
த ஹடர் : 5 
மனைவியின் மீது சந்த கனம் தவ தவளிப்பஹடும் 

ஆயிஶஹ  அவர்கனளயும் தவதறஹய ஆணுடன் இனைத்து னனையப்பட்ட தசய் ... (னகஹரி 2661, 

3388, 4141, 4750, 4757) (தபரிய ஸ ீஸ் ஹன் தவறுவழயில்னல…!) 

னகஹரிஸ ீஸ்-2661 

ஆயிஶஹ (ரல) அவர்கள்கூறய ஹவது. 

...நபி (ஷல்) அவர்கள் அந் ப்தபஹர் னடிந்து னறப்பட்டதபஹது நஹங்கள் ம ீைஹனவ தநயங்கய 
தவனளயில் இரவு தநரத் ல் (ஓரிடத் ல்)  ங்கும்படி அறவிப்னச் தசய் ஹர்கள். நஹன் 
(சவினகயிலயந்து)  ழுந்து (மலஜலம் கழப்ப ற்கஹக மனறவிடம்த டி) பனடனயக் 
கடந்துதசன்தறன். ன்(மலஜலத்) த னவனய நஹன் னடித்துக்தகஹண்ட தபஹது னகஹமட்டியந்  
இடத்ன  தநஹக்கச் தசன்தறன். அப்தபஹது ன் தநஞ்னச நஹன் த ட்டுப்பஹர்த் தபஹது, (ன் 
கழுத் லயந் )  யமன் நஹட்டு னத்துமஹனலதயஹன்று அறுந்து (விழுந்து) விட்டியந் து. ஆகதவ, 

நஹன்  யம்பிச் தசன்று ன் மஹனலனயத் த டலஹதைன், அன த் த டிக் தகஹண்டியந் து 
(நஹன்சக்கரம்  யம்பிச் தசன்று பனடயிையடன் தசரவிடஹமல்) ன்னைத் 
 ஹம ப்படுத் விட்டது. ஆகதவ, ன்னை டுத்துச் தசன்று ஒட்டகத் ல் னவப்பவர்கள், ன் 
சவினகக்குள் நஹன் இயப்ப ஹக ண்ைிக் தகஹண்டு அன ச் சுமந்துதசன்று, நஹன் வழக்கமஹக 
சவஹரி தசய்கன்ற ன்ஒட்டகத் ன் மீதுனவத்துக் கட்டிவிட்டைர். அந் க் கஹலகட்டத் ல் 
தபண்கள் பயமைஹக இன்ற தமலந் வர்களஹக இயந் ைர். அவர்கலக்குச் சன  
தபஹட்டியக்கவில்னல. சற ளவு உைதவ அவர்கள் உண்பஹர்கள். ஆகதவ, சவி னகனயத் 
தூக்கயதபஹது அ ன் (இதலசஹை) கைத்ன  மக்கள் வித் யஹசமஹகக் கய வில்னல. தமலும், நஹன் 
வயது குனறந்  சறுமயஹக இயந்த ன். அவர்கள்ஒட்டகத்ன  (னன்தை) அனுப்பி விட்டு 
நடக்கலஹைஹர்கள். பனடயிைர் தசன்ற பிறகு நஹன் (த னலந்துதபஹை) ன் மஹனலனயப் 
தபற்றுக்தகஹண்தடன். பிறகு நஹன் அவர்கள்  ங்கயியந்  இடத் ற்கு வந்த ன். அப்தபஹது, அங்கு 
ஒயவயம் இல்னல. நஹன் ற்கைதவ  ங்கயியந்  இடத்ன த் த டிச் தசன்று அங்கு அமர்ந்து 
தகஹண்தடன். பனடயிைர், நஹன் கஹைஹமல் தபஹயியப்பன க்கண்டு ன்ைிடம்  யம்பி 
வயவஹர்கள் ன்று நஹன் கய தைன். நஹன் அப்படிதய உட்கஹர்ந் படி இயந் தபஹழுது  
ன்கண்கள் (உறக்கம்) மனகத்து நஹன் தூங்கவிட்தடன். ஷஃப்வஹன் பின் னஅத் ல் அஸ்ஷலமீ 
ன்பவர் பனடயின் பின் அைியில் இயந் ஹர். அவர், நஹன்  ங்கயியந்  இடத் ல் கஹனலவனர 
 ங்கவிட்டியந் ஹர். அவர் (கஹனலயில் விழத்த ழுந் வுடன்) தூங்கக் தகஹண்டியந்  
ஓர்உயவத்ன  (ன்னை)ப் பஹர்த்துவிட்டு ன்ைிடம் வந் ஹர். பர் ஹவுனடய சட்டம் 
அயளப்படுவ ற்கு னன்ைஹல் அவர் ன்னைப் பஹர்த் யந் ஹர். (ஆகதவ, ன்னை அனடயஹளம் 
னரிந்துதகஹண்டு) அவர், இன்ைஹலல்லஹஸ வஇன்ைஹஇனலஸ ரஹஜஊன்- நஹம் அல்லஹஹ்விற்தக 
உரியவர்கள், தமலும், நஹம் அவைிடதம  யம்பிச் தசல்லவியக்கதறஹம் ன்று கூறும் 
சப் த்ன க் தகட்டு நஹன் கண்விழத்த ன். பிறகு, அவர்  ம் ஒட்டகத்ன  மண்டியிடச்தசய்து, 

அ ன் னன்ைங்கஹனல ( ன்கஹலஹல்) ம த்துக்தகஹள்ள நஹன் அ ன் மீது றக் தகஹண்தடன். 

அவர் ன்னுடன் ஒட்டகத்ன  ஓட்டிக்தகஹண்டு நடக்கலஹைஹர். இறு யில் நஹங்கள் பனடயிைனர 
வந் னடந்த ஹம். அ ற்குள் அவர்கள்( ம யஓய்வுக்கஹக) நடுப்பகல் தநரத் ல்(ஓரிடத் ல்) 

 ங்கவிட்டியந் ஹர்கள். (இப்தபஹது ங்கனளக் கண்டு அவதூறுதபச) அழந் வர்கள் அழந் ஹர்கள். 
ன்மீது அவதூறு( பிரசஹரம்) தசய்ய ( னலனமப்) தபஹறுப்தபற்றயந் வன் அப்துல்லஹஹ் பின் 
னபபின் ஸலூல் (னும் நயவஞ்சகர்களின்  னலவன்) ஆவஹன். நஹங்கள் ம ீைஹனவ 
வந் னடந்த ஹம்.  
அங்கு ஒய மஹ கஹலம் நஹன் தநஹயுற்றுவிட்தடன். மக்கதளஹ அவதூறு கற்பித் வர்களின் 
தசஹல்னலப் பரப்பிக் தகஹண்டியந் ஹர்கள். நஹன் தநஹயுற்றுவிடும்தபஹது நபி(ஷல்) அவர்கள் 
வழக்கமஹக ன்ைிடம் கஹட்டுகன்ற பரினவ (இந் னனற) நஹன் தநஹயுற்றயக்கும் தபஹது 
அவர்களிடம் கஹைனடியஹமல் தபஹைது ைக்கு சந்த கத்ன  ற்படுத் யது. 

…அன்றரனவ இனடவிடஹமல்அழுதுதகஹண்டும் தூக்கம் சறதுமன்றயும் கஹனலவனர 
கழத்த ன். கஹனல தநரம் வந் து. அல்லஹஹ்வின் தூ ர்(ஷல்) அவர்கள்  ம் மனைவினய 
(ன்னை)ப் பிரிந்துவிடுவது குறத்து ஆதலஹசனை தகட்ப ற்கஹக அலீபின் அப ீஹலப்(ரல) 
அவர்கனளயும் உஷஹமஹ பின்னஷத்(ரல) அவர்கனளயும் அனழத் ஹர்கள். அப்தபஹது 
வஸீ( ற்கஹலகமஹக) நன்றுதபஹயியந் து. உஷஹமஹ(ரல) அவர்கதளஹ  ம் உள்ளத் ல் நபி(ஷல்) 

அவர்களின் மனைவிமஹர்கள் மீ யந் பஹசத்ன  அடிப்பனடயஹகக்தகஹண்டு ஆதலஹசனை 



கூறைஹர்கள். அல்லஹஹ்வின் தூ தர!  ங்கள் துனைவியரிடம் நல்ல(குைத்)ன த் விர 
தவதறன யும் நஹன் அறயமஹட்தடன் ன்று அவர்கள் கூறைஹர்கள்.  அலீபின் அப ீஹலப்(ரல) 
அவர்கதளஹ அல்லஹஹ்வின் தூ தர! அல்லஹஹ் உங்கலக்கு ந்  தநயக்கடினயயும் 
ற்படுத் வில்னல அவர் (ஆயிஶஹ) அன்றப் தபண்கள் நனறயப்தபர் இயக்கன்றைர். பைிப் 
தபண்னைக்தகலங்கள். அவள் உங்களிடம் உண்னமனயச் தசஹல்வஹள் ன்று கூறைஹர்கள். 

ஆகதவ அல்லஹஹ்வின் தூ ர்(ஷல்)  அவர்கள் (பைிப்தபண்ைஹை) பரீரஹனவ அனழத்து 
பரீரஹதவ! நீ ஆயிஶஹவிடம் உைக்கு சந்த கத்ன  ற்படுத்தும் (தசயல்) ன யஹவது 
பஹர்த் யக்கன்றஹயஹ ன்று தகட்டஹர்கள். அ ற்கு பரீரஹ (ரல)  ங்கனள சத் ய (மஹர்க்க)த்துடன் 
அனுப்பியவன்மீது ஆனையஹக! அவர் (குனழத்து னவத் ) மஹனவ அப்படிதய தபஹட்டு விட்டு 
உறங்கப் தபஹய்விடுவஹர், வடீ்டிலுள்ளஆடுவந்துஅன த் ன்றுவிடும், அத் னகய(விபரமறயஹ ) 

இள வயதுச் சறும ன்பன த்  விர அவனரக் குனற தசஹல்லக் கூடிய விஶயம் ன யும் 
அவரிடம் நஹன் பஹர்க்கவில்னல ன்று ப ல் கூறைஹர்…. 

 

….அன்று நஹன் இனடவிடஹமல் அழுதுதகஹண்டியந்த ன். சறதும் உறங்கவில்னல. 

கஹனலயஹைதும் ன் ஹய்  ந்ன யர் ன் அயதகயியந் ைர். நஹதைஹ இரண்டு இரவுகள் 
ஒயபகல்( னழுக்க) ன் ஈரல் பிளந்துவிடுதமஹ ன்தறண்ணும் அளவிற்கு அழு யந்த ன். நஹன் 
அழு  வண்ைமயக்கும்தபஹது ன்  ஹய் ந்ன யர் ன்ைிடம் அமர்ந் யக்க, அன்சஹரிப் 
தபண்தைஹயத்  வந்து உள்தள வர அனும  தகட்டஹள். நஹன் அவலக்கு அனும யளித் வுடன் 
ன்தைஹடு தசர்ந்து அவலம் அழு படி அமர்ந்துதகஹண்டஹள். நஹங்கள் இவ்வஹறு இயந்து 
தகஹண்டியக்கும்தபஹது அல்லஹஹ்வின் தூ ர்(ஷல்) அவர்கள் வந்து அமர்ந் ஹர்கள். ன்னைப் 
பற்ற அவதூறு தசஹல்லப்பட்ட நஹளிலயந்து அவர்கள் ன்ையதக அமர்ந்  ல்னல. தமலும் 
ஒய மஹ  கஹலம்வனர ன் விஶயத் ல் (அல்லஹஹ்விடமயந்து  ீர்ப்ன) துவும் அவர்கலக்கு 
வஸீயஹக அயளப்படவில்னல. பிறகு நபி(ஷல்) அவர்கள் லஹஇலஹஸ இல்லல்லஹஹ் 
(வைக்கத் ற்குரியவன் அல்லஹஹ்னவத்  விர தவதறவயமல்னல) ன்று கூறவிட்டு 
ஆயிஶஹதவ! உன்னைக் குறத்து இன்ைின்ைவஹறு ைக்குச் தசய்  கனடத்துள்ளது. நீ 
நரபரஹ யஹக இயந் ஹல் அல்லஹஹ் வினரவில் உன்னைக் குற்றமற்றவள் ன்று அறவித்து 
விடுவஹன். நீ குற்றதமதும் தசய் யந் ஹல் அல்லஹஹ்விடம் பஹவமன்ைிப்னக்தகஹரி அவன் பக்கம் 
 யம்பிவிடு. தைைில் அடியஹன்  ன்பஹவத்ன  ஒப்னக்தகஹண்டு (மைம் யந் ) பஹவ மன்ைிப்னக் 
தகஹரிைஹல் அவைது தகஹரிக்னகனய ற்று அல்லஹஹ் அவனை மன்ைிக்கன்றஹன் ன்று 
தசஹன்ைஹர்கள். அல்லஹஹ்வின் தூ ர்(ஷல்) அவர்கள்  மது தபச்னச னடித் தபஹது ன் கண்ைரீ் 
(னழுவதுமஹக) நன்றுதபஹய் விட்டியந் து. அ ல் ஒய துளியும் ஞ்சயியக்கவில்னல. நஹன் ன் 
 ந்ன யிடம் அல்லஹஹ்வின் தூ யக்கு ன் சஹர்பஹக ப ல் கூறுங்கள் ன்று தசஹன்தைன். 

அ ற்கு ன்  ந்ன  அல்லஹஹ்வின் தூ ரிடம் ன்ை(ப ல்) தசஹல்வது ன்தற ைக்குத் 
த ரியவில்னல ன்று கூறைஹர்கள். நஹன் ன்  ஹயஹரிடம் அல்லஹஹ்வின் தூ ர் தசஹன்ை ற்கு 
ன் சஹர்பஹக ப ல் கூறுங்கள் ன்று தசஹன்தைன். அ ற்கு ன்  ஹயஹர், அல்லஹஹ்வின் 
மீ ஹனையஹக! அல்லஹஹ்வின் தூ ர்(ஷல்) அவர்கலக்கு ன்ை(ப ல்) தசஹல்வது ன்தற 
ைக்குத் த ரியவில்னல ன்று கூறைஹர்கள். நஹதைஹ இளவயதுனடய சறுமயஹக இயந்த ன். 

குர்ஆைிலயந்து அ கமஹக(ஓ த்) த ரியஹ வளஹகவும் இயந்த ன். ஆகதவ அல்லஹஹ்வின் 
மீ ஹைனயக! நீங்கள் மக்கள் ன்னைப் பற்றப் தபசக் தகஹண்டவற்னறக் தகட்டியக்கறரீ்கள் 
ன்பன யும் அது உங்கள் மைத் ல் ப ந்துதபஹய் அன  உண்னமதயன்று நீங்கள் 
நம்பிவிட்டீர்கள் ன்பன யும் நஹன் அறதவன். நஹன் குற்றமற்றவள் ன்று நஹன்  ங்களிடம் 
தசஹன்ைஹல். .....நஹன் குற்றமற்றவள் ன்பன  அல்லஹஹ்அ றவஹன்.....நீங்கள் அன  நம்பப் 
தபஹவ ல்னல, நஹன் குற்றதமதும் னரிந் யப்ப ஹக ஒப்னக்தகஹண்டஹல் (நஹன் தசஹல்வன  
அப்படிதய உண்னமதயன்று ற்று) ன்னை நம்பிவிடுவரீ்கள். அல்லஹஹ்வின் மீ ஹனையஹக! 

ைக்கும் உங்கலக்கும்(நபி) யூசுஃப்(அனல) அவர்களின்  ந்ன னய (யஃகூப்(அனல) 

அவர்கனள)தய நஹன் உவனமயஹகக் கயதுகதறன். (அ ஹவது) (இன ) சகத்துக் தகஹள்வத  
நல்லது நீங்கள் னனைந்து தசஹல்லும் விஶயத் ல் அல்லஹஹ்விடம் ஹன் நஹன் பஹதுகஹப்னக் 
தகஹரதவண்டும்.(குர்ஆன்12-83) பிறகு, அல்லஹஹ் நஹன் குற்றமற்றவள் ை அறவிப்பஹன் ன்ற 
நம்பிக்னகயுடன் நஹன் ன்படுக்னகயில் (தவறுபக்கமஹகத்)  யம்பிப் படுத்துக்தகஹண்தடன். 
ஆயினும்  யக்குர்ஆைில் ன் விஶயத்ன ப் பற்றப் தபசுகன்ற அளவிற்கு நஹன் ஒன்றும் 
னக்கயத் வனனடயவளல்ல மகச் சஹ ஹரைமஹைவள் ஹன் ன்று ன்னைக் குறத்து 



நஹன்கய க் தகஹண்டியக்க அல்லஹஹ்வின் மீ ஹனையஹக! இனறவன் ன் விஶயத் ல் 
வஸீனயதய- தவ தவளிப்பஹட்னடதய(  யக்குர்ஆைில்) அயலவஹன் ன்று நஹன் நனைத்தும் 
பஹர்க்கவில்னல. மஹறஹக அல்லஹஹ்வின் தூ ர்(ஷல்) அவர்கள் ன்னை அல்லஹஹ் 
குற்றமற்றவன் ன்று உைர்த்தும் கைவு ன யஹவது தூக்கத் ல் கஹண்பஹர்கள் ன்று ஹன் 
நஹன்  ர் பஹர்த்த ன். அல்லஹஹ்வின் மீ ஹனையஹக! நபி(ஷல்) அவர்கள்  ஹம் அமர்ந் யந்  
இடத் லயந்து ழுந் யக்கவுமல்னல வடீ்டிலயந்  வயம் தவளிதய தசல்லவுமல்னல, 

அ ற்குள் அல்லஹஹ்நபி(ஷல்) அவர்கள்மீது ( யக்குர்ஆன்வசைங்கனள) அயள 
ஆரம்பித்துவிட்டஹன். உடதை (தவ தவளிப்பஹடுவயகன்றதநரங்களில்) ற்படும் கடும் 
சரமமஹைநனல அவர்கலக்கு ற்பட்டது அதுகடும் குளிர்கஹலமஹயியந்தும் அவர்களின் 
தமைியிலயந்து னத்துக்கனளப் தபஹல் வியர்னவத்துளிகள் வழயத் த டங்கை. அந்  நனல 
அல்லஹஹ்வின் தூ னரவிட்டு நீங்கயவுடன் அவர்கள் சரித்துக் தகஹண்தட ன ல் 
வஹர்த்ன யஹக ஆயிஶஹதவ! அல்லஹஹ்னவப் னகழ்ந்து நன்ற தசலுத்து. உன்னை அல்லஹஹ் 
குற்றமற்றவள் ை அறவித்துவிட்டஹன் ன்று கூறைஹர்கள். ன்  ஹயஹர் அல்லஹஹ்வின் 
தூ ரிடம் ழுந்துதசல் ன்று கூறைஹர்கள். நஹன்மஹட்தடன். அல்லஹஹ்னவ மட்டுதம னகழ்ந்து, 

அவனுக்தக நன்ற தசலுத்துதவன் ன்தறன்…. 

 

ஆயிஶஹவின் மீ ஹை இந் க் கள்ளத்த ஹடர்ன குற்றச்சஹட்டிற்கு னஸம்மது நபியின் மயமகன்  அலீ 
பின் அன ஹலப் அவர்களின் னடிவு தவறுவி மஹக இயந்துள்ள ஹக ஸ ீஸ்கள் கூறுகன்றை. 

 

னகஹரி ஸ ீஸ் :4142   

இப்னு ஶஸஹப்(னஸம்மத் பின் னஸ்லம்) அஸ் ஷஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறய ஹவது. 

அலீ (ரல) அவர்கள், ஆயிஶஹ (ரல) அவர்கள் மீது அவதூறு கூறயவர்களில் ஒயவர் ன்று 
உங்கலக்கு தசய்  கனடத்  ஹ ை ன்ைிடம் வலீத் பின் அப் ல் மலக் தகட்டஹர் . நஹன், 

இல்னல (அலீ-ரல-அவர்கள் அவ்வஹறு கூறவில்னல .) மஹறஹக,  ம் விஶயத் ல் அலீ (ரல) 
அவர்கள் தமௌைம் சஹ த் ஹர்கள் ை ஆயிஶஹ (ரல) அவர்கள்  ங்களிடம் த ரிவித் ஹர்கள் 
ன்று உங்கள் குலத் ன ச் தசர்ந்  அன சலமஹ பின் அப் ர் ரஹ்மஹன் (ரஹ்) அவர்கலம், 

அனபக்ர் பின் அப் ர் ரஹ்மஹன் பின் ஸஹரிஸ் (ரஹ்) அவர்கலம் ன்ைிடம் கூறைர் ன்று 
ப லளித்த ன்.ஷஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்களிடம் (மற்ற அறவிப்பஹளர்கள் இன்னும் இது பற்ற அ க 
விளக்கம் தகட்டதபஹது ) அவர்கள் ப லளிக்கவில்னல . தமலும், சந்த கத் ற்கு இடமளிக்கஹ  
னஷல்லமன் - அலீ - ரல - அவர்கள் தமௌைமஹகதவ இயந் ஹர்கள் ன்ற வஹர்த்ன னயதய 
வலீத் அவர்கலக்கு ஷஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் ப லஹகக் கூறைஹர்கள் . (தவதறன யும் 
அ கபட்சமஹகக் கூறவில்னல). 

(ஆயிஶஹவின் மீது கூறப்பட்ட கள்ளத் த ஹடர்ன குற்றச்சஹட்னட அலீ அவர்கள் மறுக்கவில்னல . தமலும் 
ஆயிஶஹனவ விவஹகரத்து தசய்ய னஸம்மது நபி ஆதலஹசனை தசய்  தபஹழுதும் அலீ அன த்  டுக்க 
வியம்பவில்னல. நஹன்,  த டலன் ஆரம்பத் ல் கூறயன  நனைபடுத் க் தகஹள்லங்கள் .  ைது 
மயமகைஹை அலீ அவர்கனள   ர்த்து தபஹர்க்களம் தசன்ற ஆயிஶ வின் தசயலுக்கு அடிப்பனடக் 
கஹரைம் இது ஹைஹ?) 

னஸம்மது நபி  அவர்களின் த ஹழர்கள் மனைவி னஜைப் , பைிப்தபண் பரீரஹ  இன்னும் பலர் 
ஆயிஶஹ  அவர்கள் மீது தகஹண்டியந்  நம்பிக்னக , அகல உலகத் ற்தக அயட்தகஹனடயஹக வந்  நபி  
அவர்கலக்கு  ன் கஹ ல் மனைவி ஆயிஶஹ  அவர்கள் மீது ன் இல்லஹமல் தபஹைது ?.  ன்னுனடய 
ரசூல்(தூ ர்) வறஹை னடினவ டுக்க தபஹகறஹர் ன்பன  இவ்வளவு சஹட்சயங்கள் கனடத்  பிறதக 
அல்லஹஹ்விற்கும் த ரிகறது.  

24:11நச்சயமஹக வர்கள் (நபியின் மனைவியஹை ஆயிஶஹ மீது ) அவதூனறக் 
தகஹண்டுவந் ஹர்கதளஹ அவர்கலம் உங்களில் ஒயகூட்டத் ைர் ஹம் ; அ(வ்வஹறு தநர்ந் )ன  
உங்கலக்கு  ீனம ன்று நீங்கள் ண்ை தவண்டஹம் . ைினும் (இறு யில்) அது உங்கலக்கு 
நன்னம ஹன்; (அவதூறு தசஹன்ை ) அவர்களிலயந்து ஒவ்தவஹய மைி னுக்கும் பஹவத் லயந்து 
அவன் சம்பஹ த் து ( ண்டனை) உண்டு; அவர்களிலயந்து வன் இ னுனடய தபயம் பங்னக 
சுமந்து தகஹண்டஹதைஹ அவனுக்கு மகத் ஹை தவ னை உண்டு. 



24: 12இ னை நீங்கள் தகள்விப்பட்ட தபஹழுது னஃமைஹை ஆண்கலம் , னஃமைஹை தபண்கலம் 
 ங்கலனடய மைங்களில் நல்லன தய ண்ைி , இது பகரங்கமஹை அவதூறு ன்று தசஹல்ல 
இயக்க தவண்டஹமஹ? 

24: 13இ ன் மீது நஹன்கு சஹட்சகனள அவர்கள் தகஹண்டு வந் யக்க தவண்டஹமஹ ?அவ்வஹறு 
சஹட்சகனளக் தகஹண்டுவரஹ  தபஹழுது அவர்கள் ஹம் தபஹய்யர்கள். 

24: 16அ னை நீங்கள் தகள்விப்பட்ட தபஹழுது இ னை நஹம் தபசுவது நமக்கு (த்  கு  ) இல்னல; 

(யஹ அல்லஹஹ் ) நீ மகஹத் தூய்னமயஹைவன் இது கடுனமயஹை அவதூறு ன்று நீங்கள் 
கூறயியக்க தவண்டஹமஹ? 

மற்றவர்கனள தநஹக்க “ இது பகரங்கமஹை அவதூறு ன்று தசஹல்ல இயக்க தவண்டஹமஹ ?“, "இது 
கடுனமயஹை அவதூறு ன்று நீங்கள் கூறயியக்க தவண்டஹமஹ ?” ன்று தகட்கும் அல்லஹஹ் , இந்  
அவதூறு தசய் னய உண்னமதயை நம்பி விவஹகரத்து வனர தசன்ற னஸம்மது நபினய அல்லவஹ 
ன லல் தகட்டியக்க தவண்டும்?  

னஸம்மது நபி மனைவியின் மீது சந்த க குைனனடயவர் ன்பன  சல ஸ ீஸ்கள் உறு  
தசய்கறது 

னகஹரிஸ ீஸ்-5102 

ஆயிஶஹ (ரல) அவர்கள் கூறய ஹவது 
(ஒயனனற) நபி (ஷல்) அவர்கள் ன் வடீ்டிற்கு வந் ஹர்கள் .அப்தபஹது ன் அயகல் ஓர் ஆண் 
இயந் ஹர். (அவனரக் கண்டதும்) நபி (ஷல்) அவர்களின் னகம் (தகஹபத் ஹல்) மஹறவிட்டது தபஹல் 
த ஹன்றயது.அந்  மைி ர் அங்கு இயந் ன  நபியவர்கள் வியம்பவில்னல ன்று த ரிந் து . 

அப்தபஹது நஹன் , இவர் ன் (பஹல்குடி) சதகஹ ரர் ன்தறன் . அ ற்கு நபி (ஷல்) அவர்கள், உங்கள் 
சதகஹ ரர்கள் யஹர் ன்று ஆரஹய்ந்து பஹர்த்து னடிவு தசய்யுங்கள் . தைைில், பஹல்குடி உறவு 
ன்பத  பசயிைஹல் (பிள்னளப் பஹல் அயந் யியந் ஹல்)  ஹன் ன்று தசஹன்ைஹர்கள் 

னகஹரிஸ ீஸ் :  3330     

அனஸனரரஹ (ரல) அவர்கள் அறவிக்கறஹர்கள் 
நபி (ஷல்) அவர்கள் கூறைஹர்கள் , "பனூ இஸ்ரஹயலீ் குலத் ஹர் (யூ ர்கள்) இயந் ரஹவிட்டஹல் 
இனறச்ச துர்நஹற்றமடித் யக்கஹது . ஸவ்வஹ (ஆ  மைி ர் ஆ ம் (அனல) அவர்களின் மனைவி 
வஹள்) இயந் ரஹவிட்டஹல் ந்  தபண்ணும்  ன் கைவனை மஹற்றயியக்க மஹட்டஹர்கள்.” 

ஊரஹர் ஆயிரம் குற்றச்சஹட்டுகனளக் கூறைஹலும் , ஆயிஶஹவின் மீது ன ன்னமயஹக நம்பிக்னக 
தகஹள்ள தவண்டியவர் யஹர்?  னஸம்மது நபியஹ? இல்னல ம ீைஹ வஹசகளஹ? 

ஆயிஶஹவின் மீது அவதூறு கூறப்பட்ட நகழ்ச்ச த ஹடர்பஹை ஸ ீஸ் பலவி மஹை தகள்விகனள 
தூண்டுகறது. 

 

 ஆயிஶஹ இயற்னகத் த னவகலக்கஹக தசன்றுள்ளஹர் ன்பது பனடயிைர் த ளிவஹகதவ 
அறவஹர்கள்.  ங்களின் உயியக்கும் தமலஹை  னலவரின் கஹ ல் மனைவி  ன்னுனடய 
த னவகனள னடித்து  யம்பி விட்டஹரஹ ன்று உறு  தசய்ய மஹட்டஹர்களஹ ? 

 பனடவரீர்கள் கவைக் குனறவுடன் தசயல்பட்டைர் ன்று ஒய வஹ த் ற்கு னவத்துக் 
தகஹள்தவஹம். பனடபரிவஹரங்கள் ம ீைஹ தசன்றனடயும் வனர ,னஸம்மது நபி  அவர்கள் 
 ன்ைஹல், குலுக்கல் னனறயில் த ர்ந்த டுத்து அனழத்து வரப்பட்ட மனைவியின் மீது கவைம் 
தசலுத்  அளவிற்கு கவைக்குனறனவ ற்படுத் யது து? 

 ஒய பனட  ன் பரிவரங்கலடனும் , தபஹரில் னகப்பற்றப்பட்ட 600அடினமகள், 2000ஒட்டகங்கள், 

5000கஹல்நனடகள் இன்னும் ரஹளமஹை ஆயு ங்கலடன்  உள்ள னகஹம் இடம் மஹற 
த னவப்படும் கஹல அவகஹசம் மக அ கம். ஆயிஶஹ அவ்வளவு கஹலம் கடத் யது ன்? 

 தமலும்  இரவு  ங்குவ ற்கஹகதவ பனடனகஹமட்டுள்ளது. இந்நனலயில் ஆயிஶஹ  ற்தசயலஹக 
பனடயிைனர  வறவிட்ட ஹக கூறுவது னரண்படுகறது. 

 அல்லஹஹ்வும், னஸம்மது நபி  அவர்கலம் உண்னமனய உைர ஒய மஹ கஹலம் கடத் யது 
 ற்கஹக? 

 

இனவகலக்கு சுயக்கமஹை ப ல்கள் 
 



 நபிக்கு, ஆயிஶஹவின் நனைவின்ற தபஹை ற்கு  கஹரைம் ன  ஹக னகப்பற்றப்பட்ட தபண்  
ஜவஹரியஹ மீது ற்பட்ட தமஹகம். 

ஜவஹரியஹவின்பக்கம்சஹய்ந்துவிட்டஹர்ன்றுநபியின்மீதுஆயிஶஹதகஹண்டதகஹபம். 

தைன்றஹல்னகம்மது நபி – ஜவஹரியஹசந் ப்னபஆயிஶஹன லலயந்த வியம்பவில்னல 

 ஆயிஶஹவின் கற்பின் மீது, நபி  தகஹண்ட சந்த கம். 

 ஆயிஶஹவின் மஹ விலக்னக னவத்து, அவரது பத் ைி  ைத்ன ப் பற்ற னடிதவடுக்க. 

 


