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 فضائل املدينة وُحرَمتها

மதீனாவின் 

சிறப்புக்களும் அதன் 

கண்ணியமும் 

கலாநிதி அமீன் இப்னு 

அப்துல்லாஹ்  அஷ் ஷகாவி 

தமிழில் M .S .M .இம்தியாஸ் யூசுப் 

ஸலபி 

நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் மதீனா நகரம் 

மிகத் தூய்மமயானதும் ஈமான் அமைக்களம் 

பபறும்  நகரமுமாகும். மக்காவாசிகளான 

முஹாஜிர்களும், மதீனாவாசிகளான அன்சா 

ாீன்களும். சந்தித்ததுக் பகாண்ை நகரம். 

நம்பிக்மகக்குாிய வானவரான ஜிப்ாீல் (அமல) 
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நபியவர்களிைம் வஹிமய பகாண்டு வந்த நகரம் 

இது. 

அருள் பபாருந்திய இம்மதினா நகரத்மத 

அல்லாஹ் சிறப்பித்து மமன்மம பமைத்தி 

யுள்ளான். மமலும் மக்காவிற்கு பிறகு சிறந்த 

தளமாகவும் அதமன ஆக்கியுள்ளான். அதன் 

சிறப்பும் மகிமமயும் பற்றி அதிகமான 

ஆதாரங்கள் பசய்தி ாீதியாகவும் பிரார்த்தமன 

ாீதியாகவும் வந்துள்ளன .  

மதீனாவில் வாழ்வதற்கான ஆர்வம் ஊட்ைப் 

பட்டுள்ளதுைன்  மதீனாமவ நாசப் படுத்த 

நிமனப்பவருக்கான எச்சாிக்மகயும் 

பசய்யப்பட்டுள்ளன.  மதீனாவின் சிறப்பும் 

கண்ணியமும் மகத்துவமும் குறித்து அமநக 

ஹதீஸ்களும் அறிவிப்புக்களும் வந்துள்ளன. 

அமவகமளப் பற்றி ஒவ்பவான்றாக அறிந்து 

பகாள்மவாம்  

புனிதப்படுத்தப்பட்ை நகரம் 
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ِِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ فقد روى مسلم يف صحيحه ِمن َحِديِث ،  
َ
أ

نَّ انلَِِّبَّ صىل اهلُل عليه وسلم قَاَل : ريض اهلُل عنه
َ
اللَُّهمَّ إِنَّ : "أ

ْمُت الَْمِدينََة َحَراًما، َما  َة فََجَعلََها َحَرًما، َوإِِّنِّ َحرَّ َم َمكَّ إِبَْراِهيَم َحرَّ
ْن ََل ُيْهَراَق ِفيَها َدٌم، َوََل 

َ
ِزَميَْهاأ

ْ
ُُيَْمَل ِفيَها ِسََلٌح لِِقتَاٍل،  َبْْيَ َمأ

 َوََل ُُتْبََط ِفيَها َشَجَرةٌ إَِلَّ لَِعلٍْف 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள்: "இமறவா! இப்ராஹீம் (அமல) 

அவர்கள் மக்காமவப் புனித நகரமாக 

ஆக்கினார்கள். நான் மதீனாவின் இரு 

கருங்கல் மமல களுக்கு இமைப்பட்ை 

பகுதிமயப் புனிதமான தாக ஆக்கிமனன். 

மதீனாவிற்குள் இரத்தம் சிந்தப்பைக் கூைாது. 

அங்கு மபாருக்காக ஆயுதம் 

ஏந்தப்பைக்கூைாது. அங்கு உணவுக்காகத் 

தவிர எந்தத் தாவரமும் பவட்ைப் 

பைக்கூைாது. அறிவிப்பவர் அபூ ஸயீதுல் 

குத்ாி (ரலி) (நூல்: முஸ்லிம்) 

மதினாவின் எல்மல உர்ரத் என்று பசால்லக் 

கூடிய இரு மமலயின் இமையிலுள்ள  
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கிழக்காலும் மமற்காலும் உள்ள பகுதி 
யாகும். மமலும்  அய்ர் என்ற மமலயிலிருந்து 

தவ்ர் குமகயின் யமன் ஷாம் திமச 

வமரயிலுள்ள பகுதியாகும். 

ِِب َطالٍِب ريض اهلُل عنه روى مسلم يف صحيحه ِمن َحِديِث َعيِلِّ 
َ
: بِن أ

نَّ انلَِِّبَّ صىل اهللُ 
َ
 .الَْمِدينَُة َحَراٌم َما بَْْيَ َعْْيٍ إََِل ثَْورٍ : " عليه وسلم قَاَل أ

அயிர் எனும் இைத்திலிருந்து  ஸவ்ர் எனும் 

இைம் வமர மதீனா நகரம் புனிதமானது என 

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் 

அறிவிப்பவர்: அலி(ரலி) (நூல்: முஸ்லிம்) 

ِِب هُ 
َ
نَّ : َريَرةَ ريض اهلُل عنهوروى مسلم يف صحيحه ِمن َحِديِث أ

َ
أ

 .َما َبْْيَ ََلبَتَيَْها َحَرامٌ : "انلَِِّبَّ صىل اهلُل عليه وسلم قَاَل 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

மதீனாவின் இரு கருங்கல் மமலகளுக்கு 

இமைப்பட்ை பகுதிமயப் புனிதமானதாக 

அறிவித்தார்கள். அறிவிப்பவர்:  அபூ 

ஹுமரரா (ரலி)  (நூல்: முஸ்லிம்) 
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மதீனா நகரம் தூய்மமயானது 

மதீனாவுக்கு ‘‘மதயிபா'' தூய்மமயானது என 

நபி(ஸல்) அவர்கள் பபயர் சூட்டினார்கள் 

روى مسلم يف صحيحه ِمن َحِديِث فَاِطَمَة بِنِت قَيٍس ريض اهلُل 
اَسِة قَوُُلُ صىل اهلُل عليه وسلم َهِذهِ َطيْبَُة، : "عنها يِف َحِديِث اجلَسَّ

 ."يْبَُة، َهِذهِ َطيْبَُة َيْعِِن الَْمِدينَةَ َهِذهِ طَ 

இந்த மதீனா தூய்மமயானது இந்த மதீனா 

தூய்மமயானது இந்த மதீனா தூய்மமயா 

னது என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் 

அறிவிப்பவர்: பாதிமா பின்த் மகஸ்(ரலி) 

(நூல்: முஸ்லிம்) 

இமாம் இப்னு ஹஜர்(ரஹ்) கூறுகிறார்கள்: 

இந்நகரம் தூய்மமயானது என்பதன் அர்த்தம் 

யாபதனில் மதீனா மண்ணும் தூய்மமயானது 

அங்கு வாழ்பவர்களும் தூய்மமயானவர்கள் 

என்பதாக  கூறப் படுகிறது. சில அறிஞர்கள் 

கூறும் மபாது மதீனா மண்ணும் அதன் 

காற்றும் தூய்மமயானது என்பதற்கு அதற்கு 
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சூட்ைப்பட்ை பபயர் சான்றாகும் என்கி 

றார்கள். அங்கு வாழ்பவர்கள் அந்த 

மண்ணிலிருந்தும் சுவாிலிருந்தும் நல்ல 

வாசiமய நுகர்கிறார்கள் இது மவறு 

இைங்களில் காண முடியாததாகும் என்றும் 

கூறுகிறார்கள். (நூல்: பத்ஹூல் பாாி) 

 ஈமான் அபயம் பபறும் நகரம் 

ِِب ُهَريَرةَ ريض 
َ
روى ابلخاري ومسلم يف صحيحيهما ِمن َحِديِث أ

نَّ : اهلُل عنه
َ
ِرُز إََِل : "انلَِِّبَّ صىل اهلُل عليه وسلم قَاَل  أ

ْ
يَماَن ََلَأ إِنَّ اْْلِ

ِرُز اْْلَيَُّة إََِل ُجْحرَِها
ْ
 "الَْمِدينَِة، َكَما تَأ

  இமறத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார் கள்:  

“பாம்பு தன் புற்றில் (பசன்று) அபயம் 

பபறுவது மபால் ஈமான் எனும் இமற 

நம்பிக்மக மதீனாவில் அபயம் பபறும்.”  

அறிவிப்பவர்: அபூ ஹுமரரா(ரலி) (நூல்: 

முஸ்லிம்) 
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மதீனாவிலுள்ளவர்கள் துன்பத்தின் மபாது 

பபாறுமம காத்தல் மகத்தான நன்மமகமள 

பபறுவர் 

ِِب َسِعيٍد َمْوََل الَْمْهِريِّ 
َ
نَُّه : روى مسلم يف صحيحه ِمن َحِديِث أ

َ
أ

بَا َسِعيٍد اخْلُْدِريَّ ََلَاِل 
َ
ةِ فَاْستََشارَهُ يِف اجْلَََلِء ِمَن الَْمِدينَِة  َجاَء أ اْْلَرَّ

ْن ََل َصَْبَ َُلُ لََعَ َجْهِد 
َ
ْخََبَهُ أ

َ
ةَ ِعيَاُِلِ، َوأ ْسَعارََها َوَكْْثَ

َ
وََشََك إََِلِْه أ

َوائَِها، َفَقاَل َُلُ 
ْ
َوُْيََك ََل آُمُرَك بَِذلَِك، إِِّنِّ َسِمْعُت : الَْمِدينَِة َوََل

َوائَِها : "اهلِل صىل اهلُل عليه وسلم َيُقوُل  رَُسوَل 
ْ
َحٌد لََعَ ََل

َ
ََل يَْصَِبُ أ

ْو َشِهيًدا يَْوَم الِْقيَاَمِة إَِذا ََكَن ُمْسِلًما
َ
 "َفيَُموَت إَِلَّ ُكنُْت َُلُ َشِفيًعا أ

மஹ்ாீயின் முன்னாள் அடிமமயான அபூசயீத் 

(ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அபூ சயீத் 

அல்குத்ாீ (ரலி) அவர்களிைம் "அல்ஹர்ரா" 

(மபார் நைந்த) நாட்களில் பசன்று, நான் 

மதீனாவிலிருந்து இைம்பபயர்ந்து பசல்வது 

பதாைர்பாக ஆமலாசமன மகட்மைன். 

மமலும், அவர்களிைம் (மதீனாவின்) 

விமலவாசி (உயர்ந்துள்ளது) பற்றியும், எனது 

பபாிய குடும்பம் பற்றியும் அவர்களிைம் 
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முமறயிட்மைன். மதீனாவின் பநருக்கடிமய 

யும் பசி பட்டினிமயயும் சகித்துக்பகாண்டு 

என்னால் இருக்க முடியாது என்றும் 

பதாிவித்மதன். அப்மபாது அபூ சயீத் அல்குத்ாீ 

(ரலி) அவர்கள், “உமக்குக் மகடு தான். 

அ(வ்வாறு மதீனாமவவிட்டுச் பசல்வ) தற்கு 

உம்மம நான் அனுமதிக்க மாட்மைன். 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், 

“மதீனாவின் இைர்பாடுகமளச் 

சகித்துக்பகாண்டு இறந்துமபாகும் எந்த 

மனிதருக்கும் மறுமம நாளில் நான் 

பாிந்துமரப்பவனாக, அல்லது சான்றுமரப் 

பவனாக இருப்மபன். அவர் முஸ்லிமாக 

இருந்தால்!" என்று கூறியமத நான் மகட்டுள் 

மளன்” என்றார்கள். (நூல்: முஸ்லிம்) 

ِِب ُهَريَرةَ ريض اهلُل عنهوروى مسل
َ
نَّ : م يف صحيحه ِمن َحِديِث أ

َ
أ

ِِت لََعَ انلَّاِس َزَماٌن يَْدُعو الرَُّجُل : "انلَِِّبَّ صىل اهلُل عليه وسلم قَاَل 
ْ
يَأ

ِه َوقَِريبَهُ  َوالَْمِدينَُة َخْْيٌ لَُهْم ! َهلُمَّ إََِل الرََّخاءِ ! َهلُمَّ إََِل الرََّخاءِ : ابَْن َعمِّ
".لَْو ََكنُوا َيْعلَُمونَ   
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 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள்: 

மக்களுக்கு ஒரு காலம் வரும். அன்று ஒருவர் 

தம் தந்மதயின் சமகாதரர் மகமனயும் தம் 

உறவினமரயும் "பசழிப்பான இைத்திற்கு வா! 

பசழிப்பான இைத்திற்கு வா!" என 

அமழப்பார். ஆனால், அவர்கள் (உண்மம 

மய) அறிந்திருப்மபாராயின் மதீனாமவ 

அவர்களுக்குச் சிறந்ததாகும். என நபி (ஸல்) 

அவர்கள் கூறினார்கள் அறிவிப்பவர்: அபூ 

ஹுமரரா(ரலி) (நூல்:முஸ்லிம்) 

 தீயவர்கமள பவளிமயற்றும் நகரம் 

ِِب ُهَريَرةَ ريض 
َ
روى ابلخاري ومسلم يف صحيحيهما ِمن َحِديِث أ

نَّ انلَِِّبَّ صىل ا: اهلُل عنه
َ
ُكُل : "هلُل عليه وسلم قَاَل أ

ْ
ِمرُْت بَِقْريٍَة تَأ

ُ
أ

َيْْثُِب، َوِِهَ الَْمِدينَُة، َتنِِْف انلَّاَس َكَما َينِِْف الِْكُْي : الُْقَرى َيُقولُونَ 
 "َخبََث اْْلَِديدِ 
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ُكُل الُْقَرى"واملراد بـ. 
ْ
اهلل اْلسَلم بأهل املدينة  ينرص: أي" تَأ

جلب الغنائم إَل املدينة ويأكل ويفتح لَع أيديهم القرى، فت
 أهلها: أهلها، وأضاف اَلكل إَل القرية واملراد

 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள்: 

எல்லா ஊர்கமளயும் தூக்கிச் சாப்பிைக் 

கூடிய, “யஸ்ாிப்” என மக்கள் கூறக்கூடிய ஓர் 

ஊருக்கு (நாடு துறந்து பசல்லுமாறு) நான் 

கட்ைமளயிைப்பட்மைன். அதுதான் 

மதீனாவாகும். இரும்பின் துருமவ 

(பகால்லனின்) உமல நீக்கிவிடுவமதப் 

மபான்று மதீனா (தீய) மனிதர்கமள 

பவளிமயற்றிவிடும். 

இமத  அபூஹுமரரா (ரலி) அவர்கள் 

அறிவிக்கிறார்கள்.( நூல்:புகாாி முஸ்லிம்) 

எல்லா ஊர்கமளயும் தூக்கி சாப்பிைக்கூடிய 

யஸ்ாிப் மக்கள் என்பதற்கான அர்த்தம் 

என்னபவனில் மதீனாவாசிகள் மூலம் 

அல்லாஹ் இஸ்லாத்திற்கு உதவி புாிவான். 
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அவர்கள் மூலமாகமவ பல ஊர்களின் 

பவற்றிமயயும் பகாடுப்பான். கனீமத்துக் கள் 

(யுத்தகளத்தில் கிமைக்கும் பபாருட்கள்) 

மதீனாமவ மநாக்கி பகாண்டு வரப்படும். 

மதீனா வாசிகள் அதமன உண்பார்கள் 

என்பமதயாகும்  (நூல் : அந்நிஹாயா 

பிகாீபில் ஹதீஸ் லிஇப்னி அஸீர் 1\ 434. 

ஷரஹ் சுன்னா லிலிபகவி 7\ 320. ஜாமிஉல் 

உசூல் 9\ 320  

(பரகத்) அருள் வளம் பபற்ற நகரம் 

ِِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ ريض اهلُل 
َ
روى مسلم يف صحيحه ِمن َحِديِث أ

نَّ انلَِِّبَّ صىل اهلُل عليه وسلم قَاَل : عنه
َ
للَُّهمَّ بَارِْك نَلَا يِف ا: "أ

نَا، اللَُّهمَّ  َمِدينَتِنَا، اللَُّهمَّ بَارِْك نَلَا يِف َصاِعنَا اللَُّهمَّ بَارِْك نَلَا يِف ُمدِّ
ي َنْفِِس بِيَِدهِ َما ِمَن الَْمِدينَِة ِشْعٌب  ِ

، َواَّلَّ َكِة بََرَكتَْْيِ اْجَعْل َمَع الََْبَ
 ".لَََكِن َُيْرَُسانَِها َحَّتَّ َتْقَدُموا إََِلَْهاَوََل َنْقٌب إَِلَّ َعلَيِْه مَ 

 இமறவா! எங்கள் நகாில் எங்களுக்கு வளம் 

மசர்ப்பாயாக! இமறவா! எங்கள் (பபாிய 

அளமவயான) "ஸாஉ"வில் எங்களுக்கு 
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வளத்மத ஏற்படுத்துவாயாக! இமறவா! 

எங்கள் (சிறிய அளமவயான) "முத்"துவிலும் 

எங்களுக்கு வளத்மத ஏற்படுத்துவாயாக! 

இமறவா! எங்கள் "ஸாஉ"விலும், எங்கள் 

"முத்"துவிலும், எங்கள் நகரத்திலும் 

எங்களுக்கு வளம் மசர்ப்பாயாக! இமறவா! 

இப்மபாதுள்ள வளத்துைன் இரு (மைங்கு) 

வளத்மத ஏற்படுத்துவாயாக!" (என்று 

நபி(ஸல்) பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு) "என் 

உயிர் எவன் மகயிலுள்ளமதா அவன்மீது 

சத்தியமாக! மதீனாவின் அமனத்து 

கணவாய்களிலும் சாமல முமனகளிலும் இரு 

வானவர்கள் இருந்து அமதக் காவல் புாிந்து 

பகாண்மையிருக்கின்றனர்; நீங்கள் மதீனா 

பசன்றமையும் வமர (அவ்வாறு காவல் 

புாிந்து பகாண்டிருக்கின்றனர்)" என்று 

கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்: அபூ ஸயீதுல் 

குத்ாி(ரலி) (நூல்: முஸ்லிம்( 

 தஜ்ஜாலும் பகாள்மள மநாயும் நுமழய 

முடியாத நகரம் 



 

15 

ِِب ُهَريَرةَ ريض 
َ
روى ابلخاري ومسلم يف صحيحيهما ِمن َحِديِث أ

نَّ انلَِِّبَّ صىل اهلُل عليه وسلم قَاَل : اهلُل عنه
َ
نَْقاِب الَْمِدينَِة : "أ

َ
لََعَ أ

اُل َمََلئَِكٌة، ََل يَدْ  جَّ اُعوُن َوََل ادلَّ  ".ُخلَُها الطَّ

 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள்: மதீனாவின் நுமழவாயில் 

களில் வானவர்கள் இருப்பர். மதீனாவிற்குள் 

பகாள்மள மநாயும் தஜ்ஜாலும் நுமழய 

முடியாது.- அறிவிப்பவர்: அபூ ஹுமரரா(ரலி) 

(நூல்:புகாாி முஸ்லிம்) 

நன்மம நாடி பயணிக்கக் கூடிய 

பள்ளிவாசல் அமமந்த நகரம் 

ِِب ُهَريَرةَ ريض 
َ
روى ابلخاري ومسلم يف صحيحيهما ِمن َحِديِث أ

نَّ انلَِِّبَّ صىل اهلُل عليه وسلم قَاَل : اهلُل عنه
َ
ََل تَُشدُّ الرَِّحاُل إَِلَّ : "أ

صىل اهلُل الَْمْسِجِد اْْلََراِم، َوَمْسِجِد الرَُّسوِل : إََِل ثَََلثَِة َمَساِجدَ 
قَْص وَ عليه وسلم، 

َ
 والصَلة فيه مضاعفة، ". الَمْسِجِد اَْل

நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: 

எனது இந்த (மஸ்ஜிதுந் நபவீ) பள்ளிவாசல், 

http://www.alukah.net/sharia/0/53841/
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(மக்காவிலுள்ள) மஸ்ஜிதுல் ஹராம், 

(பஜரூசலத்திலுள்ள) மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா 

ஆகிய மூன்று பள்ளிவாசல்கமளத் தவிர 

மவபறதற்கும் (அதிக நன்மமமய எதிர் 

பார்த்து) பயணம் மமற்பகாள்ளப்பைாது. 

அறிவிப்பவர்: அபூ ஹுமரரா(ரலி) (நூல்: 

புகாாி முஸ்லிம்) 

ِِب ُهَريَرةَ ريض 
َ
روى ابلخاري ومسلم يف صحيحيهما ِمن َحِديِث أ

نَّ انلَِِّبَّ ص: اهلُل عنه
َ
َصََلةٌ يِف َمْسِجِدي : "ىل اهلُل عليه وسلم قَاَل أ

لِْف َصََلٍة ِفيَما ِسَواهُ، إَِلَّ الَْمْسِجَد اْْلََرامَ 
َ
فَْضُل ِمْن أ

َ
 َهَذا، أ

 ல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "இ(ந்த 

மஸ்ஜிதுந் நபவீ ஆலயத்)தில் பதாழுவ 

தானது, மற்ற பள்ளிவாசல்களில் ஆயிரம் 

பதாழுமககள் பதாழுவமதவிைச் சிறந்ததா 

கும். கஅபா (அமமந்துள்ள மஸ்ஜிதுல் 

ஹராம்) பள்ளிவாசமலத் தவிர" என்று 

கூறியமத நான் மகட்டுள்மளன்"  அறிவிப்ப 

வர்: அபூ ஹுமரரா(ரலி) (நூல்:புகாாி 

முஸ்லிம்) 
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குபா பள்ளி வாசல் அமமந்த நகரம் 

 بِن ُحنَيٍْف ريض اهللُ  روى اْلمام أمحد يف مسنده ِمن َحِديِث َسْهلِ 
نَّ انلَِِّبَّ صىل اهلُل عليه وسلم قَاَل : عنه

َ
ِِتَ َهَذا : "أ

ْ
َمْن َخَرَج َحَّتَّ يَأ

َ ِفيِه، ََكَن َكَعْدِل ُعْمَرةٍ   ".الَْمْسِجَد َيْعِِن َمْسِجَد ُقبَاَء َفيَُصيلِّ

 எவர் குபா பள்ளிக்கு வந்து பதாழுகிறாமரா 

அவர் ஒரு உம்ரா பசய்தவராக கணிக்கப் 

படுவார் அறிவிப்பவர்: ஸஹ்ல் இப்னு 

ஹனீப்(ரலி) நூல்: அஹ்மத் 

சுவனப் பூஞ்மசாமல அமமந்த நகரம் 

ِِب ُهَريَرةَ ريض اهلُل 
َ
روى ابلخاري ومسلم يف صحيحيهما ِمن َحِديِث أ

نَّ انلَِِّبَّ صىل اهلُل عليه وسلم قَاَل : عنه
َ
َما بَْْيَ بَيِِْت َوِمنََْبِي َروَْضٌة : "أ

 ."نََْبِي لََعَ َحويِْض ِمْن ِريَاِض اجْلَنَِّة، َومِ 

 அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள்: எனது பசாற்பபாழிவு 

மமமை(மிம்பரு)க்கும் எனது இல்லத்திற்கும் 

இமைப்பட்ை பகுதியானது, பசார்க்கத்துப் 
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பூஞ்மசாமலகளில் ஒரு பூஞ்மசாமலயாகும். 

அறிவிப்பவர்: அபூ ஹுமரரா(ரலி) 

(நூல்:புகாாி முஸ்லிம்) 

. இமறத்தூதர் மநசித்த உஹத் மமல 

அமமந்த நகரம் 

ِِب مُحَيٍْد 
َ
، روى ابلخاري ومسلم يف صحيحيهما ِمن َحِديِث أ

ْقبَلْنَا َمَع انلَِِّبِّ صىل اهلُل عليه وسلم ِمْن : "ريض اهلُل عنه قَاَل 
َ
أ

ْفنَا لََعَ الَْمِدينَِة قَاَل  رْشَ
َ
َهَذا َهِذهِ َطابَُة، وَ : َغْزَوةِ َتبُوَك، َحَّتَّ إَِذا أ
بُّهُ  بُّنَا َوُُنِ ُحٌد َجبٌَل ُُيِ

ُ
 "أ

 அபூ ஹுமமத் அப்துர் ரஹ்மான் பின் சஅத் 

(ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் "தபூக்" 

மபாாின்மபாது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களுைன் புறப்பட்மைாம். பிறகு நாங்கள் 

(மபாமர முடித்துக்பகாண்டு மதீனாவிற்கும் 

சிாியாவிற்கும் இமைமய உள்ள) "வாதில் 

குரா" எனும் இைத்திற்கு வந்தமபாது 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “நான் 

விமரந்து மதீனா பசல்லப் மபாகிமறன். 
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எனமவ, உங்களில் விரும்பிய வர் என்னுைன் 

விமரந்து வரலாம். விரும்பி யவர் (இங்மக 

மய) தங்கியிருக்கலாம்” என்று பசான்னார் 

கள். நாங்கள் புறப்பட்டு மதீனாமவ 

பநருங்கியமபாது, இது "தாபா" (தூய நகரம்) 

ஆகும்; இது உஹுத் மமல; இது நம்மம 

மநசிக்கிறது. நாமும் அமத மநசிக்கிமறாம்" 

என்று பசான்னார்கள். அறிவிப்பவர்: 

அபூஉமமத் (ரலி) (நூல்: புகாாி முஸ்லிம்) 

அருள் வளம் பபற்ற வாதில் அகீக் 
பள்ளத்தாக்கு அமமயப் பபற்ற நகரம் 

اِب ريض  اري يف صحيحه ِمن َحِديِث ُعَمرَ روى ابلخ بِن اخلَطَّ
تَاِِّن : "اهلِل صىل اهلُل عليه وسلم َيُقوُل  َسِمْعُت رَُسوَل : اهلُل عنه قَاَل 

َ
أ

، َفَقاَل  : َصلِّ يِف َهَذا الَْواِدي الُْمبَارَِك، َوقُْل : اللَّيْلََة آٍت ِمْن َرِّبِّ
ةٍ   "ُعْمَرةً يِف َحجَّ

"என்னுமைய இமறவனிைத்திலிருந்து வரக் 

கூடிய (வான) வர் இன்றிரவு வந்து ‘இந்த 

அபிவிருத்தி மிக்க பள்ளத்தாக்கில் பதாழுவீ 
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ராக. இன்னும் ஹஜ்ஜுைன் உம்ராமவச் 

மசர்த்து விட்ைதாக பமாழிவீராக!’ எனக் 

கட்ைமளயிட்ைார்” என்று நபி(ஸல்) அவர்கள் 

அகீக் எனும் பள்ளத்தாக்கில் கூறக் 

மகட்மைன். அறிவிப்பவர்: உமர்(ரலி) நூல்: 

புகாாி 

உயர் ரக அஜ்வா மபாீத்தப் பழம் உள்ள 

நகரம் 

روى ابلخاري ومسلم يف صحيحيهما ِمن َحِديِث َسعٍد ريض اهلُل 
َمْن : "اهللِ صىل اهلُل عليه وسلم َيُقوُل  َسِمْعُت رَُسوَل : عنه قَاَل 

ُه يِف   َذلَِك اَْلَْوِم ُسم  َوََل تََصبََّح ُُكَّ يَْوٍم َسبَْع َتَمَراٍت َعْجَوةً، لَْم يَُُضَّ
 "ِسْحرٌ 

தினந்மதாறும் காமலயில் (பவறும் வயிற்றில்) 

ஏழு ‘அஜ்வா’ (ரகப்) மபாீச்சம் பழங்கமளச் 

சாப்பிடுகிறவருக்கு, அந்த நாள் எந்த விஷமும் 

இைரளிக்காது எந்தச் சூனியமும் அவருக்கு 

இமையூறு பசய்யாது என இமறத்தூதர்(ஸல்) 

அவர்கள் கூறினார்கள்  அறிவிப்பவர்: ஸஅத் 

இப்னு அபீ வக்காஸ் (ரலி)  நூல்: புகாாி முஸ்லிம் 
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 தீயவர்கமள பவளிமயற்றும் நகரம் 

بِن  روى ابلخاري ومسلم يف صحيحيهما ِمن َحِديِث َجابِرِ 
عَرابِيًّا بَاَيَع رَُسوَل : اهلِل ريض اهلُل عنهما َعبدِ 

َ
نَّ أ

َ
اهلِل صىل اهلُل  أ

ََت عليه وسلم لََعَ اْلِسََلمِ 
َ
عَراِِبَّ وََعٌك بِالَمِدينَِة، فَأ

َ
َصاَب اَل

َ
، فَأ

عَراِِبُّ إََِل رَُسولِ 
َ
يَا رَُسوَل اهلِل : "اهلِل صىل اهلُل عليه وسلم َفَقاَل  اَل

ََب رَُسوُل اهلِل صىل اهلُل عليه وسلم، ُثمَّ َجاَءهُ َفَقاَل 
َ
قِلِِْن َبيَْعِِت، فَأ

َ
: أ

ََب، ثُ 
َ
قِلِِْن َبيَْعِِت، فَأ

َ
ََب، فََخَرَج : مَّ َجاَءهُ َفَقاَل أ

َ
قِلِِْن َبيَْعِِت فَأ

َ
أ

، َفَقاَل رَُسوُل اهلِل صىل اهلُل عليه وسلم ْعَراِِبُّ
َ
إِنََّما الَْمِدينَُة : اَْل

 .ََكلِْكِْي، َتنِِْف َخبَثََها َويَنَْصُع َطيِّبَُها

 ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் 

கூறியதாவது: 

கிராமவாசி ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) 

அவர்களிைம் (இஸ்லாத்மத ஏற்றுக் பகாள்வ 

தாக)விசுவாசப் பிரமாணம் பசய்தார். (பின்னர்) 

அந்தக் கிராமவாசிக்கு மதீனாவில் கடுமமயான 

காய்ச்சல் ஏற்பட்ைது. ஆகமவ, அவர் நபி (ஸல்) 

அவர்களிைம் வந்து, “முஹம்மமத! என் விசுவாசப் 

பிரமாணத்தி லிருந்து என்மன 

விடுவித்துவிடுங்கள்" என்று பசான்னார். 
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அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (அமத 

ஏற்க) மறுத்துவிட்ைார்கள். பின்னர் (மீண்டும்) 

வந்து, “என் விசுவாசப் பிரமாணத்திலிருந்து 

என்மன நீக்கிவிடுங்கள்” என்றார். அப்மபாதும் 

நபி (ஸல்) அவர்கள் மறுத்து விட்ைார்கள். பிறகு 

(மீண்டும்) வந்து, “என் விசுவாசப் பிரமாணத்தி 

லிருந்து என்மன நீக்கிவிடுங்கள்" என்றார். 

அப்மபாதும் நபி (ஸல்) அவர்கள் மறுத்து 

விைமவ, அந்தக் கிராமவாசி (மதீனாவிலிருந்து) 

பவளிமயறினார். அப்மபாது அல்லாஹ்வின் 

தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “மதீனா, (பகால்லனின்) 

உமல மபான்றமத ஆகும். அது தன்னிலுள்ள 

தீயவர்கமள பவளிமயற்றிவிடும், அதிலுள்ள 

நல்லவர்கள் தூய்மமயாவார்கள்” என்று 

பசான்னார்கள். அறிவிப்பவர்: ஜாபிர் இப்னு 

அப்துல்லாஹ் (ரலி) (நூல்: புகாாி முஸ்லிம் 

மதீனா வாசிகமள மகடு விமளவிக்க 

நிமனப்பவர்கமள அழித்து விடும் நகரம் 
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ِِب  ما ِمن َحِديِث َسعدِ روى ابلخاري ومسلم يف صحيحيه، 
َ
بِن أ

نَّ انلَِِّبَّ صىل اهلُل عليه وسلم قَاَل : َوقَّاٍص ريض اهلُل عنه
َ
َمْن : "أ

َذابَُه اهلُل َكَما يَُذوُب الِْملُْح يِف الَْماءِ 
َ
ْهَل الَْمِدينََة بُِسوٍء، أ

َ
َراَد أ

َ
 "أ

மதீனாவாசிகளுக்குக் மகடு நிமனப்பவமன, 

நீாில் உப்பு கமரவமதப் மபான்று அல்லாஹ், 

கமரந்து மபாகச் பசய்து விடுவான்  என 

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் 

கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்: சஅத் பின் 

அபீவக்காஸ் (ரலி) (நூல்: புகாாி முஸ்லிம் 

َذابَهُ : "ويف رواية ملسلم
َ
ْهَل الَْمِدينَِة بُِسوٍء، إَِلَّ أ

َ
َحٌد أ

َ
اهلُل  َوََل يُِريُد أ

ْو َذوَْب الِْملِْح يِف الَْماءِ يِف انلَّ 
َ
 اِر َذوَْب الرََّصاِص، أ

 "மதீனாவாசிகளுக்குத் தீங்கிமழக்க எவமரனும் 

விரும்பினால் “பநருப்பில் ஈயம் கமரவமதப் 

மபான்று” அல்லது “தண்ணீாில் உப்பு 

கமரவமதப் மபான்று” அவமர அல்லாஹ் 

கமரத்துவிடுவான்” என்று (அல்லாஹ்வின் தூதர் 

(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் (நூல்: முஸ்லிம்)  
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ائِِب .  ٍد ريض  روى اْلمام أمحد يف مسنده ِمن َحِديِث السَّ بِن َخَلَّ
نَّ انلَِِّبَّ صىل اهلُل عليه وسلم قَاَل : اهلُل عنه

َ
ْهَل : "أ

َ
َخاَف أ

َ
َمْن أ

َخافَُه اهلُل، وََعلَيِْه لَْعنَُة اهلِل َوالَْمََلئَِكِة وَ 
َ
انلَّاِس الَْمِدينَِة ُظلًْما أ

فًا َوََل َعْدًَل  ْْجَِعَْي، ََل َيْقبَُل اهلُل ِمنُْه يَْوَم الِْقيَاَمِة ََصْ
َ
 أ

எவர் மதீனா வாசிகமள அனியாயமாக 

அச்சுருத்துகிறாமரா அவமர அல்லாஹ்வும் 

அச்சுருத்துவான். அவர் மீது அல்லாஹ்வினதும் 

மலக்குகளினதும் மக்கள் அமனவாினதும் சாபம் 

உண்ைாகும். மறுமமயில் அவாிைமிருந்து எந்த 

நியாயத்மதயும் ஏற்கமாட்ைான். என நபி(ஸல்) 

அவர்கள் கூறினார்கள் 

அறிவிப்பவர் : ஸாஇப் இப்னு கல்லாத் (ரலி) 

நூல்: அஹ்மத் 

 

உங்கள் கருத்துக்கமள அறிவிக்க; 

tamil@muslimhouse.com 
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