
த ஶடர் : 10 

த ஶறர்கரின் ீது சந்த கமும் தல தலரிப்பஶடும்  

 

Tabaqat, 8:101-102 

 

Sulaiman Ibn Harb narrated, quoting Hammad Ibn Zaid, quoting Ayyub Ibn Abi Qulaba that Anas 

said, "I know about this verse, 'the verse of the curtain', more than anyone else. When Zainab was 

given to the Messenger of God, he held a banquet on the night he married Zainab, invited the 

people and served them a meal. He wished that they leave afterward, because his mind was set 

on his bride. He stood up to let them know he wanted to leave, so some left. He stood up once 

more, but some stayed. He stood up a third time, and then they all left. So he entered his house 

[where the bride was] and Anas followed him, but he prevented him [from coming in] by letting 

down the curtain and said 

 

வஷஜஶப் (தகஶளஶ) முறம அயக்கப்பட்ட நஷகழ்சஷ 

 ன்னுறட லரர்ப்பு கனின் றனலி (ருகள்) றஜனப்றப ஒருலறஷஶக  ஷருணம் தசய்  
பிமகு அலருடன்  ஶம்பத் ஷ லஶழ்றகறத் துலங்குல ன் அறடஶரஶக ஒரு லிருந்து முவம்து நபி  
அலர்கரஶல், இவு தநத் ஷல் ஏற்பஶடு தசய்ப்படுகஷமது . லிருந் ஷல் உணவு  ஶஶல ற்கு முன்தப லந்து 
லிட்ட சவஶபஶக்கள் (நபித்த ஶறர்கள்) லிருந்து முடிந்  பிமகும் தசல்யஶல்  ங்களுக்குள் ஏத த ஶ தபசஷக் 
தகஶண்டும் தபஶலதும் லருலதுஶக  முவம்து நபி  அலர்கரின் "நஷறயற" புரிஶல் நடந்து 
தகஶள்கஷன்மனர். அலர்கறர தபஶகச் தசஶல்லும் லி ஶக எழுந்து நஷற்கஷமஶர் . சஷயர் தசன்று லிடுகஷன்மனர் 
சஷயர் அர்ந்து லிடுகஷன்மனர். தபஶறுற இறந்  முவம்து நபி  அலர்கள் மூன்மஶம் முறமஶக இறு ஷல் 
எழுந்து நஷற்கஷமஶர் சவஶபஶக்களும் (நபித்த ஶறர்கள்) கறயந்து தசன்று லிடுகஷன்மனர். 

புகஶரி வ ீஸ் :  4791     

அனஸ் பின் ஶயஷக் (யஷ) அலர்கள் கூமஷ ஶலது 

அல்யஶஹ்லின் தூ ர் (ழல்) அலர்கள் றழறனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (யஷ) அலர்கறர 
ணமுடித்துக்தகஶண்டதபஶது க்கறர அலர்கள் (லயீஶ லிருந்துக்கு ) அறறத் ஶர்கள். க்கள் 
(லிருந்து) உண்டுலிட்டு, பிமகு தபசஷக்தகஶண்தட அர்ந்துலிட்டஶர்கள் . நபி (ழல்) அலர்கள் எழுந்து 
தபஶகத்  ஶஶிருப்பது தபஶல் (பயமுறம) சஶறட கஶட்டினஶர்கள். ஆனஶல், க்கள் 
எழுந் ஷருக்கலில்றய. அற க் கண்டதபஶது நபி (ழல்) அலர்கள் (ஒதடிஶக) எழுந்துலிட்டஶர்கள்….  

அலர் ணகள் (ருகள்?) இருக்கும் அறமற தநஶக்கஷச் தசல்கஷமஶர் . அனஸ்  அலற பின் 
த ஶடர்து தசல்கஷமஶர். ஆனஶல்  ஷறிட்டு அலற (அனஸ் லடீ்டினுள் தசல்லற )  றட தசய்கஷமஶர்.  

 

புகஶரி வ ீஸ் வ ீஸ் :  4791     



அனஸ் பின் ஶயஷக் (யஷ) அலர்கள் கூமஷ ஶலது 

…அலர்கள் எழுந்துலிடதல (அலர்களுடன்) ற்மலர்களும் எழுந்துலிட்டனர் . ஆனஶல், மூன்று தபர் 
ட்டும் அர்ந்து (தபசஷக்) தகஶண்தடிருந் ஶர்கள். நபி (ழல்) அலர்கள் (றழனப் (யஷ) அலர்கரிடம்) 

தசல்யப் தபஶனஶர்கள். அப்தபஶதும் அலர்கள் அர்ந்து(தகஶண்டு தபசஷக்) தகஶண்தடிருந் ஶர்கள். பிமகு 
அலர்கள் (மூலரும்) எழுந்து தசன்றுலிட்டஶர்கள் . நஶன் உடதன உள்தர தசன்று நபி (ழல்) 

அலர்கரிடம், அலர்கள் எழுந்து தசன்றுலிட்டஶர்கள் என்று த ரிலித்த ன் . ீண்டும் (தலரித) லந்து 
பஶர்த்துலிட்டு நபி (ழல்) அலர்கள் உள்தர தசன்றுலிட்டஶர்கள் . நஶனும் அலர்களுடன் உள்தர 
தசல்யப் தபஶதனன் . அ ற்குள் நபி (ழல்) அலர்கள் எனக்கும்  க்குஷறடத  ஷறறப் 
தபஶட்டுலிட்டஶர்கள். அப்தபஶது  ஶன் அல்யஶஹ் இறம நம்பிக்றக தகஶண்டலர்கதர நபிின் 
இல்யங்கரில் (அறறப்பின்மஷ) தறறஶ ீர்கள் என்று த ஶடங்கும் இந்  (33-53 ஆலது) லசனத்ற  
அருரினஶன். 

இறலகறர கண்ட அல்யஶஹ்லஶல் அற ஷஶய் இருக்க முடிலில்றய . உடதன லவஷற 
இமக்கஷ லிட்டஶன். 

முஃீன்கதர உணவுக்கஶக உங்களுக்கு அமஷலிக்கப்படஶ லற -அ ன்  ஶரிப்றப 
எ ஷர்பஶர்த் லர்கரஶக- நபிமறட லடீுகரில் நீங்கள் பிதலசஷக்க தலண்டஶம் ; எனினும் நீங்கள் 
(உண்ப ற்கு) அறறக்கப்பட்டஶல் அப்தபஶழுது பிதலசஷமங்கள் . பிமகு உணவு அருந் ஷ முடிந் தும் 
தபசுல ஷல் ஈடுபடஶ லர்கரஶக கறரந்து தசன்றுலிடுங்கள் ; நஷச்சஶக அது நபிக்கு தநஶலிறன 
தசய்ல ஶக இருக்கஷமது (எனினும்) உங்கரிடம் (அ றனச்) தசஶல்ய தலட்கப்படுகஷமஶர் ; 

அல்யஶஹ்தலஶ உண்றறச் தசஶல்ய தலட்கப்படஶட்டஶன்.…  

( குர் ஆன் 33.53) 

 அல்யஶஹ்லின் லவஷ எவ்லரவு லிறரஶட்டஶக இருந் ஷருக்கஷமது . இந்  லசனம் முவம்து நபி  
அலர்கரின் லவீ லிறரஶடலுக்கு  ஒரு உ ஶணம் .  தலும் இவ்லசனத் ஷன் இறு ஷப்  பகு ஷ முற்மஷலும் 
தலதமஶரு தசய் ஷற கூறுகஷமது அ ஶலது அனஸ் லடீ்டினுள் தசல்லற   ஷறிட்டு  டுக்கப்பட்ட ன் 
கஶணம், 

…(நபிின் றனலிர்கரஶகஷ ) அலர்கரிடம் ஏத னும் ஒரு தபஶருறர நீங்கள் தகட்ப ஶனஶல் 
 ஷறக்கு பின்னஶயஷருந்து அலர்கரிடம் தகளுங்கள் . அது உங்களுறட உள்ரங்களுக்கும் 
அலர்களுறட உள்ரங்களுக்கும் பரிசுத் ஶன ஶகும் . அல்யஶஹ் உறட சூறய நீங்கள் 
தநஶலிறன தசய்லது உங்களுக்கு  குஶன ல்ய ; அலருக்குப் பின் எப்தபஶழுதுத அலருறட 
றனலிற நீங்கள் ணம் தசய்து தகஶள்லதும் கூடஶது - நஷச்சஶக அது அல்யஶஹ் லிடத் ஷல் 
(பஶலத் ஶல்) கத் ஶனது ஆகும். 

( குர் ஆன் 33.53) 

புகஶரி வ ீஸ் : பஶகம் 7, எண் : 7421 

அனஸ் இப்னு ஶயஷக்  (யஷ) அலர்கள் கூமஷ ஶலது. 

பர் ஶ த ஶடர்பஶன லசனம் ஜறழனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (யஷ) அலர்கரின் லிளத் ஷல் ஶன் அருரப் 
தபற்மது. அன்று நபி (ழல்) அலர்கள் றழனப் (யஷ) அலர்கறர ணந்  ற்கஶக (லயீஶ லிருந் ஶக) 

தஶட்டிறமம் இறமச்சஷறமம் உண்ணக் தகஶடுத் ஶர்கள்… 



தற்கண்டலசனத் ஷன் இறு ஷப்பகு ஷ நபிின் னநஷறயற த ரிலஶக உணர்த்துகஷமது . அ ஶலது றஜற  
கஶணச் தசன்ம தபஶழுது  ஷற லியகஷ ஶதய ரு கரஶன றஜனப்பின் ீது கஶம் பிமந் து . அத  
முறமில், தலறு ஒருலர்  ன் றனலிர்கறரமம் கலர்ந்து தசன்று லிடக்கூடஶது என்ம நபிின் 
கலறயற அல்யஶஹ் லவஷின் முயம் சரிதசய் ஶன். 

சரி…றஜத் என்ன ஆனஶர்? 

முவம்து - றஜனப்  ஷருணம் நஷகழ்ந்  அத  ஆண்டு , கஷபி 629 ல் சுஶர் 3000 தபர் தகஶண்ட 
சஷமஷ பறடற முத் ஶ என்ம  ( ற்தபஶழுற  தஜஶர்டஶன் ) பகு ஷக்கு, சுஶர் 200000 பறட லீர்கறரக் 
தகஶண்ட ஷகப் தபரும் தஶஶனிப்பறடற எ ஷர்தகஶள்ர அனுப்பினஶர் . தபஶரில் தகஶடிற பிடித்து 
பறடற லறஷ நடத்தும் தபஶறுப்றப றஜத் ஷடம் ஒப்பறடத் ஷருந் ஶர் . முஸ்யீம்கள் த ஶல்லிறடந்  
அப்தபஶரில் மு யஷல் தகஶல்யப்பட்டலர்கரில் றஜத்தும் ஒருலர்.  

 


