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சரவ புகழும் அல்ாஹ்வுகயக பசாந்தம். அவடை 
நாம் யொறறுகிய்றாம். அவனிையம உ்தவியும் 
யவண்டுகிய்றாம். அல்ாஹ்டவக பகாண்டு எமது 
உளளத்திலிருநது ய்தான்றும் பகடுதிகள எமது பச�லின் 
பகடுதிகள �ாவறறிலிருநதும் ொதுகாவல ய்தடுகிய்றாம். 
அல்ாஹ்டவத்்தவிர வணககத்துககுரி�வன் �ாருமிலட் 
என்று சான்று ெகரகின்ய்றன். அவன் ்தனித்்தவன். அவனுககு 
எந்த இடணயும் கிடை�ாது. யமலும் நிசச�மாக முஹம்மத் 
(ஸல) அவரகள அவைது அடி�ாரும் தூ்தருமாவார 
என்றும் சான்று ெகரகின்ய்றன். அன்ைாடர அவன் சத்தி� 
யவ்தத்ட்தயும் யநரவழிட�யும் பகாடுத்து தூ்தனுப்பிைான். 
அவரகள ்தாம் சுமந்த தூட்த எத்திடவத்்தாரகள. ்தன்னிைம் 
்தரப்ெடை அமானி்தத்ட்த நிட்ற யவறறிைாரகள. 
உம்மத்துககுப் யொ்தடை பசய்தாரகள. அல்ாஹ்வின் 
ொட்தயில உண்டமப் யொராடைம் பசய்தாரகள. 
அல்ாஹ்வின் சாநதியும் சமா்தைமும் அன்ைார 
மீது உண்ைாவ்தாக. யமலும் அன்ைாரது கிடள�ார 
ய்தாழர, மறறும் இறுதிநாள வடர பின் ப்தாைரநய்தார 
அடைவரமீதும் உண்ைாவ்தாக.

1419 வது வருைம் ரஜப் மா்தம் ஒன்ெ்தாவது நாளாை 
வி�ாழன் இரவாகி� இன்று மதீைாவாசிகளாை எைது 
சயகா்தரரகளாகி� சி்டர இஸ்ாமி� ெலகட்க 
கழக மாநாடடு மண்ைெத்தில சநதிப்ெது குறித்து 
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மகிழ்சசி�டைகிய்றன். இசசநதிப்டெ அருள நிட்றந்த 
ெ�னுளள சநதிப்ொக ஆகக யவண்டுபமை அல்ாஹ்டவ 
யவண்டுகிய்றன்.

இன்ட்ற� உடரயின் ்தட்ப்பு “ஸுன்ைாடவக 
கடைப்பிடிப்ெ்தன் ெ�ன்ொடுகள” என்ெ்தாகும். 
அ்தாவது நபிகளாரின் ஸுன்ைா அலகுரஆனுககு ஒன்று 
விடை சயகா்தரராகும். குரஆடைக பகாண்டும் அமல 
பசயயுமாறு கடைடளயிைப்ெடடுளளது யொ்யவ 
ஸுன்ைாடவகபகாண்டும் அமல பசய� யவண்டுபமை 
அடி�ாரகள கடைடள இைப்ெடடுளளைர. அ்தன் நிமித்்தம் 
அடி�ாருககு ஆ்தாரமாக நிறகும் அது குரஆனுககு ஒன்று 
விடை சயகா்தரைாகும்.

ஸுன்ைா என்்றால நபி (ஸல) அவரகளின் பசால, பச�ல, 
அங்கீகாரம் என்ெவறறில இருநது பெ்றப்ெடை்தாகும். 
அலகுரஆடைக பகாண்டு பச�லெடுவது எவவாறு 
அவசி�யமா அவவாய்ற அஸஸுன்ைாடவக பகாண்டு 
பச�றெடுவதும் கடைா�மாை்தாகும். அலகுரஆடை 
ஆ்தாரமாக எடுககும்யொது ஆ்தாரமாகக பகாளளப்ெடும் 
வசைம் அறிவிப்ெது என்ை என்ெட்தயிடடு அவ்தாைம் 
பசலுத்்த யவண்டும். இவவிை�த்தில மனி்தரகள 
்தம் அறிவுககும் விளககத்துககும் ஏறெ யவறுெடுவர. 
அலகுரஆடை விளககும் விச�த்தில ்தம் அறிவுககும் 
விளககத்துககும் ஏறெ வித்தி�ாசப்ெடுவது யொ்யவ ்தம் 
விசுவாசம், அல்ாஹ்வின் சங்டகட� யெணுவதில உளள 
நம்பிகடககயகறெ யவறுெடுவர.
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ஸுன்ைாடவ ஆ்தாரம் பகாளயவார இரண்டு 

அவ்தாைங்கடள பசலுத்துவது அவசி�ம். மு்த்ாவது நபி 

(ஸல) அவரகளிலிருநது அறிவிககப்ெடை்தன் உண்டமத் 

்தன்டமயில அவ்தாைம் ய்தடவ�ாகும். ஏபைனில 

ஹதீஸகளில ெ்வீைமாை (ழஈொை)டவகளும் இடடுக 

கடைப்ெடைடவ (மவழூஉ)களும் ஊடுருவி உளளை. 

எையவ ஹதீடஸ ஆ்தாரம் பகாளெவர அ்தன் உண்டம 

(ஸிஹ்ஹத்) ்தன்டம, அது ெதி�ப்ெடடுளளடம என்ெை 

ெறறி அவ்தானிகக யவண்டும்.

எையவ்தான் ஹதீஸகட் வலலுணரகள 

அவறட்ற அறிவித்்தவரகளின் வர்ாறட்றப்ெதிநது 

நூறகடள எழுதியுளளைர. அவரகளுககு அல்ாஹ் 

அருள புரி� யவண்டும். யமலும் சரி�ாை ஹதீடஸப் 

பிடழ�ாைதிலிருநது ப்தரிநது ப்தளிவு பெறுவ்தறகாக 

ஹதீஸகட்ப் ெரிொடசகடள “அலமுஸ்த்ஹ்” என்்ற 

நாமமிடடு எழுதிைர.

இரண்ைாவது அவ்தாைம் �ாப்தனில அலகுரஆனில 

பசலுத்தும் அவ்தாைம் யொன்்ற்தாகும். ஆ்தாரமாகக 

பகாளளப்ெடை வசைத்தின் அறிவிப்பு ெறறி� அவ்தாைம். 

இவவிை�த்தில மனி்தரகள மிகவும் யவறுெடுகின்்றைர. 

அல்ாஹ் ்தன் தூ்தருககு இவவாறு அறிவித்்தான்.

)ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ( ]النساء: ١١٣[ 

“நபிய� உமககு யவ்தநூட்யும், ஞாைத்ட்தயும் 

இ்றககிடவத்துளயளாம் ”(04:113). 
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இதிய் குறிப்பிைப்ெடடுளள “அலஹிகமா” (ஞாைம்) 

என்்ற பசாலலுககு விளககம் கூறி� அறிஞரகள அது நபி (ஸல) 

அவரகளின் ஸுன்ைாடவககுறிககி்றது என்று விளககம் 

்தநதுளளைர. அல்ாஹ் ்தன்டையும் ்தன் தூ்தடரயும் 

வழிப்ெடுமாறு பின்வருமாறு கடைடளயிடடுளளான்.

)ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ( ]النساء: ٥٩[

“ஈமான் பகாண்யைாரகயள, அல்ாஹ்வுககு     

வழிெடுங்கள. யமலும் (அவைது) தூ்தருககும்  

வழிப்ெடுங்கள” (04:59) நபிட�ப் வழிப்ெடுவது என்ெது 

ஸுன்ைாடவ ஆ்தாரமாகக பகாளவட்தககுறிககி்றது. 

எையவ ஸுன்ைா சன்மாரகக ஆ்தாரங்களிப்ான்்றாக 

இருப்ெது மாத்திரமன்றி அ்தடை பச�றெடுத்துவது 

அவசி�ம் என்ெட்தயும் காடடுகி்றது. யமலும்

)ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ( ]الجن: ٢٣[ 

“�ார அல்ாஹ்வுககும் அவைது தூ்தருககும் மாற்றம் 

பசயவாயரா அவருககுரி� இைம் நரகமாகும். அதிய் அவர 

நீடூழி கா்ம் இருப்ொர” (அலஜின்:23). நபிககு மாற்றமாக 

நைப்ெவரகளுககு கூ்றப்ெடடுளள எசசரிகடககள மூ்ம் 

அஸஸுன்ைாவும் அலகுரஆன் யொன்று முறறிலும் 

ஆ்தாரமாகக பகாளளப்ெை யவண்டுபமன்ெட்த 

எடுத்துககாடடுகின்்றது. 

அலகுரஆன் இப்ெடி கூறுகி்றது:

) ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ( ]الحرش: ٧[
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“அல்ாஹ்வின்  தூ்தர உங்களிைம் பகாண்டு 
வந்தவறட்ற எடுத்து பகாளளுங்கள அவர ்தடுத்்தவறட்ற 
விடடும் ்தவிரநது பகாளளுங்கள” (அலஹஷர-07) 
இவவசைம் யுத்்தத்திலீடடிக பகாளளப்ெடை 
(கனீமா) பொருயளாடு  ப்தாைரபு ெடைய்த�ாயினும்  
அப்பொருளகள ரஸூலுல்ாஹ் (ஸல) அவரகளின் 
இஜ்திஹாத் எனும் ்தறதுணிவு   பகாண்ை   மு�றசி  மூ்யம 
ெங்கீடு பசய�ப்ெடும். அப்ெங்கீடடை மைபமாப்பி 
ஏறக யவண்டுயம�ாயின் ஷரீஅத்தீரப்புககளில அது 
முன்னிட்ப்ெடுத்்தப்ெை யவண்டும் என்ெது ப்தளிவாகயவ 
விளங்குகின்்றது.

பின்வறுமாறு அல்ாஹ் குறிப்பிடுகி்றான்:

)وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  
ی( ]األحزاب: ٢١[ 

“அல்ாஹ்வின் (சநதிப்டெ) எதிரொரத்தும்  
இறுதிநாடள விசுவாசித்தும் அல்ாஹ்டவ 
அதிகமதிகம் நிடைவுகூரநதும் வருயவாருககு 
அல்ாஹ்வுடை� தூ்தரிய் உங்களுககு நல் முன்மாதிரி 
திடைவடைமாக இருநது வருகி்றது.”(33:21) நபிட� 
பின்ெறறுவப்தன்ெது அல்ாஹ்வின் தூ்தர (ஸல) அவரகள 
குரஆனின் பொருடள எடுத்துககாடடும் வண்ணம் 
பசய்தடவகடளயும், அன்ைாரால சடைமாகக கூறி 
பச�றெடுத்்தப்ெடைடவகடளயும் உளளைககுகி்றது.

நபி (ஸல) அவரகள ஜும்ஆப் பிரசங்கத்தின் 
யொது கீழ்வருமாறு பிரகைைப் ெடுத்திக கூறிைாரகள: 
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“நிசச�மாக பசயதிகளிற சி்றந்தது அல்ாஹ்வின் யவ்த 
நூ்ாகும். யநரவழிகளிற சி்றந்தது முஹம்மத் (ஸல) 
அவரகளின் வழி�ாகும்”. யமலும் அல்ாஹ்வின் தூ்தர 
அவரகள அன்ைாரது வழிமுட்றட� (ஸுன்ைாடவக) 
கடைப் பிடிககுமாறு வலியுறுத்திைாரகள. ‹நீங்கள எைது 
வழிமுட்றட�யும் எைககுப்பின் யநரவழி பெற்ற கு்ொஉர 
ராஷிதூன்களின் (கலீொககளிைதும்) வழிமுட்றட�யும் 
கடை பிடியுங்கள. அவவழிட� இறுகப்பிடியுங்கள 
அ்தறகாக கடைவாயப் ெலட் கடித்துக பகாண்யைனும் 
இருங்கள. (திரமிதி) 

இககருத்ட்தத் ்தரும் ஹதீஸகள அயைகம் உளளை.

எையவ அலகுரஆனிலிருநது மாத்திரயம 
பச�றெை முடியுபமன்ெவன்   நடைமும்  டகயச்தமும் 
அடைந்தவைாவான். இது மாபெரி� முரண்ொைாை 
வாரத்ட்தயுமாகும். அவவாறு அலகுரஆனில 
உளளட்தக பகாண்டு மாத்திரம் பச�றெடுயவாரககு 
நாம் கூறுவது �ாப்தனில நபிட�ப் பின்ெறறுமாறு 
அலகுரஆன் கூறுகி்றது. உமது கூறறிய் நீர 
உண்டம�ாளைாயின் ஸுன்ைாவிய் வநதுளள 
தீரப்டெ ஏறறுக பகாளவதும் அவசி�மாகி்றது.

யமறகண்ைவாறு ஸுன்ைாடவ நிராகரிககும் ஒரு சாரார 
ெறறி நபி (ஸல) அவரகள பின்வருமாறு கூறிைாரகள 
“என்னுடை� பசயதிப�ான்று வருகின்்றயொது அது ெறறி 
நாம் அறிய�ாம், அல்ாஹ்வின் யவ்த நூலில உளளட்தய� 
பின்ெறறுயவாம் என்று ்தன் சாயமாைத்தில சாயந்த நிட்யில 
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கூறும் நிட் உங்கடள வந்தடை�ாதிருககடடும்”. அறிநது 
பகாளளுங்கள நிசச�மாக நான் “அலகி்தாப்” எைப்ெடும் 
அலகுரஆடையும் அதுயொன்்ற ஒன்ட்றயும் பெறறுளயளன்.

யமலும் அலகுரஆன் வசைங்களில சுருககிக 
கூ்றப்ெடடுளளட்த அஸஸுன்ைா எனும் நபிவழி�ன்றி 
யவப்றான்றும் விளகக விலட். (ஸுன்ைாடவப் 
பின்ெற்ற முடி�ா ப்தன்்றால அலகுரஆனில சுருககிச 
பசால்ப்ெடை எந்தபவாரு வசைத்ட்தயும் பின் ெற்ற 
முடி�ாது), இது மாபெரி� ஆெத்்தாகும். ஆ்த்ால்தான் 
நாம் பின்வருமாறு கூறுகிய்றாம். “நிசச�மாக நபியின் 
ஸுன்ைா (எனும் வழிமுட்ற) அலகுரஅன் யொன்்றய்த 
ஆகும். அதில காணப்ெடும் ஆ்தாரங்களுக யகறெ வாஜிப் 
(கடைா�மாைது) முஸ்தஹப் (விருப்ெத்துககுரி�து). 
முொஹ் (ஆகுமாைது) மகரூஹ் (பவறுப்புககுரி�து) என்ெை 
உளளை. அலகுரஆனில இடவகளுககுரி� சடைங்கயள 
ஸுன்ைாவிலும் காணககிடைககி்றது”.

நம் முன்யைாரகளாை (ஸ்புஸ ஸாலிஹீன்கள) 
நலய்ாரகள நபி (ஸல) அவரகளிைமிருநது �ாய்தனும் 
கடைடளகள வந்தால அது அல்ாஹ்விைமிருநது வந்த 
ஒன்்றாகயவ ஏறறு பச�றெடைாரகள. அட்த மீறி நைககவும் 
மாடைாரகள. அதில எந்த அசிரத்ட்தயும் காடை மாடைாரகள 
(ரஸூலின் கடைடளப�ன்ெது அல்ாஹ்வின் கடைடள 
என்ய்ற அமல பசய்தைர.)

அல்ாஹ்வின் தூ்தர (ஸல) அவரகள ஏய்தனும் 
கடைடளயிடைால இது  கடைா�மாை்தா? 
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விருப்ெத்துககுரி�்தா? என்று ஒரு யொதும் 
யகடகவிலட். விெரங்கயளதும் யகடகாமய் 
பச�றெடுவர. ஆடக�ால்தான் சி் மககளிைமிருநது 
இது கடைா�மா? விருப்ெத்துககுரி�்தா? எைக 
யகடகப்ெடுவட்தப் ொரத்துக கவட்�ாக 
இருககி்றது.

)ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی(  ]النساء: ٥٩[

“அல்ாஹ்வுககு வழிப்ெடுங்கள. யமலும் ரஸூலுககும் 
உங்கள காரி�கரத்்தரகளுககும் வழிப்ெடுங்கள” 
(04:59). அ்தாவது கடைடளயிைப் ெடைட்தச பசய. அது 
கடை�ாபமனில பசய்ததுைன் உன் பொறுப்பு நீங்கிவிடைது. 
விருப்ெத்துககுரி�்தாக அது இருநதிருப்பின் நன்டம ்தரும் 
ஒன்ட்ற நீர நிட்ற யவறறி�வைாகி்றாய.

நபி (ஸல) அவரகள ்தம் ய்தாழருககு ஏய்தனும் 
கடைடளகளிடை சம�ம் அவரகள இது கடைா�மாை்தா? 
விருப்ெத்துககுரி�்தா? என்று யகடை்தாக நிரூபிகக 
எவராலும் முடி�ாது. ஆம்! நபி (ஸல) அவரகள ஏய்தனும் 
ஒரு சமிகடஞ விடைால அதுெறறி விளககம் யகடெர. 
இ்தறகு நாம் “ெரீரா” என்்ற அடிடமப் பெண்ணின் 
விவகாரத்ட்த ஆ்தாரமாகக பகாளள்ாம். அவள ஒரு 
அடிடமப்பெண் “முகீஸ” என்்ற ஒருவர அவடள மணம் 
புரிநதிருந்தார. ஆயிஷா (ரலி) அவரகள அந்த அடிடமட� 
விடு்தட் பசய்தாரகள. அவள உரிடமயிைப்ெடையொது 
நபி (ஸல) அவரகள அப்பெண்ணுககு ்தன் கணவயைாடு 
வாழ அல்து அவடை விடடும் பிரிநது வாழ சுய�சடசத் 
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ய்தரவுககு விடைாரகள. அவள கணவடை விடடும் பிரி� 
யவண்டுபமன்ெட்தத் ய்தரநப்தடுத்்தாள. கணவயைா 
அவடள விடடும் பிரி� விரும்ொமல ொட்த பநடுகிலும் 
மதீைா கடைத்ப்தருவிலும் அழுது பு்ம்பி அவடளத் 
ப்தாைரநது பகாண்யையிருந்தான். இ்தன் மூ்ம் ்தன் 
மடைவி அவளின் முடிடவ மாறறிகபகாளள கூடுபமை 
எதிரப்ொரத்்தான். அவள மறுத்ய்த நின்்றாள. அப்யொது 
அல்ாஹ்வின் தூ்தர (ஸல) அவரகள அப்பெண்ணுககு 
்தன் கணவன் முகீஸுைன் பசன்று வாழுமாறு சமிகடஞ 
பசய்தாரகள. அ்தறகு அப்பெண்மனி அல்ாஹ்வின் 
தூ்தயர ்தாங்கள கடைடளயிடுவ்தாயின் (்தட்யமற 
சுமநது) பசவிய�றறு வழிப்ெடுகிய்றன். அப்ெடி�ல்ாது 
சமிகடஞ�ாக இருப்பின் எைககு (எைது கணவராகி�) 
அவரிய் எந்த விருப்ெமும் கிடை�ாது என்று கூறிைாள. 
இங்கு்தான் விைா ய்தான்றுகி்றது. ரஸூலுல்ாஹ் கூறி�து 
கடைடள�ா? அப்ெடிப�னில உையை பச�றெடடிருப்ொள. 
இலட்ப�னில அவள விரும்பி�ெடி நைநதிருகக்ாம்.

மிக முககி�மாைது �ாப்தனில எைது மாணவச 
சயகா்தரரகளுககு பின்வரும் உெய்தசத்ட்த கூறுவ்தாகும். 
அ்தாவது அல்ாஹ்விைதும் ரஸூலிைதும் கடைடளப�ான்று 
வரும் ெடசத்தில அதில விெரம் ய்தை்ாகாது என்ெய்த. 
அல்ாஹ் குறிப்பிடுகி்றான்:

) ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ(  
]النور: ٥١[

“்தம் மத்தியில (உளளவறறுககு) தீரப்புப் பெ்ற 
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அல்ாஹ்வின் ெககமும் அவைது தூ்தர ொலும் வாருங்கள 
எை அடழககப்ெடைால (அடழப்டெ) பசவிய�றய்றாம் 
(இய்தா) வழிப்ெடயைாம் என்று கூறுவய்த முுஃமின்களின் 
வாரட்த�ாக இருந்தது”. என்றும்

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ( 
]األحزاب: ٣٦[

“ஏய்தனும் ஒரு விச�த்தில அல்ாஹ்வும் அவனுடை� 
தூ்தரும் தீரப்புச பசய்த்தன் பின்பு எந்த ஒரு முுஃமிைாை 
ஆணுகயகா பெண்ணுகயகா ்தம் காரி�த்தில சுய�டடச�ாகச 
பச�லெை எந்த ஒரு அதிகாரமும் இலட்” என்றும் 
அல்ாஹ் குறிப்பிடுவது யொல அல்ாஹ்விைதும் 
ரஸூலிைதும் தீரப்புக கிடைத்துவிடைால அ்தறகப்ொல 
பசல்்ாகாது என்ெட்த மாணவரகளாகி� உங்களுககு 
கூறிக பகாளகிய்றன். 

ஆம்! ஒரு மனி்தன் ஏய்தனும் ஒரு கடைடளககு மா்றாகச 
பசய்தால இககடைடள எவவடகட�ச யசரந்தது எைக 
யகடடு அறி� யவண்டும். அவசி�ம் நிட்றயவற்ற யவண்டி� 
கடைடளப�னில பசய்த ்தவறுககாக பிடழ பொறுககத் 
ய்தை யவண்டும். கடைா�ம் நிட்றயவற்ற யவண்டி�ட்த 
விடுவது ொவமாகும். ொவத்துககுரி� ெரிகாரம் பிடழ 
பொறுககத்ய்தடுவ(்தவொ பசயவ)்தாகும்.

குறித்்த கடைடள கைடம�ல்ா்த 
விருப்ெத்துககுரி�்தாயின் கருமம் மிகச சு்ெமாகும். 
அ்தறகு முன்ையரா அல்ாஹ்விைதும் அவைது தூ்தரிைதும் 
கடைடளகளுககு ்தாராளமாக விரிநது பகாடுககுமாறு 
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ஆககிக பகாண்டு யமய் கூ்றப்ெடை வண்ணம் 
பசவிய�றய்றாம் வழிப் ெடயைாம் எைக கூறுவா�ாக! 
பின்ைர பச�்ாறறுவா�ாக! அல்ாஹ்விைதும் அவைது 
தூ்தரிைதும் கடைடளகடள பச�றெடுத்்த விரும்பும் 
மனி்தனுககு இதுயவ அவசி�மாகும்.

மிகவும் முககி�மாைது �ாப்தனில மனி்தன் சறுககி 
விைாதிருககவும் அழிவிற யசராதிருககவும் அஸஸுன்ைாவின் 
பசாற பிரய�ாகம், அது குறிப்பிடும் ஷரீஅத்தின் உண்டம�ாை 
கருப்பொருள அ்தடைத் ப்தாணிககும் ஆ்தாரங்கள 
என்ெவறட்ற அவன் விளங்க யவண்டும் என்ெ்தாகும். 
நிசச�மாக மனி்தரகளில சி்ர ரஸூலுல்ாஹ் (ஸல) 
அவரகடள பின்ெற்ற யவண்டும் என்ெதில அதிக யவடடகயும் 
ஆடசயும் பகாண்டிருப்ெர. ஆைால அவரகள சரிப�ை 
எண்ணிக பகாண்டு பசயவது அவவாறில்ாமலிருககி்றது. 
இ்தறகு நிட்ற� உ்தாரணங்கள உண்டு.

உ்தாரணமாக மு்த்ாவது அத்்தஹிய�ாத்திலிருநது 
கிளம்பும் ஒருவர ்தைது அத்்தஹிய�ாத் இருப்பிய் 
இருந்தவாறு டகட� உ�ரத்துவது யொன்்ற்தாகும். அவவாறு 
பசயவய்த ஸுன்ைத் எை அவர நிடைககி்றார. ஆைால 
இங்யக ஸுன்ைத் அவரது பச�லுககு மாற்றமாகும். அ்தாவது 
மூன்்றாவது ரகஅத்துககாக நிட்யில நின்்ற பி்றயக நபி 
(ஸல) அவரகள டகட� உ�ரத்திைாரகள என்று ஸஹீஹுல 
புஹாரி (735) ஹதீஸில வநதுளளது யொல பசயவ்தாகும்.

இந்த வடகட�சயசரந்த மறறுயமார உ்தாரணம் 
்தான் ஸஹாொககளின் வாரத்ட்தகடளப் பிடழ�ாகப் 
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புரிநதுடவத்துக பகாளவது. உ்தாரணமாக ‹(நாம் ப்தாழுடகககு 
நின்்றால) எம்மில ஒருவர ்தம் ய்தாழரது குதிகாயளாடு 
ஒடடியும் ய்தாறபு�ம் மற்றவரது ய்தாறபு�த்ய்தாடு ஒடடியும் 
இருககும்" என்்ற பசயதிட� இரண்டு காலகடளயும் விரித்து 
அகடடி, குதிகாலகள ஒன்ய்றாபைான்று ஒடடியிருககும் 
நிறெப்தை விளங்குவ்தாகும்.

இவவாறு விளங்குவது பிடழ�ாகும் ஸஹாொககள 
கூறி� வாரத்ட்தயின் பொருள அதுவன்று. அ்தன் 
பொருளாவது ப்தாழுடகககு நின்்றால குதிகாலகடளப் 
ொரத்து பநருங்கி யநராக நிறெர. ஒருவடர மற்றவர முநதி 
நிறகமாடைாரகள. அவவாறு அவரகள ்தம் காலகடள 
அகடடி நிறெ்தாயின் அந்த வாரத்ட்தய� கூ்றப்ெடடிருககும். 
சுருககம் என்ைபவனில ஒவபவாரு ஆ்தாரங்களும் 
்தரும் கருத்ட்த சரி�ாக விளங்கயவண்டும் என்ெ்தாகும். 
மாணவரகயள நீங்கள புரிநது பகாளளயவண்டும்.

	ஸுன்னாவைப்	 பின்பற்றுைதன	 மூலம்	 கிவைக்கும்	
்பலனா்பலன்கள்

1. ்தான் பின்ெறறுவ்தறகுரி� ஒரு ்தட்வடரப் 
பெறறுளள்தாக அறிகி்றான். அவர்தான் 
அல்ாஹ்வின் தூ்தர (ஸல) ஆவாரகள. அவவாறு 
அறிெவைது உளளத்திய் அந்த ரஸூலமீது அளவற்ற 
அன்பு ஏறெடடு விடுகி்றது. உ்தாரணமாக இரண்டு 
யெர ஸுன்ைத்்தாை முட்றயில வுழூ பசயகி்றாரகள 
எை டவத்துகபகாளயவாம். ஒருவர ்தான் நபி (ஸல) 
அவரகள வுழூச பசயவட்த யநரடி�ாக காண்ெது 
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யொன்்ற உணரடவப் பெறுகி்றார. மற்றவர 
இந்த உணரவற்ற நிட்யில வுழூ பசயகி்றார. 
இநநிட்யில மு்த்ாமவரின் பச�ல அவரது 
உளளத்தில ொரி� ்தாககத்ட்த அளிககி்றது. ்தான் 
நபிட�ப் பின்ெறறுவ்தாக உணரகி்றான். ‹�ார 
எைது இந்த வுழூ யொன்று வுழூ பசயது பின்ைர 
இரண்டு ரகஅத்தும் ப்தாழுது அவவிரண்டிலும் 
்தன் உளளத்தில யவறு எந்த ஒரு ஊச்ாடைமும் 
பகாளளவிலட்ய�ா அவரது முன்பசன்்ற (சிறு) 
ொவங்கடள அல்ாஹ் மன்னித்்தருளகி்றான்" 
(புஹாரி-160) என்்ற ஹதீஸின் அடிப்ெடையில   
நன்டமட� எதிரொரத்்தவைாகி்றான்.

2. அவவாய்ற ்தான் முஸலிம்களில அதிகம்யெரும் 
ஸுன்ைாப்ெடிய� ்தம் ப்தாழுடககள அடம� 
யவண்டுபமைப் பிர�த்்தைம் பகாளகின்்றைர. 
‹அலஹம்து லில்ாஹ்" சரவ புகழும் 
அல்ாஹ் ஒருவனுகயக! ஸுன்ைத்்தாை 
முட்றயில   ப்தாழுகி்றாரகள       என்்றாலும்               
அல்ாஹ்வின் ரஸூட்ப் பின்ெறறிய� அ்தடை 
நிட்றயவறறுகி்றாரகள என்்ற உணரவு அவரகளது 
உளளத்தில இல்ாதிருககி்றது. ப்தாழுடகயின் 
ஒவபவாரு அடசவிலும் ஓ்தலிலும் அந்த நபி 
(ஸல) அவரகடளப் பின்ெறறுகிய்றாம் என்்ற 
உணரவில்ா்த்தால ெராமுகமாகயவயுளளைர. 
எனினும் ப்தாழும் அம்மனி்தன், ்தான் 
அல்ாஹ்வின் ரஸூட்ப்பின்ெறறிய� 
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ப்தாழுவ்தாகவும் அன்ைாடரக காண்ெது 
யொன்றும் உணரவாைாயின் அவைது உளளத்தில 
மாபெரி�ப்தாரு ்தாககத்ட்தக கண்டு பகாளவான்.

3. ஸுன்ைத்ட்தக கடைப்பிடிககும் ஒருவன் 
“பித்அத்”ட்த மறுப்ெவைாவான். ஏபைனில,

خير احلديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم 
وشر األمور محدثاتها. )ابن ماجه(

“பசயதிகளிற சி்றந்தது அல்ாஹ்வின் யவ்தமாகும். 
வழிகளிற சி்றந்தது முஹம்மத் (ஸல) அவரகளின் வழி�ாகும். 
கருமங்களிற பகடைது (மாரககத்தில) புதி்தாக உண்ைாககப் 
ெடுெடவ�ாகும்” எை நபி (ஸல) கூறியுளளாரகள.

புதி�ை என்ெது ஸுன்ைாவுககு எதிரமட்ற�ாக உண்டு 
ெண்ணுவ்தாகும். அப்ெடி ஸுன்ைாவுககு எதிரமட்ற�ாை 
ஒன்று நூ்தைமாகும். மனி்தன் ஒரு ஸுன்ைத்ட்தக 
கடைப்பிடிப்ெப்தன்ெது அவடை “பித்அத்” எைப்ெடும் 
நூ்தைத்திலிருநது தூரமாககிவிடும். எையவ அவன் 
பித்அத்துகடளத் தூககி எறிவான். அல்ாஹ்டவ அவன் 
அடமத்துத் ்தந்தமுட்றயி்ன்றி வணங்க முடி�ாது. இது 
மாபெரி� பிரதிெ்ன்கடளச யசரந்த்தாகும். அ்தாவது: 
பித்அத்ட்த ஒதுககி விடுவப்தன்்றால அவன் ஸுன்ைத்ட்த 
கடைப்பிடிககி்றான் பித்ஆபவனும் நூ்தைத்ட்த எடுத்து 
எறிகி்றான். அது மாத்திரமன்றி பித்அத்ட்த பவறுககி்றான். 
ஓர அடி�ானுககு அல்ாஹ் பசயயும் அருடபகாடைகளில 
ஒன்று ்தான் “ஷிரக” (இடணடவத்்தல) எனும் நூ்தைத்ட்த 
எடுத்ப்தறிவது. ஏபைனில சக் இொ்தத் (வணகக வழிொடு)
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களும் ஷிரகிலிருநது நீங்கி� உளத்தூயடமய�ாடும் 
பித்அத் (நூ்தைங்)களிலிருநது நீங்கி� தூயடம�ாை 
பின்ெறறு்தலுமின்றி நிட்றயவ்ற மாடைாது.

ஸுன்ைாடவப் பின்ெறறுெவன் பெறும் யொற்றத்்தகு 
மறறுபமாரு ெ�ன் அவன் மறய்றாருககு முன்மாதிரி�ாை 
பின்ெற்றத் ்தகுதி�ாை ஒருவைாக ஆவ்தாகும். அவனிய் 
எவரும் ஊடுருவ முடி�ாது. ஏபைனில முஸலிம்களில 
ஒருவடரப் பின்ப்தாைரநது ஏய்தனும் ஒரு வழிொடடைச 
பசயெவனிைம் சி்யவடள யகாளாறுகள நுடழ�்ாம். 
இ்தறகு என்ை ஆ்தாரம் டவத்துளளீர எை மிக இ்குவாகக 
யகடடு விை்ாம். ஆைால ஸுன்ைத்ட்தப் பின்ெறறு 
ெவரிைம் இவவாறு ஊடுருவ முடி�ாது. ஆ்தாரம் எது எைக 
யகடகப்ெடைால பச�ல ெறறி�்தாயின்; இது நபியின் 
பச�ல என்ொன். யெசசு ெறறி�்தாயின் இது நபியின் யெசசு 
என்ொன். அது ொதுகாப்ொை யகாடடை. ஏபைனில அது 
முஹம்மத் நபியின் வழிமுட்றப�னும் மதிலகளுககுளயள 
இருககி்றது.

ஸுன்ைாடவப் பின்ெறறுெவன் நபி(ஸல) 
அவரகளது அருங்குணங்கடளப் பெறறுகபகாளகி்றான். 
அருங்குணங்கடள  சம்பூரணப்ெடுத்்தயவ நபி(ஸல) அவரகள 
தூ்தனுப்ெப்ெடைாரகள. இ�லொகயவ அன்ைாரிைம் 
நறகுணங்கடள அல்ாஹ் அடமத்து விடைான். 
ஸுன்ைாடவ ஒருவன் பின்ெறறுவ்தாயின் அவன் முஹம்மத் 
நபி (ஸல) அவரகளின் குணத்ட்தப் பெற்றவைாகி்றான். 
அ்தன் மூ்ம் அவன் அல்ாஹ்டவ பநருங்க முடியும். 
ஏபைனில நபி(ஸல) அவரகள 
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»أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا«. )الترمذي( 

முஸலிம்களில சம்பூரணம் பெற்றவர �ாபரனில 
அவரகளிலுளள நறகுண முடைய�ாயர ஆவர என்று 
கூறியுளளாரகள.

ஸுன்ைாடவக கடைப்பிடிப்ெவன் காணும் மறறுபமாரு 
ெ�ன் �ாப்தனில அவன் அல்ாஹ்வின் மாரகத்தில எலட் 
மீறி நைககும் ஒருவைாக அன்றி ஒரு மத்தி� நிட்ட�க 
கடைப்பிடிப்ெவைாக இருப்ொன். ஏபைனில அல்ாஹ்வின் 
“தீன்”(மாரககம்) நடுநிட்�ாைது. அதிய் அளவு மீ்றலிலட். 
யமலும் கவையீைபமனும் பொடுயொககுமிலட். 
இரண்டுககும் இடைப் ெடை்தாகும். ஸுன்ைத்ட்தப் 
பின்ெறறுெவன் பச�ல அடைத்தும் எலட்மீ்றல கவையீைம் 
என்்ற இரண்டுமின்றி அல்ாஹ்டவ எவவாறு வழிப்ெை 
யவண்டுயமா அவவாய்ற அடமநதிருககும். ஒவபவான்ட்றயும் 
அ்தறகுரி� இைத்தில டவத்து நைநது பகாளவான்.

இவவிை�மாக நான் இரண்டு உ்தாரணங்கடள 
பசால்்ாம் என்று நிடைககிய்றன்.

ஒன்று விெரமறி�ா்தவயைாடு அவனுகயகறெ நைப்ெது.

மறப்றான்று முரண்ைாக நைப்ெவயைாடு அ்தறயகறெ 
நைப்ெது.

மு்த்ாவது உ்தாரணம் ெளளியினுள சிறுநீர கழித்்த 
நாடடுப்பு்ற அரபியின் பசயதி�ாகும். அந்த மனி்தன் மஸஜிதுன் 
நெவியில நுடழநது அ்தன் ஒரு மருங்கிற பசன்று சிறுநீர கழிகக 
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ஆரம்பித்்தார. அங்கிருந்த மனி்தரகள சப்்தமிடைவரகளாக 
அம்மனி்தடைத் ்தடுகக முடைந்தைர. இட்தககண்ை நபி(ஸல)
அவரகள அம்மககடள யநாககி நீங்கள அம்மனி்தனின் 
சிறுநீடர இடைநிறுத்்தச பசயது விைாதீரகள. விடுங்கள அவர 
சிறுநீடரக கழித்து முடிககடடும் எைக கூறிைாரகள. ஏன் 
இவவாறு கூ்றப்ெடைது என்ெட்த �ாரும் புரிநது பகாளள 
விலட். சிறுநீர கழித்து முடிந்ததும் அவவிைத்தில ஒரு வாளி 
்தண்ணீடர ஊறறுமாறு ஸஹாொககளுககு ஏவிைாரகள. ெளளி 
அசுத்்தப்ெடுவது ்தடுககப்ெடைது.

பின்ைர அல்ாஹ்வின் தூ்தர (ஸல) அவரகள 
அம்மனி்தடை அடழத்துக கூறிைாரகள. இந்தப் 
ெளளிவாசலகளில எந்தபவாரு அசிங்கயமா அழுகயகா 
ஏறெை்ாகாது. இடவ ப்தாழுடக, குரஆன் ஓ்தல யொன்்ற 
காரி�ங்களுககாகயவ (நிரமானிககப்ெடடு) உளளது எை 
அன்யொடு கூறி நபி(ஸல) அவரகள முடிப்ெ்தறகிடையில 
இட்றவா எைககும் முஹம்மதுககும் அருள புரிவா�ாக. 
எம்யமாடு யவப்றாருவருககும் அருள புரி�ாய்த! (என்று 
மகிழிசசி யமலீடைால) அம்மனி்தன் பிராரத்்தடை பசய்தான். 
அல்ாஹ்வின் ரஸூல (ஸல) அவரகள அம்மனி்தயைாடு 
எவவாறு நைநது பகாண்ைாரகள என்ெட்தப் ொருங்கள.

ஸுன்ைத்ட்த கடைப்பிடிப்ெப்தன்ெது அல்ாஹ்வின் 
ரஸூல (ஸல) அவரகள பசய்தது யொன்று பசயவ்தாகும். 
ப்தரி�ா்த மனி்தடைக கடி�விலட், ்தடுககவிலட், 
ொவத்துககுள ்தளளிவிைவுமிலட்.

இரண்ைாவ்தறகு உ்தாரணம் ்தங்க யமாதிரத்ட்த 
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அணிநதிருந்த மனி்தைது பசயதி�ாகும். ஒரு மனி்தன் 

்தங்க யமாதிரம் ஒன்ட்ற அணிநதிருந்தார. அ்தடைக கண்ை 

நபி(ஸல) அவரகள அம்யமாதிரத்ட்தத்; ்தன் கரத்்தாய் 

கழறறி எறிந்தாரகள. அத்ய்தாடு உங்களில ஒருவன் நரக 

பநருப்பின் துண்பைான்ட்ற ்தன் டகயில டவத்திருப்ெ்தா? 

எைககூறி ்தடுத்்தாரகள.. இங்யக நபி(ஸல) அவரகள 

இம்மனி்தயைாடும் முன்ைர கூ்றப்ெடை நாடடுப்பு்ற 

அரபிய�ாடும் நைநதுபகாண்ை முட்றட�ப் ொருங்கள. 

யமறபசான்ைவாறு கூறி� நபி(ஸல) அவரகள திரும்பிச 

பசன்்றபின் சி்ர அம்மனி்தனிைம் உமது யமாதிரத்ட்த 

எடுத்துக பகாளள்ாயம என்று கூறிைர. அ்தறகு அந்த மனி்தர 

நபி(ஸல) அவரகள எடுத்து வீசி� யமாதிரத்ட்த ஒருயொதும் 

எடுகக மாடயைன் என்று கூறி� நிகழ்வு ஸஹீஹ் முஸலிமின் 

ெதிவாகும். 

ஸுன்ைத்ட்தக கடைப்பிடிககும் ஒருவடை அது ெரிவு, 

இரககம், பமன்டம, ்தாழ்டம என்்ற அருங்குணங்கள 

ொல அடழககி்றது. நபி(ஸல) அவரகள சிறுவரகயளாடு 

ெரிகாசம் ெண்ணுவாரகள. அவரகளில காணப்ெடும் 

முரண்ொடுகடளக கண்டு பொறுடம பகாளவாரகள. 

அபூஉடமர என்்ற சிறுவன் ெ்றடவப�ான்ட்ற 

டவத்திருந்தான். அசசிறுவன் ஏடை� சிறுவரகள யொன்று 

ெ்றடவட� டவத்து விடள�ாடி மகிழ்ந்தான். திடீபரை 

அப்ெ்றடவ இ்றந்தது. நபி(ஸல) அவரகள அசசிறுவடைப் 

ெரிகாசம் பசயது பின்வருமாறு கூறுவாரகள:

»يا أبا عمير ما فعل النغير؟«.
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உடமரின் ்தநட்தய� நுடகருககு நைந்தப்தன்ை? என்று 
கூறி ெரிகசிப்ொரகள. (மனி்தயராடு மைநதி்றநது நைகக 
யவண்டும் என்்ற ெகுதி ஸஹீஹுல புஹாரி-6129)

ஒருநாள ப்தாழுடகயில ஈடுெடடிருந்தாரகள நபி(ஸல) 
அவரகள. ஸுஜுதிய் இருககும்யொது அன்ைாரது 
யெரர ஹஸன் (ரலி) அவரகள நபி(ஸல)அவரகளது 
முதுகிய் ஏறிைாரகள. குழநட்த    ஹஸன்   முதுகிலிருநது 
இ்றங்கும்வடர நபி(ஸல) அவரகள ஸுஜுதிலிருநது 
எழும்ொது ்தாமதித்்தாரகள. ப்தாழுடக முடிந்த பின்பு ்தன் 
ய்தாழரகடள யநாககி ்தன் யெரப்பிளடள முதுகில ஏறி சவாரி 
பசய்தார எைவும் அவருடை� ஆடச நிட்றவுறும்வடர 
்தாமதித்து இருந்த்தாகவும் கூறிைாரகள. அன்ைார 
மீது அல்ாஹ் ்தன் சாநதிட�யும் சமா்தாைத்ட்தயும் 
பசாரிந்தருளவாைாக.

நம்மில �ாயரனும் இவவாறு நைநது பகாளயவாமா! 
ஒருயவடள சிறுவரகள அவவாறு பசய்தாலும் எல்ாருயம 
யசரநது அசசிறுவரகடளக கடிநது விடுகிய்றாம். எனினும் 
காரூண்� நபி முஹம்மத் (ஸல) அவரகள சிறுவரகள மீது 
பகாண்ை இரககம் காரணமாக அசசிறுவரகளின் விருப்ெத்துக 
யகறெ நைநது பகாண்ைாரகள. எம்மில அயநகர சிறுவரகள 
மீது ெரிவு காடடுவதிலட், இரககம் காடடுவதிலட். 
மா்றாக அவரகடளக கண்டித்து விடுகிய்றாம். ஏன்! 
எவயரனும் ஒரு சிறுவன் அைககமாக ்தான் சடெயினுள 
நுடழந்தாலும் உைைடி�ாகயவ உளயளயொ எைககூறி 
கடிநது விடுகிய்றாம். அல்து யவய்றய்தனும் கூறிக கடிநது 
யெசுகிய்றாம். ஏன் இவவாறு நைநது பகாண்டீரகள என்று 
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விைவப்ெடைால சடெய�ாரிைம் ொயநது விடுவான் எைப் 
ெ�ப்ெடுகிய்றன் என்று கூறிவிடுகிய்றாம். ்ா இ்ாஹ 
இல்ல்ாஹ்! அல்ாஹ் பின் வருமாறு கூறியுளளான். 
“அல்ாஹ்வின் (சநதிப்டெ) எதிரொரத்தும் இறுதிநாடள 
விசுவாசித்தும் அல்ாஹ்டவ அதிகமதிகம் நிடைவு 
ெடுத்தியும் வருயவாருககு அல்ாஹ்வுடை� தூ்தரிய் 
உங்களுககு நல் முன்மாதிரி திடைவடைமாக இருநது 
வருகி்றது” (33:21)

எையவ  ஸுன்ைத்ட்தக   கடைப்பிடிப்ெ்தன் மூ்ம் 
மாபெரி� யொற்றத்்தகு ெ�ன்களுண்டு. எனினும் 
அது ஸுன்ைா ெறறி அறி� யவண்டி� அவசி�த்ட்த 
வலியுறுத்துகி்றது. ஆ்த்ால நான் எைது மாணவசசயகா்தரரகள 
ஸுன்ைாடவப்ெறறி அறிவதில மு�றசி எடுகக 
யவண்டுபமைக யகடடுகபகாளகிய்றன். அவவாறு அறிவ்தன் 
மூ்ம் அ்தன்ெடி அமல பசய�்ாம். அ்தன்ொல அடழகக்ாம். 
நிசச�மாக அதுயவ சி்றந்ததும் நிட்�ாைதுமாகும்.

எைது யெசசின் ப்தாைரிய் நான் ஸுன்ைத்ட்தக 
கடைப்பிடிப்ெ்தாைது “பித்அத்” எனும் நூ்தைங்கடள 
பவறுககவும் அ்தடைத் துரத்்தவும் தூரப்ெடடிருககவும் 
கடடுப்ொடடை உண்டு ெண்ணுபமைவும் கூறியைன். 
இசசந்தரப்ெத்தில இப்யொது நாம் இருநது பகாண்டிருககும் 
சங்டக மிகுந்த மா்தங்களிப்ான்்றாை “ரஜப்” மா்தத்ட்தப் 
ெறறியும் சிறிது கூறுவய்த பொறுத்்தமாகும். இம்மா்தத்தில 
யெசப்ெடுகின்்ற பசய�ப்ெடுகின்்ற விை�ங்கள ெறறி 
ஏறகையவ நான் எழுதியுளயளன். உங்களுககுப் ெ�ன் 
பெறுபமை யவண்டி அ்தடையும் உங்களுககு வாசிகக 
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விரும்புகிய்றன்.

மு்த்ாவது : ரஜப் மா்தம் சங்டகமிகு நான்கு மா்தங்களில 
ஒன்்றாகும் ப்தாைராக வரும் துலகுஃ்தா, துலஹிஜ்ஜா, 
முஹரரம் என்ெையவ ஏடை� மூன்று மா்தங்களுமாகும். 
ஜுமா்தல ஆகிரா, ஷுஃொன் ஆகி� இரண்டுககுமிடைய� 
ரஜப் ்தனித்ய்த உளளது. இந்த நான்கு மா்தங்களுககும் 
ெ் வியசைங்கள உளளை. அவறறில நாலு மா்தங்களும் 
சம்ெந்தப்ெடுகின்்றை. ரஜப் மா்தம் மாத்திரம் ்தனிசசி்றப்புக 
பகாண்ை்தல். இந்த நான்கிலும் சி்றந்தது எது என்ெதில 
அறிஞரகள ெலயவறு கருத்துக பகாண்டுளளைர. ஷாபிஈ 
மத்ஹடெசசாரந்த சி்ர ரஜப் என்கின்்றைர. அககருத்ட்தப் 
ெ்வீைமாைப்தை இமாம் நவவீ(ரஹ்) அவரகளும் மறறும் 
சி்ரும் கூறியுளளாரகள. ஹஸனுல ெஸரீ(ரஹ்) அவரகள 
முஹரரம் ்தான் சி்றப்ொைது எை அபிப்பிரா�ப்ெடைாரகள. 
அ்தடைய� நவவீ (ரஹ்) அவரகளும் கூறியுளளாரகள. 
துலஹிஜ்ஜா மா்தயம சி்றப்ொைது எை ஸஈத் இப்னு ஜுடெர 
(ரஹ்) யொன்ய்றார கூறியுளளைர.

இககருத்ய்த   சரி�ாைது   என்ெது     எைது   
அபிப்பிரா�மாகும். ஏபைனில அது ஹஜ்ஜுக குரி� 
மா்தங்களில ஒன்்றாக இருப்ெ்தைாலும் அதிய் ்தான் 
ஹஜ்ஜுல அகெர எைப்ெடும் நாள இருப்ெ்தைாலும் 
சங்டகமிகுந்த மா்தங்களில ஒன்்றாக அது இருப்ெ்தைாலும் 
ஆகும்.

இரண்ைாவது : ரஜப் மா்தத்ட்த    ஜாஹிலிய�ா (அறி�ாடம) 
கா் மககள கண்ணி�ப்ெடுத்தி வந்தைர. அதிய் யுத்்தம் புரிவட்த 
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சங்டகமிகு ஏடை� மா்தங்களுககுப் யொன்று ்தடைவிதித்்தைர. 
இம்மா்தத்தில யுத்்தம் புரிவ்தன் சடைம் சம்ெ்தந்தமாக அறிஞரகள 
ெலயவறு அபிப்பிரா�ங்கடளக கூறியுளளைர.

அதிகமாை அறிஞரகள சங்டகமிகுந்த மா்தங்களுடெை 
அடைத்து மா்தங்களிலும் சண்டையிை்ாம். 
சண்டையிை்ாகாது எைவுளள சடைம் மாற்றப்ெடடுளளது 
எை அபிப்பிரா�ப்ெடடுளளைர. நிசச�மாக அந்த மா்தங்களில 
யுத்்தம் புரிவது ்தடுககப் ெடை்தாகும். ஆைால எம்யமாடு யுத்்தம் 
புரி� வந்தால அல்து யுத்்தம் புரி� வி்ககில்ா மா்தங்களில 
ஆரம்பித்்த யுத்்தம் ்தடுககப்ெடை மா்தத்தில ப்தாைரநதிருப்ெது 
குற்றமிலட் என்ெய்த சரி�ாை தீரப்ொகும்.

முன்்றாவது: ரஜப் மா்தத்ட்த அறி�ாடம (ஜாஹிலிய�ா)
ககா் மககள யநான்பு யநாறறு கண்ணி�ப்ெடுத்தி வந்தைர. 
எனினும் நபி (ஸல) அவரகள குறிப்ொக ரஜப் மா்தத்தில 
யநான்புபிடித்து சங்டகப் ெடுத்தி�்தறகாை சரி�ாை ஆ்தாரம் 
எதுவுயம இலட். யஷகுல இஸ்ாம் இப்னு ட்தமிய�ா 
(ரஹ்) அவரகள ்தம் அலெ்தாவா 25/29ல பின்வருமாறு 
கூறியுளளாரகள.

 ரஜப் மா்தத்துகபகன்று யநான்பு பிடிப்ெது ெறறி 
வநதுளள அடைத்து ஹதீஸகளும் ெ்வீைமாை்தாகும். 
ஏன்! இடடுககடைப் ெடைடவகளாகும். அறிஞரகள 
அதில எட்தயுயம ஆ்தாரமாகக பகாளவதுமிலட். 
அமலகள சி்றப்புப் ெறறிககூ்றப்ெடடுளள ெ்வீைமாை 
ஹதீஸகள அல் அடவ. அவறறுள  பெரும்ொ்ாைடவ 
இடடுககடைப்ெடை பொய�ாைடவ�ாகும்.
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உமர (ரலி) அவரகள ரஜப் மா்தத்தில உண்ெட்தத் 
்தவிரநது பகாண்ை சி் மனி்தடர உணடவப் ெரிமாறுமாறு 
கடைடளயிடடு வறபுறுத்தி�ய்தாடு ரஜடெ ரமழானுககு 
ஒப்ொககி விைாதீரகள எைக கூறிைாரகள. அபூெகர 
(ரலி) அவரகள ஒரு சம�ம் ்தம் வீடடினுள பசன்்றாரகள. 
வீடடிலுளளவரகள ்தண்ணீர யெடழ (கூஜாக)கடள விட் 
பகாடுத்து வாங்கியிருந்தய்தாடு யநான்பு யநாறகவும் 
ஆ�த்்தெடுவது யொன்று கண்டு இது என்ை? எைகயகடைாரகள. 
“ரஜப்” எை வீடைாரகள கூறிைாரகள. ரஜடெ ரமழாயைாடு 
ஒப்ொகக விரும்புகிறீரகளா என்று கடிந்த ஆபூெகர (ரலி) 
அவரகள அககூஜா (யெடழ)கடள உடைத்்தாரகள.

உமர (ரலி) அவரகளின் நிகழ்டவ அலஹாபிழ் இப்னு ரஜப் 
(ரஹ்) அவரகள “அல்்தாஇப்” என்்ற நூலில கூறியுளளய்தாடு 
ஜாஹிலிய�ாககா் மககள ரஜப் மா்தத்ட்த சங்டகப்ெடுத்தி 
வந்தைர. இஸ்ாத்தின் வருடகயின் பின் விைப்ெடடு விடைது 
எைவும் குறிப்பிடுகின்்றாரகள.

நான்காவது: ரஜப் மா்தத்ட்த அயரபி�ர சங்டகப்ெடுத்தி 
வந்தைர. அம்மா்தத்திய் அவரகள உம்ரா பசயவாரகள. 
துலஹஜ்ஜிய் ஹஜ்ஜு பசயவாரகள. ரஜப்மா்தம் அரபு 
மா்தங்களில நடுவாை்தாகும். எையவ அதில உம்ராபசயவர. 
வருைத்தின் நடுப்ெகுதியிலும் இறுதியிலும் ஹஜ்ஜு பசயயவார, 
உம்ரா பசயயவார மூ்ம் அல்ாஹ்வின் வீடடை ெராமரிகக 
நாடிய� இவவாறு பசய்தைர.

“அல்்தாஇப்” எனும் நூலில ரஜப் மா்தத்தில உம்ரா பசயவட்த 
உமர(ரழி) அவரகளும் யவறு சி்ரும் விருப்ெத்துககுரி� ப்தைக 
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கண்ைைர. ஆயிஷா (ரழி) அவரகள இம்மா்தத்தில உம்ரா பசயது 
வந்தாரகள. இப்னு உமர (ரழி) அவரகளும் அவவாறு பசய்தாரகள. 
முன்யைாரகளாை ஸ்புஸ ஸாலிஹீன்களும் பசயது வந்தைர 
எை இப்னு ஸீரின் அவரகள அறிவித்்தாரகள.

ஐந்தாவது: ரஜப் மா்தத்தில “ஸ்ாத்துல ரகாஇப்” என்்ற 
ப்தாழுடக நிட்றயவற்றப் ெடுகி்றது. இது அம்மா்தத்தில உளள 
மு்தல பவளளிககிழடம மகரிபுககும் இஷாவுககு மிடையில 
நிட்றயவற்றப்ெடுகி்றது. அது அபூரவமாை முட்றயில 
நிட்றயவற்றப்ெடும் 12 ரகஅத்துகடளக பகாண்ை்தாகும். எை 
அலஹாபிழ் இப்னு ஹஜர (ரஹ்) அவரகள تبيني العجب مباورد في فضل( 

.என்்ற நூலில கூறியுளளாரகள رجب(

இமாம் அநநவவீ (ரஹ்) அவரகள ்தம் “ஷரஹுல 
முஹத்்தப்” என்்ற நூலின் 3/548 வது ெககத்தில 
பின்வருமாறு கூறியுளளாரகள. ஸ்ாதுர ரகாஇப் என்று 
அறி�ப்ெடை ப்தாழுடக ென்னிபரண்டு ரகஅத்துகடளக 
பகாண்ைது. அது ரஜப்மா்த மு்த்ாவது பவளளி இரவிய் 
ப்தாழுப்ெடுகி்றது. யமலும் ஷுஃொன் மா்தம் 15ம் இரவு 
நூறு ரகஅத்துகள நிட்றயவற்றப்ெடுகின்்றை. இவவிரண்டு 
ப்தாழுடககளும் (சன்மாரககத்தில நுடழந்த) பித்அத்து 
(நவீைங்)களாகும். மிகவும் பவறுககெடை இரண்ைாகும். 
கூத்துல குலூப், இஹ்�ாஉலுமித்தீன் யொன்்ற நூலகளில இது 
கூ்றப்ெடடிருப்ெட்தய�ா இடவெறறி கூ்றப் ெடை ஹதீடஸக 
கண்யைா நீர மதிம�ங்கி விை்ாகாது. அடவ அடைத்துயம 
அசத்தி�மாைடவ�ாகும். அடவயிரண்டு ெறறியும் 
ம�ககமாை தீரப்டெககூறி� அறிஞரகடளயிடடு நீ மதிம�ங்கி 
விைாதிருப் ொ�ாக. அவவிரண்டையும் விருப்ெத்துககுரி� 
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அமலகபளைக கூறி நூலகடள எழுதியுளளைர. நிசச�மாக 
அவரகள ்தவறிடழத்ய்தாயர�ாவர.

இவவிை�மாக அஷயஷக அலஇமாம் அப்துரரஹ்மான் 
இப்னு இஸமாயில அலமகதிஸீ அவரகள ஒரு பெறுமதி�ாை 
நூட் எழுதி யமறகுறித்்த இரண்டு விை�மாகவும் அடவ 
பிடழ�ாைது என்ெட்தயும் அழகு்றக கூறியுளளாரகள. 
அல்ாஹ் அன்ைாருககு அருளபுரிவாைாக!

யமலும் யஷகுல இஸ்ாம் இப்னு ட்தமிய�ா (ரஹ்) 
அவரகள ்தம் ‹மஜ்மூஉல ெ்தாவா" 23/125வில பின்வருமாறு 
குறிப்பிடுகி்றாரகள. “சன்மாரகக அறிஞரகளின் ஏயகாபித்்த 
முடிவின் பிரகாரம் ஸ்ாத்துர ரகாஇப் (எனும் ப்தாழுடக) 
பித்அத்்தாகும். அல்ாஹ்வின் தூ்தர (ஸல) அவரகயளா 
கலீொககளில எவருயமா அ்தடை நபிவழிப�ைக 
காடடித் ்தரவிலட். இமாம்களாை மாலிக, ஷாபிஈ, 
அஹ்மத், அபூஹனீொ, ஸவரீ, அவஸாஈ, ட்ஸ யொன்்ற 
இமாம்கள எவரும்     இ்தடை விருப்ெத்துககுரி�  
ஒன்்றாகக கூ்றவுமிலட். அது ெறறி அறிவிககப்ெடை 
ஹதீஸ பொயப�ை அககட் அறிஞரகள ஏயகாபித்துக 
கூறியுளளைர.”

யமய் குறிப்பிைப்ெடை “அல்்தாஇப்” எனும் 
நூலின் ஆசிரி�ர இமாம் இப்னு ரஜப் அவரகள யமலும் 
குறிப்பிடுடகயில “ரஜப் மா்தத்தில நிட்றயவற்றப் 
ெையவண்டி� ப்தாழுடககள ஏதும் கிடை�ாது. ரஜப் மா்த 
மு்தல பவளளியிரவு ப்தாழப்ெடும் ஸ்ாத்துர ரகாஇப் 
எனும் ப்தாழுடக ெறறி அறிவிககப் ெடை ஹதீஸகள 
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பொயயும் புரடடுமாகும் எந்த ஒன்றுயம சரி�ாை்தல்” 
என்று கூறுகி்றாரகள.

யமலும் நம் முன்யைார இது ெறறிக கூ்றாதிருந்தது 
ஏபைனில இத்ப்தாழுடக அவரகளது கா்த்துககுப் பின்பு 
புதி்தாக உண்டுெண்ணப்ெடை்தாகும். ஹிஜ்ரி 400ககுப் பி்றயக 
மு்தன் மு்தல இது அறிமுகமாைது. ஆ்த்ால ்தான் முன்யைார 
இதுெறறி அறி�ாதிருந்தைர. அதுெறறிப் யெசவுமிலட்.

இமாம் அஷஷவகானீ அவரகள ்தம் “அலெவாஇதுல 
மஜ்மூஅஹ்” (ெககம் 48)வில பின்வருமாறு கூறுகி்றாரகள: 
“ஹதீஸகட் வலலுைரகள ஸ்ாத்துர ரகாஇப் எனும் 
ப்தாழுடக ஓர இடடுககடைாகும் எைக கூறிவிடடு 
ஹதீஸககட்யில பசாறெ அறியவனும் இல்ா்த ஒருவயை 
இந்தப் பொயட� (ஹதீடஸ)க கூறியுளளான் என்ெதில 
ஐ�மிலட்”. இமாம் டெயராஸ ஆொதீ “அலமுக்தஸர” 
எனும் நூலில இவவாறு கூறியுளளாரகள. “யமலும் 
இமாம் ஷவகானீ அவரகள குறிப்பிடுடகயில அைஸ (ரழி) 
அவரகள வாயி்ாக பஜௌஸகானீ என்ெவர அறிவிககும் 
ரஜப்மா்த ெதிடைந்தாவது இரவின் சி்றப்பு ெறறி� ஹதீஸ 
புடணநது கூ்றப்ெடைது. அறிவிப்ொளரகள �ாவரும் 
பிரெல�மறய்றார” எைக கூறியுளளாரகள.

ஆ்றாவது: ரஜப் மா்தத்தில சி் மககள 
“ரஜபிய�ா”என்று பசாலலிகபகாண்டு மதீைாடவ 
யநாககிப் ெடைப�டுககின்்றைர. மிகவும் பிர்தாைமாை ஒரு 
ஸுன்ைத்ப்தை  இ்தடை அவரகள கருதுகின்்றைர. ்தாம் ்தரிசித்து 
ஸி�ாரத் பசய� நாடி� இைங்களுக பகல்ாம் பசன்று ஸி�ாரத் 



33

ஸுன்னாவைப் பின்பற்றுைதன அைசியம்

பசயகின்்றைர. அதிறசி் ஷரீஅத்தில கூ்றப்ெடைஸி�ாரத் 
ஆகும். உ்தாரணமாக மஸஜிதுன் நெவி, மஸஜிது குொ, 
நபி(ஸல) அவரகளதும் அபூெகர உமர (ரலி) ஆகிய�ாரதும் 
கப்ருகள, ஜன்ைதுல ெகீஉ அைககஸ்த்ம், உஹுதிய் 
உயிரத்தி�ாகிகள அைககப்ெடை இைம் மு்தலி�ை இதில 
அைங்கும். ஷரீஅத்தில கூ்றப்ெைா்த சி் ஸி�ாரத்துகடளயும் 
பசயகின்்றைர. உ்தாரணமாக மஸஜிதுல கமாமா, மஸஜிதுல 
கிப்்ட்தன், 7 ெளளிகள என்ெை இதில அைங்கும்.

இவவாறு “ரஜபிய�ா” என்்ற பெ�ரில பசய�ப்ெடும் 
இந்த ஸி�ாரத் முட்றககு அறிஞரகளது யெசசில 
எந்த அடிப்ெடையும் கிடை�ாது. அது பிறகா்த்தில 
ய்தாறறு விககப்ெடைது. புனி்த �ாத்திடர யமறபகாளள 
அனுமதிககப்ெடை ெளளிவாசலகளில ஒன்று ்தான் 
மதீைாப்ெளளி என்ெதில எந்த ஐ�முமிலட். அந்த ெளளிகள 
(மககாவில உளள) மஸஜிதுல ஹராம் (மதீைாவிலுளள) 
மஸஜிதுன் நெவி (ெ்ஸதீனிலுளள) மஸஜிதுல அகஸா 
என்ெைவாகும். எனினும் இவவா்றாை ஸி�ாரத்ட்த மா்தம் 
குறிப்பிடடு நாளகுறிப்பிடடு பசயவ்தறகு உரி� ஆ்தாரம் 
ய்தடவ. ரஜப் மா்தத்ட்தக குறிப்பிடடு எந்த ஆ்தாரமும் 
கிடை�ாது.

இ்தன்ெடி யமறகுறிப்பிடை விை�த்ட்த 
இம்மா்தத்துகபகை டவத்துகபகாண்டு அல்ாஹ்டவ 
பநருங்க நாடுவது மறுத்துடரககப்ெை யவண்டி� ஒரு 
பித்அத்்தாகும். நபி (ஸல) அவரகள கூறிைாரகள “�ார 
எமது கருமங்களில இல்ா்தட்தச பசயகி்றாயரா அது 
திருப்ெப்ெடை்தாகும், மறுககப்ெடை்தாகும்”. அ்தாவது 
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அவவாறு நூ்தைமாகத் ய்தாறறுவித்்தவர மீய்த அது 
தூககிப�றி�ப்ெடும்.

ஏழாவது: ரஜப் மா்தத்தின் 27வது நாள இரவில ்தான் 
இஸராுஃ எனும் இராநடையும் மிுஃராஜ் எனும் விண்ணு்க 
�ாத்திடரயும் நிகழ்ந்த்தாக மககள மத்தியில மிகவும் 
பிரெல�மாக உளளது. அ்தறபகை பகாண்ைாடைங்கடள 
நைாத்துகின்்றைர. சி் யவடள அநநாடள அரசாங்க 
விடுமுட்ற �ாகவும் ஆககுகின்்றைர. இ்தடை இரண்டு 
முட்றயில உறுதிப் ெடுத்துவது அவசி�ாமாகும்.

ஒன்று: வர்ாறறு அடிப்ெடையில

அடுத்து: பகாண்ைாடுவ்தறகுரி� மாரகக அடிப்ெடையில.

வர்ாறறு அடிப்ெடையில யநாககிைால இமாம் இப்னு 
கதீர அவரகள ்தம் அலபி்தா�ா வன்நிஹா�ா 3/199ல ஸுஹ்ரீ, 
உரவா ஆகிய�ார வாயி்ாக பின்வருமாறு ெதிநதுளளாரகள. 
அ்தாவது இஸராவும் மிுஃராஜும் நபி(ஸல) அவரகள 
மதீைாவுககு ஹிஜ்ரத் யமறபகாளள ஒரு வருைத்துககு முன்பு 
அ்தாவது ரபீஉனில அவவலில நிகழ்ந்தது. அலஸுத்தீ 
என்ெவர வாயி்ாக யமறெடிவிை�ம் ஹிஜ்ரத்துககு 16 
மா்தங்களுககு முன் நிகழ்ந்தது எை இைம் பெறறுளளது. 
அப்ெடி�ாயின் அது துலகுஃ்தா மா்தத்தில நிகழ்நதுளளது. 

அலஹாபிழ் அப்துலகனீ இப்னு ஸரூர அலமகதிஸீ 
நபி (ஸல) அவரகளது வர்ாறறில அறிவிப்ொளர வரிடச 
உறுதி�ற்ற ஹதீபஸான்ட்றக கூறுகி்றாரகள. அதிய் 
இஸராவும், மிுஃராஜும் ரஜப் 27ல நிகழ்ந்தது எைக 
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குறிப்பிடுகி்றாரகள. ரஜப் மா்த பவளளி இரவன்று அது 
நிகழ்ந்த்தாகவும் பிரெல�மிகு ‹ஸ்ாத்துர ரகாஇப்" எனும் 
ப்தாழுடக ய்தாறறுவிககப்ெடைது என்ப்றல்ாம் சி்ர 
கூறும் இககூறறு எவவி்த ஆ்தாரமுமற்ற்தாகும் எைவும் 
குறிப்பிடுகின்்றாரகள.

அஸஸொரீனீ சரஹுல அகீ்தா 2/280ல பின்வருமாறு 
குறிப்பிடுகி்றாரகள. இஸராவும் மிுஃராஜும் நபித்துவத்தின் 
ென்னிபரண்ைாம் ஆண்டு ரமழான் 17ல நிகழ்ந்தது 
என்கி்றாரகள. அ்தாவது  ஹிஜ்ரத்துககு  18  மா்தங்களுககு 
முன்பு. யவறு சி்ர ஹிஜ்ரத்துககு ஒரு வருைத்துககு முன்பு 
ரபீஉனில அவவல 17ம் இரவு இஸராவும் மிுஃராஜும் 
நிகழ்ந்தது எைவும் குறிப்பிடுகி்றாரகள. இதுயவ 
ஏயகாபித்்தப்தை இப்னு ஹஸம் (ரஹ்) அவரகள கூறிைாரகள. 
இப்னு அப்ொஸ (ரழி), ஆயிஷா (ரழி) யொன்ய்றாரின் 
கருத்தும் இதுயவ.

இமாம் இப்னு ஹஜர (ரஹ்) அவரகள ்தம் ெத்ஹுல 
ொரீ 7/203ல (ஸஹீஹுல புஹாரியின் விளககவுடர) 
மிுஃராஜின் ொைத்தில பின்வருமாறு எழுதுகின்்றாரகள. 
நிசச�மாக அறிஞரகள 10 கருத்துககடளத் ்தாண்டுமளவு 
அபிப்பிரா�ப்ெடைைர. ஹிஜ்ரத்துககு 1 வருைத்துககு முன்பு 
என்்ற கருத்து இப்னு ஸுஃத் யொன்ய்றாருடை�து, இமாம் 
நவவீ அவரகளும் இ்தடை உறுதிப் ெடுத்தியுளளாரகள. 
ஹிஜ்ரத்துககு முன் 18 மா்தம், 6 மா்தம், 11 மா்தம், ஒரு 
வருைமும் 2 மா்தங்கள, ஒரு வருைமும் 3 மா்தங்கள, ஒரு 
வருைமும் 5 மா்தங்களும், 3 வருைங்கள, 5 வருைங்கள 
எை ெலயவறு அபிப்பிரா�ங்கள கூ்றப்ெடடுளளை. ரஜப் 
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மா்தத்தில நிகழ்ந்த்தாக இப்னு அப்தில ெர ப்தரிவிப்ெட்த 
நவவி (ரஹ்) அவரகள ரவழா எனும் நூலில உறுதி 
பசய்தாரகள. இககூறறு அநநூலில காணப்ெைவிலட் 
என்று சி் அறிஞரகள ப்தரிவித்துளளைர.

இமாம் இப்னுல டகயிம் (ரஹ்) அவரகள ்தமது 
ஆசிரி�ராை இமாம் இப்னு ட்தமிய�ா (ரஹ்) அவரகள சி் 
மா்தங்கள, நாடகள மற்றடவகடள விை சி்றப்ெடைவது 
ெறறிக யகடகப்ெடை விைாவுககு பின்வருமாறு 
விடை�ளித்்த்தாக ்தம் (ஸாதுல மஆத் எனும் நூலில) 
குறிப்பிடடுளளாரகள. இராநடை நைந்த இரவு ட்்த்துல 
கத்ர இரடவவிை சி்றந்தது எைககூறுெவன் அ்தன் மூ்ம் 
வருைாந்தம் வரும் ட்்த்துல கத்ர இரவன்று நின்று 
வணங்குவது துஆகயகடெது என்ெடவகடளவிைவும் 
முஹம்மத் (ஸல) அவரகளின் உம்மத்்தவருககு சி்றந்தது 
என்்ற கருத்தில கூறுவாைாயின் அது முறறிலும் 
பிடழ�ாை்தாகும். முஸலிம்களில எவருயம இவவாறு 
பசால்விலட். இஸ்ாத்தின் அடிப்ெடையில முறறிலும் 
பிடழப�ை அறி�ப்ெடை ஒன்்றாகும். இவவாறு இராநடை 
(அலஇஸராஉ) நிகழ்ந்தது எை அறி�ப்ெடடிருப்பின் 
அ்தன் மா்தம், கா்ம், என்ெை ெறறிய�ா அது ெறறிய�ா 
ஆ்தாரப்பூரவமாக நிட் நிறுத்்தப்ெைவிலட். மா்றாக 
அதுெறறி அறிவிககப்ெடைடவ �ாவும் வித்தி�ாசமாை 
டவகளாகும் ப்தாைரெற்ற்தாகும். திடைப் ெடுத்திக 
கூறுவ்தறகு ஒன்றுமிலட். “இஸராஉ” உடை� 
இரபவை எண்ணப்ெடும்  நாளில நின்று  வணங்கயவா 
யவய்றதும் அமல புரி�யவா முஸலிம்களுககு மாரககமாக 
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அனுமதிககப்ெை விலட்.

யமலும் இஸராவுடை� இரடவ மற்றடவகடள 
விை குறிப்ொக ட்்துல கத்ர இரடவ விை எவருயம 
சி்றப்ொககிைர எை அறி�ப்ெைவுமிலட். �ாரும் 
கூறி�்தாகவுமிலட். ஸஹாொககயளா ்தாபிஈன்கயளா 
“இஸராஉ” உடை� இரடவ குறிப்பிடை காரி�ங்கடள 
டவத்து நாடிைாரகள என்றும் அறி�ப்ெைவிலட். 
எையவ்தான் எந்த இரவிய் அது நிகழ்ந்தது என்று கூை 
அறி�ப்ெைவிலட்.

இதுயவ “இஸராஉ மிுஃராஜ்”  ப்தாைரொை 
மு்தலவிை�ம். எந்த இரவு எந்த மா்தம் எந்த வருைம் என்ெது 
வர்ாறறு ரீதி�ாக நிருவப்ெைவிலட். 

இரண்ைாவது விை�ம் �ாப்தனில மிுஃராஜுடை� 
இரடவக பகாண்ைாடைம் நைத்துவ்தறககுரி�்தாக 
டவத்திருப்ெ்தாகும். அவவிரவில யெசசுககள பிரசுரங்கள 
ஏறொடு பசயது இஸராஉ மிுஃராஜ் ெறறி வநதுளள 
ெ்வீைமாை புடணநது கூ்றப்ெடை பசயதிகடள 
ஓதுவதும் வாசிப்ெதுமாகும். இவவாறு பசயவது 
இஸ்ாத்தில உருவாககப்ெடை பித்அத்துகள எைப்ெடும் 
நவீைமாைடவ�ாகும் என்ெட்த எவரும் சநய்தகிகக 
மாடைாரகள. மயைா இசடசகடளக கடளநது சத்தி�த்ட்த 
அறி� நாடுெவன் யமறகண்ைவாய்ற புரிநது பகாளவான்.

அவவிரவில ஏறொடு பசய�ப்ெடும் பகாண்ைாடைம் 
ஸஹாொககளுடை� கா்த்திய்ா  ்தாபிஈன்கள கா்த்திய்ா 
அறி�ப்ெடடிருககவிலட். இஸ்ாத்தில மூன்ய்ற மூன்று 
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பெருநாடகளன்றி யவறு ஒன்றும் கிடை�ாது. ஈதுல பித்ர 
(யநான்புப் பெருநாள) ஈதுல அலஹா (ஹஜ்ஜுப் பெருநாள) 
என்ெை வருைாந்தம் வநது பசலெடவ�ாகும். மூன்்றாவது 
வாராந்தப் பெருநாளாை ஜும்ஆ நாளாகும். இம்மூன்ட்றத் 
்தவிர யவப்றாரு பெருநாளும் இஸ்ாத்தில கிடை�ாது.

அறிநது பகாளக! நபி(ஸல) அவரகடள பின்ெறறுவது 
என்ெ்தன் உண்டம �ாப்தனில அன்ைார பசய்தடவகடள 
பசயவதும், விடைடவகடள விடுவதும், அன்ைாரின் 
வழிமுட்றகடளப் பின்ப்தாைரவதுமாகும். அதில 
கூடடி அல்து குட்றத்துச பசயெவன் அன்ைாடரப் 
பின்ப்தாைரவதில குட்றவு பசய்தவைாவான். கூடடிச 
பசயவப்தன்ெது மாபெரி� குற்றமாகும். ஏபைனில அது 
அல்ாஹ்டவயும் ரஸூட்யும் மிஞ்சி முன்பசலலும் 
குற்றமாகும். அன்ைாடரப் பின் ப்தாைர யவண்டி� 
நி�ா�ங்கள இருகடகயில அ்தறகு மா்றாக நைப்ெது 
மாபெரி� ொவமாகும், குற்றமாகும் என்ெட்த ஒரு 
விசுவாசிப�ன்ை புத்தியுளள எவரும் சநய்தகம் பகாளள 
மாடைான். ஒரு முுஃமிடைப் பொருத்்தவடர அல்ாஹ் ்தன் 
தூ்தர மூ்ம் சரீஅத் ஆக ஆககித்்தந்தட்த டவத்து வணங்கி 
வழிப்ெடுவது நிரப்ெமாை ஈமானுககுப் யொதுமாகும். 
அவவாய்ற அல்ாஹ்வும் அவனுடை� தூ்தர (ஸல) 
அவரகளும் பகாண்டு வந்தட்தவிைக குட்றப்ெ்தாைது 
ஈமானின் குட்றயவ�ாகும்.

எையவ அல்ாஹ்வின் சன்மாரககத்தில ்தன் 
மயைா இசடசப்பிரகாரம் நூ்தைங்கடள உண்டு 
ெண்ணுவதிலிருநது முுஃமின்கள எசசரிகடக�ாக இருகக 
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யவண்டும். நபி(ஸல) அவரகள ஜும்ஆப் பிரசங்கங்களில 
எசசரிகடக பசயது வந்தாரகள. “நிசச�மாக பசயதிகளிற 
சி்றந்தது அல்ாஹ்வின் யவ்தமாகும். வழிகளிற சி்றந்தது 
முஹம்மத் (ஸல) அவரகளின் வழி�ாகும். கருமங்களிற 
பகடைது நூ்தைமாைவ�ாகும். நூ்தைங்கள அடைத்தும் 
வழியகைாகும்” (ஸஹீஹ் முஸலிம்). யவய்றார அறிவிப்பில 
“வழியகடுகள அடைத்தும் நரகத்தி்ாகும்” (நஸாஈ).

ஈரு்க வாழ்விலும் உறுதிமிகக வாரத்ட்தகள மூ்ம் 
நிட்பெறறிருகக அருளபுரி� யவண்டுபமை அல்ாஹ்விைம் 
யவண்டுகிய்றன். இரகசி�மாகவும் ெரகசி�மாகவும் உளள 
சக் யசா்தடைகளிலிருநதும் ொதுகாகக யவண்டுபமை 
அல்ாஹ்டவக பகாண்டு ொதுகாவல ய்தடுகிய்றன். 
நிசச�மாக அவன் ்த�ாளமாைவன் பகாடைபகாடுப்ெவன்.

(யமறகண்ை பிரசங்கம் “ஸுன்ைாடவக 
கடைப்பிடிப்ெதும் அ்தன் பிரதி ெ்ன்களும்” என்்ற 
்தட்ப்பில மதீைா இஸ்ாமி� ெலகட்கழக மாநாடடு 
மண்ைெத்தில 09-07-1419 வி�ாழன் இரவு அஷயஷக ஸாலிஹ் 
அலஉட்தமீன் (ரஹ்) அவரகளால ஆற்றப்ெடைது)
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