்தபறும் நபித ாழியின் அர்த்ேம், பருகும் தபாது ஒதை 
 ிடரில் குடிக்கா ல் பாத்ேிைத்ேிற்கு தவளிதய மூன்று ேடரவகள் 
மூச்சு விட்டு விட்டுக் குடிப்பார்கள் என்போகும். அதுதவ 
நபிவழியாகும். எனதவ இவ்விரு நபித ாழிகளுக்கும் இரடயில் 
எவ்விே முைண்பாடு ில்ரல 

(2) பருகும் தபாது மூச்சு விடக்கூடாதேன்ற ேரட தபாதுவானது. 
அப்பாத்ேிைம் ேனிநபர் பாவரணக்குரியோக இருந்ோலும், பலர் 
பகிர்ந்து பருகும் பாத்ேிை ாக இருந்ோலும் சரிதய. இது, இஸ்லாம் 
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பருகும் தபாது காட்டித்ேரும் தூய்ர ரயயும், உயர்ந்ே 
பண்பாட்ரடயுத  பரறசாட்டுகின்றது. ஏதனனில், பருகும் தபாது 
பாத்ேிைத்ேில் மூச்சு விடுவோல் அேனுடன் தசர்த்து உ ிழ்நீர் 
அல்லது காைல் தவளிப்பட வாய்ப்புள்ளது. இன்னும் சில தவரள 
துர்வாரட வசீவும் காைண ாகிவிடும். இது சுகாோைத்ேிற்குத் 
ேீங்கு விரளவிக்கும். 

ேடுக்கப்பட்ட தபொருளடீ்டல் முழறகள் சில 

َبف نننن    -11 ْب َجَح َب ْ هنننن َن َع بنننن َ  َعنننن َْ ع ًمنننن  ال ْ ادننننَ  ععبننننَتَ    ن  ،َرِضنننن

ْد   ؛َ جد ًمننن  َبنننِ  َ َسنننال َ  َصنننالل عُالننن َ ف ق ننن َ   "ِإند عُ دِبننن َِ    َعا  َب َثَكننن َاَهنننل َعننن

َدِم ُْ  ْانننننِ  ،عُننننن َِ ع ََ آِ نننننَ  عُ َِّهننننن    ،َ َثَكننننن ََننننن  ُ  َ ،ِّ َُْبِ ننننن َ    بنننننِ  ع

َُْكَق َِّر ،َ َم ِ ا َ  َُْك بَت بِعَك   َ ع َُْ عِعَك   َ ع  ".َ ع

 (.5632رق  عحلَ ث  ،)صحَح عُبخ ري 

(10) அபூஜுரஹஃபா (ைலி) அவர்கள் இைத்ேம் உறிஞ்சிதயடுக்கும் 
அடிர  ஒருவரை வாங்கினார்கள். பின்பு கூறினார்கள் :  
(அவருரடய இைத்ேம் உறிஞ்சும் கருவிகரள உரடத்து 
விட்தடன். ஏதனனில்,)  நபி (ஸல்) அவர்கள், இைத்ேத்ேின் 
விரலரயயும் நாய்விற்ற காரசயும் விபசாரியின் 
சம்பாத்ேியத்ரேயும் ேரட தசய்ோர்கள். த லும், வட்டி (வாங்கி) 
உண்பவரனயும் வட்டி உண்ணக் தகாடுப்பவரனயும் பச்ரச 
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குத்ேி விடுபவரளயும் பச்ரச குத்ேிக் தகாள்பவரளயும் உருவப் 
படங்கரள வரைகின்றவரனயும் சபித்ோர்கள்.  
அறிவிப்பவர் : அபூ ஜுரஹபா (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 5962.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

கூபாவில் ஸுவாஃ குடும்பத்ரேச் தசர்ந்ே நபித்தோழைாகிய அபூ 
ஜுரஹபாவின் தபயர் வஹ்ப் இப்னு அப்ேில்லாஹ். அவருக்கு 
'வஹ்புல் ரகர்" (நன்தகாரடயாளர்) என்ற சிறப்புப்தபயரும் 
உண்டு. நபியவர்கள்  ைணிக்கும் தபாது இவர் பருவ ரடயாே 
(சிறிய)வைாக இருந்ோர். இவர் அறிவித்ே நபித ாழிகள் 45 ஆகும். 
(பிற்காலத்ேில்) இவர் கூபாவில் வந்ேிறங்கி, அங்தகதய ஹி. 74ம் 
ஆண்டு  ைணித்ோர்கள். (இவைது  ைணத்ேிகேி பற்றி) தவறு 
கருத்துக்களும் கூறப்பட்டுள்ளன. இரறவதன  ிக்க அறிந்ேவன். 

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) இைகசியத்ேிலும், பகிைங்கத்ேிலும் இஸ்லா ியப் 
தபாேரனகரளக் கரடபிடித்து, விலக்கல்கரளத் ேவிர்ந்து 
தகாண்டு, அல்லாஹ்ரவ அஞ்சிக் தகாள்வது அவசிய ாகும். 
அேிதலோன் ஈருலக தவற்றி இருக்கின்றது. 
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(2) விவசாயம், ரகத்தோழில்  ற்றும் ஏரனய வியாபாை 
முரறகளில் நல்லவற்ரறத் தேடுவேற்கான பல வழிகரள 
இஸ்லாம் ேிறந்துள்ளது. அத்துடன் இைத்ேம், நாய் தபான்றவற்ரற 
விற்ற காசு, விபச்சாைத்ேின் மூலம் கிரடத்ே சம்பாத்ேியம், வட்டி 
தபான்ற முரறகளில் தபாருளடீ்டுவரேத் ேரட தசய்துள்ளது. 

(3) பச்ரச குத்துவதும், உயிருள்ளவற்ரற வரைவதும் 
ேடுக்கப்பட்டரவ என்பேற்கும் இந்நபித ாழி சான்றாகவுள்ளது. 

விருந்துக்கு அழழக்கப்பட்டொல்... 

َْ عُالننننَ  َع بَهَكنننن    -11 َِ َعَكننننَ  َرِضنننن َِ هبنننن َِ ع َب َعببنننن ق نننن َ   ق نننن َ   ،َعنننن

َِ  َرَسنن ب َ  َبنننِ  َ َسنننال َ ع ُ ننل َعننن ب ي ْ  ب َاحبنننِ َِّ     "َصنننالل عُالنن  َعا  َْ ِإ َب َدِعننن َمنن

ََِج ب  ".ف ْا

 (. ،(1126) - 111رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 

(11) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ேிரு ண விருந்து 
அல்லது அதுதபான்றவற்றுக்கு யாைாவது அரழக்கப்பட்டால் அவர் 
(அவ்வரழப்புக்கு) பேிலளிக்கட்டும். 
அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் உ ர் (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 1429.  
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 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

 க்காவில் குரைஷிக் தகாத்ேிைத்ேில் பனூ அேிய் குடும்பத்ேில் 
பிறந்ே அப்துல்லாஹ் பின் உ ர் பின் கத்ோப் (ைலி) சிறந்ே 
நபித்தோழைாவார். இவர் பருவ ரடய முன், ேன் ேந்ரேயுடதன 
இஸ்லாத்ரே ஏற்று அவருக்கு முன்  ேீனாவிற்கு ஹிஜ்ைத் 
பயணம் த ற்தகாண்டவர். கந்ேக் யுத்ேத்ரேத் தோடர்ந்து 
நரடதபற்ற அரனத்து யுத்ேங்களிலும் கலந்து தகாண்டார். 
எகிப்து, ஸிரியா, இைாக், பஸைா, பாைசீகம் தபான்ற இஸ்லா ியப் 
தபரும்தவற்றிகளில் இவருக்கும் பங்குண்டு. இவர் அேிக 
துணிச்சலுள்ளவைாகவும், அழகிய தோற்றமுள்ளவைாகவும் 
இருந்ேதுடன், நபித்தோழர்கள்  த்ேியில் பிைபல அறிஞர்களில் 
ஒருவைாகவும் ேிகழ்ந்ோர். நபிகளாரிட ிருந்து 2630 ஹேீஸ்கரள 
அறிவித்ேிருக்கின்றார். வணக்கம், தபணுேல் ஆகியவற்றில் 
முன்னுோைணம் கூறப்பட்டவர். ேனது 86ம் வயேில் ஹிஜ்ரி 73ம் 
ஆண்டு  க்காவில்  ைண ரடந்ோர். 

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) ேிரு ண வலீ ாவுக்கு அரழக்கப்பட்தடார் அேற்கு 
பேிலளிப்பது அவசிய ாகும். ஏதனனில்  ண கரன  ேித்து, 
அவைது உள்ளத்ேில்  கிழ்ச்சிரய ஏற்படுத்ேக்கூடியோக இது 
இருக்கின்றது. 
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(2) இஸ்லாம் என்பது நற்குணம், தூய உள்ளங்கள் 
தபான்றவற்ரற தபாேிக்கும் ஒரு  ார்க்கம். அேன் மூலம், 
குடும்ப, சமூக அங்கத்ேவர்களிரடதய பரகர ச் சூழல் 
உருவாகுவரேத் ேவிர்த்துக் தகாள்ளலாம். அேனால்ோன் 
 ார்க்கத்ேிற்கு முைணில்லாே ஏோவது விருந்துக்கு ேனது 
சதகாேை முஸ்லிம் அரழக்கும் தபாது அேற்கு பேிலளிப்பது 
அவசிய ாகின்றது.  

(3) ஒரு விருந்துக்குச் தசன்றால் அங்குள்ள உணரவக் குரற 
கூறுவோகாது. ேனக்குப் பிடித்ோல் உண்ண தவண்டும். 
இல்லாவிட்டால் அேரன வி ர்சிக்கா ல் விட்டுவிட தவண்டும். 

இஷொ, பஜ்ர் தேொழுழககழளக் கூட்டொக நிழறதவற்றுவேன் 
சிறப்பு 

َب -12 َِ َعفلنننن َن   َعنننن َْ عُالننننَ  َع بنننن َ َعثَكنننن َن هنننن ََ   ،َرِضنننن ق نننن َ   َسننننِكَ

َِ َرَسننن ب َبنننِ  َ َسنننالَ َ  ع ْب"َ قنننن بَ   ، َصنننالل عُالنننَ  َعا  ََِشننن َ  ِفننن َب َصنننالل عُ  َمننن

ْب     ؛َجَك َعنننن   َب َصننننالل عَُقننننببَح ِفنننن َبننننِ ، َ َمنننن  ف   أادَكنننن  ق نننن َم ِاقبننننَ  عُال

َبَ   نالَ  ؛َجَك َع    ".ف   أادَك  َصالل عُال

 (. ،(353) - 231رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 
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(12) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : இஷாத் தோழுரகரயக் 
கூட்டாகத் தோழுபவர் இைவின் பாேிரய நின்று 
வணங்கியவருக்குச் ச னாவார். பஜ்ர் தோழுரகரயயும் 
கூட்டாகத் தோழுபவர் முழு இைரவயும் நின்று 
வணங்கியவருக்குச் ச னாவார். 
அறிவிப்பவர் : உஸ் ான் பின் அஃப்பான் (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 656.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

குரைஷிக் தகாத்ேிைத்ரேச் தசர்ந்ே உஸ் ான் பின் அப்பான் பின் 
அபில் ஆஸ் (ைலி) நபியவர்கள் பிறந்ே பின் (யாரன வருடம்) 
ஆறாம் ஆண்டு  க்காவில் பிறந்ோர்கள். நபித்துவம் கிரடத்து 
சில நாட்களிதலதய இஸ்லாத்ரே ஏற்றுக்தகாண்ட இவர் 
பிற்காலத்ேில் மூன்றாம் கலீபாவாக அ ீருல் முஃ ினனீ் என்ற 
சிறப்புப் தபயருடன் இருந்ோர்.  க்காவிலிருந்து 
எத்தயாபியாவுக்கு முேலில் ஹிஜ்ைத் தசய்ேது உஸ் ான்  ற்றும் 
நபியவர்களின்  கள் ருரகய்யா ேம்பேியினர்ோன். ேனது 
உடலாலும் தபாருளாலும் இஸ்லாத்ேிற்குப் பல உேவிகள் 
தசய்ோர்கள். ேபூக் யுத்ேத்ேின் தபாது 950 ஒட்டகங்களும் 50 
குேிரைகளும் வழங்கி பரடரயத் ேயார் தசய்ேதுடன், 
 ேீனாவிலுள்ள ரூ ாஃ என்ற கிணற்ரற 20 ஆயிைம் 
தவள்ளிக்காசுகள் தகாடுத்து வாங்கி ேர் ம் தசய்ோர்கள். த லும் 
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 ஸ்ஜிதுந் நபவிரய விரிவாக்கவும் ேனது பணத்ேிலிருந்து 25 
ஆயிைம் தவள்ளிக்காசுகள் தசலவளித்ோர்கள். உ ர் (ைலி) 
அவர்களின்  ைணத்ேிற்குப் பின் ஹி.23ல் கலீபாவாகத் தேரிவு 
தசய்யப்பட்டார்கள். அல்குர்ஆனில் கருத்து தவறுபாடு ஏற்படா ல் 
அேரனப் பாதுகாத்ோர்கள். ஆசிய, ஆபிரிக்க, ஐதைாப்பாக் 
கண்டங்களில் இஸ்லா ிய தவற்றி இவைது ஆட்சிக் காலத்ேில் 
பைவியது. நபியவர்கரளத் தோட்டும் 146 நபித ாழிகள் 
அறிவித்துள்ளார்கள். ஹி. 35ம் ஆண்டு ேனது 80வது வயேில் 
 ேீனாவில் ேனது வடீ்டிதல கிளர்ச்சியாளர்களால் அநியாய ாகக் 
தகாரல தசய்யப்பட்டார்கள். 

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) தபாதுவாக எல்லாத் தோழுரககரளயும் ஜ ாஅத்ோக 
நிரறதவற்றுவதுடன் இஷா  ற்றும் பஜர் தோழுரககளில் அேிக 
கரிசரன எடுக்க தவண்டும். 

(2) இந்நபித ாழியில் த ற்கண்ட இரு தோழுரககரளயும் 
ஜ ாஅத்ோக நிரறதவற்றுவேன் சிறப்பு கூறப்பட்டுள்ளது. இஷா, 
பஜ்ர் இரு தோழுரககரளயும் அவ்வாறு கூட்டாக நிரறதவற்றும் 
தபாது முழு இைவும் நின்று வணங்கிய நன்ர கரள அரடந்து 
தகாள்ள முடியும். அவ்விைண்டிதலான்ரறக் கூட்டாக 
நிரறதவற்றும் தபாது பாேி இைவு நின்று வணங்கிய நன்ர கரள 
அரடந்து தகாள்ள முடியும். 
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உருவம் வழரேலொகொது 

َِ َعبدننن  ي َعننن -16 َِ عُالنننِ  هبننن ََ   َب َعببننن َب َْ عُالنننَ  َع بَهَكننن  ق ننن َ   َسنننِك َرِضننن

ًَع  َبننننِ  َ َسننننالَ  َصننننالل عُالننننَ َمَحكدنننن رً  يف  ب دَر َصننننَصنننن َبَمننننَ قننننن بَ    " ،َعا 

ََاَ  ُْ باَِّ  َ  ن ،عُ  ".خي ِفَ َِ ِهَبُ َع، َ   عَُ  بَهَبَخ ِففن بَ  نبِ  ْ  َمََِقَم ع

 صحَح ُ ،   عُافظ  ،5636رق  عحلَ ث  ،)صحَح عُبخ ري

 (.،(2111) -111رق  عحلَ ث  ،م ا 

(13) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : இவ்வுலகில் யார் ஓர் 
உயிருள்ள உருவத்ரே வரைகிரறதைா  றுர யில் அேற்கு 
உயிர் தகாடுக்கும்படி அவர் பணிக்கப்படுவார். ஆனால் அவைால் 
உயிர் தகாடுக்க முடியாது. 

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 5963, முஸ்லிம் 2110. இவ்வார்ரே 
புஹாரியிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 6ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  
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 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) உயிருள்ள ஒரு தபாருரள சிற்ப ாக வடிப்பரேதயா, 
வரைவரேதயா, விற்பரன தசய்வரேதயா இஸ்லாம் 
அனு ேிக்கவில்ரல.  ைங்கள், ஆறுகள்,  ரலகள், கட்டிடங்கள் 
தபான்ற உயிைற்ற தபாருட்கரளச் தசய்வதும், வரைவதும் கூடும்.   

(2) உயிருள்ள தபாருட்கரளப் தபான்ற கற்பரனப் பாத்ேிைங்கரள 
வரைவது, தசதுக்குவது கூட அனு ேிக்கப்படாே ஒன்தற. அது 
தபான்ற ஒன்று நிஜத்ேில் இல்லாவிடினும் சரிதய. 

இரணம் புசிப்பேன் ஒழுக்கங்கள் சில 

َِ َعبََّنننن  ي    -11 َِ عُا َّننننِ  هبنننن َب َعببنننن َن َع بَهَعنننن َْ ع ْد ، كنننن  َرِضنننن ْ ند عُ دِبنننن

َبنننِ  َ َسنننالَ ، ق ننن  َ   َُْبَ   ننن    "ِإند َصنننالل عُالنننَ  َعا  ََننن مِ  ع  ؛ َد بنننِزَ  َ َسنننَّ  عُطل

َبِ ف  نان ب َب َ  فلَت َبال  َدْأ نان بَ  ،ع ِم  ".َ َسِطِ  ع ِم

س َ ْهْ   ُ ،  عُافظ ، 1615رق  عحلَ ث  ،عُرتمذيج مع )

رق  عحلَ ث  ،س َ عهَ م ج   ،6112رق  عحلَ ث  ،دع د

 ق   عإلم م عُرتمذي عَ ةذع عحلَ ث هأا      َ  ،6211

 عألُب اْ(.  صحح  صحَح،



44 தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட90 நபித ாழிகள் 

 
(14) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : நிச்சய ாக 
உணவுத்ேட்டின்  த்ேியில்ோன் பைகத் இறங்குகின்றது. எனதவ 
அேன் இரு  ருங்கிலும் இருந்து உண்ணுங்கள்.  த்ேியிலிருந்து 
உண்ணாேீர்கள்.  

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி). 

ஆோைம் : அபூ ோவூத் 3772, ேிர் ிேி 1805, இப்னு  ாஜாஃ 3277. 
இவ்வார்ரே ேிர் ிேியிலிருந்து தபறப்பட்டது. அவர்கள் இது 
ஹஸன் ஸஹீஹ் எனும் ேைத்ேிலுள்ளோகவும், அஷ்தஷஹ் 
அல்பான ீஸஹீஹ் என்றும் கூறியுள்ளனர். 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 6ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) உண்ணும் தபாது நடுவிலுள்ளரே உண்ண முன் ேனக்கு 
முன்னுள்ளரேதய உண்ண தவண்டும். ஏரனதயாரின் 
பகுேியிலிருந்தோ நடுவிலிருந்தோ உண்பது நற்பண்பல்ல. 
ஆனால் பல விே பண்டங்கள் உணவுத்ேட்டில் ஆங்காங்தக 
இருந்ோல் அவற்ரற நடுவிலிருந்து உண்ணலாம். 
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(2) இந்நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ள பைகத் என்பது 
அல்லாஹ்வின் புறத்ேிலிருந்து கிரடக்கும் உேவியும் 
அேிகரிப்பு ாகும். அேன் அரடயாளங்களுள் சில : ஆதைாக்கியம், 
 கிழ்ச்சி, தபாதுத ன்ற  னம், அச்சம் கலக்கம் ஏது ின்றி 
பாதுகாப்பு, அர ேிரய உணர்ேல். பைகத் குரறந்ேேற்கான 
அரடயாளங்கள் சில : தபைாரச, சுயநலம், ேன்னலம், 
உதலாபித்ேனம், துர்ப்பாக்கியம், தபாறார , குதைாேம், நிைந்ேை 
வறுர , நிம் ேியின்ர , அர ேியின்ர . 

வுழூச் தசய்யும் முழற 

َب -15 َِ َعفلننن َن ْ ادنننَ  َرْ     رمحننن  عَ َ كبنننَ عَن َعننن ، َمننن بُ ل َعثَكننن َن هبننن

ََ َعفلننن نَ  َْ عُالنننَ  َع بنننَ  َعثَكنن َن هبننن ََ بنننِ   ؛  َدَعننن  ِهَ َضننن ب َرِضننن ف نننأ ْفَ َع َعا نننل َ 

َب ِإَا ِ نننِ  َب ؛ِمننن ُْف َ َ نننا َهَك  َثنننال ََّ َمننن دعأ ، َثننن د ْ دبَخنننَ  َ ِك ِ ، َ َضننن بَ نننَ  ِفنننْ ع

ََ َ عسبنننَت بَثَ ، َثننن د   َ نننَ  َ جبَهنننَ  َثال ًثننن    َبنننَكَس َ عسبَت بَشننن ََ بنننِ   ،َثننن د َدَك  َ َ

ِْْسننننِ ، َثنننن د   َ ننننَ   ننننن د ِرجبنننن ي     َِ َثال ًثنننن ، َثنننن د َمَ ننننَح ِهَ  َب ُ ننننل عِفنننن بف ق  ِإ

َبنننِ  َ َسنننالَ  َ َتَ ضدنننأن َاحبنننَ        َن َعا  ْد َصنننالل ع ََ عُ دِبننن َثال ًثننن ، َثننن د ق ننن َ   َرْ  بننن

ْبَ َضننن ب َب َدَ ضدنننأ  َاحبنننَ  َ َضننن ب  "  َةنننَذع، َ ق ننن  َ  ِ  ْبَمننن َثننن د َصنننالل  َةنننَذع،  ِ 

َب ََِّّ ِف َِ ال  َ َحنننن َب َََتنننن َب  َرْ  َدَم ِمنننن ِهَكنننن  َاْفَ ننننَ ،   ف ننننَ  عُالننننَ  ُ ننننَ  َمنننن  َدق نننن

 ".َذابِبِ 
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 ، صحَح م ا ُ ،  عُافظ  ،131رق  عحلَ ث  ،)صحَح عُبخ ري

 (.،(223) - 6رق  عحلَ ث 

(15) உஸ் ான் பின் அஃப்பான் (ைலி) அவர்களால் விடுேரல 
தசய்யப்பட்ட அவர்களின் முன்னாள் அடிர யான ஹும்ைான் 
(ைஹ்) அவர்கள் கூறியோவது: 
உஸ் ான் (ைலி) அவர்கள் ஒரு பாத்ேிைத்ேில் ேண்ணரீ் தகாண்டு 
வைச்தசால்லி, (ேண்ணரீ் வந்ேதும்) ே து (முன்) ரககளில் மூன்று 
முரற ஊற்றிக் கழுவினார்கள். பிறகு ே து வலக்கைத்ரேப் 
பாத்ேிைத்ேிற்குள் தசலுத்ேி (ேண்ணரீ் அள்ளி) வாய்க் 
தகாப்பளித்து, மூக்கிற்கு நீர் தசலுத்ேி மூக்ரகச் சிந்ேினார்கள். 
பிறகு ே து முகத்ரே மூன்று முரற கழுவினார்கள். ே து இரு 
ரககரளயும் முழங்ரக வரை மூன்று முரற கழுவினார்கள். 
பிறகு ேரலரய ஈைக்ரகயால் ேடவி ( ஸ்ஹுச் 
தசய்ேிடலா)னார்கள். பிறகு ஒவ்தவாரு காரலயும் மூன்று 
முரற கழுவினார்கள். 
பிறகு (இதோ!) நான் தசய்ே இந்ே வுழூரவப் தபான்தற நபி 
(ஸல்) அவர்கள் வுழூச் தசய்யக் கண்தடன் என்று கூறிவிட்டு, நபி 
(ஸல்) அவர்கள் (என்னிடம்), யார் என்னுரடய இந்ே வுழூரவப் 
தபான்று வுழூச் தசய்து, பின்னர் தவறு எந்ே எண்ணங்களுக்கும் 
ேம் உள்ளத்ேில் இடந்ேைா ல் இைண்டு ைக்அத்கள் தோழுகிறாதைா 
அவருக்கு அவைது முன்பாவங்கரள அல்லாஹ்  ன்னிக்கிறான் 

என்று கூறினார்கள் என்றார்கள். 
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அறிவிப்பவர் : ஹும்ைான் (ைஹ்) ேனது எஜ ான் உஸ் ான் (ைலி) 
அவர்கரளத் தோட்டும். 

ஆோைம் : புஹாரி 164, முஸ்லிம் 226. இவ்வார்ரே 
புஹாரியிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

பாைசீகத்ரேப் பிறப்பிட ாக் தகாண்ட ஹும்ைான் பின் அபான் 
அவர்கள்  ேீனாவின் பிைபல  ார்க்க அறஞர்களில் ஒருவைாவார். 
இவர் முன்னர் உஸ் ான் பின் அஃப்பான் (ைலி) அவர்களிடம் 
அடிர யாக இருந்து விடுேரல தசய்யப்பட்டவர். ஹிஜ்ரி 75ம் 
ஆண்டு இவர்கள்  ைணித்ோர்கள். இேில் தவறு கருத்துக்களும் 
கூறப்பட்டுள்ளன.  

உஸ் ான் (ைலி) அவர்கள் பற்றி 12ம் நபித ாழியில் 
கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) வுழூ விடயத்ேில் பிைோன ஓர் அடிப்பரடயாக இந்நபித ாழி 
ேிகழ்கின்றது. எனதவ ஒவ்தவாரு முஸ்லிமும் இேில் கரிசரண 
எடுத்து, வுழூச் தசய்யும் முரறரய கற்க தவண்டும். ேரலரய 
ஒரு ேடரவ  ாத்ேிைம் இரு காதுகளுடன் தசர்த்து முழுர யாக 
 ஸ்ஹு தசய்ய தவண்டுத ன்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்ேக்கது.   



48 தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட90 நபித ாழிகள் 

 
(2) பாவ ன்னிப்புக்கும், சுவனம் நுரழவேற்கு ான காைணிகளில் 
வுழூவும் ஒன்று. வுழூச் தசய்து முடிந்ேதும் அேன் 
காணிக்ரகயாக இைண்டு ைக்அத்கள் தோழுவது விரும்பத்ேக்கது. 

(3) வுழூரவப் பூைண ாகச் தசய்துவிட்டுப் பின்வரும் துஆரவ 
ஓேினால் அவருக்கு சுவனத்ேின் 8 வாயில்களும் ேிறக்கப்படும். 
ோன் விரும்பிய வாயிலால் நுரழயலாம். இதுபற்றிய ஹேீஸ் 
முஸ்லி ில் (234) இடம்தபற்றுள்ளது. அந்ே துஆ பின்வரு ாறு :  

ََ ْ نب ال  ُ َ  ِإالل ْ عبَه ََ عُا َِّ  َ َرَس ُنَ  َ ْ نَد ،عُا ََّ  ِإ ًَع َعبب  َمَحكََّ

உண்ர யாக வணங்கப்படத் ேகுேியானவன் அல்லாஹ்ரவத் 
ேவிை தவறு யாரு ில்ரலதயன்றும், முஹம் த் (ஸல்) அவர்கள் 
அல்லாஹ்வின் அடியாரும், ேிருத்தூேரு ாவார் என்றும் நான் 
சாட்சி பகர்கின்தறன். 

 னு, ஜின்,  லக்குகள் எேனொல் பழடக்கப்பட்டொர்கள்? 

َب  ق ننننن َ   -13 َن َع بَهننننن ، ق  ُ ننننن َْ ع َب َع ِ َشننننن   َرِضننننن َِ  َرَسننننن بَ َعننننن ع

َبنننِ  َ َسنننالَ  َِ "  َصنننالل عُالننن  َعا  َب َاننن بَخِاق ننن ََ عن ننن َن عف ال ِ   ننن ن ِمننن ري، َ َخِاننن

ََ آَدَم ِمكد  َ ِصَ  ُ  ن ب َب َا ري، َ َخِا َب َم ِرجي ِم  ". ِم

 (. ،(2663) - 31رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 
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(16) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் :  லக்குகள் ஒளியினால் 
பரடக்கப்பட்டுள்ளார்கள். ஜின்கள் தநருப்புக் தகாழுந்ேிலிருந்து 
பரடக்கப்பட்டுள்ளார்கள். ஆேம் (அரல) அவர்கள் உங்களுக்கு 
வர்ணிக்கப்பட்ட ( ண்ணிலிருந்து) பரடக்கப்பட்டுள்ளார்கள். 
அறிவிப்பவர் : ஆஇஷா (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 2996..  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

உம்முல் முஃ ினனீ் (நம்பிக்ரகயாளர்களின் ோய்) ஆஇஷா (ைலி) 
அவர்கள் (இரறத்தூேர் (ஸல்) அவர்களின் தநருங்கிய தோழரும், 
அருர  நண்பரு ான) அபூபக்கர் (ைலி) அவர்களின் தசல்வப் 
புேல்வியாவார். நபியவர்கள் ஹிஜ்ைதுக்கு முன் இவர்கரளத் 
ேிரு ணம் தசய்து, (ஹிஜ்ைதுக்குப் பின்)  ேீனாவில் 
அன்ரனயாருக்கு 9 வயேிருக்கும் தபாது உறவுதகாண்டார்கள். 
நபியவர்கள்  ைணிக்கும் தபாது அன்னாருக்கு வயது 18 ஆகும். 
சிறந்ே சட்டவல்லுனைாகவும், அறிவாளியாகவும், அழகான 
கருத்துள்ளவைாகவும் ேிகழ்ந்ோர்கள், த லும் தகாரட 
வழங்குவேில் முன்னுோைணம் கூறப் படக்கூடியவைாகவும் 
இருந்ோர்கள். இரறத்தூேர் (ஸல்) (அவர்களுடன்  ிகநீண்ட 
காலங்கள் வாழ்ந்ேிருந்ேேன் காைண ாக) அவர்கரளத் தோட்டும் 
அேிக நபித ாழிகரள அறிவிப்புச் தசய்ோர்கள். அவர்கள் 
அறிவித்ே நபித ாழிகளின் எண்ணிக்ரக 2210 ஆகும்.  
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அன்ரனயவர்கள் ஹிஜ்ரி 57 அல்லது 58 ல் ை ழான் அல்லது 
ஷவ்வால்  ாேம் 17ம் நாள் தசவ்வாய்க்கிழர  இைவு  ேீனாவில் 
 ைணித்து பகிஉல் கர்கேில் அடக்கம் தசய்யப்பட்டார்கள். 
அவர்களுரடய ஜனாஸாத் தோழுரகரய (அவர்களுரடய 
வஸிய்யத்ேின் பிைகாைம்) அபூ ஹுரைைா (ைலி) நடத்ேினார்கள்.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1)  லக்குகளும் ஜின்களும் பரடக்கப்பட்ட விேத்ரே 
இந்நபித ாழி தவறு பிரித்துக் காட்டியுள்ளது. சுற்றுச் சூழரலப் 
பிைகாசப்படுத்தும் ஒளியினால்  லக்குகள் பரடக்கப்பட்டுள்ளனர். 
ஜின்கள் தநருப்பினால் பரடக்கப்பட்டுள்ளனர். ஜின்களின் 
ேரலவன் இப்லீஸ்ோன் இந்நபித ாழியில் நாடப்பட்டுள்ளான். 
இேில் தவறு கருத்துக்களும் உள்ளன.  

(2) ஜின், ரஷத்ோன் ஆகிய இனங்கள் இருப்போகவும், 
அவர்களும் அல்லாஹ்வால் பரடக்கப்பட்டவர்கதளன்றும், 
 னிேர்கரளப் தபான்று அவர்களும்  ரிப்பார்கதளன்றும் 
விசுவாசிப்பது அவசிய ாகும். 

(3) ஈ ானின் அடிப்பரட விடயங்கள் 6. அேில்  லக்குகரள 
நம்புவதும் ஒன்று. அவர்கள் அல்லாஹ்வின் கண்ணிய ிக்க 
அடியார்கள். ஒளியினால் பரடக்கப்பட்ட அவர்கள் இைவு, பகலாக 
அல்லாஹ்ரவத் துேித்துக் தகாண்டிருப்பார்கள். இஸ்லா ியக் 
தகாள்ரகயின் பிைகாைம் முேல்  னிேர் ஆேம் (அரல) 



51 தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட90 நபித ாழிகள் 

 
அவர்களாவார். அவர்கள் களி ண்ணால் பரடக்கப்பட்டாலும் 
 ண்ணாக  ாத்ேிைத  அவர்களிருக்கவில்ரல.  ாறாக, ஆவி, 
அறிவு, நாடி நைம்புகள், சரே, எலும்பு, குருேி அரனத்ரேயும் 
உள்ளடக்கிய உயிருள்ள ஒரு  னிேைாகதவ இருந்ோர்கள். 

குபொப் பள்ளியின் சிறப்பு 

َِ َعَكنننَ  رَ    -11 َِ هبننن َِ ع َب َعببننن َْ عُالنننَ  َع بَهَكننن   َعننن   ننن َن   ق ننن َ  ،ِضننن

َِ َرَسنننن بَ  َبننننِ  َ َسننننالَ  َصننننالل عُالنننن َ  ع ََ قنَبنننن    َرعِ ًبنننن     َعا  َ ننننْأِدْ َم بننننِج

 ًَ ْب ؛َ َم ِع َََقاِّ َب ف  َِِف َب َََت   .ِ  َرْ 

 ُ  عُافظ ، (1666) -513رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 

 (.1161رق  عحلَ ث  ، صحَح عُبخ ري

(17) நபி (ஸல்) அவர்கள் குபாப் பள்ளவாயிலுக்கு சிலதபாது 
வாகனத்ேிலும், சிலதபாது நடந்தும் வருவார்கள். அங்கு 2 
ைக்அத்துக்கள் தோழுவார்கள்.  

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் உ ர் (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 1194, முஸ்லிம் 1399. இவ்வார்ரே 
முஸ்லி ிலிருந்து தபறப்பட்டது.  
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 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 11ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒவ்தவாரு சனிக்கிழர யும் 
 ேீனாவிலுள்ள குபாப் பள்ளிக்கு வாகனத்ேிலும், நடந்தும் 
வருவார்கள். (முஸ்லிம் 1399). அேனடிப்பரடயில் அப்பள்ளிரயத் 
ேரிசிப்பது எங்களுக்கும் ஸுன்னத்ோகும். 

(2) இப்பள்ளியில் தோழுவரே சிறப்பித்துக் கூறும் பல 
நபித ாழிகள் வந்துள்ளன. அவற்றில் சில :  

ஹேீஸ் 01 : நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : குபாப் 
பள்ளியில் தோழுவது ஓர் உம்ைாச் தசய்வேற்குச் ச னாகும். 
(ேிர் ிேி 324, இப்னு  ாஜாஃ 1411). 

ஹேீஸ் 02 : நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : யார் ேனது 
வடீ்டிதல வுழூச் தசய்து, பின்பு குபாப் பள்ளிக்குச் தசன்று 
ஏோவதோரு தோழுரகரயத் தோழுோல் அவருக்கு ஓர் உம்ைாச் 
தசய்ே நன்ர ப் தபான்று கிரடக்கின்றது. (நஸாஈ 699, இப்னு 
 ாஜாஃ 1412). 
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வறியவர்கழளக் கவனிப்தபொம் 

16-      َ َب َِ َسننن ََِ  هبننن َب َمقبننن َْ    رمحننن  عََعننن َا َرِضننن َب ق ننن َ   َرْ   َسننن

َب َد َانن َ    َبنناًل َعا ننل َمنن َبننِ    ؛ عُالننَ  َع بننَ  ْ ند ُ ننَ  ف  َْ َصننالل عُالننَ  َعا  ف ق نن َ  عُ دِبنن

ََف  ِ  ن ب َن ِإاللَن َ َد بَزقن بَة ب َد بَقَ  ب   "َ َسالَ  ََ  ".ِه

 (.2663رق  عحلَ ث  ،)صحَح عُبخ ري

(18) ஸஃது பின் அப ீ வக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் ஏரனதயாரை 
விடத் ோன் சிறந்ேவதைனக் கருேினார்கள். அப்தபாது நபியவர்கள் 
'நீங்கள் உேவி தசய்யப்படுவதும், வாழ்வாோைம் அளிக்கப் 
படுவதும் உங்களில் இருக்கும் பலவனீ ாதனாரை ரவத்துத்ோன்" 
என்றார்கள். 
அறிவிப்பவர் : முஸ்அப் பின் ஸஃத் (ைஹ்) ேனது ேந்ரே ஸஃது 
பின் அப ீவக்காஸ் (ைலி) அவர்கரளத் தோட்டும். 

ஆோைம் : புஹாரி 2896. 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

ஸஃது பின் அப ீவக்காஸ் (ைலி) அவர்களின் புேல்வர் முஸ்அப் 
பின் ஸஃது பின் அப ீ வக்காஸ் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ைஹ்) அவர்கள் 
ோபிஈன்கரளச் தசர்ந்ேவர். கூபாவிதல வசித்து அங்தகதய 
ஹிஜ்ரி 103ல்  ைணித்ோர்கள்.  
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ஸஃது பின் அப ீ வக்காஸ் (ைலி) அவர்கள் பற்றி 5ம் 
நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) தபாதுவாக முஸ்லிம்களுக்கு  த்ேியில் பைஸ்பைம்  ேிப்பு, 
 ரியாரேரயப் பகிர்ந்து தகாள்வதுடன் ஒன்றிரணந்து வாழப் 
பழகிக் தகாள்ள தவண்டும்.   

(2) வறியவர்கரளக் கவனித்து, அவர்களுக்கு இைக்கம் காட்டு ாறு 
இஸ்லாம் அரழக்கின்றது. 

(3) பரகவர்களுக்தகேிைாகக் கிரடக்கும் தவற்றி, உேவி, 
தசல்வந்ேர்களுக்குக் கிரடக்கும் வாழ்வாோை விஸ்ேீைணம் 
எல்லாம் வறிதயாரின் பைகத்ேினால்ோன் என்பரே உணர்ந்து, 
அவர்கரள  ேிக்க தவண்டும். அவர்களிடம் தபருர யடிக்கதவா, 
அவர்கரள இழிவு படுத்ேதவா கூடாது. 

தநசத்ழே தவளிக்கொட்டுதவொம் 

16-     َِ َِ ب  ِ  َبننن َِ َم ََعِم هبننن َب ِمْقننن َن َع بننن َ َعننن َْ ع َِ عُننن د ِّ   ،َرِضننن َعننن

َبننِ  َ َسننال َ  عُالننَ َصننالل  ََّ ْادننَ  ِبنن بََخب ََّ ف ْاَخننع َْ نن د عُ دَجننَ  ْ  َذِإق نن َ   " ،َعا 

 ".َ ِحَبَ 
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 ،ج مع عُرتمذي  ُ ، عُافظ ، 5121رق  عحلَ ث  ،)س َ ْهْ دع د

ق   عإلم م عُرتمذي عَ ةذع عحلَ ث هأا     ،2661رق  عحلَ ث 

 عألُب اْ(.     ،  صحح  صحَح   َ

(19) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஒரு  னிேர் ேனது 
சதகாேைரன தநசித்ோல் அேரன அவரிடம் தேரிவிக்கட்டும்.  

அறிவிப்பவர் :  ிக்ோம் பின்  ஃேீகரிப் (ைலி). 

ஆோைம் : அபூ ோவூத் 5124, ேிர் ிேி 2391. இவ்வார்ரே அபூ 
ோவூேிலிருந்து தபறப்பட்டது. ேிர் ிேீ அவர்கள் இது ஹஸன் 
ஸஹீஹ் கரீப் எனும் ேைத்ேிலுள்ளோகவும், அஷ்தஷஹ் 
அல்பான ீஸஹீஹ் என்றும் கூறியுள்ளனர். 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

கின்ோ தகாத்ேிைத்ரேச் தசர்ந்ே அபூ கரீ ா என்ற புரனப் 
தபயருரடய  ிக்ோம் பின்  ஃேீகரிப் பின் அம்ரு (ைலி) 
பிைபல ான நபித்தோழைாவார். (ஸிரியாவிலுள்ள) ஹிம்ஸ் எனும் 
ஊரில் வசித்ே இவர் நபியவர்களிடத்ேில் இஸ்லாத்ரேத் ேழுவ 
கூட்டங் கூட்ட ாக  க்கள் வந்ே காலப்பகுேியில் ஒரு 
கூட்டத்துடன் வந்ோர். ஷாம் (ஸிரியா), இைாக் தபான்ற 
நகைங்களில் நரடதபற்ற இஸ்லா ிய தவற்றிப் தபார்களில் 
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கலந்துதகாண்டதுடன், குறிப்பாக யர்மூக்  ற்றும் காேிஸிய்யாப் 
தபார்களில் கலந்து தகாண்டார்கள். முஸ்லிம்கள் ே து 
எேிரிகளுடன் தசய்ே எந்ேதவாரு தபாரிலிருந்தும் இவர் 
பின்வாங்கவில்ரல. நபித ாழிக் கிைந்ேங்களில் இவருரடய 42 
தபான்த ாழிகள் பேியப்பட்டுள்ளன. இவர் ஷாம் வாசியாகக் 
கணிக்கப்படுகிறார். ஹிஜ்ரி 87ல் ேனது 91வது வயேில் அங்தகதய 
 ைணித்ோர்கள்.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) அல்லாஹ்வுக்காக தநசம் ரவப்பது இஸ்லாத்ேின் முக்கய 
பகுேிகளிதலான்று. இன்தனாரு  னிேரிடத்ேில் அேற்குரிய 
காைணிகள் இருக்கும் தபாது அவர்பால் ஏற்படும் ஓர் 
உள்ளுணர்தவ இந்ே தநசத ன்பது. அல்லாஹ்வுக்கு வழிப்பட்டு, 
அவனுரடய தபாருத்ேத்ரே நாடி, ஏவல்கரள எடுத்தும், 
விலக்கல்கரளத் ேவிர்ந்தும் தகாள்வது அல்லாஹ்வுக்காக தநசம் 
ரவப்பேன் பிைோன காைணிகளிலுள்ளது. 

(2) அல்லாஹ்வுக்காக நாம் ஒருவரை தநசித்ோல், அவரும் 
எம்ர  தநசிப்பேற்காக அேரன அவரிடம் தேரிவிப்பது சிறந்ேது. 

(3) உலக தநாக்கங்களுக்காக தநசம் ரவத்துக்தகாண்ட இருவர் 
ே து எண்ணங்கரள அல்லாஹ்வுக்காக  ாற்றிக் தகாள்ள 
தவண்டும். அேன் மூலம் அல்லாஹ்வுக்காக தநசித்தோருக்குக் 
கிரடக்கும் அந்ேஸ்ரேப் தபற்றுக் தகாள்ளலாம். அந்தநசத்ேில் 
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உண்ர யாளர்களாக இருந்ோல்  றுர யின் எந்ேதவாரு 
நிழலு ில்லாே சந்ேர்ப்பத்ேில் அல்லாஹ்வின் அர்ஷுக்குக் கீழ் 
நிழல் வழங்கப்படும் ஏழு கூட்டத்ோரில் நாங்களும் 
உள்வாங்கப்படுதவாம். 

ஓய்வும் ஆதரொக்கியமும் 

َِ عُالنننِ    -21 َب َعببننن َْ عُالنننَ  َع بَهَكننن ، ق ننن َ     َعننن َِ َعبدننن  ي َرِضننن ق ننن َ   هبننن

َبننن ِ   َن َعا  َْ َصنننالل ع َبَكَتننن ِن َم بَبننن ب   "َ َسنننالَ  عُ دِبننن َبِا َبننن نا ِف ََ ِهَكننن    ِث  ا ِمننن

ُْف َ عَع  ".عُ د ِ   عُقِّحد ن َ ع

 (.3112رق  عحلَ ث  ،)صحَح عُبخ ري

(20) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : அல்லாஹ்வின் இரு 
அருட்தகாரடகள் உள்ளன, அவற்றில் அேிக  க்கள் 
ஏ ாற்ற ரடந்து நிற்கின்றனர். ஒன்று ஆதைாக்கியம்,  ற்றது 
ஓய்வு தநைம்.  

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 6412.  
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 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 6ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) உடலாதைாக்கியத்ரேயும் ஓய்வு தநைத்ரேயும் இஸ்லா ிய 
வரையரறக்குட்பட்ட நல்வழிகளிலும், ஹலாலான 
வாழ்வாோைத்ரேத் தேடுவேிலும் நாம் பயன்படுத்ேிக் தகாள்ள 
தவண்டும். 

(2) த ற்கண்ட இரு நிஃ த்துக்களுக்காகவும் அல்லாஹ்வுக்கு நாம் 
நன்றி தசலுத்ேக் கடர ப்பட்டுள்தளாம். அவனது ஏவல்கரள 
எடுத்து நடப்பதும், விலக்கல்கரளத் ேவிர்ந்து தகாள்வதும் 
அவனுக்கு நன்றி தசலுத்தும் வழிமுரறகளிலுள்ளதுோன். இேில் 
குரற ரவப்தபார்ோன் ஏ ாளிகள். 

(3) த ற்கண்ட நபித ாழியில் பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ள ' ஃபூன்" 
என்ற தசால்லிற்கு ஏ ாளி, நஷ்டவாளி, சேிவரலயில் சிக்கியவர் 
தபான்ற பல கருத்துக்கள் உள்ளன. அல்லாஹ் ஒருவனுக்கு 
இவ்விரு நிஃ த்துக்கரளயும் வழங்கி, பின் அவ்வடியான் 
அேிலிருந்து பயனரடயா ல், நன்றி தசலுத்ோ ல், 
அவ்வைண்ரடயும் வணீடித்ோல் அவதன ஏ ாந்து நஷ்டம் 
அரடந்ேவனாவான். 

 



59 தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட90 நபித ாழிகள் 

 
உரிழ கழளப் பொதுகொக்கும்  ொர்க்கத  இஸ்லொம் 

َب   -21 َبق نن َعنن َِ ِ َم َْ عُالننَ  َع بنن َ   َ َ نن ري  هبننن ََ   ،َرِضننن َب ْد ق ننن َ   َسننِك عُ دِبننن

َبنننِ  َ َسنننالَ  َصنننالل عُالنننَ  َدنننً َ قنننن بَ    " َعا  َ  عسبنننَت بَع ََّ عُالنننَ  َرِع َب َعببننن  ؛َمننن  ِمننن

َُْج دِ  اللف ا  ب َ َحْطَه  ِهَ ِقََح   ِإ َب َرعِ َح   ع  ".ُ  ب َ ِج

 صحَح  عُافظ ُ ،  ،1151 رق  عحلَ ث ،)صحَح عُبخ ري

 (.،(112) - 221رق  عحلَ ث  ،م ا 

(21) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : 'ஓர் அடியானுக்கு 
குடி க்களின் தபாறுப்ரப அல்லாஹ் வழங்கியிருக்க, அவர்களின் 
நலரனக் காக்கத் ேவறினால் சுவனத்ேின் வாரடரய நுகைதவ 
 ாட்டான்". 

அறிவிப்பவர் :  ஃகல் பின் யஸார் (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 7150, முஸ்லிம் 142. இவ்வார்ரே 
புஹாரியிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

 

 

 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7624
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 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

முரஸனாக் குடும்பத்ரேச் தசர்ந்ே  ஃகல் பின் யஸார் 
அல்பஸரீ (ைலி) ஸிரியாப் பகுேியிலிருந்து நபியிடத்ேில் வந்து 
ஹுரேபியா உடன்படிக்ரகக்கு முன் இஸ்லாத்ேில் 
இரணந்ோர்கள். அவ்வுடன்படிக்ரகயின் தபாது  ைத்ேடியில் 
இவர்களும் உறுேித ாழி அளித்ேதுடன், நபியவர்கள்  க்களிடம் 
உறுேித ாழி வாங்கிக் தகாண்டிருக்கும் தபாது அவர்களின் 
முகத்ேில் படும்  ைக்கிரளகரள அகற்றிக் தகாண்டிருந்ோர்கள். 
இவர் அறிவித்துள்ள நபித ாழிகள் 34 ஆகும். நபியவர்கள் 
 ைணித்ே பின் அபூ பக்ர் (ைலி) அவர்களின் ஆட்சிக்காலத்ேில் 
 ேம் ாறிதயாருக்கு எேிைான யுத்ேங்களிலும், பாைசீக 
தவற்றிகளிலும் தபரும் பங்காற்றினார்கள்.  

உ ர் (ைலி) இவர்கரள பஸைாவுக்கு கவர்னைாக நிய ித்ோர்கள். 
அவர்களின் பணிப்புரைக்கிணங்க அங்தக ஒரு குளத்ரேக் 
கட்டினார்கள். அந்ே பஸைாவிதலதய ேனக்தகாரு வடீ்ரடக் 
கட்டிக்தகாண்டு வசித்து வந்து, அங்தகதய ஹிஜ்ரி 65ல் 
 ைணித்ோர்கள். ஹிஜ்ரி 60ல் என்ற  ற்தறாரு கருத்துமுள்ளது.   

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) நாட்டுத்ேரலவர்கள், அேரனதயாட்டியுள்ள இலாகா 
தபாறுப்புக்களில் உள்தளார், நிறுவனங்களின் தபாறுப்பாளிகள், 
ஏன் குடும்பப் தபாறுப்பிலுள்தளார் கூட ே து தபாறுப்புக்களுக்குக் 
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கீழுள்ளவர்களுரடய விடயத்ேில் கரிசரன எடுப்பது 
அவசிய ாகும். அேில் குரற ரவப்பது, ஊழல் தசய்வது, 
ஏ ாற்றுவது தபான்ற காரியங்கள் சம்பந்ேப்பட்ட 
தபாறுப்புோரிகரள சுவனத்ரே விட்டும் ேடுத்துவிடும். நைகில் 
கடும் தவேரனக்குள்ளாக்கப் படுவர். 

(2) இது தபான்ற ஹேீஸ்கள் எச்சரிக்ரக சம்பந்ேப்பட்டரவ. 
எச்சரிக்ரக சம்பந்ே ான தசய்ேிகளில் அஹ்லுஸ்ஸுன்னக்களின் 
நிரலப்பாடு என்னதவனில், அேரன அமுல்படுத்ே 
தவண்டுத ன்ற அவசியப்பாடு அல்லாஹ்வுக்கில்ரல. 
 ைணிக்கும் தபாது இரணரவக்கா ல்  ைணித்ோல் ஏரனய 
பாவங்கரள அல்லாஹ் நாடினால் ஷிபார்சு, பாவங்கரள 
அழிக்கும் நற்காரியங்கள் மூலம்  ன்னிப்பான். நாடினால் 
ேண்டிப்பான். அவன் ஒரு நல்வாக்களித்ோல் அேரன 
நிரறவற்றுவரேத் ேனக்குள் கடர யாக்கிக் தகாண்டுள்ளான். 
ஒரு தவேரன பற்றி எச்சரிக்ரக தசய்ோல் அேற்குத் 
ேகுேியாதனாருக்கு அேரன நிரறதவற்றுவரேத் ேனக்குள் 
கடர யாக்கிக் தகாள்ளவில்ரல. நாடினால்  ன்னிப்பான். 
நாடினால் ேண்டிப்பான். இது அவனுரடய தபருந்ேன்ர ரயக் 
காட்டுகின்றது.  

(3) இஸ்லாம் அ ானிேங்கரள அேற்குரியவர்களிடம் 
தசர்ப்பேிலும், ேனிநபர், சமூக உரிர கரளப் பாதுகாப்பேிலும் 
அேிக கரிசரன எடுக்கும்  ார்க்க ாகும். 
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பிள்ழளகளின் தசொத்ேில் தபற்தறொருக்கும் உரிழ யுண்டு 

َب  -22 َْ عُالننننننَ  َع بَهَكنننننن    عُالننننننِ  َِببننننننَع َِهبنننننن َجنننننن ِهِ َعنننننن ْ ند  ،َرِضنننننن

ََِجنننننناًل َر  ْبِهننننننْ  ندِإَ  ،ًَعُ ننننننَ َ   اًلَمنننننن ْبإن ُِنننننن! ق نننننن َ     نننننن   َرَسنننننن بَ  ع

  ".ك َبِهأ ُِ ك  ُنَمَ  ََابْ "   َ ق ف  ؛ْ َُِم  َعَتجبَ  نبْ  ََ بِ َ 

 عألُب اْ(.  صحح  ،2261رق  عحلَ ث  ،)س َ عهَ م ج 

(22) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு  னிேர் வந்து, 'அல்லாஹ்வின் 
தூேதை, எனக்கு நிரறய தசாத்துக்களும் குழந்ரேகளுமுள்ளனர். 
எனது ேந்ரே எனது தசாத்ரே அபகரிக்க வருகின்றார்" என்று 
முரறப்பட்டார். அப்தபாது நபியவர்கள் 'நீயும் உனது 
தசாத்துக்களும் உனது ேந்ரேக்தக தசாந்ேம்" என்றார்கள்.  

அறிவிப்பவர் : ஜாபிர் பின் அப்ேில்லாஹ் (ைலி). 

ஆோைம் : இப்னு  ாஜாஃ 2291. அஷ்தஷஹ் அல்பான ீ இேரன 
ஸஹீஹ் என்று கூறியுள்ளார். 
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 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

ஜாபிர் பின் அப்ேில்லாஹ் அல் அன்ஸாரீ (ைலி) அவர்கள் 
பிைபல ான நபித்தோழைாவார். நபி (ஸல்) அவர்களுக்கும்  ேீனா 
வாசிகளுக்கு ிரடயில் நரடதபற்ற உடன்படிக்ரகயில் ேனது 
ேந்ரேயுடன் தசர்ந்து நபியவர்களுக்கு உறுேிப்பிை ாணம் 
தசய்ோர்கள். (ஹுரேபியாவில்)  ைணத்ேிற்காக நபியவர்களிடம் 
உறுேித ாழியளித்ேவர்களில் இவரும் ஒருவர். இவர் அேிக ான 
நபித ாழிகரள அறிவித்ேவர்களில் அடங்குவதுடன், அவர் 
அறிவித்ே நபித ாழிகளின் எண்ணிக்ரக 1540க உள்ளது. ஹிஜ்ரி 
73ல்  ைணித்ோர்கள். (இவைது  ைண ஆண்டில் தவறு 
கருத்துகளும் உள்ளன.).  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) ஒரு ேந்ரே ேனது பிள்ரளயின் பணத்ேிலிருந்து தேரவயான 
அளவு பயன்படுத்ேலாம். எனினும், இது ேந்ரே பிள்ரளயின் 
தசாத்துக்கரள உடர யாக்கிக் தகாள்வேல்ல.  ாறாக 
பிள்ரளயின் தசாத்துக்கு அவன்ோன் உரிர யாளன். அவன் 
 ீதுோன் அச்தசாத்ேில் ஸகாத் விேியாகும். அவன்  ைணித்ே 
பின்ோன் அச்தசாத்ேிலிருந்து அநந்ேை ாகப் தபறுவார். 
அப்படியாயின் இந்நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ள விடயம், 
தபற்தறாருக்கு வசேியில்லாே பட்சத்ேில் பிள்ரளகள் 
அவர்களுக்கு அவசியம் வழங்க தவண்டிய தசலவினங்கரளதய 
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குறிக்கின்றது. அச்தசலவினங்கரளப் பிள்ரளகள் வழங்காே 
பட்சத்ேில் ேந்ரேக்குத் தேரவயான அளவு எடுத்துக் 
தகாள்ளலாம். 

(2) பிள்ரளக்குத் தேரவயிருக்கும் தபாது, அல்லது அவ்வாறு 
எடுக்கும் தபாது பிள்ரளக்குத் ேட்டுப்பாடு ஏற்படுத னில், 
அதேதபான்று ேக்க காைண ின்றி இன்தனாரு பிள்ரளக்கு 
எடுத்துக் தகாடுக்கும் தநாக்கில் ஒரு ேந்ரே ேனது பிள்ரளயின் 
தசாத்ேிலிருந்து எடுக்கலாகாது. ஏதனனில், ஒரு பிள்ரளயின் 
தசாத்துக்களுக்கு ேந்ரேயின்றி அவன்ோன் உரிர யாளன். 
வாரிசுரிர ச் சட்டத்ேில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட தோரக 
 ாத்ேிைத  ேந்ரேக்குச் தசாந்ேத ன பின்வரும் இரறவசனம் 
சுட்டிக்காட்டுகின்றது : 

இறந்ேவருக்கு குழந்ரே இருக்கு ானால் இறந்ேவர் விட்டுச் 
தசன்றேில் ஆறில் ஒரு பாகம் (அவைது) தபற்தறார் 
ஒவ்தவாருவருக்கும் உண்டு. ஆனால் இறந்ேவருக்கு குழந்ரே 
இல்லாேிருந்து தபற்தறார்  ாத்ேிைத  வாரிசாக இருந்ோல் அவர் 
ோய்க்கு மூன்றில் ஒரு பாகம் ( ீேி ேந்ரேக்கு உரியோகும்). 
(நிஸாஃ 11).  

எனதவ த ற்கண்ட நபித ாழியின் அர்த்ேம், பிள்ரளக்கு ேீங்கு 
விரளவிக்கா ல் தேரவயான அளவு எடுக்க உரிர யுண்டு 
என்பதே. 
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(3) த ற்கண்ட நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ள 'உனது ேந்ரேக்தக 
தசாந்ேம்" என்பேன் அர்த்ேம் முழுர யாக உரிர யாக்கிக் 
தகாள்வேல்ல.  ாறாகப் பயன்படுத்தும் உரிர   ாத்ேிைத . 
ஏதனனில் பிள்ரள  ைணிக்கும் தபாது அவருக்கும்  ரனவி 
குழந்ரேகளிருந்ோல் அவர்களுக்கும் தசாத்ேில் பங்குண்டு. 
ேந்ரேக்கு முழுவுரிர  இருந்ோல் அவரைத் ேவிை தவறுயாரும் 
தசாத்ேில் பங்தகடுக்க முடியாது. 

தேொழுழகயில் இடுப்பில் ழக ழவத்துக் தகொள்வது ேழட 
தசய்யப்பட்டுள்ளது 

َب  -26 ْبَعننن َْ عُالنننَ َةَ  بنننَ     ْ ِهننن َْ َاَهنننل  "ق ننن َ  ،َع بنننَ  َرِضننن َصنننالل  عُ دِبننن

َْ عُ دَجَ  َمخبَتِقً ع َبِ  َ َسالَ  ْ نب َ َقاِّ َن َعا    ".ع

 صحَح  ، عُافظ ُ  ،1221رق  عحلَ ث  ،)صحَح عُبخ ري

 (.،(515) - 13رق  عحلَ ث  ،م ا 

(23) தோழும் தபாது ஒருவர் இடுப்பில் ரகரய ரவத்துக் 
தகாள்வரே நபி (ஸல்) அவர்கள் ேடுத்ோர்கள். 

அறிவிப்பவர் : அபூ ஹுரைைா (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 1220, முஸ்லிம் 545. இவ்வார்ரே 
புஹாரியிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396


66 தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட90 நபித ாழிகள் 

 
 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 1ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.   

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) தோழும்தபாது இடுப்பில் ரக ரவத்துக் தகாள்வது 
தபருர யின் அரடயாளம். பரடத்ேவனிடம் நாம் பணிவாகதவ 
தசல்ல தவண்டும்.  

(2) தோழுரகக்குள் நுரழயும் தபாது அழகிய தோற்றத்ேில் 
நுரழய தவண்டும்.  

(3) இந்நபித ாழி அேரன முற்றாகத் ேடுத்துள்ளது. இன்தனாரு 
புறத்ேில் ஒன்ரற தவடிக்ரக பார்க்கவும் நாம் அவ்வாறு 
இடுப்பில் ஒரு ரகரயதயா அல்லது இரு ரககரளயுத ா கட்டிக் 
தகாள்தவாம். இது பரடத்ேவன் முன் தசல்லும் தோற்ற ல்ல. 

நின்ற நிழலயில் உண்ண, பருக முடியு ொ? 

َْ عُالننننننَ  َع بَهَكنننننن   -21 َِ َعَكننننننَ  َرِضنننننن َِ هبنننننن َِ ع َب َعببنننننن ق نننننن َ    ،َعنننننن

َِ َرَسنننن ب    َبننننِ      ن دنننن  َاْأ نننننَ  َعا ننننل َعهبنننن َ َسننننالَ  ِ  عُالننننِ  َصننننالل عُالننننَ  َعا 

ََ ما ََ ِق َِ َ َاحب ََ َاكبِشْ، َ َاشبَ   .َ َاحب
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س َ عهَ   ،  عُافظ ُ ، 1661رق  عحلَ ث  ،)ج مع عُرتمذي

ق   عإلم م عُرتمذي عَ ةذع عحلَ ث   ،6611رق  عحلَ ث  ،م ج 

 صحح  عألُب اْ(.صحَح     ،   هأا      َ

(24) நபி (ஸல்) அவர்கள் காலத்ேில் நாம் நடந்து தகாண்தட 
சாப்பிடுதவாம். நின்ற நிரலயிதலதய நாம் பருகுதவாம்.  

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் உ ர் (ைலி). 

ஆோைம் : ேிர் ிேி 1880, இப்னு  ாஜாஃ 3301. இவ்வார்ரே 
ேிர் ிேியிலிருந்து தபறப்பட்டது. அவர்கள் இது ஹஸன் 
ஸஹீஹ் கரீப் எனும் ேைத்ேிலுள்ளோகவும், அஷ்தஷஹ் 
அல்பான ீஸஹீஹ் என்றும் கூறியுள்ளனர். 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 11ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) நின்ற நிரலயில் உண்ண, பருக முடியுத ன்பேற்கு 
இந்நபித ாழி ஆோை ாகவுள்ளது. நபி (ஸல்) அவர்கதள நின்ற 
நிரலயில் உண்டு, பருகியிருக்கின்றார்கள் என்று ேிர் ிேியில் 
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(1883) இடம்தபறும்  ற்தறாரு தசய்ேி இேற்கு இன்னும் 
வலுவூட்டுகின்றது. 

(2)  ற்றுத ாரு நபித ாழியில் நபியவர்கள் நின்ற நிரலயில் 
பருகுவரேத் ேடுத்ேோக வந்துள்ளது. இவ்விைண்டிற்கு ிரடயில் 
எவ்விே முைண்பாடு ில்ரல. ஏதனனில் உட்கார்ந்ே நிரலயில் 
உண்ணுவதும் பருகுவதும்ோன் அடிப்பரட, அதுோன் நபிவழியும், 
ஆதைாக்கியமும் கூட. இேரன ஸுன்னாவாகவும், நின்ற 
நிரலயில் உண்ணல், பருகரல தேரவயான சந்ேர்ப்பத்ேில் 
தசய்வேற்கான அனு ேியாகவும் எடுத்துக் தகாள்ள தவண்டும். 

(3) நீர் விநிதயாகிப்தபாருக்குத்ோன் நின்ற நிரலயில் பருக 
தவண்டாத ன்ற ேரட வந்துள்ளதேனவும் சிலர் கூறியுள்ளதும் 
இங்கு குறிப்பிடத்ேக்கது. ஆனால் இக்கருத்து வலுவானேல்ல. 

ஸூரதுல் இஃலொஸின் சிறப்பு 

ْب  -25 َب ْ ِهننن َدربَدعِ   َعننن َن َع بننن َ عُننن َْ ع َِ ،َرِضننن ِّ َصنننالل عُالنننَ    َعننن عُ دِبننن

َبننننِ  َ َسننننال َ  ْب   "ق نننن َ    ،َعا  ََ ن ب ْ نب َ ْقننننَ ْ  ِفنننن َبِجننننَز ْ َ نننن َبا نننن   َثانننننَث   ْ َ   ُ

ُْقنننن بآِنَ ق ننن ُن ب  ُْقنننن بآنِ  ع ْْ َثاننننَث ع َبنننَ  َ ْقنننَ  قنننن ب َةنننَ  عُالنننَ   ")ق ننن َ    َع  َ   

َا ُْقن بآِن (ْ َ  ََِ  َثانَث ع َب  ".َد

 (. ،(611) -256حلَ ث رق  ع ،)صحَح م ا 



69 தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட90 நபித ாழிகள் 

 
(25) ஒதை இைவில் அல்குர்ஆனின் மூன்றிதலாரு பகுேிரய 
உங்களில் ஒருவைால் ஓே முடியு ா? என நபி (ஸல்) அவர்கள் 
தகட்டார்கள். அல்குர்ஆனின் மூன்றிதலாரு பகுேிரய எவ்வாறு 
ஒதை இைவில் ஓே முடியும்? என நபித்தோழர்கள் வினவினர். 
அப்தபாது நபியவர்கள், 'குல் ஹுவல்லாஹு அஹத்" என்ற 
அத்ேியாயம் அல்குர்ஆனின் மூன்றிதலாரு பகுேிக்குச் ச ம் 
என்றார்கள்.  

அறிவிப்பவர் : அபுத் ேர்ோஃ (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 811. 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

 ேீனாவின் அன்ஸாரிகளில் கஸ்ைஜ் தகாத்ேிைத்ரேச் தசர்ந்ே 
அபுத்ேர்ோஃ என்ற (புரனப்தபயருள்ள) இவரின் தபயர் உரவ ிர் 
பின் ரஸத் பின் ரகஸ் (ைலி) என்போகும். (இவர்) பத்ர் யுத்ே 
ேினத்ேன்று இஸ்லாத்ேில் இரணந்ோர். இந்ே உம் த்ேின் ஞானி 
என்று அறியப்பட்ட இந்நபித்தோழர் ஸிரியாவில் (அல்குர்ஆரனத் 
ேிறன்பட ஓேக்கூடிய) காரிகளின் ேரலவைாகவும், (ஸிரியாவில்) 
நீேிபேியாகவும் ேிகழ்ந்ோர்கள். நபி (ஸல்) அவர்களின் 
வாழ்நாளில் அல்குர்ஆரனத் தோகுத்து, அேரன 
 னன ிட்டவர்களில் இவரும் ஒருவர். நபியவர்களிட ிருந்து 
இவர்கள் அறிவித்ே 179 தபான்த ாழிகள் நபித ாழிக் 
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கிைந்ேங்களில் பேியப்பட்டுள்ளன. உஸ் ான் (ைலி) அவர்கள் 
தகால்லப்பட 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், ேனது 72 வயேில் ஹி. 
31 அல்லது 32ல் இவர்கள்  ைணம் எய்ோர்கள்.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) ஸூைத்துல் இஃலாஸின் சிறப்பு பற்றி இந்நபித ாழி 
விளக்குகின்றது. இேரன ஒரு முரற ஓேினால் அல்குர்ஆனின் 
மூன்றிதலாரு பகுேிரய ஓேிய நன்ர ரய அல்லாஹ் 
வழங்குகின்றான்.  

(2) நாளாந்ேம் பல சந்ேர்ப்பங்களில் இவ்வத்ேியாயத்ரே ஓது ாறு 
நபியவர்கள் எ க்குக் காட்டித்ேந்துள்ளார்கள். அவற்றில் சில : 
பஜ்ருரடய ஸன்னத்ேில் இைண்டாவது ைக்அத்ேில், ஐதவரளத் 
தோழுரககள் முடிந்ே பின்னர், காரல,  ாரல ேிக்ருகளுடன், 
இைவில் தூங்க முன், ேவாபுரடய ஸன்னத்ேில் இைண்டாவது 
ைக்அத்ேில், வித்ரு தோழுரகயின் இறுேி ைக்அத்ேில். 

(3) அல்குர்ஆன் முழுவேிலும் ஈருலக தவற்றிக்கான தபாேரனகள் 
அேிக ிருப்போல் ஏரனய ஸூைாக்கரளயும் கரிசரனதயடுத்து 
ஓேி, விளங்கி, நரடமுரறப்படுத்ே தவண்டும். 

(4) அல்குர்ஆனின் வசனங்கள் தபரும்பாலும் பின்வரும் 3 
விடயங்கரளதயாட்டியோகதவ காணப்படுகின்றது. அரவ 1. 
அடிப்பரடக் தகாள்ரக. 2. சட்டேிட்டங்கள். 3. முன்தசன்ற 
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அல்லது எேிர்கால நிகழ்வுகள். ஸூைதுல் இஃலாஸ் முழுவதும் 
முேல்வரக அடிப்பரடரய  ாத்ேிைம் ேனியாகப் தபாேிந்துள்ளது. 
அேனால்ோன் இவ்வத்ேியாயம் மூன்றிதலாரு பகுேிக்குச் 
ச னாகின்றது.  

ேிரு ணத்ழேத் ேொ ேப்படுத்ேொேரீ் 

َب -23 َِ َعنن َْ عُالننَ  َع بنن َ  عُالننِ   َعببنن َ  عُا َّننِ  ُ َ نن  َرَسنن ب   ق نن َ   ق نن َ  ،َرِضنن

َبنننِ  َ َسنننا ََّ     ِِ"َصنننا َّل عُا َّنننَ  َعا  َبَشنننَ  عُشََّنننَب  َِ !َ ننن  َم عسبنننَتط  َم مننن  ن   َمننن

َُْبننن َ    َََتنننَز َد ؛ع َب ُ ننن ب     َ  ْ   نننسََف ِإاَدننن ؛جبف ْا ََ ُِْاف ننن بِج، َ َمننن ُِْاَبَقنننِ ، َ ْ  بَقننن

َبِ  ِه ُقَد ؛َ  بَتِطعب ََا   ". َ  ُ َ  ِ َج  اف ِإاَد ؛ِم َبف 

ُ ،   عُافظ ، (1111) - 6رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 

 (.5133رق  عحلَ ث  ،صحَح عُبخ ري 

(26) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : வாலிபர்கதள! உங்களில் 
ேிரு ணம் தசய்ய சக்ேி தபற்றவர்கள் ேிரு ணம் தசய்து 
தகாள்ளட்டும். ஏதனனில் அதுோன் பார்ரவரயத் ோழ்த்ே  ிகவும் 
வழிவகுக்கின்றது. ேவறான நடத்ரேகளிலிருந்து அபத்ரேக் 
காக்கின்றது. அேற்கு சக்ேி தபறாதோர் அேிக ாக தநான்ரபக் 
கரடபிடித்துக் தகாள்ளட்டும். அது அவருக்கு இச்ரசரயக் 
கட்டுப்படுத்ே உேவும். 
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அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின்  ஸ்ஊத் (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 5066, முஸ்லிம் 1400. இவ்வார்ரே 
முஸ்லி ிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 2ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.   

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) இந்நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ள 'சக்ேி" என்பது ேிரு ணத்ேின் 
 ஹர், குடும்பச் தசலவினங்கள் தபான்றவற்ரறதய 
குறிக்கின்றது. அேற்கு வசேியில்லாேவர்கள் தநான்பு பிடித்துக் 
தகாள்ள தவண்டும். இச்ரசக் குரறபாட்டின் காைண ாக உறவு 
தகாள்ள சக்ேியற்றவர்கள் தநான்பு பிடிக்க தவண்டிய 
அவசிய ில்ரல. ஏதனனில் இந்நபித ாழியில் தநான்பின் 
தநாக்கம் இச்ரசரயக் கட்டுப்படுத்துவோகும். அத்தேரவ 
அவருக்கில்ரல.  

'சக்ேி" என்பேில்  ஹர், குடும்பச் தசலவினங்கள், உறவு 
தகாள்வேற்கான சக்ேி (ஆண்ர ) ஆகிய அரனத்தும் 
உள்ளடங்குத னக் கூறும் அறிஞர்களுமுள்ளனர். 
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(2)  ஹர், ேனக்கும் ேனது குடும்பத்ேினருக்கும் தசலவு தசய்ய 
சக்ேி, உறவு தகாள்ள சக்ேி, ஆரசயுள்ள அரனத்து 
வாலிபர்கரளயும் ேிரு ணத்ேின்பால் தூண்டக்கூடியோகதவ 
இந்நபித ாழி இருக்கின்றது. எனதவ அேரனத் 
ோ ேப்படுத்ோ லிருப்பது அவசிய ாகும்.  

(3) ேிரு ணத்ோல் கற்ரபப் பாவங்களிலிருந்து பாதுகாத்ேல், 
பார்ரவரயத் ோழ்த்துேல், அேன் பிைேிபலனாக உளத்தூய்ர  
தபான்ற பல பயன்பாடுகளுள்ளன. 

நபி (ஸல்) அவர்களின் சிறப்பியல்புகள் 

َب -21 َْ عُالننننَ  َع بَهَكنننن  عُالننننِ  َِببننننَع َِهبنننن َجنننن ِهِ َعنننن ق نننن َ    ق نننن َ  ،َرِضنننن

َبنننِ  َ َسنننال َ    َبننن  "َرَسننن َ  عُالنننِ  َصنننالل عُالنننَ  َعا  َد  ْنعبِط َبط َهننن ََ َخكبً ننن  ُ ننن ب َ 

َا  ََْ َ ننن ْب  ِمننن ََننن ِ  ق ببِاننن ُْأ ابِب َب ،َاِقننن بَأ ِه َُ عبنننِ  َمِ نننَر   َعنننهب ي    ع َِا ننن  َ َج

َْ ًَع َ ط َهنننن ب ُِنننن ُْننننأ ربَض َم بننننِج َب ْنمدِتننننْ ْ دبَر  تبننننَ    ،ًرعع ْ َ َكنننن  َرَجنننن ي ِمنننن  َ

َََقننن ِّ ؛عُقدنننا   ن َْ  ،ف ْا َب ُِننن َُْ َ ننن ِ َ  َ ْنِ الننن ُ نننل    ،ع ََنننَث ِإ َْ َ بب َ   ننن َن عُ دِبننن

ََ ِإُ ل عُ د ِ     فلً  ،ِمِ  َخ صدً ق  ب َِث َب ،َ َه  ".ََ عُشدف  َع  َ ْنعبِط

 صحَح  ،  عُافظ ُ ، 166رق  عحلَ ث  ،)صحَح عُبخ ري

 (.،(521) - 6رق  عحلَ ث  ،م ا 
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(27) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : எனக்கு முன்னால் 
அனுப்பப்பட்ட இரறத்தூேர்களுக்கு வழங்கப்படாே 5 விடயங்கள் 
எனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. 1. ஒரு  ாேம் நடந்து தசல்லும் தூை 
அளவுக்கு (எேிரிகள்  த்ேியில் என்ரனப் பற்றிய பயத்ரேப் 
தபாடப்பட்டு) உேவி தசய்யப்பட்டுள்தளன். 2. பூ ி முழுவதும் 
சுத்ே ானோகவும் தோழுவேற்கான இட ாகவும் எனக்கு 
ஆக்கித்ேைப்பட்டுள்ளது. எனது சமூகத்ேிலுள்ள ஒருவர் 
எவ்விடத்ேில் தோழுரக தநைத்ரே அரடகிறாதைா அப்தபாதே 
தோழுது தகாள்ளட்டும். 3. தபாரில் ரகப்பற்றப்பட்ட தபாருட்கள் 
எனக்கு அனு ேிக்கப்பட்டுள்ளது. (எனக்கு முன் எவருக்கும் 
அவ்வாறு அனு ேிக்கப்படவில்ரல.) 4. ஒவ்தவாரு நபி ாரும் 
ே து சமூகத்ேிற்கு  ாத்ேிைம்ோன் அனுப்பப்பட்டுக் 
தகாண்டிருந்ோர்கள். நான் தபாதுவாக அரனவருக்கும் 
அனுப்பப்பட்டுள்தளன். 5. ( க்களுக்கு) பரிந்துரைக்கும் சந்ேர்ப்பம் 
எனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

அறிவிப்பவர் : ஜாபிர் பின் அப்ேில்லாஹ் (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 438, முஸ்லிம் 521. இவ்வார்ரே 
புஹாரியிலிருந்து தபறப்பட்டது.  
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 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 22ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.   

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) அல்லாஹ் ஏரனய நபி ார்கரள விட இறுேி நபி முஹம் த் 
(ஸல்) அவர்கரள பல விடயங்கரளக் தகாண்டு 
சிறப்பாக்கியுள்ளான். அவற்றில் சில : 

1. பயம் : அல்லாஹ் எேிரிகளின் உள்ளத்ேில் பயத்ரே ஏற்படுத்ேி 
அேன் மூலம் நபிகளாருக்கு உேவி தசய்ோன். நபி (ஸல்) 
அவர்கள் ஓர் இடத்ேில் நின்றார்கள் என்றால் அவ்விடத்ேிலிருந்து 
சு ார் ஒரு  ாேகாலம் பிையாணம் தசய்யும் தூை அளவில் 
இருக்கும் அரனத்துக் காபிர்களும் அஞ்ச ஆைம்பித்து 
விடுவார்கள். 

2. அல்லாஹ் இந்ே நபிக்கும் அவைது உம் த்ேிற்கும் பூ ிரய 
 ஸ்ஜிோக்குவது தகாண்டு விசாலப்படுத்ேினான். அவர்களுக்கு 
எங்கு தோழுரக கிரடக்கின்றதோ அங்கு தோழட்டும். 
நீரில்லாவிடில் பூ ியிலுள்ள  ண்ணில் ேயம்மும் தசய்து 
தோழுது தகாள்ள முடியும். முன்தசன்றவர்கள் ேம்முரடய 
இபாேத்கரள வணக்கஸ்ேளங்களிதலோன் நிரறதவற்ற 
தவண்டும். அவ்வாறு இச்சமூகத்ேிற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் 
நிர்ணயிக்கப்படவில்ரல. எனினும்  ண்ணரற, குப்ரபத் தோட்டி, 



76 தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட90 நபித ாழிகள் 

 
நட ாடும் பாரே, ஒட்டகத் தோழுவம் தபான்ற ேரட 
தசய்யப்பட்டுள்ள இடங்கரளத் ேவிர்ந்து தகாள்ள தவண்டும்.  

அடிப்பரடயில் தோழரக பள்ளியில்ோன் நிரறதவற்றப்பட 
தவண்டும். பிையாணம், தநாய்,  ரழ தபான்ற ேகுந்ே 
காைணங்களிருந்ோல் இருக்கு ிடத்ேிதலதய தோழலாம். 

3. இஸ்லா ிய வரையரறக்குட்பட்ட புனிே யுத்ேத்ேில் எேிரிகள் 
விட்டுச் தசன்ற தபாருட்கள் (கன ீத்) முன்ரனய 
நபி ார்களுக்கும் அவர்களது உம் த்ேிற்கும் ஹைா ாக்கப்பட்டேன் 
பின்னால் இந்ே நபிக்கும் அவைது உம் த்ேிற்கும் அனு ேிக்கப் 
பட்டுள்ளது.  

4. முன்ரனய நபி ார்கள் அவர்களுரடய கூட்டத்ேிற்கு ேஃவா 
தசய்யதவ அனுப்பட்டார்கள். இந்ே நபியின் ேஃவா கியா நாள் 
வரை அரனவருக்கும் உள்ளது. எனதவ இஸ்லாம் என்பது 
சர்வதேசத் தூோக எல்லாக் காலங்களிலுமுள்ள எல்லா 
இனத்ேவர்களுக்கு ானோக உள்ளது. 

5. அரனத்து  க்கரளயும் அல்லாஹ் ஒன்று தசர்த்ேக்கூடிய 
அந்ே  றுர யின் அதகாை நிரலயிலிருந்து அவர்கரள 
விடுவிப்பேற்காக அல்  காமுல்  ஹ்மூத் எனப்படும் 
ஷபாஅத்ரேக் தகாண்டு எ து நபியவர்கள் சிறப்பிக்கப் 
பட்டுள்ளார்கள். அன்ரறய நாளில் உலுல் அஸ்ம்கள் 
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பின்வாங்குவார்கள். இேற்கு 'அஷ்ஷபாஅதுல் உழ் ா" என்றும் 
தசால்லப்படுகின்ேறது. 

(2) இவ்வாறானதோரு சிறப்ரப நபி (ஸல்) அவர்களுக்கும், 
அவர்களது சமூக ாகிய எ க்கும் அருளிய அந்ே வல்ல நாயன் 
அல்லாஹ்வுக்கு நாம் அேிக நன்றிக்கடன் பட்டுள்தளாம். 

சுவனத்ேின் இன்பங்களில் சில 

َب -26 ْب َعننن َُْسننن بَم ْ هننن ِي   يِِّ ََعبنننأ ل ع َب َِ ق ننن َِ هبننن َِ ع َن َعببننن َْ ع َرِضننن

َِ  ،َع بنننَ  َبنننِ  َ َسنننالَ  َصنننالل عُالنننَ ْ ند َرَسننن بَ  ع َُْج دنننِ  " ق ننن َ   ،َعا  ِإند ِفنننْ ع

ُننننَة    َب ُنةب َبَكنننً  ِمننن َبَع بَضنننَه  َمَج دف ننن  ،  َخ ْباًلِسنننَت َن ِمننن  نننن ِّ َزعِ َ ننن    ، ِفننن

ُْآَخِ  ب ،ِم بَه  ْ ةب ا َََ طن ب ،َََم  َ َ  بَن ع َُْكةبِم َبِهَ  ع  ".َف َعا 

، (2666) - 21رقننننننننننننن  عحلنننننننننننننَ ث  ،)صنننننننننننننحَح م نننننننننننننا 

 (.1616 رق  عحلَ ث ،صحَح عُبخ ري عُافظ ُ ،   

(28) நபி (ஸல்) கூறினார்கள் : நடுவில் துரளயுள்ள முத்ோலான 
ஒரு கூடாைம் தசார்க்கத்ேில் உள்ளது. அேன் அகலம் அறுபது 
ர ல்களாகும். அேன் ஒவ்தவாரு மூரலயிலும் (இரற 
நம்பிக்ரகயாளருக்கு) துரணவியர் இருப்பார்கள். அவர்களில் 
ஒருவர்  ற்ற துரணவியரைப் பார்க்க முடியாது. இரற 
நம்பிக்ரகயாளர்கள் அவர்கரளச் சுற்றிவருவர். 
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அறிவிப்பவர் : அபூ மூஸா அல் அஷ்அரீ (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 4879, முஸ்லிம் 2838. இவ்வார்ரே 
முஸ்லி ிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அவர் தபயர் அப்துல்லாஹ் பின் ரகஸ் அல் அஷ்அரீ, ய ன் 
தேசத்ரேச் தசர்ந்ே இவர் ஆைம்பத்ேில்  க்காவிற்கு வந்து 
இஸ்லாத்ரே ஏற்று ய னுக்கு ேிரும்பிவிட்டார். பின்பு 
எத்தயாப்பியா தசன்று, ரகபர் தவற்றியின் பின்னர்  ேீனாவிற்கு 
வந்து தசர்ந்ோர். அங்கு அறப்தபாரில் கலந்து தகாண்டார்கள். 
நபித்தோழர்களில்  ிக அழகான குைலில் அல்குர்ஆரன 
ஓேக்கூடிய இவர் அேிக வணக்க வழிபாடுகளில் 
ஈடுபடுபவைாகவும், உலகப்பற்றற்ற கல்வி ானாகவும் இருந்ோர். 
ஹிஜ்ரி 44ல்  ேீனா அல்லது கூபாவில்  ைணத்ரே எய்ேினார்.   

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) சுவர்க்கத்ரேயும், அேிலுள்ள இன்பங்கரளயும் விசுவாசங் 
தகாள்வது அவசிய ாகும்.  

(2) சுவர்க்கம் என்பது  றுர யில் அல்லாஹ் ேனது 
முஸ்லி ான அடியார்களுக்காகத் ேயார் தசய்து ரவத்துள்ள 
இன்பங்கள் நிரறந்ே, நிைந்ேை ான வடீாகும். அடிப்பரடயில் இது 
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அவர்கள் குடியிருக்கும் வடீாகும். அேரனச் சுற்றி ஆறுகள், 
பழவரககள்,  ைங்கள் எல்லாம் அேிக ாக இருக்கும். அேில் 
அவர்கள் நிம் ேியாகவும்,  கிழ்ச்சியுடனும் இருக்க, ோம் 
விரும்பியதேல்லாம் உண்டு, பருகி  கிழலாம். அங்கு எவ்விே 
தநாதயா, உரளச்சல்கதளா, துர்ப்பாக்கிய நிரலதயா கிரடயாது.  

(3) இேில் நுரழவேற்கான முேற்காைணம் அல்லாஹ்ரவ 
விசுவாசங் தகாண்டு, அவன் காட்டிய பிைகாைம் நற்தசயல்கள் 
புரிவோகும். எனதவ ஸலபுகள் வாழ்ந்து காட்டிய பிைகாைம் 
அல்லாஹ்வுக்கும் அவனது தூேருக்கும் வழிப்பட்டு அேன் மூலம் 
அவனது ேிருப்தபாருத்ேத்ரே அரடந்து சுவனம் தசல்ல 
முயற்சிப்தபாம். 

உழ்ஹிய்யொவில் கூட்டுச் தசரலொ ொ? 

َِ عُالنننن ِ   -26 َِ َعببنننن َب َجنننن ِهِ  هبنننن َْ عُالننننَ  َع بَهَكنننن   َعنننن ْد  ،َرِضنننن ْ ند عُ دِبنننن

َبنننِ  َ َسنننالَ  ق ننن َ      َُْجنننَز ب  "  َصنننالل عُالنننَ  َعا  ََ  ، َ ع َب َسنننبب َُْبق نننَ  ن َعننن َب  َرع َعننن

  ََ  ".  َسبب

  صحح  عألُب اْ(. ،2616رق  عحلَ ث  ،)س َ ْهْ دع د

(29) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : (உழ்ஹிய்யா, 
பரிகாைத்ேிற்காக அறுக்கப்படும்) ஒரு  ாடு ஏழு தபருக்குப் 
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பேிலாக தசல்லுபடியாகும். ஓர் ஒட்டகம் ஏழு தபருக்குப் பேிலாக 
தசல்லுபடியாகும். 

அறிவிப்பவர் : ஜாபிர் பின் அப்ேில்லாஹ் (ைலி). 

ஆோைம் : அபூ ோவூத் 2808. அஷ்தஷஹ் அல்பான ீஸஹீஹ் 
என்று கூறியுள்ளார்.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 22ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.   

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) ஒட்டகத்ேில் 7 தபர் கூட்டுச் தசைலா ா அல்லது 10 தபர் 
கூட்டுச் தசைலா ா என்பேில் அறிஞர்களுக்கு  த்ேியில் இரு 
அபிப்பிைாய தபேங்களுள்ளன.  

(2) 'நாம் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் ஒரு பிையாணத்ேிலிருந்ே 
தபாது ஈதுல் அழ்ஹா தபருநாள் வந்ேது. நாங்கள் 
உழ்ஹிய்யாவில் ஒரு  ாட்டில் 7 தபரும் ஓர் ஒட்டகத்ேில் 10 
தபரும் கூட்டாகச் தசர்ந்து தகாடுத்தோம். (ேிர் ிேீ 905, நஸாஈ 
4392, இப்னு  ாஜா 3131) என்ற இப்னு அப்பாஸ் (ைலி) அவர்களின் 
கூற்ரறதய உழ்ஹிய்யாவில் 10 தபர் தசை முடியுத ன்று கூறும் 
அறிஞர்கள் ஆோை ாகக் தகாள்கின்றனர். ஆனால் ஹஜ் 
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வணக்கத்ேில் பரிகாைத்ேிற்காக அறுக்கப்படும் ஒட்டகத்ேில் 10 
தபர் தசை முடியாது.  ாட்டில் 7 தபர்ோன் தசை முடியும்.  

(3) ஒட்டகம்,  ாட்டில் பங்கு தசர்வது தபான்று ஆட்டில் கூட்டுச் 
தசை முடியாது. 7 தபர் பங்கு தசை முடியு ான ஒரு பிைாணியில் 
அேரன விடக் குரறவான தபர் ோைாள ாகக் கூட்டுச் தசைலாம். 
ஏதனனில் அேி குரறந்ேபட்ச அளவாக ஏழிதலாரு பங்கிருக்க, 
பங்குோைர் எண்ணிக்ரக குரறயும் தபாது பங்கின் அளவு 
அேிகரிக்கின்றது. எனதவ 7 அல்லது அேற்குக் குரறந்ே 
எண்ணிக்ரகயுரடதயார் ஒரு  ாடு அல்லது ஒட்டகத்ேில் பங்கு 
வகிக்கலாம். பங்குோைர் அரனவரும் சரிச  ாகப் பங்தகடுக்க 
தவண்டுத ன்ற நிபந்ேரனயும் கிரடயாது. ஒருவர் பாேிரயயும் 
 ீேி அறுவர்  ீேிரயயும் தசலுத்ேினாலும் பைவாயில்ரல. 

நரக தவேழனயில் ஏற்றத் ேொழ்வுண்டு 

َب َسنننَكَ     -61 َْد    َعننن َن َع بنننَ  ْ اََّنننَ  َسنننِكَع َاِبننن َْ ع َن  َرِضننن َِ َصنننا َّل ع ع

َبننِ  َ َسننا ََّ  َ قننن  َ   َب َدْأَخننَذََّ    ِإنَد  "َعا  َبننِ ، عُ دنن َر ِمنن بَه ب َمنن َبَب ُ ننل    َ ِمنن بَه ب  ِإ

َب َدْأَخَذََّ ِإُ ل َعَ ِق َب َدْأَخَذََّ ِإُ ل َ جبَزِدِ ، َ ِم بَه ب َم  ِ ". َم

 (. ،(2615) - 62رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا  

(30) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : நிச்சய ாக, 
நைகவாசிகளில் சிலரைத் ே து கணுக்கால் வரை தநருப்பு 
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படீித்துக் தகாள்ளும். தவறு சிலரை அவர்களது இடுப்பு வரை 
படீித்துக் தகாள்ளும். இன்னும் சிலரை அவர்களின் கழுத்து வரை 
படீித்துக் தகாள்ளும்.   

அறிவிப்பவர் : ஸமுைா பின் ஜுன்துப் (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 2845.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

ஸமுைா பின் ஜுன்துப் அல்பிஸாரீ (ைலி) அவர்கள் சிறு 
பிள்ரளயாக இருக்கும் தபாதே நபியவர்கரள சந்ேித்ோர்கள். 
அேனால் அவருக்கு இஸ்லாத்ேிற்கு முன்ரனய ஜாஹிலிய்யாக் 
காலத்ேில் வாழவில்ரல. ேனது ேந்ரேயின்  ைணத்ேிற்குப் பின் 
ோரய  று ணம் தசய்து தகாண்டவரின் கண்கானிப்பில் 
அநாரேயாக வளர்ந்து வந்ோர்கள். பருவ ரடந்ே பின் 
நபியவர்களுடன் ஒரு சில யுத்ேங்களில் கலந்து தகாண்டார்கள். 

வைீம், குற்றவாளிகளிடத்ேில் விட்டுக் தகாடுக்கார  தபான்ற சில 
நல்ல பண்புகள் இவரிட ிருந்ேது. வழிதகட்ட பிரிவுகளில் 
ஒன்றான கவாரிஜ்களுடன் இவர்கள் நடந்து தகாண்ட விேம் 
இேற்கு சான்றாகவுள்ளது. இவர் அறிவித்துள்ள நபித ாழிகளின் 
எண்ணிக்ரக 100 ஆகும். 
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ஸமுைா (ைலி) இைாக்கிலுள்ள பஸைாவில் வசித்து வந்ோர்கள். 
அக்காலத்ேில கூபா, பஸைா இைண்டிற்கும் கவர்னைாக இருந்ே 
ஸியாத் ஓர் ஊரிலிருந்து  று ஊருக்குச் தசல்லும்தபாது 
இவர்கரள நிய ித்துவிட்டுச் தசல்வார். இரு ஊர்களிலும் ேலா 
ஆறு  ாேங்கள் இருப்பார். இந்ே ஸியாத் முஸ்லிம்கரளத் ேக்க 
காைண ின்றிக் காபிர் என்று கூறி, அவர்களின் இைத்ேத்ரே 
ஓட்டக்கூடிய கவாரிஜ்களுடன்  ிகக் கடுர யாக நடந்து 
தகாண்டார்கள். அவர்களில் யாைாவது பிடித்து வைப்பட்டால் 
உடதன தகான்று விடுவார்கள்.  

ஹிஜ்ரி 58ல் ஒரு தவந்நீர் நிைம்பிய பாத்ேிைத்ேில் விழுந்ேேன் 
காைண ாக ஸமுைா (ைலி) அவர்கள்  ைணித்ோர்கள். 

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) நைக தவேரனதயன்பது ஒதை ேைத்ேிலில்ரல. காபிர்கள் 
 ற்றும் முஸ்லிம்களில் பாவஞ்தசய்தோர் அவர்களின் 
தசயல்களுக்தகற்ப தவறுபடுவார்கள். தபரும்பாவம் தசய்தோரின் 
தவேரன சிறுபாவம் தசய்தோரை விட தவறுபட்டிருக்கும். 
ஏதனனில் பாவங்கள் தவறுபடும் தபாது அேன் ேண்டரனகளும் 
தவறுபடும். 

(2) எம்ர  நைகில் ேள்ளக்கூடிய காைணிகளிலிருந்து 
எச்சரிக்ரகயாக இருந்து தகாள்ள தவண்டும். அரவ இரு 
வரகப்படும். இஸ்லாத்ரே விட்டும் முற்றாக 
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தவளிதயற்றக்கூடிய இரணரவப்பு, இரறநிைாகரிப்பு தபான்றன. 
இரவ நைகில் நிைந்ேை ாகத் ேள்ளிவிடும்.  ற்றது, ஏரனய 
பாவங்கள். இரவ நைகில் நுரழயக் காைண ாகக்கூடிய 
விபச்சாைம், ஓரிணச்தசர்க்ரக, களவு தபான்றன. இேன்மூலம் 
அல்லாஹ் நாடினால் நைகில் நுரழய தவண்டிதயற்படும். ஆனால் 
நிைந்ேை ாக இருக்க ாட்டார். 

ஹஜ்தபருநொள் ேினங்கள் 

َب  -61 َِ َعننن ِم ي   َعننن َن َع بننن َ َعْقَبننن   هبننن َْ ع ق ننن َ   ق ننن َ  َرَسننن بَ     ،َرِضننن

َبننننِ  َ َسننننالَ   ، َ ْ  دنننن َمعُ دحبننننِ  َعَ ف نننن  ، َ َ نننن بَم َ نننن بَم  "عُالننننِ  َصننننالل عُالنننن  َعا 

َبعُتدشبِ  ب ِ َََا  ْ ةبَ  عإِلسبال َِ، ِع َْ ْ  د َم ْ ْ  ي َ َع ب  ".ِم، َ ِة

رق   ، ج مع عُرتمذي، 2116َ ث رق  عحل ،)س َ ْهْ دع د

رق  عحلَ ث  ، س َ عُ    ْ ، عُافظ هلك  ،116عحلَ ث 

 ق   عإلم م عُرتمذي عَ ةذع عحلَ ث هأا      َ  ،6111

  صحح  عألُب اْ(. ،صحَح
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(31) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : அைபா ேினம் (துல் ஹஜ் 
9), அந்நஹ்ர் ேினம் (துல் ஹஜ் 10), அய்யாமுத் ேஷ்ரீக் 
ேினங்கள் (துல் ஹஜ் 11, 12, 13) ஆகியன எங்களுரடய 
தபருநாட்ேினங்கள் முஸ்லிம்கதள. அரவ உண்டு, பருகி  கிழும் 
ேினங்களாகும். 

அறிவிப்பவர் : உக்பா பின் ஆ ிர் (ைலி). 

ஆோைம் : அபூ ோவூத் 2419, ேிர் ிேி 773, நஸாஈ 3004. 
இவ்வார்ரே முேலிரு நூட்களிலிருந்து தபறப்பட்டது. ேிர் ிேீ 
அவர்கள் இது ஹஸன் ஸஹீஹ் எனும் ேைத்ேிலுள்ளோகவும், 
அஷ்தஷஹ் அல்பான ீஸஹீஹ் என்றும் கூறியுள்ளனர். 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

ஜுரஹனா தகாத்ேிைத்ரேச் தசர்ந்ே உக்பா பின் ஆ ிர் பின் 
அபஸ் (ைலி) என்பவர் பிைபல ான நபித்தோழைாவார். இவர் 
அல்குர்ஆரன சிறப்புை ஓேக்கூடிய காரியாகவும்,  ார்க்க 
சட்டக்கரல வல்லுனைாகவும், தசாத்துரிர க் கரலயில் 
தேர்ந்ேவைாகவும், கவிஞைாகவும், த ாழிவல்லுனைாகவும் 
இருந்ேதுடன், இஸ்லா ியப் பரடத் ேளபேிகளில் ஒருவைாகவும் 
ேிகழ்ந்ோர்.  
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உக்பா (ைலி) அல்குர்ஆரன அழகிய முரறயில் ஓேக்கூடியவைாக 
இருந்ோர்கள். அவைது ஓேரல நபித்தோழர்களில் பலர் 
தசவி டுத்து, அல்லாஹ்வின் அச்சத்ேினால் அவர்களது 
உள்ளங்கள் அஞ்சி, கண்கள் கண்ணரீ் வடிக்கக்கூடியவர்களாக 
இருந்ோர்கள். நபியவர்களுடன் உஹது  ற்றும் அேன்பின் 
நரடதபற்ற யுத்ேங்களில் கலந்து தகாண்டார்கள். 

இவர் எகிப்ரே தவற்றிதகாண்ட இஸ்லா ியப் பரடத் 
ேளபேிகளில் ஒருவைாக இருந்ோர். அேற்கு தவகு ேியாக 
அ ீருல் முஃ ினனீ் முஆவியா (ைலி) அவர்கள் உக்பாரவ 
எகிப்துக்கு கவர்னைாக 3 ஆண்டுகளுக்கு நிய ித்ோர்கள். பின்பு 
 த்ேியேரைக் கடலிலுள்ள ருதடாஸ் என்ற ேீரவக் ரகப்பற்ற 
அனுப்பினார்கள். 

நபியவர்கரளத் தோட்டும் இவர்கள் அறிவித்ே தபான்த ாழிகள் 
55 ஆகும். ஹிஜ்ரி 58ம் ஆண்டு  ைணித்து ரகதைாவில் அடக்கம் 
தசய்யப்பட்டார்கள்.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) அைபா ேினம், அடுத்து வரும் தபருநாள்ேினம், அேரனத் 
தோடர்ந்து வரும் 3 ேினங்கள் இஸ்லாத்ேில் தபருநாட் 
ேினங்களாகப் பிைகடனப்படுத்ேப் பட்டுள்ளது. எனினும் அறுத்துப் 
பலியிடும் வணக்கம் அைபா ேினத்ேிலன்றி அடுத்ே நாளிலிருந்து 
ஆைம்பித்து 13ம் நாள்வரை நீடிக்கின்றது. 
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(2) ஹஜ் தபருநாளுடன் தோடபுரடய நாட்கள் ஐந்து உள்ளன. 
துல்ஹஜ் 10ம் நாளில்ோன் தபருநாள் தோழரக தபான்ற 
கிரிரயகள் நரடதபறும். அேற்கு முன்ேின ாகிய அைபா ேினம், 
பின்ேினங்களாகிய 11, 12, 13 ஆகிய நாட்களும் உண்டு, பருகி 
 கிழும் ேினங்கள். அத்ேினங்களில் தநான்பு பிடிக்கலாகாது. 
எனினும் அவ்வருடம் ஹஜ் தசய்யாதோர் அைபா ேினத்ேில் 
தநான்பு தநாற்பது ஸுன்னாவாகும். அதேதபான்று, கிைான் 
அல்லது ே த்துஃ முரறப்படி ஹஜ்ஜுக்கு நிய்யத் ரவத்து, 
பலியிட வசேியற்றவர்கள் அேற்குப் பகை ாக இத்ேினங்களில் 
தநான்பு தநாற்கலாம். 

(3) தபருநாள் ேினத்ேின் பிைோன தநாக்கம், அேிக வணக்கங்கள் 
புரிய பருவங்கரள ஏற்படுத்ேித் ேந்ே வல்ல நாயன் 
அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி தசலுத்துவோகும். 

(4) வருடத்ேின் சிறந்ே நாள் ஹஜ்தபருநாள் ேின ாகும். 
அேனால்ோன் அத்ேினம் ஈதுல் பித்ர் தநான்புப் தபருநாரளவிட 
சிறந்ேோக இருக்கின்றது.  
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தநொன்பு, தபருநொள் எல்லொம்  க்களுடன் தசர்ந்தே 

ْب  -62 َب ْ ِهنننن َن َع بننننَ ، ْ ند  َعنننن َْ ع ْد َةَ  بننننَ    َرِضنننن َصننننالل عُالننننَ    عُ دِبنننن

َبننِ  َ َسننال َ  َن، َن، َ عُِفْطننَ  َ نن بَم َدْفِطننَ  ب  َم بعُقدنن بَم َ نن بَم َدَقنن ب  "  ق نن َ  ،َعا 

ُْ َََح َنَ ع  ".أ ضبَحل َ  بَم َد

 ، س َ ْهْ دع د ، عُافظ ُ  ،361رق  عحلَ ث  ،)ج مع عُرتمذي 

 ق    ،1331رق  عحلَ ث  ، س َ عهَ م ج  2621رق  عحلَ ث 

 صحح   ،عإلم م عُرتمذي عَ ةذع عحلَ ث هأا      َ     

 عألُب اْ(.

(32) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : தநான்பு ( க்களாகிய) 
நீங்கள் (தசைந்து) தநாற்க்கும் ேினம்ோன். தநான்பு விடுவதும் 
( க்களாகிய) நீங்கள் (தசைந்து) விடும் ேினம்ோன். 
உழ்ஹிய்யாவும் ( க்களாகிய) நீங்கள் (தசைந்து) தகாடுக்கும் 
ேினம்ோன். 

அறிவிப்பவர் : அபூ ஹுரைைா (ைலி). 

ஆோைம் : அபூ ோவூத் 2324, ேிர் ிேி 697, இப்னு  ாஜாஃ 1660. 
இவ்வார்ரே ேிர் ிேியிலிருந்து தபறப்பட்டது. அவர்கள் இது 
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ஹஸன் கரீப் எனும் ேைத்ேிலுள்ளோகவும், அஷ்தஷஹ் அல்பான ீ
ஸஹீஹ் என்றும் கூறியுள்ளனர். 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 1ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) ஒவ்தவாரு முஸ்லிமும் ேனது ஊரிலுள்ள ஏரனய 
முஸ்லிம்களுடன் தசர்ந்தே தநான்பு, தபருநாள், உழ்ஹிய்யா 
அகியவற்ரறக் கரடபிடிக்க தவண்டும். பிரிவிரனரயத் 
ேவிர்க்குமுக ாக ேனித்துச் தசயல்படலாகாது. இேற்கு 
இந்நபித ாழி ஆோை ாகவுள்ளது. 

(2)  க்கரள ஒன்று தசர்த்து ஒதை வரிரசயில் அணிவகுப்பதும், 
அேரனக் குரழக்கும் அரனத்துவிே ேனிக்கருத்துகரள விட்டும் 
அவர்கரளத் தூை ாக்குவதும் இஸ்லா ியப் தபாேரனகளின் 
முக்கிய குறிக்தகால்களிலுள்ளோகும். குறிப்பாக தநான்பு, 
தபருநாள் ேினங்கள், உழ்ஹிய்யா தபான்ற கூட்டாகச் தசய்யும் 
வணக்கங்களில் இேரனப் தபண தவண்டும். யோர்த்ேத்ேில் 
அத்ேனிக்கருத்துக்கள் சில சந்ேர்ப்பங்களில் சரியானோக 
இருந்ோலும் அவற்றுக்கு எவ்விே  ேிப்பு ில்ரல. 

 



90 தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட90 நபித ாழிகள் 

 
தபரும்பொவங்கழள விட்டும் எச்சரிக்ழக 

َْ عُالننننننَ  َع بَهَكنننننن   -66 َِ َعَكننننننَ  َرِضنننننن َِ هبنننننن َِ ع َب َعببنننننن ق نننننن َ    ،َعنننننن

  َِ َبننننِ  َ َسننننال َ   ق نننن َ  َرَسنننن بَ  ع َ  بظنننننَ  عُالننننَ    ال َثنننن   ال َث  "َصننننالل عُالنننن  َعا 

ََ َمنننننن ِ    َعننننننزد َ َجنننننن د   ُِْق َبِه ب َ نننننن بَم ع ُ نننننن ََ بنننننن ِ    ِإ َْ َُِ عُِ ََنننننن  ُْ ْ  ن   ،ع َُْكنننننن ب َ ع

َُْكَتَ جِّا نننننننن ن َدَ  ب ،ع َبَخان ب ال َثنننننننن   ال َ َث ،َََّ عُنننننننن َُْج دنننننننن  َ نننننننن َْ   َن ع ََنننننننن  ُْ ع

ََ بِ  َُْخكبِ  ،َُِ عُِ ََ َعا ل ع َبِم َُْك َُْك د َن ِهَك  ْ عبط ل ،َ ع  ".َ ع

      عألُب اْ  صحح (. ،2532رق  عحلَ ث  ،)س َ عُ    ْ 

(33) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : மூன்று தபருள்ளனர். 
அவர்கரள அல்லாஹ் ேனது கருரணக்கண் தகாண்டு 
 றுர யில் பார்க்க  ாட்டான். 1. தபற்தறாரைத் 
துன்புறுத்துபவன். 2. ஆண்கரளப் தபான்று தசயற்படும் தபண். 3. 
தைாச ற்றவன். ேனது குடும்பத்துப் தபண்கள் விபச்சாைத்ேில் 
ஈடுபடுவரே அறிந்தும் கண்டிக்கா லிருப்பவன். த லும் மூவர் 
சுவனம் நுரழய  ாட்டார்கள். 1. தபற்தறாரைத் துன்புறுத்துபவன். 
2.  துப்பழக்கத்ேில் மூழ்கியிருப்பவன். 3. தகாடுத்ே ேர் த்ரே 
தசால்லிக் காட்டுபவன். 

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் உ ர் (ைலி). 
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ஆோைம் : நஸாஈ 2562. அஷ்தஷஹ் அல்பான ீ ஸஹீஹ் 
என்றும், ஹஸன் என்றும் கூறியுள்ளார். 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 11ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) அல்குர்ஆனிலும் ஸஹீஹான நபித ாழிகளிலும் 
அல்லாஹ்வுக்கிருப்போக வந்துள்ள அரனத்துப் தபயர், 
பண்புகரளயும்  றுக்கா ல்,  ாற்றுக் கருத்து தகாடுக்கா ல், 
விேம் கற்பிக்கா ல், உவர ப்படுத்ோ ல் விசுவாசங் தகாள்வது 
அவசிய ாகும். அவ்வாறான பண்புகளிதலான்றுோன் பார்ரவ. 
அல்லாஹ் நாடிய தநைத்ேில் நாடிய விேத்ேில் பார்ப்பான். 

(2) ஆண்கரளப் தபான்று தசயற்படும் தபண் என்பது அவர்களது 
ஆரட, நரட, தபச்சுத்தோனி தபான்றவற்றில் ஆண்களுக்கு 
ஒப்பாகும் தபண்கள். தைாச ற்றவன் என்பது ேனது குடும்பத்துப் 
தபண்கள் விபச்சாைத்ேில் ஈடுபடுவரே அறிந்தும் 
கண்டிக்கா லிருப்பவன்.  துப்பழக்கத்ேில் மூழ்கியிருப்பவன் 
என்றால் அேிதலதய ேிரளத்ேிருந்து பாவ ன்னிப்புத் தேடா ல் 
 ைணிப்பவன்.  
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(3) தகாடுத்ே ேர் த்ரே தசால்லிக் காட்டுபவதனன்றால், 
ஓருேவிரயப் பிறருக்குச் தசய்து விட்டு தபருர யடிக்கும் 
விேத்ேில் அேரன  ற்றவர்களிடம் தசால்லித் ேிரிந்து 
தகாண்தடயிருப்பவன். த ற்கூறப்பட்ட பாவங்களிதலான்ரறச் 
தசய்ேவன் அேற்காக உடனடியாக  ைணம் வருமுன் 
பாவ ன்னிப்புத் தேடிட தவண்டும். 

விழலதயற்றுேல் கூடொது 

َْ عُالننننَ  َع بَهَكنننن    -61 َِ َعَكننننَ  َرِضنننن َِ هبنننن َِ ع َب َعببنننن َاَهننننل   ق نننن َ  ،َعنننن

َْعُ َد َِ عُ َد ِب َبِ  َ َسا ََّ  َع  .جبِشَصا َّل عُا ََّ  َعا 

 صحَح  ،  عُافظ ُ ، 2112رق  عحلَ ث  ،)صحَح عُبخ ري

 (.،(1513) - 16رق  عحلَ ث  ،م ا 

(34) நபி (ஸல்) அவர்கள் அவசிய ின்றி (தபாருட்களின்) 
விரலரய ஏற்றுவரேத் ேரட தசய்துள்ளார்கள். 

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் உ ர் (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 2142, முஸ்லிம் 1516. இவ்வார்ரே 
புஹாரியிலிருந்து தபறப்பட்டது.  
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 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 11ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.   

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) வாடிக்ரகயாளரை ஏ ாற்றும் விேத்ேில் மூன்றாம் ேைப்பு 
ஒருவர்  த்ேி ம் வகித்து விரலதயற்றுவரே இஸ்லாம் 
ேடுத்துள்ளது.   

(2) அடிப்பரடயில் இஸ்லாம் வியாபாைக் தகாடுங்கல், வாங்கரல 
அனு ேித்துள்ளது. விற்பரனயாளர், வாடிக்ரகரயளர் இரு 
ேைப்பினரில் ஒருவருக்குப் பாேகம் ஏற்படும் அரனத்து வியாபாை 
முரறகரளயும் ேடுத்துள்ளது. அேன் பிைோன காைணிகளாக 
தபாருரளப்பற்றிய சரியான அறிவின்ர , ஏ ாற்றம், வட்டி 
ஆகியனவாகும். இம்மூன்று விடயத்ேில் ஒன்று எந்ே 
வியாபாைத்ேில் இருக்கின்றதோ அவ்வியாபாைம் ேரடதசய்யப் 
படுகின்றது.  

(3) த ற்கண்ட முரறப்படி மூன்றாம் ேைப்பால் விரலதயற்றி 
நரடதபறும் வியாபாைம் ேரடதசய்யப்பட்டாலும் அது 
தசல்லுபடியாகும். இவ்விடயம் விற்பரனயாளருக்குத் தேரியா 
விடின் விரலதயற்றியவர்  ாத்ேிைத  குற்றவாளி. அவ்வாறில்லா 
விடில் இருவரும் குற்றவாளிகதள. 
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தேொழுழகயில் ஸலொம் தகொடுத்ேபின் ஓதும் ேிக்ருகள் 

َبننن   َتنننَ  -65 َُْكِ  ََ َ  نع َبَب   هبننن َن َع بنننَ  ْ ند َرَسننن ب   َعننن َْ ع َ  عُالنننِ  َرِضننن

َبننِ  َ َسننالَ    نن نَ    ََ  ِإَذع َصننالل عُالننَ  َعا   ال "ق نن َ    ،َسننالَ ال ِ  َ قدننعُ ف ننَ َع ِمنن

ُ نننَ  ِإ ََََّ   اللِإ ََ، َ َةنننَ       ال عُالنننَ  َ  بننن َُْحكبننن ُ نننَ  ع َُْكْانننكن، َ  َعنننِ  ك  ُ نننَ ، ُ نننَ  ع

َِ ب   ْب   ق ننن ََ،  َ  ال ُالَهننن د  ا، ع َعا نننل  نننن ِّ َعننن َبننن َْ  ال َمننن ِاَع َُِكننن  ْ عبط  َبِطننن َم

 َ ،ََ َب ََ ال َُِك  َمَ  َُْج ِّ ِم بك  ع َُْج  ".َ  بف َع َذع ع

 عُافظ ُ ،  ،(566) -161رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 

 (.611رق  عحلَ ث  ،عُبخ ري صحَح 

(35) நபி (ஸல்) அவர்கள் தோழுரக முடிந்து ஸலாம் தகாடுத்ோல் 
பின்வரும் ேிக்ரை ஓதுவார்கள் என்று முஃகீைா (ைலி) எழுேி 
அனுப்பினார்கள் : 

ُ َ  ِإ ال  ََََّ  اللِإ ََ، َ َةَ  َعا ل  ال عُالَ  َ  ب َُْحكب َُْكْاكن، َ ُ َ  ع َعِ  ك  ُ َ ، ُ َ  ع

َِ ب ْب   ق  ََ، َ  ال ُالَه د  ا، ع  ن ِّ َع َب ََ،  ال َم ِاَع َُِك  ْ عبط  َب َْ َُِك  َمَ  َبِط َم

ََ ال َ  َُْج ِّ ِم بك  ع َُْج  .َ  بف َع َذع ع

அறிவிப்பவர் : முஃகீைா பின் ஷுஃபா (ைலி). 
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ஆோைம் : புஹாரி 844, முஸ்லிம் 593. இவ்வார்ரே 
முஸ்லி ிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

தபாருள் : வணக்கத்ேிற்குரியவன் அல்லாஹ்ரவத் ேவிை தவறு 
இரறவனில்ரல, அவன் ேனித்ேவன், அவனுக்கு இரண, துரண 
எதுவு ில்ரல, அைசாட்சி அரனத்தும் அவனுக்தக உரியது, 

இன்னும் புகழரனத்தும் அவனுக்தக உரியது, த லும் அவன் 
அரனத்துப் தபாருட்கள்  ீதும் சக்ேி வாய்ந்ேவன், ேீர யிலிருந்து 
விலகுவதும் நன்ர யின்  ீது ஆற்றல் தபறுவதும் 
அல்லாஹ்வின் உேவி தகாண்தட ேவிை இல்ரல. எங்கள் 
இைட்சகதன! நீ தகாடுப்பரேத் ேடுப்பவர் எவரும் இல்ரல, நீ 
ேடுப்பரேக் தகாடுப்பவர் எவரும் இல்ரல,  ேிப்புரடய எவரும் 
எந்ேப் பலனும் அளிக்க  ாட்டார்,  ேிப்பு உன்னிடத  உள்ளது. 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

ோஇஃப் நகரிலுள்ள ஸகீஃப் தகாத்ேிைத்ரேச் தசர்ந்ே அபூ 
அப்ேில்லாஹ் என்ற புரனப்தபயர் தகாண்ட முஃகீைா பின் ஷுஃபா 
(ைலி) ோஇப் நகரைப் பிறப்பிட ாகக் தகாண்டு, அங்தகதய 
வளர்ந்ேவர். இவர் அேிக பிையாணம் தசய்யக்கூடியவைாக 
இருந்ோர்கள். அகழ்ப்தபார் நரடதபற்ற காலத்ேில் இஸ்லாத்ரே 
ஏற்று, ஹுரேபியா உடன்படிக்ரகயில் கலந்து தகாண்டார்கள்.  
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அபூ பக்ர் (ைலி), உ ர் (ைலி) ஆகிதயாரின் காலத்ேில் பாைசீக 
தவற்றிகளில் தபரும்பங்காற்றியதுடன் ய ா ா, யர்மூக், 
காேிஸிய்யா தபான்ற பிைபல ான தபார்களிலும் கலந்து 
தகாண்டார்கள். உ ர் (ைலி) அவர்கள் இவரைக் கூபாவிற்கு 
கவர்னைாக நிய ித்ோர்கள். பின்பு முஆவியா (ைலி) அவர்களும் 
அதே இடத்ேிற்கு நிய ித்ோர்கள். இறுேிவரை அவர்கதள 
கவர்னைாக இருந்ோர்கள். 

முஃகீைா (ைலி) அவர்கள் நல்ல புத்ேிசாலியாகவும், 
இலக்கியவாேியாவும், அறிவுக்கூர்ர யுள்ளவைாகவும், எேரனயும் 
தவக ாக அனு ானித்துக் கிைகிக்க கூடியவைாகவும் இருந்ோர்கள். 
இவர்கள் அறிவித்ே நபித ாழிகளின் எண்ணிக்ரக 136 ஆகும்.  
கூபாவில் ேனது 70வது வயேில் ஹிஜ்ரி 50ல்  ைணித்ோர்கள்.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) நபி (ஸல்) அவர்கள் த ற்கண்ட ேிக்ரை தோழுரக முடிந்து 
ஸலாம் தகாடுத்ேதும் ஓதுவார்கள் என்பேற்கு இந்பித ாழி 
ஆோை ாகவுள்ளது.   

(2) அல்லாஹ், ேனது தபயர்கள், பண்புகள், தசயற்பாடுகள் 
அரனத்ேிலும் ேனித்துவ ானவன், அரனத்து வணக்கஙகளுக்கும் 
ேகுேியானவன் அவன்  ாத்ேிைத  என்ற ஓரிரறக் 
தகாள்ரகரயப் பரறசாற்றுவோக இந்ே ேிக்ர் அர ந்துள்ளது. 
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அவன்  ாத்ேிைத  பரடப்பினங்களின் அரனத்து 
தசயற்பாடுகரளயும் ேிட்ட ிட்டு தசயற்படுத்துகின்றான்.   

(3) ' ேிப்புரடய எவரும் எந்ேப் பலனும் அளிக்க  ாட்டார்,  ேிப்பு 
உன்னிடத  உள்ளது" என்பேன் விளக்கம், வசேி,  ேிப்பு தபான்ற 
எந்ேதவான்றும் உன்னிடம் பயனளிக்காது.  ாறாக நற்தசயல்கள் 
 ாத்ேிைம்ோன் பயனளிக்கும். எந்ேளவு வசேி வாய்ப்புக்களுடன் 
 னிேன் இருந்ோலும் அவன் அல்லாஹ்வின்பால் 
தேரவயுரடயவனாகதவ இருக்கின்றான். 

 ொழலதவதளயில் ஓதும் ேிக்ருகளில் சில 

63-   َِ َِ ع َب َعببنننن َن َع بنننن َ َعنننن َْ ع َِق نننن َ   نننن ن َرَسنننن بَ      ،َرِضنننن  ع

َبنننِ  َ َسنننالَ  ِإ َصنننالل عُالنننَ  َبننننَ   "ل ق ننن َ َ نننمبع ْ َذَعا  ُْ  َ ْ مبَ نننْ مبَ  كن نْاَكننننل ع

َن اللَ  ِإُ ننِإ ، ال ُِالننِ ََ َ عحل كبنن ،ُِالننِ  ْب  ع ُا ََّهنن َدَ ، ك  ُ نن بَعننِ  ال  ،َََََّ  بنن ع ِإاَِّنن

َب َخ ْ سبنننأ ُنك  َب  ِ ا نننَبعُال َِِّذَةننن ِ َبنننِمننن َب  ، َ ْ عنننن ب َهنننَب  ِفَمننن ِ َخنننن َذ ِهنننك  ِمننن

َب   َ َعنننن ِّ َمنننن  َعننننن ِّة ْب ع ُا ََّهنننن َد ن ،َهننننِف ُْ ََِمنننن ك ِهنننن َذ بَعننننْ  ِإاَِّنننن  ،ِ َ نننن  ع

 َُْ ُْ ِ  بَس، َ َهَ ِمع ََ ِ َ تبِف، َ ِ َبِ ع َِِذَع ، َ ََابعُ ُْ ع  ".ِ ببق ع

 (. ،(2126) - 13رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 
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(36) நபி (ஸல்) அவர்கள்  ாரல தநைத்ேில் பின்வரும் ேிக்ரை 
ஓதுவார்கள் : 

َبنَ  ُْ  َ ْ مبَ ْ مبَ  َن اللَ  ِإُ ِإ ، ال ُِالِ ََ َ عحل كب ،ُِالِ كن نْاَكنل ع  ال  ،َََََّ  ب ع

ْب ْ سبأ ُنك  ع ُا ََّه َدَ ، ك  ُ  بَعِ  َب َخ ِإاَِّ َب  ِ ا َبعُال َِِّذَة ِ َبِم ،  َهَب  ِفَم ِ َخن

َب َعن ِّةَ ْ عن ب َب   َ َع ِّ َم  َذ ِهك  ِم ْب ع ُا ََّه َد ن ،َهِف  ََِم ك ِه َذ بَعْ  ِإاَِّ

ُْ َُْ  ،ِ َ   ع ُْ ِ  بَس، َ َهَ ِمع ََ ِ َ تبِف، َ ِ َبِ ع َِِذَع ، َ ََابعُ ُْ ع  ".ِ ببق ع

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின்  ஸ்ஊத் (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 2723.  

தபாருள் : வணக்கத்ேிற்குரியவன் அல்லாஹ்ரவத் ேவிை தவறு 
இரறவனில்ரல, அவன் ேனித்ேவன், அவனுக்கு இரண, துரண 
எதுவு ில்ரல, அைசாட்சி அரனத்தும் அவனுக்தக உரியது, 

இன்னும் புகழரனத்தும் அவனுக்தக உரியது, த லும் அவன் 
அரனத்துப் தபாருட்கள்  ீதும் சக்ேி வாய்ந்ேவன். இரறவா! இந்ே 
இைவின் நலவிலிருந்தும், அேிலுள்ள நலவிலிருந்தும் உன்னிடம் 
தகட்கிதறன். த லும் அேன் ேீங்கிலிருந்தும் அேிலுள்ள 
ேீங்கிலிருந்தும் உன்னிடம் பாதுகாவல் தேடுகிதறன். இரறவா! 
தசாம்பல், ேள்ளாடும் வயது, ேற்தபருர , இவ்வுலகின் குழப்பம், 
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 ண்ணரற தவேரன ஆகியவற்ரற விட்டும் உன்னிடம் 
பாதுகாவல் தேடுகிதறன். 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 11ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.   

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) இைவு, பகல் இைண்ரடயும் அல்லாஹ்ரவ நிரனவுகூர்வேன் 
மூலம் ஆைம்பித்து அவ்வாதற முடிக்கப் பழகிக்தகாள்ள 
தவண்டும். அேில்ோன் எ து ஆதைாக்கியம்,  கிழ்ச்சி, பாதுகாப்பு 
அரனத்தும் ேங்கியுள்ளது.   

(2)  ாரலதநை ேிக்ருகரள எப்தபாது ஓே தவண்டுத ன்பேில் 
அறிஞர்களின் பல கருத்துக்கள் பேிவாகியுள்ளன. அவற்றில் 
வலுவான கருத்து : சூரியன்  ரறயும் தவரளயிலாகும். 
த ற்கண்ட நபித ாழியில் 'இந்ே இைவு" என்ற வார்த்ரே 
இடம்தபற்றுள்ளது. சூரியன்  ரறவேிலிருந்தே இைவு 
ஆைம்பிக்கின்றது. அேனடிப்பரடயில் இக்கருத்து வலுவாகத் 
தேரிகின்றது. இேரன வலுப்படுத்துமுக ாக  ற்றுத ாரு 
நபித ாழி இடம்தபற்றுள்ளது. 'உங்களிடம் ை ழான் வந்ோல் 
தநான்பு தநாறுங்கள். நீங்கள்  ாரலரய அரடந்து தகாண்டால் 
தநான்ரப விடுங்கள்". இங்கு  ாரல என்பது சூரியன் 
 ரறந்ேபின் என்பரே உறுேிப்படுத்துகின்றது. 
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சிறந்ே  னிேரின் அழடயொளத ன்ன? 

َب -61 َِ َعكبنننن ي   َعنننن َِ هبنننن َِ ع َْ َعببنننن َنَرِضنننن َبنننن ق نننن َ    ،َع بَهَكنننن  ع َ  ِق

َِ َصننننالل عُالنننن َ َُِ َسنننن ب ََننننَ َ    ِ  ع َبننننِ  َ َسننننالَ   ْ َي عُ دنننن ِ  ْ ْف   ق نننن َ  َعا 

ََ بَمخبَكنننن ب نننننَ  " ُْق ْاننننِ  َصنننن ََ بق نننن ُن ب ،ِْ عُاَِّ نننن ِن"ِم ع َْ عُاَِّ نننن ِن ع  َصنننن

َبِ فنننن َ  ُْق ْاننن ِ ف َكنننن  َمخبَكنننن ب ،َا َْ  َ َم ع َْ عُ دِقنننن ِإثننننَ   ال  ،ق نننن َ   " َةننننَ  عُتدِقننن

َب ََْ ال   ،ِ ِف ََ َ ال   ،ِ  د َ ال  ،َه ب  َ َ." 

 اْ(. صحح  عألُب  ،1213رق  عحلَ ث  ،)س َ عهَ م ج 

(37) நபி (ஸல்) அவர்களிடம்  னிேர்களில் சிறந்ேவர் யார்? என 
வினவப்பட்ட தபாது தூய உள்ளமும், உண்ர  நாவும் 
தகாண்டவர்கள் எனக் கூறினார்கள். அப்தபாது தோழர்கள், 
உண்ர  நாதவன்றால் எ க்குத் தேரியும். தூய உள்ளத ன்றால் 
என்ன? என்று வினவுனார்கள். அேற்கு நபியவர்கள், எந்ேதவாரு 
பாவத ா, ேீய எண்ணத ா, பரகர தயா, தபாறார தயா 
இல்லாே தூய்ர யான இரறயச்சமுள்ள உள்ள ாகும் 
என்றார்கள். 

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் (ைலி). 

ஆோைம் : இப்னு  ாஜாஃ 4216. அஷ்தஷஹ் அல்பான ீஸஹீஹ் 
என்று கூறியுள்ளார். 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980
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 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

குரைஷிகளில் பனூ ஸுரஹம் குடும்பத்ரேச் தசர்ந்ே 
அப்துல்லாஹ் பின் அம்ரு பின் ஆஸ் (ைலி) என்ற இவர் 
அறியப்பட்ட சிறந்ே நபித்தோழைாவார். ேனது ேந்ரேக்கு 
முன்னதை இவர் இஸ்லாத்ேில் இரணந்து தகாண்டார். 
இவருரடய 700 தபான்த ாழிகள் நபித ாழிக் கிைந்ேங்களில் 
பேியப்பட்டுள்ளன. நபியவர்களுடன் சில யுத்ேங்களில் கலந்து 
தகாண்டதுடன், அைசியல் துரறயிலும், நிர்வாகத்துரையிலும் 
இவர்கள் பிைபல ானவைாக இருந்ோர்கள். இேனால் முஆவியா 
(ைலி) அவர்கள் ேனது ஆட்சியின் தபாது குறிப்பட்ட காலத்ேிற்கு 
கூபா நகைத்ேிற்கு கவர்னைாக நிய ித்ோர்கள். 

எகிப்ேிலுள்ள ஜா ிஉல் புஸ்ோத் பள்ளியில் (ேற்தபாது அம்ரு 
இப்னுல் ஆஸ் பள்ளி) நபியவர்களின் தபான்த ாழிகரள 
அறிவித்துக்தகாண்டும்,  ார்க்கத் ேீர்ப்பு வழங்கிக் தகாண்டும் 
இருந்ோர்கள். அவரிட ிருந்து எகிப்து, ஸிரியா, ஹிஜாஸ் 
(ேற்தபாேய  க்கா,  ேீனா, ஜித்ோ, ோஇப்) தபான்ற 
நகைங்களிலிருந்து அேிக ாதனார் கல்வி கற்றுக்தகாண்டனர். ஹி. 
65ல் எகிப்ேில் ேனது வடீ்டிதல  ைணித்து அதே எகிப்ேிதலதய 
அடக்கம் தசய்யப்பட்டார்கள். (இவர்  ைணித்ே இடம்  க்கா, 
ஸிரியா என தவறு இரு கருத்துக்களும் உள்ளன).  

 



102 தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட90 நபித ாழிகள் 

 
 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) உள்ளத்ரே சுத்ேப்படுத்தும் சில காைணிகள் இந்நபித ாழியில் 
கூறப்பட்டுள்ளன, அரவ : இரறயச்சம், உண்ர , பாவங்கரள 
விட்டுவிடுேல், அநியாயம், அத்து ீறல், குதைாேம், தபாறார  
தபான்றவற்ரறத் ேவிர்ந்து தகாள்ளல். 

(2) இரறயச்சத ன்பது, அல்லாஹ்ரவ அஞ்சி, தநசித்து, 
கண்ணியப்படுத்ேி அவனுக்கு வழிப்பட்டு,  ாறு தசய்வரே 
விட்டும் தூை ாகுேல்.  

(3) சிறந்ே  னிேனாவேற்கான நற்பண்புகள், நற்தசயல்கள், 
நல்வார்த்ரேகள் அரனத்தும் சரியான விசுவாசத்ேின் மூலத  
உருவாகின்றன. 

பிறரின் உடழ கழளப் பறிமுேல் தசய்யலொகொது 

َب   -66 ْب ْنَم َمنن     َعنن َن َع بنن َ  ْ ِهنن َْ ع َ  عُالننِ  َصننالل عُالننَ     ْ ند َرَسنن ب  ،َرِضنن

َبنننِ  َ َسنننالَ ، ق ننن  َ  َِ   "َعا  َب   َمننن ََِك َد عمبنننِ مي َم بنننِا ي ِه َب  ؛ِ نننِ عْقَتط نننَع َ ننن ف ق ننن

َُْج دننن     ،ْ  بَجنننَ  عُالنننَ  ُ نننَ  عُ دننن رَ   َبنننِ  ع َ ِإنب   ف ق ننن َ  ُ نننَ  َرَجننن ا  " ؛ َ َ ننن دَم َعا 

َب َبًئ  َ ِ  َب"  ق  َ  َعُالِ  َ ً ع َ   َرَس ب   َن َع َِ َب ْ َرع  َ ِإنب ق   ".ًب  ِم

 (. ،(161) - 216رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 
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(38) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : யார் பிற முஸ்லி ின் 
உடர ரய தபாய்ச்சத்ேியம் தசய்து அபகரிக்கின்றாதைா 
அவருக்கு அல்லாஹ் நைரக விேியாக்கி, சுவனத்ரே 
ேரடதசய்து விடுகின்றான். அப்தபாது ஒரு  னிேர், அது அற்பப் 
தபாருளாக இருந்ோலு ா? அல்லாஹ்வின் தூேதை! என்று வினவ, 
'அது 'அைாக்" எனும்  ைத்ேின் சிறு குச்சியாக ( ிஸ்வாக் குச்சி) 
இருந்ோலும்" என்று நபியவர்கள் பேிலளித்ோர்கள். 

அறிவிப்பவர் : அபூ உ ா ா (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 137.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அபூ உ ா ா என்ற புரனப்தபயைால் அறியப்படும் ஸுரேய் பின் 
அஜ்லான் பின் வஹ்ப் அல்பாஹிலீ உலகப்பற்றில்லாச் சிறந்ே 
நபித்தோழைாவார். இரறவழியில் தபாரிடுவரே அேிகம் விரும்பும் 
இவர் எந்ேதவாரு தபாரிலிருந்தும் பின்வாங்கா ல் 
நபியவர்களுடதனதய இருந்ோர்கள். நபியவர்களின் 
ஏவலுக்கர ய ேனது ோய்க்குப் பணிவிரட தசய்வேற்காக 
பத்ருப்தபாரில் கலந்து தகாள்ளவில்ரல, ேவிை  ற்ற 
எந்ேப்தபாரிலிருந்தும் விலகியிருக்கவில்ரல. அதேதபான்று 
கலீபாக்களின் காலத்ேிலும் அரனத்துப் தபார்களிலும் கலந்து 
தகாண்டார்கள். இவர்கள் அறிவித்ே 250 நபித ாழிகள் 



104 தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட90 நபித ாழிகள் 

 
கிைந்ேங்களில் பேியப்பட்டுள்ளன. ஸிரியாவில் வசித்து 
வந்ேதுடன் அங்குள்ள ஹிம்ஸ் எனும் ஊரில் ஹி. 81ல் 
 ைணித்ோர்கள்.   

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) அரனத்துக் தகடுேிகளினதும் பிறப்பிடம் அநியாயத . 
எச்சமூகத்ேில் அநியாயம் ேரலவிரித்ோடுகிறதோ 
அச்சமூகத்ேிற்கு அழிவு நிச்சயம். அேனால்ோன் அநியாயத்ேின் 
முேற்படியான பிறரின் உடர கரள அபகரிப்பரே இஸ்லாம் 
ேடுத்துள்ளது. 

(2) அநீேியிரழக்கப்பட்டவரிடம் அேற்கான ேக்க சான்றுகள் 
இல்லாவிடினும், அபகரித்ேவனின் வாேம் உடர யிழந்ேவரின் 
சான்ரறவிட பல ாயிருந்ோலும் அல்லாஹ்விடத்ேில் அது 
எவ்விே  ாற்றத்ரேதயா ோக்கத்ரேதயா ஏற்படுத்ே  ாட்டாது. 
இரு ேைப்பினரும் எந்ே இனம்? எந்ே  ேம்? என்ற பாகுபாடின்றி 
உரிர கரள அேற்குரியவர்களுக்குப் பாதுகாத்துக் தகாடுப்பேில் 
இஸ்லாம் எந்ேளவு அக்கரை தசலுத்துகின்றது என்பரே இங்கு 
நாம் அவோனிக்கலாம்.   
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துன்பத்ேில் தபொறுழ  கொப்தபொம் 

َن َع بَهننن ، َز بِج عُننن د ِّ    -66 َْ ع َب َع ِ َشننن   َرِضننن َبنننِ  َصنننالل عُالننن   َعننن َعا 

َِ     َ َسنننالَ  َب  ق ننن َ  َرَسننن بَ  ع َبنننِ  َ َسنننال َ   ق  ُ ننن َب    "َصنننالل عُالننن  َعا  َمننن  ِمننن

َب َبَمِقننن َُْك بنننِاَ  ِإاللَب   َدِقننن   فلنننَ  عُالنننَ  َع بنننَ  ِهَهننن  َ تدنننل عُشدننن ب  ِ        َ  ع

 ".َ َش  نَه 

 صحَح  عُافظ ُ ،  ،5311رق  عحلَ ث  ،صحَح عُبخ ري

 (.،(2512) - 51رق  عحلَ ث  ،م ا 

(39) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஒரு முஸ்லிமுக்கு 
ஏற்படும் எவ்விே தசாேரனயாக- அது காலில் தேய்க்கும் 
முள்ளாக- இருந்ோலும் அேரன அல்லாஹ் அம்முஸ்லிமுக்கு 
குற்றப்பரிகாை ாக ஆக்குகின்றான். 

அறிவிப்பவர் : ஆஇஷா (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 5640, முஸ்லிம் 2572. இவ்வார்ரே 
புஹாரியிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 16ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  



106 தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட90 நபித ாழிகள் 

 
 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) தசாேரனகள் எவ்வளவு உயைத்ரேத் தோட்டாலும் 
அச்சந்ேர்ப்பத்ேில் தபாறுர  காப்பது எ க்கு அவசிய ாகும்.   

(2) உலகில் ஒரு முஸ்லிமுக்கு வரும் தசாேரனகள் பல 
காைணங்களுக்காக ஏற்படலாம். அவன் தசய்ே பாவத்ேிற்குப் 
பரிகாை ாக வைலாம். அவனுரடய பேவி உயர்வுக்காக வைலாம். 
எனதவ அவ்வாறு வரும் துன்பங்களில் ஈருலகிற்கும் 
நலவிருப்போக உறுேிபூண்டு, அல்லாஹ்வின் விேிரயப் 
தபாருந்ேிக்தகாள்ள தவண்டும். 

சுவனத்துக்கல் 'ஹஜருல் அஸ்வத்" 

َِ عُالننن ِ   -11 َب َعببننن َْ عُالنننَ  َع بَهَكننن     َعننن َِ َعبدننن  ي َرِضننن ق ننن َ   ق ننن َ    ،هبننن

َبننننِ  َ َسننننالَ   َرَسنننن ب َُْزَانننن"َ  عُالننننِ  َصننننالل عُالننننَ  َعا  ُْجبننننَحَ  ع ََ َ َد ِمننننسبننننأ َ  ع

ََ َهعن دِ  َ َة  ".َمآَد ْب  َهِ  َ ط َ  َخ دَددب ََف  ؛َََِ عُالَب ًض  ِمَََ  ْع

ق   عإلم م عُرتمذي عَ ةذع  ،611رق  عحلَ ث  ،)ج مع عُرتمذي

  صحح  عألُب اْ(. ،عحلَ ث هأا      َ صحَح
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(40) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : பாரல விட 
தவண்ணிறத்ேில் ஹஜருல் அஸ்வத் கல் சுவனத்ேிலிருந்து 
இறங்கியது.  னிேர்களின் பாவச்தசயல்கதள அேரனக் 
கருர யாக்கியது. 

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி). 

ஆோைம் : ேிர் ிேி 877. அவர்கள் இேரன ஹஸன் ஸஹீஹ் 
என்றும், அஷ்தஷஹ் அல்பான ீஸஹீஹ் என்றும் கூறியுள்ளனர். 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 6ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) வழுக்கலான ஒரு கல்லிதலதய பாவங்கள் ோக்கம் 
தசலுத்துகின்றதேன்றால் உள்ளத்ேில் அேனுரடய ோக்கம் 
எவ்வாறிருக்கும்? 

(2) ஹஜருல் அஸ்வத் கல் : கஃபாவின் தேன்கிழக்குத் ேிரசயில் 
ஒரு தவள்ரள கவைால் தவளிப்புற ாக அரடக்கப் 
பட்டிருக்கின்றது. அவ்விடத்ேிலிருந்துோன் ேவாப் ஆைம்பிக்கப் 
படுகின்றது. ேரை ட்டத்ேிலிருந்து சு ார் ஒன்றரை  ீட்டைளவு 
உயைத்ேிலுள்ளது.  
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(3) இக்கல்லால் எவ்விே நலதவா தகடுேிதயா கிரடயாது. 
அேரன முத்ே ிடுவது நபியவர்களின் ஸுன்னாரவக் 
கரடபிடிப்பேற்காகதவ ேவிை அக்கல்ரல வணங்குவேற்காக 
அல்ல. ஏரனதயாருக்கு இரடயூறு விரளவிக்கா ல் முடியு ான 
பட்சத்ேில் ேவாப் தசய்யும்தபாது அேரன முத்ே ிடுவது 
ஸுன்னாவாகும். 

பிரயொணியின் தநொன்பு 

َن َع بننننننَ -11 َْ ع َِ َم ُِننننننك  َرِضنننننن ِِ هبنننننن َب ْ َانننننن  ن دنننننن    ق نننننن َ   ،َعنننننن

َبننننِ  َ َسننننال َ عُنننن د ِّ َاَ نننن ِفَ  َمننننَع  َِننننِ  عُقدنننن ِ َ   ؛  َصننننالل عُالنننن  َعا  ف ا نننن ب َ 

َُْكْفِطِ ، َ  َُْكْفِطَ  َعا ل عُقد ِ ِ  ال َعا ل ع  .ع

 صحَح  عُافظ ُ ،  ،1611رق  عحلَ ث  ،)صحَح عُبخ ري

 (.،(1116) - 66رق  عحلَ ث  ،م ا 

(41) நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் (ை ழானில்) 
பிையாணிப்தபாம். எங்களில் தநான்பாளிகள் தநான்ரப 
விட்டவர்கரளதயா, தநான்ரப விட்டவர்கள் தநான்பாளிகரளதயா 
குரறகாண  ாட்டார்கள். 

அறிவிப்பவர் : அனஸ் பின்  ாலிக் (ைலி). 
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ஆோைம் : புஹாரி 1947 முஸ்லிம் 1118. இவ்வார்ரே 
புஹாரியிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 3ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) பிையாணிக்கு தநான்ரப விட அனு ேியுண்டு. சக்ேியிருந்ோல் 
தநாற்கலாம். அேற்கு இந்நபித ாழி ஆோை ாகவுள்ளது.   

(2) இஸ்லாம் இலகுபடுத்ேிக் தகாடுக்கும்  ார்க்கத ன்பேற்கு 
இச்சலுரகயும் ஓர் உோைண ாகும். பிையாணிக்கு தநான்பு 
பிடித்துத்ோன் ஆக தவண்டுத ன்று பணிக்கவில்ரல.  ாறாக 
முடியு ானால் தநாற்கலாம். முடியாவிட்டால் பிறிதோரு நாளில் 
தநாற்கலாம். 

இல்லறத்ேில் ேகொேமுழற 

ْب  -12 َب ْ ِهننن َْ عُالنننَ  َع بننن َ   َعننن َِ ،َةَ  بنننَ    َرِضننن ِّ َصنننالل عُالنننَ     َعننن عُ دِبننن

َبننننِ  َ َسننننالَ  ق نننن َ     ُ ننننل َرَجنننن ي َجنننن َمَع عمبَ ْ َدننننَ  ِفننننْ    "َعا  ال  َ  بظنننننَ  عُالننننَ  ِإ

 ".َدَهِ َة 

  صحح  عألُب اْ(. ،1626رق  عحلَ ث  ،)س َ عهَ م ج 
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(42) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ேனது  ரனவியின் 
 லவாயிலில் புணைக்கூடியவரன அல்லாஹ் ( றுர யில் 
கருரணக்கண் தகாண்டு) பார்க்க  ாட்டான். 

அறிவிப்பவர் : அபூ ஹுரைைா (ைலி). 

ஆோைம் : இப்னு  ாஜாஃ 1923. அஷ்தஷஹ் அல்பான ீஸஹீஹ் 
என்று கூறியுள்ளார். 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 1ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) தபண்ணின்  லவாயிலில் புணர்வரே இஸ்லாம் 
ேடுத்துள்ளது. ஏதனனில் இது இயற்ரகக்குப் புறம்பான 
தசயலாகும். பின்பு இது, அல்லாஹ்வுரடய தகாபத்ரேயும் 
சாபத்ரேயும் தேடித்ேருவதுடன் பலவிே ான தநாய்களுக்கும் 
காைண ாக அர கின்றது. 

(2) இவ்வாறு ஈடுபடுபவன் தபரிய பாவத ான்ரற 
தசய்ேவனாவான். எனதவ உடனடியாகத் தேௌபாச்தசய்து  ீள 
தவண்டும்.   
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(3) குழந்ரே உற்பத்ேியாவேற்கான விரளநில ாகிய 
முன்பகுேியில் எத்ேிரசயிலிருந்தும் புணைலாம். ஆனால் 
பின்பகுேி உறவுக்குரிய இட ல்ல. 

ேயம்மு ின் சட்டங்கள் சில 

َب  -16 ْبَعنننن َ  ْ ِهنننن َب َِ َن َع بننننَ   يِِّرَبَخننننُْع  َسنننن َْ ع َ َج َخننننق نننن َ     ،َرِضنننن

ْب ِنَجنننال َر ََنننَ ؛ َسنننف  ي ِفننن ََف  ؛   اَِ َمََهَكننن  َمنننَبُ ننن ن َ ِأ عُقدنننال ف َح   َكنننكدَت

 َِ ِّبنننننً َبَصنننن ََع عُْ  ، َثنننننَََقنننننالف  ؛ًَع ط  ُْ ِفنننننْكننننن َ   د َ َجنننن َِع  َد َعنننننأ ف  ؛ ْقننننن

َََةَك  عُقدنننال  َِ عرَخنننَ ، َثنننُ نننَ ، َ عَُ َضننن بَ    َْ ننن َِننن ََننن   ب َ  َِ َرَسننن بَ  د َْد  ع

َبنننِ  َ َسنننالَ  َصنننالل عُالنننَ  َبُ ننن يبِذالننن َ  ُِق نننف  ؛نَ ُ ننن ك ُِنننع َذَ   َذف ننن ؛َعا  َِننن    ب َ 

ََ عَُ نننن د" ُ ننننك  عألجبننننَ    " َ  ُِآلَخننننِ  ق نننن"، َدك ال جبزْ دبننننك  َصننننْ    َ َْصننننبب

َِ َب   ".َم دَد

 ،س َ عُ    ُْ ،   عُافظ ، 666 رق  عحلَ ث ،)س َ ْهْ دع د 

 عألُب اْ(. ،  صحح 444 رق  عحلَ ث

(43) இைண்டு தபர் ஒரு பிையாணம் தசன்றார்கள். 
அவ்விருவரிடமும் நீரில்லாே நிரலயில் தோழுரக தநைம் 
வந்ேது. இருவரும் ேயம்மும் தசய்து தோழுோர்கள். பின்னர் 
சற்று தநைத்ேில் அவர்களுக்கு நீர் கிரடத்து. ஒருவர் 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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வுழூரவயும், தோழுரகரயயும்  ீட்டினார்.  ற்றவர் 
 ீட்டவில்ரல. அவ்விருவரும் அேரன நபி (ஸல்) அவர்களிடம் 
கூறினார்கள். நபியவர்கள் தோழுரகரய  ீட்டாேவரைப் பார்த்து 
'ஸுன்னாப்படி தசய்ேிருக்கிறரீ். உ து தோழுரக 
தசல்லுபடியாகும்" என்றும்,  ீட்டியவரைப் பார்த்து 'உ க்கு இரு 
 டங்கு கூலியுண்டு" என்றும் கூறினார்கள். 

அறிவிப்பவர் : அபூ ஸஈத் அல்குத்ரீ (ைலி). 

ஆோைம் : அபூ ோவூத் 338, நஸாஈ 433. இவ்வார்ரே அபூ 
ோவூேிலிருந்து தபறப்பட்டது. அஷ்தஷஹ் அல்பான ீ ஸஹீஹ் 
என்று கூறியுள்ளார். 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

 ேீனாவின் அன்ஸாரிகளில் கஸ்ைஜ் தகாத்ேிைத்ரேச் தசர்ந்ே அபூ 
ஸஈத் அல்குத்ரீ என்ற (புரனப்தபயருள்ள) இவரின் தபயர் ஸஃத் 
பின்  ாலிக் பின் ஸினான் (ைலி) என்போகும். இவர் 
நபித்தோழர்களில் அறியப்பட்டவைாகவும், சிறந்ே அறிஞர்களில் 
ஒருவைாகவும் உள்ளார். இவர் கலந்துதகாண்ட முேல் யுத்ேம் 
கன்ேக் ஆகும். நபியவர்களுடன் 12 யுத்ேங்களில் கலந்து தகாண்ட 
இவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிட ிருந்து அறிவித்ே 1170 
தபான்த ாழிகள் நபித ாழிக் கிைந்ேங்களில் கூறப்பட்டுள்ளன. 
ேனது 86வது வயேில் ஹி. 74ல்  ேீனாவில்  ரித்து பகீஇல் 
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அடக்கப்பட்டார்கள். (இவைது  ைணத்ேிகேி பற்றி) தவறு 
கருத்துக்களும் கூறப்பட்டுள்ளன.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) இஸ்லாம் இலகுவான ஒரு  ார்க்கம். அேில் எவ்விே 
சிை மும் இல்ரல. வணக்கவழிபாடுகளின் தபாது 
சிை ங்களிருந்ோல் அேரன இலகுவாக நிரறதவற்றும் தபாருட்டு 
அல்லாஹ் சில சலுரககரள வழங்குகின்றான்.  

(2) ஒரு தோழுரகயின் ஆைம்ப தநைத்ேில் ேண்ணரீ் கிரடக்கா 
விட்டால் ேயம்மும் தசய்து தோழ தவண்டும். தோழுரக 
முடிந்ேபின் ேண்ணரீ் கிரடத்ோல்  ீண்டும் அத்தோழுரகரய 
 ீட்டதவண்டிய அவசிய ில்ரல. ஆனால், தோழுது 
தகாண்டிருக்கும் தபாது ேண்ணரீ் கிரடத்ோல் உடதன 
தோழுரகரய இரடநிறுத்ேி வுழூச் தசய்துதகாண்டு  ீண்டும் 
அத்தோழுரகரய ஆைம்பித்துத் தோழ தவண்டும். ஏதனனில் 
ேண்ணரீ் கிரடக்காவிட்டால் என்றுோன் அல்குர்ஆனில் 
இடம்தபற்றுள்ளது. எப்தபாது ேண்ணரீ் பயன்படுத்ே வாய்ப்புக் 
கிரடக்கின்றதோ அப்தபாதே ேயம்மும் முறிந்து விடுகின்றது. 
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தபண்பிள்ழளகழளப் பரொ ரிப்தபொம் 

َن َع بننن َ   -11 َْ ع ِي َرِضننن َب ْ َاننن ق ننن َ   ق ننن َ  َرَسننن بَ  عُالنننِ  َصنننالل       ،َعننن

َبننننِ  َ َسننننال َ  َُْج دنننن        :عُالنننن  َعا  ََ ْ َانننن  َ َةننننَ  ع َِ َدَخْانننن َب َب َعنننن َ  َجنننن ِرَ َت "َمنننن

َبِ ".  ََ َِ َ ْ َع َر ِهِإصبَب َب    َه َد

 ، صحَح م ا  ، عُافظ ُ  ،1611رق  عحلَ ث  ،)ج مع عُرتمذي

عُرتمذي عَ ةذع  ق   عإلم م  ،(2361)- 116رق  عحلَ ث 

  صحح  عألُب اْ(. ،عحلَ ث هأا      َ     

(44) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : யார் இரு 
தபண்பிள்ரளகரள ேிறன்பட வளர்க்கிறாதைா அவரும் நானும் 
சுவனத்ேில் இவ்வாறு நுரழதவாம் என்று கூறி இரு 
விைல்கரளயும் தசர்த்துக் காட்டினார்கள். 

அறிவிப்பவர் : அனஸ் (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 2631, ேிர் ிேி 1914. இவ்வார்ரே 
ேிர் ிேியிலிருந்து தபறப்பட்டது. 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 3ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  
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 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) தபண்பிள்ரளகள் அல்லாஹ்வின் அருட்தகாரட. அவர்கரள 
நல்தலண்ணத்துடன் வளர்த்தேடுப்போல் சுவனம் நுரழயலாம். 

(2) அவர்களுக்கு நல்ல முரறயில் தசலவு தசய்து, அவர்கரளப் 
பைா ரிப்பேன் சிறப்ரப இந்நபித ாழி சுட்டிக் காட்டுகின்றது. 

(2) தபண்பிள்ரளகள் சமூகத்ேின் சாபக்தகடு என அறியார க் 
கால  க்கள் எண்ணிக்தகாணடிருந்ேனர். அேனால் அவர்களுக்கு 
எவ்விே கல்வியுரிர , தசாத்துரிர கரளயும் வழங்கா ல் 
தபண்கரளத் ே து இச்ரசரயப் தபாக்கும் ஓர் இயந்ேிை ாகதவ 
பார்த்ோர்கள். அந்ே நிரலரய  ாற்றித்ோன் இஸ்லாம் இந்ே 
சிறப்புக்கரள தபண்பிள்ரளக்கு வழங்கியுள்ளது. 

பள்ளிவொசலுடன் தேொடர்புழடய துஆக்கள் சில (1)  

ْب -15 َب ْ ِهنننن َن َع بننننَ  َعنننن َْ ع َ  َرِضنننن َبنننن َِ    ق نننن َ  َ َك  ق نننن َ  َرَسنننن بَ  ع

َبنننِ  َ َسنننالَ   " َن َعا  َََصنننالل ع ََ نَ  عف  بنننِج ََقنننن ب ؛ِإَذع َدَخنننَ  َْ ننن  د ُالَهننن  ع ف ْا

ْب  ََقنننن ب   عْفنننَتحب ُِننن َِ َر بَكِتنننك ، َ ِإَذع َخنننَ َج، ف ْا ْب   ع ْهبنننَ ع ْسبنننأُنك   ُالهننن د ِإاِّننن

َبِاك  َب ف   ".ِم

  (. ،(116) - 36رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 
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(45) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : உங்களில் ஒருவர் 

பள்ளிக்குள் நுரழயும்தபாது  ْب د عْفُالَهع َِ َر بَكْهب َتحب ُِ ِتك َ ع  என்றும் 

தவளிவரும்தபாது  ْبع َب ف  ُاله د ِإاِّ َبِاك ْسبأُنك  ِم  என்றும் கூறுங்கள். 

அறிவிப்பவர் : அபூ ஹுர த் (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 713. 

தபாருள் :  

பள்ளிக்குள் நுரழயும் தபாது : இரறவா! உனது அருள் 
வாயில்கரள எனக்குத் ேிறந்து ேருவாயாக. 

பள்ளியிலிருந்து தவளிதயரும் தபாது : இரறவா! உனது 
சிறப்புக்களிலிருந்து உன்னிடம் தவண்டுகிதறன். 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

 ேீனாவின் அன்ஸாரிகளில் பனூ ஸாஇோ குடும்பத்ரேச் தசர்ந்ே 
அப்துர்ைஹ் ான் பின் ஸஃத் பின் முன்ேிர் (ைலி) என்ற ஸஹாபி 
அபூ ஹுர த் என்ற புரனப்தபயர் மூலம் பிைபல ரடந்ேவர்கள். 
நபித்தோழர்களில்  ார்க்க சட்டக்கரல வல்லுனர்களில் இவரும் 
ஒருவர்.  ேீனாவில் ஹிஜ்ரி 60ல்  ைணித்ோர்கள்.  
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 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) பள்ளிக்குள் நுரழயும் தபாதும், தவளிதயறும் தபாதும் 
பலவிே ான துஆக்கள் வந்துள்ளன. அவற்றில் த ற்கண்ட 
துஆவும் ஒன்று. இரு சந்ேர்ப்பங்களிலும் முேலில் நபி (ஸல்) 
அவர்கள்  ீது ஸலவாத்தும் ஸலாமும் தசால்லிவிட்டுத்ோன் 
இந்நபித ாழியில் வந்துள்ள துஆக்கரள ஓே தவண்டும். 
இதுபற்றி அபூ ோவூத் (465), ேிர் ிேீ (314), இப்னு  ாஜாஃ (772, 
773) தபான்ற நூட்களில் நபித ாழிகள் உள்ளன. 

(2) நுரழயும் தபாது அருளும், தவளிதயறும் தபாது சிறப்பும் 
கூறப்பட்டுள்ளது. காைணம், பள்ளிக்குள் நுரழந்ோல் அங்கு 
அல்லாஹ்ரவ தநருங்குவேற்கான முரறகரளக் ரகயாள்தவாம். 
அல்லாஹ்வின் தநருக்கத்ேிற்கு  ிக அவசிய ானது அவனது 
அருதள. 

தவளிதய வந்ோல் ஹலாலான வாழ்வாோைத்ரே தேடும் 
முயற்சியில் ஈடுபடுகின்தறாம். அரே அேிகப்படுத்ேித் ேருவது 
அல்லாஹ்வின் சிறப்பிலுள்ளது.  
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பள்ளிவொசலுடன் தேொடர்புழடய துஆக்கள் சில (2)  

13-  َْ َب ف  ِطَكنننننن   َرِضنننننن َن َع بَهنننننن َعنننننن َب    نننننن َن َرَسنننننن بَ     ع ق  ُ نننننن

َبنننننِ  َ َسنننننال َ  عُالنننننِ  َصنننننالل عُالننننن َ  ََ َصنننننالل َعا نننننل    َعا  ِإَذع َدَخنننننَ  عف  بنننننِج

َ  َ َسننننننالَ ، َ ق نننننن  َ  ْب"  َمَحكدنننننن ِّ عْ ِفنننننن ب ُِنننننن ْب َر ْبَذَانننننن ِه  ، َ عْفننننننَتحب ُِنننننن

َِ َر بَكِتنننننننك  َ  َ َسنننننننالَ ،   ،"ْ هبنننننننَ ع َ ِإَذع َخنننننننَ َج َصنننننننالل َعا نننننننل َمَحكدننننننن

ْب  " َ َ ق  ِّ عْ ِف ب ُِ ْب َر ْبَذَا ِه َبِاك  ، َ عْفَتحب ُِ َِ ف   ".ْ هبَ ع

 ،س َ عهَ م ج   عُافظ ُ ،  ،611رق  عحلَ ث  ،)ج مع عُرتمذي

ق   عإلم م عُرتمذي عَ ةذع عحلَ ث هأا      ،111رق  عحلَ ث 

 صحح  عألُب اْ(.،    َ

 

(46) நபி (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிக்குள் நுரழயும்தபாது 
ஸலவாத்தும் ஸலாமும் தசால்லிவிட்டு 

ْب  ُِ ِّ عْ ِف ب  ْب َر ْبَذَا ِه َِ َر بَكِتك  ، َ عْفَتحب ُِ   ْ هبَ ع

என்றும், தவளிதயறும்தபாது அதேதபான்று ஸலவாத்தும் 
ஸலாமும் தசால்லிவிட்டு 
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ْب ُِ ِّ عْ ِف ب  ْبَذَا  َر ْبِه َبِاك ْ  ، َ عْفَتحب ُِ َِ ف  هبَ ع  என்றும் கூறுவார்கள்.  

அறிவிப்பவர் : பாத்ேி ா (ைலி). 

ஆோைம் : ேிர் ிேி 314, இப்னு  ாஜாஃ 771. இவ்வார்த்ரே 
ேிர் ிேீயிலிருந்து தபறப்பட்டது. அவர்கள் இேரன ஹஸன் 
என்றும், அஷ்தஷஹ் அல்பான ீஸஹீஹ் என்றும் கூறியுள்ளனர். 

தபாருள் :  

பள்ளிக்குள் நுரழயும் தபாது : இரறவா! எனது பாவங்கரள 
 ன்னித்து, உனது அருள் வாயில்கரள எனக்குத் ேிறந்து 
ேருவாயாக. 

பள்ளியிலிருந்து தவளிதயரும் தபாது : இரறவா! எனது 
பாவங்கரள  ன்னித்து, உனது சிறப்பான வாழ்வாோை 
வாயில்கரள எனக்குத் ேிறந்து ேருவாயாக. 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

நபி (ஸல்) அவர்கள் – அன்ரன கேீஜா பின்து குரவலித் (ைலி) 
ேம்பேியினருக்கு நபித்துவத்துக்கு முன் இறுேியாகப் பிறந்ே 
தபண்குழந்ரே அன்ரன பாத்ேி ா (ைலி) அவர்கதள. நபித்துவ 
சூழலில் பத்ேினித் ேன்ர , சுயதகௌைவம், அழகிய குணங்களுடன் 



120 தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட90 நபித ாழிகள் 

 
வளர்ந்ே இவர்கள் ேனது ேந்ரே (ஸல்) அவர்கரளதய ேனது 
எல்லா விடயங்களிலும் வழிகாட்டியாக எடுத்துக் தகாண்டார்கள். 
தபாறுர , நன்றியுணர்வு, அேிக வணக்கம்,  ார்க்கப்பற்று 
தபான்ற பல பண்புகரளக் தகாண்டிருந்ோர்கள். 

இவர்களது சிறப்புக்கள் பற்றி பல நபித ாழிகள் வந்துள்ளன. 
அவற்றில் ஒன்று : நிச்சய ாக இதோ ஒரு வானவர் வந்துள்ளார். 
இந்ே இைவிற்கு முன்னர் இவர் பூ ிக்கு இறங்கியதே கிரடயாது. 
எனக்கு ஸலாம் தசால்லவும், பாத்ேி ாோன் சுவனத்துப் 
தபண்களுக்தகல்லாம் ேரலவி, ஹஸன், ஹுரஸன் ஆகிதயார் 
சுவனத்து வாலிபர்களின் ேரலவர்கள் என்று நற்தசய்ேி கூறவும் 
ேனது இரறவனிடத்ேில் அனு ேி தகட்டுள்ளார். (ேிர் ிேி 3781, 
அவர்கள் இேரன ஹஸன் கரீப் எனும் ேைத்ேிலுள்ளோகவும், 
அஷ்தஷஹ் அல்பான ீஸஹீஹ் என்றும் கூறியுள்ளனர்.) 

அன்ரனயாருக்கு 15 வயதும் 5  ாேங்களு ிருக்கும் தபாது அலீ 
(ைலி) அவர்களுக்கு நபியவர்கள் ேிரு ணம் தசய்து ரவத்ோர்கள். 
அவர்கள் அன்ரனயரை அேிகம் தநசிப்பவைாகவும், 
 ேிப்பவைாகவும் இருந்ோர்கள்.  

நபியவர்கள்  ைணித்து 6  ாேங்களின் பின் ஹிஜ்ரி 11 ை ழான் 
3ம் நாள் அன்ரனயவர்கள்  ைணித்து பகீஃஇல் அடக்கம் 
தசய்யப்பட்டார்கள். 

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 
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(1) பள்ளிக்குள் நுரழயும் தபாது ஓதும் துஆ இந்நபித ாழியில் 
கூறப்பட்டுள்ளது. நபி (ஸல்) அவர்கள்  ீது ஸலவாத்தும் 
ஸலாமும் தசான்னேன் பின்னர் த ற்கண்ட துஆரவ ஓே 
தவண்டும். 

நபி (ஸல்) அவர்கள்  ீது ஸலவாத் தசால்வேற்குப் பல 
முரறகள் உள்ளன. அவற்றில் சில : 

முரற 01 :  

َب  َصَكَ ،   كدَحل آِ  َما َعَ  َ كدَحل َما  ِّ َع د َصَهُالع  َ ، َبعِةَ هبل ِإا ََ َعال

ل ا َعَ  َ كدَحل َما  ِرْ  َع د َهَهُالَا، ع َبِجَا َمَبِكك  َ ادِإ َ ،َبعِةَ هبل آِ  ِإا َعَ 

ك  ادَ ، ِإَبعِةَ هبل آِ  ِإا َعَ  َ ،َبعِةَ هبل ِإا ََ َعْ  َر  َهَكَ ،   كدَحآِ  َم

  .َاَبِجَا َمَبِكَ 

(புஹாரி 3370, முஸ்லிம் 406. இவ்வார்த்ரே புஹாரியிலிருந்து 
தபறப்பட்டுள்ளது) 

 

 

முரற 02 : 
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َِ   َ َرَس بُِك  د َهُالع  َ  َعبب َبَ  ،َص ِّ َعا ل َمَحكد ََ َعا ل ِإهبَ عِة َب  ،  َك  َصال

 َ َ  ،َ َه ِرْ  َعا ل َمَحكد َبَ  ،َ َعا ل آِ  َمَحكد ََ َعا ل ِإهبَ عِة َ آِ     َك  َه َرْ 

َبَ   .ِإهبَ عِة

(புஹாரி 6358.) 

முரற 03 : 

َ  َ ْ زبَ عِجِ  َ َذرَِّ ِتِ  ُلاَه د َص ِّع  ََ َعا ل ،َعا ل َمَحكد َب آِ     َك  َصال

َبَ  َ  َ ْ زبَ عِجِ  َ َذرَِّ ِتِ  ،ِإهبَ عِة ََ َعا ل آِ   ،َ َه ِرْ  َعا ل َمَحكد   َك  َه َرْ 

َبَ  َا ؛ِإهبَ عِة َب َا َمِج َب  .ِإادك  َ ِك

(புஹாரி 3369, முஸ்லிம் 407. இவ்வார்த்ரே புஹாரியிலிருந்து 
தபறப்பட்டுள்ளது) 

முரற 04 : 

َ ع  َ  َ َعا ل آِ  َمَحكد  ُلاَه د َص ِّ َعا ل َمَحكد

(நஸாஈ 1292. அஷ்தஷஹ் அல்பான ீ இேரன ஸஹீஹ் எனக் 
கூறியுள்ளார்கள்) 
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(2) அல்லாஹ் நபிகளாரின்  ீது ஸலவாத் தசால்வதேன்றால் 
அவன் அவர்கரள கண்ணியப்படுத்ேி வானவர்கள்  த்ேியில் 
புகழ்வோகும். 'அல்லாஹும்  ஸல்லி அலா முஹம் த்" 
என்றால் 'இரறவா! ஈருலகிலும் அண்ணலாரின் ேகுேிக்தகற்ப 
அவர்கரள கண்ணியப்படுத்துவாயாக" என்போகும். 

(3) நபிகளார்  ீது ஸலாம் தசால்வேற்கும் பல முரறகளுள்ளன. 
அவற்றில் சில :  

رمح  عَ  ه   د عُ الم عاَك ْ ه  عُ     .1  

َِ بَس  َرك  َ َبا َم َعال ُ دع  .2 َ  ع  

ا  عَ  ك  َ َبا َم َعال ُ دع  .3  

ِِّْبعُ د لا َم َعال ُ دع  .4  

ஸலவாத்தும் ஸலாமும் எங்கிருந்து தசான்னாலும் 
வானவர்களினூடாக நபியவர்களுக்கு எத்ேிரவக்கப்படும். (பார்க்க: 
நஸாஈ 1282, அபூோவூத் 2042. இரு நபித ாழிகரளயும் 
அஷ்தஷஹ் அல்பான ீஸஹீஹ் எனக் கூறியுள்ளார்கள்) 

தேொழுதவொழர தநொவிழன தசய்யலொகொது 
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َِ عُالننننِ  رَ    -11 َِ َعببنننن َب َجنننن ِهِ  هبنننن َن َِْضننننَعنننن ََِكننننَه بَع ع ِّ    َعنننن عُ دِبنننن

َبنننننِ  َ َسنننننال َ   َُْبَقنننننَ  َ عَُثننننن ب  "   ق ننننن َ  ،َصنننننالل عُالنننننَ  َعا  َب ْ   نننننَ  ع َم َمننننن

ُْ ننننننن دعََّ َََا   ف ننننننال  ؛َ ع َد َم بننننننِج َُْكالِ   نننننن   َدَتننننننأ ذد    ؛َ ْقننننننَ َه ف ننننننِإند ع

 ".ِمكد  َ َتأ ذد  ِم بَ  َهَ   آَدَم

،  عُافظ ُ ،  (531) - 11رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 

 (.، 651 رق  عحلَ ث ،صحَح عُبخ ري 

(47) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : தவள்ரளப் பூண்டு, 
தவங்காயம், லீக்ஸ் தபான்றவற்ரற உண்டவர்கள் (அேன் வாரட 
நீங்கும் வரை) எ து  ஸ்ஜிதுக்கு வை தவண்டாம். ஏதனனில், 
 னிேர்கள் தநாவிரனப்படும் அரனத்ேினாலும் வானவர்களும் 
தநாவிரனப்படுகின்றார்கள். 

அறிவிப்பவர் : ஜாபிர் (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 854, முஸ்லிம் 564. இவ்வார்த்ரே 
முஸ்லி ிலிருந்து தபறப்பட்டுள்ளது. 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 22ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  
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 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) தவள்ரளப் பூண்டு, தவங்காயம், லீக்ஸ் தபான்றவற்ரற 
உண்டவர்கள் (அேன் வாரட நீங்கும் வரை) எ து  ஸ்ஜிதுக்கு 
சமூகந்ேைா லிருப்பது அவசிய ாகும். அேன் துர்வாரடயினால் 
தோழுதவார் சிை ப்படுகின்றனர். தோழுதவாரை தநாவிரனப் 
படுத்ேியவன் அங்கு சமூகந்ேரும் வானவர்கரளயும் தநாவிரனப் 
படுத்துகின்றான். 

(2) த ற்கூறப்பட்டரவ தபான்று நாற்றம் வசீும் அரனத்ரேயும் 
ேவிைந்து தகாள்ள தவண்டும். ஸிகைட் புரகத்ேல், அழுக்குப் 
படிந்ே ஆரடகள், தசாக்ஸ்கள் தபான்றவற்றில் பள்ளிக்குள் 
தசல்ல முன் கவனத டுக்க தவண்டும். இஸ்லாத்ேில் 
அனு ேிக்கப்பட்ட பூண்டு, தவங்காயம், லீக்ஸ் தபான்றவற்ரற 
உண்டவர்கதள பள்ளிக்குள் வை தவண்டாத னத் ேடுக்கப் 
பட்டிருக்கும் தபாது, ஹைா ான  து, ஸிகைட் தபான்றவற்றுக்கு 
அடிர யானவர்களின் நிரல என்னதவன்பரே இங்கு சிந்ேிக்க 
தவண்டும். 

(3) பள்ளிக்குச் தசல்லும் தபாது எம்ர  நாம் அழகாகத் 
ேயார்படுத்ேிக் தகாள்ள தவண்டும். குளித்து, அழகாக வழூச் 
தசய்து, நறு ணம் பூசி, அழகான ஆரடயணிந்து தசல்ல 
முயற்சிக்க தவண்டும். 

தேொழலந்ே தபொருழள பள்ளியில் தேடலொகொது 
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َب   -16 ْبَعنن َْ عُالنننَ َةَ  بنننَ     ْ ِهننن  َ  عُا َّنننِ ق ننن َ  َرَسننن ب ، َ قنننن بَ   َع بنننَ  َرِضننن

َبننننِ      َب َسننننِكَع َرَجنننن   "  َ َسننننال َ َصننننالل عُالننننَ  َعا  ََ َضنننن ُ ًَّ  ِفننننْ     اًلَمنننن َ  بَشنننن

َِ َُْك بننننِج ََقننننن ب؛ ع َبننننك َردَد ال   ف ْا ََ  ف ننننِإنَد ؛َةنننن  عُا َّننننَ  َعا  ََ ُ نننن ب َدننننبب َُْكَ نننن ِج ع

 ".َُِهَذع

 (. ،(536)- 16 رق  عحلَ ث ،)صحَح م ا  

(48) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : தோரலந்ே ஒரு 
தபாருரள  ஸ்ஜிேில் யாைாவது தேடுவரேக் தகட்டால் 
அவரனப் பார்த்து 'அல்லாஹ் உ து தபாருரளத் ேிருப்பித் 
ேைா லிருக்கட்டும்" என்று கூறுங்கள். ஏதனனில் பள்ளிகள் 
இேற்காகக் கட்டப்படவில்ரல. 

அறிவிப்பவர் : அபூ ஹுரைைா (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 568.  

 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 1ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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(1) பள்ளிகள் என்பது பூ ியில்  ிகச் சிறந்ே இட ாகவும், 
அல்லாஹ்வுக்கு  ிக விருப்ப ான இட ாகவுமுள்ளது. 
இஸ்லாத்ேில் இேற்தகன ேனித்துவமும், உயர்ந்ே இடமும் 
உள்ளது. அேரனப் தபணுவது அவசிய ாகும். 

(2) காணா ல் தபான தபாருதளா, பணத ா எேரனயும் பள்ளியில் 
தேடுவதோ, அது பற்றி அறிவிப்பதோ கூடாது. ஏதனனில் 
பள்ளிகள் இேற்காகக் கட்டப்படவில்ரல. அல்லாஹ்ரவ ேிக்ர் 
தசய்வேற்கும், அவனுக்கு வழிப்பட்டு, அவரன 
வணங்குவேற்கும், அவனது தவேத்ரே ஓதுவேற்கும், அவனது 
 ார்க்கக் கல்விரயப் பைப்பவுத  கட்டப்பட்டுள்ளது. எனினும் அது 
பற்றி ஒரு ோளில் எழுேி பள்ளியின் தவளிப்பகுேியில் 
தோங்கவிடுவதோ, அறிவிப்புச் தசய்வதோ ேரட தசய்யப்பட 
வில்ரல. 

(3) பள்ளிகள் என்பது அல்லாஹ்ரவ  ாத்ேிைம் வணங்கக் 
கட்டப்பட்டரவ. அேில் தவறு யாரும் வணங்கப்படதவா, 
அரழக்கப்படதவா கூடாது. அேில் நுரழபவர் அல்லாஹ்வுக்தகன 
உளத்தூய்ர யுடன்ோன் தசயற்பட தவண்டும். இதுபற்றி 
அல்குர்ஆனில் பின்வரு ாறு கூறப்பட்டுள்ளது : 'நிச்சய ாக 
பள்ளிகள் அல்லாஹ்வுக்குரியனதவ, அவற்றில் அல்லாஹ்வுடன் 
தசர்த்து தவறு யாரையும் அரழத்ேிடாேீர்". (ஜின் : 18) அது 
தபான்றுோன் காணா ல் தபான தபாருரள பள்ளியில் 
தேடலாகாது. அவ்வாறு தேடுவரேக் தகட்டால் அவனுக்கு 
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அப்தபாருள் கிரடக்கக் கூடாதேனக் கூறு ாறு 
பணிக்கப்பட்டுள்தளாம். 

வித்ருழடய குனூத் 

16-  َِ َُْعنننن َن َِْضننننَر ٍِّْاننننَع َِهبنننن ََِ ننننَحع ْب ق نننن َ  ،  َكننننَه بَع ع  َعالَكِ نننن

َبنننِ  َ َسنننالَ    ِاَكننن أ  ْ قنننن ب      َرَسننن بَ  ْبعُالنننِ  َصنننالل عُالنننَ  َعا  َد ِفننن ِأ قنَ ننن ب ُنَه

ُْننننِ دبِ  ْب ع "  ع َِِا َب ُالَهنننن د عةبنننن ْب ِفنننن ََ، َ َعنننن ِفِ  ََ ب َب َةنننن َب َك ََ، ِفنننن َبنننن َب َع ف  َك

ْب ُلِ  َب َ َدنننَ  ْب ِفننن ََ، َ َهننن ِرْ  ُِننن َبننن ُل َب َدَ  َب َك ََ،  ِف َبننن ْبَكننن  ْ عبط  َمننن   َعننن د َ ِقِ ننن

ََ َب ََننن َبنننك ، ؛ ْق ََنننل َعا  َِنننلب َ ال  َ ْق ََ، َ ِإادنننك  َدْق َبننن  ُ َب  دع إادنننَ  ال  َ نننِذَ  َمننن

ََ َرهدَ    ََ، َدَب َرْ  َب َع َد ب ََِز َم َََ ال  َ  َب  ُ ََ  ".َ َد

 ،ج مع عُرتمذي ،  عُافظ ُ ، 1125 رق  عحلَ ث ،)س َ ْهْ دع د

س َ ،  1115 رق  عحلَ ث ، س َ عُ    ْ ،131 رق  عحلَ ث

ق   عإلم م عُرتمذي عَ ةذع ، 1116 رق  عحلَ ث  ،عهَ م ج 

 عألُب اْ(.  صحح  ،عحلَ ث هأا      َ

(49) நபி (ஸல்) அவர்கள் வித்ரு தோழுரகயின் இறுேியில் 
குனூேில் ஓே பின்வரும் வார்த்ரேகரளக் கற்றுத் ேந்ோர்கள் : 
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ْبع  َِِا َب ُالَه د عةب ْبِف ََ، َ َع ِفِ  ََ ب َب َة َب َك ْبِف ُلِ  ََ، َ َدَ  َب َب َع ف  َب َك َب ِف َك

ْب ََ، َ َه ِرْ  ُِ َب ُل َب َدَ  ََ، ِف َب ْبَك  ْ عبط  ََ َ ِقِ  َب ََ َِلب َ ال  ؛ َع دَم  ْق ِإادك  َدْق

َبك ،  ََل َعا  ََ َ َ ْق ََ، َدَب َرْ  َب َع َد ب ََِز َم ََ، َ ال  َ  َب َب  دعُ  إادَ  ال  َ ِذَ  َم

ََ َب  ُ ََ  .َرهدَ   َ َد

அறிவுப்பவர் : ஹஸன் (ைலி). 

ஆோைம் : அபூ ோவூத் 1425, ேிர் ிேி 464, நஸாஈ 1745, இப்னு 
 ாஜாஃ 1178. இவ்வார்த்ரே அபூ ோவூேிலிருந்து தபறப்பட்டது. 
இ ாம் ேிர் ிேீ இேரன ஹஸன் என்றும், அஷ்தஷஹ் அல்பான ீ
ஸஹீஹ் என்றும் கூறியுள்ளனர். 

 

 

தபாருள் :  

இரறவா! நீ தநர்வழி காட்டிதயாரில் எனக்கும் தநர்வழி 
காட்டுவாயாக. நீ ஆதைாக்கிய ளித்தோரில் எனக்கும் ஆதைாக்கிய 
 ளிப்பாயாக. நீ தபாறுப்தபடுத்தோரில் என்ரனயும் தபாறுப்தபடுப் 
பாயாக. நீ தகாடுத்ேேில் எனக்கு தசழிப்ரப வழங்குவாயாக. நீ 
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விேித்ேவற்றிலுள்ள ேீங்ரக விட்டும் என்ரன காப்பாற்றுவாயாக. 
நிச்சய ாக நீ ோன் ேீர்ப்பு வழங்கக் கூடியவன் உனக்தகேிைாக 
ேீர்ப்பு வழங்கப்படுவேில்ரல. த லும் நிச்சய ாக, உன்ரன 
தநசித்ே யாரும் இழிவரடவேில்ரல. உன்ரன எேிர்த்ே யாரும் 
உயர்வரடவது ில்ரல. எங்கள் இரறவதன! நீ தூய்ர யாகி 
விட்டாய். உயர்வரடந்து விட்டாய். 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

நபி (ஸல்) அவர்களின் தபைப்பிள்ரளயும், அன்ரன பாத்ேி ா 
(ைலி) – அலீ (ைலி) ேம்பேியினருக்கு ஹிஜ்ரி 3ல் பிறந்ே 
ஆண்குழந்ரேயு ான அபூ முஹம் த் ஹஸன் (ைலி) அவர்கள் 
குரைஷிக் தகாத்ேிைத்ேில் ஹாஷிம் குடும்பத்ரேச் தசர்ந்ேவர். 
பிறந்ேதும் நபி (ஸல்) அவர்கள் தபரீத்ேம் பழத்துண்ரட ே து 
வாயில் த ன்று இவர்களின் வாயில் ரவத்துவிட்டு ஹஸன் 
எனப் தபயரிட்டார்கள். இத்ேம்பேியினருக்கு இவர்ோன் முேல் 
குழந்ரே. ேனது பாட்டனார் நபிகளாரைத் தோட்டும் 13 
ஹேீஸ்கள் அறிவித்துள்ளார்கள். 

புத்ேிக்கூர்ர , நிோனம் தபான்ற நற்குணங்களுக்கு தசாந்ேக் 
காைைான இவர்கள் முஸ்லிம்களின் உயிரைப் பாதுகாப்பேிலும், 
அவர்களின் ஒற்றுர யிலும் அேிக அக்கரையுள்ளவர்களாக இருந் 
ோர்கள். ஹிஜ்ரி 41ம் ஆண்டு இரு தகாணங்களில் ஆட்சி தசய்து 
தகாண்டிருந்ே முஸ்லிம்கரள ஓைாட்சியின் கீழ் தகாண்டுவரும் 
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தநாக்கில் ேனது பேவிரய முஆவியா (ைலி) அவர்களுக்கு 
விட்டுக்தகாடுத்ேதே இேற்கு தபரிய சான்றாகவுள்ளது. ஒரு 
கலீபாவின் கீழ் அரனத்து முஸ்லிம்களும் ஒன்று தசர்ந்ேோல் 
அவ்வாண்டுக்கு 'ஆமுல் ஜ ாஆஃ" ஒற்றுர  ஆண்டு எனப் 
தபயரிடப்பட்டது. 

ஹஸன் (ைலி) அவர்களின் சிறப்புக்கள் ஏைாள ாக உள்ளன. 
அேிதலான்றுோன் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : 
ஹஸனும், ஹுரஸனும் சுவனத்து வாலிபர்களின் ேரலவர்கள். 
(ேிர் ிேீ 3768. அவர்கள் இேரன ஹஸன் ஸஹீஹ் என்றும், 
அஷ்தஷஹ் அல்பான ீஸஹீஹ் என்றும் கூறியுள்ளனர்.) 

ேனது 47வது வயேில் ஹிஜ்ரி 49 அல்லது 50ல்  ேீனாவில் 
 ைணித்து பகீஃல் ேனது அன்ரன பாத்ேி ா (ைலி) அவர்களுக்கு 
அருகார யில் அடக்கம் தசய்யப்பட்டார்கள். 

 

 

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) குனூத் என்பது தோழுரகயில் ருகூஃவிற்குப் பின் 
நடுநிரலயில் சற்று ோ ேித்துக் தகட்கும் ஒரு விே துஆவாகும். 
நபி (ஸல்) அவர்கள் குனூத் ஓேியோக எந்ேதவாரு ஆோை 
பூர்வ ான அறிவிப்புக்களும் இல்ரல. எனினும் ஹஸன் (ைலி) 
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அவர்களுக்கு இேரன கற்றுக் தகாடுத்ோர்கள். எனதவ 
வழர யாகவின்றி சில சந்ேர்ப்பங்களில் அவ்வாறு குனூத் 
ஓேலாம். 

(2) அடிப்பரடயில் குனூத் என்பது வித்ரு தோழுரகயில் 
ருகூஃவிற்குப் பின் நடுநிரலயில் ோன் ஓே தவண்டும். எனினும் 
ருகூஃவிற்கு முன்னரும் ஓேலாம். அேிலும் த ற்கண்ட 
குனூரேதய ஓே தவண்டும்.  

விடுபட்ட வித்ரு தேொழுழகழய எவ்வொறு தேொழுவது? 

َب  -51 ْبَعنننننن َ  ْ ِهنننننن َب َِ َن َع بنننننن َ   يِِّرَبَخننننننُْع  َسنننننن َْ ع ق نننننن َ     ،َرِضنننننن

َبننننِ  َ َسننننال َ  َرَسنننن بَ ق نننن َ   َِ "  عُالننننِ  َصننننالل عُالنننن  َعا  َب َانننن َم َعنننن ُْنننن َمنننن ِ دبِ  ع

 َََ َََق ِّ ِإَذع َذ  َ  ؛ْ  ب َاِ  َبق ظ ". ف ْا   َ ِإذع  عسبَت

 ،س َ ْهْ دع د عُافظ ُ ،   ،135 رق  عحلَ ث ،ج مع عُرتمذي)

، 1166 رق  عحلَ ث ،س َ عهَ م ج ،  1161 رق  عحلَ ث

 عألُب اْ(.  صحح 

(50) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : வித்ரு தோழா ல் 
யாைாவது தூங்கினால், அல்லது  றந்ோல் அவர் நிரனவு 
வந்ேதும், அல்லது விழித்ேதும் அேரனத் தோழுது தகாள்ளட்டும். 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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அறிவிப்பவர் : அபூ ஸஈத் அல் குத்ரீ (ைலி). 

ஆோைம் : அபூ ோவூத் 1431, ேிர் ிேி 465, இப்னு  ாஜாஃ 1188. 
இவ்வார்த்ரே ேிர் ிேீயிலிருந்து தபறப்பட்டது. அஷ்தஷஹ் 
அல்பான ீஇேரன ஸஹீஹ் என்று கூறியுள்ளார். 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 43ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) வித்ரு தோழுரகரய  றந்ேவர், அல்லது தோழா ல் 
தூங்கியவர் எந்தநைத்ேிலும் சரி விழித்ேவுடன் அல்லது நிரனவு 
வந்ேவுடன் அேரனத் தோழ தவண்டுத ன்பேற்கு இந்நபித ாழி 
ஆோை ாகவுள்ளது. இேரன வலுப்படுத்தும் விேத்ேில் 
முஸ்லி ிலும் (684) ஒரு தபாதுவான நபித ாழி பின்வரு ாறு 
இடம்தபற்றுள்ளது : 'ஒரு தோழுரகரய ஒருவர்  றந்ோல் 
அல்லது தோழா ல் தூங்கினால் நிரனவு வந்ேதும் அேரனத் 
தோழுவதே அேற்குறிய பரிகாை ாகும்". 

(2) இன்னும் சில அறிஞர்கள், வித்ரு தோழ முடியா ல் தூக்கம் 
 ிரகத்ோல்  றுநாள் காரலயில் ளுஹாத் தோழுரக தநைத்ேில் 
அேரன இைட்ரடயாக நிரறதவற்ற தவண்டுத னக் 
கூறுகின்றனர். விடுபட்ட வித்ரு தோழுரகரய காரலயில் 
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தோழுதவாருக்கு இதுதவ சிறந்ேது. ஏதனனில், இது பற்றி 
ஆஇஷா (ைலி) அறிவிக்கும் பின்வரும் நபித ாழி முஸ்லி ில் 
(746) இடம்தபற்றுள்ளது : 'நபியவர்கள் ஒரு தோழுரகரயத் 
தோழுோல் அேரனத் தோடர்ந்து நிரறதவற்ற விரும்புவார்கள். 
இைவுத் தோழரகயின் தபாது அவர்களுக்கு தூக்கம்  ிரகத்ோல் 
அல்லது சிை ம் ஏற்பட்டால்  றுநாள் பகல் தவரளயில் 
இைட்ரடயாக 12 ைக்அத்கள் தோழுவார்கள்".  

(3) இவ்வாறு வித்ரு தோழுரக விடுபட்டவர்கள் இைவிதலதய 
நிரறதவற்றும் சந்ேர்ப்பம் கிரடத்ோல் ஒற்ரறயாகவும், 
அவ்வாறில்லாவிடில் பகலில் இைட்ரடயாகவும் நிரறதவற்ற 
தவண்டுத ன்பதே த ற்கண்ட இரு கருத்துக்களின் சாைம்சம். 

 

 

வித்ரு தேொழுழகயின் தநரம் 

َب َجننننن ِه ي   -51 َن َع بننننن َ َعننننن َْ ع عُالنننننِ   َرَسننننن بَ ق ننننن َ   ق ننننن َ     ،َرِضننننن

َبنننننِ  َ َسنننننالَ       َب َخننننن َف ْ نب  "َصنننننالل عُالنننننَ  َعا  َب آِخنننننِ    َ قنننننن ب  ال َمننننن َم ِمننننن

َبننننننِ  ََنننننن ب ؛عُال َب ط ِكننننننَع ْ نب َ قننننننن ب  ف ْا ُ ننننننَ ، َ َمنننننن ََنننننن ب ؛َم آِخننننننَ ََِّد ب ْ  د ِد ب ف ْا
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َبننننننن ِ  َبنننننننِ  َمشبنننننننَه ب   ال   ف نننننننِإند َصننننننن  ؛آِخنننننننَ  عُال ُِنننننننك  آِخنننننننِ  عُال َد  ، َ َذ

 َََ   ".ْ ْف

 (. ،(155)- 132رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 

(51) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : இைவின் இறுேிப் 
பகுேியில் வித்ரு தோழ முடியாதேன யாைாவது அஞ்சினால் 
அவர் ஆைம்பத்ேிதலதய தோழுது தகாள்ளட்டும். இறுேிப் 
பகுேியில் தோழ விரும்புதவார் அவ்வாதற தோழுது 
தகாள்ளட்டும். ஏதனனில் இைவின் இறுேிப் பகுேியில் தோழப்படும் 
தோழுரக சான்று கூறுவோயிருக்கின்றது. அதுதவ சிறந்ேதும் 
கூட.  

அறிவிப்பவர் : ஜாபிர் (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 755. 

 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 22ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 
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(1) வித்ரு தோழுரகரய தநைகாலத்துடன் விழித்தேழ 
முடியு ானவர்கள் இைவின் கரடசிப் பகுேியில் தோழுவதுோன் 
சிறந்ேது என்பேற்கான தேளிவான சான்று இந்நபித ாழியில் 
உள்ளது. அேில் உறுேியற்றவர்கள் ஆைம்பத்ேிதலதய தோழுவது 
சிறந்ேது. 

(2) இைவின் ஆைம்பத்ேில் வித்ரு தோழுே ஒருவர் இறுேியில் 
விழித்து,  ீண்டும் தோழ விரும்பினால் இைட்ரட இைட்ரடயாக 
விரும்பியளவு தோழுது தகாள்ளலாம். ஆனால் வித்ரு 
தோழுரகரய  ீட்டித் தோழக்கூடாது. ஏதனனில் ஒதை இைவில் 
இரு வித்ரு தோழ முடியாது.  

(3) இஷாத் தோழுரக முடிந்ேவுடன் வித்ரு தோழுரகயின் தநைம் 
ஆைம்பித்து, பஜ்ர் வரை அது நீடிக்கின்றது. நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள் : நீங்கள் ஸுபஹ் தோழ முன்னர் வித்ரு தோழுது 
தகாள்ளுங்கள். (முஸ்லிம் 754), த லும் கூறினார்கள் : பஜ்ர் 
உேய ானால் வித்ரு உட்பட இைவின் எல்லாத் தோழுரககளும் 
முடிந்து விடும். எனதவ பஜ்ர் உேய ாக முன் வித்ரு தோழுது 
தகாள்ளுங்கள். (ேிர் ிேீ 469). 

பொவத்ழே பகிரங்கப்படுத்ேலொகொது 

َْ عُالنننَ  َع بننن َ     -52 َب ْ ِهنننْ َةَ  بنننَ    َرِضننن َََ قنننن ب ،َعننن َب َ  َرَسننن ب َ   َسنننِك

َبنننننِ  َ َسنننننالَ  َ قنننننن ب   ََننننن ًفل إِ "َ   عُالنننننِ  َصنننننالل عُالنننننَ  َعا   الل ننننننَ  ْنمدِتنننننْ َم
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ََ ََ، َ ِإند ِمنننن َُْكَجنننن ِةِ   َبننننِ  َعَكنننن ع َبَكننننَ  عُ دَجننننَ  ِه ُال َُْكَجنننن َةَ ِ  ْ نب َ   ،اًلع

َب َسنننَتَ ََّ عُالننن َ   َثننن د َ قبنننِبحَ  ََقنننن ب ؛َ ق ننن َُْب ِرَ ننن     ،َنال َ ننن  فنننن    َ ف  ََ ع َعِكْاننن

َب َهنن َأ َ  بننَتَ ََّ َرَهننَ ، َ َ قبننِبَح َ ْ ِشننَ  ِسننتبَ  عُالننِ             ننَذع َ   ننَذع، َ ق نن

 ". َع بَ 

 صحَح  عُافظ ُ ،  ،3136رق  عحلَ ث  ،)صحَح عُبخ ري

 (.،(2661) - 52رق  عحلَ ث  ،م ا 

(52) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : என்னுரடய 
சமூகத்ேினரில் அரனவரும்  ன்னிக்கப்படுவர். தசய்ே பாவத்ரே 
தசால்லிக்காட்டுதவாரைத் ேவிை. ஒரு  னிேன் இைவில் ஒரு 
பாவத்ரேச் தசய்து, காரலயில் அவன் விழிக்கும் தபாது அரே 
அல்லாஹ்  ரறத்ேிருக்க, இவதனா, இன்னவதை! நான் தநற்றிைவு 
இன்னின்ன பாவங்கரளச் தசய்தேன் என்று தசால்லித் ேிரிவதும் 
பாவங்கரள பகிைங்கப் படுத்துவேிலுள்ளோகும். அவனுரடய 
இரறவதன அவரன  ரறத்ேிருக்க, அவதனா அல்லாஹ்வின் 
ேிரைரயக் கிழித்து ( க்களுக்கு) தேரியப்படுத்ேிய நிரலயில் 
விழிக்கிறான். 

அறிவிப்பவர் : அபூ ஹுரைைா (ைலி). 
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ஆோைம் : புஹாரி 6069, முஸ்லிம் 2990. இவ்வார்த்ரே 
புஹாரியில் இருந்து தபறப்பட்டது. 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 1ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) ஒரு முஸ்லிம் அல்லாஹ்வின் ேிரைரய எடுத்து ேன்ரன 
 ரறத்துக் தகாள்வது அவசிய ாகும். அத்துடன் அல்லாஹ் 
ேனக்கு வழங்கியிருக்கும் ஆதைாக்கியத்ேிற்காக அவரனப் 
புகழ்ந்து, ோன் தசய்ே பாவங்களுக்காக இைகசிய ாக அவனிடம் 
பாவ ன்னிப்புக் தகட்டுக்தகாள்ள தவண்டும். அல்லாஹ்விடம் 
தேௌபாச் தசய்து  ீண்டால் அவன் அேரன ஏற்று ஈருலகிலும் 
 ரறத்து விடுகிறான். 

(2) ோன் தசய்ே ேவரற நீேிபேியிடம் தசன்று ஒப்புக் தகாண்டு 
சைணரடவரே விட, அேரன ேனக்குள்  ரறத்துக் தகாண்டு 
அல்லாஹ்விடம், இேற்குப் பின் அப்பாவத்ரேச் தசய்வேில்ரல 
என்ற உறுேியுடன் பாவ ன்னிப்புத் தேடுவதே சிறந்ேது. 
ஏதனனில் பாவத்ேிற்கு உலகில் ேண்டரன தபறாவிட்டாலும், 
உண்ர யாகவும், உளத்தூய்ர யுடனும் அல்லாஹ்விடம் 
 ன்னிப்புக் தகாருதவாரை அல்லாஹ்  ன்னிக்கிறான்.  
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(3) த ற்கண்ட நபித ாழியில் இடம்தபற்றுள்ள 'முஆபாஃ" என்ற 
தசால்லுக்கு பல கருத்துக்கள் உள்ளன.  ன்னிக்கப்பட்டவர்கள் 
என்ற கருத்தே இந்நபித ாழியில் நாடப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் 
ஆதைாக்கியம் என்ற கருத்தும் இேற்குள்ளது. அோவது அரனத்து 
தகடுேிகள், ேீங்குகள், தநாய்கரள விட்டும் பாதுகாக்கப்பட்டவர் 
என்பதே அேன் அர்த்ேம். 

அன்ழனயின்  கத்துவம் 

ْب-56 َب ْ ِهنننن َْ عُالننننَ  َع بننننَ  َعنننن ُ ننننل  ،َةَ  بننننَ    َرِضنننن ق نننن َ   َجنننن َ  َرَجنننن ا ِإ

َبننِ  َ َسننالَ  ِ  عُالننِ  َصننالل عُالنن َ َرَسنن ب َب َ نن  َرَسنن ب ف ق نن َ    ؛َعا  ََ َْ  عُالننِ ! َمنن َ نن

َِ َصنننَح َهِتَْ ق ننن َ       َبَ ق ننن َ     ق ننن َ   "ْنَمنننك "عُ دننن ِ  ِهَح بننن َثننن د " َثننن د َمننن

َبَ ق ننن َ    "،ْنَمنننك  َبَ ق ننن َ    ق ننن َ   "،َثننن د ْنَمنننك " ق ننن َ   َثننن د َمننن َثننن د " َثننن د َمننن

 ."  ْ َه ب

رق   ،صحَح م ا ْ ًَ    ،5611رق  عحلَ ث  ،)صحَح عُبخ ري

 (.،(2516) - 1عحلَ ث 

(53) நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு  னிேர் வந்து, அல்லாஹ்வின் 
தூேதை! நான்  ிகவும் தநருங்கிப் பழகத் ேகுேியானவர் யார்? 
என்று தகட்டார். அேற்கு நபியவர்கள் உன்னுரடய ோதயனக் 
கூறினார்கள். பின்பு யார்? என்று தகட்டார். அேற்கும் நபியவர்கள் 
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பின்பும் உன்னுரடய ோய்ோன் எனக் கூறினார்கள். பின்பு யார்? 
என்று தகட்டார். அேற்கும் நபியவர்கள் பின்பும் உன்னுரடய 
ோய்ோன் எனக் கூறினார்கள். பின்பு யார்? என்று தகட்டார். 
அேற்கு நபியவர் பின்பு உன்னுரடய ேந்ரேதயனக் கூறினார்கள்.  

அறிவிப்பவர் : அபூ ஹுரைைா (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 5971, முஸ்லிம் 2548.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 1ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) இந்நபித ாழியில் தநருங்கிப் பழகுவேன்பது, நல்ல 
தோழ்ர யும் அழகிய நரடமுரறயு ாகும். 

(2) ேனது சிசுரவக் கருவில் சு ந்ேேிலிருந்து, தபற்று, பாலூட்டி, 
வளர்த்து, கருரண காட்டி, அேற்காக சிை ப்படுவோதலதய 
ேந்ரேரய விட ோரய அேிகம் தநசித்து, தநருங்கிப்பழகு ாறு 
பணிக்கப்பட்டுள்தளாம்.  

(3) நல்ல சிதநகிேம், அழகிய நரடமுரற, உேவி தசய்ேல், 
தசலவளித்ேல், த ன்ர யாகப் தபசுேல், அவள் விரும்பும் 
தபாருரள பரிசாகக் தகாடுத்ேல், பணிவாக நடத்ேல், அவளுக்கு 
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சிை த ா இரடயூதறா ஏற்படாே விேத்ேில் அடிக்கடி சந்ேித்ேல், 
தநாயுற்றால் அவளுக்காக விழத்ேிருந்து கவனித்ேல், 
அவளுக்காகப் பிைார்த்ேரன புரிேல் இரவயரணத்துக்கும்  ிக 
 ிகத் ேகுேியானவள் எம்ர ப் தபற்தறடுத்ே ோய் அவர்கதள. 
அவர்கள் இரணரவப்பு, வழிதகட்டிலிருந்ோலும் உலக 
விடயங்களில் தசய்ய தவண்டிய அரனத்துக் கடர கரளயும் 
குரறயின்றி நிரறதவற்றிட தவண்டும். 

ேந்ழேழயத் துன்புறுத்துவது தபரும்பொவத  

َب -51 َِ عُالنننِ    َعننن َِ َعَعببننن َْ عُالنننَ  َع بَهكننن ،   كبنننهننن َِ ي  َرِضننن   ِِّْبنننعُ د َعننن

َبننننِ  َ َسننننالَ  ْب"قنننن َ    ،َصننننالل عُالننننَ  َعا  ِّ ِفنننن َِ ِرَضنننن  عُنننن د َُْ عُِنننن  ،ِرَضنننن  ع

ْب ِّ ِف َِ َ َسَخَّن عُ د َُْ عُِ  ."َسَخَِّ ع

 عألُب اْ(. صحح  ،1666 رق  عحلَ ث ،ج مع عُرتمذي)

(54) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : இரறவனின் தபாருத்ேம் 
ேந்ரேயின் தபாருத்ேத்ேிதலதய ேங்கியுள்ளது. இரறனின் தகாபம் 
ேந்ரேயின் தகாபத்ேிதலதய ேங்கியுள்ளது. 

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் அம்ரு (ைலி). 

ஆோைம் : ேிர் ிேி 1899. அஷ்தஷஹ் அல்பான ீ இேரன 
ஸஹீஹ் என்று கூறியுள்ளார். 



142 தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட90 நபித ாழிகள் 

 
 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 37ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) ேந்ரேக்குக் கட்டுப்படுவேன் அவசியத்ரே இந்நபித ாழி 
எடுத்துரைக்கின்றது. அவருக்கு வழிப்பட்டவன் அல்லாஹ்வுக்கு 
வழிப்பட்டவனாகின்றான். அவரைக் தகாபமூட்டியவன் 
அல்லாஹ்ரவக் தகாபமூட்டியவனாகின்றான். ோயும் இவ்வாறு 
ோன். இன்னும் தசால்லப்தபானால் ோய் இேரனவிட ஒரு படி 
த தல இருக்கின்றாள். 

(2) அல்லாஹ்வின் தகாபத்துடன் இது சம்பந்ேப்படுவோல் 
தபற்தறாரை நிந்ேிப்பது தபரும்பாவங்களிலுள்ளது என்பேரன 
உணர்ந்து தகாள்ள தவண்டும். 

 

 

 

 

சுய ொக சம்பொேிப்தபொம் 
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ْب  -55 َب ْ ِهننن َْ عُالنننَ  َع بنننَ  َعنن عُالنننِ   َرَسننن بَ ق ننن َ     َ َ قنننن ب ،َةَ  بنننَ    َرِضننن

َبنننِ  َ َسنننالَ     َب   " َصنننالل عُالنننَ  َعا  ََ ن ب َ زبَمنننً  ِمننن  ؛َ ط ننن  أل نب َ حبَتنننِزَم ْ َ ننن

ََحبِكا َهنن  َعا ننل   هبننِ َِّ   َب ؛ف  ََِب َب ْ نب َ  بننأ َ  َرَجننالً    ؛َََهنن ف  َبنن ا ُ ننَ  ِمنن َبنن َخ َبِط  َ ِ 

ََ   ".َ ْ  ب َ كبَ 

  عُافظ ُ ،  ،(1112) - 111رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 

 (.2111رق  عحلَ ث  ، صحَح عُبخ ري

(55) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : உங்களிதலாருவர் விறகு 
தேடச்தசன்று, அேரனத் ேனது முதுகில் சு ந்து வந்து, விற்று 
சம்பாேிப்போனது பிறரிடம் ரகநீட்டுவரே விடச் சிறந்ேது. (சில 
தவரள நீங்கள் தகட்டுச் தசன்றவர்) ேருவார். அல்லது ேைா ல் 
ேடுத்துக் தகாள்வார். 

அறிவிப்பவர் : அபூ ஹுரைைா (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 2074, முஸ்லிம் 1042. இவ்வார்த்ரே 
முஸ்லி ிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

 

 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 
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அறிவிப்பாளர் பற்றி 1ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) இஸ்லாம்  னிேர்களின் சுயதகௌைவத்ரேப் பாதுகாக்க 
முயற்சிக்கின்றது. அேன் ஓர் அங்க ாகத்ோன் பிறரிடம் 
ரகநீட்டுவரே விட சுய ாக ஹலாலானவற்ரற சம்பாேிப்பரே 
சிறப்பித்துக் கூறுகின்றது. அவ்வாறு ரகநீட்டும் பட்சத்ேில் 
இழிவாகி சுயதகௌைவத்ரே இழக்க தநரிடுகின்றது. 

(2) அனு ேிக்கப்பட்ட எந்ேத் தோழிலும், அேில் ஹைாம் கலக்காே 
பட்சத்ேில் அத்தோழிலுக்கு இஸ்லாத்ேில்  ேிப்புண்டு. எனினும் 
அேரன முழு முயற்சியுடன் ேிறன்படச் தசய்யப் பழக தவண்டும்.  

(3) தசாம்தபறிகளாக வடீ்டிதலதய முடங்கிக் கிடப்பரேயும், 
ேனக்கு தோழில் தசய்யும் சக்ேியிருந்தும் வடீ்டிலுள்ள 
தபண்கரள சம்பாேிக்க விட்டுத் ோன் அனுபவிப்பரேயும் 
இஸ்லாம் அடிதயாடு தவறுக்கின்றது. 

 

 

 

ேொடி வளர்ப்பது கடழ தய 
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َْ عُالننننَ  َع بَهَكنننن    -53 َِ َعَكننننَ  َرِضنننن َِ هبنننن َِ ع َب َعببنننن َِ عُنننن د ِّ  ،َعنننن َعنننن

َبِ  َ َسالَ ،   ".َحلع عُاِّ بفنعبْ َِ َ عِرع عُشدَ  بفن بْ ق  َ   " َصالل عُالَ  َعا 

 صحَح  عُافظ ُ ،  ،(256) -52رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 

 (.،5666رق  عحلَ ث  ،عُبخ ري

(56) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் :  ீரசரய ஒட்ட 
நறுக்குங்கள். ோடிரய வளைவிடுங்கள். 

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் உ ர் (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 5893, முஸ்லிம் 259. இவ்வார்த்ரே 
முஸ்லி ிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 11ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) ோடி உள்ளவர்கள் அேரன வழிக்கா ல், கத்ேரிக்கா ல், 
பிடுங்கா ல் அவ்வாதற வளர்ப்பது கடர தயன்பரே 
இந்நபித ாழி சுட்டிக் காட்டுகின்றது.  
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(2) உேட்டுக்குக் கீழ் வளரும் முடிகளும் ோடியாகதவ 
கணிக்கப்படுகின்றது.  

(3)  ீரசரயக் கத்ேரிப்பதும் அவசியத ன்பரே இந்நபித ாழி 
உணர்த்துகின்றது. அேரன அளவுக்கேிக ாக வளர்ப்பதோ, இரு 
ஓைங்கரளயும் விட்டு நடுவில்  ாத்ேிைம் கத்ேரிப்பதோ கூடாது. 

(4) ோடிரய வழித்து,  ீரசரய வளர்ப்பது யூே, கிறிஸ்ேவர்களின் 
கலாச்சாைத னவும், அவர்களுக்கு  ாறு தசய்யு ாறும் பிறிதோரு 
நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

குடும்பத்ேிற்கு தசலவு தசய்வேிலும் நன்ழ யுண்டு 

َب  -51 َِ َعنن َب ْب َسنن َِ ْ ِهنن َْ عُالننَ  َع بنن َ   َ قلنن صي هبنن َ  عُالننِ  ْ ند َرَسنن ب ،َرِضنن

َبننِ  َ َسننالَ ، ق نن  َ    ْب   "  َصننالل عُالننَ  َعا  ََ َاف ق ننً  َدببَتِ نن َب َد بِفنن ِهَهنن  َ جبننَ    ِإادننك  ُ نن

َبَه  اللعُالِ  ِإ ْب ،ْنِج بَأ َعا  َََ  ِف  ".ف ِ  عمبَ ْ ِدك  َ تدل َم  َدجب

 ، صحَح م ا  عُافظ ُ ،  ،53رق  عحلَ ث  ،عُبخ ري)صحَح 

 (.،(1326) - 5رق  عحلَ ث جز  مَ 

 

 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3232
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(57) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : அல்லாஹ்வின் 
தபாருத்ேத்ரே எேிர்பார்த்து நீ எேரனச் தசலுவு தசய்ோலும் 
அேற்காக உனக்குக் கூலி வழங்கா லிருக்கப்பட  ாட்டது. அது நீ 
உனது  ரனவியின் வாயில் ஊட்டிவிடுவோயிருந்ோலும் சரிதய. 

அறிவிப்பவர் : ஸஃது பின் அப ீவக்காஸ் (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 56, முஸ்லிம் 1628. இவ்வார்த்ரே 
புஹாரியிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 5ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) எந்ேதவாரு காரிய ாக இருந்ோலும் அது அல்லாஹ்வுக்காக, 
நன்ர ரய எேிர்பார்த்து தசய்யப்படாவிட்டால் அேற்கு 
எந்ேதவாரு நன்ர யும் கிரடக்காது.  

(2) வணக்கம் என்பது பைந்ே ஒரு கருத்ரே உள்ளடக்கியது. 
அனு ேிக்கப்பட்ட வழர யான தசயற்பாடுகள் கூட 
எண்ணங்கரளப் தபாருத்து வணக்க ாக  ாறி, அேற்காக 
நன்ர யும் கூட வழங்கப்படுகின்றது. 
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(3) தபாதுவாக இன்ப னுபவிக்கும் தநாக்குடன்  ரனவியுன் 
தகாஞ்சுவது கூட, ேடுக்கப்பட்ட விபச்சாைத்ரேத் ேவிர்ந்து 
தகாள்வது தபான்ற நன்தநாக்கங்களுக்காக இருந்ோல் அது ஒரு 
நல்ல லாக அல்லாஹ்விடம் பார்க்கப்பட்டு நன்ர  வழங்கப் 
படுகின்றது. 

துக்கம் அனுஷ்டித்ேலின் சில சட்டங்கள் 

َدننن    -56 َب ْنمِّ َعِط َن َع بَهننن  َعننن َْ ع َْ َصنننالل     َرِضننن َب  ق ننن َ  عُ دِبننن ، ق  ُ ننن

َبنننِ  َ َسنننال َ   َن َعا  ََ     "ع ََننن بِم عرِخنننن ِ ال  َ ِحننننَ  ُِننن مبَ ْ    َدنننةبِم ْ نب  ،ِه ُالننننِ  َ عُ

َْ َثنننال َّ  إِ    َد ف ننن ب َِ َث بًهننن       ؛َعا نننل َز بجي  اللَدِحننن ف ِإادَهننن  ال  َدْ َتِحنننَ  َ ال  َدْانننَب

َِ َعقب   اللَمقبَب ً  ، ِإ  ".َث ب

 (.5612 رق  عحلَ ث ،)صحَح عُبخ ري

(58) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : அல்லாஹ்ரவயும் 
 றுர  நாரளயும் விசுவாசிக்கும் எந்ேப் தபண்ணும் ேனது 
கணவனின் பிரிவுக்காகதவ ேவிை மூன்று நாட்களுக்கு த ல் 
துக்கம் அனுஷ்டிப்பது கூடாது. (கணவரனப் பிரிந்ே தபண்) 
கண்களுக்கு சுர் ா இட்டுக் தகாள்ள  ாட்டாள். சாயம் 
தபாடப்பட்ட ஆரடரய அணிய  ாட்டாள். தநய்வேற்கு முன் 
சாயம் தபாடப்பட்ட 'அஸ்ப்" எனும் ஆரடரயத் ேவிை. 
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அறிவிப்பவர் : உம்மு அேிய்யா (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 5342.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

 ேீனாவில் அன்ஸாரிகரளச் தசர்ந்ே உம்மு அேிய்யா (ைலி) 
அறப்தபாரில் கலந்து தகாள்ளக் கூடிய பிைபல ான ஒரு 
நபித்தோழியாவார். புரனப்தபயரைக் தகாண்டு அறியப்பட்ட 
இவர்களின் இயற்தபயர் நுரஸபா பின்துல் ஹாரிஸ் எனவும், 
நுரஸபா பின்த் கஃப் எனவும் இரு கருத்துக்கள் உள்ளன.  

இவர்கள் நபியவர்களுடன் 7 யுத்ேங்களில் கலந்து தகாண்டு, 
காயப்பட்தடாருக்கு அவசை சிகிச்ரச அழித்துக் தகாண்டும், 
ோகித்தோருக்கு நீர் வழங்கிக் தகாண்டும், தகால்லப்பட்தடாரை 
 ேீனாவுக்கு அனுப்புவேற்கான ஏற்பாடுகரளச் தசய்து 
தகாண்டு ிருந்ோர்கள். இேரன அவர்கதள அறிவித்துள்ளார்கள் : 
நான் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் 7 யுத்ேங்களில் கலந்து 
தகாண்தடன். அவர்கள் தபாருக்குச் தசன்ற பின் அவர்களது 
இருப்பிடங்களில் பின்துரணயாக இருந்து, அவர்களுக்காக 
சர த்து, காயப்பட்தடாருக்கு சிகிச்ரசயளித்து, தநாயாளிகரளக் 
கவனித்துக் தகாள்தவன். (முஸ்லிம் 1812) 

உம்மு அேிய்யா (ைலி) நபித்தோழியாகவும், தபாைாளியாகவும், 
முஸ்லிம்கள்  த்ேியில்  ார்க்க அறிரவப் பைத்ேக் 
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கூடியவைாகவும் ஒதை காலத்ேில் இருந்துள்ளார்கள். இது தபான்ற 
சிறப்பு அதநக தபண்களுக்குக் கிரடக்கவில்ரல. நபியவர்களின் 
புேல்வி ரஸனப் (ைலி)  ைணித்ே தபாது அவ்வம்ர யாரைக் 
குளிப்பாட்டும் பாக்கியத்ரேக் கூட இவர்கதள தபற்றார்கள். 

நபியவர்களின்  ைணத்ேிற்குப் பின் உம்மு அேிய்யா அவர்கள் 
ே து இறுேிக் காலத்ேில் பஸைாவுக்குச் தசன்றார்கள். அங்கு 
 க்கள் இவர்களிட ிருந்து அறிவு ஞானத்ரேப் தபற்று 
பயனரடந்ோர்கள். குறிப்பாக ஜனாஸா சம்பந்ேப்பட்ட பல 
சட்டேிட்டங்கரள அங்கிருந்ே ஸஹாபாக்களும் ோபிஈன்களும் 
இவர்களிட ிருந்து கற்றுக் தகாண்டார்கள். இவர்கள் அறிவித்ே 
நபித ாழிகள் 40 ஆகும். சு ார் ஹிஜ்ரி 70 வரை உம்மு 
அேிய்யா (ைலி) வாழ்ந்ோர்கள். 

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) துக்கம் அனுஷ்டிப்பதேன்பது கணவரன  ைணத்ேின் மூலத ா 
விவாகைத்ேின் மூலத ா பிரிந்து, இத்ோ இருக்கும் ஒரு தபண் 
ேனது உடலிலும் உரடயிலும் அலங்காைத்ரே தவளிப்படுத்தும் 
அரனத்ரேயும் ேவிர்ந்து தகாள்வோகும். வழர யாகத் ேனது 
கணவனுக்காக அலங்கரிக்கப் பயன்படுத்தும் சுர் ா, சாயங்கள் 
(லிப்ஸ்டிக், ரநல் தபாலிஷ்), தூள்கள் (தபௌடர்), நறு ணங்கள், 
ஆபைணங்கள், ஆடம்பை ஆரடகள் தபான்றவற்ரறத் ேவிர்ந்து 
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தகாள்ளல் தவண்டும். துக்கம் அனுஷ்டிக்கதவன்தற குறிப்பட்ட 
ஆரடதயா, நிறத ா கிரடயாது.  

(2) கர்ப்பிணி அல்லாே, கணவரனப் பிரிந்ேிருக்கும் ஒரு தபண், 
அத்ேினத்ேில் இருந்து 4  ாேங்களும் 10 நாட்கள் (கணவரன 
இழந்ே தபண்) அல்லது 3  ாேவிடாய் காலங்கள் (விவாகைத்துச் 
தசய்யப்பட்ட தபண்) இத்ோ இருக்க தவண்டும். அப்தபண் 
கர்ப்பிணியாக இருந்ோல் பிள்ரளரயப் பிைசவிக்கும் வரை இத்ோ 
இருக்க தவண்டும். குரற ாேக் குழந்ரேயாயினும்  னிேத் 
தோற்றத்ேில் பிைசவித்ோல் அவளுரடய இத்ோ முடிந்து விடும். 

(3) அதேதபான்று ோன், கணவரன இழந்ே தபண், அவளுடன் 
அக்கணவன் ஏற்கனதவ உறவு தகாண்டிருந்ோலும், இல்லா 
விடினும் 4  ாேங்களும் 10 நாட்கள் இத்ோ இருந்து துக்கம் 
அனுஷ்டிக்க தவண்டும். 

(4) கணவனுக்காக ஒரு  ரனவி துக்கம் அனுஷ்டிப்பது 
கடர யாகும். ஏரனதயாருக்காக தபண் உட்பட அரனவரும் 
துக்கம் அனுஷ்டிக்க தவண்டுத ன்பது அவசிய ில்ரல. அவ்வாறு 
அனுஷ்டிப்போயிருந்ோல் அேற்கான அேிகபட்ச கால எல்ரலயாக 
நபியவர்கள் மூன்று நாட்கரள வரையறுத்துள்ளார்கள். 

(5) ஆண்களுக்கு இத்ோ என்ற ஒன்று இல்ரல. 
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இஸ்லொத்ேில் ஜவீகொரூண்யம் 

56- َِ َِ عُالنننِ  هبننن َب َعببننن َْ عُالنننَ  َع بَهَكننن   ْ ند َرَسننن ب َعننن َ  عُالنننِ  َعَكنننَ  َرِضننن

َبننِ  َ َسننالَ  ق نن  َ   َن َعا  ْب  "  َصننالل ع َِ عمبننَ ْ    ِفنن ِةنن د   َرَهط تبَهنن ، َ تدننل    َعننذَِّه

َب َب ِفََهنننننن  عُ دنننننن رَ ؛ َم َدنننننن َََخا  إذب  ؛َسننننننق تبه َْ ْطََكتبهنننننن  َ ِةنننننن ال  ،ف نننننن

َْ َدَ   تبه  ال َ َبَ تبه ، َ  َب َخَشْأَد ؛ِة  ". ِش عألربِض نَ  ِم

 صحَح  ، عُافظ ُ  ،6162رق  عحلَ ث  ،)صحَح عُبخ ري

 (.،(2212) - 151جز  مَ رق  عحلَ ث  ،م ا 

(59) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஒரு பூரனரய இறக்கும் 
வரை கட்டி ரவத்ே காைணத்ேினால் ஒரு தபண் ேண்டிக்கப்பட்டு, 
அேன் காைண ாகதவ அவள் நைகில் நுரழந்ோள். அவள் அேற்கு 
உண்ண, பருகக் தகாடுக்கவு ில்ரல. அதுதவ ோனாக 
பூ ியிலுள்ள பூச்சி, புழுக்கரள உண்ணுவேற்காக அேரன 
விடுவிக்கவு ில்ரல. 

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் உ ர் (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 3482, முஸ்லிம் 2242. இவ்வார்த்ரே 
புஹாரியிலிருந்து தபறப்பட்டது.  
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 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 11ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) காைண ின்றி பிைாணிகரள அரடத்து ரவப்பதும், அவற்றுக்கு 
உண்ண, பருக தகாடுக்கா லிருப்பதும் வன்தநஞ்சம் பிடித்ே 
உள்ளத்துக்கான அரடயாள ாகவும், ேீய குணத்ேிற்கும், 
இைக்க ின்ர க்கு ான அரடயாள ாகவும் உள்ளது.   

(2) காைண ின்றி  ிருகவரேயில் ஈடுபடுதவாருக்கான ேண்டரன 
என்னதவன்று இந்நபித ாழியின் மூலத  எ க்குப் புரிந்து 
தகாள்ளலாம். இேில் கூறப்பட்ட தபண் நைகில் நுரழயக் 
காைணத  பூரனரய வரே தசய்ேதுோன். 

(3) பூரன  ற்றும் ஏரனய வளர்ப்புப் பிைாணிகரள 
அவற்றுக்குரிய வாழ்வாோைத்ரே சரியான முரறயில் 
வழங்கினால் அவற்ரற தசல்லப் பிைாணிகளாக வளர்க்க 
அனு ேியுண்டு. 

(4)  றுபுறத்ேில், முன்தசன்ற சமூகத்ேில் ோகித்ே ஒரு நாய்க்கு 
நீர் புகட்டிய ஒதை காைணத்ேிற்காக சுவனம் நுரழந்ே ஒரு 
பாவியின் வைலாறும் ஸஹீஹான ஹேீஸ்களில் 
பேிவாகியுள்ளது.  
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ஆதரொக்கியத்ழே அல்லொஹ்விடம் தவண்டுதவொம் 

َب  -31 ْبَعننن َْ عُالننن َ َةَ  بنننَ     ْ ِهننن عُا َّنننِ   َرَسننن بَ ق ننن َ    ق ننن َ ، َع بنننَ  َرِضننن

َبنننِ  َ َسنننال َ   ََنننَ      "   َصنننالل عُالنننَ  َعا  ََ ْ ْف ََببننن ُْ َبَع  ِهَهننن  ع َب َدعبنننَ    َ ننن َمننن  ِمننن

َب ْبع  ،ِم ُْآِخَ ِ  ُالَه د ِإاِّ ََ  َ ع ََاب ََ ف     ِفْ عُ َُْك  ".ْ سبأ ُنك  ع

 صحح  عألُب اْ(.  ،6651رق  عحلَ ث  ،س َ عهَ م ج )

(60) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : 

ْبع  ُْآِخَ ِ  ُالَه د ِإاِّ ََ  َ ع ََاب ََ ف     ِفْ عُ َُْك  ْ سبأ ُنك  ع

என்ற பிைார்த்ேரனரய விட சிறந்ே ஒரு பிைார்த்ேரனரய 
எந்ேதவார் அடியானும் தகட்பேில்ரல. 

அறிவிப்பவர் : அபூ ஹுரைைா (ைலி). 

ஆோைம் : இப்னு  ாஜாஃ 3851. அஷ்தஷஹ் அல்பான ீ இேரன 
ஸஹீஹ் எனக் கூறியுள்ளார்கள். 

தபாருள் : இரறவா! உன்னிடம் ஈருலகிலும் ஆதைாக்கியத்ரேத் 
ேரு ாறு தவண்டுகின்தறன். 

 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 1ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) த ற்கண்ட துஆரவ உள்ளச்சத்துடனும், உறுேியான 
நம்பிக்ரகயுடனும் நாம் ஓே தவண்டும். ஏதனனில் அல்லாஹ் 
அடியார்கள் எவ்வாறு அவரன எண்ணுகிறார்கதளா அவ்வாதற 
அவர்களுடன் நடந்து தகாள்கின்றான். அவன்  ீது உறுேியான 
நம்பிக்ரக ரவத்துப் பிைார்த்ேித்ோல் அவனிட ிருந்து அபயம், 
ஆதைாக்கியம், அர ேி, ஈதடற்றம்,  கிழ்ச்சி அரனத்ரேயும் 
தபற்றுக் தகாள்ளலாம். 

(2) அதேதபான்று இந்ே துஆரவ ஓதுவேன் மூலம் அரனத்துவிே 
துன்பங்கள், குழப்பங்கள், தசாேரனகள், வழிதகடுகள், 
ரஷத்ோனின் ஊசலாட்டங்களிலிருந்தும் அவரன அல்லாஹ் 
பாதுகாக்கின்றான். 

(3) சுருக்க ாகக் கூறுவோயின், ஆதைாக்கியத ன்பது, ஒரு 
 னிேனுக்கு ஈருலகிலும் ஏற்படவிருக்கின்ற உலக,  ார்க்க 
ேீங்குகள், அவன் தவறுப்பரவ அரனத்ரேயும் விட்டு அல்லாஹ் 
அவரனப் பாதுகாப்பதேன்று கூறலாம். 
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உயிர்த்ேியொகத்ேின் வழககள் 

َب -31 َِ َب َسنن َ  َعنن َِ َز بنن َْ عُالننَ  َع بنن َ   َِ هبنن َِ ،َرِضنن ِّ َصننالل عُالننَ     َعنن عُ دِبنن

َبنننِ  َ َسنننال َ  َب قنِتنننَ  َد ب " ق ننن َ   ،َعا  َب  ؛َن َم ُِنننِ َمننن َب قنِتننن َ َاف َهنننَ  َعنننِه  ، َ َمننن

َب ؛ِ ِ َن ِد بَد ب، ْ  َن َدِمِ َد بْ   ،َن ْ ةبِاِ َد ب  ".َاف َهَ  َعِه

 ،ج مع عُرتمذي،  عُافظ ُ ،  1112 رق  عحلَ ث ،)س َ ْهْ دع د

س َ ،  1165 رق  عحلَ ث ،س َ عُ    ْ،  1121رق  عحلَ ث 

عُرتمذي عَ ةذع ق   عإلم م   ،2561 رق  عحلَ ث، عهَ م ج 

 صحح  عألُب اْ(.صحَح،   عحلَ ث هأا      َ

(61) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : யார் ேனது 
உடர க்காகப் தபாைாடிக் தகால்லப்படுகிறாதைா அவர் 
உயிர்த்ேியாகியாவார் (ஷஹீத்). த லும் யார் ேனது 
குடும்பத்ேிற்காக அல்லது ேற்காத்துக் தகாள்ள, அல்லது ேனது 
 ார்க்கத்ேிற்காகப் தபாைாடிக் தகால்லப்படுகிறாதைா அவரும் 
உயிர்த்ேியாகியாவார். 

அறிவிப்பவர் : ஸஈத் பின் ரஸத் (ைலி). 

ஆோைம் : அபூ ோவூத் 4772, ேிர் ிேி 1421, நஸாஈ 4095, இப்னு 
 ாஜாஃ 2580. இவ்வார்த்ரே அபூ ோவூேிலிருந்து தபறப்பட்டது. 



157 தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட90 நபித ாழிகள் 

 
ேிர் ிேீ அவர்கள் இேரன ஹஸன் என்றும், அஷ்தஷஹ் 
அல்பான ீஸஹீஹ் என்றும் கூறியுள்ளனர். 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

 க்காவின் குரைஷிக் தகாத்ேிைத்ேில் பனூ அேிய் குடும்பத்ரேச் 
தசர்ந்ே அபுல் அஃவர் என்ற புரனப்தபயர் தகாண்ட ஸஈத் பின் 
ரஸத் (ைலி) என்பவர் சிறந்ே நபித்தோழைாவார். ஹிஜ்ைத்துக்கு 22 
வருடங்களுக்கு முன்  க்காவில் பிறந்ோர்கள். இவர் சுவனத்ரேக் 
தகாண்டு நற்தசய்ேி தசால்லப்பட்ட 10 தபரில் ஒருவைாகத் 
ேிகழும் இவரும், இவருரடய  ரனவி பாத்ேி ா பின்துல் 
கத்ோப் (ைலி) அவர்களும் (உ ர் (ைலி) அவர்களின் சதகாேரி) 
ஆைம்ப காலத்ேிதலதய இஸ்லாத்ேில் இரணந்ேவர்கள்.  

ஸஈத் (ைலி)  ேீனாவுக்கு ஹிஜ்ைத் தசய்து, பத்ர் யுத்ேத்ரேத் 
ேவிை, உஹத்  ற்றும் ஏரனய அரனத்து யுத்ேங்களிலும் 
பங்தகற்றார்கள். பத்ரு யுத்ேத்ேின் தபாது அேற்குக் 
காைண ாயிருந்ே ஷாம் பகுேிக்குச் தசன்ற குரைஷி வியாபாைக் 
குழுரவ உளவு பார்க்கச் தசன்றிருந்ோர்கள். எனினும் அப்தபாரில் 
கிரடக்கப்தபற்ற கன ீத் தபாருட்களில் நபியவர்கள் இவருக்கும் 
ஒரு பங்கு ரவத்ோர்கள். இவர் நபியவர்கரளத் தோட்டும் 48 
நபித ாழிகள் அறிவித்துள்ளார்கள். ஹிஜ்ரி 51 அல்லது 52ல் அகீக் 
எனும் ஊரில்  ைணித்ே இவர்கள் அங்கிருந்து  ேீனாவிற்கு 
சு ந்து வைப்பட்டு அங்கு அடக்கம் தசய்யப்பட்டார்கள். 
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 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) ேனது உயிருக்தகா, ேன்னுரடய  ரனவி, குழந்ரே, 
தபற்தறார், உறவினர்களுக்தகா, அல்லது ேனது உடர களுக்தகா 
ஆபத்து ஏற்படும் விேத்ேில் யாைாவது அத்து ீறினால் அேரனப் 
படிப்படியாகத் ேடுப்பது அவசிய ாகும். அத்து ீறுபவரனக் 
தகாரல தசய்வேன் மூலம்ோன் ேற்காத்துக் தகால்ல 
முடியுத ன்றால் அேரனயும் தசய்யலாம். அேற்காகப் 
பலிக்குப்பலிதயா, பரிகாைத ா கூட கிரடயாது. அவ்வாறு 
தகால்லப்பட்டவன் நைரகக் தகாண்டு எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளான். 
 றுபுறம், அத்து ீறப்பட்டவர் தபாைாடிக் தகாரல தசய்யப்பட்டால் 
அவருக்கு  றுர யில் அல்லாஹ் நாடினால் உயிர்த் 
ேியாகிக்குரிய கூலி வழங்கப்படும். 

(2) ஒரு முஸ்லி ின் உயிர்  ாத்ேிை ல்ல, அவனுரடய குடும்பம், 
தசாத்துக்களும் இஸ்லாத்ேில் எந்ேளவு  ேிக்கப்படுகின்றது 
என்பரே இந்நபித ாழியின் மூலம் புரிந்து தகாள்ளலாம்.  

(3) இந்நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ள உயிர்த்ேியாகம் (ஷஹாேத்) 
என்பது இவ்வுலகிலல்ல.  றுர யில் ோன் அவர்களுக்கு 
அேற்குரிய கூலி வழங்கப்படும்.  இவ்வுலகில் அவர்கள் ஏரனய 
சாோைண முஸ்லிம்கரளப் தபான்தற அரனத்து கடர களும் 
நிரறதவற்றப்பட்டு ோன் அடக்கம் தசய்யப்படும். 
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கொணிகழள அபகரிப்பது தபரும்பொவத  

َب -32 َِ َب َسننن َِ ََِعننن َ  َر هبننن َْ عُالنننَ  َع بننن َ َز بننن ََ َرَسننن ب  ،ِضننن َب َ  ق ننن َ  َسنننِك

َبنننِ  َ َسنننالَ  َ قنننن ب     ََ  "  َ عُالنننِ  َصنننالل عُالنننَ  َعا  َب   ا نننَ  ِمننن َبًئ    َمننن ُْنننأ ربِض َعننن ع

َب َسببِع ْ َرِضنَي  ". طن ِّق َ  ِم

 صحَح  ،  عُافظ ُ ، 2152رق  عحلَ ث  ،)صحَح عُبخ ري

 (.،(1311) - 161رق  عحلَ ث  ،م ا 

(62) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : யார் ேனக்கு 
உரிர யில்லாே (அடுத்ேவர்களின்) காணியிலிருந்து 
சிறிேளதவனும் அநியாய ாகப் தபறுகிறாதைா அப்பகுேி ஏழு 
பூ ிகளுக்கும் கீழிருந்து எடுக்கப்பட்டு அவருக்கு  ாரலயாக 
அணிவிக்கப்படும். 

அறிவிப்பவர் : ஸஈத் பின் ரஸத் (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 2452, முஸ்லிம் 1610. இவ்வார்த்ரே 
புஹாரியிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 61ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  
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 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) உரிர கரளயும், உடர கரளயும் பாதுகாப்பேில் இஸ்லாம் 
அேிக கரிசரன எடுக்கின்றது. அவற்ரற அபகரிப்பரே 
வன்ர யாகத் ேடுக்கின்றது.   

(2) பூ ியின் ஒரு பகுேிரய யார் தசாந்ே ாக்கிக் தகாள்கின்றாதைா 
அேிலுள்ள கட்டிடங்கள்,  ைங்கள், கீழ்ப்பைப்பிலுள்ள கனிய 
வளங்கள் அரனத்தும் அவருக்தக அடிப்பரடயில் 
தசாந்ே ாகின்றன. 

(3) பிறரின் உடர கரள சுைண்டக் கூடிய வழிகளான களவு, 
தகாள்ரள, த ாசடி, இலஞ்சம் தபான்ற அரனத்ரேயும் ேவிர்ந்து, 
இஸ்லா ிய தநறிமுரறகரளப் பின்பற்றி நாம் தபாருளடீ்டல் 
தசய்ய தவண்டும். 

(4) அபகரிக்கப்பட்ட பூ ி  ாரலயாக அணிவிக்கப்படுத ன 
இந்நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது. அேற்குப் பல விளக்கங்கரள 
அறிஞர்கள் கூறியுள்ளனர். 1. அபகரித்ே பூ ிரய  ஹ்ஷர் 
ர ோனத்ேிற்குக் தகாண்டு வரும்படி பணிக்கப்படுவான். அது 
அவனுரடய கழுத்ேில்  ாரல தபான்றிருக்கும். 2. அேரன 
 ாரலயாக  ாற்றும்படி அவதன பணிக்கப்படுவான். முடியாே 
பட்சத்ேில் அேன் மூலத  ேண்டிக்கப்படுவான். 3.  ாரலயாக 
அணிவிக்கப்படுவது பூ ியல்ல.  ாறாக அந்ே அநியாயத்ேிற்கான 
பாவங்கள்ோன் அவனது கழுத்ேில்  ாரலயாக அணிவிக்கப்படும். 
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4. அவன் பூ ியில் சுளி வாங்கப்படுவான். அவன் அபகரித்ே பகுேி 
அவனது கழுத்ேில்  ாரலயாக இருக்கும். அேற்தகற்ப அவனது 
கழுத்தும் விசால ாகும். 

தபரொழச கூடொது 

َب  -04 َِ َم ُِنننك    َعننن ِِ هبننن َن َع بننن َ  ْ َاننن َْ ع ق ننن َ   ق ننن َ  َرَسننن بَ      ،َرِضننن

َِ َبنننننِ  َ َسنننننالَ  َصنننننالل عُالنننننَ  ع ََ آَدَم،   "َعا  ََنننننَ  َ ْ َبنننننَ  عهبننننن َ َ ْ َبنننننَ  َم

َُْك ِ ، َ طن ب  عثبَ َت ِن ََكبِ َ َ  ع ُْ  ".َ  ع

 

 صحَح  عُافظ ُ ،  ،0448رق  عحلَ ث  ،)صحَح عُبخ ري

 (.،(8647) - 881رق  عحلَ ث  ،م ا 

(63) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஆேமுரடய  கன் 
வளரும் தபாது அவனுடன் தசர்ந்தே இரு விடயங்கள் 
வளர்கின்றன. பணத்ோரச, நீண்ட நாள் வாழும் ஆரச. 

அறிவிப்பவர் : அனஸ் பின்  ாலிக் (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 6421, முஸ்லிம் 1047. இவ்வார்த்ரே 
புஹாரியிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 3ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) ஹலாலான பணம் இஸ்லாத்ேில் முக்கிய இடம் 
வகிக்கின்றது. ஸகாத், ஹஜ், ஜிஹாத் தபான்ற பிைோன 
வணக்கங்கள் பணத்துடன் தோடர்புபடுவது  ாத்ேிை ின்றி 
 னிேர்களுரடய வாழ்ரகச் தசலவினங்களும் அேில்ோன் 
ேங்கியுள்ளது. இேனால் முழுர யாக பணத்ரே விட்டும் 
ஒதுங்கியிருக்கும்படி கூறவில்ரல. எனினும் அல்லாஹ்ரவ 
வழிப்படுவரே விட்டும் ேடுக்கும் அளவுக்தகா அல்லது அேில் 
த ாகம் ஏற்படு ளவுக்தகா பணத்ோரச இருப்பரேத் ோன் 
எச்சரிக்ரக தசய்கின்றது. 

(2) அல்லாஹ்வுரடய வழிபாட்டிதலதய  னிேனின் ஆயுள் நீளும் 
தபாதேல்லாம் அவன் அல்லாஹ்வின் பக்கம் தநருங்கிக் 
தகாண்தட இருக்கின்றான்.  றுர யில் பேவி உயர்ந்து 
தகாண்தட தபாகும். 

(3) ஆயுள் நீடிப்பேில்  ாத்ேிைம்  னிேனுக்கு எவ்விே நலவும் 
கிரடயாது.  ாறாக அேரன இஸ்லா ிய தநறிகரளக் தகாண்டு 
தசதுக்க தவண்டும். அேனால்ோன்  ார்க்கத்ரேப் புறக்கணித்துக் 
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தகாண்தட நீண்டநாள் வாழ ஆரசப்படுவது இஸ்லாத்ேில் 
ேவறாகப் பார்க்கப் படுகின்றது. 

தேொழுழகக்குப் பின் ஒதும் ேிக்ருகளில்..... 

َب َع ِ َشننننن     -31 َْ عُالنننننَ  َع بَهننننن  َعننننن َب    ننننن َن   ،َرِضننننن ََْعُ َدق  ُ ننننن  ِبننننن

َبنننننِ  َ َسنننننالَ  َصنننننالل عُالنننننَ  َب ،َسنننننا ََّ ِإَذع  َعا  ََننننن ََعَر َمننننن   ِإالل ،ُ ننننن ب َ ْق ِمْقننننن

ََ عُ دََّننننن  ُا ََّهننننن َدع "  َ َ قنننننن ب ََ َ ننننن  ،الَمَم َ ِم بنننننك  عُ دََّننننن ال ْ ابننننن   َذع َدَب َرْ ننننن

َُْجالِ  َ عاِلْ َ عِم  ".ع

 (. ،(562) - 163رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 

 (64) நபி (ஸல்) அவர்கள் தோழுரக முடிந்து ஸலாம் 
தகாடுத்ோல் 

ََ عُ دََّ ُا ََّه َدع  ََ َ  ،الَمَم َ ِم بك  عُ دََّال ْ اب َُْجالِ  َ عاِلْ َ عِمَدَب َرْ     َذع ع

என்று கூறக்கூடிய அளதவ உட்கார்வார்கள். 

அறிவிப்பவர் : ஆஇஷா (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 592.  
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தபாருள் : இரறவா! நீ சாந்ேியளிப்பவன், உன்னிட ிருந்தே சாந்ேி 
ஏற்படுகிறது.  கத்துவமும் கண்ணியமும் உரடயவதன நீ 
பாக்கிய ானவன். 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 16ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) இ ாம் தோழுரகயில் ஸலாம் தகாடுத்ேவுடன் 
அவ்விடத்ேிலிருந்து எழுந்து விட தவண்டுத ன சில அறிஞர்கள் 
கூறுகின்றனர். த ற்கண்ட ேிக்ர் ஒது ளவுோன் நபியவர்கள் 
உட்கார்வார்கள் என்பதே இவர்கள் முன்ரவக்கும் ஆோை ாகும். 
இன்னும் சிலர், ஸலாம் தகாடுத்ே பின்  க்கள் பக்கம் ேிரும்ப 
முன் கிப்லாத் ேிரசரய தநாக்கியவைாகதவ த ற்கண்ட 
வார்த்ரேரய ஒதுவார்கள் என்பதே இேன் விளக்கம் 
என்கின்றனர். இக்கருத்து வலுவானோக உள்ளது. காைணம் 
தோழுரகக்குப் பின் அதநக ான ேிக்ருகரள நபியவர்கள் 
அறிமுகப்படுத்ேி விட்டு அவர்கள் ஓோ ல் எழும்பிச் 
தசல்வார்கதளன்பது சாத்ேிய ற்ற ஒன்றாகதவ தோன்றுகின்றது.  

(2) தோழுரகயில் ஸலாம் தகாடுத்ே பின் ஓேக்கூடிய பல 
ேிக்ருகள் ஸஹீஹான நபித ாழிகளில் வந்துள்ளன. அவற்றில் 
ஒன்றுோன் இந்நபித ாழியில் இடம்தபற்றுள்ள த ற்கண்ட துஆ. 
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முஸ்லி ில் இடம்தபற்றுள்ள  ற்றுத ார் நபித ாழியில் (591) 
இந்ே துஆவிற்கு முன்னர் هللا أستغفر  என்று 3 ேடரவ 
கூறுவார்கதளன வந்துள்ளது. 

ََ عُ دََّ ُا ََّه َدع  (3) َمال ْ اب  என்ற இவ்வார்த்ரேயில் ஸலாம் என்பது 

அல்லாஹ்வுரடய ேிருநா ங்களிதலான்று. இரறவா! உனது 
ேகுேிக்குப் தபாறுத்ே ில்லாே அரனத்துக் குரறபாடுகரள 

விட்டும் நீ தூய்ர யானவன் என்பதே அேன் அர்த்ேம். ك  َ ِم ب

الَمعُ دََّ  என்ற இவ்வார்த்ரேயிலுள்ள ஸலாம் என்பது சாந்ேி, 

ஈதடற்றத்ரேக் குறிக்கின்றது. அேரன வழங்கக் கூடியவன் நீ 
ோன் என்பதே இேன் அர்த்ே ாகும். 

தேொழுழக முடிந்ேதும்  ஃமூம்கழள முன்தனொக்குேல் 

َب  -35 ِ  َسنننَكَ   َعننن ََ َِ َج بننن ََْ  ننن َن عُ َد  ق ننن َ  هبننن َبنننِ   ِبننن َصنننا َّل عُا َّنننَ  َعا 

َبَ   ِهَ جبِهِ َ َسا ََّ  ِإَذع َصا َّل َصال ً    .ْ ْقَب  َعا 

 ، صحَح م ا  عُافظ ُ ،  ،615رق  عحلَ ث  ،)صحَح عُبخ ري

 (.،(2215) - 26رق  عحلَ ث جز  مَ 

(65) நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு தோழுரகரய நடத்ேி முடித்ோல் 
ேனது முகத்ரே எ து பக்கம் ேிருப்பி உட்காருவார்கள். 
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அறிவிப்பவர் : ஸமுைா பின் ஜுன்துப் (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 845, முஸ்லிம் 2275. இவ்வார்த்ரே 
புஹாரியிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 30ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) இ ாம் கடர யான தோழுரக முடிந்து ஸலாம் தகாடுத்ோல் 
அேன் பின் கீழ் வரும் ேிக்ரை ஓேிவிட்டு பின்னர்  ஃமூம்களின் 
பக்கம் ேிரும்பி உட்கார்வது ஸுன்னத்ோகும். 

 ْ سبَت بِفَ  عُا ََّ  ،ْ سبَت بِفَ  عُا ََّ  ،ْ سبَت بِفَ  عُا ََّ 

ََ عُ دََّ ُا ََّه َدع  ََ َ  ،الَمَ ِم بك  عُ دَََّم ال ْ اب َُْجالِ  َدَب َرْ   ْ َ عِمَ عإِل  َذع ع

(2) தோழுரக முடிந்து அதே இடத்ேில் தோழுரகயில் 
உட்கார்வது தபான்தற உட்கார்வரே சில அறிஞர்கள் 
தவறுத்துள்ளனர். அேரனத் ேவிர்ந்து தகாள்ளும் முக ாக 
 ஃமூம்கள் பக்கம் ேிரும்பி உட்கார்வது சிறந்ேது. 
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(3) அவ்வாறு ேிரும்பி உட்கார்வது  க்களுக்கு ஏோவது 
உபதேசங்கள் தசய்வேற்கும் வாய்ப்பாக இருக்கும். 

தபண்கள் பள்ளிக்குச் தசல்லலொ ொ? 

َْ عُالننَ  َع بَهَكنن          -33 َِ َعَكننَ  َرِضنن َِ عُالننِ  هبنن َب َعببنن عُالننِ    َرَسنن ب َ  ْ ند ،َعنن

َبِ  َ َسالَ  ََ ع ِإَم َ  عُالِ  ال "   ق  َ  َصالل عُالَ  َعا  َََم  َدكبَ   ".عُالِ  َ  ِج

 عُافظ ُ ،  ،(112) - 163عحلَ ث رق   ،)صحَح م ا  

 (.611رق  عحلَ ث  ، صحَح عُبخ ري

(66) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : தபண்கரள 
அல்லாஹ்வுரடய பள்ளிவாயில்கரள விட்டும் ேடுக்காேீர். 

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் உ ர் (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 900, முஸ்லிம் 442. இவ்வார்த்ரே 
முஸ்லி ிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 11ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 
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(1) தபண்களுக்கும் தோழுரகரயக் கூட்டாக நிரறதவற்ற 
பள்ளிகளுக்குச் தசல்லலாம் என்பரே இந்நபித ாழி சுட்டிக் 
காட்டுகின்றது. எனினும் அவர்கள் வடீ்டில் தோழுவதுோன் 
அவர்களுக்கு சிறந்ேது. பிறிதோரு நபித ாழியில் 'உங்களது 
தபண்கரள பள்ளிவாயில்கரள விட்டும் ேடுக்காேீர். அவர்களது 
வடீுோன் அவர்களுக்கு சிறந்ேது" என்று இடம்தபற்றுள்ளது. (அபூ 
ோவூத் 567). 

(2) ஆண், தபண் கலப்பு தபான்ற பித்னாக்கள் இல்லாே பட்சத்ேில் 
 ரனவி பள்ளிக்குச் தசல்ல அனு ேி தகட்டால் கணவன் அேற்கு 
அனு ேிக்க தவண்டுத ன்பரேயும் இந்நபித ாழியிலிருந்து 
புரியலாம்.  

(3) நறு ணம் பூசிக் தகாண்தடா, ேன்ரன அலங்கரித்துக் 
தகாண்தடா ஒரு தபண் பள்ளிக்குச் தசல்லக்கூடாது. நபியவர்கள் 
கூறினார்கள் : '(தபண்கதள! உங்களில் ஒருவர் பள்ளிக்கு 
வருவோயின் நறு ணம் பூச தவண்டாம்". (முஸ்லிம் 443). 

பொேணிகளில்  ஸ்ஹு தசய்ேல் 

31- َِ َبننن َعننن َبَب    ََِ ِ  هبنننعفنِ  َْ عُالنننَ  َع بننن َ َعننن ََ َمنننَع  ق ننن َ  ، َرِضننن   ن بننن

َبنننِ  َ َسنننال َ    ِّ َصنننالل عُالنننَ  َعا  ْب عُ دِبننن ََ ُِننن  ؛ يف َسننن ِفننن ؛ َبنننِ ابِزَم َخفلأ ف أ ةبَ  بننن

ْب ؛ف ق  َ   "َدعبَهَك  َِ" ف ِإاِّ َب َبِهَك  ؛ ْ دبَخْاَتَهَك  ط  ِةَ َد  .فَكَ َح َعا 
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 ، صحَح م ا  عُافظ ُ ،  ،213رق  عحلَ ث  ،)صحَح عُبخ ري

 (.،(211) - 61رق  عحلَ ث 

(67) நபி (ஸல்) அவர்களுடன் நான் ஒரு பிையாணத்ேில் 
இருந்தேன். (நபியவர்கள் தோழுரகக்காக வுழூச் தசய்ய 
எத்ேனித்ே தபாது) அவர்களுரடய இரு பாேணிகரளயும் 
கரலவேற்காக நான் குனிந்தேன். அப்தபாது நபியவர்கள் 
'அவ்விைண்ரடயும் அவ்வாதற விட்டு விடுங்கள். ஏதனனில் 
அேரன நான் வுழூவுடதன அணிந்தேன்" என்று கூறி விட்டு 
அவ்விரு பாேணிகளிலும்  ஸ்ஹு தசய்ோர்கள். 

அறிவிப்பவர் : முஃகீைா பின் ஷுஃபா (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 206, முஸ்லிம் 274. இவ்வார்த்ரே 
புஹாரியிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 35ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 
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(1)  ஸ்ஹு தசய்வேற்கான பாேணிகள் (ஷூஸ்) கைண்ரடக் 
காரல  ரறக்கக் கூடியோக இருப்பதுடன், அேில் கிழிவுகள் 
இருக்கவும் கூடாது. 

(2) ஊரிலிருக்கும் தபாதும், பிையாணத்ேின் தபாதும், தகாரட, 
 ாரி அரனத்துக் காலங்களிலும் வுழூச் தசய்யும் தபாது காரலக் 
கழுவுவேற்குப் பேிலாக நாம் அணிந்ேிருக்கும் பாேணிக்கு 
த லால் ஒரு ேடரவ  ஸ்ஹு தசய்யலாம். ஆனால் அவ்வாறு 
 ஸ்ஹு தசய்ய இரு பாேணிகரளயும் ஏற்கனதவ கால்கரளக் 
கழுவி பரிபூைண வுழூச் தசய்ே பின்னதை அணிந்ேிருக்க 
தவண்டும்.  

(3) ஊரிலிருப்பவர் 1 நாளும், பிையாணி 3 நாட்களும் இவ்வாறு 
பாேணியில்  ஸ்ஹு தசய்யலாம். பாேணி அணிந்ே பின் வுழூ 
முறிந்து முேட்ேடரவ எப்தபாது வுழூச் தசய்கிறாதைா அந்ே 
தநைத்ேிலிருந்தே நாள் கணிக்கப்படும். உோைண ாக, ஒருவர் 
இன்று பஜ்ருக்கு வுழூச் தசய்ே பின் காலணிகரள அணிந்து, 
அவருரடய வுழூ முறிந்து  ீண்டும் ளுஹர்த் தோழுரகக்காக 
வுழூச் தசய்து  ஸ்ஹு தசய்ோல் நாரளய ேினம் ளுஹர் வரை 
ஊரிலிருப்பவருக்கு  ஸ்ஹு தசய்யலாம். அவருரடய தநைம் 
இன்று ளுஹர் முேதல ஆைம்பிக்கின்றது. 

கொலுழறகளில்  ஸ்ஹு தசய்ேல் 
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36- َِ َبنن َعنن َبَب    ََِ ِ  هبننعفنِ  َْ عُالننَ  َع بنن َ  َعنن َْ   ق نن َ  ، َرِضنن  َدَ ضدننأ  عُ دِبنن

َب َبِ  َ َسالَ  َ َمَ َح َعا ل عن  بَرَه  .َِ  عُ دَانِيَصالل عَ َعا 

 ،س َ ْهْ دع د،  عُافظ ُ ،  66 رق  عحلَ ث ،ج مع عُرتمذي)

س َ ) م(،  125 رق  عحلَ ث ،عُ    ْ س َ ، 156 رق  عحلَ ث

ق   عإلم م عُرتمذي عَ ةذع ، 556 رق  عحلَ ث  ،عهَ م ج 

 عألُب اْ(.  صحح  صحَح، عحلَ ث هأا      َ

(68) நபி (ஸல்) அவர்கள் வுழூச் தசய்து விட்டு இரு 
காலுரறகளிலும் (தஷாக்ஸ்)  ற்றும் தசருப்புகளிலும்  ஸ்ஹு 
தசய்ோர்கள். 

அறிவிப்பவர் : முஃகீைா பின் ஷுஃபா (ைலி). 

ஆோைம் : அபூ ோவூத் 159, ேிர் ிேி 99, நஸாஈ 125, இப்னு 
 ாஜாஃ 559. இவ்வார்த்ரே ேிர் ிேீயிலிருந்து தபறப்பட்டது. 
அவர்கள் இேரன ஹஸன் ஸஹீஹ் என்றும், அஷ்தஷஹ் 
அல்பான ீஸஹீஹ் என்றும் கூறியுள்ளனர். 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 35ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  
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 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) பாேணிகரளப் தபான்தற காலுரறகளும், வுழூவின் தபாது 
அவசியம் கழுவ தவண்டிய கைண்ரடக் கால் அளவிற்கு காரல 
 ரறத்ேிருக்க தவண்டும்.  

(2) ஊரிலிருக்கும் தபாதும், பிையாணத்ேின் தபாதும், தகாரட, 
 ாரி அரனத்துக் காலங்களிலும் வுழூச் தசய்யும் தபாது காரலக் 
கழுவுவேற்குப் பேிலாக நாம் அணிந்ேிருக்கும் காலுரறக்கு 
த லால் ஒரு ேடரவ  ஸ்ஹு தசய்யலாம். ஆனால் அவ்வாறு 
 ஸ்ஹு தசய்ய இரு காலுரறகளும் கால்கள் தேளிவாக 
விளங்காேவாறு சற்று கடின ானோகவும், அடர்த்ேியாக தநய்யப் 
பட்டோகவும் இருப்பதுடன், ஏற்கனதவ கால்கரளக் கழுவி 
பரிபூைண வுழூச் தசய்ே பின்னதை அணிந்ேிருக்க தவண்டும்.  

(3) பாேணி அணிந்ேிருப்பவரைப் தபான்தற காலுரற 
அணிந்ேிருப்பவரும் ஊரிலிருந்ோல் 1 நாளும், பிையாணத்ேின் 
தபாது 3 நாட்களும் காலுரறயில்  ஸ்ஹு தசய்யலாம். பாேணி 
காலுரற இைண்டிற்கும் நாட்கணிப்படீு முன்ரனய ஹேீஸின் 3ம் 
இலக்க விளக்கத்ேில் கூறப்பட்ட விேத்ேிதலதய கணிக்கப்படும். 

புனிே பூ ியில் தேொழலந்ே தபொருழள புறக்க முடியொது 
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36-   َِ َِ عُنننننن ََّ بَك َب َعببنننننن َِ َعثبَكنننننن َن عُتَد  َعنننننن ِّهبنننننن َن  َبِكنننننن َْ ع َرِضنننننن

َبننننِ  َ َسننننال َ  ْ نََّ َرَسنننن ب، َع بننننَ  َب ُنق ط ننننِ    َ  عُا َّننننِ  َصننننالل عُالننننَ  َعا  َاَهننننل َعنننن

َُْح جِّ  .ع

 (. ،(1121) - 11رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 

(69) நபி (ஸல்) அவர்கள், ஹஜ்ஜுக்கு இஹ்ைாம் நிய்யத் 
ரவத்ேவர் ( க்காவில்) தோரலந்ே தபாருட்கரள புறக்குவரேத் 
ேரட தசய்ோர்கள். 

அறிவிப்பவர் : அப்துர்ைஹ் ான் பின் உஸ் ான் (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 1724. 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

குரைஷக் தகாத்ேிைத்ேின் பனூ ரேம் குடும்பத்ரேச் தசர்ந்ே 
அப்துர்ைஹ் ான் பின் உஸ் ான் (ைலி) ஹுரேபியாவின் தபாது 
இஸ்லாத்ேில் இரணந்து, நபியவர்களிடம் உடன்படிக்ரக தசய்ே 
ஒரு நபித்தோழைாவார்.  க்கா தவற்றியின் தபாதுோன் 
இஸ்லாத்ரே ஏற்றார் என்ற ஒரு கருத்தும் உள்ளது. 
ஹுரேபியா உடன்படிக்ரக நடந்ே  று வருடம் நபியவர்கள் 
உம்ைாச் தசய்யச் தசன்ற தபாதே இவர்கள் முேலில் 
நபியவர்களுடன் பயணித்ோர்கள். பின்னர் யர்மூக் தபாரில் 
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கலந்து தகாண்டார்கள். ஹிஜ்ரி 73ம் ஆண்டு  க்காவில் தகாரல 
தசய்யப்பட்டார்கள். 

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) இஸ்லாத்ேின் அடிப்பரடயில் புறக்கப்பட்ட தபாருள் என்பது, 
பாரேயிதலா அல்லது தவறு இடங்களிதலா தோரலக்கப்பட்டு, 
அேன் உரிர யாளர் அறியப்படாே நிரலயில் 
கண்டதடடுக்கப்பட்ட தபறு ேியுள்ள ஒரு தபாருள். 

(2) தபாதுவாக ஒரு தபாருரளக் கண்தடடுத்ேவர் அேரன 
உரியவர் தபற்றுக் தகாள்ளும் வரை ஓைாண்டு காலம்  க்கள் 
 த்ேியில், தபாது இடங்களில் அறிவிக்க தவண்டும். அேன் 
பின்னரும் உரிர யாளர் வைாவிட்டால் கண்தடடுத்ேவருக்கு 
அேரனப் பயன்படுத்ேலாம். அவ்வாறு கண்தடடுக்கப்பட்ட 
தபாருள் தபறு ேியற்றோக இருந்ோல், அல்லது நீண்ட நாட்கள் 
நிரலக்காே ஒரு தபாருளாக இருந்ோல் அேரன அறிவிக்கத் 
தேரவயில்ரல. இந்ே விேிமுரற புனிே பூ ிகளல்லாே தவறு 
இடங்களுக்குரியோகும்.  

(3) புனிே பூ ிகளில் தபாருட்கரள, அரவ தசயலிழந்து விடும், 
அல்லது தோரலந்து விடுத ன அஞ்சினாதல ேவிை புறக்கவும் 
முடியாது. அவ்வாறு புறக்கிய தபாருரள உரிர யாக்கிக் 
தகாள்ளவும் முடியாது.  ாறாக  க்காரவ விட்டு தவளிதயறு 
முன் அேரன அறிவுத்துக் தகாடுத்து விட தவண்டும். அல்லது 
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அேற்தகன நிய ிக்கப்பட்டுள்ள அேிகாரிகளிடம் ஒப்பரடத்து விட 
தவண்டும். எவ்விேத்ேிலும் கண்தடடுத்ேவருக்கு உரிர  
தகாண்டாட முடியாது. நபியவர்கள் கூறினார்கள் 'அறிவித்ேல் 
தகாடுக்கக் கூடியவதை ேவிை அங்கு தபாருள்கள் கண்தடடுக்கப்பட 
 ாட்டது. 

நரகவொேிகளின் சில வர்ணழனகள் 

ْب -11 َب ْ ِهننننن َن َع بننننن َ َةَ  بنننننَ     َعننننن َْ ع  َرَسننننن بَ ق ننننن َ    ق ننننن َ ، َرِضننننن

َبننننننِ  َ َسننننننال َ     َِ     "عُا َّننننننِ  َصننننننالل عُالننننننَ  َعا  ُْ  نننننن ِفِ  ْ  ب َانننننن  ِضنننننن بَ  ع

 َ ُْ   ِفِ  ِمثبَ  ْنَ  ََِِّ َمِ َر ن َثال  ،ع  ".َّ َ ِ ا ظن ِجْا

 (. ،(2651) - 11رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 

(70) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : நிைாகரிப்பாளனின் 
கரடவாய்ப்பல் அல்லது தகாரைப்பல் உஹது  ரல 
தபான்றிருக்கும். அவனது தோலின் பரு ன் மூன்று நாள் பயணத் 
தோரலவுரடயோக இருக்கும். 

அறிவிப்பவர் : அபூ ஹுரைைா (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 2851.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 
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அறிவிப்பாளர் பற்றி 1ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 

 

 

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) அல்லாஹ் நைகில் அரனத்துவிே ேீங்குகரளயும் 
தவேரனகரளயும் ரவத்துள்ளான். அது நிைாகரிப்பாளர்கள், 
நயவஞ்சகர்கள், பாவிகளுக்காகத் ேயார் தசய்யப்பட்டுள்ளது. 
அல்லாஹ் எங்கரள அேரன விட்டும் பாதுகாப்பானாக. 

(2) நைகவாேிகள் உலகிலிருந்ே அதே நிரலயில் இருக்க 
 ாட்டார்கள்.  ாறாக, அவர்களுரடய உடம்பு தபருத்து விடும். 
உயைத்ேிலும் கூடி பிை ாண்ட ாக் காட்சியளிப்பார்கள். அவர்களில் 
ஒருவரின் உடம்பு பிை ாண்ட ான  ரலரய விடப் 
தபரிோயிருக்கும். அதுதபான்று ோன் அவர்களுரடய பற்கள், 
ேரலகள், தோல்கதளல்லாம். தவேரனரய உணர்வேற்காகதவ 
அவர்களுக்கு இந்நிரல. 

(3) காபிர்களுரடய தவேரன இலகுபடுத்ேப்படதவா, நிறுத்ேப் 
படதவா  ாட்டாது.  ாறாக தோடர்ந்து தகாண்தடயிருக்கும். 
பலவிே தவேரனகரள அல்லாஹ் அவர்களுக்கு சாட்டி 
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விடுவான். அவர்கள் தவேரன ோங்க முடியா ல் எல்லாப் 
பகுேிகளிலிருந்தும்  ைணம் வருவது தபாலிருக்கும். ஆனால் 
தவேரனயிலிருந்து ேப்புவேற்காக அவர்கள்  ைணிக்க 
 ாட்டார்கள். 

 

நரகின் சில வர்ணழனகள் 

َِ عُا َّننننننِ   -11 َب َعببنننننن َن َع بننننننَ َعنننننن َْ ع  َرَسنننننن بَ ق نننننن َ    ق نننننن َ ، َرِضنننننن

َبننننننِ  َ َسننننننال َ  َ  َ  بَمِئننننننذ  ُ َهنننننن  َ ننننننةبَدل ِهَجَهنننننن د"   عُا َّننننننِ  َصننننننالل عُالننننننَ  َعا 

ََ ب ُْننننننَ  ِزَمنننننن ميَسننننننبب ََ ب َمننننننَع  ننننننن ِّ ،َن ْ  ُْننننننَ  َما ننننننك  ِزَمنننننن مي َسننننننبب َن ْ 

 ".َاَه َ َج ََّ ب

 (. ،(2612) - 26رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 

(71) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : அந்நாளில் நைகத்ரே 
அேற்கு எழுபோயிைம் கயிறுகளுள்ள நிரலயில் இழுத்து 
வைப்படும். அேன் ஒவ்தவாரு கயிரறயும் எழுபோயிைம் 
வானவர்கள் இழுத்து வருவார்கள். 

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் உ ர் (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 2842.  
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 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 2ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 

 

 

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) நைகம் எவ்வளவு பிை ாண்ட ானதேன்பரே இந்நபித ாழியின் 
மூலம் அறியலாம். அது  ிகவும் பயங்கை ான, விசால ான ஒரு 
படுகுழி. 

(2) அல்லாஹ் நைகத்ரே ஏற்கனதவ பரடத்து விட்டான். அரே 
நிைாகரிப்பாளர்கள், குற்றவாளிகள், பாவிகள் ேங்கு ிட ாக 
ஆக்கியுள்ளான். அவனது தகாபத்ரே அேில் நிைப்பி, இன்னும் பல 
தவேரனகரளயும் ரவத்துள்ளான். 

(3) அல்லாஹ்வின்  ார்க்கத்ரே விட்டும் தூை ாகுவேன் மூலம் 
நைகத்ேின் வழிரயத் தேரிவு தசய்யா ல், அவனுக்கு 
முழுர யாகக் கட்டுப்பட்டு சுவனம் தசல்லும் வழிரயத் தேரிவு 
தசய்து தகாள்ள தவண்டும். 

 ரணத்ேின் பின்  ீதளழுப்பப் படல் 
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َب َجنننن ِه ي  -12 َن َع بننننَ َعنننن َْ ع ََ    ق نننن َ ، َرِضنننن َب ْدعُ َدَسننننِك َصننننالل  ِبنننن

َبِ  َ َسالَ  َبِ "  َ َ قن ب عُالَ  َعا  َ  َعا ل َم  َم َأ َعا  َََث  ن ََّ َعبب  ".َ بب
 (. ،(2616) - 66رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 

(72) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஒவ்தவார் அடியானும் 
எந்நிரலயில்  ைணிக்கிறாதனா அதே நிரலயில் எழுப்பப் 
படுவான். 

அறிவிப்பவர் : ஜாபிர் பின் அப்துல்லாஹ் (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 2878.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 22ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1)  னிேன் இவ்வுலகில் தசய்யும் நன்ர , ேீர களுக்கு நிச்சயம் 
முடிவுகள் உண்டு.  றுர யில் ஒவ்தவாருவரும் அவர்கள் 
தசய்ே அ ல்களுக்தகற்ப கூலி வழங்கப்படுவர் என்பரே 
விசுவாசம் தகாள்வது அவசிய ாகும். 
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(2) எம் ால் ஏற்பட்ட பாவங்களுக்காக நாம் அஞ்ச தவண்டும். 
ஏதனனில் நாம் அேற்காக அல்லாஹ்விடம்  ன்னிப்புக் 
தகாைாவிட்டால் நிச்சயம் அரவ ஈருலகிலும் எ க்கு பாேிப்ரப 
ஏற்படுத்தும். 

(3) இவ்வுலகில் ஒவ்தவாருவரும்  ைணிக்கும் தபாது எந்ேக் 
தகாள்ரக, தசயற்பாடு, நடத்ரேகளில் இருந்ோர்கதளா அதே 
நிரலயில்ோன்  றுர யில் அவர்கள் எழுப்பப் படுவார்கள். 

தபரீத்ேம் பழத்ேின்  கிழ  

َب  -16 ْد َصنننالل عُالنننَ     َع ِ َشننن   َعننن َْ عُالنننَ  َع بَهننن ، ْ ند عُ دِبننن َبنننِ  َرِضننن َعا 

َََةَ  عُتدكبَ َ َج ب ال "  َ َسالَ  ، ق  َ  َ  ِع ب َب  ".َم ْ ةبَ  َه

 (. ،(2113) - 152رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 

(73) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : தபரீத்ேம் பழம் 
ரவத்ேிருக்கும் வடீ்டாருக்கு பட்டனி ஏற்பட  ாட்டாது. 

அறிவிப்பவர் : ஆஇஷா (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 2046.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
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அறிவிப்பாளர் பற்றி 16ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 

 

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) வடீ்டில் ேனக்கும், ேனது குடும்பத்ோருக்கும் பாவரணக்காக 
தபரீத்ேம் பழம் ரவத்துக் தகாண்டிருப்பரே இந்நபித ாழி 
தூண்டுகின்றது. 

(2) தபரீத்ேம் பழத்ரே அேிக ாகப் பயன் படுத்தும் வடீ்டாருக்கு 
பட்டினி ஏற்படாதேன இந்நபித ாழி சுட்டிக் காட்டுகின்றது. 

(3) இந்ே நபித ாழி  ேீனாவாசிகள் தபான்று தபரீத்ேம் பழத்ரேப் 
பிைோன உணவாகப் பயன்படுத்துதவாருக்தக கூறப்பட்டுள்ளோக 
சில அறிஞர்கள் கூறியுள்ளனர். ஏதனனில் நபியவர்கள் 
 ேீனாவாசிகளின் நிரலரயக் கூறியுள்ளார்கள். அவர்களின் 
பிைோன உணவாக அக்காலத்ேில் தபரீத்ேம்பழத  இருந்ேது. அது 
யாருரடய வடீ்டில் இல்ரலதயா அவர் பட்டனியுடன் இருக்க 
தநரிடுகின்றது. அேரனத்ோன் நபியவர் குறிப்பிட்டோக 
இவ்வறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். எனினும் இக்கருத்ரே முழுர யா 
ஏற்க முடியாது. ேற்காலத்ேில் தபரீத்ேம் பழம் பிைோன உணவாக 
பயன்படுத்ேப்படா லிருந்ோலும் தபரீத்ேம் பழத்துக்தகன்று பல 
சிறப்புக்கள் உள்ளன. அது பட்டினிரயப் தபாக்குவது 
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 ாத்ேிை ின்றி அேிக  ருத்துவ குணங்கரளக் தகாண்ட ஓர் 
அற்புே ான பழ ாக இருக்கின்றது. 

 

பொவ ன்னிப்புத் தேடல் 

ْب -11 َب ْ ِهننننن َن َع بننننن َ َةَ  بنننننَ     َعننننن َْ ع  َرَسننننن بَ ق ننننن َ    ق ننننن َ ، َرِضننننن

َبننننننِ  َ َسننننننال َ     َِ ق ببننننننَ  ْ نب َدْطانننننننَع      "عُا َّننننننِ  َصننننننالل عُالننننننَ  َعا  َب َدنننننن  َمنننننن

َب َم بِ ِهَه  َِ ِم َب  ،عُشدكب َِ عُالَ  َعا   ".َد 

 (. ،(2116) - 16رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 

(74) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : சூரியன் த ற்கிலிருந்து 
உேிக்க முன்னர் பாவ ன்னிப்புத் தேடுகிறவருக்கு அல்லாஹ் 
 ன்னிப்புக் தகாடுக்கிறான். 

அறிவிப்பவர் : அபூ ஹுரைைா (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 2703.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 1ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 
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(1) தேௌபா என்பது தசய்ே ஒரு பாவத்ேிற்காக இஸ்லா ிய 
வரையரறகரளப் தபணி அல்லாஹ்விடம் பாவ ன்னிப்புத் தேடி 
 ீள்வோகும். எனினும் பின்வரும் அேன் நிபந்ேரனகள் 
பரிபூைண ாகும்வரை அல்லாஹ்விடத்ேில் அத்தேௌபா ஏற்கப்பட 
 ாட்டாது : 

1. அந்ே தேௌபா அல்லாஹ்வுக்காக  ாத்ேிைம் இருக்கதவண்டும். 
அேில் உலக தநாக்கத ா  னிேர்களின் புகதழா எேிர்பார்க்கப்படக் 
கூடாது. 

2. தசய்ே பாவத்ரே முழுர யாக விட்டுவிடுேல். 

3. அப்பாவத்ரேச் தசய்ேேற்காகக் கவரலப்படல். 

4.  ீண்டும் அரேச் தசய்ய ாட்தடன் என்று உறுேிதகாள்ளல். 

5. அப்பாவம் ஏரனய  னிேர்களின் உரிர களுடன் 
சம்பந்ேப்பட்டிருந்ோல் அவர்களிடம் அேரனத் ேிருப்பி 
ஒப்பரடக்கதவண்டும், அல்லது  ன்னிப்புக் தகட்டல் தவண்டும். 

6. சூரியன் த ற்கிலிருந்து உேிக்க முன் ( றுர  தநருங்க முன்) 
 ைணத்ேின் அறிகுறிகள் தேன்பட முன் தேௌபா தசய்ேல் 
தவண்டும். 

7. உயிர் தோண்ரடக் குழிரய அரடய முன் தேௌபாச் தசய்ய 
தவண்டும். 
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(2) பாவங்கள் தசய்யும் ஒவ்தவாருவரும் உடனுக்குடன் 
அேிலிருந்து தேௌபாச் தசய்து விட தவண்டும். பாவங்கள் 
அடிக்கடி நிகழ்ந்ோலும் சரி தேௌபாச் தசய்து விட தவண்டும். 
சரியான முரறயில் தேௌபாச் தசய்ோல் அேரன அல்லாஹ் 
ஏற்கிறான். 

(3) வழர க்கு  ாறாக சூரியன் த ற்கிலிருந்து உேிப்பது 
அல்லாஹ்வுரடய அத்ோட்சிகளில் உள்ளதுடன்,  றுர யுரடய 
தபரிய அரடயாளங்களுள் ஒன்றாகவும் உள்ளது. சிலர் கருதுவது 
தபால் இது பூ ி சுழல்வோல் ஏற்படும் ஒரு இயற்ரக 
நிகழ்வில்ரல. 

வியொபொரத்ேில் அேிகம் சத்ேியம் தசய்யலொகொது 

ْب  -15 َب ْ ِهنننن ُْأ ابَقنننن ِريِّ  َعنننن َن َع بننننَ ، ْ اََّننننَ  َسننننِكَع    ق َتنننن َد   ع َْ ع َرِضنننن

َبننِ  َ َسننال َ    َرَسنن بَ  َُْحِاننِ   ِإ دنن"  َ َ قننن ب  عُالننِ  َصننالل عُالننَ  َعا    ن ب َ   ثننَ    ع

َبِع َُْب ََ ََ َث َدف ِإاَََّ  َ َ فِّ ؛ِفْ ع  ".َ كبَح

 (. ،(1311) - 162رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 

(75) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : வியாபாைத்ேில் அேிக 
சத்ேியம் தசய்வரே உங்களுக்கு எச்சரிக்கின்தறன். ஏதனனில், 
அது தபாருரள விரலதபாகச் தசய்ோலும் அேன் பைகத்ரே 
அழித்துவிடும். 
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அறிவிப்பவர் : அபூ கோோ (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 1607.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 8ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) அவசிய ின்றி தகாடுக்கல், வாங்கலில் சத்ேியம் தசய்வது 
கூடாது என்பது இந்நபித ாழியிலிருந்து புரிகின்றது. 

(2) இஸ்லா ிய வரையரறகளுக்கு உட்பட்டு ஹலாலான 
சம்பாத்ேியத்ரேத் தேட நாம் முயற்சிக்க தவண்டும். அேில் 
அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சி, அேிக சத்ேியம் தசய்வரேத் ேவிர்த்துக் 
தகாள்ள தவண்டும். 

பழடப்பினங்கள்  ீது சத்ேியம் தசய்யலொகொது 

َب  -13 َِ َسنننَكَ     َعننن َِ هبننن َِ عُننن د بَك َن َع بنننَ ، ق ننن َ   ق ننن َ     َعببننن َْ ع َرِضننن

َبننننِ  َ َسننننال َ  ْبَدحبِافننننن ب   "ال َرَسنننن بَ  عُالننننِ  َصننننالل عُالننننَ  َعا   ال ، َ ع ِهنننن ُطلَ عِ 

 ".آَه ِ  ن بِه

 (. ،(1316) - 3رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4387
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4387
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(76) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ோகூத்கள்  ீதோ, 
உங்கள் தபற்தறார்  ீதோ நீங்கள் சத்ேியம் தசய்யாேீர். 

அறிவிப்பவர் : அப்துர்ைஹ் ான் பின் ஸமுைா (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 1648.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

குரைஷிக் தகாத்ேிைத்ரேச் தசர்ந்ே அபூ ஸஈத் என்ற 
புரனப்தபயர் தகாண்ட அப்துர்ைஹ் ான் பின் ஸமுைா (ைலி) 
சிறந்ே பரடத்ேளபேியாகவும், கவர்னைாகவும் ேிகழ்ந்ே ஒரு 
நபித்தோழைாவார்.  க்கா தவற்றி தகாள்ளப்பட்ட ேினத்ேன்று 
இஸ்லாத்ரே ஏற்ற இவர் முஅத்ோ தபாரில் கலந்து 
தகாணடதுடன், ஸிஜிஸ்ோன், காபில் தபான்ற பிைதேசங்கரளயும் 
தவற்றி தகாண்டார். ஸிஜிஸ்ோனில் கவர்னைாக இருந்து, 
அங்கிருந்து குைாஸான் (ஆப்கானிஸ்ோன்) பகுேிக்கு 
பரடதயடுத்துச் தசன்று அேரனயும் தவற்றி தகாண்டார்கள். 
பின்பு பஸைாவுக்கு வந்து இறுேிவரை அங்தகதய இருந்ோர்கள். 

இவர் அறிவித்துள்ள நபித ாழிகள் 14. ஹிஜ்ரி 50 அல்லது 51ல் 
பஸைாவிதல  ைணித்ோர்கள். 
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 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) பரடப்பினங்கள்  ீது சத்ேியம் தசய்வது கூடாதேன்பரே 
இந்நபித ாழி சுட்டிக்காட்டுகின்றது. எனினும் ஸஹீஹ் 
முஸ்லி ில் (11)  ார்க்க சட்ட ேிட்டங்கரளப் பற்றி தகட்ட ஒரு 
ஸஹாபி ேிரும்பிச் தசன்றதும், அவரைப் பற்றி நபியவர்கள் 
'அவர் உண்ர யாக நடந்து தகாண்டால் அவரின் ேந்ரே  ீது 
சத்ேிய ாக அவர் தவற்றி தபறுவார்" என்று கூறியோக ஒரு 
நபித ாழி இடம்தபறுகின்றது. இேற்கு அறிஞர்கள் பல 
விளக்கங்கரளக் கூறி இருக்கின்றனர். அவற்றில் வலுவானது, 
பரடப்பினங்கள்  ீது சத்ேியம் தசய்யக் கூடாதேன்ற ேரட வை 
முன்னதை நபியவர்கள் இவ்வாறு சத்ேியம் தசய்ோர்கள் 
என்போகும். தவறு பல கருத்துக்களும் இேில் கூறப்பட்டுள்ளன. 
விரிவஞ்சி விட்தடாம். 

(2) இந்நபித ாழியில் இடம்தபற்றுள்ள ோகூத் என்பது அல்லாஹ் 
அல்லா ல் வணங்கப்படக்கூடிய அரனத்து கற்கள்,  ைங்கள், 
சிரலகரளயும் குறிக்கும். 
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 ிஸ்வொக் தசய்வேன்  கிழ  

َب َع ِ َشنننن     -11 َْ عُالننننَ  َع بَهنننن   َعنننن ِّ َصننننالل عُالننننَ      ،َرِضنننن َِ عُ دِبنننن َعنننن

َبننننننننِ  َ َسننننننننالَ  ، ق نننننننن َ  َم بَضنننننننن     ،عُ ِّننننننننَ ع ن َمْطَهننننننننَ    ُِْاف ننننننننِ "  َعا 

ِّ  ".ُِا د

 (.عألُب اْ  صحح  ،5رق  عحلَ ث  ،س َ عُ    ْ)

(77) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் :  ிஸ்வாக் தசய்வது 
வாரயச் சுத்ேப்படுத்தும். இரறவனின் தபாருத்ேத்ரேப் தபற்றுத் 
ேரும். 

அறிவிப்பவர் : ஆஇஷா (ைலி). 

ஆோைம் : நஸாஈ 5. அஷ்தஷஹ் அல்பான ீஇேரன ஸஹீஹ் 
எனக் கூறியுள்ளார்கள்.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 16ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  
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 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1)  ிஸ்வாக் தசய்வோல் வாய் தூய்ர யாகி, துர்நாற்றம் நீங்கி 
விடுகின்றது. அத்துடன் அல்லாஹ்வுரடய ேிருப்தபாருத்ேத்ரேப் 
தபறுவேற்கும் இது காைண ாகின்றது. 

(2) அடிப்பரடயில் அைாக் எனும்  ைத்ேிலிருந்து எடுக்கப்படும் 
குச்சியினால்ோன்  ிஸ்வாக் தசய்ய தவண்டும். அதேதபான்று 
வாரய சுத்ேப்படுத்ேி, துர்நாற்றத்ரே நீக்கும் பற்தூரிரக (பிைஷ்) 
தபான்ற அரனத்து சாேனங்களாலும்  ிஸ்வாக் தசய்யலாம். 
எனினும் ரக விைல்களால் பல் துலக்குவது இஸ்லாம் காட்டித் 
ேந்ே ஒரு வழிமுரறயல்ல என்பரேயும் நிரனவிலிருத்ேிக் 
தகாள்ள தவண்டும். 

(3)  ிஸ்வாக் தசய்யும் தபாது தபண தவண்டிய சில ஒழுக்கங்கள்: 

1. கூட்டத்துடனிருக்கும் தபாதோ, தபாதுச் சரபகளிதலா 
 ிஸ்வாக் தசய்வரேத் ேவிர்ந்து தகாள்ளல் சிறந்ேது. ஏதனனில் 
அது வரீியத்ரேப் பாேிக்கும்.  

2. அறுவறுக்கத்ேக்க விேத்ேில் அேரன  க்கள் முன் 
ரவக்கா லிருத்ேல். 

3.  ிஸ்வாக் தசய்து முடிந்ேவுடன் அேிலுள்ளவற்ரற 
சுத்ேப்படுத்துமுக ாக கழுவிக்தகாள்ள தவண்டும். 
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 ழனவியுடன் அன்பொக நடந்து தகொள்ளல் 

َِ زَ  -16 َِ عُالنننِ  هبننن َب َعببننن َن َع بنننَ    ََنننمبَعننن َْ ع ِّ َصنننالل   َرِضننن َِ عُ دِبننن َعننن

َبنننِ  َ َسنننالَ ، َِ َثننن د "  ق ننن َ  عُالنننَ  َعا  ََببننن ُْ ََ ع ََ ن ب عمبَ ْ َدنننَ  َجْاننن ََ ْ َ ننن ال َ جبِاننن

ْب َََه  ِف ََ بِم َ َج ِم ُْ  ".آِخِ  ع

 صحَح  عُافظ ُ ،  ،5211رق  عحلَ ث  ،عُبخ ري)صحَح 

 (.،(2655) - 16رق  عحلَ ث  ،م ا 

(67) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : உங்களில் யாரும் ேனது 
 ரனவிரய அடிர கரள அடிப்பது தபான்று அடித்து விட்டு, 
பின்பு இைவில் அவளுடன் உறவு தகாள்ள(க்கூடிய நிரலயில் 
இருக்க) தவண்டாம்.  

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் ஸம்ஆ (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 5204, முஸ்லிம் 2855. இவ்வார்த்ரே 
புஹாரியிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

குரைஷிக் தகாத்ேிைத்ேில் பனூ அஸத் குடும்பத்ரேச் தசர்ந்ே 
அப்துல்லாஹ் பின் ஸம்ஆ (ைலி) நபித்தோழர்களில் ஒருவர். 
ஹஜ்ரி 35ம் ஆண்டு உஸ் ான் (ைலி) ஷஹீோக்கப்படுவேற்காக 
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முற்றுரகயிடப்பட்ட தபாது அவர்களுக்காக காவலிலிருக்கும் 
தபாது இவர்கள் தகாரல தசய்யப்பட்டார்கள். ஹிஜ்ரி 63ம் 
ஆண்டு  ேீனாவிற்கான யஸீேின் பரடதயடுப்பின் தபாது 
இவர்கள் தகால்லப்பட்டோகவும் சில அறிவிப்புக்கள் உள்ளன. 
அல்லாஹ்தவ  ிக்க அறிந்ேவன்.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) தபண்கரள, குறிப்பாக  ரனவிரய  ேித்து, அவர்களுடன் 
நளின ாக நடக்கும் படியும், அவர்களுக்காக தபாறுர  
காக்கும்படியும் இஸ்லாம் கட்டரளயிடுகின்றது. அவர்கள் ேவறு 
தசய்யும் பட்சத்ேில் அடிக்கா ல் உரியமுரறயில் ேிருத்ே 
முயற்சிக்க தவண்டும். 

(2)  ரனவிக்கு உடல்ரீேியாக எவ்விேத் துன்புறுத்ேலும் 
தகாடுக்கக் கூடாதேன்பேற்கு இந்நபித ாழியில் தேளிவான 
சான்றுள்ளது. தநசத்ரேயும், அன்னிதயான்யத்ரேயும், சிறந்ே 
குடும்ப வாழ்ரகரயயும் தபாேிக்கும் இஸ்லாம் ஒரு தபாதும் 
 ரனவிக்கு காயத ற்படும் அளவிற்கு அடிப்பரே அனு ேிக்காது. 

(3) இருவரும் நல்ல  னநிரலயிலிருக்கும் தபாது உறவு 
தகாள்வதுோன்  ிகவும் தபாருத்ேம்.  ரனவிக்கு அடித்ோல் 
அவளிட ிருந்து அந்ே  னநிரல நீங்கிவிடுகின்றது. அேன்பின் 
அவரள தநருங்கவோயிருந்ோல் கணவன் அவனுரடய 
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தேரவரய  ாத்ேிைம்ோன் கருத்ேிற் தகாள்கிறான் என்பது 
அர்த்ேம். அேரனத் ோன் நபியவர்கள் ேடுத்ோர்கள். 

நல்ல தேொழர்கழளத் தேரிவு தசய்தவொம் 

َِ َعكبنننننن ي  ق نننننن َ   ق نننننن َ    -16 َِ عُالننننننِ  هبنننننن َب َعببنننننن عُالننننننِ   َرَسنننننن بَ َعنننننن

َبننننَ َة ب          ََ عُالننننِ  َخ ِِ ِع بنننن ُْأ صبننننَح  َبننننَ  ع َبننننِ  َ َسننننالَ   "َخ َصننننالل عُالننننَ  َعا 

ُِْجرَب َبَ  ع َبَ َة ب َُِج ِرََُِِّق ِ ِبِ ، َ َخ ََ عُالِ  َخ  ".عِن ِع ب

ق   عإلم م عُرتمذي عَ ةذع  ،1611رق  عحلَ ث  ،)ج مع عُرتمذي

 ب اْ(.عألُ صحح       ،عحلَ ث هأا      َ 

(79) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ேனது தோழனிடத்ேில் 
சிறந்ேவதன அல்லாஹ்விடம் தோழர்களில் சிறந்ேவனாக 
இருப்பான். ேனது அயல்வடீ்டாரிடத்ேில் சிறந்ேவதன 
அல்லாஹ்விடம் அயல்வடீ்டாரில் சிறந்ேவனாக இருப்பான். 

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் அம்ரு (ைலி). 

ஆோைம் : ேிர் ிேீ 1944. அவர்கள் இேரன ஹஸன் கரீப் 
என்றும், அஷ்தஷஹ் அல்பான ீ இேரன ஸஹீஹ் என்றும் 
கூறியுள்ளனர்.  
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 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 37ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) ேனது நண்பனுக்கும், அயல் வடீ்டாருக்கும் அேிக 
பயனளிப்பவதன அல்லாஹ்விடத்ேில் சிறந்ேவனாகக் 
கருேப்படுகின்றான். 

(2)  றுர யில் ஒன்றாக எழுப்பப்படுவேற்காக இஸ்லா ிய 
வரையரறகளுக்குக் கட்டுப்படக்கூடிய நல்லவர்கரளத் ேனது 
தோழர்களாக, சதகாேைர்களாகத் தேரிவு தசய்ய தவண்டும். அதே 
தநைம் எம்ர யும் தசர்த்து நைகிற்கு இழுத்துச் தசல்லும் தகட்ட 
தோழர்கரள ஒன்தறா ேிருத்ே முயற்சிக்க தவண்டும். முடியா 
விட்டால் நாம் ஒதுங்கி விட தவண்டும். 

(3) அல்லாஹ்வுக்காக ஒன்று தசர்ந்து, அல்லாஹ்வுக்காகப் 
பிரியும் இரு நண்பர்களுக்கு  றுர யில் எந்ேதவாரு 
நிழலு ில்லாே சந்ேர்ப்பத்ேில் அல்லாஹ்வுரடய அர்ஷுக்குக் கீழ் 
நிழல் கிரடப்போக  ற்றுத ார் நபித ாழியில் இடம்தபற்றுள்ளது. 
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தபற்தறொருக்கொகப் பிரொர்த்ேிப்தபொம் 

ْب -61 َب ْ ِهنننن َن َع بننننَ  َعنننن َْ ع َِ  ق نننن َ  ،َةَ  بننننَ    َرِضنننن  ق نننن َ  َرَسنننن بَ  ع

َبننننِ  َ َسننننال َ  َصننننالل عُالنننن َ  َُْج دنننن ِ    َعا   ؛"ِإند عُ دَجننننَ  ُ َت بف ننننَع َدَرَجَتننننَ  ِفننننْ ع

ََقن ب ْبف  ََق  َ  َ   ْ ادل ُِ َِ   ُ ك    َةَذعَ ف   ".ِه سبِت بف  ِر َ ُ 

       عألُب اْ(. ،6331رق  عحلَ ث  ،)س َ عهَ م ج 

(80) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : நிச்சய ாக ஒரு 
 னிேனுக்கு சுவனத்ேில் அந்ேஸ்துக்கள் உயர்த்ேப்படும். 
அப்தபாது இதுதவல்லாம் எனக்கு எப்படி கிரடத்ேது? எனக் 
தகட்பான். உனது பிள்ரள உனக்காகச் தசய்ே இஸ்ேிஃபாரின் 
மூலம்ோன் எனக்கூறப்படும். 

அறிவிப்பவர் : அபூ ஹுரைைா (ைலி). 

ஆோைம் : இப்னு  ாஜாஃ 3660. அஷ்தஷஹ் அல்பான ீஇேரன 
ஹஸன் என்று கூறியுள்ளார்கள்.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 1ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  
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 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) தபற்தறார் ே து பிள்ரளகரள சரியான இஸ்லா ிய 
அடிப்பரடக் தகாள்ரக, ஷரீஆ, நற்குணங்களின் அடிப்பரடயில் 
வளர்ப்பேன் முக்கியத்துவம் இந்நபித ாழியில் புரிகின்றது. 
ஏதனனில் ே து தபற்தறாருக்குக்காகப் பாவ ன்னிப்புத் தேடும் 
ஒரு பிள்ரள நிச்சய ாக  ார்க்கப்பற்றுள்ள ஒருவைாகத் ோன் 
இருக்க முடியும். அல்லாஹ்வுக்கு அடுத்ே படியாக இேில் 
தபற்தறாரின் பங்களிப்புோன் அேிகம்.  ார்க்கத்துடன் தோடர்பற்ற 
ேீயவனாக இருக்கும் ஒரு பிள்ரள ேனக்தக பாவ ன்னிப்புத் 
தேடத் தேரியாேவனாக இருக்கும் தபாது தபற்தறாருக்தகா, 
பிறருக்தகா எவ்வாறு அவன் பாவ ன்னிப்புத் தேட முடியும்? 

(2) ஒவ்தவாரு பிள்ரளயும் ே து தபற்தறாருக்காக அேிக ேிகம் 
பிைார்த்ேிக்க தவண்டும். அவ்விருவரில் உயிதைாடுள்ளவர்களுக்கு 
 னநிம் ேிக்காகவும், ஆதைாக்கியத்ேிற்காகவும் பிைார்த்ேிக்க 
தவண்டும். அவர்களில்  ைணித்ேவர்களுக்காக பாவ ன்னிப்புத் 
தேடி, அல்லாஹ்வுரடய ைஹ் த்துக்காகவும் பிைார்த்ேிப்பதுடன் 
அவர்கள் தபயரில் அேிக ாக ேர் ம் தசய்ய தவண்டும்.  

(3) நாம் எ து தபற்தறாருக்கு தசய்யும் பாவ ன்னிப்பு 
அவர்களுரடய பேவியுயவர்வுக்குக் காைண ாகின்றது.  
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கடழ யொன குளிப்பின் சட்டங்கள் சில 

َب -61 َن َع بَهنننن ،  َعنننن َْ ع َبَع ِ َشنننن   َرِضنننن عُالننننِ   َرَسنننن بَ   نننن َن   ق  ُ نننن

َبنننِ  َ َسنننال َ   ؛ف نننأ َرعَد ْ نب َ ْأ ننننَ  ْ  ب َ َ ننن مَ  ؛ِإَذع   ننن َن َجَ ًبننن  َصنننالل عُالنننَ  َعا 

 .ِ ال أ  َ َض َ ََّ ُِاقَدَدَ ضَد

 (. ،(615)- 22 رق  عحلَ ث ،)صحَح م ا 

(81) நபி (ஸல்) அவர்கள் குளிப்பு கடர யான நிரலயில் சாப்பிட 
அல்லது தூங்க விரும்பினால் தோழுரகக்கு வுழூச் தசய்வது 
தபால் வுழூச் தசய்து தகாள்வார்கள். 

அறிவிப்பவர் : ஆஇஷா (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 305.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 16ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) ஜனாபத்து என்பது உறவு தகாள்வேன் மூலமும் – விந்து 
தவளிப்படாவிட்டாலும் – அல்லது உறவு தகாள்ளா லும் விந்து 
தவளிப்படுவேன் மூலம் குளிப்பு கடர யாவரேக் குறிக்கின்றது. 
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இவ்வாறு குளிப்புக் கடர யானவர்கள் குளிக்க முன் ோைாள ாக 
உண்ண, பருக,  றுமுரற உறவு தகாள்ள, உறங்க அரனத்தும் 
தசய்யலாம். 

(2) அதே தபான்றுோன் தபண்ணும் குளிப்பு கடர யான 
நிரலயில் சர யல், குழந்ரேகரளப் பைா ரித்ேல், தேரவகரள 
நிவர்த்ேி தசய்ேல் தபான்ற அரனத்ரேயும் தசய்யலாம். 

(3) ஒரு ஜுனுபாளி உண்ண, பருக,  ீண்டும்  ரனவியுடன் 
உறவு தகாள்ள, உறங்க விரும்பினால் அச்சந்ேர்ப்பத்ேில் வுழூச் 
தசய்து தகாள்வது விரும்பத்ேக்கது. எனினும் குளிப்பதுோன்  ிகச் 
சிறந்ேது. இேன் மூலம் விந்து தவளிப்பட்டோல் இழந்ே சக்ேிரய 
 ீட்தடடுக்கலாம்.  ீண்டும் உற்சாகமும் உத்தவகமும் ஏற்படும். 

ழஷத்ேொழன விரட்ட வழிதயொன்று 

62-  َِ َِ َعببننن َب َجننن ِهِ  هبننن ََِعننن َْ  ع َنَرِضننن ْدْ اَّنننَ  َسنننِكَع عُ د َع بَهَكننن  ع  ِبننن

َبنننِ  َ َسنننال َ    َبَتننن َ     "َ َ قنننن ب  ،َصنننالل عُالنننَ  َعا  ف نننَذ  َ    ؛ِإَذع َدَخنننَ  عُ ََّجنننَ  َه

ََ َدَخ ب َ  ِع بننن ََ ِمننن ِ  ،ُِنننِ ع ََ ط  َبننن   ؛َ ِع بننن َبط  َن  ال  َمِب ََ ُ  نننن ب ق ننن َ  عُشَّننن

ََ َدَخ ُِنننننن ِ  ؛َ ال  َعَشنننننن َ ، َ ِإَذع َدَخننننننَ  َ  ِع بنننننن ق نننننن َ   ؛ف ا نننننن ب َ ننننننذب نِ  ع

َبط  َن َبنننن  عُشَّنننن ََ ِمننننِ ،  ََ، َ ِإْ دبَرْ ننننَتَ  عف ِب ََ ط  َ  ِع بنننن َذع ُ نننن ب َ ننننذب نِ  ع

َََش َ  ََ َ عُ  ".ق  َ   ْ دبَرْ َتَ  عف ِبَ
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 (. ،(2116) - 116رق  عحلَ ث  ،)صحَح م ا 

(82) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஒரு  னிேர் ேனது 
வடீ்டினுள் நுரழயும் தபாதும், உணவருந்தும் தபாதும் 
அல்லாஹ்ரவ நிரனவுகூர்ந்ோல் ரஷத்ோன் (ேனது 
சகாக்கரளப் பார்த்து) 'உங்களுக்கு இங்கு உண்ண இைவுணவும் 
கிரடயாது. ேங்க இடமும் கிரடயாது" என்கின்றான். நுரழயும் 
தபாது அல்லாஹ்ரவ நிரனவு கூறாவிட்டால் 'உங்களுக்கு 
ேங்கு ிடம் கிரடத்து விட்டது" என்கின்றான். உணவருந்தும் 
தபாதும் அல்லாஹ்ரவ நிரனவு கூறாவிட்டால் 'உங்களுக்கு 
ேங்க இடமும், இைவுணவும் கிரடத்து விட்டது" என்கின்றான். 

அறிவிப்பவர் : ஜாபிர் (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 2018.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 22ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) எம் ிடம் எந்தநைமும் அல்லாஹ்வின் நிரனவிருக்க 
தவண்டுத ன இந்நபித ாழி தூண்டுகின்றது. எ து வடீுகளிலும், 
நாம் உண்ணும் உணவுகளிலும் ரஷத்ோன் பங்தகடுக்கா லிருக்க 
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அச்சந்ேர்ப்பங்களில் அல்லாஹ்ரவ நிரனவுகூர்வரே  றந்து 
விடக்கூடாது. 

(2) அல்லாஹ்ரவ நிரனவுகூர்வது ரஷத்ோரன விைட்டும். 
பரடத்ேவரனப் தபாருத்ே ாக்கி ரவக்கும். துன்ப, துயைங்கரளப் 
தபாக்கி  கிழ்ச்சி, சாந்ேத்ரேக் தகாண்டு வரும். அல்லாஹ் 
ேன்ரனக் கண்காணித்துக் தகாண்டுோன் இருக்கின்றான் என்ற 
எண்ணம் உருவாகி அவரன தநைடியாகக் காண்பது தபாலதவ 
வணங்கத் தோன்றவதுடன், ேவறுகள் தசய்யும் பட்சத்ேில் 
பாவ ன்னிப்புத் தேடி அவன்பால்  ீள்வேற்குரிய வழிரய 
ஏற்படுத்தும்.   

ஸுஜூேின்  கிழ  

ْب  -66 َب ْ ِهنننن َن َع بنننن َ  َةَ  بننننَ    َعنننن َْ ع َِ  ْ نَد ،َرِضنننن َصننننا َّل َرَسنننن بَ  ع

َبنننِ  َ َسنننا ََّ ، ق ننن  َ   َِ َمننن  َ  نننن ب    "عُا َّنننَ  َعا  ََ ِمنننَ رِّ ْ ْقنننَ  ََببننن ُْ هِّنننِ  َ َةنننَ   َن ع

َا َََع َ ف أ ْ ِثَ  ب ؛َس ِج  ".ع عُ

 (. ،(162)- 215 رق  عحلَ ث ،)صحَح م ا  

(82) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஓர் அடியான் ேனது 
ைப்புக்கு  ிக தநருக்க ாக இருக்கு ிடம் அவன் 
ஸுஜூேிலிருக்கும் தபாதுோன். எனதவ அேில் அேிக ாகப் 
பிைார்த்ேியுங்கள். 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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அறிவிப்பவர் : அபூ ஹுரைைா (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 482.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 1ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) ஓர் அடியாரன அல்லாஹ்வின்பால்  ிக தநருக்க ாக்கி 
ரவக்கும் பிைோன வணக்கங்களில் ஸுஜூது முேன்ர யானது. 

(2) தோழும் தோழுரக கடர யானதோ அல்லது உபரியானதோ 
அேில் அேிகம் பிைார்த்ேிக்க தவண்டும். அேற்கு  ிகப் 
தபாருத்ே ான இடம் தோழுரகயில் ஸுஜூதுோன். 

(3) தகட்கும் துஆக்களில் அல்குர்ஆன்  ற்றும் ஸஹீஹான 
ஹேீஸில் இடம்தபற்றுள்ள துஆக்கரள  னன ிட்டு ஓதுவது 
சிறந்ேது. எ து ேனிப்பட்ட வாழ்ரக, குடும்பம், தபாருளாோைம், 
 றுர  வாழ்ரக அரனத்து விடயங்கரளயும் உள்ளடக்கியுள்ள 
பல துஆக்கள் அல்குர்ஆன், ஹேீஸில் உள்ளன. 
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 ண்ணழறகழளப் பூசுவது கூடொது 

َب َجننن ِه ي  -61 َْ عُالنننَ َعننن َ  عُالنننِ  َصنننالل َرَسننن بَاَهنننل   ق ننن َ  ،َع بنننَ  َرِضننن

َبنننِ  َ َسنننال َ   ُْق ببنننَ ْ نب َ َجقَدننن عُالنننَ  َعا  َبننن ِ  ،َص ع ََ َعا  ََننن َ ْ نب َ ببَ نننل  ،َ ْ نب َ ْق

َبِ    .َعا 
 (. ،(611)- 61 رق  عحلَ ث ،)صحَح م ا 

(82) நபி (ஸல்) அவர்கள்  ண்ணரறகரள சுண்ணாம்பு 
தபான்றவற்றால் பூதுவரேயும், அேன்  ீது உட்கார்வரேயும், 
அேிதல கட்டிடங்கள் கட்டப்படுவரேயும் ேரடதசய்ோர்கள் 

அறிவிப்பவர் : ஜாபிர் (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 970.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 22ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1)  ண்ணரறகளில் சுண்ணாம்பு பூசுவது, கட்டிடங்கள் கட்டுவது, 
பள்ளிவாயில்கள் கட்டுவது தபான்றரவ இஸ்லாத்ேில் கூடாது. 
இேனால் இறந்ேவருக்கு எந்ேதவாரு நன்ர , ேீர களு ில்ரல. 
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(2) சுண்ணாம்பு பூசுவரேத் ேரடதசய்யக் காைணம் அவ்வாறு 
பூசப்படும் தபாது  க்கள் பார்ரவக்கு வித்ேியாச ாகக் 
காட்சியளிக்கின்றது. அேன் விரளவு, அம் ண்ணரறக்கு ஏோவது 
சிறப்பம்சங்கள் இருப்போக அறிவிலிகள் எண்ணி, அேரனப் 
புனிேப்படுத்ே ேரலப்படுவர். இறுேியில் அளவு கடந்து தசன்று 
ே து தேரவகரள இறந்ேவர்களிடம் தகட்க முற்படுவர். அது 
இரணரவப்பாகும். எனதவ, சுண்ணாம்பு  ாத்ேிை ல்ல ஏரனய 
 ண்ணரறகரள விட தவறுபடுத்ேிக் காட்டும் எந்ேதவாரு 
அரடயாளங்களும் அங்கு ரவக்கப்படக் கூடாது. 

(3)  ண்ணரறக்கு த ல் உட்கார்வது, அேன்  ீது சாய்ந்ேிருப்பது 
தபான்றவற்ரறயும் இந்நபித ாழி ேரட தசய்துள்ளது. தபாதுவாக 
எல்லா  ண்ணரறகளுக்கும் தகாடுக்க தவண்டிய  ரியாரேயில் 
த ற்கண்ட தசயற்பாடுகள் சிறு கீறரல ஏற்படுத்துகின்றது. ஒரு 
முஸ்லிம் உயிர்வாழும் தபாது எவ்வாறு  ேிக்கப்பட தவண்டுத ா 
அவன்  ைணித்ே பின்பும் அதே தபான்று  ேிக்கப்பட தவண்டும். 
அந்ே முஸ்லிம் ஜனாஸா  ேிக்கப்படுவரேப் தபால் அது 
அடக்கப்பட்டிருக்கும் இடமும்  ேிக்கப்பட தவண்டும். 
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ஓரிணச்தசர்க்ழக குற்ற ொகும் 

َِ عُالننن ِ   -65 َب َعببننن َْ عُالنننَ  َع بَهَكننن     َعننن َِ َعبدننن  ي َرِضننن  َ   ق ننن َ  ق ننن ،هبننن

َبننِ  َ َسننالَ      َرَسنن ب َبَدَك ب "َ  عُالننِ  َصننالل عُالننَ  َعا  َب َ َجنن َبَكننَ  َعَكننَ  ق نن بِم   َمنن  َ ََّ

ََ ب ؛ُن ط  َُْكْف ُْف  ِعَ  َ ع  ".َ  ِهِ ف  ْقَتان ع ع

رق   ، ج مع عُرتمذي ،1132رق  عحلَ ث  ،)س َ ْهْ دع د

رق  عحلَ ث  ، س َ عهَ م ج  ، عُافظ هلك  ،1153عحلَ ث 

  قَ   َ  صحح عألُب اْ ةذع عحلَ ث(. ،2531

(85) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஓரிணச்தசர்க்ரகயில் 
ஈடுபடுவரே நீங்கள் கண்டால் தசய்பவன், தசய்யப்படுபவன் 
இருவரையும் தகான்று விடுங்கள். 

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ைலி). 

ஆோைம் : அபூ ோவூத் 4462, ேிர் ிேீ 1456, இப்னு  ாஜாஃ 2561. 
அஷ்தஷஹ் அல்பான ீ இேரன ஸஹீஹ் என்றும், ஹஸன் 
என்றும் கூறியுள்ளார்கள்.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 6ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  
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 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) இயற்ரகக்குப் புறம்பாக ஆணும் ஆணும் புணர்வதே 
ஓரிணச்தசர்க்ரக எனப்படுகின்றது. இச்தசயல் அறிவின்ர , 
குறுகிய புத்ேி,  ார்க்கக் குரறபாடு ஆகியவற்ரறதய 
காட்டுகின்றது. இேனால் பல தநாய்கள், ஒழுக்தகடுகள் 
சமூகத்ேில் பைவுகின்றன. அடிப்பரடயில்  னிே இயல்புக்தக 
 ாற்ற ானதே இச்தசயல். இது குடிதகாண்டிருந்ே நபி லூத் 
(அரல) அவர்களுரடய சமூகத்ரே அல்லாஹ் அடிதயாடு 
அழித்ோன். அதுபற்றி இரறவன் பின்வரு ாறு கூறுகின்றான் : 
'ந து கட்டரள வந்ேதபாது, சுடப்பட்ட கற்களால் அவ்வூரின்  ீது 
கல் ரழ தபாழிந்து, அேன் த ற்பகுேிரயக் 
கீழ்ப்பகுேியாக்கிதனாம்". (ஹூத்: 82). அக்கூட்டத்ேினதை உலகில் 
முேலில் இேரன அறிமுகப்படுத்ேியவர்கள்.  

(2) இேில் ஈடுபட்ட இருவரையும் தகாரல தசய்யும்படி 
நபியவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். காைணம் இருவரும் அப்பாவத்ேில் 
உடந்ரேயாக இருந்ேிருக்கிறார்கள். இதே கருத்ேில் அரனத்து 
நபித்தோழர்களும் ஒன்றுபட்டுள்ளனர். இேில் யாருக்கும்  ாற்றுக் 
கருத்து கிரடயாது. எனினும் ேண்டரன நிரறதவற்றும் 
முரறயில் விபச்சாைத்ேில் கூறப்பட்டது தபான்று இேில் கூறப் 
படவில்ரல. அேனால் நீேிபேிோன் முடிதவடுக்க தவண்டும். 
வாளால் தவட்டலாம், கல்லடித்தும் தகாரல தசய்யலாம், 
உயர்ந்ே இடத்ேிலிருந்து ேள்ளியும் விடலாம். இது தபான்ற 
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முரறகள் முன்தசன்ற சில அறிஞர்ளால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 
இேில் நிர்ப்பந்ேிக்கப்பட்டவருக்தகா, பருவ ரடயாேவருக்தகா 
ேண்டரன இல்ரல. என்றாலும் பருவ ரடயாதோர் இேற்கு 
உடந்ரேயாக இருந்ோல் குரறந்ே பட்ச ேண்டரன வழங்கப்பட்டு 
எச்சரிக்ரக விடுக்கப்படுவர்.  

(3) ஓரிணச்தசர்க்ரக ஒரு கீழ்த்ேை ான தசயல். இக்குற்றத்ரே 
தசய்ேவர் ேண்டரன தபறுவேற்காக, அேரனத் ோனாகதவ 
ஒப்புக்தகாண்டு, ேன்ரனத் ோதன இழிவுபடுத்ேிக் தகாள்ளத் 
தேரவயில்ரல.  ாறாக, தேௌபாவுரடய நிபந்ேரனகரளப் 
தபணி அல்லாஹ்விடத்ேில் உண்ர யாகத் தேௌபாச் தசய்து  ீள 
தவண்டும். அப்பாவம்  ீண்டும் நரடதபறா லிருக்க சூழரல 
 ாற்றிக் தகாள்ள தவண்டும். 

இறந்ேவருக்குப் பயனளிக்கக் கூடியழவ 

َب  -63 ْبَعنن َْ عُالنن َ َةَ  بننَ     ْ ِهنن َ  عُالننِ  َصننالل عُالننَ    ْ ند َرَسنن ب ،َع بننَ  َرِضنن

َبننننِ  َ َسننننالَ  ق نننن َ  ُِْإابَ نننن َن عابق ط ننننَع َع بننننَ  َعَكانننننَ  إِ   "َعا  َب  اللِإَذع َمنننن َأ ع ِمنننن

َ  َصننن ُِحي         َثالَثننن    ِإالل ُ ننن ََق    َج ِرَ ننن  ، ْ  ب ِعْاننن ي َ  بَتف نننَع ِهنننِ ، ْ  ب َ  َب َصننن ِمننن

َبَع ب  َ  َ ُ ."  

 (. ،(1361)- 11 رق  عحلَ ث ،)صحَح م ا 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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(86) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஒரு  னிேன் 
 ைணித்ோல் மூன்று விடயங்கரளத் ேவிை அரனத்தும் நின்று 
விடுகின்றன. (அந்ே மூன்று விடயங்கள்: ) 1. நிைந்ேை ாகப் 
பயனளிக்கும் ேர் ம். 2. பயனளிக்கும் கல்வி. 3. ேனக்காகப் 
பிைார்த்ேிக்கும் ேனது பிள்ரள.  

அறிவிப்பவர் : அபூ ஹுரைைா (ைலி). 

ஆோைம் : முஸ்லிம் 1631.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 1ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1)  னிேன்  ைணித்ோல் அவனது அரனத்து தசயற்பாடுகளும் 
நின்று விடுகின்றன. அேனால் அவனுக்கு நன்ர கள் தசரும் 
வழியும் அரடக்கப்பட்டு விடுகின்றன. ஆனால் சில நலவுகள் 
நரடதபற அவன் காைண ாயிருந்ோல் அேன் வழிகள் 
அரடக்கப்பட  ாட்டாது. அரவோன் த ற்கூறப்பட்ட மூன்று 
விடயங்கள். குழந்ரே உருவாவேற்கு அவரன அல்லாஹ் 
காைண ாயிருக்கியுள்ளான். அவன் விட்டுச் தசன்ற கல்வியும் 
அேன்மூலம்  க்கள் பயனரடயும் தபாது அவனுக்கு நன்ர கள் 
வந்து தகாண்தடயிருக்கும். அதேதபான்று, தபாதுப்பணிக்காக 
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அவன் தகாடுக்கும் ேர் ம் அேனால் பாவரணயாளர்கள் 
பயனரடயும் காலத ல்லாம் இவனுக்கு நன்ர  வந்து 
தகாண்டிருக்கும். அேற்கு அழகான வழி அேிக காலம் 
பயனளிக்கும் ஏோவது தபாருரள வக்பு தசய்வோகும். 

(2) இறந்ே ஒருவருக்காக உயிருள்ளவர்கள் தசய்யும் 
நற்தசயல்களில் அேன் நன்ர கள் தசன்றரடயுத ன 
என்தனன்ன அ ல்கள் நபியவர்கள் மூலம் அறிவிக்கப் 
பட்டுள்ளதோ அரவ  ாத்ேிைத  தசன்றரடயும். அேன்படி ஹஜ், 
உம்ைா, ேர் ம், இஸ்ேிஃபார், கடனரடத்ேல், அவருக்கு விடுபட்ட 
கடர யான தநான்பு தபான்றன இறந்ேவர்களுக்குப் பயனளிக்கும். 
தோழுரக, ேிக்ருகள், அல்குர்ஆன் ஓேி நன்ர  தசர்த்ேல் 
தபான்றன ஸஹீஹான ஹேீஸ்களில் ஆோைபூர்வ ாக 
இடம்தபறாேோல் அரவ பயனளிக்க  ாட்டது. குர்ஆன் ஓேி 
நன்ர  தசர்த்துவேன் மூலம் இறந்ேவர் பயனரடவார் 
என்றிருந்ோல் இந்ே சமூகத்ேின்  ீது அேிக கருரண தகாண்ட 
நபியவர்கள் அேரன எங்களுக்கு அறிவித்ேிருப்பார்கள். 

(3) துறவி என்ற தபயரில் பிைம் ச்சாரியாக இருப்பரே விட 
இஸ்லாம் காட்டிய வழியில் ேிரு ணம் தசய்து அேன் மூலம் 
நல்ல குழந்ரே தபற முயற்சிப்பதே அறிவுடர .  
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தநொன்பு ேிறக்க ழவப்பேன் சிறப்பு 

61-    ِّ َُْجَهِ ننننن َ  ع َِ َخ ُِننننن َِ هبننننن َب َز بننننن َْ َعننننن َن َع بنننننَ  َرِضننننن   ق ننننن َ   ،ع

َبننننِ  َ َسننننال َ    ق نننن َ  َرَسنننن ب  َب ف طلننننَ  َصنننن ِ ًك      "َ  عُالننننِ  َصننننالل عُالننننَ  َعا  َمنننن

َبنننننَ  ْ ادنننننَ  ال  َب ْ جبنننننِ  عُقدننننن ِ ِ     ننننن َن ُ نننننَ  ِمثبنننننَ  ْ جبنننننِ َِّ    َ ننننن بقنَص ِمننننن

َبًئ   ".َع

،  عُافظ ُ ،   س َ عهَ م ج ، 611)ج مع عُرتمذي، رق  عحلَ ث 

عُرتمذي عَ ةذع عحلَ ث هأا    ،  ق   عإلم م 1113رق  عحلَ ث 

 صحح  عألُب اْ(.صحَح،     َ

(87) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : யார் ஒரு தநான்பாளிரய 
தநான்பு ேிறக்கச் தசய்கிறாதைா அந்தநான்பாளி அரடயும் 
கூலிரயப் தபான்று இவருக்கும் வழங்கப்படும். அேனால் 
அந்தநான்பாளியின் எந்ேதவாரு நன்ர யும் குரறய  ாட்டாது. 

அறிவிப்பவர் : ரஸத் பின் காலித் அல் ஜுஹன ீ(ைலி). 

ஆோைம் : ேிர் ிேீ 807, இப்னு  ாஜாஃ 1746. இவ்வார்த்ரே 
ேிர் ிேீயிலிருந்து தபறப்பட்டது. அவர்கள் இேரன ஹஸன் 
ஸஹீஹ் என்றும், அஷ்தஷஹ் அல்பான ீ இேரன ஸஹீஹ் 
என்றும் கூறியுள்ளனர்.  
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 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

ஜுரஹனாக் தகாத்ேிைத்ரேச் தசர்ந்ே அபூ அப்ேிர்ைஹ் ான் 
ரஸத் பின் காலித் அல்ஜுஹன ீ (ைலி) நபியவர்களுடன் 
ஹுரேபியா ஒப்பந்ேத்ேில் கலந்து தகாண்ட ஒரு 
நபித்தோழைாவார்.  க்கா தவற்றியின் தபாது ஜுரஹனாக் 
தகாத்ேிைத்ேின் தகாடி இவருரடய ரகயிதலதய இருந்ேது. இவர் 
அறிவித்ே நபித ாழிகளின் எண்ணிக்ரக 81. ஹிஜ்ரி 78ல் ேனது 
85வது வயேில் இவர்கள்  ைணித்ோர்கள். இவர்  ைணித்ே இடம் 
 ேீனா, எகிப்து, கூபா என மூன்று கருத்துக்களுள்ளன. 

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) தநான்பாளிகளுக்கு தநான்பு ேிறக்க உேவுவது நல்ல 
காரியத ன்பேில் எள்ளலவும் ஐய ில்ரல. அேிதல 
அல்லாஹ்விடம் நன்ர கள் கிரடப்பதுடன் பல சமூக 
நலன்களுமுள்ளன. பலேைப்பட்ட  க்கள் ஒன்று கூடுவேற்கான 
ஒரு சந்ேர்ப்ப ாகவும், சமூக ஒற்றுர ரய வலுப்படுத்ே ஒரு 
கள ாகவும் இது ேிகழ்கின்றது.  

(2) தநருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இவ்வாறான ஏற்பாடு 
தசய்வோல் தநான்பு ேிறக்கச் தசய்ே நன்ர , உறவினர்களுடன் 
தசர்ந்து நடந்ே நன்ர தயன இைட்டிப்பு நலன்கள் கிரடக்கின்றன. 
எனினும் தநான்பு ேிறக்க அறதவ வசேியில்லாே ஒருவருக்கு 
அேற்காக உேவுவது இன்னும் அேிக நன்ர கரள ஈட்டித்ேரும்.  
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(3) இப்ோர் நிகழ்ச்சி என்ற தபயரில் இன்று முஸ்லிம் சமூகத்ேில் 
பைவியிருக்கும் வணீ்விையம் கண்டிக்கத்ேக்கது. தபாட்டிக்காகவும் 
தபருர க்காகவும், ஆடம்பைத்ேிக்காகவும் இப்ோர் என்ற தபயரில் 
எ து சமூகத்ேில் பைவியிருக்கும் தநாதய வணீ்விையம். ஒருவர் 
ஓர் இப்ோர் நிகழ்ச்சி ரவத்ோல் அேரனவிட அேிக வரக 
சிற்றுண்டிகள் ரவத்து நாம் தகாடுக்க தவண்டும் என்ற 
தநாக்கத்ேில் தேரவக்கேிக ாக உணவுவரககள் பரி ாறப்பட்டு 
இறுேியில் அரவ குப்ரபகூலங்களில் எறியப்பட்டு, முஸ்லிம்கள் 
முஸ்லி ல்லாதோர் அரனவரையும் முகம்சுளிக்க ரவக்கும் 
தசயல் பல இடங்களில் அைங்தகருவரேக் காணலாம். 

(4) சமூக நல்லிணக்கம் என்ற தபயரில் இஸ்லாத்ேின் ஐம்தபரும் 
கடர களில் ஒன்றாகவும், அரடயாளச் சின்ன ாகவும் 
இருக்கின்ற இந்ே தநான்ரபதய தகாச்ரசப் படுத்தும் வரகயில் 
அல்லாஹ்வுக்கு முழுக்க முழுக்க சோவும் இரணரவத்துக் 
தகாண்தடயிருக்கும் முஷ்ரிக்குகரளயும், அவரன முழுர யாக 
 றுக்கும் காபிர்கரளயும் இப்ோர் நிகழ்வுக்கு பிைே  
அேிேிகளாகவும், தகௌைவ அேிேிகளாகவும் அரழக்கப்பட்டு 
முஸ்லிம்களின் ேனித்துவத்ரேதய இழக்கும் நிரலரயக் 
காண்கிதறாம். 
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ர ழொன்  ொேத்ேின் சிறப்பு 

َِ َم ُِنننننك    -66 ِِ هبننننن َب ْ َاننننن َن َع بننننن َ  َعننننن َْ ع َدَخنننننَ     ق ننننن َ   ،َرِضننننن

ََنن َن َِ  ؛َرَم َبننِ  َ َسننال َ  َصننالل عُالنن َ  ف ق نن َ  َرَسنن بَ  ع ِإند َةننَذع عُشدننهبَ     "َعا 

ََننَ  ن ب  َب َ  َبنن ،ق نن ُْننِ  َعننهب ي   َ ِف َب ْ  َبنن ا ِمنن َبا نن   َخ َب َ ِ َمَهنن   ،ِ  ُ  َب  ؛َمنن ف ق نن

َبَ   نالَ  َُْخ َبَ َة  ِإ َ ال  ،َ ِ َم ع  ". ماَمحبَ  ب اللَ حبَ َم َخ

       عألُب اْ  صحح (. ،1311رق  عحلَ ث  ،)س َ عهَ م ج 

(88) ை ழான்  ாேம் வந்ேதும் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : 
இதோ இந்ே  ாேம் உங்களிடத்ேில் வந்து விட்டது. அேில் 
ஆயிைம்  ாேங்கரள விட சிறந்ே ஓரிைவுள்ளது. அவ்விைரவ யார் 
இழக்கின்றாதைா அவர் அரனத்து நலவுகரளயும் இழந்து 
விடுகின்றார். துர்ப்பாக்கியசாலிரயத் ேவிை யாரும் அவ்விைவின் 
நன்ர கரள இழக்க  ாட்டார். 

அறிவிப்பவர் : அனஸ் பின்  ாலிக் (ைலி). 

ஆோைம் : இப்னு  ாஜாஃ 1644. அஷ்தஷஹ் அல்பான ீஇேரன 
ஹஸன் என்று கூறியுள்ளார்கள்.  

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 3ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  
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 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) ை ழான்  ாேத்ேிற்குப் பல சிறப்புக்கள் உள்ளன. அது 
தபாறுர க்குரிய  ாேம். தநான்பு, இைவுத் தோழுரக, ேிக்ரு, 
குர்ஆன் ஓேல் தபான்ற நற்தசயல்கள் அேிக ாகச் தசய்யப்படும் 
 ாேம். அம் ாேத்ேில் அேிக  க்கள் நைகவிடுேரல 
அளிக்கப்படுகின்றனர். அம் ாேத்ேில் ரலலதுல் கத்ர் இைவுள்ளது. 
அேில் நல்ல ல்கள் புரிவது ஆயிைம்  ாேங்கள் நல்ல ல்கள் 
தசய்வரே விடச் சிறந்ேது. இேனால்ோன் அவ்விைரவப் 
பயன்படுத்ோேவன் துர்ப்பாக்கியசாலியாகி விடுகின்றான்.   

(2) வருடத்துக்தகாரு முரற எம் ிடம் விருந்ோளியாக வரும் 
ை ழாரன நாம் சிறந்ே முரறயில் பயன்படுத்ேி பாவங்கள் 
 ன்னிக்கப்பட்டு நைகவிடுேரல தபற முயற்சிக்க தவண்டும்.  

நயவஞ்சகர்களின் அழடயொளங்கள் 

َب  -66 ْبَعننن َْ عُالننن َ َةَ  بنننَ     ْ ِهننن َِ، َع بنننَ  َرِضننن ِّ َصنننالل عُالنننَ     َعننن عُ دِبننن

َبنننِ  َ َسنننال َ  َِ َثنننال   "ق ننن َ    ،َعا  َُْكَ ننن ِف َِ آَ ننن ن ع َدََّ   نننَذ َ ِإَذع  ،َّا  ِإَذع َ ننن

ََ ْ خبا َ  ََ َخ َن ،َ َع  ".َ ِإَذع عؤبَدِك

 ، صحَح م ا  عُافظ ُ ،  ،66رق  عحلَ ث  ،)صحَح عُبخ ري

 (.،(56) - 111رق  عحلَ ث 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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(89) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : நயவஞ்சகர்களின் 
அரடயாளங்கள் மூன்று : 1. தபசினால் தபாய் தபசுவான். 2. 
வாக்களித்ோல்  ாறு தசய்வான். 3. நம்பப்பட்டால் துதைாகம் 
தசய்வான்.  

அறிவிப்பவர் : அபூ ஹுரைைா (ைலி). 

ஆோைம் : புஹாரி 33, முஸ்லிம் 59. இவ்வார்த்ரே 
புஹாரியிலிருந்து தபறப்பட்டது. 

 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 1ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) நயவஞ்கர்களின் பிைோன அரடயாளங்களான தபாய், வாக்கு 
 ாறுேல், துதைாகம் ஆகியவற்ரற முழுர யாகத் ேவிர்ந்து 
தகாள்ள தவண்டும். 

(2) நயவஞ்சகன் ேன்னிடமுள்ள ேீய கரு ங்கரள  ரறத்து 
நல்லரே சிை ப்பட்டு  க்கள்  த்ேியில் காட்ட முற்படுவான். 
அரேவிடக் தகாடூைம் இரறநிைாகரிப்ரப  ரறத்துக் தகாண்டு 
முஸ்லிம் தபால் நடிப்போகும்.  
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(3) த ற்கண்ட பண்புகள் யாரிட ிருக்கின்றதோ அவன் 
நயவஞ்சகனாகின்றான். அேில் ஒரு பண்பிருந்ோல் அேனளவு 
அவனிடம் நயவஞ்சகம் இருக்கும். 

குர்ஆழனச் சு ந்தேொழர  ேித்ேல் 

َب  -61 ْب َعننن ََِ يِّ َم ب ْ ِهنننن ُْأ عبنننن َْ عُالننننَ َسننننل ع ق نننن َ    ق نننن َ  ،َع بننننَ  َرِضنننن

َبنننِ  َ َسنننالَ      َرَسننن بَ  َب ِإجبا ننن ِ  عُالنننِ    "عُالنننِ  َصنننالل عُالنننَ  َعا  ِإْ نننَ عَم ِإند ِمننن

َُْك بننننِاِ ، َ َ  ِمنننن َ  َبَبِ  ع َبننن َ  ِذي عُشدننن ُْقننننن بآِن    ْب ع َُْ نننن ُِ َبنننن ع ْبِف َُْجنننن ِف  ِ  َ ع

َُْكْقِ َِّ  ".َع بَ ، َ ِإْ َ عَم ِذي عَُ ْاط  ِن ع

   عألُب اْ(.،     1616رق  عحلَ ث  ،س َ ْهْ دع د)

(90) நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : வதயாேிப 
முஸ்லிர யும், அல்குர்ஆரனச் சு ந்து அேில் அளவு 
கடக்கா லும் அேரனப் தவறுக்கா லும் இருப்பவரையும், 
நீே ான ஆட்சியாளரையும்  ேிப்பது அல்லாஹ்ரவ 
 ேிப்பேிலுள்ளோகும். 

அறிவிப்பவர் : அபூமூஸா அல்அஷ்அரீ (ைலி). 

ஆோைம் : அபூ ோவூத் 4843. அஷ்தஷஹ் அல்பான ீ இேரன 
ஹஸன் என்று கூறியுள்ளார்கள்.  



215 தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட90 நபித ாழிகள் 

 
 ஹேஸீ் அறிவிப்பொளர்: 

அறிவிப்பாளர் பற்றி 28ம் நபித ாழியில் கூறப்பட்டுள்ளது.  

 ஹேஸீிலிருந்து தபறப்பட்ட பொடங்கள்: 

(1) வதயாேிபர்கரள  ேித்து, அவர்களுக்கு இைக்கம் காட்டி 
த ன்ர யாக நடப்பது அவசிய ாகும். இது அல்லாஹ்ரவ 
 ேிப்பது தபான்றாகும்.   

(2) அல்குர்ஆரனக் ேிறன்படக் கற்று,  னன ிட்டு, அேன்படி 
தசயற்படுபவர்கரளயும்  ேிக்க தவண்டும். அதுவும் 
அல்லாஹ்ரவ  ேிப்பேிலுள்ளதுோன். 

(3) அல்குர்ஆன் விடயத்ேில் அளவு கடந்து தசல்வதேன்பது, 
அேிலுள்ள உள்ைங்க ான கருத்துக்கரள சிை ப்பட்டு விளங்க 
முயற்சிப்பது, அேன் விரளவாக ேவறான விளக்கங்கரள 
தகாடுப்பது, ேஜ்வதீ் சட்டங்கள், எழுத்து உச்சரிப்புக்கள் 
விடயத்ேில் அளவுக்கு  ீறி கரிசரனதயடுத்து ோன் ஓதுவது 
சரிோனா என்று ேன்ரனதய சந்தேகப்படும் அளவிற்கு 
 னக்குழப்பம் ஏற்படல் தபான்றனதவ அல்குர்ஆன் விடயத்ேில் 
அளவு கடப்போகும். 
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(4) அல்குர்ஆரன தவறுப்பதேன்பது, அேரன தவறு தன  னனம் 
 ாத்ேிைம் தசய்து விட்டு அேரனத் தோடர்ந்து ஓோ லும், 
விளங்கா லும், அேன்படி தசயற்படா லும் இருப்போகும். 

அரனத்து நற்காரியங்களும் எவனுரடய அருளினாதல 
நிரறவரடகின்றதோ அந்ே அல்லாஹ்வுக்தக எல்லாப்புகழும். 
ஸலவாத்தும் ஸலாமும் எ து இரறத்தூேர் முஹம் த் (ஸல்) 
அவர்கள்  ீதும், அவர்களது குடும்பத்ேினர் தோழர்கள் அரனவர் 
 ீதும் உண்டாவோக. 


