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 ِبْسِم اَّللِه الرهْحمَِٰن الرهِحيم

இஸ்லாம் கூறும் சமூக நல்லலாழுக்கம் 

இஸ்லாம் கூறும் சமூக நல்லலாழுக்கங்கள் என்ற தலலப்பிலல அல்லாஹ்வும், அல்லாஹ்வுலைய தூதர ்

ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ளும் நமக்கு பின்பற்ற கூறியிருக்கும் உயரந்்த 

நற்பண்புகலளயும், ஒழுக்கங்கலளயும் பற்றிப் லபச இருக்கின்லறாம். லபசும் நற்பண்புகலள 

பற்றியும், ஒழுக்கங்கலளப் பற்றியும் நாம் கவனத்துைன் லகைட்ு அலத நம்முலைய வாழ்க்லகயில் 

கலைபிடித்து ஒழுகுவதற்கு அல்லாஹ் உதவி லசய்வானாக! நல்லருள் வழங்குவானாக! நம்முலைய 

குணங்கலள அல்லாஹ் சீரப்டுத்துவாயாக!  

அன்பிற்குரியவரக்லள! இந்த சமுதாயத்திலல பல விஷயங்கலளப்பற்றி, புரை்சி, எழுசச்ி, ஒரு 

மறுமலரச்ச்ி ஏற்படுவலத பாரக்்கிலறாம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். வரலவற்கத்தக்கது. வரலவற்கிலறாம். 

இஸ்லாம் எந்த அளவிற்கு லகாள்லககள், வணக்க வழிபாடுகள், இவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் லகாடுதத்ு 

இருக்கிறலதா, அலத அளவிற்கு அலதவிை எவ்வித குலறயும் இல்லாமல் தங்களது ஒழுக்கங்கலள, 

பண்புகலளச ்சீரப்டுத்திக் லகாள்வதற்கும், முஸ்லிம்களுக்கு வலியுறுத்திக் கூறுகின்றது. ஒருவருலைய 

லதாழுலக, லநான்பு, ஜக்காத், ஹஜ், இன்னும் லகாள்லக சீராகி விை்ைால், சரியாகி விைை்ால் மைட்ும் 

அவர ் நாலள மறுலமயிலல முழுலமயான லவற்றிலய அலைந்து லகாள்ள முடியாது. மாறாக 

இஸ்லாமிய மாரக்்கத்தின் மிக முக்கிய அம்சமான நல்லலாழுக்கத்லத பற்றியும் லதரிந்து, அந்த 

நல்லலாழுக்கத்லத தனது வாழ்க்லகயில் முழுலமயாகக் கலைபிடித்து வந்தால் தான் 

அல்லாஹ்விைத்திலல நாலள மறுலமயில் உண்லமயான லவற்றிலய அலைய முடியும்.  

ஒரு முஸ்லிம் அவன் எந்த சமூகத்திற்கு மத்தியில் வாழ்ந்தாலும் சரி, அவன் உலகத்தில் எந்தப் 

பகுதியில் வாழ்ந்தாலும் சரி, எந்த லமாழி லபசுபவரக்ளுக்கு மத்தியில் வாழ்ந்தாலும் சரி, எந்த 

நிறத்லத லசரந்்தவரக்ளுக்கு மத்தியில் வாழ்ந்தாலும் சரி, இஸ்லாம் அவரக்ளுக்கு கற்றுக் 

லகாடுத்திருக்கும் நற்பண்புகலள லகாண்டு அவர ் மக்களிலல தனித்து காணப்பைலவண்டும். 

இஸ்லாம் ஒரு முஸ்லிமிைத்திலல என்ன எதிரப்ாரக்்கிறது என்று லசான்னால், இஸ்லாமிய 

ஒழுக்கங்கலள, பண்புகலள பின்பற்றி மக்களுக்கு மத்தியிலல தனித்து காணப்பைலவண்டும். ஒரு 

முஸ்லிம் பற்றி அலையாளம் கூறும் லபாது அவருலைய ஒழுக்கங்கள் அங்லக மின்ன லவண்டும். 

அவருலைய ஒழுக்கங்கலள பற்றி அங்லக மக்கள் திருப்திக்லகாள்ள லவண்டும். இது ஒரு 

முஸ்லிமுலைய இயற்லக பண்பாக இஸ்லாம் அலமத்திருக்கிறது.  

ஒழுக்கமற்றவன், குணமற்றவன், நற்பண்புகள் அற்றவனாக ஒரு முஸ்லிலம கற்பலன லசய்து பாரக்்க 

முடியாது. அந்த அளவுக்கு நற்பண்புகலள குரஆ்னும், ஹதீசும் நமக்கு லபாதிக்கின்றன. கற்றுத ்

லதரந்்தவர,் ஒரு குரஆ்னின் மீது ஈடுபாடு உள்ளவர,் குரஆ்லன தனது வாழ்க்லகயின் வழிகாை்டியாக 

ஏற்றுக் லகாண்ைவர ் அல்லாஹ்வுலைய தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ளுலைய 

நபிலமாழிகலள படித்து, பின்பற்றியவர,் இந்த இஸ்லாமிய ஒழுக்கங்கலள தனது வாழ்க்லகயிலல 

எந்த நிலலலமயில், எந்த இைத்தில் வாழ்ந்தாலும் சரி உறுதியாக கலைப்பிடிக்க லவண்டும். எப்படி 
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லதாழுலகக்கு நற்கூலி இருக்கின்றலதா, லநான்பிற்கு நற்கூலி இருக்கின்றலதா, இலறவழிபாடுகளுக்கு 

நற்கூலிலய அல்லாஹ் லவத்திருப்பதாக வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறான். 

அன்பிற்குரியவரக்லள! அலத அளவிற்கு நற்பண்புகளுக்கும் அல்லாஹ் வாக்குறுதி அளிக்கின்றான். 

நற்குணங்களுக்கு அல்லாஹ் வாக்குறுதி அளிக்கின்றான். லதாழுலகக்கு நன்லம இருப்பது லபான்று, 

அல்லாஹ்வுலைய லபாருத்தம் கிலைப்பது லபான்று, நற்குணத்தால், நல்லலாழுக்கங்களால், சிறந்த 

பண்புகளால் அல்லாஹ்விைத்திலல நாம் நற்கூலிகலள லபற்றுக்லகாள்கிலறாம். எப்படி இலற 

வழிபாை்டிலல ஒரு மனிதன் குலறவு லசய்யும் லபாது, இலற வழிபாை்டிலல ஒரு மனிதன் அலை்சியம் 

லசய்யும் லபாது, அவன் அல்லாஹ்விைத்திலல தண்ைலனக்கு ஆளாகிறாலனா, அல்லாஹ்வுலைய 

பழிப்புக்கு நாலள மறுலமயிலல நஷ்ைத்திற்கு ஆளாகிறாலனா அது லபான்றுதான் இந்த 

நற்குணத்திலும் அவன் குலறவு லசய்யும்லபாது தண்ைலனக்கு ஆளாகிறான். அல்லாஹ்வுலைய 

பழிப்புக்கு ஆளாகிறான். மறுலமயிலல முழுலமயான லவற்றிலய அவன் அலைய முடியாது.  

ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹிவஸல்லம் ஒரு முஸ்லிலம எப்படி மாரக்்கத்தில், இந்த சமூகத்தில் 

ஒழுக்கம் நிலறந்தவனாக ஆக்க லவண்டும் என்பதற்கு அவரக்ளுலைய முழு வாழ்க்லகயிலும் கவனம் 

லசலுத்தினாரக்ள். எங்லக லதாழுலகக்கு ஆரவ்மூை்டினாரக்லளா, எங்லக லநான்புக்கு 

ஆரவ்மூை்டினாரக்லளா, ஹஜ்ஜுக்கு ஆரவ்மூை்டினாரக்லளா, அலத இைங்களில், அலத சமயங்களில், 

நல்லலாழுக்கங்கலளயும் அங்லக ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ள் 

ஆரவ்மூை்டினாரக்ள்.  

அவரக்ள் ஆரவ்மூை்டியது மைட்ுமல்ல. அல்லாஹு அக்பர.் மிகசச்ிறந்த அலழப்பாளரான 

அல்லாஹ்வின் தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அலலஹிவசல்லம் இந்த மாரக்்கத்தில் முதலாவதாக தாங்கள் 

அந்த நற்குணங்கலள லபணி வாழ்ந்தாரக்ள். ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் 

அவரக்ளுலைய நற்குண புரை்சி அவரக்ளுலைய வாழ்க்லகயில் இருந்து ஆரம்பமானது.  

நபி ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ள் எப்படி லகாள்லகயில் புரை்சி 

ஏற்படுத்தினாரக்லளா, மனிதரக்ளுலைய சிந்தலனகளிலல புரை்சி ஏற்படுத்தினாரக்லளா, அதுலபான்று 

ஒழுக்கத்தில் புரை்சி ஏற்படுத்தினாரக்ள். லசான்னாரக்ள். ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் 

அவரக்ள். 

 االخالق مكارم المتم بعثت امنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضى هريرة أىب عن

சமூகலம நான் அனுப்பப்பை்ைது எதற்காக லதரியுமா? நற்பண்புகலள முழுலம படுத்துவதற்காக, 

உயரந்்த பண்புகலள முழுலம படுத்துவதற்காக நான் அனுப்பப்பைட்ுள்லளன். தாங்கள் இலற தூதராக 

அனுப்பப்பை்ை லநாக்கங்களிலல ஒன்று இந்த நற்குணங்கலள சீரப்டுத்துவது, லசம்லமப் படுத்துவது, 

முழுலம படுத்துவது என்பதாக லசான்னாரக்ள். 

அறிவிப்பாளர:் அபூ ஹுரரரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு நூல்: ரபஹகீ: 192/10. 

அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ளிைம் 

பத்து  ஆண்டுகள் பணிவிலை லசய்தவரக்ள். எத்தலன ஆண்டுகள்? பத்து ஆண்டுகள். ரஸுல் 
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ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் மதினாவிற்கு வருகிறாரக்ள். கண்ணியத்திற்குரிய உம்மு 

சுலலம் ரளியல்லாஹு அன்ஹா தங்களது பத்து வயதுலைய அனலஸ அலழத்து வருகிறாரக்ள். 

அல்லாஹ்வின் தூதலர! இலதா எனது மகன். உங்களுக்கு பணிவிலையாளனாக எனது மகலன நீங்கள் 

ஏற்றுக்லகாள்ளுங்கள்.  

அல்லாஹ்வுலைய தூதர ்ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் மக்காவிலிருந்து மதீனா ஹிஜ்ரத் லசய்து 

வருவலத அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவரக்ளும், அவரது தாயாரும் பல இரவுகளாக பல 

நாைக்ளாக காத்துக் லகாண்டிருக்கின்றாரக்ள். இரவு லநரங்களில் உம்மு சுலலம் அவரக்ள், 

இஸ்லாத்தில் தான் லதரிந்தலத தன்னுலைய மகன் அனஸுக்கு கற்றுக் லகாடுக்கிறாரக்ள். 

அல்லாஹ்வுலைய தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ள் குறித்து தாங்கள் அறிந்து 

லவத்திருந்த நற்பண்புகலள, சிறப்புகலள தங்களது மகன் அனஸுக்கு லசால்லித்தருகிறாரக்ள். பத்து 

வயது முழுலமயலைகிறது. ஒவ்லவாரு நாளும் அல்லாஹ்வின் தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி 

வஸல்லம் அவரக்லள எதிரப்ாரத்்து இருக்கிறாரக்ள்.  

அல்லாஹ்வுலைய தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ள் குபா வந்துவிை்ைாரக்ள். 

அடுத்து மதினாவிற்கு நுலழந்து விை்ைாரக்ள் என்ற லசய்தி லதரிந்த உைலன உம்மு சுலலம் ரலி 

அவரக்ளும், அனஸ் ரலி அவரக்ளும் அல்லாஹ்வுலைய தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் 

அவரக்ள் சமூகம் வருகிறாரக்ள். உம்மு சுலலம் லசால்கிறாரக்ள். அல்லாஹ்வின் தூதலர! உங்கள் மீது 

எங்களுலைய அன்பு, இலதா அதற்குரிய அலையாளம். என்னுலைய பதத்ு வயது நிரம்பிய இந்த 

குழந்லத அனலஸ நீங்கள் உங்களுக்கு பணிவிலையாளராக ஏற்றுக்லகாள்ளுங்கள்.  

அதற்கு பிறகு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ள் மதீனாவில் பத்து ஆண்டுகள் உயிர ்

வாழ்கிறாரக்ள். அந்த பத்து ஆண்டுகளும் அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவரக்ள் அல்லாஹ்வின் 

தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ளுக்கு எந்த லநரத்திலும் பிரியாமல் பணிவிலை 

லசய்கிறாரக்ள்.  

ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ளுலைய ஒவ்லவாரு லசால்லலயும் லசயலலயும் 

குறிப்பிடுகிறாரக்ள். எப்படி? லபனாலவயும், லபப்பலரயும் லவத்து அல்ல. தங்களது வாழ்க்லகயிலல. 

பத்து வயது நிரம்பிய அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவரக்ளுக்கு அல்லாஹு தஆலா முதிரந்்த 

அனுபவத்லத, அறிவு வளரச்ச்ிலய, கல்வி ஞானத்லத, ஒழுக்க மாண்ரப தருகிறான். யாரின் 

காரணமாக? அல்லாஹ்வின் தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ளுலைய அந்த 

லதாழலமயின் காரணமாக. அந்த சுஹுபத்தின் காரணமாக அனஸ் ரலி லசால்கிறாரக்ள். 

ُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  َعْن أََنٍس قَالَ    َأْحَسَن النَّاسي ُخُلًقا َكاَن النَِّبي

அல்லாஹ்வுலைய தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் குணங்களில் பண்புகளில் மிக சிறந்த 

தரத்தில் இருந்தாரக்ள். மக்களிலல அவரக்லள விை அழகிய பண்புலையவரக்லள பாரக்்க முடியாது. 

எல்லா மக்களிளும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ளுலைய பண்பு 

தனித்து லதன்படும். அழகிய குணம் உலையவரக்ளாக இருந்தாரக்ள். எப்படி? இலத அவரக்ள் ஒரு 

வாதமாக லசால்லவில்லல. ரசூல் ஸல் அவரக்ளுலைய லசயலலப் பற்றி லசால்லுகிறாரக்ள். 
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அறிவிப்பாளர:் அனஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: புகாரி, எண்: 5735 

َ فَ َعْلَت َكَذا َوَهالَّ َخَدْمُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ  نينَي َواَّللَّي َما قَاَل ِلي أُفًّا َقطُّ َواَل قَاَل ِلي ليَشْيٍء ِلي   فَ َعْلَت َكَذا َعَلْيهي َوَسلََّم َعْشَر سي

பத்து ஆண்டுகள் அல்லாஹ்வின் தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அலலஹிவஸல்லம் அவரக்ளுக்கு நான்  

பணிவிலை லசய்திருக்கிலறன்.எந்த ஒரு தருணதத்ிலும் என்லன அலை்சியப் படுத்தியது கிலையாது. 

என்லன சச்ீ என்று லசான்னது கிலையாது. என்லன அதை்டியது கிலையாது.  

நூல்: முஸ்லிம் எண்: 4269 

அல்லாஹுஅக்பர ் எப்படிப்பை்ை பண்பு பாருங்கள்? எப்படிப்பை்ை பரந்த மனப்பான்லம இருந்திருக்க 

லவண்டும்? 

என்லன அதை்டியது கிலையாது. என்லன சச்ீ என்று லசான்னது கிலையாது. குழந்லத ஏதாவது லசய்ய 

லசால்லி இருந்தலத லசய்யாமல் இருந்திருக்கலாம். லசய்யலவண்ைாம் என்று லசால்லியிருந்தலத 

லசய்திருக்கலாம். அல்லாஹ்வுலைய தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ள் அந்த 

லநரத்திலும் கூை, ஏன் இலத லசய்தாய் என்று என்னிைத்தில் லகை்ைது கிலையாது. அவரக்ள் விரும்பாத 

ஒன்லற நான் லசய்திருந்தாலும் ஏன் இலத லசய்து விை்ைாய் என்று அதை்டியது கிலையாது. அவரக்ள் 

லசய்யச ் லசால்லி நான் லசய்யாமல் விை்ைலதப் பாரத்்து நீ இலத லசய்து இருக்க லவண்டுலம, ஏன் 

இலத லசய்யவில்லல என்றும் என்லன பழித்தது கிலையாது.  

எப்படிப்பை்ை ஒழுக்கம் பாருங்கள். அல்லாஹ் தஆலா ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் 

அவரக்லள முழு மனித சமுதாயத்திற்கும், அலனத்து மனித சமுதாயதத்ிற்கும் நல்லலாழுக்கத்தின் 

பிரதிபலிப்பாக அலையாளமாக அல்லாஹ் ஆக்கினான். புகழ்ந்து லசால்கின்றான். 

 َوإينَّكَ  َلَعَلى ُخُلقٍ  َعظييمٍ 

நபியய! நிசச்யமாக நீங்கள் மிக மகத்தான நற்குணம் உலையவராக இருக்கிறீர.் (அல்குரஆ்ன் 68 : 4) 

உறுதியிைட்ு அல்லாஹ் லசால்கின்றான். அரபி அறியாதவரக்ள் லவண்டுமானால் இந்த வசனங்கலள 

புரிவதிலல குளறுபடிகள் லசய்யலாம். வ இன்னக ல அலா குலுக்கின் அளீம். இப்படி 

லசால்லியிருக்கலாம் அன்த அலா குலுக்கின் அளீம்  

திை்ைவை்ைமாக நபிலய நீர ் உறுதியிைட்ு லசால்லுங்கள். நற்பண்புகளில் தான் இருக்கிலறன். 

உங்களிைத்திலல நற்பண்புகலள தவிர லவறு எதுவும் கிலையாது. ஒருவலரப் பாரத்்து நீங்கள் நல்ல 

குணத்தில் இருக்கிறீர ் என்று சாதாரணமாகச ் லசான்னால் நல்ல குணம் மிலகத்து காணப்படுகிறது. 

சில தவறான குணங்களும் இருக்கலாம் என்று அங்லக ஒரு கருத்து நிலவலாம். இதற்கு மாறாக 

நிசச்யமாக திை்ைவை்ைமாக உறுதியாக நற்குணத்திலல இருக்கிறீரக்ள். உங்களிைம் நற்குணம் தான் 

இருக்கிறது என்று லசான்னால், அங்லக லவறு எந்த லகை்ை பண்புகளுக்லகா, தீய குணங்களுக்லகா, 

அறலவ இைமில்லல. இலதத்தான் அல்லாஹ் லசால்கின்றான். தனது நபிக்கு பயன்படுத்துகின்றான். 
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ஏன்? அல்லாஹ்வுலைய தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அலலஹிவசல்லம் அப்படி அல்லாஹ்வால் ஒழுக்கம் 

கற்பிக்கப்பை்ைாரக்ள். 

எனது இலறவன் எனக்கு ஒழுக்கம் கற்பித்து லகாடுத்தான். மிக அழகிய முலறயிலல ஒழுக்கம் 

கற்பித்து லகாடுத்தான்.  

ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் முஸ்லிம்களுக்கு எந்த சமயத்தில் உபலதசம் லசய்தாலும் 

சரி, சந்தரப்்பங்கள் கிலைக்கும் லபாலதல்லாம் இந்த நற்குணத்லத அடிப்பலையாக லவத்லத சமூக 

உபலதசம் லசய்தாரக்ள். 

மக்களிலல எப்லபாழுது இந்த குலற பாரக்்கிறாரக்லளா உைனடியாக அலத திருத்த முயற்சி 

லசய்வாரக்ள். இன்று மக்கள் சிறந்தவரக்ள் என்றால் சிறந்தவரக்ள் என்பதற்காக இலக்கணத்லத 

தவறாக புரிந்து லவத்திருக்கிறாரக்ள். அல்லாஹ்வுலைய தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் 

சிறந்தவருக்கு இலக்கணம் லசால்கிறாரக்ள். 

ُهَما قَالَ َعْبدي اَّللَّي  َي اَّللَُّ َعن ْ َياريُكْم أَ   ْبني َعْمرٍو َرضي ًشا وََكاَن يَ ُقوُل إينَّ ميْن خي ًشا َواَل ُمتَ َفح ي ُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم فَاحي ْحَسَنُكْم ِلَْ َيُكْن النَِّبي

 َأْخاَلقًا

உங்களில் யார ் குணத்தால் மிக அழகானவலரா, யாருலைய குணம் மிக அழகாக இருக்கிறலதா 

அவரத்ான் உங்களில் சிறந்தவரக்ள் என்று. 

அறிவிப்பாளர:் அப்துல்லாஹ் இப்னு அம்ர ்ரழியல்லாஹு அன்ஹு,நூல்: புகாரி, எண்:3295  

சிறப்பிற்கு என்ன? இஸ்லாம் என்ன லசால்கின்றது? லதாழுலக, லநான்பு மைட்ுமல்ல. அவற்லற 

கலைப்பிடிப்பதால் மைட்ுமல்ல. நல்லலாழுக்கங்கலள உயரந்்த பண்புலையவரக்ளாக உங்கலள 

மாற்றுங்கள். அலதக் லகாண்டுதான் அல்லாஹ்வுலைய தூதர ் (ஸல்) அவரக்ளுலைய சான்லற லபற 

முடியும். நற்குணம் உலையவரக்ள் சிறந்தவரக்ள் என்று ரஸுல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் 

கூறினாரக்ள்.  

அல்லாஹ்வுலைய அன்பு கிலைக்க லவண்டுமா? ரசூலுலைய அன்பு கிலைக்க லவண்டுமா? நாலள 

மறுலமயில் லசாரக்்கத்தில் அல்லாஹ்வுலைய தூதர ் ஸல்லல்லாஹு வஸல்லம் அவரக்ளுைன் 

லநருக்கமாக இருக்க லவண்டுமா? ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் 

லசான்னாரக்ள். நற் பண்புகலள கலைபிடியுங்கள். 

 (309/  7) -سنن الرتمذي 

ثَ َنا َأْْحَُد ْبُن الَْ  1941-  ثَ َنا ُمَباَرُك ْبُن َفَضاَلَة َحدََّثِني َعْبُد رَ َحدَّ ثَ َنا َحبَّاُن ْبُن هياَلٍل َحدَّ رَاٍش اْلبَ ْغَدادييُّ َحدَّ ب يهي ْبُن َسعييٍد َسني ْبني خي

نَّ ميْن َأَحب يُكْم إيَِلَّ َوأَقْ َربيُكْم ميِن ي ََمْليًسا يَ ْوَم اْلقيَياَمةي َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل إي  َعْن ُُمَمَّدي ْبني اْلُمْنَكديري َعْن َجابيرٍ 
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َنُكْم َأْخاَلقًا َوإينَّ أَبْ َغَضُكْم إيَِلَّ َوأَبْ َعدَُكْم ميِن ي ََمْليًسا يَ ْوَم اْلقيَياَمةي الث َّْرََثُروَن َوا َرُسوَل اَّللَّي َقْد َعليْمَنا ْلُمَتَشد يُقوَن َواْلُمتَ َفْيهيُقوَن قَاُلوا ََي َأَحاسي

ُونَ   الث َّْرََثُروَن َواْلُمَتَشد يُقوَن َفَما اْلُمتَ َفْيهيُقوَن قَاَل اْلُمَتَكّب ي

லயாசித்துப் பாருங்கள். இலதவிை மிகப் லபரிய அந்தஸ்து லவண்டுமா? பதவி நமக்கு லவண்டுமா? 

இரண்டு பதவிகள்.  

1. அல்லாஹ்வுலைய தூதருலைய அன்பு.  

2.  நாலள மறுலமயில் லசாரக்்கத்தில் அவரக்ளுக்கு அருகாலமயிலல இருக்கலாம்.       இந்த 

உலகத்திலல அவரக்ள் வாழ்ந்த காலமும், நாம் வாழ்ந்த காலமும் அவற்றுக்கு இலைலய நீண்ை 

இலைலவளி இருக்கலாம். ஆனால் நாலள மறுலமயில் அல்லாஹ்வுலைய தூதர ் ஸல்லல்லாஹு 

அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ளுலைய இந்த லசால்லின் படி நாம் அமல் நைந்தால், நமது குணங்கலளச ்

சீரப்டுத்திக்லகாண்ைால், லசம்லமப்படுத்திக் லகாண்ைால் அல்லாஹ்வுலைய தூதர ் ஸல்லல்லாஹு 

அலலஹி வஸல்லம் கற்றுக்லகாடுத்த முலறப்படி நாம் அலமத்துக் லகாண்ைால், என்ன சான்லற 

லசால்கிறாரக்ள்? என்ன நற்லசய்திலய லசால்கிறாரக்ள்? அல்லாஹு அக்பர.் 

 

அன்பிற்குரியவரக்லள! மதிப்லப விளங்காதவரக்ளாக இருக்கிலறாம். தூதருலைய அன்பு கிலைத்தால் 

என்ன கிலைக்கும் என்ற அருலம லதரியாதவரக்ளாக இருக்கிலறாம். ஒரு முதல் மந்திரிக்லகா, ஒரு 

அலமசச்ருக்லகா, ஒரு எம்.எல்.ஏ.வுக்லகா லநருக்கமானால் என்ன கிலைக்கும் என்று மக்களுக்கு 

லதரியும். அதனால் அதற்காக இரலவ பகலாக, பகலல இரவாக ஆக்குகிறாரக்ள். அல்லாஹு அக்பர.் 

யார ் அல்லாஹ்வுலைய தூதர ் அவரக்ளுலைய அன்பு கிலைத்தால் அல்லாஹ்வுலைய அன்பு 

உறுதியானது. அல்லாஹ்வுலைய தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் திருப்தி லகாண்ைால் 

அல்லாஹ் திருப்தி லகாள்வான். அல்லாஹ்வுலைய தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் 

அவரக்ளுலைய அன்புக்காக லதாழரக்ள் தங்களது உயிரக்லளக் லகாடுத்தாரக்ள். அல்லாஹ் 

அவரக்லளப் லபாருந்திக் லகாண்ைான். 

குலபப் லசால்லுகிறார.் மக்காவிலல படுலகாலல லசய்யப்படும்லபாது, அபூ சுஃப்யான் ஒரு வாரத்்லத 

எதிரப்ாரக்்கிறார.் குலபப் ஒலர ஒரு வாரத்்லத லசால்லிவிடு. இந்த இைத்திலல முஹம்மது 

நிறுத்தப்படுவலத நான் விரும்புகிலறன். முடியாது. அது நைக்க முடியாது. ஆனால் நான் அலத 

விரும்புகிலறன் என்று ஒரு வாரத்்லத லசால்லிவிடு. உம்லம விடுதலல லசய்து விடுகிலறாம். குலபப் 

லகது லசய்யப்பைட்ு, மக்காவிலல காஃபிரக்ளால் படுலகாலல லசய்யப்படுவதற்காக ஹரமுக்கு 

லவளியிலல லகாண்டு வந்து நிறுத்தப்படுகிறார.் குலறஷிகள் ஒன்று லசரந்்து நிற்கிறாரக்ள்.  

குலபப் ஒரு திலசயிலல, குலறஷிகள் ஒரு திலசயிலல. அலனவருலைய லககளிலும் அம்புகளும், 

ஈை்டிகளும் எதிரப்்பாரத்்து லகாண்டிருக்கின்றன. குலபபின் உைலல துலளதல்தடுப்பதற்கு. இரண்டு 

ரக்அத் நிம்மதியாக லதாழுதுவிைட்ு வானத்லத லநாக்குகிறார.் அபூ சுஃப்யான் லசால்கிறார.் குலபலப 

ஒரு வாரத்்லத லசால்லிவிடு. குலபப் என்ன லசான்னார ்லதரியுமா?  
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அல்லாஹு அக்பர.் அபூ சுஃப்யான், குலறஷிகலள லகைட்ு லகாள்ளுங்கள். நான் இந்த இைத்திலல 

அம்புகளால் துலளக்கப்பைட்ு, எனது ஹபீப் முஹம்மது அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ளுலைய வீை்டில் 

இருக்கும் லபாது, ஒரு முள் அவரக்ளுலைய காலல லதப்பலத கூை என்னால் சகிதத்ுக் லகாள்ள 

முடியாது. யா அல்லாஹ் எனது சலாலம ஹபீபுக்கு எத்தி லவ. எனது ஹபீபுக்கு எடுத்துச ்லசால். அலத 

லநரத்திலல அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அரஷ்ின் அதிபதி குலபபுலைய ஸலாலம தூதர ்நபி மதினாவில் 

இருக்க அவரக்ளுக்கு லசால்லுகின்றான். நபிலய! ரசூலல! உமது லதாழர ் குலபப் படுலகாலல 

லசய்யப்படுகிறார.் உமக்கு சலாம் லசால்கிறார ் என்பதாக. சிந்தித்துப் பாருங்கள். எந்த தகுதி இது? 

இப்படிப்பை்ை தகுதி எதனால் கிலைத்தது? தூதலர லநசித்ததால். தூதர ்மீது அன்பு லவத்ததால். 

نيَ  أََُبِلي  َما  ُمْسليًما أُقْ َتلُ  حي

ق ٍ  َأي ي  َعَلى  َمْصَرعيي َّلليَّي  َكانَ  شي

َلهي  َذاتي  في  َوَذليكَ   َيَشأْ  َوإينْ  اْْلي

ْلوٍ  أَْوَصالي  َعَلى يُ َباريكْ   ُُمَزَّعي  شي

நான் எங்கு லகாலல லசய்யப்பைை்ால் என்ன? அல்லாஹ்வுலைய பாலதயிலல லகாலல 

லசய்யப்படுகிலறன். (1) 

அறிவிப்பாளர:் அபூ ஹுரரரா ரழியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்:புகாரி, எண்: 2818   

அன்பு லதாழரக்லள! அல்லாஹ்வுலைய தூதருலைய அன்பு கிலைக்க லவண்டுமா? ரசூல் ஸல்லல்லாஹு 

அலலஹி வஸல்லம் லசான்னாரக்ள்; 

உங்களில் எனக்கு மிக விருப்பமானவர ்மிக லநசதத்ிற்குரியவர ்நாலள மறுலமயில் எனக்கு மிக 

அருகாலமயில் இருப்பவரக்ள் யார ்லதரியுமா. அஹாஸினகும் அஹ்லாகா. உங்களில் மிகச ்சிறந்த 

குணம் உலையவரக்ள் மிகசச்ிறந்த ஒழுக்கங்கலள நற்பண்புகலள உலையவரக்ள். நற்பண்புகலள 

கலைப்பிடிப்பதற்கு, ஒழுக்கங்கலளப் லபணுவதற்கு இலதவிை ஒரு சிறப்பு லவண்டுமா? இலத விை ஒரு 

சான்று லவண்டுமா? இதற்கு எதிராக ரஸுல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் இப்படியும் 

எசச்ரிக்லக லசய்தாரக்ள். 

 الث َّْرََثُرونَ  َعليْمَنا َقدْ  اَّللَّي  َرُسولَ  َيَ  قَاُلوا َواْلُمتَ َفْيهيُقونَ  ونَ َواْلُمَتَشد يقُ  الث َّْرََثُرونَ  اْلقيَياَمةي  يَ ْومَ  ََمْليًسا ميِن ي  َوأَبْ َعدَُكمْ  إيَِلَّ  أَبْ َغَضُكمْ  َوإينَّ 

ُونَ  قَالَ  اْلُمتَ َفْيهيُقونَ  َفَما َواْلُمَتَشد يُقونَ   اْلُمَتَكّب ي

நாலள மறுலமயில் எனக்கு மிக லவறுப்பானவர ் எனது லகாபத்திற்குரியவர.் என்லன விைட்ு லவகு 

தூரம் உள்ளவர ்யார ்லதரியுமா? யார ்உங்களிலைலய வீண் லபசச்ில் ஈடுபடுகிறாலரா, லகை்ை குணம் 

உலையவராக இருக்கிறாலரா, லபருலம உள்ளவரக்ளாக இருக்கிறாரக்லளா, அவரக்ள் தான். சிலலரப் 

பாரக்்கலாம். 
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மக்கலள கவர லவண்டும் என்பதற்காக தங்களது லபசச்ுக்கலள அலமத்து லபசுவாரக்ள். 

அவரக்லளயும் ரஸுல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ள் இந்த பை்டியலில் 

குறிப்பிடுகிறாரக்ள். சஹாபாக்கள் இருந்தவலர அல்லாஹ்வுலைய தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி 

வஸல்லம் அவரக்ளால் ஒழுக்கம் கற்பிக்கப்பைட்ு, ஒழுக்கத்திற்கு உதாரணம் காைட்ுவதற்கு தகுந்த 

சமுதாயமாக உருவாக்கினாரக்ள் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ள். 

சஹாபாக்களுக்கு மத்தியில் எல்லா லநரங்களிலும் இந்த நற்குணங்கலள கலைப்பிடிதத்ு 

சஹாபாக்களுக்கு முன்மாதிரியாகத் திகழ்ந்தாரக்ள். அவரக்ளிைத்திலிருந்து ஒழுக்கத்லத படித்த 

சஹாபாக்கள் மற்ற சமுதாயத்திற்கு முன்மாதிரியாக திகழ்ந்தாரக்ள். ரஸுல் ஸல்லல்லாஹு 

அலலஹி வஸல்லம் இந்த ஒழுக்கத்லத, குணத்லத, நற்பண்லப கலைபிடிப்பதிலல எப்படிப்பை்ை ஒரு 

லநருக்கடியான லநரமாக இருந்தாலும் சரி அந்த லநரத்தில் எல்லாம் லபாறுலம காத்து ஒழுக்கத்தின் 

நற்குணத்லத நிலலநாை்டினாரக்ள். 

அபூதர ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு மிகசச்ிறந்த சம்பவம் பற்றி லசால்லி காண்பிக்கிறாரக்ள். ஒருமுலற 

மஸ்ஜிதுன் நபவியில் அதான் லசால்லப்பைட்ு இகாமத ் லசால்லப்படுகிறது. நபியவரக்ள் லதாழ 

லவப்பதற்காக அங்லக முஸல்லாவிற்கு வந்து விடுகிறாரக்ள். அந்த லநரத்தில் ஒரு கிராமவாசி ரசூல் 

ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ளது சைல்ைலயப் பின்பக்கமாக பிடித்துக் லகாள்கிறார.் 

லதாழுலகக்கு முன்பாக அவருலைய சில லதலவகலள ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் 

நிலறலவற்றிக் லகாண்டிருந்தாரக்ள். லதாழுலக லநரம் வந்தவுைன் லதாழுது முடித்த பிறகு அவருலைய 

லதலவலய நிலறலவற்றலாம் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர ்ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அந்த 

உதவிலய ஒதுக்கிவிைட்ு, லதாழுலகக்கு வந்து விை்ைாரக்ள்.  

இந்த கிராமவாசி ஏலதா சிந்தலனயில் இருந்து விைட்ு ஞாபகம் வந்தவுைன் திடீலரன்று வருகிறார.் 

அங்கு இகாமத ் லசால்லப்பைட்ு விைட்ு விட்டது. ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் 

ஸஃப்ஃபுக்கு முன்னர ் லசன்று விடுகிறாரக்ள் லதாழ லவப்பதற்காக. எந்த அளவுக்கு ரசூல் 

ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் மக்களுலைய லககள் எைட்ும் அளவிற்கு, மக்களுலைய 

முலறயீடுகள் எைட்ும் அளவிற்கு, மக்களுலைய குரல் அளவிற்கு அவரக்ளுக்கு அருகாலமயில் 

இருந்தாரக்ள். 

தங்களுக்கு என்று பாதுகாவலரக்லளலயா, தங்கலள சந்திப்பதற்காக லவண்டி வரக்கூடிய மக்கலள 

தடுத்து நிறுத்துவதற்காக லவண்டிலயா யாலரயும் லவதத்ுக் லகாள்ளவில்லல. ஒவ்லவாரு ஏலழ 

குடிமகனுலைய முலறயீைட்ுக்கு மிக அருகாலமயில் அல்லாஹ்வுலைய தூதர ் ஸல்லல்லாஹு 

அலலஹி வஸல்லம் இருந்தாரக்ள். அந்த அஃராபி, ஸஃப்ஃலப பிடித்துக் லகாண்டு வருகிறார.் பின் 

பக்கத்தில் இருந்து சைல்ைலயப் பிடித்துக் லகாள்கிறார.் அல்லாஹ்வுலைய தூதலர! இன்னும் லகாஞ்சம் 

லநரம் தான் பாக்கி இருக்கிறது. எனக்கு நீங்கள் லசய்ய லவண்டிய உதவி, அலதயும் லசய்து விைட்ு 

அதற்கு அப்புறமாக லதாழ லவதத்ுக்லகாள்ளுங்கள். எப்படிப்பை்ை சூழ்நிலல பாருங்கள்! இகாமத ்

லசால்லப்பைட்ு விை்ைது. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் தக்பீர ்கைட்ுவதற்கு தான் தாமதம். 

சைல்ைலயப் பிடித்துக் லகாள்கிறார.் அல்லாஹ்வின் தூதலர, 

 : 129/  5قال األلباين ف " السلسلة الصحيحة " 
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 ( 211/  2/  2( و ف " التاريخ " )  278أخرجه البخاري ف " األدب املفرد " ) 

 عبد الرْحن بن األصم قال : مسعت أنس بن مالك يقول " ) فذكره ( عن سحامة بن

 " و جاءه أعرايب فأخذ بثوبه فقال : إمنا بقي من حاجيت يسرية ، و أخاف أنساها .

 فقام معه حىت فرغ من حاجته ، مث أقبل فصلى "

இன்னும் லகாஞ்சம் தான் நீங்கள் எனக்கு லசய்ய லவண்டிய உதவி. அலத முடித்து விடுங்கள். அதற்கு 

பிறகு லதாழ லவயுங்கள். நான் மறந்து விடுலவலனா என்று பயப்படுகிலறன். ஏலதா சில 

விஷயங்கலளக் லகைட்ுத் லதரிந்து லகாள்வதற்காகலவா, அல்லது அல்லாஹ்வுலைய தூதர ்

ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ளிைமிருந்து லகைட்ுப் லபறுவதற்காக லவண்டிலயா 

வந்திருக்கிறார.் லசால்கிறார.் அல்லாஹ்வுலைய தூதலர எனக்கு பயமாக இருக்கிறது. லதாழுலகக்குள் 

நான் என்னுலைய அந்த லதலவலய மறந்து விடுலவலனா என்று. எனக்கு இப்லபாது நிலறலவற்றுங்கள். 

ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹிவஸல்லம், அப்படிலய விைட்ுவிைட்ு, அவருலைய லதலவலய 

முடித்துவிைட்ு பிறகு வந்து லதாழுலக நைத்துகிறாரக்ள்.  

எப்படிப்பை்ை பண்பு. இன்று நமக்கு ஓய்வு இருந்தாலும், லநரம் இருந்தாலும் நம்முலைய 

அலை்சியத்தால், நம்முலைய லசாம்லபறித்தனத்தால் எத்தலன ஏலழகளுலைய உதவிலய தள்ளிப் 

லபாடுகிலறாம் பாருங்கள். நமக்கு முடியும். நமக்கு லநரம் இருக்கிறது. வசதி இருக்கிறது. ஆனால் 

இலதல்லாம் நாம் இறங்கிப்லபாய் லசய்தால் நம்முலைய கண்ணியம் என்ன ஆவது? 

அஸ்தஃபிருல்லாஹல் அளீம். அல்லாஹ்வுலைய தூதர ்ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்லள 

விை கண்ணியமானவர ்யார ்இருக்கமுடியும்? லசால்லுகின்றாரக்ள்.  

சஹாபாக்கள் அல்லாஹ்வுலைய தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் எவ்வளவு 

எளிலமயானவரக்ள் என்று லசான்னால், அடிலமப் லபண்கள் வீடுகளிலல லவலல லசய்யக்கூடிய 

லகதிகளாக வந்து அடிலமயாக்கப்பை்ை லபண்கள் அல்லாஹ்வுலைய தூதர ் வஸல்லம் 

அவரக்ளிைத்தில் வருவாரக்ள். அல்லாஹ்வின் தூதலர! எங்களுக்கு இந்த இைத்திலல ஒரு உதவி 

இருக்கிறது. நீங்கள் தான் லசய்தாக லவண்டும். வாருங்கள் என்று அலழத்துச ் லசல்வாரக்ள். 

அவரக்ளுலைய அந்த உதவிலய லசய்து முடித்துவிைட்ு வரும் அளவிற்கு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு 

அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ள் தங்களுலைய லவலலகலள எல்லாம் ஒதுக்கிவிைட்ு பின்னால் லசன்று 

விடுவாரக்ள். அல்லாஹு அக்பர.் 

அன்பு சலகாதரரக்லள! காரணம் என்ன? இந்த நற்குணம் என்பது உலக வாழ்க்லகயில் மைட்ுமல்ல. 

இதனுலைய பிரதிபலிப்பு நாலள மறுலமயில் லதரியும். இந்த நற்குணத்லத கலைபிடிப்பதால் நமக்கு 

கிலைக்கக்கூடிய நன்லமகள் சாதாரணமானதல்ல. நாலள மறுலமயில் அல்லாஹ்வுலைய தூதர ்(ஸல்) 

அவரக்ள் லசால்லுகின்றாரக்ள். நீங்கள் நிலனத்துக் லகாண்டீரக்ளா? லதாழுலகயும், லநான்பும், 

ஜக்காத்தும் மைட்ும் லபாதுமானதல்ல. 
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قال: ما من شيء أثقل ف ميزان املؤمن يوم القيامة من حسن اخللق، وإن هللا يُبغض الفاحش  ملسو هيلع هللا ىلصأن النِب  حديث أيب الدرداء 

 .يث حسن صحيحالبذيء، رواه الرتمذي وقال: حد

அல்லாஹ் அக்பர.் அல்லாஹ் உலைய தூதர ் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் லசான்னாரக்ள். 

நாலள மறுலமயில் ஒரு அடியானின் நன்லமயின் தைல்ை தக்கலவப்பது நற்குணத்லத லபான்று 

லவறு எதுவும் இருக்க முடியாது.ஒரு முஃமினுலைய நன்லமயின் தைல்ை கணக்க லவக்கக்கூடிய அந்த 

ஆற்றல் நற்குணத்தில் இருப்பது லபான்று லவறு எந்த அமலுக்கும் கிலையாது. அல்லாஹ் 

கூறுகின்றான். யார ் ஒழுங்கீனமாக நைந்து லகாள்கிறாலரா, அல்ஃபாயிஸ் தீய குணம் உலையவராக 

இருக்கிறாலரா, மானக்லகைான விஷயங்களில், அசிங்கங்களில் ஈடுபடுகிறாரக்லளா, அல்பதீ தீய 

வாரத்்லதகலள லபசுகிறாரக்லளா, லகை்ை வாரத்்லதகலள லபசுகிறாரக்லளா, அவரக்லள அல்லாஹ் 

லவறுக்கின்றான். 

அறிவிப்பாளர:் அபுத் தரத்ா ரழியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: திரம்ிதி  

நாலள மறுலமயில் தராசினுலைய தை்டிலல முஃமினுலைய நல்ல அமல்கள் லவக்கப்படும்லபாது, 

சிறந்த குணத்லத லபான்று அதிக கனமுள்ள ஒரு அமல் இருக்க முடியாது. 

இன்று காபிரக்ளுலைய சூழ்நிலலயில், மாற்றாரக்ளுலைய சூழ்நிலலயிலல வாழக்கூடிய முஸ்லிம்கள் 

அல்லது ஒழுக்க மற்றவரக்ளுக்கு மத்தியிலல வாழக்கூடிய மக்கள், அவரக்ளுக்கு ஒழுக்கத்லத 

கற்பித்து சிறந்தவரக்ளாகவும் உருவாக்குவதற்கு பதிலாக கலாசச்ார பண்புகலள இவரக்ள் 

உருவாக்கி விடுகிறாரக்ள். ஏலனன்றால் நாங்கள் வாழக் கூடிய இைம் அப்படித ் தாலன லபசி 

பழகிவிை்லைாம். 

அன்பிற்குரியவரக்லள! இல்லல. இஸ்லாம் பழக்கங்கலள மாற்ற லவண்டும் என்று லசால்லுகிறது. 

உங்களுலைய லகாள்லககலள மாற்றினால் மைட்ும் லபாதாது. உங்களுலைய பண்புகலளயும், 

இஸ்லாமிய பண்புகளாக மாற்றுங்கள். உங்களுலைய ஒழுக்கங்கலளயும் இஸ்லாமிய ஒழுக்கங்களாக 

மாற்றுங்கள். இஸ்லாமிற்கு என்று தனி ஒழுக்கம் இருக்கிறது. தனிக் லகாள்லக எப்படி இருக்கின்றலதா 

அது லபான்று தனி ஒழுக்கம் இருக்கின்றது. தனிப் பண்புகள் இருக்கிறது. அவரக்ள் எப்படிப் லபச 

லவண்டும்? எப்படிப் பழக லவண்டும்? என்பதற்கான இலக்கணம் இருக்கின்றன. அல்லாஹ் 

லசால்கின்றான் 

َأْحَسنُ  هييَ  الَّيتي  يَ ُقوُلوا ليعيَباديي َوُقلْ   

நபிலய! என் அடியாருக்கு லசால்லுங்கள். லபசச்ில் மிக அழகியலதலய லபச லவண்டும் என்று 

லசால்லுங்கள். (அல்குரஆ்ன்: 17 : 53)  

இன்று பாரக்்கிலறாம். லகை்ை வாரத்ல்தகலள, எப்படிப்பை்ை அலை்சியமான வாரத்்லதகலள, 

அசிங்கப்படுத்தும்படியான வாரத்்லதகலள, உள்ளங்கலள காயப்படுத்தும்படியான வாரத்்லதகலள, 

மனலத லநாகடிக்கும் வாரத்்லதகலள முஸ்லிம்கள் தங்களுக்குள் லபசுகிறாரக்ள். அது லபற்லறார ்
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பிள்லளகளிைம் லபசினாலும் சரி, பிள்லளகள் லபற்லறாரக்ளிைம் லபசினாலும் சரி, கணவன் 

மலனவியிைம் லபசினாலும் சரி, மலனவி கணவனிைம் லபசினாலும் சரி, சலகாதரன் சலகாதரியிைம் 

லபசினாலும் சரி, நண்பர ்நண்பரிைம் லபசினாலும் சரி, குற்றம் குற்றம் தான். அல்லாஹ் சபிக்கிறான்; 

லகாபிக்கிறான்; யார ் அசிங்கமான வாரத்்லதகலள பயன்படுத்துகிறாரக்லளா அவரக்ரள. நிலறய 

லபரக்லள பாரக்்கலாம்.  

லதாழுலகயாளிகள், லதாப்பி லபாை்ைவரக்ள், தாடி லவத்தவரக்ள், தங்கலள ஒழுக்கசாலிகள் என்று 

லசான்னவரக்ள், ஹஜ்ஜுகலள முடித்தவரக்ள், பள்ளிகளுக்கு முத்தவல்லிகளாக இருப்பவரக்ள், சமூக 

இைத்தில் முக்கியஸ்தர ் என்று லபாற்றப்படுபவரக்ள் அவரக்ள் தங்கள் காலங்களில் படித்த சக 

லதாழரக்லள நீண்ை இலைலவலளக்கு பிறகு பாரத்்தால் எப்படி பள்ளிக்கூைத்தில் லகைை் 

வாரத்்லதகலள லபசிக்லகாண்டு இருந்தாரக்லளா அப்படி லபசிக்லகாள்வாரக்ள். பலழய நிலனவுகள் 

என்று லசால்வாரக்ள். முடியாது  

சலகாதரரக்லள! லபசுவதற்கு அனுமதி இல்லல. ஒரு முஸ்லிமுலைய நாவிலிருந்து லாயிலாஹ 

இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் என்ற தூய கலிமாலவ லபசிய இந்த நாவில் இருந்து லகை்ை 

வாரத்்லதலய லபசுவதற்கு, தீய வாரத்்லதலய லபசுவதற்கு, அசிங்கமான லசால்லல 

பயன்படுத்துவதற்கு அனுமதி இல்லல. ஒரு தை்டில் ஒரு பக்கத்தில் லசாலற லவதத்ு இன்லனாரு 

பக்கத்தில் அசுத்தத்லத லவத்தால் சாப்பிை விரும்புலவாமா? அல்லது ஒரு தைல்ை அசுத்தத்திற்கு 

பயன்படுத்திய பிறகு அந்த தை்டில் ஒரு சுத்தமான உணலவ லவத்தால் சாப்பிை மனசு வருமா? 

லசால்லுங்கள். 

இந்த நாலவக்லகாண்டு இஸ்லாமிய தூய ஏகத்துவ கலிமாலவ லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று 

லசால்கிலறாம். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் என்று லசால்கின்லறாம். சுபஹானல்லாஹ் 

என்று லசால்கிலறாம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று லசால்கிலறாம். அல்லாஹ்லவ புகழ்கிலறாலம அந்த 

நாலவ அசிங்கப்படுத்தலாமா? அல்லாஹு அக்பர.் லயாசித்துப் பாருங்கள். இன்று சரவ்சாதாரணமாக 

பள்ளிலய விைட்ு லவளியில் வரும்லபாது லகை்ை வாரத்்லத லபசப்படுவலதப் பாரக்்கிலறாம்.  

தீய வாரத்்லத லபசப்படுவலத பாரக்்கிலறாம். உள்ளங்கலள காயப்படுத்தும் வாரத்்லதகள் லபசுவலத 

பாரக்்கிலறாம். அசிங்கமான வாரத்்லதகள் லகாசல்சயான வாரத்்லதகள் லபசப்படுவலத 

பாரக்்கிலறாம். அனுமதி இல்லல இஸ்லாத்திலல. அல்லாஹ்வுலைய தூதர ் அவரக்ள் லசான்னாரக்ள். 

அல்லாஹ் லகாபிக்கின்றான். 

தீய வாரத்்லதகள் அசிங்கமான வாரத்்லதகள், லகாசல்சயான வாரத்்லதகள் லபசுபவரக்லள 

அல்லாஹ் சபிக்கிறான். அல்லாஹ் லகாபப்படுகிறான். அல்லாஹ் லவறுக்கின்றான்.  

மறுலமயிலல நம்முலைய தராசினுலைய தைல்ை கணக்க லவக்கக்கூடிய மிகச ் சிறந்த அமல் என்ன? 

நற்குணம். ரஸுல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ள் மீண்டும் உயரத்்துகிறாரக்ள். 

நற்குணத்தினுலைய தரத்லத உயரத்்துகிறாரக்ள். நீங்கள் எண்ணிக் லகாள்ளாதீரக்ள். இரவில் நீண்ை 

லநரம் நின்று லதாழுவலதா, லபரும் தான தரம்ங்கலள லசய்வலதா உங்களுலைய இலறநம்பிக்லகலய 

முழுலமப்படுத்தி விடும் என்று. அது ஒரு பகுதி. உங்களுலைய இலற நம்பிக்லக முழுலம 
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படுத்துவதற்கு உயரந்்த தரத்லத நீங்கள் அலைவதற்கு அது ஒரு பகுதி. ஆனால் அலத சமயத்திலல 

அலனத்லதயும் மறந்து விைாதீரக்ள். 

 (292/  12) -سنن أيب داود 

ثَ َنا َأْْحَُد ْبُن حَ  4062-  ثَ َنا ََيََْي ْبُن َسعييٍد َعْن ُُمَمَّدي ْبني َعْمرٍو َعْن َأيبي َسَلَمَة َعْن َأيبي ُهَريْ َرَة قَالَ َحدَّ َبٍل َحدَّ  ن ْ

 قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم َأْكَمُل اْلُمْؤمينينَي إيميَاًًن َأْحَسنُ ُهْم ُخُلًقا

இலற நம்பிக்லகயில் முழுலம லபற்றவர ் யார ் லதரியுமா? யார ் மிக சிறந்த குணம் உலையவராக 

இருக்கிறாலரா அவரத்ான். இலறநம்பிக்லக முஃமீன்களிலல ஈமானால் இலற நம்பிக்லகயால் 

முழுலம லபற்றவர.் 

அறிவிப்பாளர:் அபூ ஹுரரரா ரழியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: அபூ தாவூத் எண்: 4062   

அவரக்ளிைத்தில் எந்த குலறயும் இல்லல என்று. எப்லபாழுது அல்லாஹ் லசால்லுவான் என்று 

லசான்னால் அவருலைய குணம் மிக அழகிய குணமாக இருந்தால், அவருலைய பண்பு மிக அழகிய 

பண்பாக இருந்தால்.  

  إن هللا ليبلغ العبد حبسن خلقه درجة الصوم والصالة» عن أيب هريرة ، قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

ُْسني ُخُلقيهي َدَرَجَة ال َها اَّللَُّ قَاَلتْ َعْن َعائيَشَة َرْحيَ   صَّائيمي اْلَقائيمي مسَيْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقوُل إينَّ اْلُمْؤميَن لَُيْدريُك حبي

லமலும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் கூறினாரக்ள்; 

நிசச்யமாக ஒரு இரைநம்பிக்ரகயாளர ்தன்னுரடய நை்குனத்தால் பகலில் யநான்பு யநாை்ைவருரடய 

அந்தஸ்ரதயும் இரவில் நின்று வணங்கியவருரடய அந்தஸ்ரதயும் அரடகிைார.் 

அறிவிப்பாளர:் அபூ ஹுரரரா ரழியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: அபூ தாவூத், ஹாகிம் எண்: 147, 4165 

இந்த நற்குணத்தால் நீங்கள் நாலள மறுலமயிலல லதாழுலக, அதிகமாக லதாழுதால் அதிகமாக 

லநான்பு லவத்தால் என்ன அந்தஸ்லத அலைந்து லகாள்ளலாலமா அந்த அந்தஸ்லத உங்களுலைய 

நற்குணத்தால் அறிந்து லகாள்ளலாம்.  

அல்லாஹ் அக்பர.் எப்படிப்பை்ை நற்லசய்தி பாருங்கள்? ரசூல் ஸல் லசான்னாரக்ள். நிசச்யமாக 

அடியான் தனது நற்குணத்தால் லதாழுலக லநான்பினால் கிலைக்கும் அந்தஸ்துகலள லபற்றுக் 

லகாள்கிறான். ரஸுல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் ஒவ்லவாரு சமயத்திலும் இந்த 

நற்குணத்லதப் பற்றி தான் தங்களுலைய லதாழரக்ளுக்கு வலியுறுத்தினாரக்ள். எல்லா சமயத்திலும் 
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நற்குணத்திற்லகன்று தனி ஒரு பகுதிலய லவதத்ிருந்தாரக்ள். முக்கியத்துவம் லகாடுத்தாரக்ள். அபூதர ்

ரலி அவரக்ளுக்கு ரசூல் ஸல் அவரக்ள் எப்படி உபலதசம் லசய்கிறாரக்ள் பாருங்கள். 

( مها أخف على 1َي أَب ذر ، أال أدلك على خصلتني )» عن أنس قال : لقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أَب ذر ، فقال : 

عليك حبسن اخللق ، وطول الصمت ، فوالذي نفس »  قال : قال : بلى ، َي رسول هللا« الظهر ، وأثقل ف امليزان من غريمها ؟ 

  «ِل يرو هذين الديثني عن َثبت إال بشار بن الكم« » ُممد بيده ما عمل اخلالئق عمال أحب إىل هللا منهما 

அபூதலர உனக்கு மிக உயரந்்த இரண்டு பண்புகலள நான் லசால்லித் தரைட்ுமா? 

அபூதர ் இரண்டு பண்புகலள லசால்லித்தருகிலறன். இந்த பண்புகள் கலைபிடிக்க மிக இலகுவானது 

தான். சிரமம் என்று எண்ணாலத. ஆனால் நாலள மறுலமயிலல உனது அமல்கள் நிறுக்கப்படும்லபாது, 

உனது நல்லமல்களுலைய தைல்ை கணக்க லவக்க மிக தகுதியானது அது லபான்று ஒன்று இருக்காது. 

அது; 

1. நை்குணம்  

2. நீண்ட யநரம் மவ்னமாக இருத்தல்  

அறிவிப்பாளர:் அனஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: தப்ரானி, எண்: 7304 

அல்லாஹு அக்பர.் எப்படிப்பை்ை உபலதசம் பாருங்கள். தங்களுலைய லதாழர ் அபூதலர அலழதத்ு 

அபூதலர! லகைக்ிறாரக்ள். ஆரவ்மூைட்ுகிறாரக்ள். முதலிலல ஆரவ்ம் லவண்டும். மாரக்்கத்தினுலைய 

ஆரவ்ம், லதை்ைம் வர லவண்டும். இன்று நம்மிைத்தில் என்ன மாரக்்க அறிவு இருக்கிறது? ஆனால் 

மாரக்்கத்லத பின்பற்ற லவண்டும் என்ற ஆரவ்ம் இல்லல. அறிவு இருக்கிறது. குதரக்்கம் லசய்வாரக்ள்? 

தரக்்கம் சசய்வாரக்ள். லபாை்டி லபாடுவாரக்ள். இலதக் லகாண்டு யாரும் நன்லமயிலல முன்லனற 

முடியாது? 

சலகாதரரக்லள! மாரக்்கத்லத பின்பற்ற லவண்டும். அல்லாஹ்விற்கு அடிபணிய லவண்டும் என்ற 

ஆரவ்த்லத உண்ைாக்குங்கள். மாரக்்கத்தின் மீது பற்லற உண்ைாக்குங்கள். எவ்வளவு நாம் 

விதண்ைாவாதம் லசய்லவாலமா, குதரக்்கம் லசய்லவாலமா அந்த அளவிற்கு நம்முலைய உள்ளம் 

வறண்டு லகாண்டு லசல்லும்.உள்ளம் வறை்சியில் இருக்கும். ரசூல் ஸல் அவரக்ள் தரக்்கம் லசய்வலதக் 

கற்றுக் லகாடுக்கவில்லல. தரக்்கம் லசய்ய லவண்ைாம் என்று லசான்னாரக்ள்.  

நீங்கள் உண்லமயாளராக இருந்தால், தரக்்கத்லத விை்ைால் உங்களுக்கு அல்லாஹ் லசாரக்்கத்திலல 

நடு மத்தியிலல ஒரு மாளிரகரய கை்டித ் தருவான். அப்படி தரக்்கம் லசய்ய லவண்டும் என்ற 

நிரப்ந்தம் ஏற்பை்ைால் கூை அல்லாஹ் லசால்கின்றான். 

لَّيتي  هييَ  َأْحَسنُ   َواَل  ُُتَاديُلوا أَْهلَ  اْلكيَتابي  إيالَّ  َبي
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மிக அழகிய முலறயில் தரக்்கம் லசய்யுங்கள். அசிங்கமான வாரத்்லதகலள, உள்ளங்கலள 

காயப்படுத்தும் வாரத்்லதகலள பயன்படுத்தாதீரக்ள். ஏசாதீரக்ள். திை்ைாதீரக்ள். (அல்குரஆ்ன்: 29 : 46)  

ஒரு முஸ்லிமுலைய பண்பாக இருக்க முடியாது. முஸ்லிம் சபிப்பவனாக இருக்க மாை்ைான். ஒரு 

முஸ்லிம் ஏசுபவனாக இருக்க மாை்ைான். ஒரு முஸ்லிம் உள்ளத்லத காயப்படுத்துபவனாக இருக்க 

மாை்ைான்.  

ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ள் சில நிரப்ந்தங்களிலல கிறிஸ்தவரக்ளுைன் 

தரக்்கம் லசய்தாரக்ள். அல்லாஹ் இறக்கிய வசனங்கலளக் லகாண்டு அவரக்ளிைத்திலல வாதம் 

லசய்தாரக்லள தவிர, அவரக்லள ஏசவில்லல. அவரக்லள திை்ைவில்லல. அல்லாஹு அக்பர.் ரஸுல் 

ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ள் அபூதருக்கு லசால்கிறாரக்ள்.  

அபூதலர! இரண்டு குணங்கலள உனக்கு லசால்லுகிலறன். நீ சுமப்பதற்கு அது மிக இலகுவானது. 

அதாவது உன்னால் பின்பற்ற முடியும். நீ முயற்சி லசய்தால் அலத நீ கலைப்பிடிக்க முடியும். 

அதற்லகன்று நான் இலத லசய்ய முடியும் என்று நீ ஒரு சின்ன முயற்சி லசய்தால் லபாதுமானது. 

உன்னால் லசய்ய முடியும். ஆனால் நீ இலகுவானது என்பதால் இதனுலைய நன்லமயும் 

சாதாரணமானது என்று நிலனக்காலத. அந்த இரண்டு குணங்கலள விை மற்ற என்லனன்ன அமல்கள் 

இருக்குலமா, அரவ அலனத்லதயும் விை இந்த இரண்டு குணங்கள் நாலள மறுலமயில் தைட்ுகலள 

கனக்க லவக்கும். 

அபூதர ் லகைக்ிறார.் பலா யாரசூலல்லாஹ், நாமாக இருந்தால் என்ன லகை்டிருப்லபாம்? ரசூல்லாஹ் 

சம்பாதிக்க ஏதாவது வழிலய லசால்லுங்கள். ஏதாவது காசு பணத்லத லபருக்க வழிலய 

லசால்லுங்கள். உங்கள் மாரக்்கத்லதப் பற்றிலயா, மறுலமலயப் பற்றிலயா, லசாரக்்கத்லத பற்றிலயா, 

அலதப்பற்றி எல்லாம் ஒரு உணரவ்ு இருந்தால் தாலன. லசத்த உணரவ்ுகளாக உள்ளங்கலள 

லகாண்ைவரக்ளாக இருக்கிலறாம்.  

வணக்க வழிபாடுகளில் லமாசடி. லதாழிலில் மைட்ுமல்ல அல்லாஹ்லவ வழிபடுவதிலல லமாசடி. 

நற்பண்புகளில் லமாசடி. இப்படி லமாத்த லமாசடியின் உருவமாக முஸ்லிம்களில் பலர ் திகழ்ந்து 

லகாண்டிருக்கிறாரக்ள். ரஸுல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ள் லகை்ை உைலன அபூதர ்

லசால்கிறாரக்ள். பலா யாரசூலுல்லாஹ். லசால்லி தரைட்ுமா என லகைக்ிறாரக்ள். லசால்லித்தாருங்கள் 

யாரசூலல்லாஹ். நபி ஸல் அவரக்ள் லசான்னாரக்ள்.  

1) அபூதர ் அழகிய குணத்லத பிடித்துக் லகாள். நற்குணத்திலல உறுதியாக இரு. 

2) அதிகமான லநரம் அலமதியாக இரு.  

ஒரு மனிதலன அலங்கரிக்க கூடிய அழகிய நற்பண்புகள் இந்த இரண்லை லபான்று லவறு எதுவும் 

கிலையாது. ரஸுலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அந்த வாரத்்லத எவ்வளவு அழகாக 

ஆழமாக அலமந்து இருக்கிறது பாருங்கள். அபூதர ் நற்குணத்லதப் பற்றிப் பிடித்துக் லகாள். நீண்ை 

லநரம் அலமதியாக இரு. வீணாண லபசச்ுகலளப் லபசாலத.  

ரஸுல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் லசான்னாரக்ள்.  
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ِل يرو هذا الديث عن الزهري « إن من حسن إسالم املرء تركه ماال يعنيه » عن أيب هريرة ، أن النِب صلى هللا عليه وسلم قال : 

 لرْحنعن أيب سلمة إال عبد الرزاق بن عمر ، وقرة بن عبد ا

நல்ல முஸ்லிம் என்பதற்கு அலையாளம் என்ன? லதலவயற்றதில் ஈடுபைமாை்ைார.்  

அறிவிப்பாளர:் அபூ ஹுரரரா ரழியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்:தப்ராணி, எண்: 366    

அல்லாஹ்லவயும் மறுலம நாலளயும் நம்புகிறீரக்ளா? நல்லலத லபசுங்கள். இல்லல லயன்றால் 

வாய்மூடி இருங்கள்.  

ري َفاَل يُ ْؤذي َجارَ  يْ َرَة قَالَ َعْن َأيبي ُهرَ  َّللَّي َواْليَ ْومي اْْلخي َّللَّي َواْليَ ْومي قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم َمْن َكاَن يُ ْؤميُن َبي ُه َوَمْن َكاَن يُ ْؤميُن َبي

َّللَّي َواْليَ وْ  َفُه َوَمْن َكاَن يُ ْؤميُن َبي ري فَ ْلُيْكريْم َضي ْ ري فَ ْليَ ُقْل َخرْيًا أَْو ليَيْصُمتْ اْْلخي  مي اْْلخي

இன்லனக்கு நிலலலம என்ன ஆசச்ு? பள்ளிலய விைட்ு லவளிலய வரும்லபாது ஃபித்னா ஆரம்பமாகும். 

அல்லாஹ் அக்பர.் எப்படிப்பை்ை குணங்கலள இழந்தவரக்ளாக நமது சமுதாயம் இருக்கிறது 

பாருங்கள். ரஸுல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் என்ன லசான்னாரக்ள்? வாய் மூடி இருங்கள். 

லதலவயற்றலத லபசாதீரக்ள். 

அறிவிப்பாளர:் அபூ ஹுரரரா ரழியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்:புகாரி, எண்: 5559  

َّ اَّللَّي فََأَخَذ بيليَسانيهي قَاَل ُكفَّ َعَلْيَك َهَذا ف َ  اََلكي َذليَك ُكل يهي قُ ْلُت بَ َلى ََي َنِبي َُك ِبي َا نَ َتَكلَُّم بيهي  ُقْلُت َيَ َأاَل ُأْخّبي َّ اَّللَّي َوإيًنَّ َلُمَؤاَخُذوَن ِبي َنِبي

ريهيْم إيالَّ  َنتيهيمْ  فَ َقاَل َثكيَلْتَك أُمَُّك ََي ُمَعاُذ َوَهْل َيُكبُّ النَّاَس في النَّاري َعَلى ُوُجوهيهيْم أَْو َعَلى َمَناخي  َحَصائيُد أَْلسي

முஆத் லகைக்ிறாரக்ள், அல்லாஹ்வுலைய தூதரிைத்திலல நற்குணத்லதத ் பற்றி லகைக்ும்லபாது, 

கலைசியாக ரசூல் ஸல் லசான்னாரக்ள். முஆத் இலவ அலனத்திற்கும் லமாத்தமான ஒன்லற ஒலர 

வாரத்்லதயில் லசால்லி தரைட்ுமா? முஆத் லசான்னாரக்ள் அல்லாஹ்வின் தூதலர லசால்லித்தாருங்கள். 

ரஸுல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் இந்த நாக்லக பிடித்து காை்டினாரக்ள். முஆத் இந்த 

நாக்லக பாதுகாத்துக் லகாள். முஆத் லகைக்ிறாரக்ள். அல்லாஹ்வின் தூதலர! இந்த நாவினால் நாங்கள் 

தண்டிக்கப்படுலவாமா மறுலம நாளிலல. ரசூல் ஸல் லசான்னாரக்ள். முஆத் மக்கலள முகம் குப்புற 

நரகத்தில் தள்ளக்கூடியது இந்த நாலவத ்தவிர லவறு எதுவாக இருக்க முடியும் அல்லாஹு அக்பர.் (1) 

நூல்: திரம்ிதி, எண்:2541 

அபூதர ் இரண்டு நற்குணங்கலள கலைப்பிடித்து லகாள். நீண்ை லநரம் அலமதியாக இருந்து 

பழகிக்லகாள். ஒரு மனிதலர அலங்கரிக்க கூடிய நற்பண்புகள் இந்த இரண்லை விை லவறு எதுவும் 

இருக்க முடியாது. 

அடுத்து வாழ்த்து லசால்கிறாரக்ள். நற்பண்புகலளப் பற்றி உண்ைான உயரல்வ லசால்லுகின்றாரக்ள்.  
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ُّ زيََيدَ  َعْن رَافيعي ْبني َمكييٍث وََكاَن ُميَّْن َشهيَد اْلَُديْبيَيةَ  َّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل ُحْسُن اخْلُُلقي مَنَاٌء َوُسوُء اخْلُُلقي ُشْؤٌم َواْلّبي ٌة في َأنَّ النَِّبي

يَتَة السَّْوءي اْلُعمُ   ري َوالصََّدَقُة مَتَْنُع مي

நற்குணங்கள் அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து உங்களுக்கு லகாடுக்கக்கூடிய அருள் வளங்கள். லகை்ை 

குணம் அலமவது இது ஒரு துரப்ாக்கியமாகும். லபற்லறாருக்கு, உறவினருக்கு நன்லம லசய்யுங்கள். 

உங்களது வாழ்க்லகலய அல்லாஹ் அதிகரிப்பான். அல்லாஹ்வுலைய பாலதயில் ஏலழ எளியவர,் 

அநாலதகளுக்கு தரம்ம் லசய்யுங்கள். உங்களுலைய லகை்ை மவுத்லத அதன் மூலம் அல்லாஹ் தடுத்து 

விடுவான்.  

அறிவிப்பாளர:் ராபி ரழியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்:அஹ்மத், எண்: 15499   

அன்பு சலகாதரரக்லள! இந்த நற்பண்பிற்காக நாம் முயற்சி லசய்ய லவண்டும். நம்முலைய 

வாழ்க்லகயிலல அதற்லகன்று ஒரு கவனம் லசலுத்த லவண்டும். ஒவ்லவாரு நாளும் நம்லம சீர ்

படுத்திக் லகாள்வதற்கு, ஒரு தனி லநரத்லத ஒதுக்கி இன்லறய நாளிலல என்லனன்ன குணங்கள் 

என்னிைத்திலல இருந்து லவளிப்பை்ைது, மக்களிைத்திலல எப்படி லபசிலனன், பழகிலனன், பாரத்்லதன், 

லவத்லதன், இலவ அலனத்லதயும் நாலம சுயபரிலசாதலன லசய்து லகாள்ள லவண்டும்.  

எதற்கு முன்பு? நாலள மறுலமயில் அல்லாஹ் நம்லம பரிலசாதிப்பதற்கு முன்பாக. நாலள 

மறுலமயில் அல்லாஹ் நம்லம விசாரிப்பதற்கு முன்பாக. அல்லாஹ்விைத்தில் மன்றாை லவண்டும். 

இன்று நாம் அழுகிலறாம் அல்லவா? நம்முலைய உணவுக்காக, லவலலக்காக, படிப்புக்காக. ரஸுல் 

ஸல்லல்லாஹு அலலஹி வஸல்லம் அவரக்ள் அழுதாரக்ள். 

யா அல்லாஹ்! எனக்கு நல்ல பண்லப லகாடு என்பதாக. அல்லாஹ் புகழ்கிறான். நபிலய நீர ்மகத்தான 

நற்குணத்தின் தான் இருக்கிறீரக்ள் என்பதாக. இந்த இைத்தில் ரஸுல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி 

வஸல்லம் அவரக்ள் அல்லாஹ்விைத்தில் மன்றாடுகிறாரக்ள்.  

ْن ُخُلقيي َعني اْبني َمْسُعودٍ   َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم َكاَن يَ ُقوُل اللَُّهمَّ َأْحَسْنَت َخْلقيي فََأْحسي

யாஅல்லாஹ்! எனது பலைப்லப அழகாக்கி, எனது முகத்லத அழகுபடுத்தினாலய. எனது உருவத்லத 

அழகுபடுத்தினாலய எனது குணத்லதயும் அழகுபடுத்து.  

அறிவிப்பாளர:் இப்னு மசூத் ரழியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்:அஹ்மத், எண்: 3632    

லதாழுலகயில் தக்பீர ் கை்டியதற்கு பின் பாருங்கள். எவ்வளவு முக்கியமான லநரம் அந்த லநரம். 

எவ்வளவு புனிதமான இைம் அந்த இைம். அல்லாஹ்விைத்தில் லகைக் லவண்டிய லநரம். 

அல்லாஹ்விைத்தில் லகை்பதற்கு தகுதியான அந்த லநரத்தில் ரஸுல் ஸல்லல்லாஹு அலலஹி 

வஸல்லம் அவரக்ள் லசய்த துஆக்களில் ஒன்று என்ன லதரியுமா? 

َْحَسنيَها إيالَّ أَْنَت َواْصريْف َعِن ي َسي ي ئَ َها اَل َيْصريُف َعِن ي َسي يئَ َها إيالَّ أَْنتَ  َْحَسني اأْلَْخاَلقي اَل يَ ْهديي ألي   َواْهدييني ألي
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யா அல்லாஹ்! குணங்களில் மிக சிறந்த குணத்திற்கு எனக்கு நீ வழிகாைட்ு. உன்லனத் தவிர லவறு 

யாரும் எனக்கு அந்த நற்குணங்களுக்கு வழிகாை்ை முடியாது. ய அல்லாஹ்! லகை்ை குணங்கலள 

என்லன விைட்ும் தூரமாக்கு. என்லன விைட்ு அகற்றிவிடு. உன்லனத ் தவிர லவறு யாரும் லகை்ை 

குணங்கலள என்லன விைட்ு அகற்ற முடியாது. (2) 

அறிவிப்பாளர:் அலீ ரழியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்:முஸ்லிம், எண்: 1290    

அன்பு சலகாதரரக்லள! வாழ்க்லகயிலல இந்த நற்பண்புகலள லசயல்படுத்துவதற்காக, லசம்லம 

படுத்துவதற்காக நாம் முயற்சி லசய்ய லவண்டும். அல்லாஹ்விைம் அதற்காக துஆ லகைக் லவண்டும். 

இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த அமரவ்ுகளில் ரசூல் ஸல் அவரக்ள் என்லனன்ன நற்பண்புகலள நமக்கு 

லசால்லிக் லகாடுக்கிறாரக்ள் என்ற விவரங்கலள விரிவாக பாரப்்லபாம். அல்லாஹ்தஆலா நம் 

அலனவருக்கும் அமல் லசய்வதற்கு தவ்ஃபீக் வழங்குவானாக. 

குறிப்புகள் : 

குறிப்பு 1). 

مي ْبني َأيبي ال ُّ َعْن َمْعَمٍر َعْن َعاصي َعايني ثَ َنا َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُمَعاٍذ الصَّن ْ ثَ َنا اْبُن َأيبي ُعَمَر َحدَّ  نَُّجودي َعْن َأيبي َوائيٍل َعْن ُمَعاذي ْبني َجَبٍل قَالَ َحدَّ

ْيني بيعَ ُكْنُت َمَع النَِّبي ي َصلَّى اَّللَُّ َعلَ  رُي فَ ُقْلُت ََي َرُسوَل اَّللَّي َأْخّبي ْنُه َوََنُْن َنسي ُلِني اْْلَنََّة ْيهي َوَسلََّم في َسَفٍر فََأْصَبْحُت يَ ْوًما َقرييًبا مي َمٍل يُْدخي

رٌي َعَلى َمْن َيسَّ  ًئا َوتُقييُم الصَّاَلَة َوتُ ْؤِتي َويُ َباعيُديني َعْن النَّاري قَاَل َلَقْد َسأَْلَتِني َعْن َعظييٍم َوإينَُّه لََيسي َرُه اَّللَُّ َعَلْيهي تَ ْعُبُد اَّللََّ َواَل ُتْشريْك بيهي َشي ْ

 َكَما يُْطفيُئ اْلَماُء النَّاَر الصََّدَقُة ُتْطفيُئ اخلَْطييَئةَ الزََّكاَة َوَتُصوُم َرَمَضاَن َوََتُجُّ اْلبَ ْيَت مُثَّ قَاَل َأاَل أَُدلَُّك َعَلى أَبْ َوابي اخلَْرْيي الصَّْوُم ُجنٌَّة وَ 

عي َحىتَّ بَ َلَغ يَ ْعَمُلونَ }َوَصاَلُة الرَُّجلي ميْن َجْوفي اللَّْيلي قَاَل مُثَّ َتاَل  َُك بيَرْأسي اأْلَْمري ُكل يهي { تَ َتَجاََف ُجُنوُُبُْم َعْن اْلَمَضاجي مُثَّ قَاَل َأاَل ُأْخّبي

ْساَلُم َوَعُموُدُه الصَّاَلُة َوذيْرَوُة َسَناميهي اْلْيَهاُد مُثَّ َوَعُموديهي َوذيْرَوةي َسَناميهي قُ لْ  اََلكي  ُت بَ َلى ََي َرُسوَل اَّللَّي قَاَل رَْأُس اأْلَْمري اْْلي َُك ِبي قَاَل َأاَل ُأْخّبي

َّ اَّللَّي فََأَخَذ بيليَسانيهي قَاَل ُكفَّ َعَلْيَك َهَذا ف َ  َا نَ َتَكلَُّم بيهي فَ َقاَل َثكيَلْتَك أُمَُّك َذليَك ُكل يهي قُ ْلُت بَ َلى ََي َنِبي َّ اَّللَّي َوإيًنَّ َلُمَؤاَخُذوَن ِبي ُقْلُت ََي َنِبي

َنتيهيمْ  ريهيْم إيالَّ َحَصائيُد أَْلسي  (2541 -سنن الرتمذي) ََي ُمَعاُذ َوَهْل َيُكبُّ النَّاَس في النَّاري َعَلى ُوُجوهيهيْم أَْو َعَلى َمَناخي

يحٌ قَاَل أَبُ   و عييَسى َهَذا َحدييٌث َحَسٌن َصحي

குறிப்பு 2). 

ُشوُن َحدََّثِني َأيبي َعْن َعْبدي الرَّْحَْ  ثَ َنا يُوُسُف اْلَماجي ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن َأيبي َبْكٍر اْلُمَقدَّمييُّ َحدَّ ي ي َحدَّ
ني اأْلَْعرَجي َعْن ُعبَ ْيدي اَّللَّي ْبني َأيبي رَافيٍع َعْن َعلي

لَّذيي َفَطَر السََّماَواتي َواأْلَْرَض َعْن َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم أَنَُّه َكاَن إيَذا قَاَم إيىَل الصَّاَلةي قَاَل َوجَّْهُت َوْجهيَي لي  طَاليبٍ  ْبني َأيبي 
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اِتي َّلليَّي َرب ي اْلَعاَلمينَي اَل َشرييَك َلُه َوبيَذليَك أُميْرُت َوَأًَن ميْن اْلُمْسليمينَي اللَُّهمَّ َحنييًفا َوَما َأًَن ميْن اْلُمْشريكينَي إينَّ َصاَلِتي َوُنُسكيي َوَُمَْياَي َوُمََ 

ي َواْعرَتَْفُت بيَذْنِبي فَاْغفيْر ِلي  يًعاأَْنَت اْلَمليُك اَل إيلََه إيالَّ أَْنَت أَْنَت َريب ي َوأًََن َعْبُدَك ظََلْمُت نَ ْفسي إينَُّه اَل يَ ْغفيُر الذُّنُوَب إيالَّ أَْنَت   ُذنُويبي َجَي

َْحَسنيَها إيالَّ أَْنَت َواْصريْف َعِن ي َسي يئَ َها اَل َيْصريُف َعِن ي سَ  َْحَسني اأْلَْخاَلقي اَل يَ ْهديي ألي ي يئَ َها إيالَّ أَْنَت لَب َّْيَك َوَسْعَدْيَك َواخلَْرْيُ َواْهدييني ألي

اللَُّهمَّ َلَك رََكْعُت َوبيَك آَمْنُت رُّ لَْيَس إيلَْيَك َأًَن بيَك َوإيلَْيَك تَ َبارَْكَت َوتَ َعالَْيَت َأْستَ ْغفيُرَك َوأَُتوُب إيلَْيَك َوإيَذا رََكَع قَاَل ُكلُُّه في يََدْيَك َوالشَّ 

قَاَل اللَُّهمَّ رَب ََّنا َلَك اْلَْمُد ميْلَء السََّماَواتي َوميْلَء اأْلَْرضي  َوَلَك َأْسَلْمُت َخَشَع َلَك مَسْعيي َوَبَصريي َوُم يي َوَعْظميي َوَعَصِبي َوإيَذا َرَفعَ 

ْئَت ميْن َشْيٍء بَ ْعُد َوإيَذا َسَجَد قَاَل اللَُّهمَّ َلَك َسَجْدُت َوبيَك آَمْنُت  نَ ُهَما َوميْلَء َما شي َوَلَك َأْسَلْمُت َسَجَد َوْجهيي ليلَّذيي َوميْلَء َما بَ ي ْ

ري َما يَ ُقوُل َبنْيَ َخَلَقهُ   التََّشهُّدي َوالتَّْسلييمي اللَُّهمَّ اْغفيْر ِلي َما َقدَّْمُت  َوَصوَّرَُه َوَشقَّ مَسَْعُه َوَبَصَرُه تَ َباَرَك اَّللَُّ َأْحَسُن اخْلَاليقينَي مُثَّ َيُكوُن ميْن آخي

ُر اَل إيلََه إيالَّ أَْنتَ َوَما َأخَّْرُت َوَما َأْسَرْرُت َوَما أَْعَلْنُت َوَما َأْسَرفْ   ُت َوَما أَْنَت أَْعَلُم بيهي ميِن ي أَْنَت اْلُمَقد يُم َوأَْنَت اْلُمَؤخ ي

ثَ َنا إيْسَحُق ْبُن إيبْ رَاهييَم َأخْ  ثَ َنا َعْبُد الرَّْْحَني ْبُن َمْهدييٍ  ح و َحدَّ ثَ َناه ُزَهرْيُ ْبُن َحْرٍب َحدَّ ثَ َنا َعْبُد اْلَعزييزي ْبُن َّبًََن أَبُو النَّْضري قَ و َحدَّ ااَل َحدَّ

ْسَنادي َوقَا ََذا اْْلي ُشوني ْبني َأيبي َسَلَمَة َعْن اأْلَْعرَجي ُبي َل َكاَن َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم إيَذا َعْبدي اَّللَّي ْبني َأيبي َسَلَمَة َعْن َعم يهي اْلَماجي

َدُه رَب ََّنا  مُثَّ قَاَل َوجَّْهُت َوْجهيي َوقَاَل َوأًََن أَوَُّل اْلُمْسليمينَي َوقَاَل َوإيَذا َرَفَع رَْأَسُه ميْن الرُُّكوعي قَالَ اْستَ ْفَتَح الصَّاَلَة َكّبََّ   مسَيَع اَّللَُّ ليَمْن ْحَي

ري اْلَدييثي َوَِلْ يَ ُقْل َبنْيَ التََّشهُّدي َوالتَّْسلييمي َوَلَك اْلَْمُد َوقَاَل َوَصوَّرَُه فََأْحَسَن ُصَورَُه َوقَاَل َوإيَذا َسلََّم قَاَل ال  لَُّهمَّ اْغفيْر ِلي َما َقدَّْمُت إيىَل آخي
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