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கதரீ் நிகழ்வு பற்றிய விளக்கம்

ஹிஜ்ரி 10 லல நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் இறைவனுறைய மாளிறகறய 
சியாரத் சசய்வதற்கு நிய்யத் றவக்கிைார்கள். நாயகத்தின் இந்த நிய்யத் பல்வறக 
பட்ை கபலீாக்கள்,மதீனாறவ அன்டியிருந்த தாயிப்களுக்கு மத்தியிலும் 
சசால்லப்பட்ைது, சபரும் சதாறகயான கூட்ைம் இந்த இறை கட்ைறளறய (ஹஜ் 
கைறமறய) நிறைலவற்றுவதற்றுவதற்கு மதீனாறவ லநாக்கி வந்தார்கள்.இது 
மாத்திரலம நபி (ஸல்) அவர்கள் தனது மதீனாவிற்கான முஹாஜிரத்தின் பின் 
நிறைலவற்றுகின்ை ஹஜ்ஜாஹும், இது வரலாற்ைிலல பல்லவறு சபயர்கறளக் 
சகாண்டு எழுதப்பட்டிருக்கின்ைது, அறவ பின்வருமாறு: ஹஜ்ஜதுல் விதா, 

ஹஜ்ஜதுல் இஸ்லாம், ஹஜ்ஜதுல் பலாக், ஹஜ்ஜதுல் கமால், ஹஜ்ஜதுல் தமாம்;.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் குளிப்றப நிறைலவற்ைினார்கள். இரண்டு சாதாரன 
ஆறைகறள இஹ்ராம் ஆறையாக எடுத்துக் சகாண்ைார்கள். ஒன்றை தனது 
இடுப்பில் கட்டிக் சகாண்ைார்கள், மற்ையறத தனது அருறமயான லதாளில் 
லபாட்டுக் சகாண்ைார்கள், சனிக்கிழறம துல்கஹ்தா 24 அல்லது 25 ல் ஹஜ் 
சசய்யக் கூடிய லநாக்கில் கால்நறையாக மதீனாறவ விட்டு சவளிலயைினார்கள். 

சபண்கள் மற்றும் தங்கறளச் லசர்ந்தவர்கறளசயல்லாம் ஒட்ைறகச்சுறமகளில் 
ஏற்ைிக் சகாண்ைார்கள். தனது குடும்பத்தினர், முஹாஜிர்கள், அன்ஷார்கள், அரபுக் 
கபலீாக்கள், மற்றும் மக்களின் சபரும் கூட்ைம் பிரயாணத்றத ஆரம்பித்தார்கள். 

அதிகாமாலனார் சதாற்றுலநாய் காரணமாக இந்த பிரயாணத்றத தவிர்த்துக் 
சகாண்ைார்கள். ஆனாலும் மாசபரும் கூட்ைம் இந்தப் பிரயாணத்தில் கலந்து 
சகாண்ைது. இதில்கலந்து சகாண்ைவர்களின் எண்ணிக்றக 11400, 120-124 ஆயிரம் 
மற்றும் அதறனவிைவும் அதிகமானவர்கள் என்றும் வரலாற்ைில் பதியப்பட்டுள்ளது. 

ஆனாலும் மக்காவில் இருந்தவர்கள் அலி(அறல) மற்றும் அபூ மூஸா 
அஸ்அரியுைன் யமனில் இருந்து வந்தவர்கள் மதீனாவில் இருந்து வந்த குழுவுைன் 
இறணந்து சகாண்ைார்கள். அவர்களுறைய எண்ணிக்றக லவைாகும். 



ஹஜ் கைறமறய நிறைலவற்ைியதற்கு பின்னர் நபிகளார் மாசபரும் 
கூட்ைத்தினருைன் மதீனாவிற்கு திரும்பிச் சசல்வதற்குரிய அறழப்றப 
விடுத்தார்கள். கதீர் கும் என்ை இைத்றத அறைந்தபின் ஜிப்ரீல் (அறல) அவர்கள் 
வானலலாகத்திலிருந்து பூமிறய லநாக்கி வந்தார்கள் அவர்கள் இறைவனிைம் 
இருந்து இந்த குர்ஆன் வசனத்றத சகாண்டு வந்தார்கள். :(யா அய்யுஹர் ரஸுல் 
பல்லிக் மா உன்ஸில இறலக மின் ரப்பிக் வ இன் லம் தப்அல் பமா பல்லக்த 
ரிஸாலதஹு வல்லாஹு யஹ்ஸிமுக மினன் னாஸ் இன்னல்லாஹா 
லாயஹ்தில் சகௌமல் காபிரீன்) மாயிதா:67 

தமிழ் கருத்து: 'நபிலய! உம் இரட்சகனிைம் இருந்து உமக்கு இைக்கி 
றவக்கப்பட்ைறத, எத்திறவப்பரீாக நீர் அவ்வாறு சசய்யாவிடில், அவனுறைய 
தூறத முற்ைிலும் எற்ைிறவக்கவில்றல. மனிதர்களின் சகடுதியில் இருந்து 
இறைவன் உங்கறள பாதுகாப்பான் நிச்சயமாக இறைவன் நிராகரிக்கும் 
கூட்ைத்தாறர லநர்வழியில் சசலுத்தமாட்ைான்'. ஜுஹ்பா (இவ்விைத்தில் இருந்லத 
அதிகமான இைங்களுக்கான பாறதகள் பிரிந்து சசல்கின்ைன). நபிகளார், மற்றும் 
அவர்களின் லதாழர்கள் துல் ஹஜ்18 வியாழக்கிழறம இந்த இைத்றத 
வந்தறைந்தார்கள்.

ஜிப்ராயலீ் (அறல) மூலம் இறைவனிைம் இருந்து நபியவர்களிற்கு, அலி (அறல) 

அவர்கறள வலி, இமாமாக அைிமுகப்படுத்தி, அவர்கறளப் பின்பற்றுவது வாஜிப் 
லபான்ைவற்றை தனது பறைப்புக்கு சசால்லுமாறு கட்ைறள வந்தது.

யாசரல்லாம் நபியவர்களின் குழுறவ பின் சதாைர்ந்து வந்து 
சகாண்டிருந்தார்கலளா, மற்றும் நபியவர்களுக்கு முன்னால் சசன்ைார்கலளா 
அவர்கள் அறனவரும் நபியவர்கள் நின்ை இைத்றத வந்தறைந்தார்கள். நபிகள் 
நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்;: அங்குள்ள கரடு முரடுகறள சரிசசய்யும்படி கூைினார்கள். 

காலநிறல மிகவும் சூைாக இருந்தது. மக்கள் தங்களிைம் இருந்த சுறமகளில் 
சிலறத கால்களின் கீலும் தறலகளிற்கு லமலும் றவத்துக் சகாண்ைார்கள். 

நபிகளாரின் இருக்றகக்காக ஒரு கூைாரத்றத ஏற்பாடு சசய்தார்கள்.

லுஹர் சதாழுறகக்;கான அதான் கூைப்பட்ைது. நபிகளார் 
தங்கலளாடிருந்தவர்களுைன் லுஹர் சதாழுறகறய நிறைலவற்ைினார்கள். 

சதாழுறக முடிந்தபின் ஒட்ைகங்களின் முதுகுகளில் பிரயாணத்திற்காக 
உபலயாகிக்கப்படுகின்ைறவகறளக் சகாணடு ஒரு லமறை லபான்ை இைம் 
உருவாக்கப்பட்ைது. 



நபிகளார் உரத்த குரலில் தங்கலளாடு கூடியிருந்தவர்களின் கவனத்றத தன் 
பக்கத்திற்கு சகாண்டுவந்தார்கள் அதன் பின் இவ்வாறு தனது உறரறய 
ஆரம்பித்தார்கள்: ('எல்லாப் புகழும் இறைவனிற்லக உரியதாகும், அவனிைம் இருந்து 
உதவி லதடுகின்லைாம், அவறன ஈமான் சகாண்ைவர்களாக இருக்கின்லைாம், 

அவனின் மீது சபாறுப்புச்சாட்டியவர்களாக இருக்கின்லைாம். தீய சசயல்களில் 
இருந்து அவனிைம் பாதுகாவல் லதடுகின்லைாம். வழிதவைிலயாருக்கு அவறனயன்ைி 
லவறுபாதுகாவலர் இல்றல. அவன் யாறரசயல்லாம் லநர்வழியில் 
சசலுத்துகிைாலனா அவர்கறள வழிசகடுப்லபார் எவருமில்றல. 

வணக்கத்திற்குரியவன் அவறனயன்ைி லவறு எவருமில்றல. முஹம்மத் (ஸல்) 

அவர்;கள் அவனின் தூதராவார்கள்';. இறைவறன லபாற்ைிப் புகழ்ந்து, அவனுறைய 
ஒருறமத் தன்றமக்கு சாட்சி கூைியபின் இவ்வாறு கூைினார்கள்: 'மக்கள் கூட்ைலம 
நிகரற்ை அன்பிற்குரிய இறைவன் எனக்கு அைிவித்துள்ளான் என்னுறைய 
வாழ்க்றகயின் இறுதி லநரம் சநருங்கிவிட்ைதாக. விறரவாக அவனுறைய 
அறழப்றப பூரணப்படுத்திவிட்டு எனது ஏறனய விறையங்களுக்கு விறரந்து 
சசல்லலவண்டும். நானும், நீங்களும் ஒவ்சவாருவரும் எங்களுக்கு 
சகாடுக்கப்பட்டுள்ளறவகளுக்கு சபாறுப்புறையவர்களாக இருக்கின்லைாம். 

இப்சபாழுது உங்களுறைய எண்ணம் , கருத்துக்கள் என்ன? என மக்கறளப் பார்த்து 
வினவினார்கள்.

மக்கள் கூைினார்கள்: ' நாங்கள் சாட்சி கூறுகின்லைாம.; நீங்கள் உமக்கு 
சசால்லப்பட்ைறத எங்களுக்கு எத்திறவத்தீர்கள், எங்களுக்கு உபலதசம் 
சசய்வதற்கான முயற்சியில் எந்த விதமான குறைபாடும் றவக்கவில்றல. 

இறைவன் உமக்கு சிைந்த அருட்சகாறைறய வழங்கட்டும்!' அதன் பின் நாயகம் 
(ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள்: 'மக்கலள! இறைவன் ஒருவன் மற்றும் முஹம்மத்; 

இறைவனின் தூதர் என்பறத நம்பிக்றக சகாண்டுள்ளரீ்களா? மற்றும் சுவனம், 

நரகம், மரணம், மறுறம இருக்கின்ைன மற்றும் இறைவன் மரணித்தவர்கறள 
மீசழழுப்புவான் இறவ அறனத்தும் உண்றம இறவ உங்களின் நம்பிக்றகக்கு 
உரியனவா?' 

அறனவரும் கூைினார்கள்: ('ஆம் நாங்கள் இந்த உண்றமகளுக்கு நம்பிக்றக 
சகாண்டிருக்கின்லைாம்') .



நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் கூைினார்கள் : 'இறைவா! நீ சாட்சியாக இரு' . பின் 
உறுதியாக கூைினார்கள்: ('; நீங்கள் அறனவரும் ஹவ்றல அறைவதற்கு முன் 
நான் முந்திக் சகாள்லவன் மற்றும் நீங்கள் அறனவரும் ஹவ்லிற்கு 
அருகாறமயில் என்றன லநாக்கி வருவரீ்கள். அந்த ஹவ்லின் அளவு 
எந்தளவிற்சகன்ைால் சன்ஆவிற்கும் பஸ்ராவிற்கும் இறைப்பட்ை தூரமாகும். 

சிந்தியுங்கள் மற்றும் கவனமாக இருங்கள், நான் எனக்குப்பின்னால் இரண்டு 
சபறுமதிவாய்ந்த விறையங்கறள விட்டுச் சசல்லுகின்லைன் எவ்வாறு நைந்து 
சகாள்வரீ்கள்?') இந்த லநரம் மக்கள் குரசலழுப்பினார்கள் : ' அந்த இரண்டு 
சபறுமதிவாய்ந்தறவகளும் என்ன?' நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூைினார்கள்: ('அவற்றுள் 
உயர்தரமானது இறை லவதம் அல்-குர்ஆன் எனலவ அறத பற்ைிப்பிடித்துக் 
சகாள்ளுங்கள.; அறத உங்கள் கரங்களிலுருந்து விட்டுவிைாதீர்கள் 
வழிசகைாதிருப்பதற்காக. இரண்ைாவது எனது குடும்பமாகும். இறைவனுக்கு இது 
பற்ைி இறைவன் அைிவித்திருப்பது லபான்று இறவ இரண்டும் கவ்லிற்கு 
அருகாறமயில் என்றன அறையும் வறர ஒன்றைவிட்டு ஒன்று பிரியாது. நான் 
இந்த கட்ைறளறய இறைவனிைமிருந்து சபற்றுக் சகாண்லைன். அறவ 
இரண்றையும் பின்பற்றுவறத விட்டும் தூரப்பட்டுவிைாதீர்கள், குறைபாடும் 
றவத்துவிைாதீர்கள் அழிந்து லபாய்விடுவரீ்கள்.

இதன் பின் அலி (அறல) அவர்களின் றகறயப் பிடித்து உயர்த்தினார்கள் 
எந்தளவிட்சகன்ைால் தங்களிருவருறைய அக்குளின் சவள்றள சதரியுமளவிற்கு 
உயர்த்தினார்கள். மக்கள் அறத கண்ணுற்ைார்கள். நபிகளார் பின் இவ்வாறு 
ஆரம்பித்தார்கள்: மக்கலள! யார் ஈமான் சகாண்ைவர்களில் சிைந்தவர்கள் ? மக்கள் 
கூைினார்கள்: 'இறைவனும் அவனது தூதருலம அைிவார்கள்' பின் 
நபி(ஸல்)கூைினார்கள்: 'இறைவன் என்;னுறைய தறலவன், நான் மனிதர்களுறைய 
தறலவராக இருக்கின்லைன். நான் யாருக்சகல்லாம் தறலவராக இருக்கின்லைலனா 
அவர்களுக்சகல்லாம் அலி (அறல) தறலவராக இருப்பார்' அஹ்மத் இப்னு 
ஹன்பலுறைய அைிவிப்பின் படி (ஹன்பலிகளினுறைய தறலவர்) நபிகளார் இந்த 
வசனத்றத மீண்டும் மீண்டும நான்கு தைறவகள் கூைினார்கள். பின் தன் றகறய 
துஆவிற்லகந்தினார்கள். இன்னும் பிரார்த்தறன புரிந்தார்கள் : 'இைiவா யாசரல்லாம் 
அலி மீது லநசம் சகாள்கிைார்கலளா அவர்கள் மீது நீயும் லநசமுறையவனாக இரு, 

யார் அலிறய சவறுக்கிைார்கலளா அவர்கள் மீது நீயும் சவறுப்புக்சகாள். 

யாசரல்லாம் அலிக்கு உதவியாளர்களாக இருக்கின்ைனலரா அவர்களுக்கு நீயும் 
உதவியாளனாக இரு, யாசரல்லாம் அலிறய இழிவு படுத்துகின்ைனலரா அவர்கறள 
நீயும் இழிவு படுத்து. அலிறய உண்றமயின் உறைவிைமாக்கு'.

அதன் பிைகு மக்கறள பார்த்து ' யாசரல்லாம் இங்கு கூடியிருக்கின்ைார்கலளா 
அவர்கள் இங்கில்லாதவர்களுக்கு இதறன எத்திறவயுங்கள்' என்ைார்கள்.

எல்லலாரும் பிரிந்து சசல்வதற்கு முன்னால் ஜிப்ரீல் (அறல) அவர்கள் பின்வரும் 
குர்ஆன் வசனத்றத சகாண்டுவந்தார்கள்: 'அல் யவ்ம அக்மல்து லகும் தீனுகும் வ 
அத்மம்து அறலகும் நிஃமதீ வரலீது லகும் இஸ்லாம தீனா' மாயிதா:3



இதன் கருத்தாவது: 'இன்றைய தினம் உங்களுக்காக உங்களுறைய மார்க்கத்றத 
நான் பரிபூரணமாக்கிறவத்துவிட்லைன். என்னுறைய அருட்சகாறைறய உங்களின் 
மீது முழுறமயாக்கிவிட்லைன், இன்னும் உங்களுக்காக இஸ்லாத்றத மார்க்கமாக 
நான் சபாருந்திக்சகாண்லைன்'. இவ்லவறள நபி (ஸல்) அவர்கள் : ' அல்லாஹ் 
சபரியவன். மார்க்கத்தின் முடிவு அருட்சகாறைகளின் பூரணம், இறைவனின் 
சந்லதாஷம் என்னுறைய நபித்துவத்திற்கும், அலியுறைய 
தறலறமத்துவத்திற்குமாகும்'. 

குழுமியிருந்த கூட்ைம் குைிப்பாக அபூ பக்கர், உமர் லபான்லைார் முஃமின்களின் 
தறலவர் அலி (அறல) அவர்கறளப் பார்த்து இவ்வாறு வாழ்த்துத் சதரிவித்தார்கள்: 

' நல் வாழ்த்துக்கள்! நல் வாழ்த்துக்கள்! நல் வாழ்த்துக்கள்! அபூ தாலிபுறைய மகலன 
எங்;களுக்கும் மற்றும் அறனத்து ஆண் சபண்ணான முஃமின்களுக்கும் தறலவராக 
ஆகிவிட்டீர்'.

இப்னு அப்பாஸ் கூைினார் : 'யா ரஸுலுல்லாஹ் அலியுறைய தறலறமத்துவம் 
அறனவர் மீதும் கைறமயாகிவிட்ைது'.

கஸ்ஸான் இப்னு தாபித் கூைினார்: 'யா ரஸுலுல்லாஹ் அனுமதியளியுங்கள் அலி 
(அறல) பற்ைி கவிறத பாடுகின்லைன். நபி (ஸல்) அவர்கள் அதற்கு : ' பாடு 
இறைவனின் அருள் உன்மீது சபாழியட்டும்';.

அதன் பின் அவர் கவிறத பாடினார். இவ்வாைாக கதீருறைய இந்நிகழ்வு 
நைந்லதைியது.


