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 கன்னித் தன்பமபய நிரூெிக்க  அக்கினிப் 

ொீட்பை நடாத்தும் பெெிளின் பொதபனக்கு 

மாற்றமாக பகௌரவமாக, கண்ணியமாக 

இஸ்லாம் பெண்ணின் கற்பெ பொற்றுகிறது.  

இஸ்லாமிய மார்க்கத்பதப் பொறுத்த வபரயில் 

மபனவி நடத்பத பகட்டவள் அல்லது 

கற்ெிழந்தவள் என்று கணவன் குற்றம் சுமத்தும் 

பொது அக்குற்றத்பத நிரூெிக்கக் கூடிய 

ைாட்ைிகபளக்  பகாண்டு வரபவண்டும் என 

கட்டபளயிடுகிறது.  

 முதலிரவில் அவபளாடு உறவு பகாண்ட 

பவபள   கன்னித் தன்பமபய நிரூெிக்கக் 

கூடியதாக அவளிடமிருந்து இரத்தம் 

கைியவில்பல. அதனால் அவள் நடத்பத பகட்ட 

பெண் என்று கணவன் பைான்னால் 

அக்குற்றச்ைாட்பட இஸ்லாம் ஏற்காது.  

 காரணம் இது அறிவுக்குப் பொருத்தமற்ற 

வாதம். உடலுறவின் பொது பெண்களிட மிருந்து 

இரத்தம் கைியலாம் அல்லது கைியாமலும் 

இருக்கலாம். பெண்களின் உடல் அபமப்பெப் 
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பொறுத்து இது நபடபெறும். எனபவ 

இக்குற்றச்ைாட்டு அெத்தமானதாகும்.  

   பெண்ணின் மர்ம உறுப்ெில் காணப்ெடுகிற 

பமல்லிய பதால்  பைமன் (Hyman) எனக் 

கூறப்ெடுகிறது. விபள யாட்டு, உடற் ெயிறச்ைி 

அல்லது கடின பவபலகள் பொன்ற 

ைந்தர்ப்ெங்களில்  இத்பதால் ெகுதி விாிவபட 

யலாம் அல்லது கிழிந்து விடலாம். அப்பொது 

இபலைாக இரத்தம் பவளிவரும். முதன் 

முபறயான உடலுறவின் பொது கூட இத்பதால் 

கிழிந்து விடலாம். ஒவ்பவாரு பெண்ணுக்கும் 

இந்த பைமன் வித்தியாைப்ெடலாம்.   

 ஒருவரது ைந்பதகத்பத மாத்திரம் பவத்து 

இஸ்லாம் தீர்ப்ெளிக்காது. அந்த ைந்பதகத்பத 

உறுதிப்ெடுத்த தகுந்த ைாட்ைிகபளக் பகாண்டு 

வர பவண்டும். ைாட்ைிகள் முன்னி றுத்தப்ெடும் 

ெட்ைத்தில் விைாாித்த ெின் தீர்ப்பு வழங்கும்.  

 எந்தபவாரு பெண்ணாவது கற்பெ 

இழந்துவிட்டாள் அல்லது கள்ளத் பதாடர்பெ 

பவத்துக் பகாண்டுள்ளாள் அல்லது 

விெச்ைாரத்தில் ஈடுெட்டு விட்டாள் என்று குற்றம் 
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சுமத்தப்ெடுவதாக இருந்தால், அதற்காக பநாில் 

கண்ட நான்கு ைாட்ைிகபளக் பகாண்டு வருமாறு 

இஸ்லாம் கட்டபளயிடுகிறது. நான்கு 

ைாட்ைிகபளக் பகாண்டு வராது விட்டால் 

அக்குற்றச்ைாட்டு தள்ளுெடி பைய்யப்ெடுவ பதாடு 

அது அவதூற்றுக் குற்றமாகக் கருதப்ெட்டு 

அக்குற்றத்பதச் சுமத்தியவருக்கு 80 கபையடிகள் 

வழங்கப் ெடுவபதாடு அவரது ைாட்ைிகள் எதுவும் 

இதற்குப் ெின் ஏற்றுக் பகாள்ளப் ெடவும் 

மாட்டாது.  

 “எவர்கள் கற்பொழுக்கமுள்ள பெண்கள் 

மீது அவதூறு கூறி, ெின்னர் நான்கு 

ைாட்ைிகபளக் பகாண்டு வரவில்பலபயா 

அவர்களுக்கு எண்ெது கபையடி அடியுங்கள். 

பமலும் (இதன்ெின்) ஒருபொதும் அவர்களது 

ைாட்ைியத்பத ஏற்றுக்பகாள்ளாதீர்கள். இன்னும் 

அவர்கள் தான் ொவிகள்.  (அல்குர்ஆன் 24:4) 

 “நிச்ையமாக எவர்கள் இபற நம்ெிக்பக 

யாளர்களான களங்கமற்ற கற்பொழுக்கமுள்ள 

பெண்கள் மீது அவதூறு  கூறுகிறார்கபளா 

அவர்கள் இம்பமயிலும் மறுபமயிலும் ைெிக்கப் 



 

7 

ெட்டுவிட்டனர். அவர்களுக்குக் கடுபமயான 

பவதபன உண்டு.”        (அல்குர்ஆன் 

24:23) 

 பெண்களின் மானத்பதாடு, மாியாபத 

பயாடு விபளயாடுவபதயும் அவர்களது கற்ெின் 

மீது களங்கம் சுமத்துவபதயும் இஸ்லாம் பெரும் 

ொவமாகக் ெிரகடனப் ெடுத்துகிறது. 

 'பெரழிபவ ஏற்ெடுத்தும் ஏழுபெரும் 

ொவங்கபளத் தவிர்த்துக் பகாள்ளுங்கள்’ என நெி 

முைம்மது (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். 

அப்பொது மக்கள், அல்லாஹ்வின் தூதபர! அபவ 

யாபவ என்று பகட்டார்கள். அதற்கு நெி(ஸல்) 

அவர்கள்: 

1) அல்லாஹ்வுக்கு இபண கற்ெிப்ெது; 

2)  சூனியம் பைய்வது; 

3)  முபறயற்ற முபறயில் அல்லாஹ் 

புனிதப்ெடுத்திய   உயிபரக் பகால்வது; 

4) வட்டி உண்ெது; 
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5. அனாபதகளின் பைாத்துக்கபள 

உண்ெது; 

6. பொாின்பொது புறமுதுகு காட்டி ஓடுவது;                             

7) இபற நம்ெிக்பக பகாண்ட ெத்தினிப் 

பெண்கள் மீது  அவதூறு கூறுவது என்று 

கூறினார்கள்.  

அறிவிப்ெவர் :அபூைுபரரா(ரழி)    (புகாாி: 

6857, 2766) 

  இஸ்லாத்பதத் தழுவ வருெவாிடம் ‘பெரும் 

ொவமான அவதூறு பைால்ல மாட்படன்’ என்று 

ைத்தியம் பைய்து தர பவண்டும் என்று 

நெிமுைம்மது (ஸல்) அவர்கள் உறுதி பமாழி 

வாங்குவார்கள்.  

நான் ஒரு குழுவினருடன் நெி முைம்மது (ஸல்) 

அவர்களிடம் பைன்று இஸ்லாத்பத ஏற்றுக் 

பகாள்வதாக உறுதி பமாழியளித்பதன். 

அப்பொது நெி(ஸல்) அவர்கள் “அல்லாஹ்வுக்கு 

நீங்கள் எபதயும் இபணயாக்குவ தில்பல, 

திருடுவதில்பல, குழந்பதகபளக் பகால்வ 

தில்பல, உங்களிபடபய அவதூறு கற்ெித்து 
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அபதப் ெரப்பு வதில்பல, எந்த நற்பையலிலும் 

எனக்கு மாறு பைய் வதில்பல” என்று உங்களிடம் 

உறுதிபமாழி வாங்கு கிபறன் என்று 

கூறினார்கள்.அறிவிப்ெவர்: உக்ெத் இப்னு 

ஸாமித் (ரழி)       (நூல்: புகாாி, 6801) 

 ஆண்களிடம் இவ்வாறு உறுதிபமாழி 

எடுப்ெது பொலபவ பெண்களிடமும் உறுதி 

பமாழி வாங்கினார்கள்.  

 “நெிபய! இபற நம்ெிக்பக பகாண்ட 

பெண்கள் உம்மிடம் வந்து அல்லாஹ்வுக்கு நாம் 

எபதயும் இபண பவக்க மாட்படாம், திருட 

மாட்படாம், விெச்ைாரம் பைய்ய மாட்படாம், எமது 

குழந்பதகபளக் பகாபல பைய்ய மாட்படாம், 

நாங்கள் இட்டுக்கட்டி அவதூற்பற ெரப்ெ 

மாட்படாம், பமலும் நல்ல விடயத்தில் உமக்கு 

மாறுபைய்ய மாட்படாம் என்றும் உறுதி பமாழி 

பகாடுத்தால் நீர் அவர்களிடம் உறுதி பமாழி 

எடுப்பீராக. பமலும் அவர்களுக்காகப் 

ொவமன்னிப்புத் பகாருவீராக. நிச்ையமாக 

அல்லாஹ் மிக்க மன்னிப்ெவன், நிகரற்ற 

அன்புபடபயான்.” (அல்குர்ஆன் 60:12)      
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  தன்பன முஸ்லிம் என்று 

ெிரகடனப்ெடுத்திக் பகாள்ளும் ஒவ்பவாரு 

ஆணும் பெண்ணும் இஸ்லாத்தின் இந்த 

அடிப்ெபடக் பகாள்பகயின் மீது உறுதியாக 

இருக்க பவண்டும்.  எனபவ மணம் முடிக்காத 

ஆபணா பெண்பணா விெச்ைாரத்தில் ஈடுெட்டு 

விட்டார் என்று கண்ணால் கண்ட நான்கு 

ைாட்ைிகபளக் பகாண்டு நிரூெிக்கப்ெடும் 

ெட்ைத்தில் அவ்விருவருக்கும் நூறு கபையடிகள் 

பகாடுக்கப் ெடுவபதாடு நாடு கடத்தப் 

ெடுவார்கள். திருமணம் முடித்தவர்கள் 

விெச்ைாரத்தில் ஈடுெட்டால் கல்பலறிந்து 

பகால்லப்ெடுவர்.  

 “(திருமணம் முடிக்காத) விெச்ைாாி, 

விெச்ைாரன் ஆகிய இருவாில் ஒவ்பவாரு 

வருக்கும் நூறு கபையடி அடியுங்கள். நீங்கள் 

அல்லாஹ்பவயும் மறுபம நாபளயும் விசுவாைம் 

பகாள்பவாராக இருந்தால் அல்லாஹ்வின் 

மார்க்கத்தில் அவ்விருவர் மீதும் உங்களுக்கு 

கருபண ஏற்ெட பவண்டாம். அவ்விருவாின் 

தண்டபனபய விசுவாைம் பகாண்படாாில் ஒரு 
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ைாரார் ொர்த்துக் பகாண்டிருக்கட்டும்.” 

(அல்குர்ஆன் 24:2) 

   “இரண்டு பெர் அல்லாஹ்வின் தூதர் நெி(ஸல்) 

அவர்களிடம் ஒரு வழக்பகக் பகாண்டு வந்தனர். 

அவர்களில் ஒருவர் ‘அல்லாஹ்வின் பவதத்பதக் 

பகாண்டு எங்களிபடபய தீர்ப்ெளியுங்கள்’ என்று 

கூற, மற்றவர் ‘ஆம் அல்லாஹ்வின் தூதபர! 

எங்களிபடபய அல்லாஹ்வின் பவதத்பதக் 

பகாண்டு தீர்ப்ெளியுங்கள்’ என்றார்.  

 ெின்னர் முதலாவதாக பெைிய அந்த மனிதர் 

என்பனப் பெை அனுமதி அளியுங்கள் என்று 

பகட்டார். அதற்கு நெி(ஸல்) அவர்கள் 

‘பெசுங்கள்’ என்றார்கள். அவர், என் மகன் 

இவாிடம் கூலிக்காரனாக இருந்தான். அப்பொது 

இவருபடய மபனவியுடன் விெச்ைாரம் பைய்து 

விட்டான். என் மகபனக் கல்லால் அடித்துக் 

பகால்ல பவண்டும் என்று மக்கள் என்னிடம் 

கூறினர். (இத் தண்டபனக்குப் ெதிலாக) நூறு 

ஆடுகபளயும் என்னுபடய அடிபமப் 

பெண்பணயும் ெிபணத் பதாபகயாக 

வழங்கிபனன்.  
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 ெிறகு நான் அறிஞர்களிடம் விைாாித்த 

பொது (திருமணம் முடிக்காத) என் மகனுக்கு நூறு 

கபையடிகளும் ஓராண்டு காலத்திற்கு நாடு 

கடத்தலும்தான் தண்டபன யாகத் தரப்ெட 

பவண்டும் என்றும், இந்த மனிதனின் மபனவி 

கல்பலறிந்து பகால்லப்ெட பவண்டும் என்றும் 

என்னிடம் அவர்கள் பதாிவித்தார்கள் என்று 

பைான்னார்.  

 இபதக் பகட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் 

நெி(ஸல்) அவர்கள், என் உயிர் எவன் 

பகயிலுள்ளபதா அந்த அல்லாஹ்வின் மீது 

ைத்தியமாக! உங்கள் இருவருக்கி படபய நான் 

அல்லாஹ்வின் ைட்டப்ெடிபய தீர்ப்ெளிக் கிபறன். 

உம்முபடய ஆடுகளும் உம்முபடய அடிபமப் 

பெண்ணும் உம்மிடபம திருப்ெித் தரப்ெட 

பவண்டும் என்று கூறி விட்டு அவருபடய 

மகனுக்கு நூறு கபையடி வழங்கினார்கள், 

ஓராண்டு காலத்திற்கு நாடு கடத்தினார்கள். 

  அங்கிருந்த உபனஸ் அல்அஸ்ஸமீ (ரலி) 

என்ற ைைாெியிடம் ‘உபனபஸ! இந்த 

மனிதனின் மபனவி யிடம் பைன்று விைாாித்து 

அவள் (குற்றத்பத) ஒப்புக் பகாண்டால் 
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அவளுக்கு கல்பலறிந்து தண்டபன பகாடுங்கள்’ 

என்று பைான்னார்கள்.  

 அவ்வாபற உபனஸ் (ரழி) அவர்கள்,அவளிடம் 

பைன்று விைாரபண பைய்த பொது அவளும் 

தனது குற்றத்பத ஒப்புக் பகாண்டாள். ஆகபவ, 

அவளுக்கு உபனஸ் (ரழி) அவர்கள் கல்பலறிந்து 

தண்டபன வழங்கினார்கள்.       அறிவிப்ெவர்: 

அபூ ைூபரரா(ரழி).        (நூல்: புகாாி 6842, 

6843, 6859,) 

 மகன் பைய்த குற்றத்திற்குத் தந்பத 

அெராதம் (ெிபணத் பதாபக) பைலுத்தி 

விடுவித்துக் பகாள்ள முபனந்த பொது அதபன 

நிராகாித்து விட்டு ைம்ெந்தப்ெட்ட இருவருக்கும் 

குற்றத்திற்குாிய தண்டபனபய நெி முைம்மத் 

(ஸல்) அவர்கள் நிபற பவற்றினார்கள்.  

 குற்றம் ைாட்டப்ெட்ட பெண்ணின் ஒப்புதல் 

வாக்கு மூலம் பெற்ற ெின் அவளுக்குாிய 

தண்டபனபய அமுல் நடாத்தி,  ‘ைட்டத்தின் 

ெிடியிலிருந்து யாரும் தப்ெித்து விட முடியாது’ 

என்ெபதச் பையல்ெடுத்திக் காட்டினார்கள்.  
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 ைமூகச் ைீரழிபவ உண்டாக்கும் பகாடிய 

குற்றங்களுக்கு உாிய தண்டபனகள் வழங்கப் 

ெட பவண்டுபம தவிர அதிலிருந்து தப்ெித்துக் 

பகாள்ளும் வழிபய அனுமதிக்கக் கூடாது. 

அனுமானத்தின் அடிப்ெபட யிலான 

விைாரபணகபள விடுத்து  ைாட்ைிகள் மூலம் 

குற்றங்கள் நிரூெிக்கப்ெடும் பொது ைட்டத்பத 

அமுல் நடாத்த பவண்டுபம தவிர வபளந்து 

பகாடுக்கக் கூடாது,  என்ெது இஸ்லாத்தின் 

ஆணித்தரமான பகாள்பகயாகும்.  

 அபத பவபள, மபனவி தவறான 

நடத்பதயில் (விெச்ைாரத்தில்) ஈடுெட்டதாக 

கணவன் குற்றம் சுமத்தும் பொது அதற்கான 

பநரடி நான்கு ைாட்ைிகள் இல்பல என்றாலும் 

அதபன தான் கண்ணால் கண்டதாகக் கணவன் 

கூறும் ெட்ைத்தில் அக் குற்றச்ைாட்பட மபனவி 

மறுக்கலாம். அல்லது ஏற்றுக் பகாள்ளலாம். 

குற்றத்பத ஏற்றுக் பகாண்டால் அவளுக்கு மரண 

தண்டபன வழங்கப்ெடும். ஏற்க மறுத்தால் 

கணவனும் மபனவியும் தங்கள் தரப்பெ 

உறுதிப்ெடுத்த அல்லாஹ்வின் மீது ைத்தியம் 

பைய்ய பவண்டும்.  
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 அதாவது, கணவன் தன் மபனவி மீது 

சுமத்திய குற்றச் ைாட்டில் தான் உண்பம 

யாளபன (உண்பமபயபய பைால்கிபறன்) என்று 

நான்கு முபற அல்லாஹ்வின் மீது ைத்தியம் 

பைய்து பைால்லிவிட்டு ஐந்தாவது முபறயாக 

தான் பொய் பைால்வதாக இருந்தால் 

அல்லாஹ்வின் ைாெம் தன் மீது உண்டாகட்டும் 

என்று கூறபவண்டும்.  

  குற்றச்ைாட்பட மறுக்கும் மபனவி, தன் 

மீது சுமத்திய குற்றச் ைாட்டில் கணவன் பொய் 

பைால்கிறான் என நான்கு முபற அல்லாஹ் வின் 

மீது ைத்தியம் பைய்து பைால்லி விட்டு ஐந்தாவது 

முபறயாக ‘அவன் (கணவன்) உண்பம 

பைால்ெவனாக இருந்தால் என் மீது 

அல்லாஹ்வின் பகாெம் உண்டாகட்டும் எனக் 

கூற பவண்டும். 

 ைத்தியம் பைய்யும் இம்முபறக்கு அரெியில் 

‘லிஆன்’ எனக் கூறப்ெடும். கணவன் 

மபனவியின் மீது குற்றம் சுமத்துவதால் முதலில் 

கணவன் தான் மக்கள் முன்னிபலயில் (நீதி 

மன்றத்தில்) ைத்தியம் பைய்ய ஆரம்ெிக்க 

பவண்டும்.  
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 உண்பமயிபலபய மபனவி தப்புச் 

பைய்தாளா? அல்லது  மபனவி மீது பகாண்ட 

பவறுப்ெினால் கணவன் குற்றம் சுமத்து கிறானா 

என்ெது யாருக்கும் பதாியாது. எனபவ தான், 

ைம்ெந்தப் ெட்ட இருவரும் ‘லிஆன்’ பைய்ய 

பவண்டும் என பவண்டப் ெடுகிறார்கள். அதன் 

மூலமாக ைமுதாயத்தில் குறித்த அப்பெண் 

தவறாக விமர்ைிக்கப் ெடுவது தடுக்கப்ெடுகிறது.  

 உண்பமயான குற்றவாளி யார் என்ெது 

உறுதியாக ைமூகத்திற்குத் பதாியாத பொது 

பெண்பண மாத்திரம் வஞ்ைிக்கும் ைமூகக் 

பகாடுபமயிலிருந்து அவபள இஸ்லாம் 

காக்கிறது. 

  இந்த இடத்தில் கூட பெண்கள் ஆண்களின் 

ஆதிக்கத்திற்கு அடிபமயாகி விடக் கூடாது 

என்ெதில் இஸ்லாம் உாிய கவனம் 

பைலுத்துகிறது.  

 ‘லிஆன்’ பைய்த ெின்பு அவர்கள் 

இருவருக்கும் இபடயிலான  கணவன் மபனவி 

என்ற உறவு முறிவ படந்து விடுகிறது. அதன் 

ெிறகு அவர்கள் இருவரும் மீண்டும் இபணந்து 
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பகாள்ள (திருமணம் பைய்து பகாள்ள) முடியாது 

என்றும் இஸ்லாம் கூறுகிறது.  

 ஒருமுபற நெி முைம்மத் (ஸல்) 

அவர்களிடத்தில் அவரது பதாழர் ைிலால் இப்னு 

உபமயா(ரழி) என்ெவர், தனது மபனவி ‘ஷாீக் 

ெின் ைஹ்மா’ என்ெவருடன் இபணந்து 

இருந்ததாக குற்றம் சுமத்தி நீதி பகட்டு வந்தார்.  

 அப்பொது நெி(ஸல்) அவர்கள் உன் குற்றச் 

ைாட்டுக்கு ஆதாரத்பதக் (ைாட்ைியங் கபள) 

பகாண்டுவா, இல்பலபயனில் உன் முதுகில் 

கபையடி பகாடுக்கப்ெடும் என்று பைான்னார்கள்.  

 அதற்கு அவர், எங்களில் ஒருவர் தன் 

மபனவியுடன் அன்னிய மனிதன் இருப்ெபதக் 

கண்டாலுமா? எனக் பகட்டார். 

ஆம். நீ உன் குற்றச்ைாட்பட நிரூெிக்க 

ஆதாரத்பதக்  பகாண்டு வா. இல்பலபயனில் 

உன் முதுகில் கபையடி பகாடுக்கப்ெடும் என்று 

நெி(ஸல்) அவர்கள் பைான்னார் கள்.   

உங்கபள ைத்தியத்பதக் பகாண்டு அனுப்ெி 

பவத்த அல்லாஹ்வின் மீது ஆபணயாக! நான் 
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உண்பமபய பைால் கிபறன். எனது முதுபகக் 

கபையடியிலிருந்து காப்ொற்றும் பைய்திபய 

அல்லாஹ் நிச்ையம் அருள்வான் என்று அவர் 

பைான்னார். அப்பொது அல்லாஹ் ெின்வரும் 

வைனங்கபள நெி (ஸல்) அவர்களுக்கு  

இறக்கியருளினான்.  

‘தங்கபளத் தவிர அவர்களுக்கு பவறு ைாட்ைிகள் 

இல்லாத நிபலயில் எவர்கள் தமது மபனவியர் 

மீது அவதூறு கூறுகிறார்கபளா அவர்களில் 

ஒருவாின் ைாட்ைியமாவது, நிச்ையமாக  தான்  

உண்பமயாளர்களில் உள்ளவன் என்று 

அல்லாஹ்வின் மீது நான்கு முபற ைத்தியம் 

பைய்து (ைாட்ைிகூறு) வதாகும். ஐந்தாவதாக தான் 

பொய்யர்களில் உள்ளவனாக இருப்ெின்  

அல்லாஹ் வின் ைாெம் தன்மீது உண்டாகட்டும் 

என அவன் ைத்தியம் பைய்வதாகும். 

   நிச்ையமாக அவன் பொய்யர்களில் 

உள்ளவன் என்று  அல்லாஹ்வின் மீது அவள் 

நான்கு முபற ைத்தியம் பைய்து ைாட்ைி கூறுவது 

அவபள விட்டும் தண்டபனபயத் தடுத்து 

விடும்.பமலும் ஐந்தாவதாக அவன் 

உண்பமயாளர்களில் உள்ளவனாக இருப்ெின் 
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அல்லாஹ்வின் பகாெம் தன் மீது உண்டாகட்டும் 

என்று அவள் ைத்தியம் பைய்வ தாகும்.  உங்கள் 

மீது அல்லாஹ்வின் அருளும் அவனது 

கருபணயும் இல்லாதிருப்ெின் (உங்களுக்கு 

தண்டபன ஏற்ெட்டிருக்கும்) நிச்ையமாக 

அல்லாஹ் மிக்க மன்னிப் ெவன் ஞானமிக்கவன்     

(அல்குர்ஆன்  24:6-9)   

 இவ்வைனங்கள் அருளப்பெற்றதும் 

நெி(ஸல்) அவர்கள் ைிலால் இப்னு உபமயா 

(ரழி) அவர்கபளயும் அவர்களுபடய மபனவி 

பயயும் வரவபழத்தார்கள். அல்லாஹ் கூறிய 

ெிரகாரம் ைத்தியம் பைய்யுமாறு இருவருக்கும் 

கூறினார்கள். அப்பொது ைிலால்(ரழி) அவர்கள் 

தான் பைான்னது உண்பமபய என நான்கு முபற 

ைத்தியம் பைய்து ஐந்தாவது முபறயாக நான் 

பொய் பைால்வதாக இருந்தால் அல்லாஹ்வின் 

ைாெம் என்மீது உண்டாகட்டும் எனக் கூறினார்.  

 அப்பொது நெி(ஸல்) அவர்கள், உங்கள் 

இருவாில் ஒருவர் பொய்யர் என்ெபத அல்லாஹ் 

அறிவான். ஆகபவ, உங்கள் இருவாில் 

ொவமன்னிப்புக் பகாாி தவறு தன்னுபடயதுதான் 

என்று ஒப்புக்பகாண்டு அல்லாஹ்வின் ெக்கம் 
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திரும்புகின்றவர் யார் என்று பகட்டுக் பகாண் 

டிருந்தார்கள். 

 ெிறகு ைிலால்(ரழி) அவர்களின் மபனவி 

எழுந்து நின்று நான்கு முபற ைத்தியம் 

பைய்துவிட்டு ஐந்தாவது முபறயாக ைத்தியம் 

பைய்ய முபனந்த பொது, அங்கிருந்த மக்கள் 

அவபர நிறுத்தி இது பொய்யான ைத்தியமாக 

இருந்தால் அல்லாஹ்வின் தண்டபன உறுதியாகி 

விடும் என்று கூறினார்கள். அப்பெண் ைற்பற 

தாமதித்து ைத்தியம் பைய்யத் தயங்கினார்.  

 அவள்  ைத்தியத்திலிருந்து வாெஸ் பெற்று 

விடுவாபளா என்று மக்கள் கருதினர். ஆனால், 

அப்பெண் ‘காலபமல்லாம் என் ைமுதாயத்தாபர 

நான் இழிவுக் குள்ளாக்கப் பொவதில்பல’ என்று 

கூறி ைத்தியம் பைய்து முடித்தாள்.  

 அப்பொது நெி (ஸல்) அவர்கள்  

இப்பெண்பணக் கவனித்து  வாருங்கள். இவள் 

காிய விழிகளும், பெருத்த புட்டங்களும், தடித்த 

கால்களும் உபடய ெிள்பளபயப் பெற்பற 

டுத்தால் அது (அவளது கணவன் குற்றம் ைாட்டிய) 
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ஷாீக் ெின் ஸஹ்மாவுக்பக உாியதாகும் என்று 

பைான்னார்கள்.  

 அப்பெண் நெி(ஸல்) வர்ணித்தவாபற 

குழந்பதபயப் பெற்பறடுத்தாள். இபதயறிந்த 

நெி(ஸல்) அவர்கள், லிஆன் ெற்றிய இபற ைட்டம் 

வந்திராது விட்டால் அவளுக்குத் தண்டபன 

விதித்திருப்பென் எனக் கூறினார்கள்.  

 நெி(ஸல்) அவர்கள் அவ்விருவபரயும் 

கணவன் மபனவி என்ற ெந்தத்திலிருந்து ெிாித்து 

பவத்தார்கள். அப்பெண்ணுக்கு ெிறக்கும் 

குழந்பத அவபளபய ைாரும் என்றும் 

தீர்ப்ெளித்தார்கள். அறிவிப்ெவர்:இப்னு 

உமர்(ரழி) (நூல்:புகாாி 4748,4746,5309,5311) 

 மபனவி நடத்பதக் பகட்டவள், கற்பெ 

இழந்தவள் என்று கணவன் குற்றம் சுமத்திய ெின் 

மீண்டும் அவபனாடு அவள் பைர்ந்து வாழ 

பவண்டும் என்று கூறினால் கணவன் பைான்ன 

குற்றச்ைாட்டு உண்பமயாகி விடும். எனபவ தான் 

அவ்விருவபரயும் மணப்ெந்தத்திலிருந்து நெி 

முைம்மது (ஸல்) அவர்கள் ெிாித்து 

விடுகிறார்கள். 
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 ‘லிஆன்’ பைய்தவர் தனது மபனவிபய 

மணம் முடிக்கும் பொது பகாடுத்த மைர் எனும் 

மணக்பகாபடபயப் ெற்றி நெிமுைம்மது (ஸல்) 

அவர்களிடம் முபறயிட்டு அதபனத் திருப்ெிப் 

பெற்றுத் தருமாறு பகட்டார். அதற்கு நெியவர்கள் 

நீர் உம்முபடய மபனவி மீது சுமத்திய 

குற்றச்ைாட்டில் உண்பமயாளராக இருந்தால் 

அவளுடன் நீர் ஏற்கனபவ தாம்ெத்திய உறவு 

பகாண்டுள்ளீர். அதற்கு அது நிகராகிவிடும். நீர் 

பொய் பைால்லியிருந்தால் அதன் காரணமாக 

அச்பைல்வம் உம்பம விட்டு பவகுபதாபலவில் 

இருக்கிறது (மபனவிக்கு உாியதாகிவிட்டது) 

என்று கூறினார்கள்.                                

(நூல்:புகாாி 5311) 

 கணவன் மபனவிக்கிபடயில் ‘லிஆன்’ 

மூலம் விவாகரத்து நபடபெற்ற ெின்பும் கூட 

கணவன் மபனவிக்குக் பகாடுத்த பைல்வத்தி 

லிருந்து ஒரு ைதத்பதக் கூட திரும்ெப் பெற 

முடியாது. அச்பைல்வம் முழுவதும் 

மபனவிபயபய ைாரும் என நெி முைம்மது (ஸல்) 

அவர்கள் தீர்ப்பு வழங்கினார்கள். பெண்ணுபடய 

மானத்பத ஏலம் பொட்டிட இஸ்லாம் 
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ஒருபொதும் இடம் தரவில்பல. விைாரபண என்ற 

பெயாில் ஏளனப் ெடுத்தபவா எள்ளி 

நபகயாடபவா களம் அபமக்கவு மில்பல. 

 எனபவ, பெெிள் வழங்கும் தீர்ப்பெ விட 

அல்குர்ஆன் வழங்கிய தீர்ப்பெ பெண்ணின் 

வாழ்வுாிபமபயப் ொதுகாத்து பகௌரவிப்ெ 

துடன் அறிவு பூர்வமாகவும் திகழ்கின்றது.  

 அடுத்து, கற்ெழிக்கப்ெட்ட பெண்ணுக்கு 

ஐம்ெது பவள்ளிக் காசுகபள அெராதமாகக் 

பகாடுத்துக் கற்ெழித்தவன் அவபளபய மணம் 

முடித்துக் பகாள்ள பவண்டும் என்ற பெெிள் 

தீர்ப்பெப் ெற்றி கவனிப்பொம்.  

 இஸ்லாத்பதப் பொறுத்தவபரயில் 

கற்ெழிக்கப்ெட்ட பெண்  தன்பன கற்ெழித்த 

காமுகபனபய கணவனாக்கிக் பகாள்ள 

பவண்டும் என்று ஒரு பொதும் அனுமதிக்க 

வில்பல. அவ்வாறு அனுமதிப்ெது  ஒவ்பவாரு 

இளம் பெண்ணுபடய கற்பும் ெறிக்கப் ெட்டு 

சூபறயாடப் ெடுவதற்கு ைட்டாீதியான 

அங்கீகாரத்பத வழங்குவது பொன்றாகிவிடும். 

அதற்கு மாற்றமாக  கற்ெழித்தவனுக்கு இஸ்லாம் 
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தண்டபனபய வழங்குகிறது. அதன் மூலம் 

காமுகர்களின் அட்டகாைத்திற்கு முற்றுப் புள்ளி 

பவத்து, பெண்கள் தபல நிமிர்ந்து கற்புடன் 

சுதந்திரத்துடன் வாழவழி வகுக்கிறது.  

 நெிமுைம்மத்(ஸல்) அவர்களது காலத்தில் 

ஒரு பெண்மணி பதாழுவதற்காகப் 

ெள்ளிவாைலுக்குப் புறப்ெட்டார். அப்பெண்பண 

ஒருவர் பொர்பவயால் பொர்த்திக் 

கற்ெழித்துவிட்டார். அவள் ைப்தமிட்டதும் அவன் 

ஓடி விட்டான்.   

 (ைப்தத்பதக்பகட்ட) பவபறாருவர், 

அவளருபக ஓடி வர அவர் தான் தன்பன 

கற்ெழித்ததாக எண்ணி அப்பெண் ‘இவர் 

என்பனக் கற்ெழித்து விட்டார்’ என்று மக்களிடம் 

கூறினாள்.  

 அப்பெண் அபடயாளம் காட்டிய 

அந்நெபர மக்கள் ெிடித்து  நெி (ஸல்) 

அவர்களிடம்  பகாண்டு வரபவ  அவருக்கு 

கல்பலறிந்து  தண்டபன வழங்குமாறு 

உத்தரவிட்டார்கள். 
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 அப்பொது அப்பெண்பணத் தீண்டிய நெர் 

எழுந்து ‘அல்லாஹ்வின் தூதபர! நான் தான் 

அவபளத் தீண்டியவன்’ என்று கூறினார். நெி 

(ஸல்) அவர்கள் ொதிக்கப் ெட்ட அப்பெண்ணிடம் 

‘நீ பொய் விடு. அல்லாஹ் உன்பன மன்னித்து 

விட்டான்’ எனக் கூறி அனுப்ெிவிட்டு  தவறாகப் 

ெிடித்து வரப்ெட்ட அம்மனிதாிடமும் அழகிய 

வார்த்பதகபளக் கூறினார்கள்.அப்பெண்பணக் 

பகடுத்த வபரக் கல்பலறிந்து பகால்லுமாறு 

கட்டபள யிட்டார்கள்.   (நூல்: திர்மிதி 1477) 

‘கல்பலறிந்து பகால்லுதல்’ என்ற ைட்டம்  

காட்டு மிராண்டித் தனமானது என்று பமற்கத்திய 

(யூத, கிறிஸ்தவ) உலகம் விகாரமாக விமர்ைனம் 

பைய்து வருகிறது. 

 ஆனால் இஸ்லாத்திற்கு முன்பெ பெெிளில் 

இச்ைட்டம் பைால்லப்ெட்டு நபட முபறப் 

ெடுத்தப்ெட் டுள்ளது. இச்ைட்டத்பத 

இப்பொதாவது பையல் ெடுத்தியாக பவண்டிய 

கடபம அவர்களுக்குண்டு என்ெபத மறக்கக் 

கூடாது. 
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