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ஆஇஷா (ரழியல்லாஹு அன்ஹா) மீது
படுதூறு கட்டுதல்
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ஷெய்க் சாலிஹ் அல் முனஜ்ஜித்

தமிழாக்கம்
அப்துல் ஜப்பார் முஹம்மத் மக்தூம்
ககள்வி:
ஆஇஷா (ரழி யல்லாஹு அன்ஹா) அவர்கள் மீது படுதூறு
கட்டுதல் ததாடர்ப்பில் இஸ்லாம் என்ன த ால்கிறது?
பதில்:
ஆஇஷா (ரழி யல்லாஹு அன்ஹா) அவர்கக ா, அவர்கள்
அல்லாத முஃமின்க ின் தாய்மார்க ான இறறத் தூதர்
முஹம்மத் (ஸல் லல்லாஹு அறல ஹி வ ஸல்லம்)
அவர்க ின் மறனவிமார்கள் யாராக இருந்தாலும்,
அறனவரும் தபாதுவாக நபித் கதாழர்க ாககவ கருதப்

படுகின்றனர். நபித் கதாழர்கள் ததாடர்ப்பில் வந்துள்
த ய்திகள் அறனத்தும் இவர்களுக்கும் தபாருந்தும்.
நபித் கதாழர்கள் ததாடர்ப்பில் வந்துள்
ஒன்று பின்வருமாறு அறமந்துள் து.

த ய்திக ில்
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"என் கதாழர்க ில் யாறரயும் ஏ ாதீர்கள். உங்க ில்
ஒருவர் உஹுத் மறலய வு தங்கத்றத (தர்மமாகச்)
த லவிட்டாலும் என் கதாழர்கள் (இறற வழியில்)
த லவிட்டதின் நன்றமக ில் இரு றகய வு, அல்லது
அதில் பாதிய றவக் கூட நீங்கள் எட்ட முடியாது" என்று
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல் லல்லாஹு அறலஹி வ
ஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள். (அறிவிப்பவர்: அபூ யீத்
அல் குத்ாீ (ரழி யல்லாஹு அன்ஹு), ஆதாரம்: புகாாி)
ஆஇஷா (ரழி யல்லாஹு அன்ஹா) அவர்கற
அல்லாஹ்கவ சூராஹ் அந் நூாில் (24 வது அத்தியாயம்)
தூய்றமப்படுத்தி இருக்கும் கபாது அவர்கள் மீது
எவனாவது படுதூறு கட்டினால் “அவன் இறற
நிராகாிப்பா னும்,
தபாய்க்காரனுமாவான்”
என்று
இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் அறனவரும் ஏககாபித்து முடிவு
கூறியுள் னர்.

ََسمعتَمالكَبنَأنس:وقدَساقَاإلمامَابنَحزمَبسندهَإىلَهشامَبنَعمارَقال
ََلمَيقتلَيف:ََقيلَهل،ََمنَسبَأباَبكرَوعمرَجدلَومنَسبَاعئشةَقتل:يقول

َ(َيعظكم اهلل:ََألنَاهللَتعاىلَيقولَيفَاعئشةَرِضَاهللَعنها:َاعئشةَ؟َقال
( أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنني
அபூ பக்ர் மற்றும் உமர் (ரழியல்லாஹு அன்ஹுமா)
கபான்கறார் மீது பழி சுமத்தியவன் கற யடி மூலம்
தண்டிக்கப் படுவான். ஆனால் ஆஇஷா (ரழி யல்லாஹு
அன்ஹா) அவர்கள் மீது பழி சுமத்தியவனுக்கு மரண
தண்டறன வழங்கப் பட கவண்டும் என மாலிக் இப்னு
அனஸ் (ரழி யல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் கூறியறத
தான் ககட்டதாக ஹிஷாம் இப்னு அம்மார் என்பவர்
கூறுகிறார்.
அப்கபாது மாலிக் இப்னு அனஸ் (ரழி யல்லாஹு அன்ஹு)
அவர்க ிடம் “ஏன் ஆஇஷா (ரழி யல்லாஹு அன்ஹா)
அவர்கள் மீது பழி சுமத்தியவனுக்கு மரண தண்டறன
வழங்கப் பட கவண்டும்?” என ககட்கப் பட்டது. அதற்கு
அவர் “ஏதனனில் ஆஇஷா (ரழி யல்லாஹு அன்ஹா)
அவர்கள் மீது பழி சுமத்துவது ததாடர்ப்பில் இறறவன்
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“நீங்கள் (திடமாக) முஃமின்க ாகயிருப்பின் நீங்கள் இது
கபான்ற (பழி சுமத்துவ)தின் பால் மீ லாகாது என்று
அல்லாஹ் உங்களுக்கு கபாதிக்கிறான். (அல் குர்ஆன்

24:17 ) எச் ாிக்றக த ய்துள் ான்” என மாலிக் இப்னு
அனஸ் (ரழி யல்லாஹு அன்ஹு) பதில ித்தார்கள் என்ற
இப்னு ஹிஸ்ம் அறிவிக்கும் த ய்திறய இமாம் அஹ்மத்
குறிப்பிட்டுள் ார்.
.قالَمالكَفمنَرماهاَفقدَخالفَالقرآنَومنَخالفَالقرآنَقتل

எவன் ஆஇஷா (ரழி யல்லாஹு அன்ஹா) மீது படுதூறு
கட்டுகிறாகனா அவன் அல் குர்ஆனுக்கு முரண்பட்டு
விடுகிறான். அவ்வாறு அல் குர்ஆனுக்கு முரணாக த யல்
படுகின்றவனுக்கு மரண தண்டறன வழங்கப் பட
கவண்டும் என இமாம் மாலிக் கூறுகின்றார்.

ََقولَمالكَههناَصحيحَويهَردةَتامةَوتكذيبَهللَتعاىلَيف:َقالَابنَحزم
. َبرباءتها

قطعه

இவாின் கூற்றின் ததாடர்ப்பில் கருத்து ததாிவித்துள்
இமாம் இப்னு “ஹஸ்ம்”, அறிஞர் மாலிகின் இந்த கூற்று
மிகவும் தபாருத்தமானது, ஏதனனில்
ஆஇஷா (ரழி
யல்லாஹு அன்ஹா) அவர்கற
இறறவன் தூய்றம
படுத்தி உள்
நிறலயில், இவ்வாறு அவர் மீது பழி
சுமத்துவது மார்கத்தில் இருந்து முழுறமயாக தவ ி கயற்றி
(ாித்தத் ஆகி) விடும். இறறவனின் கூற்றற முழுறமயாக
மறுக்கும் த யற்பாடுமாகும் என குறிப்பிட்டுள் ார்.

ََ(َألنَأهلَاإلفكَرمواَاعئشةَاملطهرةَبالفاحشة:َقالَأبوَبكرَابنَالعريب
َفربأهاَاهللَفلكَمنَسبهاَبماَبرأهاَاهللَمنهَفهوَمكذبَهللَومنَكذبَاهللَفهو
) .اكفرَفهذاَطريقَمالكَويهَسبيلَالحئةَألهلَابلصائر
தபாய்யர்கள் பத்தினியான ஆஇஷா (ரழியல்லாஹு
அன்ஹா) மீது மிகவும் தகாடூர குற்றமான விபச் ாரத்தில்
ஈடுபட்டதாக குற்றம் சுமத்தினர். ஆனால் இறறவன்
அவர்கற பாிசுத்தப் படுத்தினான். எவன் ஆஇஷா (ரழி
யல்லாஹு அன்ஹா) அவர்கற
இறறவன் பாிசுத்த
படுத்திய நிறலயிலும் பழி சுமத்துகிறாகனா அவன்
இறறவறன மறுத்தவனாக (காஃபிராக) மாறி விடுகிறான்.
இதுகவ அறிஞர் மாலிக்கின் கருத்து மாத்திரமின்றி புத்தி
ஜீவிக ின் ககாட்பாடும் ஆகும் என அறிஞர் அபூ பக்ர்
இப்னுல் அரபி ததாிவிக்கின்றார்.

ََ(َمنَقذفَاعئشةَبماَبرأهاَاهللَمنهَكفرَبالَخالف:َقالَالقاِضَأبوَيعَّل
وقدَحىكَاإلمجاعَىلعَهذاَغريَواحدَورصحَغريَواحدَمنَاألئمةَبهذاَاحلكم
).

எவன் இறறவன் பாிசுத்தப் படுத்திய குற்றச் த யறலக்
தகாண்டு ஆஇஷா (ரழி யல்லாஹு அன்ஹா) அவர்கள்
மீது பழி சுமத்துகிறாகனா, அவன் இறறவறன மறுத்த
வனாக (காஃபிராக) மாறி விடுகிறான் என்பதில்
அறிஞர்க ிடம் முரண்பாடு கிறடயாது. பல அறிஞர்கள்

இந்த கருத்றத ஒருமித்து (இஜ்மாஃ) வாக கூறியுள் னர்
என அல் காதி அபூ யஃலா குறிப்பிடுகிறார்.

ََ(ومنَرىمَاعئشةَرِضَاهللَعنهاَبماَبرأهاَاهللَمنهَفقد:وقالَابنَأِبَموىس
) . مرقَمنَادلينَولمَينعقدَهلَنكاحَىلعَمسلمة

எவன் இறறவன் பாிசுத்தப் படுத்திய குற்றச் த யறலக்
தகாண்டு ஆஇஷா (ரழி யல்லாஹு அன்ஹா) அவர்கள்
மீது பழி சுமத்துகிறாகனா, அவன் இஸ்லாத்தில் இருந்து
தவ ிகய த ன்று விடுகிறான். அவன் முஸ்லிமான ஒரு
தபண்றண திருமணம் த ய்யவும் அனுமதி வழங்கப் பட
மாட்டாது என அறிஞர் இப்னு அபி மூஸா குறிப்பிடுகிறார்.

ََ(َومنَالسنةَالرتِضَعنَأزواجَرسولَاهللَصَّلَاهللَعليه:َوقالَابنَقدامة
ََأفضلهنَخدجيةَبنت،َوسلمَأمهاتَاملؤمننيَاملطهراتَاملربآتَمنَلكَسوء
َخويدلَواعئشةَالصديقةَبنتَالصديقَاليتَبرأهاَاهللَيفَكتابهَزوجَانلِبَصَّل
َاهللَعليهَوسلمَيفَادلنياَواآلخرةَفمنَقذفهاَبماَبرأهاَاهللَمنهَفقدَكفرَباهلل
) .العظيم

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல் லல்லாஹு அறலஹி வ
ஸல்லம்) அவர்க ின் மறனவிமார்கள் அறனவருக்கா
கவும் இறறவனனின் திருப்திறயயும், தபாருத்தத்றதயும்
கவண்டி பிரார்த்திப்பது சுன்னத்தாகும். அவர்கள்

முஃமீன்க ின் தாய்மார்கள். அறனத்து தீங்குக ில்
இருந்தும் தூய்றம படுத்தப் பட்டவர்கள். அவர்கள் மிகவும்
ிறந்தவர்கள் கதீஜா பின்த் குறவலித் மற்றும் ஆஇஷா (ரழி
யல்லாஹு அன்ஹு மா) ஆகிகயார் ஆவர்.
நபி (ஸல் லல்லாஹு அறலஹி வ ஸல்லம்) அவர்க ின்
மறனவியான ஆஇஷா (ரழி யல்லாஹு அன்ஹா)
அவர்கற
இறறவன் அவனது கவதத்தின் மூலம்
இம்றமயிலும் மறுறமயிலும் பாிசுத்தப் படுத்தி விட்டான்.
அவர்கள் மீது யார் இறறவன் பாிசுத்தப் படுத்திய
தீறமறய தகாண்கட படுதூறு கட்டுகிறாகனா அவன்
மகத்துவமிக்க அல்லாஹ்றவ நிராகாித்தவனாக ஆகி
விடுவான் என அறிஞர் இப்னு குதாமா குறிப்பிட்டுள் ார்.

ََ(َبراءةَاعئشةَرِضَاهللَعنهاَمنَاإلفكَويه:وقالَاإلمامَانلوويَرمحهَاهلل
َبراءةَقطعيةَبنصَالقرآنَالعزيزَفلوَتشككَفيهاَإنسانَوالعياذَباهللَصار
).اكفراَمرتداَبإمجاعَاملسلمني
ஆஇஷா (ரழி யல்லாஹு அன்ஹா) அவர்கள் இறற
கவதத்தின் மூலம் உறுதியாககவ பாிசுத்தப் படுத்தப் பட்டு
விட்டார்கள். இதன் பிறகும் எந்த ஒரு மனிதனாவது இது
ததாடர்ப்பில் ந்கதகம் தகாண்டால் (அல்லாஹ் நம்
அறனவறரயும் பாதுகாப்பானாக) முஸ்லிம் அறிஞர்க ின்
ஏககாபித்த
முடிவின்
படி
அவன்
இறறவறன

மறுத்தவனாக (காஃபிராக) மாறிவிடு கிறான் என இமாம்
நவவி குறிப்பிடுகிறார்.
) . َ(واتفقتَاألمةَىلعَكفرَقاذفها:َوقالَابنَالقيمَرمحهَاهلل

ஆஇஷா (ரழி யல்லாஹு அன்ஹா) அவர்கள் மீது படுதூறு
கட்டுபவன் இறறவறன மறுத்தவனாக (காஃபிராக) மாறி
விடுவான் என்பறத அறிஞர்கள் அறனவரும் ஏககாபித்து
கூறியுள் னர் என அறிஞர் இப்னுல் றகயும் கூறுகிறார்.

ََ(َأمجعَالعلماءَرمحهمَاهللَقاطبةَىلعَأنَمن:َوقالَاحلافظَابنَكثريَيفَتفسريه
َسبهاَبعدَهذاَورماهاَبهَبعدَهذاَاذليَذكرَيفَهذهَاآليةَفإنهَاكفرَألنهَمعاند
) .للقرآن
இவ்வாறு இறறவன் தனது அருள் மறறயில் தூய்றம
படுத்திய பிறகும் ஆஇஷா (ரழி யல்லாஹு அன்ஹா)
அவர்கள் மீது படுதூறு கட்டுபவன் இறறவறன
மறுத்தவனாக (காஃபிராக) மாறிவிடுவான் என்பதில்
அறிஞர்கள்
அறனவரும்
ஏககாபித்த
கருத்றத
தகாண்டுள் னர் என இமாம் இப்னு கதீர் அவர்கள்
தங்க து தஃப் ீாில் குறிப்பிட்டுள் ார்.

ََ(َمنَقذفهاَفقدَكفرَتلرصيحَالقرآنَالكريم:َوقالَبدرَادلينَالزركيش
) .برباءتها

இறறவன் தனது அருள் மறறயில் மிகத்தத ிவாககவ
ஆஇஷா (ரழி யல்லாஹு அன்ஹா) அவர்கற தூய்றம
படுத்தி உள் தால் அவர்கள் மீது படுதூறு கட்டுபவன்
இறறவறன மறுத்தவனாக (காஃபிராக) மாறிவிடுவான்
என பத்ருத் தீன் அல் ஸரகஸி கூறுகிறார்.
கமற்கண்ட கூற்றுக்கான இஸ்லாமிய அறிஞர்க ின்
ஆதாரங்கள்:
ஆஇஷா (ரழி யல்லாஹு அன்ஹா) அவர்கள் மீது படுதூறு
கட்டுபவன் இறறவறன மறுத்தவனாக (காஃபிராக)
மாறிவிடுவான் என்ற கருத்றத இஸ்லாமிய அறிஞர்கள்
பல்கவறு ஆதாரங்கற
அடிப்பறடயாக தகாண்கட
அறமத்துள் னர். அவற்றில் பின் வருவனவும் அடங்கும்:
1. அந் நூர் எனும் சூராவில் ஆஇஷா (ரழி யல்லாஹு
அன்ஹா) அவர்கள் ம்பந்தப் பட்ட குற்றச் த யலில்
இருந்து மிகத் தத ிவாக தூய்றம படுத்தப்
பட்டுள் றம. அல்லாஹ் அவர்கற
தூய்றம
படுத்திய பின்பும் அவர்கள் மீது ந்கதகம் தகாள்வது
அல்லாஹ்வின் கூற்றற மறுப்பதும் நம்பிக்றகக்
தகாள் ாறமயுயாகும்.
இவ்வாறு
ஒருவன்
அல்லாஹ்றவ தபாய்ப்பித்தால் அல்லது மறுத்தால்

எந்த
ந்கதகமும் இன்றி அவன் (காஃபிராக)
இறறவறன நிராகாித்தவனாக மாறிவிடுவான்.
2. “அஹ்லுல் றபத்” எனப் படும் இறறத் தூதர்
முஹம்மத் (ஸல் லல்லாஹு அறலஹி வ ஸல்லம்)
அவர்க ின் குடும்பத்தார் மீது தபாய் பழி
சுமத்துவதன்
மூலம்
அவர்கள்
கநாவிறன
அறடகிறார்கள். இறறத் தூதறர (ஸல் லல்லாஹு
அறலஹி வ ஸல்லம்) கநாவிறன த ய்தல்
அறிஞர்க ின் ஏககாபித்த முடிவின் படி எந்த
ந்கதகமும் இன்றி இறற நிராகாிப்றப (குஃப்றர)
ஏற்படுத்தும் த யலாக கருதப்படும். கமற்படி இறறத்
தூதாின் மறனவி ஆஇஷா (ரழி யல்லாஹு அன்ஹா)
அவர்கள் மீது தபாய் பழி சுமத்தப் பட்ட ம்பவத்தின்
மூலம் அவர்கள் கநாவிறன அறடந்தார்கள்
என்பதற்கு பின்வரும் புகாாி மற்றும் முஸ்லிம்
கிரந்தங்க ில் வந்துள்
நீண்ட த ய்தியின் ஒரு
பகுதி ஆதாரமாக உள் து.
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இறறத் தூதர் (ஸல் லல்லாஹு அறல ஹி வஸல்லம்)
அவர்கள் (மிம்பாில் ஏறி) நின்று, அப்துல்லாஹ் இப்னு

உறப இப்னி லூறல தண்டிப்பதற்கு (தமக்கு) உதவும்படி
(தம் கதாழர்க ிடம்) ககாாினார்கள். இறறத்தூதர் (ஸல்
லல்லாஹு அறல ஹி வஸல்லம்) அவர்கள், ‘என் வீட்டார்
விஷயத்தில்
(வதந்தி
கி ப்பி)
எனக்கு
மன
கவதறனய ித்த ஒரு மனிதறன தண்டித்திட எனக்கு
உதவி புாிபவர் யார்? அல்லாஹ் வின் மீது ஆறணயாக
ஏன் குடும்பத்தார் விடயத்தில் நல்லறத தவிர கவறு
எதறனயும் நான் அறிந்ததில்றல” என்று கூறினார்கள்.
(புகாாி, முஸ்லிம்)
இறற தூதர் (ஸல் லல்லாஹு அறலஹி வ ஸல்லம்)
அவர்கள் குறித்த ம்பவத்தின் மூலம் மன கவதறன
அறடந்தார்கள் என்பதற்கு கமற்படி த ய்தி மிகத்
தத ிவான ஆதாரமாகும்.

ُ َُ َ َُ ُ ُ ُ ه
َودوا لِمثْلِهِ َأب َ ًدا إن ُكنتُم ُّم ْؤمِن ِني
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ِ
ِ

நீங்கள் (திடமாக) முஃமின்க ாக இருப்பின் நீங்கள் இது
கபான்ற (பழி சுமத்துவ) தின் பால் மீ லாகாது என்று
அல்லாஹ் உங்களுக்கு கபாதிக்கிறான். என்ற அல் குர்
ஆன் வ னத்துக்கு விாிவுறர த ய்யும் கபாது இமாம்
குர்துபி அவர்கள் “இது ஆஇஷா (ரழி யல்லாஹு அன்ஹா)
அவர்கள் விவகாரத்திலாகும். ஏதனனில் இதன் மூலம்
இறறத் தூதர் (ஸல் லல்லாஹு அறலஹி வ ஸல்லம்)
அவர்கள் மன கவதறன அறடகிறார்கள். இவ்வாறு பழி
சுமத்துவத்தின் மூலம் ஒருவன் காஃபிராகி விடுகிறான் என
குறிப்பிட்டுள் ார்கள்.

3. அகத கவறல ஆஇஷா (ரழி யல்லாஹு அன்ஹா)
அவர்கள் மீது தபாய் பழி சுமத்துவது இறறத் தூதர்
முஹம்மத் (ஸல் லல்லாஹு அறலஹி வ ஸல்லம்)
அவர்கள் மீது தபாய் பழி சுமத்துவது கபான்றாகும்.
ஏதனனில் இறறவன் தனது அருள் மறறயில் பின்
வருமாறு குறிப்பிடுகிறான்.
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4. தகட்ட தபண்கள் தகட்ட ஆண்களுக்கும் தகட்ட
ஆண்கள் தகட்ட தபண்களுக்கும் இன்னும், நல்ல
தூய்றமயுறடய தபண்கள், நல்ல தூய்றமயான
ஆண்களுக்கும் நல்ல தூய்றமயான ஆண்கள் நல்ல
தூய்றமயான தபண்களுக்கும் (தகுதியானவர்கள்.)
அவர்கள்
கூறுவறத
விட்டும்
இவர்கக
தூய்றமயானவர்கள். இவர்களுக்கு மன்னிப்பும்,
கண்ணியமான உணவுமுண்டு. (அல் குர் ஆன்
24:26 )
5. ஆஇஷா (ரழி யல்லாஹு அன்ஹா) அவர்கள்
தூய்றமயான தபண்மணியாக இருந்தறமயினால்
இறறவன் அவர்கற தனது தூதாின் மறனவியாக
ததாிவு த ய்துள் ான். ஏதனனில் இறறத் தூதர்
(ஸல் லல்லாஹு அறலஹி வ ஸல்லம்) அவர்கள்
எல்லா மனிதர்கற விடவும் மிகத் மிகத் தூய்றம
யானவர்கள். ஆஇஷா (ரழி யல்லாஹு அன்ஹா)

அவர்கள் தீய தபண்ணாக இருந்திருந்தால் எந்த
வறகயிலும் அவர்க ின் மறனவியாக இருப்பதற்கு
தகுதி தபற மாற்றார்கள் என இமாம் இப்னு கதீர்
குறிப்பிட்டுள் ார்.
6. இது எல்லாவற்றற விடவும் இறறத் தூதர் (ஸல்
லல்லாஹு அறலஹி வ ஸல்லம்) அவர்களுக்கு
மனிதர்க ிகலகய மிகவும் கந த்திற்கும் பா த்திற்
கும் உாியவர்க ாக ஆஇஷா (ரழி யல்லாஹு
அன்ஹா) அவர்கள் இருந்துள் ார்கள். இதறனகய
பின்வரும் ஹதீஸ் தத ிவு படுத்துகிறது.

اللهُ عَلَْيهِ وَسَلَّمَ عَلَى
َّ اللهِ صَلَّى
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َّ َجَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ قَالَ قُ ْلتُ يَا رَسُول
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7. அம்ரு இப்னுல் ஆஸ் (ரழி யல்லாஹு அன்ஹு)
அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்.
நான் இறறத் தூதர் (ஸல் லல்லாஹு அறலஹி வ
ஸல்லம்) அவர்க ிடம் வந்து மனிதர்க ிகலகய
உங்களுக்கு மிகவும் விருப்பமானவர் யார்? என
வினவிகனன். அதற்கு அவர்கள் ஆஇஷா என
பதில ித்தார்கள். அதற்கு நான் ஆண்க ில் யார் என
வினவிகனன். அதற்கு அவர்கள் அவாின் தந்றத

(அபூ பக்ர்) என பதில ித்தார்கள். பிறகு யார் என
ககட்கடன்.
அதற்கு
அவர்கள்
உமர்
என
பதில ித்தார்கள். இவ்வாகற பலாின் தபயறர
குறிப்பிட்டார்கள்.
8. எனகவ யார் அல்லாஹ்வின் தூதாின் பா த்திற்
குாியவறர தவறுத்து பழி சுமத்துகிராகனா அவன்
இம்றமயிலும் மறுறமயில் அல்லாஹ்வின் தூதாின்
ககாபத்திற்கு ஆ ாகி விடுவான் என்பது உறுதி.
அல்லாஹ்கவ நன்கறிந்தவன்.
ஆஇஷா (ரழியல்லாஹு அன்ஹா) அவர்கள் ததாடர்ப்பில்
இறக்கப் பட்ட இறற வ னங்கள்
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ِ
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ٌ َع َذ
ٌ اب َع ِظ
يم
எவர்கள் பழி சுமத்தினார்கக ா, நிச் யமாக அவர்களும்
உங்க ில் ஒரு கூட்டத்தினகர! ஆனால் அது உங்களுக்குத்
தீங்கு என்று நீங்கள் எண்ண கவண்டாம். அது உங்களுக்கு
நன்றமயாகும்.
(பழி
சுமத்தியவர்கள்)
ஒவ்தவாரு
மனிதனுக்கும் அவன் ம்பாதித்த பாவம் (அதற்கு ஒப்ப
தண்டறன)
இருக்கிறது,
கமலும்,
அ(ப்பழி
சுமத்திய)வர்க ில் தபரும் பங்தகடுத்துக் தகாண்ட

வனுக்குக் கடினமான கவதறனயுண்டு. (அல் குர்ஆன்
24:11 )

َ ْ ُ َ ُ َ ْ ُْ َ َ ُ ْ ُْ ه َْ ْ َ ُْ ُ ُ َ ه
ٌ ْ ْيا َوقَالُوا َه ٰ َذا إف
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ِ لوَل إِذ س ِمعتموه ظن المؤمِنون والمؤمِنات بِأنف
ِ
ٌ ُّمب
ني
ِ

முஃமினான ஆண்களும், முஃமினான தபண்களுமாகிய
நீங்கள் - இதறனக் ககள்வியுற்ற கபாது, தங்கற ப்
(கபான்ற முஃமினானவர்கற ப்) பற்றி நல்தலண்ணங்
தகாண்டு, “இது பகிரங்கமான வீண் பழிகயயாகும்” என்று
கூறியிருக்க கவண்டாமா? (அல் குர்ஆன் 24;12)

َ ه
َُْ َْ ْ َ َ َ َ ُ َََْ َْ َ ُ َ َْه
َ ٰ َ ُ َ ِ َ َ ُّ
ِ لوَل جاءوا عليهِ بِأربعةِ شهداءۖ فإِذ لم يأتوا بِالشهداء فأولئِك عِند اهلل
َْ ُ
َ
ه ُم الَكذِبُون

அ (ப்பழி சுமத்திய) வர்கள் அதற்கு நான்கு ாட் ிகற க்
தகாண்டு வர கவண்டாமா, எனகவ அவர்கள் ாட் ிகற க்
தகாண்டு
வரவில்றலதயனில்,
அவர்கள்
தாம்
அல்லாஹ்விடத்தில் தபாய்யர்க ாக இருக்கி றார்கள். (அல்
குர்ஆன் 24;13)
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இன்னும், உங்கள் மீது இம்றமயிலும், மறுறமயிலும்
அல்லாஹ்வின் அருளும், அவனுறடய ரஹ்மத்தும்
இல்லாதிருந்தால், நீங்கள் இச் ர்ச்ற யில் ஈடுபட்டிருந்த
றமக்காக கடினமான கவதறன நிச் யமாக உங்கற த்
தீண்டியிருக்கும். (அல் குர்ஆன் 24;14)

َْ َ ُ ََُ ْ ُ َ َْ َُْ ْ ََه
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يم
وَتسبونه هيِنا وهو عِند

இப் பழிறய (ஒருவாிடமிருந்து ஒருவராக) உங்கள்
நாவுக ால் எடுத்து(ச் த ால்லி)க் தகாண்டு, உங்களுக்குத்
(திட்டமாக) அறிவில்லாத ஒன்றறப் பற்றி உங்கள்
வாய்க ால் கூறித் திாிகின்றீர்கள்; இன்னும் இறத நீங்கள்
இகல ானதாகவும் எண்ணி விட்டீர்கள். ஆனால் அது
அல்லாஹ்விடத்தில் மிகப் தபாிய (பாவமான)தாக
இருக்கும் . (அல் குர்ஆன் 24;15)
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இன்னும் இறத நீங்கள் த வி கயற்ற கபாது, “இறதப்
பற்றி நாம் கபசுவது நமக்கு (த் தகுதி) இல்றல;
(நாயகன!)நீகய தூயவன், இது தபரும் பழியாகும்” என்று
நீங்கள் கூறியிருக்கலாகாதா? . (அல் குர்ஆன் 24:16)
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يعِظكم اهلل أن تع
ِ
ِ

நீங்கள் (திடமாக) முஃமின்க ாக யிருப்பின் நீங்கள் இது
கபான்ற (பழி சுமத்துவ) தின் பால் மீ லாகாது என்று
அல்லாஹ் உங்களுக்கு கபாதிக்கிறான். . (அல் குர்ஆன்
24:17)
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இன்னும், அல்லாஹ் (தன்) வ னங்கற
உங்களுக்கு
(நன்கு விவாித்துக் கூறுகிறான்; கமலும் அல்லாஹ்
(யாவும்)அறிந்தவன்; விகவகமிக்ககான். (அல் குர்ஆன்
24:18)

َ ٌ َ َ ْ َُ ُ َ َ ه
ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ ُ َ ه ه
ٌ
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ادلنيا واْلخِرة ِۖ واهلل يعلم وأنتم َل تعلمون

எவர்கள் ஈமான் தகாண்டுள்க ாாிறடகய இத்தறகய
மானக்ககடான விஷயங்கள் பரவ கவண்டுதமனப்
பிாியப்படுகிறார்கக ா,
அவர்களுக்கு
நிச் யமாக
இம்றமயிலும் மறுறமயிலும் கநாவிறன த ய்யும்
கவதறனயுண்டு; அல்லாஹ் (யாவற்றறயும்) அறிகிறான்.
நீங்கள் அறியமாட்டீர்கள். . (அல் குர்ஆன் 24:19)
கமற்படி ம்பவம் ததாடர்ப்பில் வந்துள்
ஆயிஷா (ரலி) அறிவித்தார்.

நபி தமாழி

இறறத்தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு பயணம் புறப்பட
விரும்பினால் தம் மறனவிமார்க ிறடகய (எவறரப்
பயணத்தில் தம்முடன் அறழத்துச் த ல்வது எனத்
தீர்மானித்திட)
ீட்டுக்
குலுக்கிப்
கபாடுவார்கள்.
அவர்க ில் எவருறடய (தபயருள் ) ீட்டு வருகிறகதா
அவறரத் தம்முடன் அறழத்துக் தகாண்டு பயணம்
புறப்படுவார்கள். இவ்வாகற, அவர்கள் த ய்த ஒரு புனிதப்
கபாாின்கபாது (பயணத்தில் உடன் அறழத்துச் த ல்ல)
எங்களுக்கிறடகய
ீட்டுக் குலுக்கிப் கபாட்டார்கள்.
என்னுறடய (தபயருள் ) ீட்டு வந்தது. எனகவ, நான்
அவர்களுடன் (பயணம்) புறப்பட்டுச் த ன்கறன். இது
(தபண்கள் பர்தா முறறறயக் கறடப்பிடிக்க கவண்டும்
எனும்) ஹிஜாபின்
ட்டம் அரு ப் பட்ட பிறகு
நடந்ததாகும். நான் ஓர் ஒட்டகச் ிவிறகயில் றவத்துச்
சுமந்து த ல்லப்படுகவன். நான் அதில் இருக்கும்
நிறலயிகலகய கீகழ இறக்கி றவக்கப்படுகவன். நபி (ஸல்)
அவர்கள் அந்தப் கபார் முடிந்து புறப்பட்டகபாது நாங்கள்
மதீனாறவ தநருங்கிய கவற யில் இரவு கநரத்தில்
(ஓாிடத்தில்) தங்கும்படி அறிவித்தார்கள்.
நான் ( ிவிறகயிலிருந்து) எழுந்து (மலஜலம் கழிப்பதற்காக
மறறவிடம் கதடி) பறடறயக் கடந்து த ன்கறன். என்
(மலஜலத்) கதறவறய நான் முடித்த கபாது முகாமிட்டிருந்த
இடத்றத கநாக்கிச் த ன்கறன். அப்கபாது என் தநஞ்ற
நான் ததாட்டுப் பார்த்த கபாது, (என் கழுத்திலிருந்த) யமன்
நாட்டு முத்து மாறல தயான்று அறுந்து (விழுந்து)

விட்டிருந்தது. எனகவ, நான் திரும்பிச் த ன்று என்
மாறலறயத்
கதடலாகனன்;
அறதத்
கதடிக்
தகாண்டிருந்தது (நான்
ீக்கிரம் திரும்பிச் த ன்று
பறடயினருடன்
க ரவிடாமல்)
என்றனத்
தாமதப்படுத்திவிட்டது. எனகவ, என்றன எடுத்துச் த ன்று
ஒட்டகத்தில் றவப்பவர்கள், என் ிவிறகக்குள் நான்
இருப்பதாக எண்ணிக் தகாண்டு அறதச் சுமந்து த ன்று,
நான் வழக்கமாக வாாி த ய்கிற என் ஒட்டகத்தின் மீது
றவத்துக் கட்டிவிட்டனர். அந்தக் கால கட்டத்தில்
தபண்கள் பருமனாக இன்றி தமலிந்த வர்க ாக
இருந்தனர். அவர்களுக்கு றத கபாட்டிருக்க வில்றல.
ிறித வு உணகவ அவர்கள் உண்பார்கள். எனகவ,
ிவிறகறயத் தூக்கியகபாது அதன் (இகல ான) கனத்றத
மக்கள் வித்தியா மாகக் கருதவில்றல. கமலும், நான் வயது
குறறந்த ிறுமியாக இருந்கதன். அவர்கள் ஒட்டகத்றத
(முன்கன) அனுப்பிவிட்டு நடக்கலா னார்கள். பறடயினர்
த ன்ற பிறகு நான் (ததாறலந்து கபான) என் மாறலறயப்
தபற்றுக் தகாண்கடன். பிறகு, நான் அவர்கள் தங்கியிருந்த
இடத்திற்கு வந்கதன். அப்கபாது, அங்கு ஒருவரும் இல்றல.
நான் ஏற்கனகவ தங்கியிருந்த இடத்றதத் கதடிச் த ன்று
அங்கு அமர்ந்து தகாண்கடன். பறடயினர், நான்
காணாமல் கபாயிருப்ப றதக் கண்டு என்னிடம் திரும்பி
வருவார்கள் என்று நான் கருதிகனன். நான் அப்படிகய
உட்கார்ந்த படி இருந்த தபாழுது என் கண்கள் (உறக்கம்)
மிறகத்து நான் தூங்கி விட்கடன். ஸஃப்வான் இப்னு
முஅத்தல் அல் ஸுலமீ என்பவர் பறடயினர் பின் அணியில்

இருந்தார். அவர், நான் தங்கியிருந்த இடத்தில் காறல
வறர தங்கி விட்டிருந்தார். அவர் (காறலயில் விழித்
ததழுந்தவுடன்) தூங்கிக் தகாண்டிருந்த ஓர் உருவத்றத
(என்றன) ப் பார்த்து விட்டு என்னிடம் வந்தார்.
பர்தாவுறடய ட்டம் அரு ப்படுவதற்கு முன்னால் அவர்
என்றனப் பார்த்திருந்தார். (எனகவ, என்றன அறடயா ம்
புாிந்து தகாண்டு) அவர், ‘இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா
இறலஹி ராஜிஊன் நாம் அல்லாஹ்விற்கக உாியவர்கள்;
கமலும், நாம் அவனிடகம திரும்பிச் த ல்லவிருக்கிகறாம்"
என்று கூறும் ப்தத்றதக் ககட்டு நான் கண் விழித்கதன்.
பிறகு, அவர் தம் ஒட்டகத்றத மண்டியிடச் த ய்து, அதன்
முன்னங்காறல (தன் காலால்) மிதித்துக் தகாள் நான்
அதன் மீது ஏறிக் தகாண்கடன். அவர் என்னுடன்
ஒட்டகத்றத ஒட்டிக் தகாண்டு நடக்கலானார். இறுதியில்
நாங்கள் பறடயினறர வந்தறடந்கதாம். அதற்குள்
அவர்கள் (மதிய ஓய்வுக்காக) நடுப்பகல் கநரத்தில்
(ஓாிடத்தில்)
தங்கி
விட்டிருந்தார்கள்.
(அப்கபாது
எங்கற க் கண்டு அவதூறு கப ி) அழிந்தவர்கள்
அழிந்தார்கள். என் மீது அவதூறு (பிர ாரம்) த ய்ய
(தறலறமப்) தபாறுப் கபற்றிருந்தவன் அப்துல்லாஹ்
இப்னு உறப இப்னி ஸலூல் (எனும் நயவஞ் கர்க ின்
தறலவன்) ஆவான். நாங்கள் மதீனாறவ வந்தறடந்கதாம்.
அங்கு ஒரு மாத காலம் நான் கநாயுற்று விட்கடன்.
மக்கக ா அவதூறு கற்பித்தவர்க ின் த ால்றலப் பரப்பிக்
தகாண்டிருந் தார்கள். நான் கநாயுற்று விடும் கபாது நபி
(ஸல்) அவர்கள் வழக்கமாக என்னிடம் காட்டுகிற பாிறவ

(இந்த முறற) நான் கநாயுற்றிருக்கும் கபாது அவர்க ிடம்
காணமுடியாமல்
கபானது
எனக்கு
ந்கதகத்றத
ஏற்படுத்தியது.
அவர்கள்
வருவார்கள்;
லாம்
த ால்வார்கள்; பிறகு, ‘அவள் எப்படி இருக்கிறாள்?’ என்று
ககட்பார்கள்; (பிறகு கபாய் விடுவார்கள்.) அவ்வ வு தான்.
(என்றனக் குறித்து தவ ிகய கப ப் பட்டு வந்த
அவதூறில்) ஒரு ிறிதும் எனக்குத் ததாியாது. இறுதியில்,
நான் (கநாயிலிருந்து குணமறடந்து விட, நானும் உம்மு
மிஸ்தஹ் (ரலி) அவர்களும் நாங்கள் கழிப்பிடமாகப்
பயன்படுத்தி வந்த ‘மனாஸிஉ’ என்னுமிடத்றத கநாக்கிச்
த ன்கறாம். நாங்கள் இரவு கநரங்க ில் மட்டும் இவ்வாறு
த ல்கவாம்.
எங்கள்
வீடுகளுக்கு
அருகிகலகய
கழிப்பிடங்கற
அறமத்துக் தகாள்வதற்கு முன்னால்
நாங்கள் இவ்வாறு அங்கு த ன்று தகாண்டிருந்கதாம்.
எங்களுறடய இந்த வழக்கம் வனாந்திரங்க ில் வ ித்து
வந்த முற்கால அரபுக ின் வழக்கத்றத ஒத்ததாயிருந்தது.
நானும் அபூ ருஹ்மின் மக ாகிய உம்மு மிஸ்தஹும்
நடந்து முன்னால் த ன்று தகாண்டிருந்கதாம். உம்மு
மிஸ்தறஹ அவர் அணிந்திருந்த கம்ப ி அங்கி இடறியது.
அப்கபாது அவர், ‘மிஸ்தஹ் நா மாகட்டும்’ என்று
கூறினார்.
நான்,
‘மிக
கமா மான
த ால்றலச்
த ால்லிவிட்டாய். பத்ருப் கபாாில் பங்தகடுத்த ஒரு
மனிதறரயா நீ ஏசுகிறாய்?’ என்று கூறிகனன். அதற்கு
அவர், ‘அம்மா! அவர்கள் என்ன த ான்னார்கள் என்று
நீங்கள் ககள்விப் பட வில்றலயா?’ என்று கூறிவிட்டு,
அவதூறு கற்பித்தவர்கள் த ான்ன (அபாண்டத்) றத

எனக்குத் ததாிவித்தார். அறதக் ககட்டு என் கநாய்
இன்னும் அதிகாித்துவிட்டது. நான் என் வீட்டுக்குத்
திரும்பி வந்தகபாது இறறத் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்
என்னிடம் வந்து, ‘அவள் எப்படி இருக்கிறாள்?’ என்று
ககட்டார்கள். நான் ‘என் தந்றதயாிடம் த ல்ல எனக்கு
அனுமதி தகாடுங்கள்’ என்று ககட்கடன். அப்கபாது நான்
அவ்விருவாிடமிருந்தும் (உண்றமயிகலகய அப்படிதயாரு
வதந்தி உலவுகிறதூ என்று வி ாாித்து என் மீதான
அவதூறுச்) த ய்திறய உறுதிப்படுத்திக் தகாள்
விரும்பிகனன். இறறத் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு
அனுமதிய ிக்ககவ நான் என் தாய் தந்றதயாிடம்
த ன்கறன். என் தாயாாிடம். ‘மக்கள் (என்றனப் பற்றி)
என்ன கப ிக் தகாள்கிறார்கள்?’ என்று ககட்கடன். என்
தாயார், ‘என் அன்பு மகக ! உன் மீது இந்த விஷயத்றத
தபாிது படுத்திக் தகாள் ாகத. அல்லாஹ்வின் மீது
ஆறணயாக!
க்க த்திகள் பலரும் இருக்க, (தன்)
கணவாிடம் பிாியத்துக்குாியவ ாக இருக்கும் அழகு மிக்க
தபண்தணாருத்திறயக் குறித்து அவளுறடய க்க த்திகள்
அதிகமாக (வதந்திகள்) கப த் தான் த ய்வார்கள்.
அவ்வாறு
கப ாமலிருப்பது
(தபரும்
பாலும்)
குறறகவயாகும்’
என்று
கூறினார்கள்.
நான்,
‘சுப்ஹானல்லாஹ்
(இறறவன்
தூய்றமயானவன்!)
இப்படியா மக்கள் கப ிக் தகாள்கிறார்கள்?’ என்று
ககட்கடன். அன்றிரறவ இறட விடாமல் அழுது
தகாண்டும், தூக்கம்
ிறிதுமின்றியும் காறல வறர
கழித்கதன். காறல கநரம் வந்தது. இறறத் தூதர் (ஸல்)

அவர்கள் தம் மறனவிறய (என்றன) ப் பிாிந்து விடுவது
குறித்து ஆகலா றன ககட்பதற்காக அலீ இப்னு அபீ
தாலிப் (ரலி) அவர்கற யும், உஸாமா இப்னு றஸத் (ரலி)
அவர்கற யும் அறழத்தார்கள். அப்கபாது 'வஹீ'
(தற்காலிகமாக) நின்று கபாயிருந்தது. உஸாமா (ரலி)
அவர்கக ா தம் உள் த்தில் நபி (ஸல்) அவர்க ின்
மறனவிமார்கள் மீதிருந்த பா த்றத அடிப்பறடயாகக்
தகாண்டு ஆகலா றன கூறினார்கள். ‘இறறத் தூதர்
அவர்கக ! தங்கள் துறணவியாிடம் நல்ல (குணத்) றதத்
தவிர கவதறறதயும் நான் அறிய மாட்கடன்" என்று
அவர்கள் கூறினார்கள். அலீ இப்னு அபீ தாலிப் (ரலி)
அவர்கக ா நபி (ஸல்) அவர்க ின் மனக் கவறலறயக்
குறறத்து ஆறுதல் கூறும் கநாக்குடன்), 'இறறத் தூதர்
அவர்கக ! அல்லாஹ் உங்களுக்கு எந்த தநருக்கடிறய யும்
ஏற்படுத்தவில்றல. அவர் (ஆயிஷா) அன்றிப் தபண்கள்
நிறறயப் கபர் இருக்கின்றனர். பணிப் தபண்றணக்
ககளுங்கள். அவள் உங்க ிடம் உண்றமறயச் த ால்வாள்"
என்று கூறினார்கள். எனகவ, இறறத் தூதர் (ஸல்)
அவர்கள் (பணிப் தபண்ணான) பாீராறவ அறழத்து,
'பாீராகவ! நீ ஆயிஷாவிடம் உனக்கு
ந்கதகத்றத
ஏற்படுத்தும் (த யல்) எறதயாவது பார்த்திருக்கிறாயா?’
என்று ககட்டார்கள். அதற்கு பாீரா (ரலி), ‘தங்கற
த்திய
(மார்க்க) த்துடன் அனுப்பியவன் மீது ஆறணயாக! அவர்
(குறழத்து றவத்த) மாறவ அப்படிகய கபாட்டு விட்டு
உறங்கிப் கபாய் விடுவார்; வீட்டிலுள் ஆடு வந்து அறதத்

தின்று விடும்; அத்தறகய (விபர மறியாத) இ வயதுச்
ிறுமி என்பறதத் தவிர அவறரக் குறற த ால்லக் கூடிய
விஷயம் எறதயும் அவாிடம் நான் பார்க்கவில்றல’ என்று
பதில் கூறினார். உடகன, அன்று இறறத் தூதர் (ஸல்)
அவர்கள் (மிம்பாில் ஏறி) நின்று, அப்துல்லாஹ் இப்னு
உறப இப்னி லூறல தண்டிப்பதற்கு (தமக்கு) உதவும்படி
(தம் கதாழர்க ிடம்) ககாாினார்கள். இறறத்தூதர் (ஸல்)
அவர்கள், ‘என் வீட்டார் விஷயத்தில் (வதந்தி கி ப்பி)
எனக்கு மன கவதறனய ித்த ஒரு மனிதறன தண்டித்திட
எனக்கு உதவி புாிபவர் யார்? அவர்கள் (அவதூறு)
கூறியுள் னர். ஆனால், அவறரப் பற்றி நல்லறதகய
அறிகவன். அவர் என் வீட்டாாிடம் என்னுடகன யல்லாமல்
(நான் வீட்டிலிருக்கும் கபாகத தவிர) வந்ததில்றல’ என்று
கூறினார்கள். உடகன, ஸஅத் இப்னு முஆத் (ரலி) எழுந்து
வின்று, ‘இறறத் தூதர் அவர்கக ! அல்லாஹ்வின்
மீதாறணயாக! அவறன தண்டிக்க நான் தங்களுக்கு
உதவுகிகறன். அவன் (எங்கள்) அவ்ஸ் குலத்றதச்
க ர்ந்தவனாயிருந்தால் நாங்கள் அவனுறடய கழுத்றதத்
துண்டித்து விடுகிகறாம். எங்கள் ககாதரர்க ான கஸ்ரஜ்
குலத்றதச் க ர்ந்தவனாக இருந்தால் (என்ன த ய்ய
கவண்டு தமன்று) தங்கள் உத்தரறவ நாங்கள் நிறற
கவற்றுகிகறாம்’ என்று கூறினார்கள். உடகன, கஸ்ரஜ்
குலத் தறலவராயிருந்த ஸஅத் இப்னு உபாதா (ரலி)
எழுந்து நின்று, ‘அல்லாஹ்வின் மீதாறணயாக! நீர்
தபாய்யுறரத்தீர்; அவறன நீர் தகால்லமாட்டீர். அது
உம்மால் முடியாது" என்று கூறினார். அதற்கு முன் அவர்

நல்ல
மனிதராகத்
தான்
இருந்தார்;
ஆயினும்,
குலமாச் ாியம் அவறர அவ்வாறு கப த் தூண்டிவிட்டது.
உடகன, உற த் இப்னு ஹுற ர் (ரலி) எழுந்து நின்று,
உபாதா (ரலி) அவர்கற
கநாக்கி, ‘நீர் தாம்
தபாய்யுறரத்தீர். அல்லாஹ்வின் மீதாறணயாக! அவறன
நாங்கள் தகான்கற தீருகவாம். நீர் ஒரு நயவஞ் கர்.
(அதனால்தான்) நயவஞ் கர்க ின் ார்பாக வாதிடுகிறீர்"
என்று கூறினார். இறறத் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் மிம்பாின்
மீது நின்று தகாண்டிருக்க, அவ்ஸ், கஸ்ரஜ் ஆகிய இரண்டு
குலத்தாரும் ஒருவர் மீததாருவர் பாய்ந்து ண்றடயிட
முற்பட்டனர். நபி (ஸல்) அவர்கள் மிம்பாிலிருந்து இறங்கி
அவர்கள்
தம னமாகும்
வறர
அவர்கற
அறமதிப்படுத்தினார்கள்.
பிறகு
அவர்களும்
தம னமானார்கள். அன்று நான் இறடவிடாமல் அழுது
தகாண்டிருந்கதன்;
ிறிதும் உறங்கவில்றல. காறல
யானதும் என் தாய் தந்றதயர் என் அருககயிருந்தனர்.
நாகனா இரண்டு இரவுகள் ஒரு பகல் (முழுக்க) என் ஈரல்
பி ந்து
விடுகமா
என்தறண்ணும்
அ விற்கு
அழுதிருந்கதன். நான் அழுதவண்ணமிருக்கும் கபாது என்
தாய்தந்றதயார் என்னிடம் அமர்ந்திருக்க, அன் ாாிப்
தபண்தணாருத்தி வந்து உள்க வர அனுமதி ககட்டாள்.
நான் அவளுக்கு அனுமதிய ித்தவுடன் என்கனாடு க ர்ந்து
அவளும் அழுதபடி அமர்ந்தாள். நாங்கள் இவ்வாறு இருந்து
தகாண்டிருக்கும் கபாது இறறத் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்
வந்து அமர்ந்தார்கள். என்றனப் பற்றி அவதூறு
த ால்லப்பட்ட நா ிலிருந்து அவர்கள் என்னருகக

அமர்ந்ததில்றல. கமலும், ஒரு மாத காலம் வறர என்
விஷயத்தில் (அல்லாஹ் விடமிருந்து தீர்ப்பு) எதுவும்
அவர்களுக்கு வஹீயாக அரு ப் பட வில்றல. பிறகு நபி
(ஸல்) அவர்கள், ‘லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ்’ (வணக்கத்திற்
குாியவன் அல்லாஹ்றவத் தவிர கவதறவருமில்றல)’
என்று கூறிவிட்டு, ‘ஆயிஷாகவ! உன்றனக் குறித்து
இன்னின்னவாறு எனக்குச் த ய்தி கிறடத்துள் து. நீ
நிரபராதியாக இருந்தால் அல்லாஹ் விறரவில் உன்றனக்
குற்றமற்றவள் என்று அறிவித்து விடுவான். நீ குற்றகமதும்
த ய்திருந்தால் அல்லாஹ் விடம் பாவமன்னிப்புக் ககாாி,
அவன் பக்கம் திரும்பி விடு. ஏதனனில், அடியான் தன்
பாவத்றத ஒப்புக் தகாண்டு (மனம் திருந்தி) பாவ
மன்னிப்புக் ககாாினால் அவனுறடய ககாாிக்றகறய ஏற்று
அல்லாஹ் அவறன மன்னிக்கிறான்’ என்றார்கள். இறறத்
தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தம் கபச்ற முடித்தகபாது என்
கண்ணீர் (முழுவதுமாக) நின்று கபாய் விட்டிருந்தது. அதில்
ஒரு து ியும் எஞ் ியிருக்கவில்றல. நான் என் தந்றதயிடம்,
‘அல்லாஹ்வின் தூதருக்கு என் ார்பாக பதில் கூறுங்கள்’
என்று த ான்கனன். அதற்கு என் தந்றத, ‘அல்லாஹ்வின்
தூதாிடம் என்ன (பதில்) த ால்வது’ என்று கூறினார்கள்.
நான் என் தாயாாிடம், ‘இறறத் தூதர் த ான்னதற்கு என்
ார்பாக பதில் கூறுங்கள்’ என்று த ான்கனன். அதற்கு என்
தாயார், ‘அல்லாஹ்வின் மீதாறணயாக! அல்லாஹ்வின்
மீதாறணயாக! இறறத் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு என்ன
(பதில்) த ால்வது என்கற எனக்குத் ததாியவில்றல’ என்று
கூறினார்கள். நாகனா இ
வயதுறடய
ிறுமியாக

இருந்கதன்.
குர்ஆனிலிருந்து
அதிகமாக
(ஓதத்)
ததாியாதவ ாகவும் இருந்கதன். எனகவ, ‘அல்லாஹ்வின்
மீதாறணயாக! மக்கள் என்றனப் பற்றிப் கப ியவற்றறக்
நீங்கள் ககட்டிருக்கிறீர்கள் என்பறதயும் அது உங்கள்
மனதில் பதிந்து கபாய், அறத உண்றம என்று நம்பி
விட்டீர்கள் என்பறதயும் அறிகவன். நான் குற்றமற்றவள்
என்று
நாகன
தங்க ிடம்
த ான்னால்...
நான்
குற்றமற்றவள் என்பறத அல்லாஹ் அறிவான்... நீங்கள்
அறத நம்பப் கபாவதில்றல; நான் குற்றகமதும்
புாிந்திருப்பதாக ஒப்புக் தகாண்டால் (நான் த ால்வறத
அப்படிகய உண்றம என்று ஏற்று) என்றன நம்பி
விடுவீர்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாறணயாக! எனக்கும்
உங்களுக்கும் (நபி) யூசுஃப் (அறல) அவர்க ின் தந்றதறய
யஃகூப் (அறல) அவர்கற கய நான் உவறமயாகக்
கருதுகிகறன். (அதாவது): (இறத) கித்துக் தகாள்வகத
நல்லது; நீங்கள் புறனந்து த ால்லும் விஷயத்தில்
அல்லாஹ்விடம் தான் நான் பாதுகாப்புத் ககார கவண்டும்.
(குர்ஆன் 12:83) பிறகு, அல்லாஹ் நான் குற்றமற்றவள் என
அறிவிப்பான் என்ற நம்பிக்றகயுடன் நான் என்
படுக்றகயில் (கவறு பக்கமாகத்) திரும்பிப் படுத்துக்
தகாண்கடன்.
ஆயினும்,
திருக்குர்ஆனில்
என்
விஷயத்றதப் பற்றிப் கபசுகிற அ விற்கு நான் ஒன்றும்
முக்கியத்துவமுறடயவ ல்ல மிகச்
ாதாரணமானவள்
தான் என்று என்றனக் குறித்து நான் கருதிக்
தகாண்டிருக்க, அல்லாஹ்வின் மீதாறணயாக! இறறவன்
என் விஷயத்தில் வஹீறயகய - கவத தவ ிப்பாட்றடகய

(திருக்குர்ஆனில்) அருளுவான் என்று நான் நிறனத்தும்
பார்க்கவில்றல. மாறாக, ‘இறறத் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்
என்றன அல்லாஹ் குற்றமற்றவள் என்று உணர்த்தும்
கனவு எறதயாவது தூக்கத்தில் காண்பார்கள்" என்கற எதிர்
பார்த்கதன். அல்லாஹ்வின் மீதாறணயாக! நபி (ஸல்)
அவர்கள் தாம் அமர்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து எழுந்தி
ருக்கவுமில்றல; வீட்டிலிருந்து எவரும் தவ ிகய த ல்லவு
மில்றல; அதற்குள் அல்லாஹ், நபி (ஸல்) அவர்க ின் மீது
(திருக்குர்ஆன் வ னங்கற ) அரு ஆரம்பித்து விட்டான்.
உடகன, (கவத தவ ிப்பாடு வருகிற கநரங்க ில்) ஏற்படும்
கடும் ிரமமான நிறல அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது; அது கடும்
கு ிர் காலமா யிருந்தும் அவர்க ின் கமனியிலிருந்து
முத்துக்கற ப் கபால் வியர்றவத் து ிகள் வழியத்
ததாடங்கின. அந்த நிறல அல்லாஹ்வின் தூதறர விட்டு
நீங்கியவுடன் அவர்கள்
ிாித்துக் தகாண்கட முதல்
வார்த்றதயாக, ‘ஆயிஷாகவ! அல்லாஹ்றவப் புகழ்ந்து
நன்றி த லுத்து. உன்றன அல்லாஹ் குற்ற மற்றவள் என
அறிவித்து விட்டான், என்று கூறினார்கள். என் தாயார்,
‘அல்லாஹ்வின் தூதாிடம் எழுந்து த ல்’ என்று
கூறினார்கள்.
நான்,
‘மாட்கடன்;
அல்லாஹ்வின்
மீதாறணயாக!
அவர்க ிடம்
த ல்ல
மாட்கடன்.
அல்லாஹ்றவ மட்டுகம புகழ்ந்து, அவனுக்கக நன்றி
த லுத்துகவன்" என்கறன். அப்கபாது அல்லாஹ்,
'(ஆயிஷாவின் மீது) அவதூறு பரப்பியவர்கள் உங்க ில்
ஒரு குழுவினர் தான்" என்று ததாடங்கும் (திருக்குர்ஆன்
24:11) வ னங்கற அரு ியிருந்தான். என் குற்றமற்ற

நிறலறயத் தத ிவு படுத்தி அல்லாஹ் இறத அரு ிய
கபாது (என் தந்றத) அபூ பக்ர் (ரலி), ‘அல்லாஹ்வின்
மீதாறணயாக! (என் மகள்) ஆயிஷாறவப் பற்றி (அவதூறு)
கூறிய பின்பு ஒருகபாதும் மிஸ்தஹுக்காக த லவிட
மாட்கடன்" என்று கூறினார்கள். மிஸ்தஹ் இப்னு
உஸாஸா தம் உறவினர் என்பதால் அவருக்காக அபூ பக்ர்
(ரலி) த லவிட்டு வந்தார்கள்... உடகன அல்லாஹ்,
‘உங்க ிறடகயயுள் (தபாருள்) அரு ப் தபற்கறாரும்
(பிறருக்கு உதவும்) இயல்புறடகயாரும், (தங்கள்)
உறவினர்களுக்ககா, ஏறழகளுக்ககா, இறறவழியில்
ஹிஜ்ரத்
த ய்தவர்களுக்ககா
(எதுவும்)
தகாடுக்க
மாட்கடன் என்று
த்தியம் த ய்ய கவண்டாம்.
(அவர்க ால் தங்களுக்கு ஏதும் வருத்தம் ஏற்பட்டிருந்தால்)
அதறன மன்னித்துப் (பிறழகற ப்) தபாருட் படுத்தாமல்
விட்டு விடட்டும். அல்லாஹ் உங்களுக்கு மன்னிப ிப்பறத
நீங்கள் விரும்ப மாட்டீர்க ா? அல்லாஹ் மிகவும்
மன்னிப்கபானும் கிருறப யுறடகயானுமாய் இருக்கிறான்’
என்னும் (திருக்குர்ஆன் 24:22) இறற வ னத்றத
அரு ினான். அதன் பிறகு அபூ பக்ர் (ரலி), ‘ஆம்,
அல்லாஹ்வின் மீதாறணயாக! அல்லாஹ் எனக்கு
மன்னிப்ப ிக்க கவண்டும் என்று விரும்புகிகறன்" என்று
கூறிவிட்டு, மிஸ்தஹ் (ரலி) அவர்களுக்கு ஏற்கனகவ தாம்
த ய்து வந்த (தபாருள்) உதவிறயத் ததாடரலானார்கள்.
(திருக்குர்ஆனில்
என்றனப்
பற்றிய
வ னங்கள்
அரு ப்படுவதற்கு
முன்னால்)
இறறத்தூதர்
என்
விஷயத்தில் (தம் இன்தனாரு மறனவியான) றஸனப்

பின்த்து ஜஹ்ஷ் (ரலி) அவர்க ிடம் வி ாாித்தார்கள்;
‘றஸனகப!
நீ
(ஆயிஷாறவப்
பற்றி)
என்ன
அறிந்திருக்கிறாய்?
(அவர்
விஷயத்தில்)
என்ன
பார்த்திருக்கிறாய்?’ என்று ககட்டார்கள். அதற்கு அவர்,
‘இறறத்தூதர் அவர்கக ! என் காதுகற யும் என்
கண்கற யும் (அவற்றின் மீது பழி சுமத்தாமல்)
பாதுகாத்துக் தகாள்கவன். அல்லாஹ்வின் மீதாறணயாக!
ஆயிஷாறவக் குறித்து நல்லறதகய அறிகவன்" என்று
பதில ித்தார்கள். றஸனப் (ரலி) தாம் எனக்கு (அழகிலும்
நபி (ஸல்) அவர்க ின் அன்பிலும்) கபாட்டியாக
இருந்தார்கள்.
ஆயினும்.
அல்லாஹ்
அவர்கற
இறறயச் முறடய. கபணுதலான பண்றபய ித்துப்
பாதுகாத்திருந்தான்.
இந்த
அறிவிப்பு
இன்னும்
பலர்
வழியாகவும்
அறிவிக்கப்பட்டுள் து. (ஆதாரம்: புகாாி, முஸ்லிம்)
http://islamqa.info/ar/954
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