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ِن الرَِّحيم  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحم َٰ

தேவையற்றவே விடட்ுவிடு 

மதிப்பிற்குரிய சககோதரரக்கே! அல்லோஹ்வை பயநத்ு ைோழுமோறு அல்லோஹ்வுவைய 

தக்ைோவை எனக்கும் உங்களுக்கும் நிவனவூைட்ியைனோக அல்லோஹ்வின் மோரக்்க சைை் 

ைரம்புகவே கபணி ைோழும்படி எனக்கும்  உங்களுக்கும்  உபகதசிதத்ைனோக 

அல்லோஹ்வுவைய கைததவ்தயும் நபி ஸல்லல்லோஹு அவலஹி ைசல்லம் அைரக்ளுவைய 

சுன்னோவையும் பற்றிப்  பிடிதத்ு, எநத் அமல்கே் நமக்கு இம்வமயிலும் மறுவமயிலும் 

நன்வமயோக இருக்குகமோ,  நமக்கு கதவை உே்ேதோக இருக்குகமோ  நம்முவைய இம்வம 

மறுவம ஈகைற்றதத்ிற்கு கோரணமோக இருக்குகமோ அநத் அமல்கேில் நம்முவைய 

கநரங்கவே கழிப்பைரக்ேோக ஈடுபைக்கூடியைரக்ேோக இநத் துன்யோவிற்கும்  

ஆகிரதத்ிற்க்கும்  கதவையில்லோத வீணோன வைைட்ியோன எல்லோ  கோரியங்கவே விைட்ும் 

வசோல்கவே விைட்ும் வசயல்கவே விைட்ும் அல்லோஹு  தஆலோ எங்கவேயும் 

உங்கவேயும் போதுகோதத்ு அருே் புரிய கைண்டுவமன்று அல்லோஹ்விைதத்ில் துஆ 

வசய்தைனோக  ஆரம்பம் வசய்கிகறன்.  

மதிப்பிற்குரிய சககோதரரக்கே! அல்லோஹு  தஆலோ நமக்கு வகோடுதத்ிருக்கக்கூடிய  

மோரக்்கம், இநத் மோரக்்கதவ்த ஒை்வைோரு ைழிகோைட்ுதல்களும் நம்வம பக்குைப்படுதத்க்  

கூடியதோக நம்வம பன்படுதத்க்கூடியதோக இருக்கும்.  

ஒருைர ் இநத் மோரக்்கதவ்த பின்பற்றி நைக்கின்றோர ் என்றோல் ரசூல் ஸல்லல்லோஹு 

அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ளுவைய ைழிகோைட்ுதல்கவே கற்று அதன்படி தன்வன 

மோற்றிக் வகோே்கிறோர ் என்றோல் அநத் மனிதர ் ஒரு சிறநத்ைர ் மைட்ுமல்ல, ஒரு 

கமன்வமயோனைர ் மைட்ுமல்ல, தன்னுவைய ைோழ்க்வகவய எப்படி ைோழகைண்டும் என்று 

கற்றுக்  வகோண்டு தன்வன அல்லோஹ்வுவைய வபோருதத்தத்ிற்கும்  மறுவமயில் 

இருக்கக்கூடிய வசோரக்்கதத்ிற்கும் தகுதி உே்ேைரோக ஆக்கிகவ்கோண்ைோர.்  

அன்பு சககோதரரக்கே, நபி ஸல்லல்லோஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ளுவைய  ஒை்வைோரு 

நபிவமோழியும் அப்படிப்பைை்து. தங்க எழுதத்ுகேோல்  எழுதி ைோழ்நோே் முழுைதும் அைற்வற 

நிறுதத்ு  வைதத்ு ஒை்வைோரு வசயலிலும் அவத போரத்த்ு போரத்த்ு அநத் ஹதீஸ் என்ற 

தரோசிகல நம்முவைய வசயவல நிறுதத்ுப்  போரத்த்ு அல்லது அநத் உவரகேில் நம்முவைய 

வசயல்கவே உரசிப் போரத்த்ு நோம் நம்முவைய  வசயல்கவே  ைோழ்க்வகவய  

திருதத்ிக்வகோே்கைோகமயோனோல் அல்லோஹு அக்பர ் அல்லோஹுவுக்கு 

வபோருதத்மோனைரக்ேோக ைோழலோம். 

சஹோபோக்கே் நபி ஸல்லல்லோஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ளுவைய கோலதத்ில் 

ைோழ்நத்ோரக்ே் என்றோல் இநத் கோலதத்ிலும் அநத் சஹோபோக்கே் உவைய நன்வமவய  

வபற்றைரக்ே்.  ஆனோல் நபிவய  மைட்ும்  போரத்த்ிருக்க மோைை்ோர.்  

அநத் சஹோபோக்கே் உவைய உயரந்த் தன்வமகவே வபற்றைரக்ேோக இநத் கோலதத்ிலும்  

ைோழலோம் நபியைரக்ளுவைய ைழிகோைட்ுதல்கவே  நோம் பின்பற்றிவிைை்ோல். சஹோபோகக்ே் 
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சஹோபோக்கே் என்று நோம் புகழ்ைதற்கு கபோற்றுைதற்கு என்ன கோரணம்? அைரக்ே் நபிவய 

போரத்த்ோரக்ே் என்பது மைட்ுமல்ல.  

நபிவயப்  போரத்த்ு நபியின் ைழிகோைட்ுதல்படி தங்கவே மோற்றிக ்வகோண்ைோரக்ே். 

நபி உவைய ைழிகோைட்ுதல்கவேக் கற்று ஒை்வைோரு வசோல்வலயும் வசயவலயும் அநத் 

ைழிகோைட்ுதல்களுக்கு ஏற்ப அைரக்ே் அவமதத்ுகவ்கோண்ைரக்ே்.   

அதத்வகய மிக முக்கியமோன ஒரு ைழிகோைட்ுதவல தோன்  இநத் ஜும்மோவில்  நோம் கற்றுக ்

வகோே்ே இருக்கிகறோம்.  

நபி ஸல்லல்லோஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ே் கூறிய நபி வமோழிவய இமோம் திரம்ிதி 

ரஹிமஹுல்லோஹ்  பதிவு வசய்கிறோர.்  

ْْنييهي   } ميْن ُحْسني إيْسََلمي اَلْ -صلى اهلل عليه وسلم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَّهي  -رضى اهلل عنه  -ُهَريْ َرَة َوَعْن َأِبي  ُه َما ََ يَ  ََمْرِي  ََ ْرُُ

 .َرَواُه اَلت ِّْرميذييُّ  َوقَاَل َحَسن  

ஒரு மனிதனுவைய இஸ்லோம் அழகோக இருக்கிறது. இதனுவைய அரத்த்ம்? அநத் மனிதன் 

இஸ்லோவம அழகிய முவறயில் பின்பற்றுகிறோர ்என்று வபோருே்.  

அறிவிப்போேர:் அபூ ஹுவரரோ ரழியல்லோஹு அன்ஹு, நூல்: திரம்ிதி எண்: 3322 

இஸ்லோம் அழகோனது இஸ்லோமில்  எநத் ஒரு அசிங்கமும் இல்வல. இஸ்லோமிய  மோரக்்கதத்ில் 

எநத் குவறயும் இல்வல. அநத் மனிதருவைய இஸ்லோமிகல அதோைது அைர ் மோரக்்கதவ்த 

பின்பற்றுைதிகல அநத் மனிதன் அழகோனைரோக, ஆவையில் அழகோக இருப்பது வபரிதல்ல. 

கதோற்றதத்ில் அழகோக இருப்பது வபரிதல்ல. இை்வுலகில் அழகோக இருக்கும் ஆண்கே் 

வபண்கே் மறுவமயில் நரக வநருப்பில் வநருப்பு கங்குகேோக மோறிவிடுைோரக்ே்.  

ஒரு  மனிதனுவைய இஸ்லோம் அழகோக இருக்ககைண்டும். யோருவைய இஸ்லோம்  அழகோகி 

விைை்கதோ அைரக்ே் இநத் உலகதத்ில் கதோற்றதத்ோல், உவையோல் 

அழகற்றைரோக  இருநத்ோலும் நோவே மறுவமயில் அல்லோஹ் அைரக்வேச ்வசோரக்்கதத்ிற்கு 

அனுப்பும்கபோது பதினோன்கோம் இரவு வபௌரண்மி இரவு சநத்ிரவனவிை பிரகோசமோக  

அழகோக அைரக்வே அனுப்புைோன்.  

மின்னக்கூடிய  நைச்தத்ிரங்கவே விை பிரகோசமோன முகதவ்தக் வகோடுதத்ு அைரக்வே 

அனுப்புைோன். நபி ஸல்லல்லோஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ே் வசோல்லக்கூடிய இநத் 

நபிவமோழிவய போருங்கே்.  

ْْنييهي  ََ يَ  ُه َما   ميْن ُحْسني إيْسََلمي اْلََمْرِي ََ ْرُُ

ஒரு மனிதனுவைய மோரக்்கம் அதன் பற்றுவைய அழகின் அவையோேம் ஒரு மனிதன் 

மோரக்்கதவ்த சரியோக கபணுகிறோன் என்பதன் அவையோேம் என்னவைன்றோல் அைன் விைட்ு 

விைட்ு விை கைண்டும். எவத ?எது அைனுக்கு கதவையில்வலகயோ.  
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தனக்கு எது சம்பநத்ம் இல்வலகயோ அவத விைட்ுவிை கைண்டும். இது ஒரு முஸ்லிமுவைய 

இஸ்லோமிய பற்று சரியோக இருக்கிறது அைன் ைோழ்க்வக சரியோன போவதயில் தோன் 

வசல்கிறது, அைன் கதவையோன கோரியங்கேில் தோன் தன் ைோழ்க்வகவய கழிதத்ுக்  

வகோண்டு இருக்கிறோன் என்பதற்கு அவையோேம்.  

ஒருைன் கதவையுே்ேவத வசய்தோல் கதவை இல்லோதவத வசய்ய அைனுக்கு கநரமில்வல. 

ஒருைன் கதவையில்லோதவத வைைட்ியோக வசய்கிறோன் என்றோல் அைன் எதத்வனகயோ 

அைசியமோன கைை்ோயமோன கோரியங்கவே வீணோக்கி வகோண்டிருக்கிறோன் என்று வபோருே்.  

இநத் ஹதீஸ் நமக்கு உணரத்த்ுைது என்னவைன்றோல் மோரக்்கதத்ில் முஹ்ஸினும் 

இருக்கிறோர ்முஸீஃ   இருக்கிறோர.்  

முஹ்ஸின் என்றோல் மோரக்்கதவ்த அழகோன  முவறயில்  பின்பற்றுபைர.் முஸீஃ என்றோல் 

மோரக்்கதவ்த தைறோக பின்பற்றுபைர.்  

முஹ்ஸின் யோர?் யோர ் இஸ்லோமிய மோரக்க்தத்ில் தனக்கு கதவையோன தன்னுவைய 

உே்ரங்கமோன வைேிரங்கமோன அவத சீர ் வசய்ைதில் தமக்கு இம்வம மறுவமயில் பயன் 

தரக்கூடிய கோரியங்கேில் ஈடுபடுபைர ்தோன் .  

முஸீஃ வகைை்ைர ் யோர?் யோர ்  தமக்குத ் கதவையில்லோத கோரியங்கேில் 

ஈடுபடுகின்றோரக்கேோ  அைர ்முஸீஃ.  

இவத வகோஞ்சம் சிநத்ிதத்ுப் போரத்த்ோல், மது குடிப்பைரக்வே, தைறோக நைநத்ு 

வகோே்பைரக்வே,  வபோய் வசோல்பைரக்வே  திருைக்கூடியைரக்வே இைரக்வே எல்லோம் 

வகைை்ைரக்ே் என லிஸ்ை ்வைதத்ிருக்கிகறோம்.  

 

ஹதீஸ் என்ன வசோல்கிறது? கதவையில்லோதவத, உனக்கு சம்பநத்மில்லோதவத  வசய்தோல் 

நீர ்இநத் பைட்ியலில் ைநத்ு விடுவீர.்  

அல் முஸீஃ, எது உனக்குத ்  வதோைரப்ு இல்வலகயோ அவதப் பற்றிப் கபசுைது அதில் உனது  

கநரதவ்தக் கழிப்பது நீ உனது மோரக்்கதவ்த கவறபடிய வைக்கிறோய்.  

உன்னுவைய இம்வமவய அல்லது மறுவமவய நீ வீணடிதத்ுக் வகோே்கிறோய்.  

குறிப்போக, இன்று மக்கே் எப்படி என்றோல் தன்வன மறநத்ு விடுைோரக்ே். ஒன்று  இருக்கிறது 

ஒருைவர போரக்்கிறீரக்ே் அைருவைய உைம்பில் உவை இல்வல அைருக்கு ஒரு உவை ைோங்கி 

வகோடுதத்ீரக்ே். ஒருைவர போரக்்கிறீரக்ே் பசி உே்ேைரோக வதரிகிறோர ் உணவு ைோங்கி 

தநத்ீரக்ே்.  

ஒருைவர போரத்த்ீரக்ே் சிரமப்படுைதோக அைருவைய கைன் கஷ்ைதவ்த அவைப்பதற்கு 

நீங்கே் முயற்சி வசய்கிறீரக்ே், அது நன்வம. அது உங்களுவைய கோரியம், ஆகிரதத்ுவைய 

கோரியம், உங்கவே வசோரக்்கதத்ில் கசரக்்கக்  கூடிய கோரியம்.  
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ஒருைர ் அழுது வகோண்டிருக்கிறோர,்  ஆறுதல் வசோல்கிறீரக்ே். ஒருைர ் கைவலகயோடு 

இருக்கிறோர,் அைருக்கு நீங்கே் நற்வசய்தி வசோல்கிறீரக்ே். இது உங்கே் சம்பநத்ப்பைை்து.  

நோம் என்ன நிவனக்கிகறோம், இது அைர ் சம்பநத்ப்பைை்து என்று. நீங்கே் பிறருக்கு 

வசய்யக்கூடிய உதவி நீங்கே் உங்கவே  நரகதத்ில் இருநத்ு போதுகோதத்ுக் வகோே்ைதற்கு 

உண்ைோன ககையம்.  

நபி (ஸல்) அைரக்ே்  நல்லறங்கவே புண்ணியங்கவே தரம்ம் வசய்ைவத நமக்கு கற்றுக ்

வகோடுதத்ுே்ேோரக்ே்.  

இங்கக நோம் குறிப்பிடுைது என்னவைன்றோல் ஒரு மனிதவன போரக்க்ிறீரக்ே் சில நோைக்ேோக 

போரக்்க வில்வல, நோம் விசோரிப்பகதோடு முடிதத்ுகவ்கோே்ே கைண்டும். கதவையற்ற 

கபசச்ுக்கவே விைட்ுவிை கைண்டும் இதுதோன் நமக்கு  ஹதீஸிகல மிக அழகோக அழுதத்மோக 

குறிப்பிைப்படுகிறது.  

நோம், எது கதவைகயோ அவதக் ககைப்தில்வல. ஒருைர ் வீைட்ுக்கு வசன்றோல் உங்களுக்கு 

கஷ்ைம் இருக்கோ? நோன் உதவி வசய்யைட்ுமோ? உங்களுக்கு கைன் இருக்கோ? நோன் 

அவைக்கைட்ுமோ என்று இவதவயல்லோம் ககைக் மோைை்ோரக்ே். முைை்ோே்தனமோன 

மைதத்னமோன சில கதவையற்ற கபசச்ுக்கவே கபசுைோரக்ே். 

அறிஞரக்ே் சிலர ் வசோல்கிறோரக்ே், பிறருவைய ைோழ்க்வகயில் தீனிகல துன்யோவிகல எது 

நமக்கு சம்பநத்ம் இல்வலகயோ அதனுவைய விைரங்கவே அடுக்கிக ் வகோண்டு கபசுைது. 

அது கபோன்ற கதவையற்ற விஷயங்கே்  நம்முவைய கநரதவ்த வீணடிக்கக் கூடியது. நம் 

உே்ேதவ்தக் வகடுக்கக் கூடியது யோரிைம் ககைக்ிறோகயோ  அைருக்கு  பல சங்கைங்கவே 

ஏற்படுதத்க்கூடியது.  

எநத் அேவுக்கு என்றோல் ஒருைவர போரத்த்ு, ரமலோன் மோததத்ில் கூை கநோன்போ என்று 

ககைக்ிகறோம். இது கதவையற்ற கபசச்ு.  

ஏன் வதரியுமோ? ரமலோன்  மோதம், ஒரு முஸ்லிவமப்  போரத்த்ு ககைக்க் கூடிய ககே்வி. இதுகை 

தைறு. 

இரண்ைோைது அைருக்கு ஏதோைது கநோய் இருநத்ு, அல்லோஹ் அனுமதிதத் ஒரு கோரணம்  

இருநத்ு அைர ்கநோன்பு வைக்கோமல் இருநத்ிருநத்ோல்  இப்கபோது நீங்கே் ககைக்க் கூடிய அநத் 

ககே்வியினோல் சங்கைப்பைட்ு என்ன வசய்ைது என்று வதரியோமல் அைர ் கநோன்பு என்று 

வசோல்லிவிடுகிறோர ் என்று வைதத்ுகவ்கோே்கைோம். ஒரு முஃமிவன கைண்டுவமன்கற வபோய் 

வசோல்ல தே்ேியது யோருவைய போைம்  என்று கயோசிதத்ுப்  போருங்கே்.  

இல்வல அைர ்  தோன் கநோன்பு இல்வல என்று அைர ்வசோன்னோல் உைகன அைருக்கு பயோன் 

பன்ன  ஆரம்பிதத்ு விடுைோரக்ே்.  ரமலோனில் கநோன்பு வைக்கவில்வலயோ? உங்களுக்கு சேி 

தோகன கோய்சச்ல் தோகன? இதுகவ்கல்லோமோ கநோன்வப விடுைது? என்று அல்லோஹ் கநோய்க்கு 

அைருக்கு அனுமதி அேிதத்ிருக்கிறோன். அதனோல் அைர ்கநோன்வப விடுகிறோர.்  
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நம்முவைய கண்ணியதத்ிற்கு உரிய சோன்கறோர ் இநத் விஷயதத்ில் தங்கவே 

சுயபரிகசோதவன வசய்தோரக்ே். எநத் அேவுக்கு இதிகல கருதத்ோக இருநத்ோரக்ே்.  

இநத் ஹதீவஸ அைரக்ே் எப்படி புரிநத்ோரக்ே்? என்பவதப்  போருங்கே். இமோம் தோரகுதன்ி  

ஹதீஸ்கவே உவைய முக்கிய  அறிஞர,் அைரக்ே் வசோல்கிறோரக்ே்.  

நோங்கே் இஸ்லோமிய மோரக்்கதத்ின் சைை்ங்கேின் அடிப்பவைகவே வசோல்லக்கூடிய 

ஹதீஸ்கவேத ்வதோகுதத் கபோது நோன்கு ஹதீஸ் அடிப்பவையோக இருக்கும்.  

َا   اأَلْعََماُل بيالن ِّيَّاتي إيَّنَّ

அமல்கவேல்லோம் எண்ணங்கவேக்  வகோண்டு என்று ஒரு ஹதீஸ்.  

இரண்ைோைது இநத் ஹதீஸ்  

ْْنييهي  ََ يَ  ُه َما   ميْن ُحْسني إيْسََلمي اْلََمْرِي ََ ْرُُ

ஒரு முஸ்லிமுவைய அழகிய இஸ்லோமிய பற்றின் அவையோேம் கதவை இல்லோத 

கோரியங்கவே விைட்ுவிடுைது. திரம்ிதி 3322 

، َفََمني اَ ََّقى ا  ثيري  ميَن النَّاسي َُ َْْلَُمَها  نَ ُهََما ُمْشَتبيَهات  ََ يَ  هي، َوَمْن َوَقَع ِفي لاْلَََْلُل بَ ِّيِّ ، َواْلَْرَاُم بَ ِّيِّ ، َوبَ ي ْ َرَأ ليديينيهي َوعيْرضي شُّبُ َهاتي اْسَتب ْ

   الشُّبُ َهاتي َوَقَع ِفي اْلَْرَامي 

ஹலோல் வதேிைோனது ஹரோமும் வதேிைோனது இநத் இரண்டுக்கும் இவையில் சநக்தகமோன 

சில விஷயங்கே் இருக்கின்றன. யோர ் அநத் சநக்தகமோன விஷயங்கவே விைட்ு விலகி 

வகோே்ைோகரோ அைர ் மோரக்்கதவ்த போதுகோதத்ுக் வகோண்ைோர.் யோர ் அநத் சநக்தகமோன 

கோரியங்கவே ஈடுபடுைகரோ அைர ் ஹரோமிகல ஈடுபை ைோய்ப்பு இருக்கிறது.(1) 

அறிவிப்போேர:் நுஃமோன் இப்னு பஷீர ்ரழியல்லோஹு, அன்ஹு, நூல்: இப்னு மோஜோ, எண்: 3984 

4. நபி ஸல்லல்லோஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ே் கூறிய அறிவுவர  

نْ َيا ِفي  اْزَهدْ   اللَّهُ  ُيُيبَّكَ  الدُّ

நீ உலகதத்ில் பற்றறைனோக இரு அல்லோஹ் உன்வன கநசிப்போன். (2) 

அறிவிப்போேர:் சஹ்ல் இப்னு சஃத ்ரழியல்லோஹு அன்ஹு, நூல்: இப்னு மோஜோ, எண்: 4102 

இநத் நோன்கு ஹதீஸ்கேின் மோரக்்கதத்ின் அடிப்பவையோக நோங்கே் போரக்்கிகறோம் என்று 

அைரக்ே் வசோன்னோரக்ே்.  

அதிகல நமக்கு கதவையில்லோதவத விைட்ு  நோம் விலகியிருப்பது.  வசோல்லோல் வசயலோல் 

மற்றும் நம்  ைோழ்க்வகயின் அவனதத்ு விஷயங்கேில் இருநத்ும்.  
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அபூ துஜோனோ( ரலி) அன்ஹு என்ற ஒரு சோஹோபிவய ககே்விப்பைட்ிருப்பீரக்ே்.  

உஹது கபோரில்  வபரிய தியோகங்கவே வசய்து யமோமோவில் நைநத் முவஸலமோ  கபோரிகல 

ஷஹீதோன சஹோபி துஜோனோ( ரலி).  

அைர ் வமௌதத்ுவைய கநரதத்ில் அைரக்ளுவைய கதோழரக்ே்  அைரக்வே சநத்ிக்க ைநத்ு 

ஸலோம் வசோல்லி ஆறுதல் கூறிக ்வகோண்டிருக்கும் கபோது   

அபூ துஜோனோ (ரலி) உவைய முகதவ்த போரக்க்ிறோரக்ே்.  

  .முகம் இலகிகவ்கோண்டிருக்கிறது. பிரகோசிதத்ுகவ்கோண்டிருக்கிறது يتهلل

அல்லோஹ் நமக்கு அநத் நசீவப  தருைோனோக.  

அைர ் முகம் அப்படிகய இலங்கி வகோண்டு இருக்கிறது பிரகோசிதத்ுக ் வகோண்டிருக்கிறது. 

வபோன்  சிரிப்போல், முகதத்ில் அநத்த ்வதேிவினோல்  இலங்கி இருநத்து.  

அப்வபோழுது ககைை்ோரக்ே், அபூ துஜோனோ இநத் கநரதத்ிகல இை்ைேவு மகிழ்சச்ியோக 

இருக்கிறீரக்ே் என்று. அப்வபோழுது அைர ்என்ன ைோரத்வ்த வசோன்னோர ்வதரியுமோ? 

 خصلتِّي من عندي اوثق عَمل من ما

இரண்டு குணங்கவே அல்லோஹ் எனக்கு வகோடுதத்ு இருக்கிறோன், அநத் குணங்கே் மீது 

எனக்கு நம்பிக்வக இருக்கிறது. அல்லோஹ் என்வன போதுகோப்போன் என்று.  

(அஸ்ஸம்து ஆசிரியர ்இப்னு அபீ துன்யோ)    

அமல்கவே விை பல  கநரங்கேில் குணங்கே்  ஒரு மனிதவன  அல்லோஹ்வுக்கு 

விருப்பமோனதோக  ஆக்கிவிடும்.  

அமல் எை்ைேவு வசய்தோலும் குணம் வகைட்ு இருநத்ோல் வபரிய நஷ்ைைோேி ஆகிவிடுைோன்.  

ஆககைதோன் நபி ஸல்லல்லோஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ே் கூறினோரக்ே் நோவே 

மறுவமயில் அமல்களுவைய எவை கபோைப்படும்கபோது நல்ல அமல்களுவைய தைவ்ை 

கனமோக்க அமல்கே் கதவை.  

போைங்கே் ஒருபக்கம் வைக்கப்படும், நல்லமல்கே் தரோசின் இன்வனோரு  தைட்ில் 

வைக்கப்படும்.  

நல்ல அமல்களுவைய தைவ்ை கணக்க வைக்க கைண்டுவமன்றோல் நபி ஸல்லல்லோஹு 

அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ே் வசோன்னோரக்ே். அமல்கவேவிை நற்குணங்கே் மிக அழகோக 

அழுதத்மோக கனக்க வசய்யும் என்று.  

அபூதோவூத ்:4166 
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அமல்களுக்கு முக்கியதத்ுைம் வகோடுக்கக ் கூடிய எதத்வனகயோ கபர ்  தங்களுவைய 

குணங்கவே அசிங்கப்படுதத்ி வைதத்ிருக்கிறோரக்ே்.  

அஹ்லோக்வக வகடுதத்ு வைதத்ிருக்கிறோரக்ே். வபோய் கபசுைது, புறம் கபசுைது, 

கோயப்படுதத்ுைது, ஏமோற்றுைது, இரக்கமற்ற தன்வம, உே்ேதத்ில் ஈரமற்ற தன்வம இன்னும் 

எதத்வனகயோ தீய குணங்கவே நோம்  வசோல்லலோம். எல்லோம் ஒரு மனிதவன 

அல்லோஹ்வுவைய சன்னிதோனதத்ில் நபி ஸல்லல்லோஹு அவலஹி ைஸல்லம் 

அைரக்ளுவைய சவபயிகல அைவன பின்னுக்குத ்தே்ேிவிடும். 

நபி ஸல்லல்லோஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ே் வசோன்னோரக்ே்; 

َنُكمْ  القيَياَمةي  يَ ْومَ  ََمْليًسا ميّنِّ  َوأَقْ َربيُكمْ  إيَلَّ  َأَحبُِّكمْ  مينْ  إينَّ    َأْخََلقًا َأَحاسي

நோவே மறுவமயில் எனக்கு மிக வநருக்கமோக இருப்போரக்ே் உங்கேில் மிக அழகிய 

குணமுவையைரக்ே்.(3) 

திரம்ிதி:1941 

அபூதுஜோனோ (ரலி) அைரக்ளுவைய இநத் கூற்று  ஹதீஸ்கவே நமக்கு நிவனவூைட்ுகிறது. 

அைரக்ே் வசோன்னோரக்ே், இரண்டு குணங்கே் என்னிைதத்ில் உே்ேது. எதத்வன  ஜிஹோது 

வசய்திருக்கிறோரக்ே்.  

உஹதுப்  கபோரிலிருநத்ு  எநத் ஜிஹோவதயும் அபூ துஜோனோ (ரலி) அைரக்ே் தைற விைவில்வல. 

அவதவயல்லோம் இங்கு நிவனவு கூறவில்வல. வசோன்னோரக்ே் இரண்டு குணங்கே். 

ஒன்று என்ன வதரியுமோ? 

 ّنيْني َ ما ِف اَكلم َ ُنت

எனக்கு கதவை இல்லோதவத நோன் கபசியது இல்வல என் ைோழ் நோேில் அல்லோஹ் நம்வம 

போதுகோக்க கைண்டும் நம் ைோழ்க்வக எடுதத்ுப் போரத்த்ோல் ைோழ்நோவேல்லோம் 

கதவையில்லோதவத கபசியது தோன் மிசச்ம் கபோயிருக்கும்.  

சல்லவையில் சலிதத்ு போரத்த்ோல் நோம் எவத கபசியிருக்கிகறோம் என்ன வசய்து 

இருக்கிகறோம் என்று சல்லவையில் தங்கக்கூடியது எதுவைன்றோல்  கதவை இல்லோதவத 

கபசியது வசய்தது தோன்.  அல்லோஹ் போதுகோப்போனோக.  

அபூ துஜோனோ (ரலி) அைரக்ே் வசோல்கிறோரக்ே், எனக்கு கதவை இல்லோதவத கபசியதில்வல. 

அடுதத்ு வசோல்கிறோரக்ே்.  

 للَمسلَمِّي سليَما قليب ُان و

முஸ்லிம்கேின் விஷயதத்ில் உே்ேதவ்த எப்கபோதும் நோன் போதுகோதத்ுக ் வகோண்கை 

இருப்கபன்.  
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முஸ்லிவமப் பற்றி எநத்விதமோன ைஞ்சகதவ்தகயோ வகைை் எண்ணங்கவேகயோ  நோன் என் 

உே்ேதத்ில் வைதத்ுகவ்கோே்ேவில்வல.  

இது குறிதத்ு மற்வறோரு ஹதீவஸப் போரக்்கும் கபோது நபி ஸல்லல்லோஹு அவலஹி 

ைஸல்லம் அைரக்ளுவைய சவபயிகல ஒரு மனிதர ்ைருகிறோர.்  

அைன் ைருைதற்கு முன்போக நபி ஸல்லல்லோஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ே் 

வசோன்னோரக்ே் இன்னும் வகோஞ்ச கநரதத்ில் ஒருைர ் ைருைோர ் வசோரக்்கைோசியோக 

சோதோரணமோன ஒரு மனிதர ் கதோழரக்ேிகே பிரபலமில்லோத ஒருைர ் ைநத்ோர.் ஒளு வசய்த 

தண்ணரீ ்அைர ்முகதத்ிலிருநத்ு ைடிநத்து. 

தனது கோலணிவய கழைட்ி ஒரு ஓரதத்ில் வைதத்ோர ்  இரண்டு ரக்அதத்ுகே் வதோழுதோர.் 

மஜ்லிவஸ கைநத்ு வசன்ற கபோது ஸலோம் கூறி விைட்ு வசன்றோர.்  

இரண்ைோைது நோே் ஒரு மனிதர ் ைருைோர ் வசோரக்்கைோசி ஆக, அகத மனிதர ் தோன் ைநத்ோர ்

கநற்று வசய்த அகத கோரியதவ்த வசய்தோர.்  

மூன்றோைது நோளும் நபி (ஸல்) அைரக்ே் வசோன்னோரக்ே் இப்கபோது  ஒரு மனிதர ்

ைருைோர ்  வசோரக்்கைோசியோக. அைர ் தோன் ைநத்ோர ் அைர ் வதோழுது விைட்ு வசன்ற கபோது 

அப்துல்லோஹ் இப்னு அம்ர ் இப்னு ஆஸ்  அைரக்ேோல் வபோறுக்கமுடிய வில்வல. நபி (ஸல்)  

அவலஹிஸ்ஸலோம் அைரக்ளுவைய சவப முடிநத்தும் அைர ் பின்னோல் ஓடி விைை்ோரக்ே். 

அநத் மனிதருவைய வீைவ்ை கநோக்கி வசன்றோரக்ே். சககோதரகன எனக்கும்  எங்க 

ைோப்போவுக்கும் வகோஞ்சம் பிரசச்வனயோக இருக்குது. நோன் ஒரு 2 நோே் உங்க வீைட்ில் ைநத்ு 

தங்கிக் வகோே்ே ஆவச படுகிகறன் என்கறன்.  

சரி பரைோயில்வல தங்கிக் வகோே்ளுங்கே் என்றோர ். அப்துல்லோஹ் இப்னு அம்ர ்இப்னு ஆஸ்  

ஒை்வைோரு நோளும் இஷோ வதோழுவகக்கு பின் அைர ்வீைட்ிகலகய வசன்று தங்கி விடுைோரக்ே். 

அப்படி என்ன ரகசியமோக இபோதத ்  வசய்கிறோர ் என்று போரப்்பதற்கோக. விைை்ோேி அைர ் 

தூங்கிவிைை்ோர.் ஆனோல் அப்துல்லோஹ் இப்னு அமர ் தூங்கவில்வல. அைர ் எப்வபோழுது 

தூங்குகிறோர.் அைர ்என்ன அமல் வசய்கிறோர.்என்ன  துஆ ககைக்ிறோர ்என்று போரப்்பதற்கோக 

தூங்கோமல் இருக்கிறோர.்  

சுபுஹுக்கு போங்கு வசோல்லக்கூடிய கநரதத்ில்தோன் அைர ் எழுநத்ிருக்கிறோர.் ைோங்க 

வதோழுவகக்கு கபோகைோம் என்று அவழக்கிறோர.்  

இரவிகலகய அைர ் விழிதத்ோல் சுப்ஹோனல்லோஹ் அல்ஹம்துலில்லோஹ் என்ற திக்ர ்

ஓதக்கூடிய சதத்ம் தோன் ககைை்து. நோலோைது நோே் இஷோ வதோழுவகக்கு பிறகு நோன் என் 

வீைட்ிற்கு வசல்கிகறன் என்று வசோன்னோர.்  

அதற்கு அைர ் சஹோபி ககைை்ோர ் உங்களுக்கும் உங்க ைோப்போக்கும் இவையில் சமோதோனம் 

ஆயிடுசச்ோ? முஹப்பத ் ஆயீைட்ிங்கேோ? என்று ககைை்ோர.் அப்கபோது அப்துல்லோஹ் இப்னு 

அமர ்  ரலி அைரக்ே் வசோன்னோரக்ே். அவதல்லோம் ஒன்றும் கிவையோது என்று. என்ன 

வசோல்கிறீரக்ே் அப்படித ்தோகன வசோன்னீரக்ே் என்று ககைக்ிறோர.்  



தேவையற்றவே விடட்ுவிடு 

 

9 
 

இல்வல கைறு ஒரு கைவலக்கோக நோன் ைநக்தன் என்றோர.் அப்கபோது அநத் கதோழர ்

ககைக்ிறோர ் அது என்ன கைவல என்று. அப்துல்லோஹ் இப்னு அம்ர ் இப்னு ஆஸ்  ரலி 

வசோல்கிறோர.் மூன்று நோே் நபி ஸல்லல்லோஹு அவலஹி ைஸல்லம்  அைரக்ளுவைய 

மஜ்லிஸிகல இருநத்கபோது நபி ஸல்லல்லோஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ே் 

வசோன்னோரக்ே் வசோரக்்கைோசி ைருைோர ்என்று. மூன்று நோளும் நீங்கே் தோன் ைநத்ீரக்ே்.  

அப்படி என்ன விகசஷமோன அமல் உங்கே் இைதத்ில் இருக்கின்றது என்பவத வதரிநத்ு 

வகோே்ைதற்கோகதத்ோன்  நோன் உங்ககேோடு இரவில் தங்கிகனன் என்று கூறிய கபோது அநத் 

மனிதர ் கூறினோர.் நபி ஸல்லல்லோஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ே் கூற நீங்கே் 

ககைட்ீரக்ேோ  என்று ககைட்ு உறுதி வசய்ததற்குப் பிறகு, அப்படி என்றோல் நண்பகன நீ 

போரத்த்வத விை அதிகமோன அமல் என்னிைதத்ிகல ஏதும் இல்வல. ஆனோல் நோன் ஒரு 

விஷயதத்ில் உறுதியோக இருக்கிகறன். 

அது என்ன வதரியுமோ? இரவில் நோன் தூங்கும் கபோது எல்லோ முஸ்லிம்கவேயும் மன்னிதத்ு 

விைட்ு தூங்குகைன். எநத் ஒரு முஸ்லிம் விஷயதத்ிலும்  என் உே்ேதத்ில் குகரோததவ்தயும் 

கோழ்ப்புணரச்ச்ிவயயும் நோன் வைதத்ுக் வகோே்ேவில்வல.  

என்னிைதத்ில் வசோல்ைதற்கு ஒன்று இருக்குகமயோனோல் அது இதுைோகதத்ோன் இருக்கும். 

என்று அைர ் கூறிய உைகன அப்துல்லோஹ் இப்னு அம்ர ் இப்னு ஆஸ்  ரலி வசோன்னோரக்ே்.. 

இதுதோன் இதுதோன் எங்கேோல்  அவைய முடியோதவத நீங்கே் அவைநத்ீரக்ே். அல்லோஹ்வின் 

தூதர ் ஸல்  அைரக்ே் இநத் நற்வசய்திவய உங்களுக்கு  கூறினோரக்ே் என்று அநத் 

கதோழரிைம் வசோன்னோரக்ே்.  

முஸ்னத ்அஹ்மத ்:12236 

இப்படி நம் ைோழ்க்வகயில் பல தருணங்கேில் நோம் நிவனதத்ுப் போரக்்க கைண்டும். எவதச ்

வசய்கிகறோம்? எவத கபசுகிகறோம்? இது நமக்கு கதவையோ? இது இைர ்இைதத்ிகல நோம் கபச 

கைண்டுமோ? நோம் எவதப் கபசுகிகறோம் என்பவத போரக்்க கைண்டும் யோரிைம் கபசுகிகறோம் 

கநோக்கவமன்ன இைற்வறவயல்லோம் ஆரோய்நத்ு கபச கைண்டும்.  

நம்முவைய சலஃப்கேில் ஒருைருக்கு அைருவைய மவனவிக்கு இவையில் ஒரு சிறிய 

பிரசச்வன ஏற்பைை் கபோது தனது மவனவிவய தலோக ்விைட்ு விைலோம் என்று ஆகலோசிக்கும் 

கபோது ஒருைர ் ைருகிறோர.் அப்கபோது அநத் அறிஞர ் இைம் ககைக்ிறோரக்ே் உங்கே் 

மவனவிவய தலோக ்விை கபோகிறீரக்ேோகம ஏன் தலோக ்விைப் கபோகிறீரக்ே்? 

அப்வபோழுது அைர ் வசோல்கிறோரக்ே் ஒரு நல்ல மனிதர ் யோர ் என்றோல் தன்னுவைய 

மவனவியின் குவறவய வைேியில் வசோல்ல மோைை்ோர.் 

 زوجيت سرت اهتك َ انا

என் மவனவியின் குவறவய வைேிகய வசோல்ல மோைக்ைன் தலோக ் விைட்ு விைை்ோர.் தலோக ்

விைை்தற்க்குப்  பிறகு இப்கபோதுதோன் உங்கே் மவனவி இல்வலகய அைரக்வே ஏன் தலோக ்

விைட்ீரக்ே் என வசோல்லலோகம அப்கபோது அைரக்ே் வசோன்னோரக்ே் அைே் இப்வபோழுது 
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அநந்ியப்வபண்ணோக  ஆகிவிைை்ோல் இப்வபோழுது எப்படி அைவேப்பற்றி வசோல்கைன். 

என்று கூறிவிைட்ு நபி ஸல்லல்லோஹு அவலஹி ைஸல்லம் அைரக்ளுவைய ஹதீவஸ 

ககைக்வில்வலயோ ஒரு முஸ்லிமுவைய அழகிய குணம் கதவை இல்லோதவத கபசோமல் 

இருப்பது. எநத் அேவுக்கு கபணுதலோக இருநத்ிருக்கிறோர.்  

ைோழ்க்வகயில் எவதவயல்லோம் நோம் சோதோரணமோக நிவனதத்ு மணிக்கணகக்ோக 

ைோழ்க்வகவய வீணடிதத்ுக ் வகோண்டு இருக்கிகறோகமோ அப்படி ஒை்வைோரு 

விஷயங்கவேயும் ஆரோய்நத்ு ஆரோய்நத்ு தன் ைோழ்க்வகவய எப்படி அல்லோஹ்விற்கு 

வபோருதத்மோக  ஆக்கியிருக்கிறோரக்ே். வசோரக்்க ைோழ்க்வகவய மோற்றி இருக்கிறோரக்ே். 

யஃலோ இப்னு  அபீத ்  ரஹிமஹுல்லோஹ் அறிவிக்கிறோரக்ே். அதோைது அைரக்ே் ஆசிரியர ்

முஹம்மது இப்னு சூக்கோவிைம் வசோல்லும்கபோது வசோல்கிறோரக்ே். அதோைது அதோ இப்னு 

அபி  ரபோஹ் என்கிற வபரிய தோபியி எங்களுக்கு ஒரு வசய்திவயச ்வசோன்னோரக்ே்.  

இநத் வசய்தி உங்களுக்கு பயனுே்ேதோக இருக்கும் என்று தன் மோணைரக்ளுக்கு விகசஷ 

அறிவுவரயும் வசோன்னோரக்ே். அதோ இப்னு அபீ ரபோஹ் தங்களுவைய மோணைரக்ளுக்கு 

தோபியி வசோல்கிறோரக்ே்.  

  فضوله يْدون ُانوا و الكَلم ولفض ونيكره ُانوا قبلكم ُان من ان

உங்களுக்கு முன்னோல் ைோழ்நத்ைரக்ே் கதவையற்ற கபசச்ுக்கவே அைரக்ே் 

வைறுப்பைரக்ே் ஆக இருநத்ோரக்ே். இது தோன் நமக்கும் அைரக்ளுக்கும் உே்ே இவைவைேி.  

கதவையற்ற கபசச்ு என்றோல் என்ன? கநரங்கவே எல்லோம் வீணடிதத்ு விைட்ு அைரும் அமல் 

வசய்யோமல் மற்றைவரயும் அமல் வசய்யவிைோமல் கநரங்கவே  வீணோகக்ி 

கதவையில்லோதவத கபசிவிைட்ு இது நமக்கு கதவையோ! என்று வசோல்லி எழுநத்ு வசல்ைோர.் 

நம்முவைய சஹோபோகக்ே் கதவையற்ற கபசச்ுக்கே்  என்று எவத கைனிதத்ோரக்ே் என்றோல், 

ه ان اهلل ُتاب عدا ما   منها بد َ اليت مْيشتك ِف حباجتك َنطق او  منكر عن َنهي او مبْروف أمرَ او َقِر

ஒன்று நீங்கே் குரஆ்வன ஓதுங்கே் அது கதவையோன கபசச்ு.  பிமோஉ அல்லது மக்களுகக்ு 

நல்லவதச ் வசோல்லி வகோடுங்கே் அது கதவையோன கபசச்ு. அல்லது தீவமவய நீங்கே் 

தடுங்கே் அது கதவையோன கபசச்ு. அல்லது உங்களுவைய வகோடுக்கல் ைோங்கல் 

வியோபோரம் வதோழில் துவறயில் நீங்கே் கண்டிப்போக கபசி ஆக கைண்டுகமோ விவல 

குவறப்பது இப்படி ைோழ்க்வக, வதோழில் துவறகே், உங்களுக்கு அைசியமோன கபசச்ு. 

இதுதோன் அைசியமோன கபசச்ு இவதத ் தவிர மற்ற எல்லோம் வீண் கபசச்ுகே் என்று 

கூறிவிைட்ு வசோல்கிறோர ் நோன் உங்களுக்கு விதத்ியோசமோக இருக்கிறதோ? நீங்கே் 

அல்லோஹ்வுவைய கைததவ்த பின்பற்றவில்வலயோ!?  

اَيبيِّيَ  ُيرَاًما( 01) َْلَافيظيِّيَ  َعَلْيُكمْ  َوإينَّ  َُ   82:10,11 
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உங்களுக்கு கமல் உங்கவே கண்கோணிப்பதற்கோக உங்கவே சுற்றி போதுகோக்கக ் கூடிய 

கண்ணியமோன மலக்குகே் இருக்கின்றோரக்ே் அைரக்ே் நீங்கே் வசோல்ைவத பதிவு வசய்து 

வகோண்டிருக்கிறோரக்ே். (அல்குரஆ்ன் 82 : 10,11) 

கமலும் சூரோ கோஃப் உவைய ைசனதவ்த ஓதிக்கோைட்ினோரக்ே். 

ْييد   الشََِّمالي  َوَعني  اْلَيَميِّيي  َعني  اْلَُمتَ َلقَِّياني  يَ تَ َلقَّى إيذْ  َق    50:17 

நோவே மறுவமயில் ைலது பக்கதத்ில் நிரண்யிக்கப்பைை் மலக்கும் ைருைோர,் இைது பக்கம் 

உே்ே மலக்கும் ைருைோர.் அநந் ஏடுகே் விரிகக்ப்படும். (அல்குரஆ்ன் 50 : 17) 

படிதத்ுப்போர ் நீ வசய்தவத, வசய்தது மைட்ுமல்ல நீ கபசுைது எல்லோம் இதில் 

பதியப்பைட்ிருக்கிறது.  

 50:18     َعتييد   َرقييب   َلَدْيهي  إيََّ  قَ ْول   مينْ  يَ ْلفيظُ  َما

(மனிதன்) எவதக் கூறியகபோதிலும் அவத எழுதக ்கோதத்ுக் வகோண்டிருக்கும் ஒருைர ்

அைனிைம் இல்லோமலில்வல. (அைன் ைோயிலிருநத்ு புறப்படும் ஒை்வைோரு ைோரத்வ்தயும் 

உைனுக்குைன் பதியப்படுகிறது.) (அல்குரஆ்ன் 50 : 18) 

இநத் கபசச்ுகே் கூை அங்கக பதியப்படுகின்றது.  வசயல்கே் மைட்ுமல்ல.  

இவதக் கூறிவிைட்ு அதோ இப்னு அபீ ரபோஹ் ககைக்ிறோரக்ே்.   

م يستحي أما ثر هناره صدر املى اليت صحيفته عليه نشرت لو أن أحُد   دنياه َو دينه امر من ليس فيها ما وُا

நீங்கே் வைைக்ப்பை கைண்ைோமோ! நோவே மறுவமயில் உங்களுவைய ஏடுகே் 

விரிக்கப்படும் கபோது நீங்கே் உங்களுவைய நோேின் ஆரம்பதத்ில் அதன்  இறுதியில் என்ன 

வசய்தீரக்ே் என்பவத பதிவு வசய்யப்பைட்ிருப்பவத  படிகக்ும் கபோது அதனுவைய 

வபரும்போலோன வசய்திகே் உங்களுவைய தீனுக்கும் துன்யோவுக்கும்  கதவையில்லோதது. 

நீங்கே் வசய்தவத பதிவு வசய்யப்பைட்ிருக்க  அவத படிக்கும்கபோது அங்கக உங்களுக்கு 

வைைக்மோக இருக்கோதோ இப்படியோ நம் கநரதவ்த வீணோக்கி ைநக்தோம் என்று. இப்படியோ நம் 

ைோழ்க்வகவய கழிதக்தோம். என்று எநத் நன்வமயும் இல்வலகய இப்படிப்பைை் வசயவல 

நோம் வசய்து ைநக்தோம் என்று 

நீங்கே் வகோஞ்சம் வைைக்ப்பை கைண்ைோமோ நோவே மறுவமயில் உங்களுக்கு புதத்கதவ்தப் 

படிதத்ுப் போரக்்கும் கபோது கதவையற்ற விஷயங்கே் இருநத்ோல் எவத வகோண்டு நீங்கே் 

வசோரக்்கதவ்த ஆவசப்படுவீரக்ே். 

இமோம் ஹஸன் பஸரி ரஹிமஹுல்லோஹ் அைரக்ளுவைய கூற்று இன்னும் நமக்கு 

அசச்தவ்த வகோடுக்கக்கூடிய கூற்று அைரக்ே் வசோல்கிறோரக்ே்.  

 يْنيه َ فيَما شغله جيْل أن الْبد عن َْاىل اهلل إعراض عَلمة
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ஒரு அடியோவன அல்லோஹு தஆலோ விைட்ுவிைை்ோன் கருவணயின் போரவ்ைவய 

ரஹ்மதத்ுவைய போரவ்ைவய ஒரு அடியோவன விைட்ு அல்லோஹ் திருப்பி விைை்ோன் 

என்பதற்கோக அநத் மனிதவன அல்லோஹ் உனக்கு கதவையில்லோததில்  ஈடுபை விடுைோன்.  

இமோம் துன்னூன் மிஸ்ரி ரஹிமஹுல்லோஹ் வசோல்கிறோரக்ே். 

 يّْن ما ضيع يّْن َ ما ِف َكلم من

எைன் ஒரு மனிதன் கதவையில்லோதவத வசய்ைதற்கு ஈடுபடுகிறோகனோ  அைன் 

கதவையோனவத கண்டிப்போக வீணோக்கி இருப்போன்.  

இமோம் முைரர்ிக் அஜிஸி  ரஹிமஹுல்லோஹ் வசோல்கிறோரக்ே்.  

 عليه اقدر مل شديدا اطلبه امر

நோன் ஏறக்குவறய பதத்ு ைருைங்கேோக ஒரு கோரியதவ்த ஒரு பக்குைதவ்த அவைைதற்கோக 

முயற்சி வசய்கிகறன்.  

ஆனோல் இன்னும் எனக்கு அநத்ப் பக்குைம் ஏற்பை வில்வல. ஆனோல் நோன் விைமோைக்ைன் 

இன்னும் முயற்சி வசய்துவகோண்கை இருப்கபன் என்று கூறிவிைட்ு அைரக்ேிைதத்ில் 

ககைக்ப்படுகிறது என்ன அப்படிபைை் விஷயம் பதத்ு ைருைங்கேோக ஒரு வசயவல 

பக்குைப்படுதத்ிக் வகோே்ைதற்கு வசய்கிறீரக்கே அது என்னவைன்று அதற்கு அைரக்ே் 

வசோன்னோரக்ே். 

  يّْن َ ما ِف الصَمت

எனக்கு கதவை இல்லோத விஷயதவ்த விைட்ு விடுைது.  

எனக்கு கதவை இல்லோத விஷயதவ்த கபசோமல் ைோய்மூடி இருப்பதற்கோக பதத்ு ைருைமோக 

என்வன கைட்ுப்படுதத் முயற்சி வசய்கிகறன் ஆனோல் இன்னும் என்னோல் முடியவில்வல 

ஆனோல் நோன் விைமோைக்ைன்  

ஒரு மனிதன் எப்படி கதவையில்லோத விஷயங்கவே விைட்ு தன்வன போதுகோக்க முடியும் 

என்று வசோன்னோல் தனக்கு கதவையோன கோரியங்கேில் தன்னுவைய கநரங்கேில் அைன் 

ஈடுபடுதத் கைண்டும்.  

குறிப்போக அல்லோஹ்விைதத்ில் துஆ வசய்ைது,எதற்கோக? கதவையில்லோத கோரியதத்ில் 

இருநத்ு என்வன போதுகோப்போயோக என்று அல்லோஹ்விைம் துஆ  வசய்ய கைண்டும். 

அல்லோஹ்விைதத்ில் ககைக் கைண்டும். 

இரண்ைோைதோக அநத் மனிதன்   

  املِر يّْن ما مْرفة ِف الوضع استفراغ
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எது தனக்குத ் கதவை உே்ேது என்பவத அறிய கைண்டும். எது கதவை எது கதவை 

இல்லோதது என்பவத அறியவில்வலகயோ எப்படி கதவையோனவத வசய்ைோன் 

கதவையில்லோதவத விடுைோன்.  

ஆககை தனது கதவைவய அறியகைண்டும். 

மூன்றோைது வதோைரந்த்ு தன்வன  சுய பரிகசோதவன வசய்து வகோண்கை இருக்க கைண்டும். 

தன்வனத ் தோகன நம்வம நோகம நோம் என்ன கபசிகனோம் யோரிைம் கபசினோல் எதற்கோக 

கபசுகைோம் என்று சுய பரிகசோதவன வசய்யகைண்டும்.  

நோன்கோைது, நல்லைரக்ே் இைதத்ிகலகய பழகுைது. நோம் வசோல்கைோம் அல்லைோ 

உருப்படியோனைரக்ே் இைதத்ில்.  யோர ் வைைட்ியோக கநரங்கவேச ் வசலவு பன்னுகிறோகனோ 

அப்படிப்பைை்ைரக்ேிைன்  பழக்கதவ்த விைட்ும் நோம் தூரமோக இருக்க கைண்டும். 

  بْضهم بْضا بتنبيه بِّي املؤمنِّي لتناصحروح ااحياِ 

நோம் மைட்ும் இல்வல மற்றைரக்ே் விஷயதத்ில் ஒருைர ் கபசும்கபோது இது நமக்குத ்

கதவையில்லோத கபசச்ு இவத நோம் விைட்ுவிை கைண்டும்.  

ஒருைவர போரக்க்ிறோர ் புறம் கபசுபைறோக ஒருைவர போரக்்கிறோர ்  ககோே் வசோல்ைதோக 

ஒருைவர போரக்க்ிறோர ்வபோய் கபசுகிறோர ்அல்லது வகோஞ்சம் அதிகமோக கபசுகிறோர ்என்று. 

அநத் கநரதத்ில் அழகோன முவறயில் நல்ல அறிவுவர வசோல்ைது இது கபோன்று நோம் 

பிறருக்கு நிவனவூைட்ும் கபோது அது நமக்கு நிவனவூைை்லோக அவமயும்.  

அல்லோஹ்வுவைய  குரஆ்னில் நம்முவைய கநரதவ்த அதிகமோகச ்வசலைழிப்பது. குரஆ்வன 

ஓதுைது. மனப்போைம் வசய்ைது. அதனுவைய கருதத்ுக்கவே சிநத்ிப்பது.  

அடுதத்ு நம்முவைய ஓய்வு கநரங்கேில் உலக கைவலகல் கபோக தனிவமயிகலகய 

ஆகிரதவ்தப் பற்றி சிநத்ிப்பது.  

நம்முவைய மறுவமவயப் பற்றி சிநத்ிப்பது, இப்படிப்பைை் கோரியங்கேில் நோம் நம்முவைய 

கநரங்கவே அதிகப்படுதத்ும் கபோது மோரக்்க கல்வியில் நம்முவைய கநரதவ்த 

அதிகப்படுதத்ும் கபோது நல்ல இல்வம  கதடுைதிகலகய நம்முவைய கநரதவ்த 

அதிகப்படுதத்ும் கபோது வீணோன கோரியங்கேில் நோம் நம்வம போதுகோதத்ுக் வகோே்ேலோம்.  

அல்லோஹு தஆலோ எனக்கு உங்களுக்கும் அழகிய ஈமோனுவைய ைோய்ப்வப தநத்ருே் 

புரிைோனோக. நம்முவைய ைோழ்க்வகயில் கதவையோன அமல்கவே வசய்து அல்லோஹ்விற்கு 

பிடிதத்மோன அமல் வசய்து நோம் மறுவமயில் வசோரக்்கதத்ிற்கு உரியைரக்ேோக 

அல்லோஹ்வின் வபோருதத்தத்ிற்கு உரியைரக்ேோக நோம் ஆகுகைோமோக.  

கதவையற்ற வசயல்கேிகல நம்முவைய கநரதவ்த வீணோக்கி நஷ்ைம் அவைைவத விைட்ும் 

அல்லோஹு தஆலோ என்வனயும் உங்கவேயும் போதுகோதத்ு அருே்ைோனோக,  

ஆமீன் 



தேவையற்றவே விடட்ுவிடு 

 

14 
 

குறிப்புகள் : 

குறிப்பு 1). 

رييَّا ْبني َأِبي زَائيَدَة، َعني  ، َعْن َزَُ ثَ َنا َعْبُد اللَّهي ْبُن اْلَُمَباَركي ثَ َنا َعَْمُرو ْبُن رَافيع  قَاَل: َحدَّ ري ، يَ ُقوُل  َحدَّ ََْْماَن ْبَن َبشي ُْْت الن ُّ ِّ، قَاَل: َسَي ْْيبي الشَّ

ْنََبي،  ُْْت َرُسوَل اللَّهي َصلَّى اهللُ َعَلْيهي َوَسلََّم، يَ ُقوُل: َعَلى اْلَمي َْْيهي إيىَل أُُذنَ ْيهي: َسَي نَ ُهََما ُمْشَتبيَهات  »َوأَْهَوى بيإيْصبَ  اْلَََْلُل بَ ِّيِّ ، َواْلَْرَاُم بَ ِّيِّ ، َوبَ ي ْ

رَ  ، َفََمني اَ ََّقى الشُّبُ َهاتي اْسَتب ْ ثيري  ميَن النَّاسي َُ َْْلَُمَها  هي، َوَمْن َوَقَع ِفي الشُّبُ َهاتي ََ يَ  الرَّاعيي يَ ْرَعى َحْوَل  َأ ليديينيهي َوعيْرضي َُ  ، َوَقَع ِفي اْلَْرَامي

َى اللَّهي ََمَاريُمُه، أَََ َوإي  َى، أَََ َوإينَّ ِحي ُك َأْن يَ ْرَََع فييهي، أَََ َوإينَّ ليُكلِّ َمليك  ِحي ََْْسدي ُمْضغَ نَّ ِفي اْلْيََمى، يُوشي ََْْسُد   ا ًة، إيَذا َصُلَحْت َصُلَح ا

ُُلُُّه، أَََ َوهيَي اْلَقْلبُ  ََْْسُد   (- 3984سنن ابن ماجه ) «ُُلُُّه، َوإيَذا َفَسَدْت، َفَسَد ا

குறிப்பு 3). 

ثَ َنا  َهاُب ْبُن َعبَّاد  قَاَل: َحدَّ ثَ َنا شي ثَ َنا أَبُو ُعبَ ْيَدَة ْبُن َأِبي السََّفري قَاَل: َحدَّ ،  َخاليُد ْبُن َعَْمر وَحدَّ يُّ، َعْن ُسْفَياَن الث َّْورييِّ، َعْن َأِبي َحازيم  اْلُقَرشي

َّ َصلَّى اهلُل َعَلْيهي َوَسلََّم َرُجل ، فَ َقاَل: يَا َرُسوَل ا ْْد  السَّاعيدييِّ، َقاَل: أَََى النَّيبي ُتُه َأَحبَّّني لَّهي ُدلَّّني َعَلى َعََمل  إيَذا أَنَا َعَميلْ لَعْن َسْهلي ْبني َس

نْ َيا ُيُيبََّك اللَُّه، وَ »اللَُّه َوَأَحبَّّني النَّاُس؟ فَ َقاَل َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اهلُل َعَلْيهي َوَسلََّم:   «اْزَهْد فييََما ِفي أَْيديي النَّاسي ُيُيبَُّك النَّاسُ اْزَهْد ِفي الدُّ

 ) 2014-ابن ماجة(

குறிப்பு 3). 

ثَ َنا َراش   ْبني  اَْلَسني  ْبنُ  َأِْحَدُ  َحدَّ ثَ َنا: قَالَ  البَ ْغَدادييُّ  خي ثَ َنا: قَالَ  هيََلل   ْبنُ  َحبَّانُ  َحدَّ  ْبنُ  رَبِّهي  َعْبدُ  َحدََّثّني : قَالَ  َفَضالَةَ  ْبنُ  كُ ُمَبارَ  َحدَّ

ْييد ، ْنَكديري، ْبني  َُمََمَّدي  َعنْ  َس
ُ
 يَ ْومَ  ََمْليًسا ميّنِّ  َوأَقْ َربيُكمْ  إيَلَّ  َأَحبُِّكمْ  نْ مي  إينَّ : »قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهي  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهي  َرُسولَ  َأنَّ  َجابير ، َعنْ  امل

َنُكمْ  القيَياَمةي  ُُمْ  إيَلَّ  أَبْ َغَضُكمْ  َوإينَّ  َأْخََلقًا، َأَحاسي ََْد ُقونَ وَ  الث َّْرثَاُرونَ  القيَياَمةي  يَ ْومَ  ََمْليًسا ميّنِّ  َوأَبْ  َتَشدِّ
ُ
  امل

ُ
 لَّهي،ال َرُسولَ  يَا: قَاُلوا ،«تَ َفْيهيُقونَ َوامل

ُقونَ  الث َّْرثَاُرونَ  َعليَْمَنا َقدْ  َتَشدِّ
ُ
تَ َفْيهيُقوَن؟ َفََما َوامل

ُ
َتَكب ُِّرونَ : »قَالَ  امل

ُ
 َهَذا مينْ  َغرييب   َحَسن   َحدييث   َوَهَذا ُهَريْ رَةَ  ِبي أَ  َعنْ  الَبابي  َوِفي «: امل

ُْْضُهمْ  َوَرَوى الَوْجهي  َباَركي  َعني  اَْلدييَث، َهَذا بَ 
ُ
ْنَكديري، ْبني  َُمََمَّدي  َعنْ  َفَضاَلَة، ْبني  امل

ُ
ِّ  َعني  ،َجابير   َعنْ  امل ُُرْ يَ  وملَْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهي  اللَّهُ  َصلَّى النَّيبي  ْذ

ْييد   ْبني  رَبِّهي  َعْبدي  َعنْ  فييهي  ، الَكثيريُ  ُهوَ : َوالث َّْرثَارُ  َأَصحُّ  َوَهَذا َس َتَشدِّقُ  الَكََلمي
ُ
ن سن) َعَلْيهيمْ  َويَ ْبُذو الَكََلمي  ِفي  النَّاسي  َعَلى َتطَاَولُ ي َ  الَّذيي َوامل
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