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��ன��� த��� 

��ஆ���ள ஆ���க��� ஏ�ப ��ன��� த���� ஆதார�களா� 

�ைற�����ற�, அ�� �ல �ேழ ����ட�ப�����ற�.  

ந� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� ��யதாக ஹுைதஃபா�  ؓ  அவ�க� ��னா�க�: 

“உ��ட� நா� எ�வள� கால� இ��ேப� எ�� நா� அ�ய மா�ேட�. 

ஆகேவ என�� �ற� (இ����) இ�த இ�வைர ��ப����: அ� ப�� ம��� 

உம�.” (����, இ�� மாஜா ம��� அ�ம�) [1] 

இ�த ஹ���, அர� உைர�� பய�ப��த�ப�� “இ��தா” எ�ற 

ெசா���� �ற�� கவன� ெச��த�பட ேவ���. “இ��தா” ��வன 

���� ��ப��வதாக ெபா��பட பய�ப��த�பட��ைல, ஆனா� அத�� 

மாறாக மா��க ��யாக ��ப�ற�பட பய�ப��த�ப��ற�. அர� 

ெமா��� �க�ெப�ற ��ண�, இ�� ம��� எ���றா�: 

“��வா� ம��� ��வா� மர� ��யாக ��ப�ற�ப�� ம�கைள ���� 

பய�ப��த�ப��ற�. ��வா� எ�றா� உ�வா� (ஒ� எ����கா�� 

அ�ல� ஒ� ��மா��) எ�� ெபா��ப��.” [2] 

��ஆ�� இ�த� ெசா� ந�மா�கைள��, மா��க �ஷய�க�� ஸா�ஹான 

ம�கைள� ����� பய�ப��த�ப���ள�: “இவ�க� யாவைர�� 

                                            

1. �ராகா�� மஃப��, ெதா��� 5, ப�க� 549   

2. �ஸா�� அர�, ெதா��� 20, ப�க� 31, கதா எ���ற �ல ெசா���க���  
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அ�லா� ேந�வ��� ெச���னா�; ஆதலா�, இவ�க�ைடய 

ேந�வ�ையேய ��� ��ப���ராக;” (ஸூர��� அ�ஆ�: 90)  

ந� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க�� இ�� வா�நா�� அ���க�ப�ட ��வ�� ஹ�� இ�த 

அ���ைற�� ேபா�மான சா�றா��: “அ� ப�� அவ�க� ந� ملسو هيلع هللا ىلص 

அவ�க�� ெதா�ைகைய ��ெதாட��தா�, ேம�� ம�க� அ� ப�� 

அவ�க�� ெதா�ைகைய ��ெதாட��தன�.” (�ஃகா�) 

இமா� அ�ம� தன� ��ன�� அ� வஇ� அவ�க�ட���� அ����றா�: 

“நா� உ�மா� அவ�க�� மகனான ைஷபா� அவ�க�ட� அம������� 

ேபா� அவ� ��னா�: “உம� அவ�க� ��க� அம������� இேத இட��� 

அம�����தா�. உம� அவ�க� ��னா�க�: “�ல ேநர�க�� 

காப��லா���ள ஒ�ெவா� த�க� ம��� ெவ��� ���கைள 

��ேயா��க நா� �����ேற�.” நா� (ைஷபா�) அவ�ட� (உம�ட�) 

ேக�ேட�:  “இ�வா� ெச�ய உ�க��� அ�கார� இ�ைலயா?” உம� 

அவ�க� ��னா�க�: “உ�க� இ� ேதாழ�க� (ந� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� ம��� அ� 

ப�� ؓ அவ�க�) த�கைள �����டன� ேம�� அவ�க� அ�வா� 

ெச�ய��ைல. ��ப�ற���ய இர�� �ற�த �ர�க�க� அவ�க� 

ஆவ�.”[3] 

இமா� அ�ம� தன� ��ன��� அன� அவ�க�ட���� ேம�� 

அ����றா�:  ந� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� ஒ� ��ட��� அம��� ெகா������ 

                                            

3. ��ன� அ�ம�, ெதா��� 3, ப�க� 410  
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ேபா� அவ� ملسو هيلع هللا ىلص ெத���தா�: “ெசா�க������ய  ஒ� நப� �ைர�� இ�த 

��ட��� �ைழவா�” ஆக அ�சா�க���� ஒ� நப� �ைழ�தா�. அ��த 

நா� அேத ச�பவ� நட�த� ேம�� அத�� அ��த நா�� அேத �ஷய� 

நட�த�. அ���லா� இ�� அ�� அ�த அ�சா�ைய ��ெதாட��� 

க�கா��க ��ெவ��தா�. அ���லா� அ�த அ�சா� அ�த இர�� 

வ�பா��� ������பா� என அ�மா��தா� ஆனா� அவ� கவ��த 

ஒேர �ஷய� அ�த அ�சா� �ல ��ைர� (அ�லா�ைவ �ைன���த�) 

ெச��, ஃப�� வைர ��க ெச����டா�. காைல�� அ�த அ�சா��ட� 

அ���லா� ��னா�:”உ�கைள ��ப��வத�காகேவ  உ�க� ெசய�கைள 

கவ��க உ�க�ட� இரைவ� க��க நா� ����ேன�, ஆனா� உ�கைள 

அ�க� வ��ப�வதாக நா� பா��க��ைல.”[4] 

இ�த அைன�� �க��க���, ‘இ��தா” எ���ற ெசா� மா��க ��யாக 

ஒ�வைர ��ப��வைத� ெகா�ேட பய�ப��த�ப�� வ��ற�-அ��� 

���பாக அ� ப�� ؓ அவ�க��� பய�ப��த�ப������ �த� இர�� 

ஹ���� ெசா���. ேக�����ய இ�த ஹ�� “.....என�� �ற� இ�த 

இர�� நப�கைள ��ப���க�...” அ� ப�� ؓ அவ�கைள�� உம� ؓ 

அவ�கைள�� த���� சாரா�சமா�ய மா��க �ஷய��� 

��ப��வைத�ப�� ேப��ற�. 

                                            

4. அ�த அ�சா�, தா� சாதாரண வ�பா�ைட அ�கமாக ெச�யா��டா��, எ�த ஒ� ������� 

எ�ராக கா���ண��� ைவ�ப��ைல எ���, யா� ��� ெபாறாைம ெகா�வ��ைல எ��� 

ப�ல��தா�.  ��ன� அ�ம�� வ�வான அ���பாள�க�� வ�ைசைய� ெகா�� அ���க�ப�ட�, 

ெதா��� 3, ப�க� 166 
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அ���லா� இ�� அ�� ந� அவ�க� ��யதாக அ����றா�: “அ�லா� 

மா��க அ�ைவ ம�க�ட���� ��ெரன ப��க மா�டா�, மாறாக மா��க 

அ�ஞ�கைள அக��வத� �ல�, மா��க அ�ைவ ப��பா�. இ� எ�த 

அள��� நட��ெம�றா�, எ�த ஒ� மா��க அ�ஞ�� இ�லாம� இ���� 

ேபா�, ம�க� அ�வ�ற தைலவ�கைள த�கள� வ�கா��களாக எ���� 

ெகா�வா�க�. இ�த தைலவ�க� ேக�� ேக�க�ப�வா�க� ேம�� மா��க 

அ�� இ�லாம� இவ�க� க����கைள (ஃப�வா�கைள) வழ��வா�க�. 

எனேவ இவ�க� வ�ெக�� இ��பா�க� ேம�� �றைர�� 

வ�ெக��பா�க�.” (�ஃகா� ம��� ����) 

இ�த ஹ�� மா��க ம��� ச�ட ச�ப�தமான க����கைள (ஃப�வா�கைள) 

வழ��வ� ஒ� மா��க அ�ஞ�� ப� எ�� ெத�வாக ���ற�. மா��க 

ம��� ச�ட ச�ப�தமான �ஷய�கைள ம�க� �சா��ப� ேம�� 

ெபற�ப�� ப��க��� ஏ�ப நட�ப�. இ�ேவ த���� ���கமா��. மா��க 

அ�ஞ�க�  மைற�� ��� ஒ� கால� வ�ெம���, அ�வ�ற ம�க� 

ஃப�வா�கைள ெவ���வா�க� எ��� ந� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� �����ேய 

அ�����ளா�. இ�த ���ைல��, ெதாட��ெகா�ள எ�த மா��க 

அ�ஞ�� இ�லாம� இ����ேபா�, அதனா� ��ஆ� ம��� 

��ன����� ேநர�யாக ��கைள ���ெத��க யா�� இ�லாம����� 

ேபா�, ��ஆ� ம��� ��ன�ைத ��ப�ற ��ைதய மா��க அ�ஞ�க�� 

��மான�க�� �� சா�வைத� த�ர ம�க��� ேவ� எ�த வ��ைற 

இ���ற�? இ�த ஹ�� ��த��க� இ���� வைர, ெதாட��க� 
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அைன��� அவ�க�டேம ெச��த�பட ேவ��� எ�� அ����ற�, 

ேம�� எ�த மா��க அ�ஞ�� இ�லாம����� ேபா�, �றைமய�ற ம��� 

த��ய�றவ�க�ட� ெச�வத�� ப�லாக, ��ைதய மா��க அ�ஞ�க�� 

த��� ெச�ய�பட ேவ��� எ��� அ����ற�.  

அ� ஹுைரரா� ؓ அவ�க� ந� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� ��யதாக ���றா�: 

“எவரா��� மா��க ஞான��லாம� ஃப�வாைவ  (ச�ட ��யான க��ைத) 

வழ��னா�, ஃப�வா வழ��யவ� �ேத பாவ� உ�டா��.” (அ� தா��) [5] 

இ�த ஹ���� த���� உ���பா��� �க� ெத�வாக இ���ற�. த��� 

அ�ம��க�படாம� இ�����தா�, மா��க ஞான� ம��� �சாரைண 

இ�லாம� ஒ� மா��க க��ைத வழ��வ� ஒ� பாவமாக இ���� ேபா�, 

ஒ�வ� ெசா�தமாக ���கைள� காண �ய�� ெச�யா��டா�, அவ�� 

சமமான அள� �ைமைய �ம�க ேவ���, ஆனா� இ�த ஹ�� ஃப�வா 

வழ��பவ�� �� �ைம��ளதாக ���றேத� த�ர ேக�� ேக�பவ� 

�த�ல. மா��க அ�ஞராக இ�லாதவ�� ெபா��� ��ஆ� ம��� 

��ன��� ஞான�ைத ெப�றவ�க�ட� ேக�ட�வேத எ�� இ� ����ற�. 

மா��க�ைத அ��த அ�த நப� �ைழவான ஃப�வாைவ வழ��னா�, அ�த 

பாவ��� �ைம �ஃ�� �ேத உ�ளேத� த�ர ேக�� ேக�பவ� �த�ல.  

இ�ரா�� இ�� அ��� ர�மா� அவ�க� ந� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� ��யதாக 

அ����றா�: “அ��த��� ஒ�ெவா� தைல�ைற������ ந�பகமான 

                                            

5. ��கா��� மஸா��, அ��யாய� க��ய��, ப�க� 27 
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ம�க� இ�த மா��க ஞான�ைத தா��வா�க�. அவ�க� (ந�பகமான ம�க�)   

�ைக�ப���பவ�க�� �ைல�கைள��, அ�வ�றவ�க�� தவறான 

�ள�க�கைள�� ம��� வா��வ�.” (ம�ஃக�� ைபஹ�) [6] 

இ�த ஹ�� அ�வ�றவ�க�� தவறான �ள�க�கைள க����ற� ேம�� 

இ�த �ள�க�கைள எ���� வா��வ� மா��க அ�ஞ�க�� ெபா��� 

எ�பைத ெத�� ப����ற�. ஒ� ��த��� அ����ைமைய 

ெபறாதவ�க� த�க�� ெசா�த ��தைல� ெகா�� ��ஆ� ம��� 

��ன�ைத �ள�க ��ய� �டாெத�� இ� ���� கா���ற�. மாறாக 

��ஆ� ம��� ��ன��� ச�யான அ��த�கைள ���� ெபா��� 

அவ�க� மா��க அ�ஞ�கைள� சார ேவ���. ��ஆ� ம��� ��ன�ைத 

�ள�க ஒ�வ� அசாதாரணமாக த�� ெப����க ேவ��� எ�ப� 

அ��க��க�ப���ள�. அ��பைடயான அர� ெமா��� அ�� ஒ�வைர 

��த�தாக த�� ெப���தரா�, எனேவ ஒ� ��ணர�லாதவ�� இ� 

ேபா�ற �ள�க�க� ேபா�யாக க�த�ப��. 

இமா� �ஃகா� அவ�க� ஒ� த�கா�கமாக ���த�ப�ட அ���பாக 

அ�����, இமா� ���� அவ�க� அ� ஸஈ� அவ�க�ட���� தன� 

அ���பாள�க�� வ��ைய� ெகா��� அ����றா�: �ல ந�� 

ேதாழ�க� தாமதமாக ெதா�ைக�� கல�� ெகா�வைத ஒ� பழ�கமாக 

ைவ���ெகா�டன�. ந� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� அவ�கைள ���ர� வ�� 

                                            

6. இ��, ப�க� 28 
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ெதா�ைக�� �த� வ�ைச�� ேசர ேவ��ெம��  வ�����ய� ��ன� 

��னா�: 

(நா� எ�ன ெச��ேற� எ�பைத கவ���) எ�ைன ��ப���க� ேம�� 

என�� �ற� வ�பவ�க� (��க� எ�ன ெச����க� எ�பைத கவ���) 

உ�கைள ��ப�ற ேவ���.”  

இ�த ஹ���� பலதர�ப�ட �ள�க� உ�ள�, ஒ� சா��யமான �ள�க� 

எ�னெவ�றா� �� வ�ைச�� உ�ளவ�க� ந� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� ெச�வைத 

கவ��� அவைர ெதா�ைக�� ��ப�ற ேவ��� ேம�� அவ�க��� 

��னா��ளவ�க� �� வ�ைசைய ��ப�ற ேவ���. இ�த ஹ���� 

இ�ெனா� சா��யமான �ள�க� எ�னெவ�றா� ந� அவ�க�� 

ெதா�ைகைய ��வ�மாக கைட���க ந�� ேதாழ�க� ���ர� வர 

அ����த�ப��றா�க�. ந�� ேதாழ�க��� அ��� வ�பவ�க� 

அவ�கைள கவ���� ��ப���� ெதா�ைகைய க���ெகா�வா�க�. 

இ�� ஹஜ� அவ�க� இ�த ஹ��� க���ைர�� எ���றா�: 

“இ�த ஹ���� ெபா�� ந� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க�ட���� ந��ேதாழ�க� 

இ�லா��� ��கைள க�க ேவ��ெம���, ந��ேதாழ�க��� �� 

வ�பவ�க� (தா�’ஈ� அவ�க�) ந��ேதாழ�கைள ��ப�ற 

ேவ��ெம���, இ�வாறாக இ��லக� அ��� வைர ��ெதாடர�பட 

ேவ��� எ��� �ற�ப��ற�.” [7] 

                                            

7. ஃப�� ப�, ெதா��� 2, ப�க� 171, அ��: ��யா� ��� 1300  
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இமா� அ�ம� தன� ��ன�� ஸஹ� இ�� ஸஅ� தன� 

த�ைத�ட���� அ���ததாக அ����றா�: “ஒ� ெப� ந� அவ�க�ட� 

வ�� ��னா�: “என� கணவ� ேபா��� ெச���ளா�, அவ� ெதா�� 

ேபா��, ம�ற அைன�� �ஷய�க��� அவைர நா� ��ெதாட�பவளாக 

இ��ேத�. அவ� ���� வ�� வைர அவ�� இ�த ஜிஹா��� இைணயான 

ஒ� ெசயைல என�� கா����ராக.” [8] 

இ�த ஹ����, அ�த� ெப� தன� கணவைர ��ப��வதாக- ெதா�ைக�� 

ம��ம�லாம� அைன�� ெசய�க���- ெத�வாக ந� அவ�க�ட� 

ெத�����ளா�. ந� ملسو هيلع هللا ىلص அவ�க� அ�த ெப��� ெசய�கைள க���க 

எ�த காரண�ைத�� பா��க��ைல.  

ந� அவ�க� ��யதாக இமா� ���� அ���லா� இ�� அ�� 

அவ�க�ட���� அ����றா�: 

“யா�ட� இர�� �ண�க� உ�ளேதா, அவைர அ�லா� 

ந���ைடயவராக��, ெபா�ைமயாளனாக�� ஆ��வா�. (�த� �ண�) 

யா� ��� தன�� ேமலாக உ�ளாேரா அவைர� பா��� அவைர 

                                            

8. ��ன� அ�ம�, ெதா��� 3, ப�க� 439, அ�-ைஹத��� இைத (ம�ம’உஃ�  ஃஜைவ���) அ����� 

��னா�: அ�ம� அவ�க�� த�பா� இ�� ஃைப�  அவ�க�ட���� அ�����ளா�, எவைர இ�� 

ஹ�� பல�னமானவராக க���றா�. இ�த வ�ைச���ள அைனவ�� ந�ப�த��தவ�க�. (ஃப�� 

ர�பா�, ெதா���9 , ப�க� 31)  
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��ப��பவ� ம��� (இர�டாவ� �ண�) யா� இ�த உலக��� தன�� 

�ழாக உ�ளாேரா அவைர� பா��� அ�லா���� ந�� ெச���பவ�.” [9] 

இ�த ஹ�� �றைர ��ப��� �ண�ைத பாரா���ற�: ந�ல�� 

ம�றவ�கைள�  ��ப��வ�� இ�த ஹ��� ம������ய ஒ� அ����� 

இ�ைல.  

                                            

9. ஜா�’ ���� இ�� அர���  க���ைர�ட�, ெதா��� 9, ப�க�  31  


