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வேண்டாம் தகாத உறவு 

 

கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹ்வின் நல்லடியாரக்ளே! அல்லாஹ் கூறுகிறான் "ஃபத்தக்குல்லாஹாஹ 

மஸ்ததஃதும்" உங்கோல் முடிந்த அேவுக்கு அல்லாஹ்வை பயந்து ககாே்ளுங்கே். யார ்

அல்லாஹ்வுக்கு பயப்படுைாரக்ளோ, அைரக்ே் ஷைத்தானுக்கு எதிரியாகவும், மன இசவ்சயிலிருந்தும், 

அசிங்கமான காரியங்கேிலிருந்தும் விலகிவிடுகிறாரக்ே். வைத்தானுக்கு எதிரியாகும் ளபாது 

அல்லாஹ்விற்கு நண்பரக்ோகி விடுகிறாரக்ே். 

 

நமது உே்ேத்தில் அல்லாஹ்வின் மீது அசச்ம் அதிகரிக்கும் ளபாது நன்வமயின் பக்கம் ளதட்டமும், 

நற்காரியங்கேில் ளமல் ஈடுபாடும் அதிகமாகிறது. அதனால் பாைங்கேிலிருந்து தூரமாகி 

விடுகிளறாம். 

 

நண்பரக்ளே, இன்வறய ஜும்ஆ உவரயில் இக்கால சூழ்நிவலயில் மக்கேிடம் பரவி ைரும் ளமாசமான 

தைறான கலாசச்ாரத்வதப் பற்றியும் அது எை்ைவகயில் நம் மாரக்்கத்தில் கண்டிக்கப்படட்ுே்ேது 

என்றும் அவதப் பற்றிய எசச்ரிக்வககே் திருக்குரஆ்னிலும் நம் இவறத்தூதர ் நபி ஸல்லல்லாஹு 

அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ேின் சுன்னாவிழும் வந்திருப்பஷத பாரக்்க இருக்கிளறாம். 

 

இன்று நீங்கே் நாளேடுகேில் பாரக்்கலாம். தைறான கதாடரப்ுகோலும், பழக்க ைழக்கங்கோலும் 

ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துகே், பிரசச்ிவனகே், ககாவலகே் என்று இது கதாடரப்ான கசய்திகவேத் தான் 

கசய்தித்தாே்கேிலும், ஊடகங்கே் மூலமாகவும் அதிகம் பாரக்்கின்ளறாம். அல்லாஹு சுப்ஹானஹு 

தஆலா நமது சமுதாயதவ்த ஒழுக்கமான, கடட்ுப்பாடான, ளநரவ்ம, நீதம், பண்பாடுகே் ககாண்ட 

சமுதாயமாக கட்டவமதத்ுே்ோன். 

 

இசச்முதாயத்தில் தான் ஒழுக்க சீரள்கடுகளுக்ளகா, தைறான பழக்கங்களுக்ளகா, முவறயற்ற 

உறவுகளுக்ளகா எந்த விதத்திலும் அனுமதி கிவடயாது. நமது இவறைன் இதவன அங்கீகரிப்பதும் 

கிவடயாது; மன்னிப்பதும் கிவடயாது. அல்லாஹ் நமக்கு ககாடுத்திருப்பது ஒரு ளபாராட்ட ைாழ்க்வக. 

அதாைது எப்படி அன்றாடம் நாம் உலகத ் ளதவைக்காக உணவுக்காக சிரமங்கவே கை்டங்கவே 

ளமற்ககாே்கிளறாம்? ஆனால் அவதயும் விட மிகப் கபரிய ளசாதவன ளபாராட்டம் நமக்கும் 

வைத்தானுக்கும் இவடயில் இருப்பது தான். 

 

ஷைத்தான் அல்லாஹ்விடம் நம்வம குறித்து தரக்்கம் கசய்துே்ோன்; ளபாட்டிளபாடட்ு உே்ோன்; 

சைால் விடட்ுே்ோன். `இவதப்பற்றி இவறைன் திருமவறயில் மிகத ்கதேிைாக கூறுகிறான். 

  

ஷைத்தான் இவறைனிடம் கூறுகிறான் 'என் இவறைா, நீ என்வன கசாரக்்கத்தில் இருந்து சபித்து 

கைேிளயற்றிய காரணத்தால் யாரின் மூலமாக சபிக்கப்பட்ளடளனா அந்த மனிதரின் சந்ததிகளுக்கு 

அைரக்வே உன்வனவிடட்ு திருப்புைதற்கான அத்தவன ளைவலகவேயும் கசய்ளைன்'. 
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أقْ ُعدأن َّ ُمَّْ َلأ اْلُمْستأِقيمأَّ ِصرأاطأكأَّ َلأ  

ஷைத்தான் கூறிய ைாரத்்வத. உனது ளநரான பாவதயில் நான் அைரக்ளுக்காக அமரந்்து ககாே்ளைன்; 

அைரக்ேது முன் பின், இடது ைலது பக்கங்கேில் இருந்து அைரக்வே ைழிககடுக்க முயற்சி கசய்ளைன். 

دَّ وألأَّ شأاِكرِينأَّ أأْكث أرأُهمَّْ َتِأ  

இதில் கபரும்பாலானைரக்வே உனக்கு நன்றி கசலுத்துபவரக்ளாக நீ காணமாட்டாய் என்று சைால் 

விடட்ு ைந்தவத இவறைன் நமக்கு நிவனவூடட்ுகிறான். (அல்குரஆ்ன் 7 : 16-17) 

 

இன்று நமக்கு நம் ைாழ்க்வகயில் ஈமான் இஸ்லாமிய இவறயசச் உணரவ்ுகளும் அல்லாஹ் பற்றிய 

பயமும் மரித்துப் ளபாய் விட்டன. அதனால் மறுவமவயப் பற்றிய நிவனவு நமது ைாழ்க்வகயில் 

இருந்து பிடுங்கப்படட்ு விட்டது. ளமலும் நம் அன்றாட ைாழ்க்வகப் பிரசச்வன தான் நமக்கு 

ளமளலாங்கி நிற்கிறது. 

 

இதன் காரணமாய் ஷைத்தானுக்கும் நமக்கும் இவடயிலான ளபாராட்டளமா அைனது சைாளலா 

மறுவமவயப் பற்றிய சிந்தவனளயா நமது உே்ேத்தில் உதிப்பது இல்வல. நான் என்வன எப்படி 

ஷைத்தானின் ைழி ளகடுகேில் இருந்து பாதுகாத்துக் ககாே்ே ளைண்டுகமன்று நாடுகிரரளனா 

அப்ளபாதுதான் அைனது இவடயூறுகே் எப்படி இருக்கும் என்று சிந்திப்ளபன். 

 

உதாரணமாக, ஆடட்ு மந்வதயிலிருந்து தனிளய பிரியும் ஆடு எப்படி எேிதாக ஓநாயிடம் 

சிக்குகிறளதா, தனிளய திரியும் ளகாழி குஞ்சு எப்படி பருந்திடமும் பூவனயிடமும் சிக்கி ககாே்கிறளதா 

அளத ளபால தான் இவறயசச்ம் இல்லாத மனிதரக்வே ஷைத்தான் எேிதாக ைழிககடுப்பான். அைரக்ே் 

வைத்தானுக்கு இவறயாகி விடுைாரக்ே். அதுமடட்ுமல்ல, வைத்தானின் தீய கசயல்கேில் ஈடுபாடு 

ககாண்டு அவத அழகாகவும் பாரக்்க ஆரம்பித்துவிடுைாரக்ே். 

 

அல்லாஹ் கூறுகிறான்;  

ِلهَِّ ُسوءَُّ لأهَُّ زُيِ نأَّ أأفأمأنَّ ًنا ف أرأآهَُّ عأمأ حأسأ  

ஒருைனது தீய காரியங்கே் அைனுக்கு அழகாக கதரியுமானால் அவத அைன் நன்வமயாக 

கருதுகிறான். அப்படிப்பட்டைன் நன்வமயில் இருப்பைனுக்கு எப்படி சமமாக அதாைது பாைம் கசய்து 

ககாண்டு அந்த பாைத்தின் ளமலுே்ே அசச்தவ்த இழந்ததன் பின் அந்தப் பாைளம அைனுக்கு 

நன்வமயாக கதரிந்துவிடுகிறது. (அல்குரஆ்ன் 35 : 8) 

இைவனப் பற்றி இவறைன்,  

هأوأاهَُّ ِإَلأأهَُّ اَّت أذأَّ مأنَِّ أأف أرأأأْيتأَّ  

என்று திருமவறயில் கூறுகிறான். அதாைது தன் மன இசவ்சவய தனக்கு கடவுோக்கி ககாண்டைவன 

நபிளய உமக்கு கதரியுமா? மற்கறாரு ைசனத்தில் தனது மன இசவ்சவய கடவுோக்கிக் 

ககாண்டைவன விட மிகப்கபரிய ைழிளகடன் யார ் இருக்க முடியும்? என்று குறிப்பிடுகிறான். 

(அல்குரஆ்ன் 45 : 23) 
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ஆகளை, அன்பரக்ளே! ைாழ்க்வகயில் மிகப்கபரிய ளபாராட்டம் நமக்கும் வைத்தானுக்கும், நமக்கும் 

நம் நப்ஸுக்கும் இவடளய நடக்கும் ளபாராட்டளம. இப்ளபாராட்டம் நம் மரணம் ைவர கதாடரந்்து 

ககாண்ளட தான் இருக்கும். இதில் கைல்பைரக்ே் தான் நாவே மறுவமயில் கைற்றியாேரக்ே். 

 

யார ்இை்வுலகில் மன இசவ்சயில் சிக்கி வைத்தானின் மாயைவலயில் பின்னிக்ககாே்கிறாரக்ளோ 

அைரக்ே் நாவே மறுவமயில் ளதாற்று விடுகிறாரக்ே். அைரக்ளுக்கு நிரந்த இடம் நரகம்தான். 

அல்லாஹு தஆலா குரஆ்னில் குறிப்பிடுகிறான்; 

َّعأِنَّاَْلأوأىَّ) َّمأقأامأَّرأب ِِهَّوأَنأأىَّالن  ْفسأ َّاْلمأْأوأى(َّفأ40َّوأأأم اَّمأْنَّخأافأ ِإن َّاْلْأن ةأَِّهيأ  

அதாைது நீங்கே் இரண்டு தன்வமகவேக் ககாண்டிருந்தால் கசாரக்்கத்வத உங்கே் 

இடமாக்கிக்ககாே்ேலாம். (அல்குரஆ்ன் 79 : 40-41) 

 

அதில் முதலாைது நாவே மறுவமயில் இவறைன் முன் நின்று அைன் விசாரவணக்கு பதில் கசால்ல 

ளைண்டும் என்ற நிவலவய பயப்படுைது. இந்தப் பண்வப நம் உே்ேத்தில் பதிவு கசய்துவிடின் நமது 

ைாழ்வில் நல்லமல்கே் எப்படி சீராகிவிடுகின்றன என்பவத கண்கூடாக பாரக்்க முடியும். 

 

அதுமடட்ுமல்ல இந்த உயரிய பண்பின் மூலம் பாைங்கேிலிருந்து நாம் எப்படி விலகுகின்ளறாம் 

தீவமவய எப்படி கைறுக்கின்ளறாம் அசிங்கங்கவே எப்படிப் புறக்கணிக்கிளறாம் என்பதும் 

கதேிைாகும். 

 

இவத எப்ளபாதும் நிவனவில் நிறுத்திக் ககாே்ே ளைண்டும். இவறைளன அதற்கு மருந்தும் தந்து 

விட்டான். அது நமது அக ளநாய்க்கான பாதுகாப்புக்கான மருந்து. இன்று நம்மில் பலர ்பாைத்திலிருந்து 

மீே ளைண்டும் என்று நிவனக்கிறாரக்ே்; ஆனால் அதற்கான மருந்வத ளதடுைதில்வல. முயற்சி 

கசய்கிளறன்; முடியவில்வல என்று ளபாலி காரணங்கே் கூறிக்ககாே்கிறாரக்ே். 

 

திருமவறவய திறந்து பாரக்்கும்ளபாதும் இவறத்தூதரின் ைாழ்க்வக உபளதசங்கவே எடுத்து 

பாரக்்கும்ளபாதும் நன்றாக கதரிகிறது; தப்பிப்பதற்கான பாதுகாப்பிற்கான ைழிகவே அல்லாஹ்வும் 

திருத்தூதரும் எப்படி கசால்லித் தருகிறாரக்ே் என்று. தன் ரப்புக்கு முன் தான் நிற்க ளைண்டும் 

என்பவத யார ்பயப்படுகிறாரக்ளோ, இந்த பயம் ஈமானுவடய அடிப்பவட. இந்த பயம் பாைங்கவே 

விடட்ு நம்வம பாதுகாத்துக் ககாே்ைதற்கான அடிப்பவட. 

இரண்டாைதாக இவறைன் கூறுைது,  

اَْلأوأى عأنَِّ الن  ْفسأَّ وأَنأأى  

ஒருைன் தனது மனவத ஆத்மாவை இசவ்சகவே விடட்ு முவறயற்ற ஆவசகவே விடட்ு பாதுகாத்துக் 

ககாே்ே ளைண்டும்.  

 

இந்த இரண்டு தன்வமகே் யாரிடத்தில் இருக்கிறளதா அைரக்ளுக்கு கசாரக்்கம் 

தங்குமிடமாக்கப்படும்.  
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அல்லாஹ்வின் நல்லடியாரக்ளே! இவறைன் மிகத ்கதேிைாக கசாரக்்கம் யாருக்கு என்று கசால்லிக் 

காடட்ுகிறான். இவறைன் பாதுகாக்க ளைண்டும். நாம் மன இசவ்சகவே பின்பற்றிக் ககாண்டு 

அல்லாஹ்வை பயப்படாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு கசாரக்்கம் கிவடக்காது. சுருக்கமாக 

கசால்ைகதன்றால் யார ் அல்லாஹ்வை பயந்து அைனுக்கு முன் நிற்க ளைண்டும் என்ற அசச்ம் 

ககாண்டு மன இசவ்சகவே விடட்ு அசிங்கமான காரியங்கவே விடட்ு தங்கவே பாதுகாத்துக் 

ககாே்கிறாரக்ளோ அைரக்ளுக்ளக கசாரக்்கம் தங்குமிடம். 

 

நல்லடியாரக்ளே, இவறைன் திருமவறயில் ஷைத்தான் நம்வம எப்படி எல்லாம் ைழிககடுப்பான் 

என்பவத மிகத ்கதேிைாக கூறி விட்டான். அைன் ஒரு ைழியல்ல பல பலவிதமான ைழிகேில் நம்வம 

ைழிககடுப்பான்; அைனது கசயல்பாடுகே் பல ரூபங்கேில் இருக்கும். உதாரணமாக நம்வம 

ஷிரக்்கிற்கு இவணைழிபாட்டிற்கு தே்ே முயற்சிப்பான். அல்லாஹ்வை நிராகரிக்க வைக்க 

கசயல்படுைான். 

 

نَّْ قأالأَّ ِإذَّْ الش ْيطأانَّ كأمأثألَّ َّ قأالأَّ كأفأرأَّ ف ألأم ا اْكُفرَّ سأانَِّلْْلِ َّ ِمْنكأَّ بأرِيء َّ ِإن ِ اْلعأالأِميأَّ رأب َّ اّلل أَّ أأخأافَّ ِإن ِ  

(இன்னும், இவரக்ளுஷையஉதாரணம்:) ஒரு ஷைத்தானுஷைய உதாரணத்ஷதயும் ஒத்திருக்கிறது. அவன் 

மனிதஷன ரநாக்கி‘‘நீ (அல்லாஹ்ஷவயும் அவனுஷைய தூதஷரயும்) நிராகரித்துவிடு'' என்று 

கூறுகிறான். அவ்வாரற அவனும் நிராகரித்துவிை்ைான். (பின்னர,் ஷைத்தான் அவஷன ரநாக்கி) 

‘‘நிசச்யமாக நான் உன்ஷன விைட்ு விலகி விைர்ைன். ஏனனன்றால், உலகத்தாரின் இஷறவனாகிய 

அல்லாஹ்வுக்கு னமய்யாகரவ நான் பயப்படுகிரறன்'' என்று கூறுவான். (அல்குரஆ்ன் 59 : 16) 

 

மனிதவன இவறைவன நிராகரிக்கும் படி இஸ்லாத்தில் இருந்து கைேிளயறும்படி கசய்ைான். 

இதுதான் அைரது முதலாைது ைழிளகடு. 

 

இரண்டாைதாக மனிதனுக்கு மன இசவ்சகவே ஆசாபாசங்கவே அசிங்கங்கவே அலங்கரித்துக் 

காடட்ுைது. இது அைனது மிகப்கபரிய ைவல. அதாைது அசிங்கங்கவே மக்களுக்குச ்கசால்ைது. 

 

முதல் முயற்சியாக மனிதரக்வே இவற மறுப்பாேரக்ோக ஆக்கிய பின், அசிங்கங்கவே ககாண்டு 

ஆசாபாசங்கவே ககாண்டு ைழிககடுக்க முயல்ைான். முதல் முயற்சியில் இவற மறுப்பில் ஈமானில் 

கைற்றி கபற்றைரக்ோக இருப்பினும் அைரக்வே மன இசவ்சகே் ஆசாபாசங்கவே ககாண்டு 

ைழிககடுப்பான். அதற்கு அைன் வகயில் எடுக்கும் ஆயுதம் இவறயசச்மற்ற கபண்கே். 

 

இதற்கு சரியான உதாரணமாக யூசுஃப் அவலஹிஸ்ஸலாம் அைரக்ளுக்கு ைந்த ளசாதவனவய 

கூறலாம். நபி இப்ராஹீம் அவலஹிஸ்ஸலாம், நபி இஸ்ஹாக் அவலஹி ைஸ்ஸலாம், நபி யாகூப் 

அவலஹி ைஸ்ஸலாம் என தூய அழகிய சந்ததியில் இருந்து ைந்தைரக்ே்தான் நபி யூசுஃப் 

அவலஹிஸ்ஸலாம் அைரக்ே். 
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நபி யூசுஃப் அவலஹி ைஸ்ஸலாம் மிஸ்ருவடய மந்திரியின் வீட்டில் தங்கி இருந்தளபாது, அங்கிருந்த 

கபண்ணின் மூலமாக ளசாதவன ஏற்பட்டது. இவதத்தான் நபிகோரின் ைாழ்வில் ஏற்பட்ட மிகப்கபரிய 

ளசாதவனயாக அல்லாஹ் தன் திருமவறயில் சூரா யூசுஃப் 12 ைது அத்தியாயத்தில் 

கதேிவுபடுத்துகிறான். 

 

இந்த அத்தியாயத்தில் மிகப்கபரிய படிப்பிவன இருக்கிறது என்று இவறைன் கூறுைதன் மூலம் இந்த 

ளசாதவன எப்படிப்பட்டது என்பதவன விேங்கிக் ககாே்ே முடியும். 

 

அந்த வீட்டில் தங்கி இருந்தளபாது அந்தப் கபண்ணால் தைறான நடத்வதக்கு அவழக்கப்படுகிறாரக்ே் 

நபி யூசுஃப் அைரகே். அப்கபண் தன்வன அழகாக அலங்கரித்துக் ககாண்டு நபியைரக்வே தீய 

ைழியில் சிக்க வைக்க முயற்சிக்கிறாள். வல்ல இவறைன் நபிகோவர பாதுகாத்தான். 

 

நல்லடியாரக்ளே! வைத்தானின் ைவலகேில் மிகப்கபரிய ைவல இதுதான். இவறத்தூதவரளய 

இப்ளபரப்்பட்ட ைவலயில் சிக்க வைக்க முயற்சிதத்ான் என்றால் நாகமல்லாம் சாதாரண மனிதரக்ே் 

எம்மாத்திரம்? அல்லாஹ்வின் உதவி பாதுகாப்பு இல்வல என்றால் வைத்தானின் இந்த சூழ்சச்ியில் 

இருந்து நாம் தப்பிப்பது மிகச ்சிரமமாக ஆகிவிடும். 

 

ஆகளைதான் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ே் இந்த தைறான 

ைழிளகடுகளுக்குண்டான எல்லா ைழிகவேயும் தடுத்துவிட்டாரக்ே். குரஆ்னில் இவணவைக்கும் 

காரியத்வத நிராகரிக்கும் காரியத்வத இவறைன் எப்படி பல இடங்கேில் கண்டிக்கிறாளனா அளத 

ளபாலத்தான் இந்த அருைருப்பான அனாசச்ாரமான கசயல்கவேயும் கபரும் பாைமாக கற்பிக்கிறான். 

சூரா அஃராஃப் உவடய 33 ஆைது ைசனத்தில் ஷிரக்் மற்றும் அல்லாஹ்வின் மீது கபாய் கசால்ைது, 

அைன் கசால்லாதைற்வற இடட்ுக்கட்டி கசால்ைவதப் பற்றி கூறப்படுைவத தடுக்கும் முன் எவத 

தடுக்கிறான் கதரியுமா? 

ْثأَّ بأطأنأَّ وأمأا ِمن ْهأا ظأهأرأَّ مأا اْلفأوأاِحشأَّ رأبِ أَّ حأر مأَّ ِإَّن أا ُقلَّْ  عألأى ت أُقوُلوا وأأأنَّ ُسْلطأانَّ ِبهَِّ يُ ن أز ِلَّ لأَّْ مأا ِِبّلل َِّ ُتْشرُِكوا وأأأنَّ اْلْأق َّ ِبغأْيَِّ وأاْلب أْغيأَّ وأاْْلِ

ت أْعلأُمونأَّ لأَّ مأا اّلل َِّ  

என்னுவடய ரப்பு ஹராமாக்கி வைத்தகதல்லாம் மானக்ளகடானைற்வறத் தான். அப்படிப்பட்ட 

காரியங்கே் கைேிப்பவடயாக இருப்பினும் மவறைாக இருப்பினும் சரிளய. 

 

இந்த இடத்தில் அல்லாஹு ஸுப்ஹானஹு தஆலா அநியாயங்கே் கசய்ைது, அைனுக்கு இவண 

வைப்பது, அைன்மீது கபாய்யுவரப்பது இந்த பாைங்கவேப் பற்றி கூறுைதற்கு முன்பாக 

அசிங்கங்கேின் பக்கம் கநருங்குைவத தான் முக்கியமாக கண்டிக்கிறான். 

 

இவதளய சூரா அன்ஆமுவடய 151 ைது அத்தியாயத்திலும் ைலியுறுதத்ுகிறான். இந்த அசிங்கமான 

கசயல்கேில் பக்கம் கநருங்கியும் விடாதீரக்ே். அது கைேிப்பவடயாக இருந்தாலும் சரி மவறைாக 

இருந்தாலும் சரிளய என்று. 
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எப்படி விபசச்ாரத்வதப் பற்றி கண்டிக்கும்ளபாது,  

ِبيًلَّ وأسأاءأَّ فأاِحشأةًَّ كأانأَّ ِإن هَُّ الز ِنأَّ ت أْقرأبُوا وألأَّ سأ  

விபசச்ாரத்தின் பக்கம் கநருங்கியும் விடாதீரக்ே் என்று எசச்ரிக்கிறாளனா அளத முக்கியத்துைத்வத 

இங்கும் ககாடுக்கிறான். ஏகனனில் இந்த தைறான கதாடரப்ு விபசச்ாரத்திற்கு ைழியாக 

அவமந்துவிடுகிறது. (அல்குரஆ்ன் 17 : 32) 

 

ஆகளை இவறைன் இந்த அசிங்கமான கசயல்கேின் பக்கம் கநருங்கியும் விடாதீரக்ே். அது 

கைேிப்பவடயாக இருப்பினும் சரி மவறைாக இருப்பினும் சரி என்று குறிப்பிடட்ு எசச்ரிக்கிறான். 

 

நண்பரக்ளே! இந்த தைறான அசிங்கமான காரியங்கேில் ஒன்றுதான் கபண்களுடன் முவறயற்ற 

கதாடரப்ு ககாே்ளுதல். அதாைது ஹலாலான முவறயில் நாம் திருமணம் கசய்த கபண்வண தவிர 

அன்னியப் கபண்ணுடன் பழகுதல், அந்தப் கபண்ணுடன் ளபசுதல், அந்தப் கபண்ணுடன் தைறான 

முவறயில் உறவு வைத்துக்ககாே்ளுதல். 

 

ரசூல் (ஸல்) அைரக்ேது ஹதீவஸ இமாம் முஸ்லிம் (ரஹ்) அைரக்ே் பதிவு கசய்கிறாரக்ே்;  

ِعيٍدَّاْْلُْدرِي َّ َّعأْنَّالن ِبِ َّصأل ىَّا عأْنَّأأِبَّسأ َّكأْيفأ َّاّلل أَُّمْستأْخِلُفُكْمَِّفيهأاَّف أي أْنظُُر نْ يأاَُّحْلوأة َّخأِضرأة َّوأِإن  َّالدُّ َِّإن  َّقأالأ ت أْعمأُلونأَّّلل َُّعألأْيِهَّوأسأل مأ

نأِةَّبأِِنَِّإْسرأائِيلأَّكأانأْتَِِّفَّالنِ سأاءَِّ َِّفت ْ نْ يأاَّوأات  ُقواَّالنِ سأاءأَّفأِإن َّأأو لأ َّفأات  ُقواَّالدُّ

மூமீன்கரள, நீங்கே் இந்த உலகத்தின் ளமாகத்தால் ஏற்படும் தீங்குகவே குழப்பங்கவே பயந்து 

ககாே்ளுங்கே். உலக ஆவசயான கபாருோவசயால் ஏற்படும் ளசாதவனவய பயந்து ககாே்ளுங்கே். 

இப்ளபாது பாரக்்கிளறாம் பணத்தாவசயால் உறவுகவே முறித்துக் ககாே்கிறாரக்ே்; சளகாதர 

சளகாதரிகேிடம் நண்பரக்ேிடம் பணத்தாவச மூலம் உறவு முடிந்து விடுகிறது; தைறான பாவதயில் 

பணம் ஈட்ட முயற்சி கசய்கிளறாம். 

 

அடுத்து, இவறத்தூதர ் கூறுகிறாரக்ே்; கபண்கோல் ஏற்படக்கூடிய குழப்பங்கவே பயந்து 

ககாே்ளுங்கே். அைரக்ே் உங்களுக்கு கபரியகதாரு ளசாதவன. ஏன் கதரியுமா? இஸ்ரளைலரக்ே் 

இவடளய ஏற்பட்ட முதல் பிரசச்வன கபரிய குழப்பம் கபண்கேிடமிருந்து தான் ஏற்பட்டது. 

 

ளமலும் கூறினாரக்ே், எனக்குப் பிறகு ஆண்கவே தைறான பாவதயில் ைழி ககடுக்க கூடிய 

மிகப்கபரிய கடின ளசாதவனயாக கபண்கவேத் தவிர ளைறு எவதயும் நான் விடட்ுச ்கசல்லவில்வல. 

எனக்கு பிறகு ஏற்படக்கூடிய மிகப்கபரிய ளசாதவன கபண்கேிடம் சிக்கி ககாே்ேக்கூடிய 

கபண்கோல் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துகே். அைரக்ே் மூலம் ஏற்படும் பாைங்கே், குழப்பங்கே். அதனால் 

ஆண்களுக்கு ஏற்படக் கூடிய ஈமானிய ளசாதவனகே் தான் அதிகம் என கதேிவுபடுத்தியுே்ோரக்ே். 

 

அறிவிப்பாளர:் அபூ சயீத் அல்குத்ரி ரழியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: முஸ்லிம், எண்: 4925 

 

இமாம் புகாரி, இமாம் முஸ்லிம் (ரஹ்) அறிவிக்கிறாரக்ே்,  
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ُهمأا َّاّلل َُّعأن ْ َُّتسأاِفرأن َّامََّّْعأْنَّاْبِنَّعأب اٍسَّرأِضيأ ََّيأُْلوأن َّرأُجل َِِّبْمرأأأٍةَّوألأ عأَّالن ِب َّصأل ىَّاّلل َُّعألأْيِهَّوأسأل مأَّي أُقوُلَّلأ َّوأمأعأهأاََّمأْرأم َّف أقأامأَّرأأأة َّأأن ُهََّسِأ َِّإل 

َّفأُحج َّ َّاْذهأْب َّقأالأ َّحأاج ًة َّاْمرأأأِت َّوأخأرأجأْت َّوأكأذأا َّكأذأا َّغأْزوأِة َِّف َّاْكُتِتْبُت َّاّللِ  َّرأُسولأ ََّيأ َّف أقأالأ َّاْمرأأأِتكأَّرأُجل  َّالبخاري)ََّّمأعأ -صحيح

2784) 

இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அைரக்ே் கூறினாரக்ே்; ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அவலஹி ைஸல்லம் 

மிம்பரில் உவரயாற்றும்ளபாது நான் ளகட்ளடன்; அைரக்ே் கூறினாரக்ே்; ஒரு ஆண் ஒரு 

கபண்ணிடத்தில் தனித்திருக்க ளைண்டாம் இருைரும் தனிவமயில் சந்திக்க ளைண்டாம். 

 

இந்த இடத்தில் இவறத்தூதர ் ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ே் 

கதேிவுபடுத்திவிட்டாரக்ே். இரத்த உறவுகே் இல்லாமல், கணைனாக இல்லாமல், எந்த ஆணாக 

இருந்தாலும் சரி அைர ்ஆசானாக, குரஆ்ன் ஓதி தரக்கூடிய ஆலிமாக இருந்தாலும் சரி, உறவுகேில் 

திருமணம் முடிக்க அனுமதிக்கப்பட்ட ஆண்கோனாலும் சரி, இப்படிப்படட் ஆண்கே் கபண்கவே 

தனிவமயில் சந்திக்க ளைண்டாம் என்று தடுத்துே்ோரக்ே். 

ஆனால் ஒரு கபண்ணுக்கு அப்படி ஒரு நிரப்்பந்தம் ஏற்படுளமயானால் ஒரு ரத்த உறவை உடன் 

வைத்துக் ககாே்ே ளைண்டும். மருத்துைரிடளமா, ஆசானிடளமா கசல்ல ளைண்டிய கட்டாயம் 

ஏற்பட்டால் அந்தப் கபண்ணின் மஹரம் என்று கசால்லக்கூடிய தனது தந்வதவயளயா, தந்வதயின் 

சளகாதரவரளயா, தன் சளகாதரரக்வேளயா, தன் சளகாதரரக்ேின் பிே்வேகவேளயா உடன் 

இருத்திக்ககாே்ேல் அைசியம். அப்படி இல்லாமல் கபண்கே் ஆண்கவே தனிவமயில் சந்தித்தல் 

கூடாது. 

 

ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ே், َّ ََّيأُْلوأن  கண்டிப்பாக... என்ற ைாரத்்வதவய لأ

பயன்படுத்தி இருக்கிறாரக்ே்.  

 

ளமலும் இவறத்தூதர ்கூறுகிறாரக்ே், ஒரு கபண் பயணம் கசய்ய ளநரிட்டால் ளமற்கூறப்பட்ட ஆண் 

துவணகவே அைசியம் துவணக்கு அவழத்துச ் கசல்ல ளைண்டும்; தனியாக பயணம் கசய்ய 

ளைண்டாம். 

 

ளபாரக்்காலத்தில் நபித்ளதாழர ் ஒருைர ் இவறதத்ூதரிடம் ளகடக்ிறார.் நான் ளபாருக்கு புறப்படட்ு 

விட்ளடன். என் மவனவி ஹஜ்ஜுக்கு கசன்றுே்ோர.் நான் இப்கபாழுது என்ன கசய்யடட்ும்? என்று. 

அதற்கு நபியைரக்ே், நீங்கே் ளபாரில் இருந்து கைேிளயறி விடுங்கே். உங்கே் மவனவியுடன் ஹஜ்ஜில் 

கலந்து ககாே்ளுங்கே் என்று கூறினாரக்ே். 

 

அன்பிற்குரியைரக்ளே! இந்த ஹதீஸிலிருந்து ஏராேமான படிப்பிவனகவே நாம் கபறளைண்டும். 

முதலாைது அன்னிய ஆண்கே் அன்னியப் கபண்களுடன் எை்வித காரணத்திற்காகவும் 

நிரப்ந்தத்திற்காகவும் தனித்து இருக்கக் கூடாது. இதவன இவறத்தூதர ்அைரக்ே் இந்த மாரக்்கத்தில் 

தவட கசய்துே்ோரக்ே். எப்ளபாது இந்த தவட மீறப்பட்டளதா அதனால் ஏற்பட்ட குழப்பங்கவே 

பிரசச்வனகவே நாம் கண்கூடாக காண்கிளறாம். 
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இரண்டாைதாக ஒரு கபண் பயணம் கசல்ல ளநரிடட்ால் இரத்த உறைான ஆண் துவணவய 

அவழத்துச ்கசல்ல ளைண்டும். அப்படி இல்வலகயனில் அன்னிய ஆண்கேின் பாரவ்ை அைரக்ே் மீது 

விழுந்து விடுகிறது. ளபருந்துகேில் விமானங்கேில் தனிளய பயணம் கசல்லும்ளபாது அந்நிய 

ஆண்கவே சந்திக்க ளநரிடுகிறது. அதனால் தைறான கதாடரப்ுக்கு ைழி ைகுக்கப்படுகிறது. 

 

அைேின் தனிவமவய, ஒருவமவய பயன்படுத்தி ஆண்கேின் இசவ்ச பாரவ்ை அைே் ளமல் 

விழுகிறது. சாதாரண ளபசச்ில் ஆரம்பித்தாலும் நாேவடவில் அது தைறான ஒரு பழக்கத்திற்கு 

கசய்வகக்கு, ககாே்வகக்கு ைழிைகுக்கிறது. நாம் அன்றாடம் பாரக்்கக்கூடிய பிரசச்வனகேின் 

ஆரம்பம் சாதாரண அறிமுகமாக தான் இருக்கிறது. 

 

அரபியில் ஒரு அழகான பழகமாழி கசால்ைாரக்ே். ககாழுந்துவிடட்ு எரிய கூடிய தீக்கதிரின் ஆரம்பம் 

ஒரு சிறிய தீப்கபாறி தான். ஒரு வீளடா காளடா பற்றி எரிந்தால் அதன் ஆரம்பம் சிறு கங்குகே்தான். 

அதற்குத்தான் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ே் எசச்ரிக்வகயாக இந்த 

அசிங்கத்திற்கானைழிகவேகயல்லாம் தடுத்து விட்டாரக்ே். 

 

உக்பா இப்னு ஆமிர ் ரலியல்லாஹு அைரக்ே் அறிவிப்பதாக இமாம் முஸ்லிம் இமாம் புகாரி பதிவு 

கசய்கிறாரக்ே்.  

 

இவறத்தூதர ்ஸல்லல்லாஹு அஷலஹி வஸல்லம் கூறுகிறாரக்ே், 

َّعأاِمرٍَّ َّْبِن َُّعْقبأةأ َّاَْلأَّ عأْن َِّمْن َّرأُجل  َّف أقأالأ اِء َّعألأىَّالنِ سأ َّوأالدُُّخولأ ُكْم َِّإَي  َّقأالأ َّوأسأل مأ َّصأل ىَّاّلل َُّعألأْيِه َّاّللِ  َّرأُسولأ َّأأن  َّاّللِ  َّرأُسولأ ََّيأ ْنصأاِر

َّاْلْأَّ َّقأالأ َّاْلْأْموأ  ْمُوَّاْلمأْوتَّأأف أرأأأْيتأ

னபண்களிைம் கசல்ைவத நான் உங்களுக்கு எசச்ரிக்வக கசய்கிளறன். கபண்கேிடத்தில் நீங்கே் 

பழகாதீரக்ே்... அப்ளபாது அன்சாரித் ளதாழரக்ேில் ஒருைர ் ளகட்டார;் கணைனின் கசாந்தங்கே் 

அதாைது கணைனின் மூத்த இவேய சளகாதரரக்ே் தன் மவனவியிடம் கணைன் இல்லாத ளநரத்தில் 

அந்த வீட்டிற்கு கசல்ைவத பற்றி நீங்கே் என்ன கருதுகிறீரக்ே்? என்று. அதற்கு இவறத்தூதரின் பதில் 

கணைனின் இந்த உறவுகே் ஒரு கபண்ணுக்கு மரணத்வதப் ளபான்று என்பதாக இருக்கிறது. 

 

நூல்: புகாரி, எண்: 4831 

 

ஆனால் இப்ளபாது நடப்பது என்ன? நாம் இஸ்லாமிய ஒழுக்கங்கவே விடட்ு கலாசச்ாரத்வத விடட்ு 

தூரமாகி தைறான பழக்க ைழக்கங்கவே ஏற்படுத்தி விட்ளடாம். அதாைது ளைற்று மத கலாசச்ாரத்வத 

ளபான்று கணைனின் சளகாதரன் கபண்ணிடம் சரை்சாதாரணமாக பழகுகிறாரக்ே். அவதயும் நாம் 

சம்மதித்து ைருகிளறாம். 

 

இவதத்தான் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ே் ஒரு கபண்ணுக்கு தன் கணைனின் 

சளகாதரரக்ே் அைரக்ே் ையதில் சிறியைராக இருந்தாலும் மவுத்வத ளபான்றைரக்ே் என 
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எசச்ரித்தாரக்ே். ளசாதவனயில் மிகப்கபரிய ளசாதவனயான மரணத்வத இசக்சயலுக்கு 

ஒப்பிட்டாரக்ே். 

 

இவறத்தூதர ் அைரக்ே் கசால்ைது எதுவும் அைரக்ோல் கசால்லப் படுைதில்வல. மாறாக அது 

அைரக்ளுக்கு ைஹியின் மூலம் அறிவிக்கப்பட்டவையாகும். ஆக இவதயும் இவறைாக்காகளை 

எடுத்துக் ககாே்ேல் ளைண்டும். 

 

எந்த இடத்தில் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ேின் ஹதீஸுக்கு மாறுபாடு 

கசய்யப்படுகிறளதா அங்கு கணைனின் சளகாதரரக்ோல் குழப்பங்கே் ஏற்படட்ு கபண்களுக்கு 

அசாதாரண சூழ்நிவல நிகழ்கிறது. தைறான உறவுகே் தைறான பழக்கைழக்கங்கே் அவத கைேியில் 

கசால்ல முடியாமல் ஜீரணித்துக் ககாே்ே முடியாமல் இப்படிப்பட்ட ளசாதவனகளுக்கு 

ஆோக்கப்படுகிறாரக்ே். 

 

மற்கறாரு ஹதீஸில் ைருகிறது... அன்ஜாப் இப்னுஸம்ரா அைரக்ே் கூறுகிறாரக்ே்...உமர ்ரலியல்லாஹு 

அைரக்ே் மிம்பரில் நின்று நான் எப்படி இங்கு நின்று கசால்கிளறளனா அளதளபால் ரசூல் 

ஸல்லல்லாஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ளும் மிம்பரில் நின்று கசான்னாரக்ே்,  

ُرأةأَّقأالأَّ اِبِرَّْبِنََّسأ َّصأل ىَّاّلل َُّعألأْيِهَّوأسأل ََّّعأْنَّجأ َّاّللِ  َّرأُسولأ َِّإن  َِِّبْلْأابِيأِةَّف أقأالأ َُّعمأُرَّالن اسأ َّأأْحِسُنواَّخأطأبأ اَّف أقأالأ َّقأامأَِّفَِّمْثِلَّمأقأاِميَّهأذأ مأ

يُءَّق أْوم ََّيأِْلُفَّأأحأُدُهْمَّعألأىَّاْليأَّ ُْمَُّث ََّيِأ َّي أُلوَنأ ُْمَُّث َّال ِذينأ َّي أُلوَنأ َّأأْصحأاِبَُّث َّال ِذينأ َّعألأي ْهأاَّوأيأْشهأُدَّعألأىَّالش هأادأِةَِّإَلأ ِمِيَّق أْبلأَّأأْنَُّيْستأْحلأفأ

َّالش ْيطأاق أبَّْ َُُّبُْبوحأةأَّاْلْأن ِةَّف أْلي أْلزأْمَّاْلْأمأاعأةأَّفأِإن  َِّمْنُكْمَّأأْنَّي أنأالأ َّفأمأْنَّأأحأب  ََّيأُْلوأن َّلأَّأأْنَُّيْستأْشهأدأ َّأأبْ عأُدَّوألأ َِّمْنَّاِلثْ نأْيِ َّاْلوأاِحِدَّوأُهوأ َّمأعأ نأ

لِث أُهمأاَّالش ْيطأاُنَّوأمأْنََّّ َُّمْؤِمن َّرأُجل َِِّبْمرأأأٍةَّفأِإن ََّثأ يِ ئ أُتُهَّف أُهوأ ن أُتُهَّوأتأُسوُءُهَّسأ َِّمْنُكْمَّتأُسرُُّهَّحأسأ  (- 172مسندَّأمحدَّ)َّكأانأ

என் ளதாழரக்ேிடம் நீங்கே் நல்ல விதமாக அழகிய பண்புடன் நடந்து ககாே்ளுங்கே். அைரக்ளுக்கு 

நன்வம கசய்யுங்கே். அளதளபால அைரக்ளுக்கு பின் ைரக்கூடிய தாபீன்கேிடமும் அை்ைாளற நடந்து 

ககாே்ளுங்கே். அைரக்ேின் மாணைரக்ேிடமும் இளத பண்புடன் நடந்து ககாே்ளுங்கே்.  

 

பிறகு கசான்னாரக்ே்; பிறகு ஒரு காலம் ைரும். அப்ளபாது கபாய் புரடட்ு அதிகமாகிவிடும். மக்கே் 

கபாய் ளபசுைவத ஒரு குற்றமாகளை கருத மாட்டாரக்ே். அளதளபால், ஒருைர ் ைந்து சத்தியமிடட்ு 

கசால்ைார ்ஆனால் அைரிடம் யாரும் அப்படி கசய்ய கசால்லி இருக்க மாட்டாரக்ே். 

 

ளமலும் கசான்னாரக்ே்: கசாரக்்கத்தில் உங்களுக்கு உயரிய இடம் ளைண்டுமா? அதற்கு நீங்கே் 

முஸ்லிம் ஜமாஅத ் உடளன ளசரந்்து இருங்கே். தனித்தனி இயக்கங்கோக பிரிவுகோக 

ஆகிவிடாதீரக்ே். ரசூல் (ஸல்) அைரக்ேது சுன்னதவ்த ைாழ்க்வகயில் ஏற்று நடந்த சஹாபாக்கேின் 

ஜமாத்வத பின்பற்றிய கூட்டம் இருக்கிறளத அவத விடட்ு நீங்கே் பிரிந்து விடாதீரக்ே். ஷைத்தான் 

ஜமாஅத்துடன் இல்லாமல் தனித்து இருப்பைரக்ேிடம் இருக்கிறான். இருைராக இருக்கும்ளபாது அைன் 

சற்று விலகி நிற்கிறான். 
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ரசூல் (ஸல்) னதாைரக்ிறாரக்ள்;  

لِث أُهمأا فأِإن َّ ِِبْمرأأأةٍَّ رأُجل َّ َيأُْلوأن َّ وألأَّ الش ْيطأانَّ َثأ  

ஒரு ஆண் ஒரு கபண்ணுடன் தனித்திருக்க ளைண்டாம். அப்படி இருந்தால் அங்கு மூன்றாைதாக 

ஷைத்தான் இருப்பான். 

 

யாராக இருந்தாலும் சரி, எை்ைேவு கபரிய இவறயசச்ம் உவடயைராக இருந்தாலும் சரி, 

எப்படிபட்டைரக்ளுக்கும் ரசூல் (ஸல்) அைரக்ேின் கட்டவே இதுதான். ஒரு ஆண் கபண்ணுடன் 

தனித்திருக்வகயில் மூன்றாைதாக ஷைத்தான் இருக்கிறான். 

 

அறிவிப்பாளர:் ஜாபிர ்இப்னு சமுரா ரழியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: அஹ்மத,் எண்: 172 

 

நபி யூசுஃப் (அஷல) அைரக்வேரய ககடுப்பதற்கு ஷைத்தான் முயற்சித்தளபாது இவறயசச்த்தில் 

பலவீனமாக இருக்கும் சாதாரண மக்கோகிய நாம் இவறைனிடம் அதிகம் பயந்து ககாே்ே 

ளைண்டும். 

 

இப்னு உமர ்(ரலி) அைரக்ே் கசால்கிறாரக்ே்,  

 املرأتي بي الرجل ميشي أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول َنى

இரண்டு கபண்கே் இருக்கும்ளபாது அைரக்ளுக்கு இவடயில் ஆண்கே் கசல்ைவதக் கூட ரசூல் 

ஸல்லல்லாஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ே் தவட கசய்கிறாரக்ே்.  

 

நூல்: ஷபஹகீ, எண்: 5210 

 

நபியைரக்ே் பாைத்துவடய எல்வலவய கூட எப்படி கைனித்துே்ோரக்ே் என்று பாருங்கே். 

 

அதுமடட்ுமல்ல, ைழியிளல பாவதயில் கசல்லும்ளபாது கூட ஆண்கே் எப்பக்கம் கபண்கே் எப்பக்கம் 

ளபாக ளைண்டும் என்பவதக்கூட இவறத்தூதர ் கசால்லிக் ககாடுக்கிறாரக்ே். கபண்கவே குறித்து 

அைரக்ே் கசால்லும் ளபாது, 

َّقأالأَّ َّلِيأِجدََّّعأنَّاَْلأْشعأرِيِ  َِّبقأْوٍم َّاْست أْعطأرأْتَّفأمأر ْت َّاْمرأأأٍة َّأأميُّأا َّوأسأل مأ َّصأل ىَّاّلل َُّعألأْيِه َّاّللِ  َّرأُسوُل َّزأانِيأة َّقأالأ َّفأِهيأ َّرَيأهأا َّ-مسندَّأمحد)َّوا

18879) 

ஒரு கபண் மற்றைரக்வே கைரும் ைவகயில் நறுமணம் பூசிக் ககாண்டு கைேியில் கசல்ைாோயின் 

அைவே விபசச்ாரி என்று குறிப்பிடுகிறாரக்ே். அஸ்தஃபிருல்லாஹ்... அல்லாஹ் பாதுகாக்க ளைண்டும். 

 

அறிவிப்பாளர:் அல்அை்அரீ ரழியல்லாஹு அன்ஹு,நூல்: அஹ்மத், எண்: 18879 
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َّعأْنَّأأبِيهَِّ ْيٍدَّاَْلأْنصأارِيِ  َّالر ِجأا محأْزأةأَّْبِنَّأأِبَُّأسأ َِّمْنَّاْلمأْسِجِدَّفأاْخت ألأطأ َّخأارِج  َّي أُقوُلَّوأُهوأ َّصأل ىَّاّلل َُّعألأْيِهَّوأسأل مأ َّاّللِ  َّرأُسولأ عأ ُلَّمأعأَّأأن ُهََّسِأ

َّرأَّ َّالط رِيقأَّالنِ سأاِءَِِّفَّالط رِيِقَّف أقأالأ َّأأْنََّتأُْقْقنأ َّلأُكن  َّفأِإن ُهَّلأْيسأ اِءَّاْستأْأِخْرنأ َّلِلنِ سأ َّصأل ىَّاّلل َُّعألأْيِهَّوأسأل مأ َُِّبأاف اِتَّالط رِيِقََُّّسوُلَّاّللِ  عألأْيُكن 

ارَِّ َِّإن َّث أْوَبأأاَّلأي أت أعأل ُقَِِّبْلِْدأ اِرَّحأَّت   - 4588)سننَّأبَّداودَّ)َِّمْنَُّلُصوِقهأاَِّبهََِّّفأكأانأْتَّاْلمأْرأأُةَّت أْلتأِصُقَِِّبْلِْدأ

ஒருசமயம் மஸ்ஜிதில் கதாழுவக முடிந்து மக்கே் கைேிளயறியளபாது சலசலப்பு ஏற்பட்டது; ரசூல் 

ஸல்லல்லாஹு அவலஹிைஸல்லம் அந்த சலசலப்வப பாரக்்கிறாரக்ே். அங்கு அைரக்ே் கண்டது 

சஹாபி கபண்மணிகவே தான். உடளன கூறுகிறாரக்ே்.. கபண்களே தாமதியுங்கே்.. ஆண்கேின் 

கூட்டத்தில் நீங்கே் புகுந்து விட ளைண்டாம் மாறாக பாவதயின் ஓரத்திளல கசல்லுங்கே் என்பதாக. 

 

நபியைரக்ேின் ைாரத்்வதக்குக் கடட்ுப்படட்ு ஸஹாபியப் கபண்மணிகே் அதன்பிறகு பாவதயின் 

நடுவிளல கசல்லளை இல்வல. எந்த அேவிற்கு என்றால் வீடுகேின் சுைரக்வே ஓரங்கவே ளதய்தத்ுக் 

ககாண்டு கசல்லும் அேவிற்கு; ஆயிைா ரலியல்லாஹு கசால்கிறாரக்ே் அப்படி அைரக்ே் வீடுகேின் 

ஓரமாக கசல்லும் ளபாது அைரக்ேது ஆவட வீட்டின் கூவர கம்புகேில் சிக்கிக்ககாே்ளுமாம். இதுதான் 

ஸஹாபி கபண்கேின் நிவலப்பாடு. 

அறிவிப்பாளர:் அபூ உஷசத் ரழியல்லாஹு அன்ஹு, நூல்: அபூ தாவூத், எண்: 4588 

 

அல்லாஹ் நமது பாைங்கவே மன்னிப்பானாக! எல்லா விதமான தீங்குகேில் இருந்தும் 

ஒழுங்கீனங்கேில் இருந்தும் அல்லாஹ்விற்கும் இவறத்தூதருக்கும் பிடிக்காத காரியங்கவே விடட்ும் 

நம்வம அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக! தூரபடுத்துைானாக! 

 

ஆமீன் 


