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நபிகளாரின் திருப்பபயரால்... 

உருது மூலம்: அல்லாமா முப்தி அஹ்மத்யார்கான் நயீமி 
ரஹிமஹுல்லாஹ் 

தமிழில்: பமௌலானா பமௌலவி முஹம்மது ஷரீப் ஸூபி காதிரி 

நபிகளாரின் திருப்பபயர் பாங்கில்...(அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் 
ரசூலுல்லாஹ்) கூறப்படும்பபாது பபருவிரலலபயா அல்லது கலிமா 
விரலலபயா முத்தமிட்டு கண்களில் ஒற்றிக் பகாள்வது 
முஸ்தஹப்பாகும். 

நபிகளாரின் திருப்பபயலர சங்லக பசய்வதால் ஈருலக பயனுண்டு. 

இதுபற்றி பல்பவறு ஹதீதுகள் உள்ளன. சஹாபாக்கள் இலத அமல் 
பசய்து வந்துள்ளனர். பபாதுவாக முஸ்லிம்கள் அதலன 
(முஸ்தஹப்பாக) விரும்பத்தகுந்த நற்பசயலாக அமல்பசய்து 
வருகின்றனர். 

சலாத் மஸ் ஊதீ என்னும் நூலில்> இரண்டாம் பாகத்தில்> பதாழுலக 
பற்றிய பாடப்பிரிவில் வருகிறது: 

'எவர் பாங்கில் (அதானில்) என் பபயலரக் பகட்டு தன் இரு 
பபருவிரலல தன் இரு கண்களில் லவத்து (ஒற்றி)க் பகாண்டாபரா 
அவலர நான் கியாம நாளில் மக்களின் அணிவகுப்பில் பதடிப்பிடித்து 
என்னுடன் சுவனத்திற்கு அலைத்துச் பசல்பவன்' என நபி 
ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் கூறினார்கள். 

உலபகங்கிலும் இஸ்லாமிய சட்டபமலதகளால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள ஹனஃபி சட்டநூல் ஷாமீயில் (முதல் பாகம்> 

அதான்(பாங்கு) பற்றிய பாடப்பிரிவில்) வருகிறது... பாங்கில் முதல் 
ஷஹாதத்தில் (அதாவது அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் 
ரஸூலுல்லாஹ் என முதல் முலற கூறும்பபாது) ஸல்லல்லாஹு 
அலலக யாரசூலல்லாஹ்! (யாரசூலல்லாஹ்! தங்களின் மீது சலவாத் 
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உண்டாகட்டும்) என்று கூறுவதும் பின் இரண்டாவது ஷஹாதத்தில் 
'குர்ரத் ஐன ீபிக யாரசூலல்லாஹ்! '(யாரசூலல்லாஹ்! தங்களால் என் 
கண் (குளிர்ந்தது) என்று கூறுவதும் பின்பு தனது பபருவிரல் நகக் 
கண்கலள தன் கண்களில் லவத்து 'அல்லாஹும்ம மத்திஃன ீ
பிஸ்ஸம்இ வல் பசரி' (யாஅல்லாஹ் எனக்கு நான் பகட்பலதயும்> 

காண்பலதயும் மகிழ்வாக்கித் தந்தருள்வாயாக!) எனக் கூறுவதும் 
முஸ்தஹப்பாகும். ஏபனனில் இவ்வாறு கூறுபவர்கலள நாயகம் 
ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் தம்முடபன 
சுவனபதி அலைத்துச் பசல்வார்கள். 

கஹ்ஸ்தான>ீ கன்ஜுல் இபாத் பபான்ற கிரந்தங்களில் இவ்வாபற 
வருகிறது. இதுபபாலபவ ஃபதாவா சூஃபியாவிலும் வருகிறது. 
பமலும் கிதாபுல் ஃபிர்தவ்ஸில் வருகிறது... எவர் பாங்கில்(அதானில்) 
அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ் என்பலதக் பகட்டு 
தன் பபருவிரலல முத்தமிட்டு (கண்களில் ஒற்றிக் பகாள்வாபரா 
நான் அவலர என்னுடபன அலைத்துச் பசன்று சுவனபதியில் 
பசர்த்து லவப்பபன்(என்ற ஹதீஸ் ரிவாயத் பசய்யப்பட்டுள்ளது). 
இதுபற்றிய இன்னும் பதளிவான விளக்கம் பஹ்ருர் ராயிக் நூலின் 
விரிவுலர ரமலீயில் இடம்பபறுகிறது. 

இந்த வாசகத்திபலபய அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆறு நூல்கள் ஆதாரமாக 
அலமந்துள்ளலதப் பார்ப்பபாம். 1. ஷாமீ. 2. கன்ஜுல் இபாத். 3. 

ஃபதாவா சூஃபிய்யா 4. கிதாபுல் ஃபிர்தவ்ஸ் 5. கஹ்ஸ்தான.ீ 6. 

பஹ்ருர்ராயிக் விரிவுலர ரமலீ. 

இந்த அலனத்துக் கிரந்தங்களும் அதலன முஸ்தஹப் என்று தீர்ப்புச் 
பசய்துள்ளன. மகாஸிதுல் ஹஸனா ஃபில் அஹாதீஸித் தாயிரதி 
அலஸ்ஸனதி எனும் நூலில் இமாம் சகாவ ீ ரஹ்மதுல்லாஹி 
அலலஹி அவர்கள் கூறுகிறார்கள். லதலமீ ஃபிர்தவ்ஸ் கிரந்தத்தில் 
பதிவு பசய்கிறார்கள். அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் 
முஅத்தின் அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ் என்று 
கூறும்பபாது அவ்வாபற கூறி தமது கலிமா விரலின் உட்பகுதிலய 
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முத்தமிட்டு தம் கண்களில் ஒற்றிக் பகாண்டார்கள். அப்பபாது 
பபருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 
அன்னவர்கள் கூறினார்கள்;... என் பநசர் (அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு 
அன்ஹு) அவர்கள் பசய்தலதப் பபால எவர் பசய்கிறாபரா அவருக்கு 
என் ஷஃபாஅத்து(பரிந்துலர) உறுதியாகிவிட்டது. 

அபத மகாஸிதுல் ஹஸனாவில் ஆசிரியர் அபுல் அப்பாஸ் 
அஹ்மத்... அவர்கள்> அபூபக்கர் ரத்தாரிடமிருந்து நகல் 
பசய்கின்றனர்... ஹழ்ரத் கிள்ர் அலலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் 
கூறினார்கள்: முஅத்தின் 'அஷ்ஹதுஅன்ன முஹம்மதர் 
ரஸூலுல்லாஹ் என்று கூறும்பபாது 'மர்ஹபம் பிஹபபீ ீ வ குர்ரத 
ஐன ீ முஹம்மதிப்னி அப்தில்லாஹ்' (என் பிரியமான அண்ணபல> 

முஹம்மத் பின் அப்துல்லாஹ் எனும் என் கண் (உள்ளக்) 
குளிர்ச்சிபய... நல்வரவாகுக) என்று கூறி தன் இரு 
பபருவிரல்கலளயும் முத்தமிட்டு தன் இரு கண்களில் ஒற்றிக் 
பகாண்டால் அவருக்கு எப்பபாதும் கண்வலிபய ஏற்படாது. 

சட்டபமலத முஹம்மத் பின் பாபா தன் அனுபவத்லதக் 
கூறுகிறார்கள்... ஒருமுலற கடுலமயான சூலறக்காற்று வசீியபபாது 
அவர்களின் கண்ணில் கற்துகள் நுலைந்து> பவளிவராது துன்புறுத்திக் 
பகாண்டிருந்தது. கடும்பவதலன அப்பபாது பாங்கு பசால்லப்பட 
முஅத்தின் 'அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ்' 

என்றபபாது அவர்கள் அவ்வாறு (வைலம பபாலக்) கூறியதும் 
உடபன அத்துகற்கள் பவளியாகிவிட்டது. 

இபத மகாஸித் ஹஸனாவில் ஷம்ஸ் முஹம்மத் பின் சாலிஹ் 
மதனயீின் ரிவாயத் பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. அன்னார் இமாம் 
அம்ஜத் அவர்கள் கூற தாம் பகட்டதாகக் கூறுகிறார்கள். இமாம் 
அம்ஜத் மிஸ்ரில் முன்பனார்களான முதகத்திமீன்களில் ஒரு 
முக்கிய அறிஞர். அன்னார் கூறினார்கள்: எவர் பாங்கில் 
பபருமானாரின் புனிதப் பபயலரக் பகட்டு, தன் கலிமா விரலலயும்> 

பபருவிரலலயும் பசர்த்து அவ்விரண்லடயும் முத்தமிட்டு அதலன 
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தன் இரு கண்களிலும் தடவிக் பகாண்டால் அவருக்கு எப்பபாதுபம 
கண்வலி ஏற்படாது. 

பிறகு கூறுகிறார்கள்:ஈராக்லகச் பசர்ந்த லஷகுமார்களில் ஒருவர் 
கூறியுள்ளார்: இவ்வாறு பசய்து வருபவருக்கு கண்வலிபய 
ஏற்படாது. நான் இலதக் கலடப்பிடித்து வந்தது முதல் எனக்கு கண் 
வலிபய ஏற்படவில்லல. 

அபத மகாஸித் ஹஸனாவில் இன்னும் பகாஞ்சம் பமபல பபாய்... 
குறிப்பிடுகிறார்கள்... இப்னு சாலிஹ் கூறுகிறார்கள்: நான் அலத 
அறிந்ததிலிருந்து அமல் பசய்து வருகிபறன். என் கண்ணில் வலி 
ஏற்படபவ இல்லல. பமலும் இன்ஷாஅல்லாஹ் இது நீடிக்கும் 
என்றும்> பமலும் நான் பார்லவயிைந்து விட மாட்படன் என்றும் 
எனக்கு நம்பிக்லகயுள்ளது. 

பிறகு கூறுகிறார்கள்: இமாம் ஹஸன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு 
அவர்கள் கூறிய ஹதீது ரிவாயத் பசய்யப்பட்டுள்ளது. எவர் 
அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ் என்பலதக் பகட்டு 
மர்ஹபம் பிஹபீப ீ வ குர்ரது ஐன  ீ முஹம்மதிப்னி அப்தில்லாஹி 
ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் என்று கூறி தம் 
பபருவிரலல முத்தமிட்டு தன் கண்களில் ஒற்றிக் பகாண்டால் அவர் 
பார்லவயற்றுப் பபாய்விட மாட்டார். அவர் கண்களில் வலிபயா 
பவதலனபயா உண்டாகாது. 

மகாஸித் ஹஸனாவில் இதுபபான்ற பல ரிவாயத்களில் பல 
சஹாபாக்கள்> இமாம்கள்> லஷகுமார்கள் இதலன அமல் பசய்து 
வந்ததாக வருகிறது. 

ஷரஹ் நிகாயாவில் வருகிறது... 

அறிவரீ். பாங்கில் 'அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ்' 

என முதல்முலற கூறும்பபாது> ஸல்லல்லாஹு அலலக 
யாரசூலுல்லாஹ் என்றும்> இரண்டாம் முலற பசால்லப்படும்பபாது 
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குர்ரத் ஐன ீ பிக யாரசூலுல்லாஹ் என்றும் கூறி தன் பபருவிரல் 
நகக் கண்கலள கண்களில் ஒற்றிக் பகாண்டால்... பபருமானார் 
ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் அவலர 
சுவனபதி அலைத்துச் பசல்வார்கள். 

கன்ஜுல் இபாதிலும் இவ்வாறு வருகிறது... 

மவ்லானா ஜமால் பின் அப்துல்லாஹ் பின் உமர்மக்கீ 
ரஹ்மத்துல்லாஹி அலலஹி அவர்கள் தமது ஃபத்வா மார்க்கத் 
தீர்ப்பில் குறிப்பிடுகிறார்கள்... 

பாங்கில் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் 
அன்னவர்களின் திருநாமம் கூறக்பகட்டு பபருவிரலல முத்தமிட்டு 
கண்களில் ஒற்றிக் பகாள்வது ஜாயிஜ் (ஆகுமானது) மட்டுமல்ல. 
அது முஸ்தஹப் (விரும்பத்தக்கதும்) ஆகும். இவ்வாபற எங்களின் 
லஷகுமார்கள் பதளிவுபடுத்தித் தந்துள்ளனர். 

ஹழ்ரத் சத்ருல் அஃலாபாைில்> உஸ்தாhத்> மவ்லானா> சய்யித் 
முஹம்மத் நஈமுத்தீன் சாஹிப் கிப்லா> முராதாபாதீ 
ரஹ்மதுல்லாஹி அலலஹி கூறுகிறார்கள்... இன்ஜலீின் பலைய 
பிரதி ஒன்று அதற்கு இன்ஜலீ் பரன்பாஸ் எனப் பபயர். அதுபல 
பமாைிகளிலும் பமாைிபபயர்ப்புச் பசய்யப்பட்டது. அதன் அபநக 
சட்டங்கள் ஷரீஅத்பத முஹம்மதியாபவாடு பபாருந்திப் பபாகின்றன. 
அதில் எழுதப்பட்டுள்ளது... ஹழ்ரத் ஆதம் அலலஹிஸ்ஸலாம் 
அவர்கள் பரிசுத்த ரூஹின் பஜாதிலய (பபருமானார் 
ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் ரூஹின் 
ஒளிலய) பார்க்க பவண்டுபமன ஆலசப்பட்டார்கள். அப்பபாது 
அவ்பவாளி நபி ஆதம் அலலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் பபருவிரல் 
நகக் கண்களில் பிரகாசிக்கும்படி பசய்யப்பட்டது. அன்னார் 
பிரியப்பட்டு அதலன முத்தமிட்டு தம் கண்களில் ஒற்றிக் 
பகாண்டார்கள். 
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ஹனபி மத்ஹப் மட்டுமல்ல. மற்ற மத்ஹபுகளும் அச்பசயல் 
முஸ்தஹப் எனத் தீர்ப்பு பசய்துள்ளன. ஷாஃபி மத்ஹபின் 
பிரபலமான சட்டநூல் இஆனதுத் தாலிபனீில் வருகிறது... 'தன் இரு 
பபருவிரல்கலளயும் முத்தமிட்டு அவற்லறத் தன் கண்களில் ஒற்றிக் 
பகாண்டால் எப்பபாதும் பார்லவயிைப்பபா> கண் வலிபயா ஏற்படாது.' 

மாலிக் மத்ஹபின் பிரபல சட்டநூல் கிஃபாயத்தாலிபில் இதலனப் 
பற்றி விரிவாக எழுதப்பட்டுள்ளது. 

இதன் விரிவுலரயில் அல்லாமா லஷக் அலீ அஸ்ஸஈதீ அதவ  ீ
கூறுகிறார்கள். லஷக் அல்லாமா> முஃபஸ்ஸிர் நூருத்தீன் குராஸான  ீ
அவர்கலள ஒருவர் பாங்கு பசால்லப்படும் பநரத்தில் சந்தித்தபபாது 
அன்னார் முஅத்தின் 'அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ்' 

எனக் கூறும்பபாது தன் இருபபருவிரல்கலளயும் முத்தமிட்டு 
அதலன கண்களில் (சுர்மா இடும் பகுதியில்) ஒரு ஓரத்திலிருந்து 
மறு ஓரம் வலர தடவினார்கள். ஒவ்பவாரு தடலவயும் இவ்வாபற 
பசய்தனர். 

அதலனப் பற்றி அவர்கள் அன்னாரிடம் பகட்டபபாது அன்னார் 
கூறினர்.. நான் முன்பு இதலன வைலமயாக பசய்து வந்பதன். 
இலடயில் விட்டுவிட்படன். அப்பபாது எனக்கு கண்ணில் பநாய் 
பட்டது. அச்சமயம் நான் பபருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி 
வஸல்லம் அவர்கலள கனவில் கண்படன். அவ்பவலள நாயகம் 
ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவர்கள்... ஏன் பாங்கில் என் 
பபயர் கூறப்படும் பபாது பபருவிரல்கலள முத்தமிடுவலத நிறுத்தி 
விட்டீர்? எனக் பகட்டார்கள்.நீர் அதலனக் கலடப்பிடித்து வந்தால் 
உன் கண் பநாய் நீங்கிவிடும். பிறகு நான் கண்விைித்து விட்படன். 
அதன்பிறகு அவ்வாறு நான் பசய்து வருகிபறன். அந்பநாய் 
நீங்கியபதாடு பிறகு எனக்கு கண்ணில் எந்தப் பிரச்சலனயும் 
ஏற்படவில்லல. 
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ஆக பமற்கண்ட ஆதாரங்களின் அடிப்பலடயில் பாங்கில் 'அஷ்ஹது 
அன்ன முஹம்மதர் ரசூலுல்லாஹ் எனும்பபாது பபருவிரல் அல்லது 
கலிமா விரலல அல்லது இரண்லடயுபம முத்தமிட்டு கண்களில் 
ஒற்றிக் பகாள்வது முஸ்தஹப் எனும் விரும்பத் தகுந்ததாகும்' 

என்பது பதளிவாகத் பதரியவருகிறது. 

இது ஹைரத் ஆதம்நபி அலலஹிஸ்ஸலாம்> ஹழ்ரத் அபூபக்கர் 
மற்றும் ஹழ்ரத் இமாம் ஹஸன் பின் அலி ரலியல்லாஹு 
அன்ஹும் பபான்பறார் கலடபிடித்து வந்த சுன்னத்தாகவும் 
இருக்கிறது. 

இது முஸ்தஹப் என்பது குர்ஆன் விரிவுலரயாளர்களான> ஹதீது 
கலலஅறிஞர்களான சங்லகமிகு இமாம் பபருமக்களின் ஏபகாபித்த 
தீர்ப்பாகும். அத்பதாடு இது எல்லாக் காலத்திலும் எல்லா நாட்டிலும்  
முஸ்லிம்களால் பபணுதபலாடு> நாயகத்தின் மீதான சங்லகபயாடு 
கலடப்பிடிக்கப்பட்டு வரும் விஷயமாகும். 

பமலும் பமற்கண்ட ஹதீதுகள் -ரிவாயத்துகளின் அடிப்பலடயில் 
பார்க்கும்பபாது இலத கலடபிடிப்பபாருக்கு 1. கண்வலி 
ஏற்படுவதில்லல. 2. கண் பநாயக்கு சிறந்த சிகிச்லச 3. பார்லவ 
இைப்பு ஏற்படாது 4. நாலள மறுலமநாளில் ஷஃபாஅத்துல் குப்ரா 
எனப்படும் பபருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் 
அன்னவர்களின் மாபபரும் பரிந்துலர உண்டு. 5. நாயகம் கண்மணி 
முஹம்மத் முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் 
அன்னவர்கபள தன் பபயருக்கு-தனக்கு-சங்லக பசய்த அந்த 
மனிதலர கியாமநாளின் ஜனத்திரள்களுக்கிலடயில் கண்டு> அவலர 
தன்பனாடு மகத்தான அல்லாஹ்வின் அற்புத அருட்பகாலடயான 
சுவனபதி அலைத்துச் பசன்றிடுவார்கள். 

இவ்வாறு பதளிவாக முஸ்தஹப் என்று அபநக ஆதாரங்களின் 
அடிப்பலடயில் இமாம் பபருமக்கள் தீர்ப்புச்பசய்த பின்பும் இதலன 
ஒருவர் தவறு> கூடாது என்று பசால்வாரானால் நிச்சயமாக அவர் 
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மார்க்கம் பதரியாத அறிவிலியாக இருக்க பவண்டும். அல்லது 
பதரிந்தும் மக்கலள வைிபகடுக்கும் வஹ்ஹாபிக் கும்பலாக இருக்க 
பவண்டும். 

ஒரு ஷரீஅத் தலடபசய்யாத ஒரு நற்காரியத்லத முஸ்லிம்கள் 
நல்லபதனக் கருதினாபல அது முஸ்தஹப் எனும்பபாது 
பபருமானாரின் பிரியத்தால் அன்னாரின் பபயருக்கு 
மரியாலதபசய்து பசய்யப்படும் இக்காரியம் கூடாது. பித்அத்> 

மக்ரூஹ் என்பது எவ்விதத்திலும் சரியல்ல. 

ஒரு விஷயத்லத ஆதாரமில்லாமல் தலட பசய்யபவா> பித்அத் 
என்றிடபவா> மக்ரூஹ் என்று பசால்லபவா அனுமதி கிலடயாது 
என்பலதப் புரிந்து பகாள்வரீ். அதுமட்டுமல்ல. பபருமானார் கண்மணி 
நாயகம் அஹ்மத் முர்தைா ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் 
அன்னவர்களின் திருநாமத்லத எப்பபாதுபம சங்லக பசய்து 
அன்னாரின் மீது மரியாலதபயாடு தான் சலவாத் கூற பவண்டும். 
எவ்பவலளகளிலும் சலவாத் கூறும்பபாது> எந்த பநரத்தில் 
பபருமானாரின் திருப்பபயர் பசால்லப்பட்டாலும் அவ்வாறு 
சங்லகபசய்யும் நல்ல பநாக்கத்தில் பபருவிரலல முத்தமிட்டு 
கண்களில் ஒற்றிக் பகாண்டாலும் தவறு கிலடயாது. ஏபனனில் 
எப்பபாது பாங்கில்(அதானில்) நாயகத்தின் புனிதப் பபயர் பகட்டு 
அவ்வாறு சங்லக பசய்வது முஸ்தஹப்பானபதா அபத 
அடிப்பலடயில் எப்பபாது பபருமானாரின் திருப்பபயர்பகட்டும் 
அவ்வாறு சங்லக பசய்வது தவறாகாது. பபருமானாலர பநசிப்பதும்> 

மதிப்பதும் ஈமானின் அலடயாளங்களாகும். 

இதுபற்றிய ஆட்சேபணைகளும் அதற்கான பதில்களும் 

ஆட்சேபணை: பாங்கில் பபருமானாரின் பபயர் பகட்டு பபருவிரலல 
(அல்லது கலிமா விரலல அல்லது இரண்லடயும்) முத்தமிட்டு 
கண்களில் ஒற்றிக் பகாள்வது பற்றி வந்திருக்கக்கூடிய ஹதீது 



Nabikalin Thirupeiyaral… 

பலவனீமான ரிவாயத் என்பது பதரிந்த விசயம். அவ்வாறிருக்க 
அலத லவத்து எங்ஙனம் அமல் பசய்வது கூடும்? 

பதில்: பபருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் 
அன்னவர்கள் கூறியதாக அறிவிக்கப்படாமல் ஒரு சஹாபி 
கூறியபதாடு வலர மட்டும் வந்துள்ளது) என்பலத ஒப்புக் 
பகாண்டுள்ள அல்லாமா முல்லா அலீ காரீ ரஹ்மத்துல்லாஹி 
அலலஹி அவர்கள்... அதற்குப்பின் எழுதுகிறார்கள்... நான் 
கூறுகிபறன் எப்பபாது இந்த ஹதீது (பபருமானார் வலர பதாடர் 
நிலறவு பசய்யப்படாவிட்டாலும்) ஹழ்ரத் அபூபக்கர் சித்தீக் 
ரலியல்லாஹு அன்ஹு வலர வந்து விட்டபதா அதுபவ அமல் 
பசய்ய பபாதுமான ஆதாரமாகும். ஏபனனில் நாயகம் 
ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் நீங்கள் என் 
சுன்னத்(வைிமுலறலயயும்) மற்றும் சத்தியபாலத பசல்லும் 
கலீஃபாக்களின் சுன்னத்லத(வைிமுலறலயயும்) பற்றிக் 
பகாள்ளுங்கள் என்று உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்கள். 

அவ்வாபற இங்பக எந்த இமாம்களும் இந்த ஹதீபத பலகீனமானது 
என்று கூறிவிடவில்லல. மாறாக அதன் பதாடர் பபருமானார் 
ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் வலர 
பசல்லும் 'மவ்கூஃப்' அல்ல. மாறாக சஹாபிபயாடு முடிந்துவிடும்
மாஃபூஃ வலக என்றுதான் கூறியுள்ளார்கள். எனபவ இந்த ஹதீது 
'சஹஹீ்' எனும் மிக்க உறுதிவாய்ந்த இடத்திற்கு வராவிட்டாலும் 
'ஹஸன்' எனும் வலகயில் முஸ்தஹப்பான (ஃபர்ளு> வாஜிப்> 
சுன்னத் முஅக்கதாவிற்பகல்லாம் அடுத்த அந்தஸ்திலுள்ள 
நன்லமக்குரிய> விடுவதால் தண்டலனபயா> குற்றபமா 
ஏற்பட்டுவிடாத விரும்பத்தக்க) ஓர் அமலலச் பசய்ய பபாதுமான 
ஆதாரமாகும். 

பபாதுவாகபவ பலகீனமானது என அறியப்படும் ஒரு ஹதீது பல 
சனதுகளில்(பல அறிவிப்பாளர்களால் அறிவிக்கப்பட்டு) வரும்பபாது 
(பலகீனமான நார்கள் ஒருங்கிலணந்து பலமான கயிறாவது பபால) 
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ஒன்றுக்பகான்று மற்ற சனலத உறுதி பசய்து பலமலடகிறது. 
இதுபபான்ற ஹதீதுகள் குலறந்தபட்சம் 'ஹஸன்' எனும் 
அந்தஸ்த்லதப் பபறுகின்றன. 

ஒளுவில் ஓதப்படும் துஆக்கள் சம்பந்தமான பலகீனமான ஹதீலதப் 
பற்றி விளக்கும்பபாது> துர்ருல் முக்தார் முதல் பாகத்தில்> ஒளுவின் 
முஸ்தஹப் எனும் பாடத்தில்... பமற்கண்டவாறு பல சனதுகளில் 
வருவதால் அது ஹஸன் எனும் அந்தஸ்த்லதப் பபறுகிறது. அலதக் 
பகாண்டு முஸ்தஹப்பான அமல் பசய்யலாம் என 
விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

இலத பலகீனமான ஹதீதுதான், என்னதான் பல சனதுகள் 
வந்தபபாதும் அப்படித்தான் எனப் பிடிவாதம் பபசினாலும் அப்பபாதும் 
இதலனக் பகாண்டு(முஸ்தஹப்பான) அமல் பசய்ய இடமுண்டு. 

அல்லாமா ஷாமீ ரஹ்மத்துல்லாஹி அலலஹி ரத்துல் முக்தார் 
முதல் பாகத்தில் அதான் (பாங்கு) பற்றிய பாடப்பிரிவில் 
'முஸ்தஹப்பான அமல்களில் பலகீனமான ஹதீலதக் பகாண்டு 
அமல் பசய்யலாம்' என்று பதளிவுபடுத்தியுள்ளார்கள். 

அதாவது ஹலாலா? ஹராமா? கூடுமா? கூடாதா? என்பனவற்றில் 
தான் சஹஹீான ஹதீலதக் பகாண்டு மட்டுபம ஷரீஅத் தீர்ப்புச் 
பசய்ய முடியும். ஆனால் ஒரு விசயம் பசய்வதால் நல்லதுதான். 
நன்லமதான் ஏற்படும். குற்றபமா> கூடாபதனும் தலடபயா பசால்ல 
முடியாது என்று வரும் காரியங்கலள – அமல்கலள –

நலடமுலறப்படுத்த பலகீனமான ஹதீது பபாதுமான ஆதாரமாகும். 

எனபவ பபருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் 
அன்னவர்கலள பநசிப்பதும்> சங்லக பசய்வதும் கட்டாயமானது. 
ஈமான் என்னும் பபாது அச்சங்லகலய பவளிப்படுத்துவது மிகச் 
சிறந்த அமல் நற்பசயல் எனும் பபாது> அதலனக் குற்றம் 
பசால்லபவா> கூடாபதன்று கூறபவா கிஞ்சிற்றும் இடமில்லல 
எனும்பபாது அதானில் (பாங்கில்) பபருமானாரின் புனிதப் பபயர் 
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பகட்டு பநசத்பதாடும்> சங்லகபயாடும் பசய்யப்படும் இச்பசயலல 
முஸ்தஹப் என்று கூறுவதற்கு பலகீனமான ஹதீது 
பபாதுபமன்பபத பதளிவான தீர்ப்பாகும். 

அதுமட்டுமல்ல. முஸ்லிம் மக்கள் ஒரு பலகீனமான ஹதீலதப் 
பின்பற்றி அமல் பசய்து வந்தால் அந்த ஹதீதிற்கு பலம் கிலடத்து 
விடுகிறது. அதாவது அறிவிப்பாளர்களில் பதாடரில் உள்ள 
குலறபாடு நீங்கி விடுகிறது. 

இமாம் நவவ ீ ரஹிமஹுல்லாஹு அவர்கள் தமது கிதாபுல் 
அத்காரில் மய்யித்துக்கு தல்கீன் பசய்வது பற்றிய ஹதீலதக் 
குறிப்பிடும்பபாது 'மய்யித்துகக்கு தல்கீன் பசய்வது பற்றிய ஹதீதின் 
சனதுகள் உறுதியானலவ அல்லதான். ஆனாலும் இலத ஷாம் 
(சிரியா) பபான்ற நாடுகளிலுள்ள முஸ்லிம்கள் அமல்படுத்தி 
வந்தலதக் பகாண்டும்> பமலும் சில சான்றுகலளக் பகாண்டும் அது 
உறுதியான ஹதீதாகி விட்டது. 

அவ்வாறு பாங்கில் விரல்கலள முத்தமிட்டு கண்களில் 
ஒற்றிக்பகாள்ளும் ஹதீதும் பபரும்பாலான பதச முஸ்லிம்களின் 
அமலில் உள்ளபதன்பதால் அது வலுவாகிவிட்டது. 

இதலனப் பற்றி பமலும் நூருல் அன்வார்> தவ்ைீஹ் பபான்ற 
'உசூலுல்ஃபிக்ஹ்' சட்ட அடிப்பலட நூல்களில் அறியலாம். நமக்கு 
இதுபவ பபாதுமான விளக்கமாகும். 

பமலும் ஒருபவலள இதற்கு ஹதீது ஆதாரபம இல்லாமல் 
இருந்திருந்தாலும் கூட அப்பபாதும் இந்த விசயம் ஏற்புலடயதாக 
ஆகும். ஏபனனில் நாயகம் கண்மணி முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு 
அலலஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் பாக்கியம் பபற்ற தம் 
சமுதாயம் பற்றிக் கூறுகிறார்கள்... முஸ்லிம் மக்கள் எந்த ஒரு 
விசயத்லத நல்லபதன (நற்காரியபமனக்) கருதுகிறார்கபளா 
அவ்விசயம் அல்லாஹ்விடமும் நல்லபத(நற்காரியபம) ஆகும். 
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அவ்விதத்தில் இப்புனிதச் பசயலும் நல்லபத. நற்காரியபம. 

அத்பதாடு இது கண்ணியத்திற்குரிய சூஃபியாக்கள் எனப்படும் 
இலறபநசம் பபற்ற அல்லாஹ்> ரசூலின் பநசத்தால் தம்லம முழுக்க> 
முழுக்க அல்லாஹ் ரசூலுக்கா ஆக்கிக் பகாண்ட மகான்களால் 
நலடமுலறப்படுத்தி வந்த நற்பசயலாகும். 

அல்லாமா ஷாஹ் வலியுல்லாஹ் முஹம்திஸ் பதஹ்லவி 
ரஹ்மத்துல்லாஹி அலலஹி அவர்கள் தமது ஹவாமிஆ நூலில் 
முன்னுலரயில் குறிப்பிடுகிறார்கள்... (சமுதாயத்தில்) மக்களின் 
பசயல்பாடுகள் ஆய்வின் வாசல்கலளத் திறந்து விடுகின்றன. 
(பநாயின் பவளிப்பாடுகள்) மருத்துவர் உலகில் பல புதிய 
கண்டுபிடிப்புகளுக்கும்> ஆய்வுக்கும் வைிபகாலுவது பபால. 

அல்லாமா ஷாஹ் வலியுல்லாஹ் முஹத்திஸ் பதஹ்லவ ீ
ரஹ்மத்துல்லாஹி அலலஹி அவர்கள் (இந்திய தப்லீக்> பதவ்பந்தீய 
வஹ்ஹாபியக் காஃபிர்களால் கூட நிராகரிக்கப்பட முடியா 
மாபமலத) தமது அல்கவ்லுல் ஜமீல் பபான்ற நூல்களில்... ஜின்> 

லஷத்தான்> பசய்விலன பபான்றலத விட்டும் பாதுகாப்பிற்கான 
தஃவதீுகள்> பபண்ணிற்கு கர்ப்பம் தரிப்பதற்கு> தரிபடுவதற்கு> 

சுகப்பிரசவத்திற்குரிய தஃவதீுகள் பபான்ற எத்தலனபயா பலதரப்பட்ட 
பிரச்சிலனகளுக்கான பலதரப்பட்ட தஃவதீுகலள கூறியுள்ளார்கள். 
இன்ன துஆலவ இன்ன> இன்னவிதம் எழுதிக் கட்ட பவண்டும் 
என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் குறிப்பிட்டதற்பகல்லாம் 
ஹதீதுகளின் ஆதாரங்கலளக் பகாண்டு வரபவண்டுபமன்றால் 
ஏற்புலடயதா? 

அல்லாமா ஷாமீ ரஹ்மதுல்லாஹி அலலஹி அவர்கள் சூன்யம்> 

பசய்விலனயிலிருந்து பாதுகாப்புப் பபற> பதாலலந்த பபாருள் 
கிலடக்கப்பபற என பல பிரச்சிலனகளுக்கு பல தீர்வுகலள 
எழுதியுள்ளார்கள். அதற்பகல்லாம் ஹதீது ஆதாரம் பகட்க முடியுமா? 
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அவ்வலகயில் அவ்வாறு விரல்கலள முத்தமிட்டு கண்ணில் ஒற்றிக் 
பகாள்வது கண்பநாய் நீங்கவும்> கண்பநாய் ஏற்படாதிருக்கவும் 
மருத்துவம் என்றால் அதலன நிராகரித்திட இயலுமா? 

ஆக நாம் முன்பப குறிப்பிட்டலதப் பபால 'பபருமானார் கண்மணி 
நாயகம் முஹம்மது முஸ்தபா அஹ்மத் முஜ்தபா அண்ணலார் 
அவர்களின் அருட்திருப்பபயலர பாங்கில் கூறப்படும்பபாது 
பபருவிரலல (அல்லது கலிமா விரலல> அல்லது இரு 
விரல்கலளயும்) முத்தமிட்டு> கண்களில் ஒற்றிக் பகாள்வது 
மார்க்கத்தில் முஸ்தஹப் எனும் விரும்பத்தக்க காரியமாகும்' 

என்பது எல்லா இமாம்களின் ஏபகாபித்த தீர்ப்பாகும். 

இங்பக விவாதிக்கப்படுவது அது முஸ்தஹப்பா? இல்லலயா? 
என்பதல்ல. மாறாக அது சம்பந்தமாக வந்திருக்கக் கூடிய 
ஹதீதுகளின் நிலல என்ன என்பது பற்றிதான். 

இனி எங்களது பகள்வி என்னபவன்றால்> எங்களிடம் இது 
முஸ்தஹப் என்பதற்கு பலகீனமான ஹதீதும்> இமாம்களின் தீர்ப்பும்> 

முஸ்லிம்கள் கலடப்பிடித்து வருவதும்> நல்லபதனக் கருதுவதும் 
மிகப்பபரிய முக்கியமான ஆதாரங்களாகத் திகழ்கின்றன. 

ஆனால் அவ்வாறு விரல்கலள முத்தமிடுவதும்> கண்களில் ஒற்றிக் 
பகாள்வதும் மக்ரூஹ் என்பதற்பகா அல்லது கூடாது என்பதற்பகா 
ஒரு ஆதாரத்லதயாவது காட்ட முடியுமா? என்றால் முடியாது. ஆக 
எந்த ஒரு ஆதாரமமுமில்லாமல் ஒரு விஷயத்லத ஷரீஅத்தில் 
மக்ரூஹ் (பவறுக்கத்தக்கது) என்பறா அல்லது கூடாது என்பறா 
கூறுவதற்கு யாருக்கும் அதிகாரமில்லல. 

அலதயும் அவ்வாறு பிதற்றுவலத ஷரீஅத் தீர்ப்பபன்று ஏற்கவும் 
முடியாது. அத்பதாடு அது அத்துமீறலும்கூட. 

ஆட்சேபணை: நபி ஆதம் அலலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தம் 
பபருவிரல் நகக் கண்களில் நூபர முஹம்மதிய்யாபவனும் 
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பபருமானாரின் பபபராளி கண்டு முத்தமிட்டனர். ஆனால் நீங்கள் 
அப்படி எலதக் கண்டு முத்தமிடுகிறரீ்கள்? ஆக நீங்கள் முத்தமிடுவது 
வணீ்தாபன? 

பதில்: ஹழ்ரத் ஹாஜரா அலலஹிஸ்ஸலாம் அன்று சஃபா> 
மர்வாவுக்கிலடயில் ஏழுமுலற ஓடியது தன் குைந்லத ஹழ்ரத் 
இஸ்மாயலீ் அலலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு தண்ண ரீ் 
பதடித்தாபன. ஆனால் இன்று எலதத் பதடி ஹஜ் உம்ரா பசய்பவார் 
ஓடுகின்றனர்? 

அவ்வாபற அன்று நபி இஸ்மாயலீ் அலலஹிஸ்ஸலாம் அவர்கலள 
குர்பானி பகாடுப்பதற்காக அலைத்துச் பசல்லப்பட்டபபாது 
லஷத்தான் குறுக்கிட்டான். அவலன கல்லால் அடிக்கப்பட்டது 
அன்று. இன்று கல் எறிகிறரீ்கள். லஷத்தான் வந்து நின்று 
பகாண்டிருக்கிறானா? 

அன்று தவாபில் காஃபிர்கள் பார்க்க பவண்டுபமன்பற அண்ணலார் 
ரமல் பசய்தார்கள். இன்று எந்த  காஃபிர்கள் மக்காவில் இருந்து 
பகாண்டு பார்க்கிறார்கள். ஆனால் ரமல் பசய்கி ;றரீர்கள்தாபன! 

அவ்வாபற பபருமானாரின் பபயர்பகட்டு கட்லட விரலில் 
முத்தமிடுவதும் அதலன கண்களில் ஒற்றிக் பகாள்வதும் 
நபிமார்களின் பல பசயல்கள் அவர்கள் அன்ற பசய்த காரணம் 
இன்று இல்லாவிட்டாலும் அவர்கள் பசய்த பசயல் எனும் 
பரக்கத்தின் அடிப்பலடயில் நமக்கும் அச்பசயல் பரகத்தாக> 
முஸ்தஹப்பாக> சுன்னத்தாக அலமகிறது. 

அத்பதாடு ஹதீதில் பபருவிரலல முத்தமிடுவது என்றுதான் 
உள்ளது. ஆகபவஅதற்கு காரணத்லதத் பதட பவண்டியது 
அவசியமில்லல. எனினும் அதுபற்றிய ஆய்வும்> அதிலுள்ள 
நுட்பமும் பதடப்படுவது பமற்பகாண்டு அவ்விஷயம் உறுதிப்படவும்> 

மனம் குைப்பமின்றி ஏற்றுக் பகாள்ளவும்> அதன் நுட்பங்கலள அறிவு 
பதடுவதாலுமாகும். 
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தப்சீர் காஜின்> ரூஹுல் பயான் பபான்றவற்றில் வருகிறது... பதத் 
லஹுமா ஸவ்ஆதுஹுமா என்ற வசன விளக்கத்தில் அதாவது 
அக்கனிலயப் புசித்தால் நபி ஆதம்> ஹவ்வா அலலஹிமஸ்ஸலாம் 
ஆகிபயாரின் அவுரத் பவளிப்பட்டது என்பதற்கு... அவ்விருவரின் 
ஆலட சுவர்க்கத்தில் பமல்லிய நகமாக இருந்தது. பின் அது 
நீக்கப்பட்டபபாது ஞாபகர்த்தமாக லக கால்களில் உடல் நுனியில் 
பகாஞ்சம் மிச்சம் லவக்கப்பட்டது என்று வருகிறது. 

ஆக நகம் சுவனத்து ஆலடயாகும். அதில் யாரால் - யாலரக் 
பகாண்டு சுவனபதிபயா அந்த மாபபரும் அருளாகிய அண்ணலார் 
அஹ்மத் நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் 
அன்னவர்களின் திருப்பபயர்பகட்டு முத்தமிடுவலத எவ்வலகயிலும் 
குலறகாண முடியாது. 

சுவனக்கல் என்பதால்தாபன ஹஜ்ருல் அஸ்வலத 
முத்தமிடப்படுகிறது. சுவனப் பபாருட்கள் முத்தமிடப்படுவது 
சுன்னத்தான பசயல்தாபன! 

அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் சத்தியத்லத> பபருமானார் முஹம்மது 
முஸ்தஃபா ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் 
மகத்துவத்லத அறிந்து> புரிந்து> உணர்ந்து> இதயத்தில் நிரப்பி 
அன்னாரின் அருட்பபரும் ஷஃபாஅத்திற்கு தகுதிபபற்று 
அண்ணலாபராடு அச்சுவனபதி புகவும்> அண்ணலாரின் அடிலமயாய் 
வாைவும் அருள்பாலிப்பானாக! ஆமீன். 

முற்றும். 


