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چ  ٹ  پ  پ      ٹ  پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   ٱ  

الجمعة:  چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  ٹ  

٩ 

“ஈை ொன்  ப க ொண்டெ ர் க பள ! ஜ ு ம் ஆ  வுமடய  ந ொ ள ி ல்  

பதொழுமகக்கொக நீங்கள் அமழக்கப் ட்டொல், ெியொ ொரத்மத ெிட்டுெிட்டு, 

அல்லொஹ்மெத் தியொனிக்க ( ள்ளிக்கு) ெிமரந்து பசல்லுங்கள் - நீங்கள் 

அே ி  ெர்களொக  இருப் ின்  இதுபெ  உங்களுக்கு  ை ி க  பைலொன 

நன்மையுமடயதொகும்.” என அல்லொஹ் கூேியுள்ளொன்.  

அல்குர்ஆனின் அறு த்திரண்டொெது சூேொெில் உள்ள ஒன் தொெது 

ெசனபை  இது . இவ்ெசனம்  ஜும்ஆ  நொபளொடு  சம் ந்தைொன   ல்பெறு  

ெிடயங்கமள உள்ளடக்கியுள்ளது. நொட்களில் சிேந்த பெள்ளிக்கிழமைமய 

அல்லொஹ் இந்த உம்ைத்துக்கு அருட்பகொமடயொக ெழங்கினொன். 

ُر يَ ْوٍم َطَلَعتْ  ُُ يَ ْوُم فِ  َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َخي ْ ْْ يِه الََّّ
َ وْ  ي ِفي  الَّ  ِإ َعُة  ا لسَّ ا ُقوُم  ت َ َواَل   ، َها ِمن ْ ْخِرَج  ُأ َوِفيِه   ، لَجنََّة ا ِخَل  ْد ُأ َوِفيِه   ، ُم َد آ ُخِلَق  ِفيِه   ، َعِة ُْ لُج ِم ا

َعِة. ُْ (458مسلم )الُج  

“சூரியன் உதித்த நொட்களில் சிேந்தது பெள்ளிக்கிழமை நொளொகும். 

அந்நொளில் தொன் ஆதம் (அமல) அெர்கள்  மடக்கப் ட்டொர்கள். அந்நொளில் 

தொன் சுெனம்  நுமழெிக்கப் ட்டொர்கள் . அந்நொளில்  தொன்  அதிலிருந்து  

பெளிபயற்ேப் ட்டொர்கள். பெள்ளிக்கிழமை நொளிபலயன்ேி ைறுமை நொள் 

ஏற் டைொட்டொது” என  ந ி (ஸல்லல்லொஹு  அமலஹி  ெஸல்லம் ) 

அெர்கள் கூேினொர்கள். 

அேிெிப் ெர் : அபூ ஹுமரரொ (ரலி). 

ஆதொரம் : முஸ்லிம் 854. 

பவள்ளிக்கிழமை ஒரு ப ரும் ப பே 

பெதங்கள்  ெழங்கப் ட்டெர்களில்  சிேந்த  சமூகைொன  எைக்கு  

ஜும்ஆவுக்கு  ெழிகொட்டி  அல்லொஹ்  அருள்புரிந்துள்ளொன் . கமடசிச்  

சமூகைொன நொம் ைறுமையில்  முதற்சமூகைொக இருப்ப ொம். 
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َع َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:  يْ َأبِ َعْن  ِْ َنْحُن »ُهَريْ َرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َأنَُّه َس
يَ ْوُمُهُم الَّذِ  وُتوا الِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلَنا، ُثمَّ َهَذا  ُهْم ُأ ، بَ ْيَد َأن َّ اِبُقوَن يَ ْوَم الِقَياَمِة ُفِرَض  ياآلِخُروَن السَّ

)البخاري( «ْم، فَاْختَ َلُفوا ِفيِه، فَ َهَدانَا اللَُّه، فَالنَّاُس لََنا ِفيِه تَ َبٌع اليَ ُهوُد َغًدا، َوالنََّصاَرى بَ ْعَد َغدٍ َعَلْيهِ   
“நொம்  இவ்வுலகில்  இறுதியொக  ெந்தெர்கள் , ைறுமையில்  

முதன்மையொக இருப் ெர்கள். எனினும் எைக்கு முன் பசன்ே ஒவ்பெொரு 

கூட்டத்துக்கும் பெதம் பகொடுக்கப் ட்டது. அெர்களுக்குப்  ின்னர் தொன் 

நொங்கள் பகொடுக்கப் ட்படொம் . பைலும் அல்லொஹ்  எைக்பகன  ெிதித்து, 

ெழிகொட்டிய நொளும் இதுதொன். இவ்ெிடயத்தில் ைனிதர்கள் எம்மைத் தொன் 

பதொடர்ெொர்கள். பைலும்  யூதர்கள் நொமளயும் , கிேிஸ்தெர்கள்  நொமள  

ைறுநொளும் (புனித தினத்மத அனுஷ்டிப் ொர்கள்)” என ந ி (ஸல்லல்லொஹு 

அமலஹி ெஸல்லம்) அெர்கள் கூேினொர்கள். 

அேிெிப் ெர் : அபூ ஹுமரரொ (ரலி). 

ஆதொரம் : புஹொரி 876. 

நறுைனம் பூசி பநரகொலத்துடன் பசல்க 

“சிேப்புைிகு இந்நொள் அைலுக்குரியதொகும். நல்ல ஆமட அணிந்து, 

ைணம்  பூசிக்பகொண்டு  ஒருென்  பநரகொலத்பதொடு  முதல்  பநரத்திற்கு  

ஜும்ஆவுக்குச் பசன்ேொல் ஒரு ஒட்டகத்மதயும், இரண்டொெது பநரத்திற்கு 

பசல் ென்  ைொபடொன்மேயும் , மூன்ேொெது  பநரத்திற்குச்  பசல் ென்  

பகொம்புள்ள பசம்ைேி ஆட்மடயும், நொன்கொெது பநரத்திற்குச் பசல் ென் 

பகொழி ஒன்மேயும் குர் ொன் பகொடுத்த நன்மைமய அமடந்து பகொள்ெொன், 

பைலும்  ஐந்தொெது  பநரத்திற்குச்  பசல் ென்  முட்மட ஒன்மே  தர்ைம்  

பசய்த  நன்மைமயயும்  ப ற்றுக்பகொள்ெொன் . குத் ொவுக்கொக  இைொம்  

பெள ி ப்  ட்ட ொல்  நன்மைமய  எழுதும்  ைலக்குகள்  ஏடு கமள  

சுருட்டிக்பகொண்டு  குத் ொமெ  பசெிைடுக்க  நிற் ர்”. இந்த  ஹதீஸ்  

இப்னுைொஜொ தெிர்ந்த ஏமனய கிரந்தங்களில்  திெொகியுள்ளது. 

அேிெிப் ெர் : அபூ ஹுமரரொ (ரலி). 

ஆதொரம் : புஹொரி 881, முஸ்லிம் 850. 

இதற்கு  அஷ்பேஹ்  உமஸைீன் (ரஹ்) ப ொன்ேெர்கள்: “ைொரி , 

பகொமட  என்ே  கொல  ெித்த ியொசங்களுக்பகற்  இந்த  பநரங்கள்  

ெித்தியொசப் டும். பகொமடயில்  கற்ப ொழுது நீண்டு ெிடும், ைொரியில்  

குமேயும் . எனபெ  சூரியன் உதித்த  பநரம்  முதல்  இைொம்  ஜும்ஆவுக்கு  

ெரும் பநரத்துக்கு இமடப் ட்ட கொலத்மத ஐந்தொகப்  ிரித்தொல் ஒவ்பெொரு 
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பநரத்மதயும்  புரிந்துபகொள்ளலொம் ” எனக் கூறுகின்ேொர் . (ேரஹ்  

ரியொளுஸ்ஸொலிஹனீ் – அஷ்பேஹ் உமதைீன், 5-172) 

ஜும்ஆவுக்கொக  குளிப் து ைிகவும்  ஏற்ேைொன  சுன்னத்   ஆகும் . 

அவ்ெொறு  குளித்து  நறுைனத்பதொடு   ள்ளிக்குச்பசல் ெனது  சிேிய 

 ொெங்கள் அடுத்த ஜும்ஆ ெமர ைன்னிக்கப் டுகின்ேன. 

 : َوَسلََّم َعَلْيِه  هلُل  ا لنَِّبيُّ َصلَّى  ا َل  َقا  : َل َقا  ، ِرِسيِّ لَفا ا َن  ا َْ َ ْغتَ »َعْن َسْل ي َ ْوَم اَل  ي ٌل  ُُ َر ِسُل 
ُُّ ِمْن ِطيِب بَ ْيِتِه، ُثمَّ َيخْ  َْ ِهُن ِمْن ُدْهِنِه، َأْو َي ُر َما اْسَتطَاَع ِمْن ُطْهٍر، َوَيدَّ َعِة، َويَ َتَطهَّ ُْ ُج َفاَ رُ الُج

َعِة مَ  يُ َفرُِّق بَ ْيَن اثْ نَ ْيِن، ثُمَّ ُيَصلِّي َما ُكِتَب َلُه، ثُمَّ يُ ْنِصُت ِإَذا َتَكلََّم اإِلَماُم، ِإالَّ ُغِفَر َلهُ  ُْ َنهُ َوبَ ْيَن الُج ا بَ ي ْ
)البخاري وأحْد( «اأُلْخَرى  

எெபரனும்  ஒருெர்  பெள்ளிக்க ிழமை  நொளன்று  குளித்து , 

சுத்தைொகி, தம்ைிடமுள்ள ெொசமனத் திரெியங்கமளத் தடெிக்பகொண்டு, 

 ள்ளிெொசல் பசன்று அங்கு அைர்ந்திருப் ெர்கமளப்  ிரித்துக்பகொண்டு 

பசல்லொைல் , உள்பள  பசன்று , தன்னொல்  முடியுைொனதமதத்  பதொழுது , 

இைொம் குத் ொமெ ஆரம் ித்தொல் அதமனயும் பசெியுறுகிேொபரொ, இந்த 

ஜும்ஆவுக்கும், அடுத்த ஜும்ஆவுக்கும் இமடயிலுள்ள  ொெங்கள் நிச்சயம் 

ைன்னிக்கப் டும் என ந ி ஸல்ல்ல்லொஹு அமலஹி ெஸல்லம் அெர்கள் 

கூேினொர்கள். 

அேிெிப் ெர்: ஸல்ைொனுல்  ொரிஸி (ரழி) 

ஆதொரம்: புஹொரி 883 

 

ந ிகளொர் ைீது ஸலவொத்துக் கூறுக 

பெள்ளிக்க ிழமையன்று  பசய்யபெண்டிய  ைற்றுபைொரு  

நன்மையொன கொரியம்தொன் ந ி ஸல்ல்ல்லொஹு அமலஹி ெஸல்லம் 

அெர்கள் ைீது ஸலெொத்துச் பசொல்ெது. 

ََِل َأيَّاِمُكْم ِإنَّ ِمْن أَ »َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأْوِس ْبِن َأْوٍس، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل  ْف
ْفَخُة، َوِفيِه الصَّْعَقُة، فََأْكِثُروا َعَليَّ ِمَن الصََّاِة ِفيِه، َعِة، ِفيِه ُخِلَق آَدُم، َوِفيِه الن َّ ُْ ِإنَّ َصَاَتُكْم فَ  يَ ْوَم اْلُج

وابن ماُة(والنسائي ، )أبو داود،  «َمْعُروَضٌة َعَليَّ   

நொட்களில் சிேந்தது பெள்ளிக்கிழமை நொளொகும். அந்நொளில் என் 

ைீது அதிகம் ஸலெொத்துச் பசொல்லுங்கள். நிச்சயைொக உங்கள் ஸலெொத்து 

எனக்கு  எடுத்துக்கொட்டப் டும்  என  ந ி  ஸல்ல்ல்லொஹு  அமலஹி  
ெஸல்லம் அெர்கள் கூேினொர்கள். 
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அேிெிப் ெர் அவ்ஸ்  ின் அவ்ஸ் ரழி 

ஆதொரம் அபூதொவுத் 1047, நஸொஈ 1374 இப்னு ைொஜொ 1085. 

 

ஜும்ஆமவ தவேொது நிமேபவற்றுவரீொக. 

இ ந் த  அ ள வு  ச ி ே ப் பு ை ி கு  ஜ ு ம் ஆ  ந ொ ம ள  ந ொ ம்  

 யன் டுத்திக்பகொள்ளொதது  ஏன் ? ஜும்ஆபெ  பதொழொதெர்கமள  ெிட 

 ொக்கியம் பகட்டெர்கள் யொரும் இருக்க முடியொது. அத்தமகயெர்களது 

உள்ளங்களில் அல்லொஹ் முத்திமரயிடுெொன். 

َعا َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ  ِْ ا َس َْ ثَاُه، َأن َُّه َر، َوَأبَا ُهَريْ َرَة َحدَّ َْ ، مَ َأنَّ َعْبَد اهلِل ْبَن ُع
نَّ اهلُل َعَلى قُ لُ »يَ ُقوُل َعَلى َأْعَواِد ِمْنَبرِِه:  َْ َعاِت، َأْو َلَيْخِت ُْ َواٌم َعْن َوْدِعِهُم اْلُج ْنَتِهَينَّ َأق ْ ِبِهْم، ُثمَّ و َلي َ

)مسلم(«لََيُكونُنَّ ِمَن اْلَغاِفِلينَ   
அபூ  ஹுமரரொ  ரழி , ைற்றும்  இப்னு  உைர்  ரழி  ஆகபயொர்  ந ி  

ஸல்லல்லொஹு  அமலஹி  ெஸல்லம்  அெர்கள்  ைின் ரில்  நின்று  

 ின்ெருைொறு  கூேியமத  தொம்  பசெியுற்ேதொக  அேிெிக்கிேொர்கள் . 

“ஜும்ஆமெ ெிடுெமத ெிட்டும் சிலர் தெிர்ந்து பகொள்ளட்டும். அவ்ெொறு 

ஜும்ஆமெ ெிடுபெொரின் உள்ளத்தில் அல்லொஹ் முத்திமரயிடுெொன். 

 ிேகு அெர்கள் அல்லொஹ்மெ ைேந்தெர்களொகபெ ெொழ்ெர்”. 

ஆதொரம்: முஸ்லிம் 865. 

பநொய் ,  ிரயொணம்  ப ொன்ே  நியொயைொன  கொரணங்களின்ேி  
ஜும்ஆமெ ெிடு ென் அல்லொஹ்மெ ைேந்து ெொழ் ெனொெொன். 

 

 

தஹிய்யதுல் ைஸ்ஜிமத நிமேபவற்றுவரீொக 

ஜும்ஆவுக்கு   ள்ளிக்கு  ெந்துெிட்டொல்  இைொம்  ைிம் ரில்  

ஏறும்ெமர பதொழுதல், குர்ஆன் ஓதுதல் ப ொன்ே கொரியங்களில் ஈடு ட 

பெண்டும் .  ள்ளியினுள்  நுமழந்தொல்   ள்ளிக்குரிய  கொணிக்மகயொன 

(தஹிய்யதுல்  ைஸ்ஜித் ) இரண்டு  ரக்அத்துக்கமளயும் ,  ின்னர்  தொம்  

ெ ிரும் ிய  எத்தமன  ர க்அத்துக்கமளயும்  பதொழலொம் .  குத் ொ  

ந ிகழ்ந்துபகொண்டிருக்கும்  ப ொது  கூட   ள்ளிய ினுள்  நுமழ ெர்  

தஹிய்யதுல் ைஸ்ஜிமத நிமேபெற்ே பெண்டும். 
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ந  ி  ஸல்லல்லொஹு  அமலஹி  ெஸல்லம்  அெர்கள்  

பெள்ளிக்கிழமை குத் ொப்  ிரசங்கம் நிகழ்த்திக்பகொண்டிருக்கும் ப ொது 

 ள்ளியினுள் நுமழந்த ஒருெர் குத் ொமெ பகட் தற்கொக அைர்ந்துெிட்டொர். 

இமதக்  கண்ணுற்ே  ந ியெர்கள்  அம்ைனிதமன  எழுந்து  இரண்டு  

ரக்அத்துக்கள்  பதொழுதுெிட்டு  அைருைொறு  கட்டமளயிட்டொர்கள் . 

“உங்கள ில்  எெரும்   ள்ள ிய ினுள்  நுமழந்துெிட்டொல்  இரண்டு  

ரக்அத்துக்கள் பதொழொதெமர அங்கு அைர பெண்டொம்” என ந ியெர்கள் 

கூேினொர்கள். 

அேிெிப் ெர்: அபூ கதொத (ரழி) 

ஆதொரம்: புஹொரி 1163, முஸ்லிம் 714 

ப ொதுெொகபெ  இது   ள்ளியினுள்  நுமழ ெர்  நிமேபெற்ே 

பெண்டிய கடமையொகும். ெிபசடைொக பெள்ளிக்கிழமையில் அெசியம் 

ந ிமேபெற்ே  பெண்டும் .   ள்ளிய ினுள்  நுமழயும்  ப ொது  ஜைொத்  

நமடப ற்றுக்பகொண்டிருந்தொல்  அதில்  கலந்து  பகொள்ெதன்  மூலம்  

தஹிய்யதுல் ைஸ்ஜித் என்ே கடமை நிமே பெேிெடும். 

குத் ொ பநரத்தில் கமதக்கொதரீ் 

ஜும்ஆவுக்கு  ெரு ெர்  குத் ொப்   ிரசங்கத்மதக்  பகட் து  

கடமையொகும். அமத ெிட்டு பெறு ப ொழுதுப ொக்குகளில் ஈடு டுெபதொ, 

 க்கத்தில் உள்ளெபரொடு கமதப் பதொ கூடொத கொரியைொகும். 

َعِة  ُْ َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َتَكلََّم يَ ْوَم اْلُج
ْنِصْت، َليْ  َأ  : َلُه يَ ُقوُل  لَِّذي  َوا ًرا،  ُل َأْسَفا ِْ ِر َيْح ا َْ اْلِح َثِل  َْ فَ ُهَو َك َيْخُطُب،  ُم  َما َعٌة "َُ َواإْلِ ُْ ُُ َلُه    

 )أحْد(
“பெள்ளிக்கிழமை நொளன்று இைொம் குத் ொப்  ிரசங்கம் பசய்யும் 

ப ொது எெபனனும் ைற்ேெபனொடு கமதப் ொனொயின் அென் ஏடு சுைந்த 

கழுமத  ப  ொன்ே ொெ ொன் .  கமதப் ெமனப்   ொ ர் த்து  ெொய்மூடி  

இருக்கச்பசொல் ெனுக்கு ஜும்ஆெின்  லன் இல்லொது ப ொய்ெிடும்” என 

ந ி ஸல்லல்லொஹு அமலஹி ெஸல்லம் அெர்கள் கூேினொர்கள். 

அேிெிப் ெர்: இப்னு அப் ொஸ் (ரழி) 

ஆதொரம்: அஹ்ைத் 2033. 

ஜும்ஆவுக்கு ெரு ெர்களில் எத்தமன ப ர் குத் ொெில் கெனம் 

பசலுத்துகிேொர்கள்?! சிலர் பசல்ப ொன்களில் ெிமளயொடிக்பகொண்டும் , 
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கமதத்துக்பகொண்டும் இருக்கின்ேொர்கள். பெறு சிலர்  ள்ளிக்கு பெளிபய 

நின்று கமதத்துக் பகொண்டிருக்கின்ேனர். 

بَ  عن َ ْوَم  يَأ ِحِبَك ي ُ ْلَت ِلَصا َذا ق ِإ  " َل:  َوَسلََّم َقا َعَلْيِه  اهلُل  للَِّه َصلَّى  نَّ َرُسوَل ا َرَة َأ ُهَري ْ
َعِة: َأْنِصْت، َواإِلَماُم َيْخُطُب، فَ َقْد َلَغْوَت " ُْ )البخاري( الُج  
“இைொம்  குத் ொப்   ிரசங்கம்  பசய்துபகொண்டிருக்மகயில்  

ைற்ேெமன  ெொய்மூடி  இருக்குைொறு  கூேினொலும்  ந ீ ர்  ஜும்ஆமெ  

ெணீொக்கிெிட்டீர்” என  ந ி  ஸல்ல்ல்லொஹு  அமலஹி  ெஸல்லம்  

அெர்கள் கூேினொர்கள். 

அேிெிப் ெர்: அபூ ஹுமரரொ (ரழி) 

ஆதொரம்: புஹொரி 934, முஸ்லிம் 851. 

ைிம் ர் பைமட  யனுள்ளதொக அமையட்டும் 

தஃெொவுக்பகன  ெொபனொலி , பதொமலக்கொட்சி ,  த்திரிமககள் , 

சஞ்சிமககள், இறுபெட்டுக்கள், இமணயத்தளங்கள் ப ொன்ே எத்தமனபயொ 

ஊ ட க ங் க ள்   ய ன்  டு த் த ப்  டு ம்  ந ெ ீன  க ொ ல த் த ி ல்  ந ொ ம்  

ெொழ்ந்துபகொண்டிருக்கின்பேொம் . இமெபயல்லொெற்ேிலும்  சிேந்த 

ஒன்ேொக அல்லொஹ் அமைத்துத் தந்தது  ள்ளிெொசல் ைிம் ரொகும். இது 

கதீப்ைொர்களுக்கு  ெழங்கப் ட்டுள்ள  ஒரு  அைொனிதைொகும் . இவ்ெிடம்  

ைக்களுக்கு ெழிகொட்டுெதற்கொக ெழங்கப் ட்டுள்ளது. 

அதில் அல்லொஹ்ெினதும் , ரஸூலினதும் பசய்திகள் எடுத்துச் 

பசொல்லப் ட  பெண்டும்  என் தற்கொகத்தொன்  ெழங்கப் ட்டுள்ளது . 

ெ ொ ர த் த ி ல்  ஒ ரு  ெ ி டு த் தம்  ை ி ம்  ர்  என ப்  டும்  புன ி த  இடம்  

அலங்கரிக்கப் டுகின்ேது. அங்கு ஆற்ேப் டும் குத் ொமெக்பகட்டு ஈருலக 

ெிபைொசனத்துக்குமுரிய  ெழிமய  அேிந்த  பகொள்ள  ைக்கள்  அங்கு  

திரள்கின்ேனர் . அல்குர்ஆன்  ெசனங்கள்  தன்னிபல  ஒளிையைொனது ., 

 ிரகொசைொனது . அவ்ெொபே  ஹதீஸ்களும்   ிரகொசைிக்கமெயொகும் . 

அமெபய  ஜும்ஆவுக்கு  சமூகைளிக்கும்  ைக்களுக்கு  த ிருப்த ிமய  

ெழங்குகின்ேது . பநரிய  ெழிமயக்  கொட்டுகின்ேது . உள்ளத்திபல  

 திகின்ேது. 

இந்த  அருமையொன , உயர்ந்த  பநொக்கம்  நிமேபெறுகின்ேதொ?! 

என்றுதொன்  நொம்  சிந்திக்க  பெண்டும் . ைிம் ர்  பைமட  தக்ெொமெத்  

தூண்டவும், ஒற்றுமைக்கு அமழப்பு ெிடுக்கவும்  யன் டும் பைமட என் து 

ைேக்கடிக்கப் ட்டு ,  ிேமர  ஏசவும் , திட்டித்  த ீ ர்க்கவும்  உரிய  ஒரு  

பைமடயொக தற்ப ொது  யன் டுத்தப் டுெமத நொம் ைறுப் தற்கில்மல. 
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நல்ல  குணங்களுக்கு  ெித்திடபெண்டிய  இடம் , ைற்பேொமர  ஏசவும் , 

திட்டவும்  யன் டுைொயின் அத்தமகய ஜும்ஆவுக்கு ெருமக தருபெொர் 

என்ன   யமனக்  கண்டுபகொள்ெர்  என் தமன  உரியெர்கள்  சிந்திக்க 

பெண்டும். 

 ி ரி ந் த ி ரு ந் த  உள்ளங்கமள  ஒன்று  ப ச ர் ப்  தற்கு  ந  ி  

ஸல்லல்லொஹு அமலஹி ெஸல்லம் அெர்களுக்கு உதெியது ைிம் ர் 

பைமடயொகும். துர்க்குணம் பகொண்படொமர தூய குணம் பகொண்படொரொக 

ைொற்ேியதும்  இம்பைமட  தொன் . தொஇகளின்  தமலெரொன  எைது  தூதர்  

முஹம்ைத் ஸல்லல்லொஹு அமலஹி ெஸல்லம் அெர்கள் ைிம் மரப் 

 யன் டுத்திய முமேதொன் அன்னொருக்கு துமண நின்ேது என் மத நொம் 

ைறுக்க முடியொது. 

 پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹچ 

٩٥٩آل عمران: چ   

“அல்லொஹ்ெின் அருளின் கொரணைொக அம்ைக்கபளொடு கனிெொக 

நடந்துபகொண்டீர். நீர் கடுகடுப்புள்ள கல்பநஞ்சனொக நடந்திருப் ின் உன் 

சூழலிலிருந்பத அெர்கள் ெிரண்படொடியிருப் ர்”. (ஆலு இம்ரொன்:195) என 

அல்லொஹ்  கூறுகிேொன் . ைிம் ர்  பைமட  ைற்பேொமர  திட்டித்தீர்க்கும்  

இடைொக  யன் டுத்தலொகொது. அவ்ெொபே ைிம் ர்  யன் டுத்தப் ட்ட ஒரு 

கொலத்மதயும் இஸ்லொைிய ெரலொறு  திவு பசய்துள்ளது. 

கலீ ொ  உைர்  இப்னு  அப்துல்  அஸீஸ்  (ரஹ் ) அெர்களது  

ஆட்சிக்கொலத்தில்   னூஉைய்யொக்களில்  சில  கதீப்ைொர்  முன்மனய 

ஆட்சியொளர்களொன அலி (ரழி) ப ொன்பேொமர ெமச ொட ஆரம் ித்தனர். 

அதமன நிறுத்த  பெண்டுபைன  ெிரும் ிய  கலீ ொ  அெர்கள்  அவ்ெொறு  

ெமச ொடுெதற்குப்   திலொக  ஸூேொ  அந்நஹ்லின்  90ெது ெசனத்மத  

ஓதிெருைொறு  ணித்தொர்கள். 

ڍ  ڌ    چ  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ  

٩٩النحل:  چڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ       

“நீங்கள்  நற்ப ொதமன  ப ேபெண்டும்  என் தற்கொக  நீங்கள்  

பநர்மைபயொடு நடக்க பெண்டும், ைற்ேெர்களுக்கு உ கொரம் பசய்துெர 

பெண்டும், உேெினர்களுக்கு நல்லது பசய்யபெண்டும் என்று நிச்சயைொக 

அல்லொஹ் கட்டமளயிடுகின்ேொன். பைலும் பெறுக்கத்தக்க ெிடயங்கமள 
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ெிட்டும், அக்கிரைம் பசய்ெதிலிருந்தும் உங்கமள தடுக்கின்ேொன்”. (சூேொ 

அந்நஹ்ல்: 90) 

ைிம் ர் எனும் சிேப் ொன பைமட, அங்கு நிகழ்த்தப் டும் சிேப் ொன 

ப ொதமனகள், உ ந்நியொசங்கள் என் ன மூலம் அலங்கரிக்கப் டுகின்ேது. 

அலங்கரிப் தற்கு  அெலட்சனை ொனமெ  எடுத்துக்  பக ொள்ளப்  
 டு ெ த ி ல் ம ல .  ந ொ ற் ே ை ொ ன ம ெ  ம ெ க் க ப்   டு ெ த ி ல் ம ல . 

அருெருப் ொனமெ அமெக்கு பகொண்டுெரப் டுெதில்மல. 

எனபெ ைிம் ர் பைமடமய அலங்கரிப்ப ொர் தொம் முன்மெக்கும் 

அமனத்தும் நல்லமெயொக இருக்கபெண்டும் என் தில் கரிசமனயொக 

இருக்க  பெண்டும் . அழகிய  முமேயில்  அமெ  எடுத்து  மெக்கப் ட 

பெண்டும் . ஒற்றுமைக்கு  அமழப்பு  ெிடுக்கப் டும்  இடத்திலிருந்து  

 ிரிெிமனக்கு ெழிபகொலப் டலொகொது. நம்முன்பனொருக்கு  ிரொர்த்திக்க 

பெண்டியப ொது  அெர்கமள  ச ிக்கலொகொது . உலைொக்கள்  ைத்தியில்  

ப சப் டபெண்டிய கருத்து முரண் ொடுகமள  ொைர ைக்கள் ைத்தியில் ப சி 
சிக்களுக்குள்ளொக்கலொகொது. 

அழகிய ஆமடபயொடு கதமீ க் கொண்ப ொம். 

 ொர்ப்ப ொமரக் கெரும் அழகிய பதொற்ேபை கதீ ின் பதொற்ேைொகும். 

தன் பதொழிலுக்பகன  அணியும்  ஆமட தெிர்ந்த  ைற்பேொரு  ஆமடமய  

ஜும்ஆவுக்பகன மெத்துக்பகொள்ளுைொறு ந ி ஸல்லல்லொஹு அமலஹி 
ெஸல்லம் அெர்கள் கூேியது இதனொல் தொபனொ!!!. 

َع َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللُ  ِْ ْنَبِر ِفي َعَلْيِه َوَسلََّم، ي َ  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َسَاٍم، َأنَُّه َس ِْ ُقوُل َعَلى اْل
َعِة:  ُْ َعِة، ِسَوى ثَ ْوِب ِمْهَنِتهِ »يَ ْوِم اْلُج ُْ )أبو داود، وابن  «َما َعَلى َأَحدُِكْم َلِو اْشتَ َرى ثَ ْوبَ ْيِن ِليَ ْوِم اْلُج

 ماُة(
“ஜும்ைொ நொளன்று ந ியெர்கள் ைின் ர் ைீது  ின்ெரும் பசய்திமய 

கூே, தொம் பசெிைடுத்ததொக இப்னு ஸலொம் (ரழி) அெர்கள் கூறுகின்ேொர்கள்: 

“உங்கள ில்  ஒருெர்  ஜும்ஆவுக்பகன  இரண்டு  ஆமடகமளயும் , 

பதொழ ிலுக்கொக  இரண்டு  ஆமடகமளயும்  ஏன்  ெொங்க ி  மெத்துக் 
பகொள்ளக்கூடொது !!!” 

அேிெிப் ெர் : அப்துல்லொஹ்  ின் ஸலொம் (ரலி).  

ஆதொரம்: அபூதொவுத் 1078, இப்னு ைொஜொ 1095 
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ஜும்ஆவுக்கு  ெருபெொர் தனியொன  ஆமட மெத்திருக்குைொறு  

கூேப் ட்டுள்ள  ப ொது  கதீ ின்  ஆமட  எவ்ெளவு  நல்லதொக  இருக்க 

பெண்டும் என் து ெிளங்கப் டபெண்டிய ஒன்ேல்லெொ !!!. 

 

பநரத்மதப்  யன் டுத்துபவொம். 

பெள்ளிக்கிழமை  நொள்  துஆக்கள்  அங்கீ கரிக்கப் டும்  நொள் . 

அங்கீகரிக்கப் டும் அந்பநரம் இைொம் ைிம் ரில் ஏரியதிலிருந்து பதொழுமக 

முடியும்  ெமர  உள்ள  பநரம் , இரண்டு  குத் ொக்களுக்கிமடபய  இைொம்  

உட்கொரும் பநரம் என  ல கருத்துக்கள் கூேப் டுகின்ேன. 

ஜும்ஆ நொமளப்  ற்ேி குேிப் ிட்ட ந ி ஸல்லல்லொஹு அமலஹி 
ெஸல்லம் அெர்கள், அந்நொளிபல ஒரு பநரம் உண்டு. ஒரு முஸ்லிைொன 

அடியொன்  நின்று  ெணங்கி  எமதக்  பகட்டொலும்  அதமன  அல்லொஹ்  

பக ொடுக்க ொைல்  இருப் த ில்மல .  அது  ஒரு  குறுக ிய  பந ர பைன 

சுட்டிக்கொட்டினொர்கள். 

அேிெிப் ெர்: அபூ ஹுமரரொ (ரழி) 

ஆதொரம்: புஹொரி 937, முஸ்லிம் 852. 

ஜும்ஆவின் சுன்னொமவ நிமேபவற்றுபவொம். 

 ர்ளொன பதொழுமககளுக்கு முன்,  ின் சுன்னத்துத் பதொழுமககள் 

இருப் மதப்  ப ொல்  ஜும்ஆத்  பதொழுமகக்குப்   ின்பும்  இருக்கின்ேது . 

இரண்டு  ரக்அத்துக்கபளொ , நொன்கு  ரக்அத்துக்கபளொ  பதொழலொம் . ந ி  
ஸல்லல்லொஹு அமலஹி ெஸல்லம் அெர்கள் சிலபெமள  ள்ளியில் 

இரண்டு ரக்அத்துக்களும், ெடீ்டில் இரண்டு ரக்அத்துக்கள் பதொழு ெரொகவும் 

இருந்தொர்கபளன  ெரலொறு  கூறுகின்ேது . அெர்கள்   ின்ெருைொறு  

கூேினொர்கள், “எெபரனும் ஜும்ஆவுக்குப்  ின் ஸுன்னத் பதொழுெதொயின் 

நொன்கு ரக்அத்துக்கள் பதொழுது பகொள்ளவும்”. 

அேிெிப் ெர்: அபூ ஹுமரரொ (ரழி) 

ஆதொரம்: முஸ்லிம் 881. 

எனபெ சிேந்த நொபளொன்மேப் ப ற்றுள்ள சமூகத்தெரொகிய நொம் 

ஜ ும்ஆ  ந ொளுக்ப கபயன்றுள்ள  ச கலெ ி த  ஒழுங்குகமளயும் , 

ஒ ழு க் க ங் க ம ள யு ம்  ப  ணு ெ த ன்  மூ ல ப ை  ஜ ு ம் ஆ  ந ொ ம ள  

கண்ணியப் டுத்திய  கூலிமயப்  ப ே  முடியும் . குத் ொக்கள்  நல்ல 

முமேயில் அமைெபத  சமூகத்துக்குப்  யனுள்ள ஒன்ேொகும். அதுபெ  

இக்கொலத்தில் இன்ேியமையொததுைொகும். 
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