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 ِبْسِم اللَّـِه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيمِ 

  

“சிறிய ஹதஸீ்கள் மனனம் சசய்வதற்காக” – ஹதிஸ் எண் 1 

அஸ்ஸலாமு அலலக்கும் வ-ரஹ்மத்துல்லாஹி வ-பரக்காத்துஹூ. 

அன்புள்ள இஸ்லாமிய சககாதர சககாதரிககள! 

ஹதீஸ்கலள மனனம் சசய்வதற்காக 50 சிறிய ஹதீஸ்கலள கதர்ந்சதடுத்து அதன் 

அறிவிப்பாளர்கள் பற்றிய சிறுகுறிப்புகள் மற்றும் சிறு விளக்கங்களுடன் படித்து பயன் 

சபறுவதற்காக சதாகுத்து வழங்குகிகறாம். 

 :الَ ا قَ مَ ه  نْـ عَ  الل   يَ ضِ رَ  رَ مَ ع   نِ ابْ  نِ عَ 

ُهُ لُ ُُِ ل ُُنُْأ ُُةُ ادُ هُ :ُشُ سُ مُْىُخُ لُ عُ ُمُ ل ُسُْاْلُ ُيُ ن ُب ُ : مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى الل  لَّ صَ  اللِ  ول  س  رَ  الَ قَ  

ُمُ وُْصُ ،ُوُ جُ حُ الُْ،ُوُ اةُ كُ الزَُُاءُ يتُ ُِ ،ُوُ ةُ ل ُالصَُُامُ قُ ُِ ،ُوُ الُ ُولُ سُ اُرُ دُ مَُحُ مُ ُنَُأ ُوُ ُُالُ َلُُِ 

(8 -البخاري صحيح)ُانُ ضُ مُ رُ   

இலறத்தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : வணக்கத்திற்குரியவன் 

அல்லாஹ்லவயன்றி கவறு யாருமில்லல என்றும் முஹம்மத் அவர்கள் 

இலறத்தூதர் என்றும் உறுதியாக நம்புதல், சதாழுலகலய நிலல நிறுத்துதல், ஜகாத் 

வழங்குதல், ஹஜ் சசய்தல், ரமலானில் கநான்பு கநாற்றல், ஆகிய ஐந்து 

காரியங்களின் மீது இஸ்லாம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

அறிவிப்பவர் : இப்னு உமர் (ரலி). நூல் : புஹாரி 8 
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ஹதஸீ்கள் வார்த்ததக்கு வார்த்தத... 

 

يُ ن ُبُ  مُ ل ُسُْاْلُ   ىلُ عُ   سُ مُْخُ    
நிறுவப்பட்டுள்ளது இஸ்லாம் மீது ஐந்து 

 

ةُ ادُ هُ شُ  هُ لُ ُُِ ل ُُنُْأُ   ُالُ َلُُِ    
உறுதியாக நம்புதல் 

/ சான்று பகருதல் 

வணக்கத்திற்குரியவன் கவறு யாருமில்லல அல்லாஹ்லவயன்றி 

 

ادُ مَُحُ مُ ُنَُأُ  الُ ُولُ سُ رُ   امُ قُ ُِ  وُ   ةُ ل ُالصَُ   وُ  
முஹம்மத் இலறத்தூதர் கமலும் நிலல நிறுத்துதல் சதாழுலக கமலும் 

 

اءُ يتُ ُِ  اةُ كُ الزَُ  جُ حُ الُْوُ   مُ وُْصُ وُ   انُ ضُ مُ رُ    
வழங்குதல் ஜகாத் ஹஜ் சசய்தல் கநான்பு கநாற்றல் ரமலான் மாதம் 

 

ஹதஸீ் அறிவிப்பாளர் பற்றி சிறுகுறிப்பு : 

அப்துல்லாஹ் பின் உமர் பின் கத்தாப் (ரலி) இவர் தன் தந்லதயுடகன இஸ்லாத்லத 

ஏற்று மதினாவிற்கு ஹிஜ்ரத் பயணம் கமற்சகாண்டவர். கந்தக் யுத்தத்லதத் 



www.qurankalvi.com 
 

சதாடர்ந்து நலடசபற்ற அலனத்து யுத்தங்களிலும் கலந்து சகாண்டார். சுன்னாலவப் 

பற்றிப்பிடிப்பதில் முன்னுதாரணம் கூறப்பட்டவர், நபிகளாலரத் சதாட்டும் 2630 

ஹதீஸ்கலள அறிவித்திருக்கின்றார். தனது 86ம் வயதில் ஹிஜ்ரி 73ம் ஆண்டு 

மரணமலடந்தார். 

 

ஹதஸீிலிருந்து சபறப்பட்ட பாடங்கள்:  

இரு ஷஹாதாக் களிமாக்கலளயும் சமாழிந்து அதலன ஏற்றால் சதாழுலகலய 

நிலல நிறுத்துதல், ஜகாத்து வழங்குதல், ஹஜ் சசய்தல், ரமழானில் கநான்பு 

கநாற்றல், ஆகிய காரியங்கலளயும் ஏற்று நடத்தல் கவண்டும். 

“சிறிய ஹதீஸ்கள் வார்த்லதக்கு வார்த்லத மனனம் 
சசய்வதற்காக” – ஹதிஸ் எண் 2 

 

  ،ه  نْ عَ  الل   يَ ضِ رَ  ةَ رَ يْـ رَ يب ه  أَ  نْ عَ 

ارُ يُالنَُفُ فُ ُارُ زُ نُاْلُ مُ ُنُ يُْب ُ عُْكُ نُالُْمُ ُلُ فُ سُْاُأُ :ُمُ الُ قُ ُمُ لَُسُ وُ ُهُ يُْلُ عُ ُىُالُ لَُصُ ُبيُ نُ الُُْنُْعُ    

(5787 -البخاري صحيح)  
இலறத்தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : 

கணுக்கால்களுக்குக் கீகழ சதாங்கும் (வலகயில்) கீழங்கி(லய அணிகிறவர்) நரகத்தில் 
(புகுவார்) 

அறிவிப்பவர் : அபூ ஹுலரரா (ரலி). ஆதாரம் : புஹாரி 5787. 

 

ஹதிஸ் அறிவிப்பாளர்: 
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அபூ ஹுலரரா (ரலி) என்பது இவரின் புலனப்சபயராகும் அவரின் சபயர் அப்துர் 
ரஹ்மான் பின் ஸக்ர் ஆகும். ஹிஜ்ரி 7ம் ஆண்டு இஸ்லாத்லத ஏற்றார். பின்னர் 
சதாடர்ந்து 4 வருடங்கள்  நபிகளாருடகன இருந்தார், இதனால் நபிகளாலரத் 
சதாட்டும் 5374 ஹதீஸ்கலள அறிவித்து நபித்கதாழர்களில் மிகக் கூடுதலான 
நபிசமாழிகலள அறிந்தவர் என்று சபயருக்கு சசாந்தமானார். ஹிஜ்ரி 57ம் ஆண்டு 
மதீனாவில் மரித்து பகீஉல் கர்கதில் அடக்கம் சசய்யப்பட்டார்.  

 

    

    


