
த ொடர் :7 

சக்களத்தச் சண்டைபம் வவதவவளிப்பஹடும் 

பஸம்மதுநபி வதடை மக விரும்பி உண்பஹர் .தைபம் ஒவ்வவஹரு மடைவியின் வடீ்டுக்கும் 
வசல்வது பஸம்மது நபி அவர்களுக்கு வஹடிக்டக.டைைப்   அவர்களின் படற வரும் வபஹழுது சற்று 
கூடுதலஹை வநரம் தங்க அவர் தரும் வதடைக் குடித்து மகழ்வஹர் . இடத மற்ற மடைவியர்களஹல் 
வபஹறுக்க படியஹமல் மடைவியருக்கடைவய ஏற்பட்ை சக்களத்த சண்டையில் வதன் உண்படத 
நறுத்தவிடுவதஹக கூறுகறஹர் (புகஹரி 4912, 5267, 5268). 

புகஹரிஸதீஸ்-4912 

ஆயிஶஹ (ரல) அவர்கள்கூறயதஹவது. 

அல்லஹஹ்வின் தூதர் (ஷல்) அவர்கள் (தம் துடைவியஹர் ) டஷைப் பின்த் ைஹ்ஷ் (ரல) 
அவர்களிைம், அவர்களது (வடீ்டில்) வதன் சஹப்பிட்டுவிட்டு , அவரிைம் (அதக வநரம் ) 

தங்கவிடுவஹர்கள். (இது பிடிக்கஹமல் நஹனும் ஸஃப்ஷஹவும் இவ்வஹறு கூடிப்வபச படிவு வசய்து 
வகஹண்வைஹம் வதன் சஹப்பிட்ை பின் ) நம்மவரில் எவரிைம் நபி (ஷல்) அவர்கள் பதலல் 
வருவஹர்கவளஹ, அவர், நபி (ஷல்) அவர்களிைம் கருவவலம் பிசன் சஹப்பிட்டீர்களஹ 
உங்களிைமருந்து பிசைின் துர்வஹடை வருகறவத என்று கூற விைவவண்டும் . வழக்கம்வபஹல 
டஷைப்பின் வடீ்டிலருந்து வதன் சஹப்பிட்டு விட்டு நபி (ஷல்) அவர்கள் வந்த வபஹது நஹங்கள் 
வபசடவத்த பிரகஹரம் கூறயதற்கு அவர்கள் இல்டல (பிசன் சஹப்பிை வில்டல) டஷைப் பின்த் 
ைஹ்ஷ் (வடீ்டில்) வதன் குடித்வதன் . (இைிவமல்) நஹன் ஒரு வபஹதும் அடதக் குடிக்கமஹட்வைன் , 

நஹன் சத்தயபம் வசய்து விட்வைன் என்று கூறவிட்டு இது குறத்து எவரிைபம் வதரிவித்து 
விைஹவத என்று கூறைஹர்கள். 

 

மடைவியர்களின் வசயலஹல் வருத்தமடைந்த பஸம்மதுநபி ஒரு மஹத கஹலம் எந்த 
மடைவியர்களின் வடீ்டிற்கும் வசல்லஹமல் இருக்கறஹர். 

 

புகஹரி ஸதீஸ் :  5203    

அபூ ய அபூர் அப்துர் ரஹ்மஹன் பின் உடபத் அல்கூஃபீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறயதஹவது 
நஹங்கள் அபுள்ளுஸஹ (ரஹ்) அவர்களிைம் (ஒரு மஹதத்தற்கு எத்தடை நஹள் என்பது குறத்து ) 

விவஹதத்துக் வகஹண்டிருந்வதஹம். அப்வபஹது அவர்கள், இப்னு அப்பஹஸ் (ரல) அவர்கள் கூறயதஹக 
(பின்வரும் ஸதீடஷ )க் கூறைஹர்கள் . ஒரு நஹள் கஹடல நபி (ஷல்) அவர்களுடைய 
துடைவியர் அழுது வகஹண்டிருந்தைர் . அவர்கள் ஒவ்வவஹருவருக்கும் அருகல் அவரவர் 
குடும்பத்தைரும் இருந்தைர் . நஹன் (மஸ்ைதுந் நபிவ )ீ பள்ளிவஹசலுக்குப் புறப்பட்டுச் வசன்வறன் . 

பள்ளிவஹசல் மக்களஹல் நரம்பியிருந்தது. அப்வபஹது உமர் பின் கத்தஹப் (ரல) அவர்கள் வந்து, நபி 
(ஷல்) அவர்கள் தங்கயிருந்த மஹடியடறக்கு ஏறச் வசன்றஹர்கள். (நபி (ஷல்) அவர்களுக்கு) சலஹம் 
(பகமன்) வசஹன்ைஹர்கள்.ஆைஹல் யஹரும் உமருக்கு பதல் சலஹம் வசஹல்லவில்டல . மீண்டும 
சலஹம் வசஹன்ைஹர்கள் . அப்வபஹதும் அவர்களுக்கு யஹரும் பதல் சலஹம் வசஹல்லவில்டல . பிறகு 
(பன்றஹம் படறயஹக ) சலஹம் வசஹன்ைஹர்கள் . அப்வபஹதும் யஹரும் (உமர் (ரல) அவர்களுக்கு) 

பதல் சலஹம் வசஹல்லவில்டல . அப்வபஹது உமர் (ரல) அவர்கடள நபி (ஷல்) அவர்கள் 
அடழத்தஹர்கள். உமர் (ரல) அவர்கள் நபி (ஷல்) அவர்களிைம் வசன்று , தங்கள் துடைவியடர 
(தஹங்கள்) விவஹக ரத்துச் வசய்துவிட்டிர்களஹ ? என்று வகட்ைஹர்கள் . அதற்கு நபி (ஷல்) அவர்கள், 

இல்டல. ஆைஹல், ஒரு மஹத கஹலம் (அவர்கடள) வநருங்கமஹட்வைன் எைச் சத்தயம் (ஈலஹஉ) 

வசய்தவிட்வைன் என்று பதலளித்தஹர்கள் . அங்கு நபி (ஷல்) அவர்கள் இருபத்வதஹன்பது நஹட்கள் 
தங்கயிருந்துவிட்டுப் பிறகு தம் துடைவியரிைம் வசன்றஹர்கள் 

 
Bukhari Volume 3, Book 43, Number 648: 

The Prophet did not go to his wives because of the secret which Hafsa had disclosed to 'Aisha, and he said that 
he would not go to his wives for one month as he was angry with them when Allah admonished him. 

 

(அல்லஹஹ் அவடர (நபிடய) எச்சரிக்டக வசய்த நகழ்ச்சயில் , ஸஃப்ஷஹ ரகசயத்டத 
ஆயிஶஹவிைம் வதரிவித்ததஹல் வகஹபமடைந்த அல்லஹஹ்வின் தூதர் ஒரு மஹதகஹலம் 
அவர்களிைம் (மடைவியர்களிைம்) வசல்ல மஹட்வைன் என்று கூறைஹர்) 



இவ்விஶயத்தல் ஸஃப்ஷஹ மீது மைவருத்தம் வகஹண்டு அவடர விவஹகரத்து வசய்ய நஹடிைஹர் . இந்த 
விஶயங்கள் அல்லஹஹ்வின் கவைத்தற்கு வருகறது , அவ்வளவு எளிதல் விடுவஹைஹ ?  ைப்ரீடல 
உைவை அனுப்புகறஹன். ைப்ரீல் தடலயடீு கஹரைமஹக தலஹக் வசஹல்வது தடுக்கப்பட்ைது . நபிக்கு எதரஹக 
வசயல்பட்ை மடைவியர்கடள கடுடமயஹக எச்சரித்தஹன் .  உங்களுக்கு அனுமதக்கப்பட்ை ஒரு உைடவ 
எப்படி நீங்கள் ஸரஹமஹக்கலஹம்?  என்று உைவை வஸ அனுப்பி வதன் சஹப்பிை டவத்தஹன். 

1. நபிவய உம்படைய மடைவியரின் தருப்தகடள நீர் நஹடி அல்லஹஹ் உமக்கு 
ஸலஹலஹக்கயடத நீர் ஏன் ஸரஹமஹக்கக் வகஹண்டீர் ? அல்லஹஹ் மக்க மன்ைிக்கறவன் மகக் 
கருடபபடையவன். 

2.(இத்தடகய) உங்களுடைய சத்தயங்கடள பறப்படத அல்லஹஹ் உங்களுக்கு தட்ைமஹகக் 
கைடமயஹக்க இருக்கறஹன் . அல்லஹஹ் உங்களுடைய எைமஹன் – அவன் பற்றும் அறந்தவன் 
ஞஹைபள்ளவன். 

3. இன்னும் நபி , தம் மடைவியரில் ஒருவரிைம் ஒரு வசய்தடய இரகசயமஹகச் வசஹல்லய 
வநரத்டத (நடைவு கூர்க ) அதடை அவர் (அம்மடைவி மற்வறஹரு மடைவிக்கு ) அறவித்து, 

அல்லஹஹ் அவருக்கு (நபிக்கு) வவளியஹக்கய வபஹது , அவர் (நபி) அதல் சலடத அறவித்தும் 
மற்றும் சலடத புறக்கைித்தும் விட்ைஹர் . அவர் அதடை அவருக்கு (தம் மடைவியரில் 
ஒருவருக்கு) அறவித்த வபஹது இதடை உமக்கு அறவித்தவர் யஹர் ? என்று (மடைவியரஹை) அவர் 
வகட்ைஹர் பற்றும் அறந்தவனும் (எல்லஹவற்டறபம்) வதரிந்தவைஹகய (அல்லஹஹ்) எைக்கு 
அறவித்தஹன் என்று அவர் கூறைஹர். 

4. (நபியின் மடைவியரஹை) நீங்கள் இருவரும் அல்லஹஹ்வின்பஹல் (தவ்பஹ வசய்து) மீண்ைஹல் (அது 
உங்களுக்கு நன்டமயஹகும் ) ஏவைைில் உங்களிருவருடைய இதயங்களும் அவ்வவடளயில் 
தட்ைமஹக சஹய்ந்து விட்ைை ; நீங்கள் இருவரும் (நபிக்கு) எதரஹக உதவி வசய்து வகஹண்ைஹல் , 

அப்வபஹது நச்சயமஹக அல்லஹஹ் அவருடைய உதவியஹளைஹக இருக்கறஹன் . இன்னும் ைப்ரீலும் 
பஃமன்களில் ஶஹலஸஹைவர்கள் அவருக்கு உதவியஹளர்களஹவஹர்கள் . அதற்குப் பின்னும் 
மலக்குகள் உதவியஹளர்களஹவஹர்கள். 

(குர்ஆன் 66:1-4) 

நபியிைம், அல்லஹஹ் வகஹண்ை அன்டப வசஹல்லல் விளக்க படியஹது .ஆைஹல் 
அல்லஹஹ்விற்கு அந்த சக்களத்த சண்டைடய நறுத்தத் வதரியவில்டல .அல்லஹஹ்டவ இடத விை 
வவடிக்டகயஹக சத்தரிக்க படியஹது .வதன் அனுமதக்கப்ட்ை உைவஹக இருப்பினும் கட்ைஹயமஹக 
சஹப்பிை வவண்டும் என்ற நர்பந்தம் இல்டலவய .  நபி வதன் அருந்த மஹட்வைன் என்று கூறுவதல் என்ை 
ரகசயம் இருக்க படிபம்?  

நபி வதன் அருந்த மஹட்வைன் எைக் கூறயது வவளியஹைஹல் , நபியின் வசயல் படறகடள 
பின்பற்றவரும் சஸஹபஹக்களும் வதன் அருந்தஹமல் விட்டுவிடுவஹர்கவளஹ எை அஞ்சவய இந்த 
வசய்தடய ரகசயமஹக பஹதுகஹக்குமஹறு நபி கூறைஹர் என்று விளக்கமளிக்கன்றைர். 

வதன் வகட்ை வஹசடைபடையது அல்ல என்பது அடைவரும் மக நன்றஹக அறந்த வசய்த . 

மக்ஃபிர்என்பது கருவவல மரத்தன் பிசன் என்கறஹர்கள் சல அறஞர்கள் வபரீச்டச மரத்தல் 
உருவஹக்கப்படும்  'கள்' வடக மது என்கறஹர்கள் . எப்படியிருந்தஹலும் வதைின் வஹசடைக்கும் (Maghafir) 

மக்ஃபிர் -ன் வஹசடைக்கும் எவ்வித வதஹைர்பும் கடையஹது . மக்ஃபிர்  மக வமஹசமஹை 
வஹசடைபடையது. மடைவியர்கள் மக்ஃபிர் -ன் வஹசடை வருகறது என்று பஸம்மது நபி 
அவர்களிைம்,  வபஹய்படரத்தவுைன் அடத அப்படிவய நம்பி வதன் அருந்துவடத டகவிடுவதஹக 
பஸம்மது நபி  கூறைஹரஹம் .அல்லஹஹ்வும் வஸீ அனுப்பி வதன் அருந்தச் வசய்தஹைஹம் . 

அறஞர்களஹல் அங்ககரிக்கப்பட்ை இந்த ஸதீஸ்கள் சறதும் பகுத்தறவிற்கு வபஹருந்தவில்டல . வதைின் 
வஹசடைக்கும் மக்ஃபிர்-ன் வஹசடைக்கும் உள்ள வித்தயஹசம் வதரியஹதவரஹ பஸம்மது நபி ? அல்லது 
மக்ஃபிர் சஹப்பிட்டு இருந்தஹரஹ? 

வமற்கண்ை ஸதீஸ் கூறும் நகழ்ச்சயின் அடிப்படையஹை விஶயம் என்ைவவன்றஹல் 
பஸம்மது நபி  அவர்கடள , டைைப் பின்த் ைஹ்ஷ் வடீ்டில் அதக வநரம் தங்குவடதத் தடுப்பது 
மட்டுவம நபியின் மற்ற மடைவியர்களஹை ஆயிஶஹ மற்றும் ஸப்ஷஹ ஆகயவர்களின் வநஹக்கம் ;  

வதன் அருந்துவடத வவறுக்கச் வசய்வது அல்ல .  அதஹவது கைவன் தைக்கு மட்டுவம வசஹந்தம் 
(Possessiveness)என்று எண்ைிய அப்பஹவி மடைவிகளின் அன்பிைஹல் ஏற்பட்ை சக்களத்தச் சண்டைவய 



இந்நகழ்ச்ச. இதல் வவறு எந்த சதத் தட்ைபம் இருப்பதஹகத் வதரியவில்டல . ஆைஹல் அல்லஹஹ் , 

வமற்கூறய அடிப்படைக் கஹரைத்தற்கு சறதும் வதஹைர்பில்லஹமல் மடைவியர்கள் சத வசய்து 
விட்ைதஹக கூற , ஆயிஶஹ மற்றும் ஸப்ஷஹடவ எச்சரிக்கறஹன் . நபிக்கு உதவி வசய்வதற்கு ைப்ரீல், 

பஃமன்களில் ஶஹலஸஹைவர்கள், மலக்குகள் எை நடறய வபர் உள்ளைர் என்றும் பட்டியலடுகறஹன் . 

இஸ்லஹமய அறஞர்களஹல் ஏற்றுக் வகஹள்ளப்பட்ை "வதன் குடித்த " சம்பவத்டத என்ைஹல் ஏற்க 
படியவில்டல. அல்லஹஹ்வவ வஸீயின் பலம் நபியின் மடைவியர்கடள எச்சரிக்டக  வசய்கறஹன் 
என்றஹல், நச்சயமஹக வலுவஹை வவறு கஹரைம் இருக்க வவண்டும்.  

நஹம் பதலல் பஹர்த்த ஸதீஷல் , டஷைப் பின்த் ைஹ்ஷ் அவர்களிைம் , அவர்களது வடீ்டில் 
வதன் சஹப்பிட்டுவிட்டு , அவரிைம் (அதக வநரம் ) தங்கவிடுவஹர்கள். இடத விரும்பஹத ஆயிஶஹவும் 
ஸப்ஷஹவும் சத வசய்ததஹக கூறயது. பின்வரும் ஸதீடஷப் பஹருங்கள்… 

புகஹரி ஸதீஸ்:  5268    

ஆயிஶஹ(ரல) அவர்கள்கூறயதஹவது: 

அல்லஹஹ்வின்தூதர்(ஷல்) அவர்களுக்குத்வதனும்இைிப்பும்மகவிருப்பமஹைடவகளஹகஇருந்தை. 

அஸ்ர்வதஹழுடகடயபடித்ததும்நபி(ஷல்) அவர்கள்தம்துடைவியஹரிைம்வசல்வஹர்கள்: 

அவர்களில்சலருைன்வநருக்கமஹகவும்இருப்பஹர்கள். இவ்வஹறு(ஒருபடற) 

தம்துடைவியஹல்ஒருவரஹைஸஃப்ஷஹபின்த்உமஹ(ரல) அவர்களிைம்நபி(ஷல்) 

அவர்கள்வசன்றுவழக்கத்தற்குமஹறஹகஅதகவநரம்இருந்துவிட்ைஹர்கள். 

ஆகவவநஹன்வரஹஶப்பட்வைன். அதுகுறத்துநஹன்விசஹரித்வதன். 

அப்வபஹதுஸஃப்ஷஹவின்குடும்பத்டதச் 
வசர்ந்தஒருவபண்அவருக்கு(தஹயிஃப்நகரசுத்த)த்வதன்உள்ளஒருவதஹல்டபடயஅன்பளிப்பஹகவழங்க
ளஹள்என்றும்அதலருந்துதயஹரித்தபஹைத்டதநபி(ஷல்) 

அவர்களுக்குஸஃப்ஷஹபுகட்டிைஹர்என்றும்என்ைிைம்கூறப்பட்ைது.… 

தன்னுடைய வடீ்டில் ,பஸம்மது நபி அதகவநரம்தங்க வதன் அருந்தயது ஸஃப்ஷஹவிற்கு 
பிடிக்கவில்டலயஹ? பஸம்மது நபி தன்னுடைய வடீ்டிற்கு வருவடத ஸஃப்ஷஹ விரும்பவில்டலயஹ ? 

(என்ைய்யஹ…!  குழப்பம் இது?)   66 : 1–4 குர்ஆன் வசைத்தல் அல்லஹஹ் கண்டிப்பது யஹடர? 

புகஹரிஸதீஸ்-4913 

இப்னு அப்பஹஸ் (ரல) அவர்கள் கூறயதஹவது. 

நஹன் ஒரு வருை கஹலமஹக ஒரு வசைத்டதப் பற்ற உமர் பின் கத்தஹப் (ரல) அவர்களிைம் 
(விளக்கம்) வகட்க வவண்டுவமன்று நடைத்துக் வகஹண்டிருந்வதன் . ஆைஹல், அன்ைஹர் வமலருந்த 
(மரியஹடத கலந்த ) அச்சம் கஹரைமஹகக் வகட்பதற்குத் டதரியம் வரவில்டல . (ஒருபடற) உமர் 
(ரல) அவர்கள் ஸஜ்ைக்கஹகப் புறப்பட்டுச் வசன்றவபஹது நஹனும் அவர்களுைன் 
புறப்பட்வைன்.நஹன் (ஸஜ் படித்துக் வகஹண்டு ) தரும்பி வரும் வழயில் நஹங்கள் (மர்ருழ்) 

ழஹ்ரஹன் எனும் ) ஒரு சஹடலயில் இருந்வதஹம் . அப்வபஹது உமர் (ரல) அவர்கள் தமது 
(இயற்டகத்) வதடவ ஒன்றற்கஹக அரஹக் மரத்டத வநஹக்க ஒதுங்கச் வசன்றஹர்கள் . அவர்கள், 

தமது வதடவடய படித்துக்வகஹண்டு வரும்வடர நஹன் அவர்கடள எதர்பஹர்த்தபடி 
அவர்களுக்கஹக நன்றுவகஹண்டிருந்வதன் . பிறகு அவர்களுைன் வசல்லலஹவைன் . அப்வபஹது நஹன் 
அவர்களிைம், இடற நம்பிக்டகயஹளர்களின் தடலவவர நபி (ஷல்) அவர்களுடைய 
துடைவியரில், (நபியவர்கடளச் சங்கைப் படுத்தும் வடகயில் ) கூடிப்வபசச் வசயல்பட்ை இருவர் 
யஹர்? என்று வகட்வைன் . அதற்கு அவர்கள் , ஆயிஶஹவும் ஸஃப்ஷஹவும்தஹம் அந்த இருவர் என்று 
பதலளித்தஹர்கள். …. 

...பிறகு (பின் வருமஹறு) வதரிவித்தஹர்கள்.அல்லஹஹ்வின் மீதஹடையஹக* அறயஹடமக் கஹலத்தல் 
வபண்களுக்கு எந்த உரிடமபம் இருப்பதஹக நஹங்கள் கருதயதல்டல . அவர்களின் உரிடமகள் 
வதஹைர்பஹக, தஹன் அருளிய (சட்ைத்)டத அல்லஹஹ் அருளும் வடரயிலும் , அவர்களுக்குரிய 
(வசலவுத் வதஹடக, வசஹத்துரிடம ஆகய பங்குதடைஅவன் நர்ையிக்கும் வடரயிலும் (இந்நடல 
நீடித்தது). (ஒருநஹள்) நஹன் ஒரு விவகஹரம் குறத்து ஆவலஹசத்துக் வகஹண்டிருந்தவபஹது என் 
மடைவி, நீங்கள் இப்படிச் வசய்யலஹவம என்று (என்ைிைம் ஆவலஹசடை) கூறைஹர்.அதற்கு நஹன் 
அவரிைம், உைக்கும் இதற்கும் என்ை சம்பந்தம் ? நஹன் தீர்மஹைிக்க வவண்டிய ஒரு விஶயத்தல் 
உன் தடலயடீு எதற்கு ? என்று வகட்வைன் . அதற்கு அவர் என்ைிைம் , கத்தஹபின் புதல்வவர 
(இப்படிச் வசஹன்ை ) உங்கடளப் பஹர்த்து நஹன் ஆச்சர்யப்படுகவறன் . உங்களுைன் 
விவஹதக்கப்படுவடத நீங்கள் விரும்பவில்டல . ஆைஹல், உங்களுடைய புதல்வி (ஸஃப்ஷஹவவஹ 



தம் துடைவர் ) அல்லஹஹ்வின் தூதர் (ஷல்) அவர்களுைன் விவஹதத்ததஹல் அன்டறய நஹள் 
பழுக்க அல்லஹஹ்வின் தூதர் வகஹபமஹக இருந்தஹர்கள் என்று வசஹன்ைஹர். உைவை நஹன் எழுந்து, 

அவத இைத்தல் எைது வமலங்கடய எடுத்துக்வகஹண்டு , ஸஃப்ஷஹவிைம் வசன்று , என் அருடம 
மகவள, நீ அல்லஹஹ்வின் தூதர் (ஷல்) அவர்களுைன் வஹதம் புரிந்து , அதைஹல் அவர்கள் 
அன்டறய தைம் வகஹபமஹக இருந்தஹர்களஹவம (உண்டமயஹ?) என்று வகட்வைன் . அதற்கு 
ஸஃப்ஷஹ, அல்லஹஹ்வின் மீதஹடையஹக (நபிகளஹரின் துடைவியரஹை ) நஹங்கள் 
நபியவர்களுைன் விவஹதப்பதுண்டு என்ற hர். அதற்கு நஹன் , அல்லஹஹ்வின் தண்ைடைடயபம் 
அவனுடைய தூதர் (ஷல்) அவர்களின் வகஹபத்டதபம் பற்ற உைக்கு நஹன் எச்சரிக்டக 
விடுக்கன்வறன். அருடம மகவள தன்னுடைய அழகும் , அல்லஹஹ்வின் தூதர் (ஷல்) அவர்கள் 
தம் மீது வகஹண்டுள்ள அன்பும் எவடரப் பூரிப்படைய டவத்துள்ளவதஹ அவடர -ஆயிஶஹடவ-ப் 
பஹர்த்து நீபம் துைிந்து விைஹவத என்று (அறவுடர) வசஹன்வைன். பிறகு நஹன் (அங்கருந்து) 

புறப்பட்டு, (நபி (ஷல்) அவர்களின் மற்வறஹரு துடைவியஹரஹை உம்ப சலமஹவிைம் அறவுடர 
கூறச்வசன்வறன். ஏவைைில், அவர் (என் தஹய்வழ) உறவிைரஹவஹர். இது குறத்து அவரிைபம் நஹன் 
வபசவைன். அப்வபஹது உம்ப சலமஹ , கத்தஹபின் புதல்வவர உம்டமக் கண்டு நஹன் 
வியப்படைகன்வறன். எல்லஹ விஶயங்களிலும் தடலயிட்டு வந்த நீங்கள் இப்வபஹது 
அல்லஹஹ்வின் தூதர் (ஷல்) அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய துடைவியருக்கும் இடைபம் 
தடலயிடும் அளவிற்கு வந்துவிட்டீர்கள் என்று கூறைஹர் . அல்லஹஹ்வின் மீதஹடையஹக உம்ப 
சல்மஹ (தம் வபச்சஹல் ) என்டை ஒரு பிடி பிடித்து விட்ைஹர் . எைக்கு ஏற்பட்டிருந்த பஹத வகஹப 
உைர்ச்சடய உடைத்வதறந்துவிட்ைஹர் .ஆகவவ நஹன் , அவரிைமருந்து வவளிவயற 
வந்துவிட்வைன். வமலும், அன்சஹரிகளில் எைக்வகஹரு நண்பர் இருந்தஹர் . நஹன் (நபி (ஷல்) 

அவர்களது அடவயில் ) இல்லஹதவபஹது கடைக்கும் வசய்தகடள அவர் எைக்குத் வதரிவிப்பதும் , 

அவர் இல்லஹதவபஹது கடைக்கும் வசய்தகடள நஹன் அவருக்குத் வதரிவிப்பதும் வழக்கம் . 

(அந்தக் கஹலக் கட்ைத்தல் ஶஹம் நஹட்டு ) ஃகஸ்ஷஹன் வம்ச மன்ைர்களில் ஒருவடைப் பற்றய 
அச்சம் எங்களுக்கு இருந்துவந்தது . அவன் எங்கள் (மதீைஹ) மீது படைவயடுக்க விரும்புவதஹக 
எங்களிைம் வசஹல்லப்பட்டிருந்தது . இதைஹல் அவடைப் பற்றய அச்சம் எங்கள் வநஞ்சங்களில் 
நரம்பியிருந்தது. இந்நடலயில், (ஒரு நஹள் ) அந்த அன்சஹரி நண்பர் (என் வடீ்டுக் ) கதடவத் 
தட்டிைஹர். தறங்கள், தறங்கள் என்று வசஹன்ைஹர். (கதடவத் தறந்த) நஹன் ஃகஸ்ஷஹைிய மன்ைன் 
(படைவயடுத்து) வந்துவிட்ைஹைஹ?என்று வகட்வைன் . அதற்கவர், அடதவிைப் வபரியது நைந்து 
விட்ைது, அல்லஹஹ்வின் தூதர் (ஷல்) அவர்கள் தம் துடைவியடர விட்டு விலகவிட்ைஹர்கள் 
என்றஹர். உைவை நஹன் , ஸஃப்ஷஹ, ஆயிஶஹ ஆகவயஹரின் பக்கு மண்டைக் கவ்வட்டும் என்று 
கூறவிட்டு… 

ஸஃப்ஷஹ வசய்த விவஹதத்தஹல் , பஸம்மது நபி வகஹபமடைந்து ஒரு மஹத கஹலம் மடைவியர்கடள 
விட்டு விலக இருந்ததுைன் அவர்கடள விவஹகரத்து கூறுமளவிற்கு   வசன்று விட்ைதஹக வமற்கண்ை 
ஸதீஸ் கூறுகறது.  

வதன் குடித்ததற்கு இவ்வளவு  வபரிய பிரச்சடையஹ ? மற்ற மடைவியர்கடளபம்  எதற்கஹக 
விலக்க  டவக்க வவண்டும்? 

தன்னுடைய மகள் உட்பை நபியின் மடைவியர்கள் அடைவரும் தவறு வசய்து விட்ைதஹக 
நடைத்து அறவுடர கூறச் வசன்ற உமர் அவர்கடள,"அல்லஹஹ்வின் மீதஹடையஹக உம்ப சல்மஹ (தம் 
வபச்சஹல்) என்டை ஒரு பிடி பிடித்து விட்ைஹர் . எைக்கு ஏற்பட்டிருந்த பஹத வகஹப உைர்ச்சடய 
உடைத்வதறந்துவிட்ைஹர்"என்று கூறுமளவிற்கு உம்ப சல்மஹ என்ை பதல் விளக்கத்டதக் கூற 
படிபம்? 

ஒரு ஸதீஸ்,டஷைப் பின்த் ைஹ்ஷ் அவர்களிைம் , அவர்களது வடீ்டில் வதன் சஹப்பிட்டுவிட்டு , 

அவரிைம் (அதக வநரம் ) தங்கவிடுவஹர்கள் என்று  கூறுகறது . மற்வறஹன்று ஸஃப்ஷஹ வடீ்டில் சற்று 
அதக வநரம் தங்கயதஹக கூறுகறது . இன்வைஹரு ஸதீஸ் , ஸஃப்ஷஹடவ விவஹகரத்து வசய்ய 
படிவவடுத்ததஹக கூறுகறது.  

டஷைப் பின்த் ைஹ்ஷ் வடீ்டில் அதக வநரம் தங்கவிடுவஹர்கள் என்று அறவிப்பதும் ,ஸஃப்ஷஹ 
வடீ்டில் சற்று அதக வநரம் தங்கயதஹக அறவிப்பதும் ஆயிஶஹதஹன். ஏன் இந்த ஆள்மஹறட்ை குழப்பம்?  

இதல் எைது வஹதத்தற்கு சஹதகமஹை ஒரு வசய்த மடறந்தருக்கறது.   



66 : 1–4 வடரபள்ள குர்ஆன் வசைத்தற்கு உண்டமடய வதடிய வபஹழுது இன்வைஹரு விளக்கபம்  
கடைத்தது. பஸம்மது நபி குடித்த வதன் எது ?எங்கருந்து வந்தது ? இப்ன் ஷஹத் –ன் தபஹகத் தரும் 
விளக்கத்டதக் கஹண்வபஹம். 

Reported by IbnSa'd in Tabaqat:  

Waqidi has informed us that Abu Bakr has narrated that the messenger of Allah 

(PBUH) had sexual intercourse with Mariyyah in the house of Hafsah. When the 

messenger came out of the house, Hafsa was sitting at the gate (behind the locked 

door). She told the prophet, O Messenger of Allah, do you do this in my house and 

during my turn? The messenger said, control yourself and let me go because I make 

her haram to me. Hafsa said, I do not accept, unless you swear for me. That Hazrat (his 

holiness) said, by Allah I will not contact her again. Qasimibn Muhammad has said 

that this promise of the Prophet that had forbidden Mariyyah to himself is invalid ?it 

does not become a violation (hormat). [Tabaqat v. 8 p. 223 Publisher Entesharat-e 

FarhangvaAndisheh Tehran 1382 solar h (2003) Translator Dr. Mohammad 

MahdaviDamghani]  

(நபி, ஒவ்வவஹரு மடைவியின் வடீ்டிற்கும் தைபம் வசல்லும் வழக்கபடையவர் . அவ்வஹறு 
ஸப்ஷஹவின் வடீ்டிற்கு வரும் படறயன்று , ஸப்ஷஹவிைம், உைது தந்டதயஹர் உமர் கத்தஹப் 
உன்டை பஹர்க்க விரும்புவதஹக கூறுகறஹர் .ஸப்ஷஹவும், நபியின் ஆடைடய ஏற்று தந்டதடய 
கஹைச் வசன்று விடுகறஹர் . இதற்கடையில் அடிடமப்வபண் மரியத்துல் கப்தயஹவுைன் 
கலவியில் ஈடுபட்டு விடுகறஹர் . சற்று விடரவஹகவவ வடீு தரும்பிய ஸப்ஷஹ (கதவு 
அடைக்கப்பட்டிருந்ததஹல்) வஹயிலல் கஹத்தருக்கறஹர் , நைந்த நகழ்ச்சடய உைர்ந்து 
வகஹபமடைகறஹர். அவர் நபியிைம் கூறுகறஹர் , "அல்லஹஹ்வின் தூதவர , என் வடீ்டிலஹ இடதச் 
வசய்தீர்கள் அதுவும் என்னுைன் (இருக்க வவண்டிய ) படறயில்?"  ஸப்ஷஹடவ சமஹதஹைம் 
வசய்ய, வவறு வழயின்ற அல்லஹஹ்வஹல் ஸலஹல் ஆக்கப்பட்ை மரியத்துல் கப்தயஹ இைி 
தைக்கு ஸரஹம் எைக்கூற ஸப்ஷஹடவ சமஹதஹைம் வசய்கறஹர் . அதற்கு ஸஃப்ஷஹ 
அல்லஹஹ்வின் மீது ஆடையிட்டுக் கூறைஹல் தவிர என்ைஹல் ஏற்க படியஹது  என்கறஹர் . 

வவறுவழயின்ற இைி மரியத்துல் கப்தயஹவுைன் வதஹைர்பு வகஹள்ள மஹட்வைன் என்று 
அல்லஹஹ்வின் மீது ஆடையிட்டு கூறுகறஹர் . இந் நகழ்சடய யஹரிைபம் கூறக்கூைஹது 
எைவும் கூறுகறஹர் . ஆைஹல் ஸப்ஷஹ , தன் வதஹழயஹை ஆயிஶஹவிைம் கூற விஶயம் 
வவளியஹகறது) 

இடதக் வகள்விப்பட்ை மற்ற மடைவியர்களின் ஏளைப் பஹர்டவடய பஸம்மது நபியஹல் சகத்துக் 
வகஹள்ள படியவில்டல . தன்னுடைய மடைவியர்களுக்கு புத்த புகட்ைவவ ஒரு மஹத கஹலம் 
விலகயிருந்தஹர். விவஹகரத்து வசய்து விடுவதஹகவும் மரட்ைல் விடுத்தஹர். 

இந்த ஸதீடஷக் கூறய வஹகத ஒரு வபஹய்யர் . எைவவ இந்த ஸதீஸ் ஏற்புடையது அல்ல . 

வதன் குடித்த சம்பவவம சரியஹைது , அதுவவ அறஞர் வபருமக்கள் அடைவரஹலும் ஏற்றுக் 
வகஹள்ளப்பட்ை ஸதீஸ் என்பவத இஸ்லஹமய அறஞர்களின் விளக்கம் . 66:1-4வடரபள்ள குர்ஆன் 
வசைங்கடள சற்று கூர்ந்து கவைித்து அதன் வபஹருடளத் வதளிவஹக உைர்ந்த பின் , ஸஃப்ஷஹ வடீ்டில் 
அதக வநரம் தங்கயதஹகக் கூறும் புஸஹரியில் பதவு வசய்யப்பட்ை நம்பகமஹை ஸதீடஷபம் , 

அறஞர்களஹல் வபஹய்யர் எை புறந்தள்ளப்பட்ை வஹகதயஹல் கூறப்பட்ை ஸதீஷைன் இடைத்து 
ஒப்பிட்டு பஹருங்கள்.  ஸஃப்ஷஹ உட்பை மடைவியர்கள் அடைவடரபம் மைவிலக்கு வசய்பமளவிற்கு 
வலுவஹை கஹரைம் எதனுைன் வபஹருந்துகறது?  

வதைஹ?  மரியத்துல் கப்தயஹவஹ? நீங்கவள  சந்தத்துப் பருங்கள் ."வதன்" எைக் குறப்பிைப்படுவது 
சங்வகத வஹர்த்டதவய என்படத நீங்கவள அறயலஹம். 

இருப்பினும் எங்களஹல் சங்வகத வஹர்த்டதகடளவயல்லஹம் ஆரஹய்ந்து வகஹண்டிருக்க படியஹது  
என்று கூறுபவர்களுக்கஹக , ரஹ்மத் அறக்கட்ைடள வவளியிட்டுள்ள புஸஹரி ஸதீஸ் 
தமழ்வமஹழவபயர்ப்பில்  2468 ஆம் ஸதீஷன் 15 ஆம் அடிக்குறப்பு மரியத்துல் கப்தயஹ உைைஹை "" 

நகழ்ச்சடய உறுத வசய்கறது என்பது கூடுதல் தகவல். 

 


