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அடனதது புகழும் அல்ாஹ்வுகயக உரி�து. அவனிைததிய் உதவி 
யதடுகிய்றாம். அவனி ையம ொவமன்னிப்பு யகாருகிய்றாம். எஙகள 
ஆன்மாககளின் தீஙடக விட்டும் எஙகள ப்ச�றொடுகளின் தீஙடக 
விட்டும் அவனிையம ொது காவல யதடுகிய்றாம்.

அல்ாஹ் �ாருககு யநர்வழிட� காட்டி னாயனா அவடன 
எவராலும் வழிபகடுகக முடி�ாது. அல்ாஹ் �ாடர வழியகட்டில 
விட்டு விட்ைாயனா அவடன எவரும் யநர்வழிப் ெடுதத முடி�ாது. 
உணடம�ாக வணஙகி வழிப் ெடுவதறகு தகுதி�ானவன் 
அல்ாஹ்டவத தவிர �ாரும் இலட், அவன் தனிததவன், 
அவனுககு இடணதுடண இலட் என்று ்சாட்சி கூறுகிய்றன். 
முஹம்மத நபி அல்ாஹ் வின் தூதர் என்றும் அவனது அடிடம 
என்றும் ்சாட்சி கூறுகிய்றன்.

குழநடத வளர்ப்பு என்்ற தட்ப்பு மிகவும் முககி�ததுவம் 
வாயநதது. பெறய்றாரினதும் பிளடளகளினதும் ந்ன் இதில 
தஙகியிருப்ெது யொல எதிர்கா் ்சமூகததினது ந்னும் தஙகி யுளளது. 
இதன் காரணமாகயவ இஸ்ாம் பிளடள வளர்ப்பு விை�ததில 
கவனம் ப்சலுதது கி்றது. இம்டம மறுடம சுபீட்்சதடத பெறறுக 
பகாளள பெறய்றாருககும் பிளடளகளுககும் வழிகாட்டி�ாக கறறுக 
பகாடுககும் ஆசிரி�ராக நபி முஹம்மத (ஸல) அவர்கடள அல்ாஹ் 
தூதராக அனுப்பி டவததுளளான்.

எமது சீர்திருதததடதயும், பவறறிட�யும் தருகின்்ற அலகுர்ஆனில 
லுகமான்  (அட்) அவர்கள  தனது மகனுககு கூறி� ெ்னுளள 
அறிவுடரகடள யொல ெ�ன் தரும்  ெ் ்சம்ெவஙகடள  அல்ாஹ் 
குறிப்பிடுவடத காணகிய்றாம்.

அல்ாஹ்வின் தூதர் முஹம்மத (ஸல) அவர்கள தனது ்சாச்சாவின் 
மகன் இப்னு அப்ொஸ (ரலி) அவர்களின் உளளததில சிறுவ�திய் 
தவ்ஹீத ெறறி� நம்பிகடகட� விடததடதயும் ஹதீஸகளில 
காணகிய்றாம்.

எனயவ பெறய்றார்கள பிளடளகளுககு ப்சய� யவணடி� 
கைடமகடளயும்,  பிளடளகள பெறய்றார்களுககு ப்சய� யவணடி� 
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கைடம கடளயும் வா்சகர் இநநூலில கணடு பகாளள முடியும். 

இநநூல வா்சகர்களுககு ெ்னுளளதாக இருகக யவணடும் 
என்ெயதாடு எனது ெணி இஹ்்ாஸுைன் அடம�ப் பெ்றயவணடும் 
என்றும் அல்ாஹ்டவ யவணடுகிய்றன்.

ஆசிரி�ர்

முஹம்மத இப்னு ஜமீல டஸனு

தமிழில 

எம். எஸ. எம் இம்தி�ாஸ யூஸுப் (ஸ்பி)
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லுக்மானுல் ஹகீம்  (அலை) அவர்கள தனது 
்்கனுககு கூறிய அறிவுலை்கள

இநத அறிவுடரட� அல்ாஹ் குர்ஆனில (31:13-19) கூறுகி்றான். இமாம் 
இப்னு கஸீர் (ரஹ்) அவர்கள தஙகளது குர்ஆன் விளகக வுடரயில 
(தப்ஸீரில) பின்வருமாறு அதடன முன்டவககி்றார்கள.

)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( 

லுகமான் தனது மகனுககு உெயத்சம் ப்சயயும் யொது

)ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( 

1.  என் அருடம மகயன அல்ாஹ்வுககு இடணடவககாயத, நிச்ச�மாக 
இடண டவததல மிகப்பெரும் அநி�ா�மாகும்.

அதாவது மரணிததவர்கடள அடழதது  பிரார்ததிப்ெது யொன்று 
அல்ாஹ்வுககுரி� வணககததில  இடண கறபிககாது எச்சரிகடக �ாக 
இரு.

َعاُء ُهَو الِعَباَدُة«.  )رواه أبو داود 1479 والترمذي  َعِن النُّْعَماِن بِْن بَِشيٍر، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: »الدُّ
2969 وابن ماجه 3828(

துஆ என்ெது வணககமாகும் என நபி (ஸல) அவர்கள கூறினார்கள. (நூல: 
அபூ தாவூத 1479, திர்மதி 2969, இப்னு மாஜாஃ 2828)

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ( 

“எவர்கள ஈமான் பகாணடு தஙகளது ஈமானில அனி�ா�தடத 
க்ககவிலட்ய�ா அவர்கள தான் யநர்வழி பெற்றவர்கள”.....(6:82) என்்ற 
வ்சனம் இ்றஙகி�தும் ்சஹாொககளுககு மனதுககு கஷைதடத பகாடுததது. 
இது குறிதது யகட்ெதறகாக உையன நபி(ஸல) அவர்கடள அணுகி 
அல்ாஹ்வின் தூதயர! எஙகளில எவர் தனகயக அனி�ா�ம் ப்சயது 
பகாளளமல இருப்ெர்? என்று யகட்ைார்கள. அதறகு நபி(ஸல) அவர்கள, 
“நீஙகள கூறுவது யொல அதன் அர்ததம் அல். லுகமான் (அட்) 
அவர்கள  தனது மகனுககு கூறி�டத நீஙகள யகட்கவிலட்�ா?அவர் 
தனது மகனுககு கூறும் யொது  என் அருடம மகயன அல்ாஹ்வுககு 
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இடணடவககாயத, நிச்ச�மாக இடணடவததல மிகப்பெரும்  
அனி�ா�மா கும். (என்று கூறினார். அனி�ா�ம் என்ெது அல்ாஹ்வுககு 
இடண கறபிப்ெதாகும் என நபி(ஸல) கூறினார்கள.)

)ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( 

2. மனிதனுககு அவனது பெறய்றார் ெறறி நாம் உெயதசிதயதாம். அவனது 
தாய அவடன ெ்வீனததிறகு யமல ெ்வீனமாகச சுமநதாள. யமலும் 
அவனது ொலகுடி ம்றததல இரணடு ஆணடுகளி்ாகும். நீ எனககும் உனது 
பெறய்றாருககும் நன்றி ப்சலுததுவா�ாக என்றும் (நாம் உெயதசிதயதாம்), 
என்னிையம மீளுதல உளளது. 

தனககு மட்டுயம வணககம் ப்சலுதத யவணடும் என்று கூறி�துைன் 
பெறய்றாருககும் அவர் களது உரிடமட� ப்சலுதத யவணடும் என்று 
அல்ாஹ் கூறுகி்றான். தாய கஷைததுையன தனது பிளடளட� 
பெறப்றடுததாள. தநடத பிளடளககு ப்ச்வு ப்சயயும் பொறுப்டெ 
ஏற்றார். எனயவ பிளடள அல்ாஹ்வுககும் அவனது பெறய்றாருககும் 
நன்றி ப்சலுததக கைடமப்ெட்ைவனாக இருககி்றான்.

)ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( 

3. உனககு அறிவில்ாத ஒன்ட்ற எனககு நீ இடண டவககுமாறு உன்டன 
அவ்விருவரும் வறபுறுததினால அவ்விருவருககும் நீ கட்டுப் ெைாயத.  
இவ்வு்கில அவ்விருவருைனும் நல் முட்றயில ய்சர்நது நைப்ொ�ாக. 
என் ெககம் மீணைவர்களின் வழிட�ப் பின்ெறறுவா�ாக. பின்னர் உஙகள 
மீளுதல என்னிைம் உளளது. அப்யொது நீஙகள ப்சயது பகாணடிருநதடவ 
ெறறி உஙகளுககு நான் அறிவிப்யென்.

இமாம் இப்னு கஸீர்(ரஹ்)  கூறுகி்றார்கள.

பெறய்றார் தஙகளது (இஸ்ாம் அல்ாத) மார்ககதடதப் பின்ெறறுமாறு  
உனககு அன்பு காட்டினாலும் அதடன நீ ஏறறுக பகாளளக கூைாது.  
இவ்வு்கில அவ்விருவருைனும், நல் முட்றயில ய்சர்நது நைப்ெதறகு  
அவர்களது அகயகாரிகடக தடை�ாகவும் நீ ஆககிக பகாளளக கூைாது.   

இதடன நபி(ஸல) அவர்கள வார்தடத உறுதிப்ெடுததுகி்றது.

அல்ாஹ்வுககு மாறு ப்சயயும் விை�ததில எவருககும் கட்டுப்ெைாயத. 
கட்டுப்ெடுதல என்ெது நல் விை�ததில தான் உளளது என நபி (ஸல) 
அவர்கள கூறினார் கள. (நூல: புகாரி 7257 முஸலிம் 1840)



13

பிளடள வளர்ப்பும் பெறய்றாரின், பிளடளகளின் கைடமகளும்

)ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ( 

4. என்னருடம மகயன நிச்ச�மாக (நன்டமய�ா தீடமட�ய�ா) அது 

கடுகின் விததளவு இருநது  அது ஒரு ொட்றககுளயள ய�ா வானஙகளிய்ா 

அல்து பூமியிய்ா  இருநதா லும் அதடனயும் அல்ாஹ் பகாணடு 

வருவான் நிச்ச�மாக அல்ாஹ் நுட்ெமானவன் நன்கறிநதவன்

இமாம் இப்னு கஸீர் (ரஹ்) கூறுகி்றார்கள.

அனி�ா�ம் அல்து ொவம் கடுகின் விததளவு இருநதாலும், அதடன 

நாடள மறுடம நாளில நீதமான (மீஸான்) தராட்ச நிறுததும் யொது 

அல்ாஹ் பகாணடு வநது, அதறகாகக கூலி வழஙகுவான்.   அது நன்டம 

�ாக இருநதால நன்டம�ாகவும் தீடம�ாக இருநதால தீடம�ாகவும் 

இருககும்.

)ې ې ې( 

5. என் அருடம மகயன பதாழுடகட� நிட் நாட்டு வா�ாக.

பதாழுடகயின் கைடமகடள உளளச்சததுைன் நிட்ற யவறறுவா�ாக

)ې ى ى ائ ائ( 

6. நன்டமட� ஏவி தீடமட� விட்டும் தடுப்ொ�ாக.

கடுடமயின்றி நளினமாக பமன்டம�ாக நைநது பகாளவா�ாக

)ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( 

7. (அப்யொது) உனககு ஏறெடுெவறறின் (பதாலட்களின்) மீது 

பொறுடம�ாக இருப்ொ�ாக.

நன்டமட� ஏவி தீடமட� தடுககின்்றவர் பதாலட்கடள 

்சநதிககயவணடி வரும்.  அப்யொது பொறுடமட� டக�ாளுமாறு 

அவருககு ஏவயவணடும்.

மனிதர்களுைன் இரணைரக க்நது (நன்டம ட� ஏவி தீடமட� 

தடுககின்்ற யொது) பொறுடம காககும்  முஃமின், மனிதர்களுைன் 

இரணைரக க்ககாது (நன்டமட� ஏவி தீடமட� தடுககாத) முஃமிடன 

விை சி்றநதவர்   என நபி (ஸல) அவர்கள கூறினார்கள.( நூல: திர்மிதீ 2507, 

இப்னு மாஜாஃ 4032)
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)ېئ ېئ ىئ ىئ( 

8. பெருடமக பகாணடு உன் முகதடத மனிதர் கடள விட்டும் திருப்பி 
விைாயத.

இமாம் இப்னு கஸீர் (ரஹ்) கூறுகி்றார்கள.

மனிதர்களுைன் நீ உடர�ாடும் யொதும் அவர்கள உன்னுைன் 
உடர�ாடும் யொதும் அவர்கடள இழிவாக கருதி பு்றககணிதது விைாயத. 
யமலும் பெருடம�டிககாயத, மா்றாக உன்னுைன் இருப்ெவர்களிைம் 
நளினமாகவும்  சிரிதத முகததுைனும் நைநது பகாள 

உன் ்சயகாதரடன ொர்தது புன்னடக பூப்ெதும் தர்மமாகும் என நபி (ஸல) 
அவர்கள கூறினார் கள. (நூல: திர்மதி 1956)

)ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب( 

9. பூமியில கர்வததுைன் நைககாயத. நிச்ச�மாக அல்ாஹ் ஆணவம் 
பகாணை எநதப் பெருடமக காரடனயும் யநசிகக மாட்ைான். 

பெருடமயுைன் அகஙகாரததுைன் வம்புததனத துைன் நைககாயத 
அவ்வாறு ப்சயதால  அல்ாஹ் உன்மீது யகாெம் பகாளவான். அதனால 
தான் தற பெருடமககாரடன யநசிப் ெதிலட் என கூறுகி்றான்.

)ىب يب جت ( 

10. உனது நைதடதயில நடுததரதடத கடைப்பிடிப்ொ�ாக

நடுததரமாக நை.  மிகபமதுவாகயவா அதியவகமாகயவா நைககாயத.  
மா்றாக அவ்விரணடுககும் இடைப் ெட்ைதாக  நை.

)حت خت مت( 

11. உன் ்சப்ததடத தாழ்ததிக பகாளவா�ாக.

யெசசில எலட் மீ்றாயத. ெ�னில்ாத விஷ�ததில  உன் ்சப்ததடத 
உ�ர்ததாயத.  

காரணம் நிச்ச�மாக ்சப்தஙகளிய் மிக பவறுககத தககது கழுடதயின் 
்சப்தமாகும் என அல்ாஹ் கூறுகி்றான்:

இமாம் முஜாஹித (ரஹ்) கூறுகி்றார்கள

்சப்தஙகளிய் மிகவும் யமா்சமான ்சப்தம் கழுடதயின் ்சப்தமாகும். 
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அதாவது �ார் ்சப்ததடத உ�ர்ததுகி்றாயரா  அவர் அச்சப்தததில கழுடதககு 
ஒப்ொகுகி்றார். அததுைன் அல்ாஹ்வின் யகாெததிறகும் ஆளாகுகி்றார். 
கழுடதயின் ்சப்தததிறகு ஒப்பிட்டு ப்சால் ெட்டிருப்ெதாவது அதடன 
ப்சய�க கூைாது (ஹராம்) என்ெடத குறிப்பிடுவதறகாகும்.

யமலும் யமா்சமான இழிவான ப்ச�ட் நபி �வர்களும் கணடிககி்றார்கள.

ِذي َيُعوُد ِفي  ْوِء، الَّ َعِن ابِْن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنُْهَما، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: »َلْيَس َلَنا َمَثُل السَّ
ِهَبِتِه َكالَكْلِب َيْرِجُع ِفي َقْيِئِه«.

தன் அன்ெளிப்டெத திரும்ெப் பெறறுக பகாளெவன் தன் வாநதிட�த 
தாயன திரும்ெத தின்கி்ற நாட�ப் யொன்்றவன் ஆவான். (இது யொன்்ற) 
இழிகுணம் நமககு முட்ற�ல். என இட்றததூதர் (ஸல) அவர்கள 
கூறினார்கள.   அறிவிப்ெவர்: இப்னு அப்ொஸ(ரலி) (நூல: புகாரி 2622)

َه  َيَكِة َفاْسأَُلوا اللَّ َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعنُْه، أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َقاَل: »ِإَذا َسِمْعُتْم ِصَياَح الدِّ
ُه َرأَى َشْيَطاًنا«. ْيَطاِن، َفِإنَّ ِه ِمَن الشَّ ُذوا ِباللَّ َها َرأَْت َمَلًكا، َوِإَذا َسِمْعُتْم َنِهيَق احِلَماِر َفَتَعوَّ ِمْن َفْضِلِه، َفِإنَّ

நீஙகள ய்சவல கூவும் ்சப்ததடத ப்சவியுற்றால அல்ாஹ்விைம் அவனது 
அருடள யகளுஙகள. காரணம் அது வானவடர கணடு விட்ைது. கழுடத 
கததுவடதச ப்சவியுற்றால டஷததா னிைமிருநது அல்ாஹ்விைம் ொது 
காவல யதடுஙகள. காரணம் அது டஷததாடன கணடு விட்ைது என நபி 
(ஸல) அவர்கள கூறுகி ்றார்கள (நூல: புகாரி 3303 முஸலிம் 2729) 

 இநத வசனங்கள தரும் வழி்கமாடடல்்கள.

1. இநத உ்கிறகும் மறுடமககும் ெ்ன் தரும் அறிவுடரகடள 
பிளடளககு கூறுவது மார்கக மாககப்ெட்டுளளது.

2. உெயதசிககும் யொது தவ்ஹீடத பகாணடு யொதடனட� ஆரம்பிகக 
யவணடும். இடண டவப்ெடத கணடிகக யவணடும். காரணம் அது 
மிகப் பெரும் அனி�ா�ம், நறகருமஙகடள அழிதது விைககூடி�து.

3. அல்ாஹ்வுககும் பெறய்றாருககும் நன்றி    ப்சலுததுவது கைடம. 
பெறய்றாருைன் ய்சர்நது நைப்ெதும் நன்டமகள ப்சயவதும் கைடம.

4. அல்ாஹ்வுககு மாறுப்சய�ாத விை�ஙகளில பெறய்றாருககு 
வழிெடுவது கைடம. 

அல்ாஹ்வுககு மாறு ப்சயயும் விை�ததில எவருககும் 
கட்டுப்ெைாயத. கட்டுப்ெடுதல என்ெது நல் விை�ததில தான் 
உளளது என நபி (ஸல) அவர்கள கூறினார்கள. (நூல: புகாரி 7257 
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முஸலிம் 1840)

5. ஏகததுவவாதிகளான முஃமின்களின் ொடதட� பின்ெறறுவது 
கைடம. பிதஆ வாதிகளின் (மார்ககததில புது வழிகடள 
புகுததுெவர்களின்) வழிட� பின்ெறறுவது ஹராமாகும்.

6. இரகசி�மாகவும் ெரகசி�மாகவும் அல்ாஹ்வின் கணகானிப்பு 
இருநது பகாணடிருககி்றது. நன்டமய�ா தீடமய�ா அது சிறிதாகயவா 
பெரிதாகயவா இருநதாலும் அறெமாகக கருத்ாகாது.

7. பதாழுடகட� அதன் உரி� கைடமகளுை ன் அடமதி�ாக 
நிட்றயவறறுவது அவசி�ம்.

8. தஙகளுடை� ்சகதிகயகறெ மிக நளினமாக நன்டமட� ஏவி தீடமட� 
தடுப்ெது கைடம.

உஙகளில ஒருவர் தீடமட� (மார்ககததிறகு முரணான ஒரு ப்ச�ட்)க 
கணைால அதடனத தனது    டக�ால தடுககட்டும், முடி�ாது விட்ைால 
தனது நாவினால தடுககட்டும். முடி�ாது விட்ைால தனது உளளததால 
(அடத) பவறுதது ஒதுககட்டும். இது ஈமானின் கடைசி நிட்�ாகும் 
என நபி (ஸல) அவர்கள கூறினார்கள.( நூல: முஸலிம் 49)

10. நைககும் யொது பெருடம�டிப்ெது ஹராமாகும்

11. நைதடதயில நடுநி்டமட� கடைபிடிகக யவணடும். யவகமாகவுமின்றி 
பமதுவாகவு மின்றி நைகக யவணடும்.

12. தஙகளுடை� யதடவகளுககும் அதிகமாக ்சப்தஙகடள உ�ர்ததுவது 
கூைாது. ஏபனனில அது கழுடதயின் ெழககமாகும்.
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பிளல்ள்களுக்கமான நபி்க்ளமாரின் 
அறிவுலை்கள

இப்னு அப்ொஸ (ரலி) அவர்கள அறிவிககி்றார்கள.

ஒரு நாள நான் நபி (ஸல) அவர்களுைன்  வாகனததில பின்னால இருநயதன். 
அப்யொது பின்வருமாறு என்னிைம் கூறினார்கள.

َه َيْحَفْظَك«. ُمَك َكِلَماٍت، اْحَفِظ اللَّ ي ُأَعلِّ »َيا ُغاَلُم ِإنِّ

மகயன ! உனககு சி் வார்தடதகடள கறறுத தருகிய்றன்.

1. நீ அல்ாஹ்டவ மனதில பகாள அல்ாஹ் உன்டன காப்ொறறுவான்.

அல்ாஹ்வின் கட்ைடளகடள எடுதது நை. அவன் தடுததடவகடள தவிர்நது 
பகாள. இம்டமயிலும் மறுடமயிலும் உன்டன அவன் ொதுகாப்ொன்.

َه َتِجْدُه ُتَجاَهَك«. »اْحَفِظ اللَّ

2. அல்ாஹ்டவ மனதில பகாள. அவடன உனககு முன்னால காணொய.

அல்ாஹ்வின் எலட்கடள  மனதில பகாணடு அவனது  உரிடமகடள  
யெணிக பகாள. உனககு ஈயைற்றதடதயும் உதவிட� யும் தருெவனாக 
அல்ாஹ்டவ காணொய.

ِه«. َه، َوِإَذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن ِباللَّ »ِإَذا َسأَْلَت َفاْسأَِل اللَّ

3. நீ யகட்ைால அல்ாஹ்விைம் யகள. உதவி யதடினால அல்ாஹ்விைம் 
உதவி யதடு.

ஈரு்க விை�ஙகளில உதவி யதடுவதாக இருநதால அல்ாஹ்விைம் 
உதவி யதடு. குறிப்ொக யநாட� சுகப்ெடுததல,  உணவு யகட்ைல 
யொன்்ற அல்ாஹ்டவத தவிர எவரும் ்சகதி பெ்றாத காரி�ஙகளில 
அல்ாஹ்விைம் உதவி யதடு. இது அல்ாஹ்வுகயக உரி� வியஷை 
காரி�ஙகளாகும்.

ُه َلَك، َوَلْو اْجَتَمُعوا  َة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى أَْن َيْنَفُعوَك ِبَشْيٍء َلْم َيْنَفُعوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اللَّ »َواْعَلْم أَنَّ اأُلمَّ
ُه َعَلْيَك«. وَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اللَّ وَك ِبَشْيٍء َلْم َيُضرُّ َعَلى أَْن َيُضرُّ

4. உனககு ஒரு நன்டமட� ப்சய�யவணடும் என்று ்சமூகம் ஒன்று 
ய்சர்நதாலும் அல்ாஹ் உனககு விதிததடத தவிர எநத நன்டமட�யும் 
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அவர்களால உனககு ப்சய� முடி�ாது. உனககு ஒரு தீடமட�  ப்சய� 
யவணடும் என்று ்சமூகம் ஒன்று ய்சர்நதாலும் அல்ாஹ் உனககு விதிததடத 
தவிர எநத தீடமட�யும்  அவர்களால உனககு ப்சய� முடி�ாது.

நன்டம, தீடம அல்ாஹ் விதிதத ெடி நைககும் என்று விதிட� நம்பிகடக 
பகாளள யவணடும்.

ُحُف«. ْت الصُّ »ُرِفَعِت اأَلْقاَلُم َوَجفَّ

5. எழுது யகாலகள உ�ர்ததப்ெட்டு ஏடுகள மூைப்ெட்டு விட்ைன. (நூல: 
திர்மிதி 2516)

எககாரி�தடதயும் அல்ாஹ்வின் மீது பொறுப்புச ்சாட்ை யவணடும்.

(ெளளிககு ஒட்ைகததுைன் வநத உரிடம�ாள ரிைம்) நீ ஒட்ைகதடத 
கட்டி விட்டு அல்ாஹ் வின் மீது பொறுப்புச ்சாட்டு என நபி(ஸல) 
அவர்கள கூறினார்கள.(நூல: திர்மிதி 2517, இநநபிபமாழியின் தரம் ெறறி 
அ்றஞர்களியைய� கருததுயவறுொடுகள உளளன)

6.  நீ ப்சழிப்ொன நிட்யில இருககும் யொது   அல்ாஹ்டவ நிடனவில 
பகாள, நீ கஷைததில இருககும் யொது அல்ாஹ் உன்டன நிடனவில 
பகாளவான்.

ப்சழிப்ொக இருககும் கா்ததில அல்ாஹ் வினதும்  மககளினதும் 
உரிடமகடள நிட்ற யவறறு. நீ கஷைம் ெடும் யவடளயில அல்ாஹ் 
உன்டன காப்ொறறுவான்.

7. உன்டன விட்டும் தவறிப் யொன எநத பவான்றும் உனககு 
கிடைககவிருநததல், உன்டன வநதடைநத  எநதபவான்றும் உன்டன 
விட்டும் தவறிப் யொகவிருநது அல் என்ெடத அறிநது பகாள.

அல்ாஹ் உனககு ஒன்ட்ற தடுதது விட்ைால அது உன்டன வநது ய்சராது. 
அல்ாஹ் உனககு ஒன்ட்ற வழஙகி விட்ைால அதடன எவரும் தடுகக 
முடி�ாது.

8. பொறுடமயுைன் தான் உதவி இருககி்றது என்ெடத அறிநது பகாள.

ஆதமாவுககும் எதிரிககும் எதிரான உதவி பொறுடமட� டக�ாளும் 
யொது கிடைககக கூடி�தாக இருககும்.

9. ய்சாதடனயுைன் தான் அதறகான நிவாரணமும் உளளது.

ஒரு முஃமினுககு ஏறெடும் ய்சாதடனககுப் பின் நிச்ச�ம் அதிலிருநது 
விடிவும் கிடைககும்.



19

பிளடள வளர்ப்பும் பெறய்றாரின், பிளடளகளின் கைடமகளும்

10. நிச்ச�மாக துன்ெததுைன் தான் இன்ெம் இருககின்்றது.

ஒரு முஸலிமுககு வரும் துன்ெததிறகுப் பின் ெ் இன்ெஙகள வநது ய்சரும்.

 இநத ஹதீஸ் தரும் படிப்பிலன்கள.

1. நபி (ஸல) அவர்கள குழநடதகள மீது யந்சம் பகாணடுளளார்கள. 
நபி(ஸல) அவர்களுைன்  வாகனததில பின்னால அமர்நது இருநத 
இப்னு அப்ொஸ (ரலி)  அவர்கடள விழிதது மகயன கவனமாக நைநது 
பகாள என்று நபி�வர்கள யெசியிருககி்றார்கள.  

2. அல்ாஹ்வுககு வழிெட்டு நைககுமாறும்  ொவஙகடள விட்டும் தூரமாகி  
ப்சலலுமாறும் பிளடளகளுககும் ஏவ யவணடும். இநத உ்கததி லும் 
மறுடமயிலும் அது அவர்களுககு சுபீட்்சதடத பகாணடு வரும்.

3. ஒரு முஃமின் யதக ஆயராககி�ததுைனும் ப்சலவ ப்சழிப்புைனும் 
இருககும் யொது அல்ாஹ்வினதும் மககளினதும் உரிடமகடள 
நிட்றயவற்ற யவணடும். கஷைததுைன் இருககும் யொது அல்ாஹ் 
அம்முஃமிடன காப் ொறறுவான்.

4. அல்ாஹ்விைம் யகட்ைல, மறறும் உதவி யதைல ெறறி� தவ்ஹீததின் 
யகாட்ொடு ெறறி பிளடளகளின் உளளஙகளில விடதகக யவணடும். 
அது பெறய்றாரினதும் ெராமரிப் ொளர்களினதும் கைடம�ாகும்.

5. நன்டம தீடம க்ாகதரின் (விதியின்) மூ்ம் நடைப் பெறும் என்்ற 
நம்பிகடகட� பிளடள களிைம் ஏறெடுதத யவணடும். இது ஈமானின் 
கைடமகளில ஒன்்றாகும்.

6. எதிர்கா் வாழ்டவ வீரததுைனும் எதிர் ொர்ப்புைனும் 
(நம்பிகடகயுைனும்) பகாணடு ப்சல் நல் சிநதடனயுைன் 
பிளடளகடள வளர்கக யவணடும். அப்யொது தான் ்சமூகததிறகு ெ்ன் 
தரும் ஒரு மனிதனாவது உருவாகுவான்.

பொறுடமயுைன் தான் அல்ாஹ்வின் பவறறி இருககின்்றது.  
துன்ெததுைன் தான் இன்ெம் இருககி்றது. கஷைததுைன் தான் இ்கு 
இருககின்்றது என்ெது நபி பமாழி�ாகும்.

 இஸ்ைமாத்தின் ்கடல்்கள.

இஸ்ாம் ஐநது தூணகள மீது நிறுவப் ெட்டுளளது, என நபி (ஸல) 
அவர்கள கூறினார்கள.
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1. வணஙகுவதறகு தகுதி�ானவன் அல்ாஹ்டவத தவிர யவறு கைவுள 
இலட். முஹம்மத நபி (ஸல) அவர்கள அல்ாஹ்வின்  தூதராவார் 
என்று உறுதி�ாக ஏறறுகபகாளவது.

அதாவது உணடம�ாகயவ வணஙகி வழிப் ெடுவதறகு தகுதி�ானவன்  
அல்ாஹ்டவத தவிர �ாருமிலட். அல்ாஹ்வுடை� மார்கக 
விவகாரததில முஹம்மத (ஸல) அவர்களுககு கட்டுப்ெட்டு 
வழிெடுவது அவசி�மாகும்.

2. பதாழுடகட� நிட் நாட்டுதல.

பதாழுடககளின் கைடமகடள யெணி உளளச்சததுைன் 
நிட்றயவறறுவதாகும்.

3. ஸகாத பகாடுததல

ஒரு முஸலிம் 85 கிராம் பெறுமதி�ான தஙகதடத ஒரு வருைததிறகு 
ப்சாநதப் ெடுததிக பகாணைால அல்து அதறகு ஈைாக ெணதடத 
பெறறுக பகாணைால வருை முடிவில 2-1/2%  ஸகாத பகாடுகக 
யவணடும். இது அல்ாத ஏடன� பொருட்களுககும் அதறகு 
நிர்ணயிககப் ெட்ை விகிதததிறகு ஏறெ வழஙக யவணடும்.

4. ஹஜ் ப்சயதல

புனித மககாவிறகு ஹஜ்ஜுககாக யொய வருவதறகு ்சததியுளளவர் மீது 
கைடம�ாகும்.

5. ரமழான் மாதததில யநான்பு யநாற்றல

யநான்பின் யொது உணவு, ொனம் ஆகி�வறறிலிருநது தவிர்நது 
இருப்ெதுைன் ெஜ்ரிலிருநது மஃரிப் யநரம் வடர யநான்டெ முறிககும் 
காரி�ஙகளிலிருநது தவிர்நது இருததல யவணடும். (நூல: புகாரி  8, 
முஸலிம் 16)

 ஈ்மானின் ்கடல்்கள

1. அல்ாஹ்டவ நம்புவது

வணகக வழிொடுகளிலும் உ�ர் ெணபு களிலும் அல்ாஹ்டவ 
ஒருடமப்ெடுததி அல்ாஹ் ஒருவன் இருககி்றான் என நம்புவதாகும்.

2. அவனது ம்ககுகடள நம்புவது

அல்ாஹ்வின் கட்ைடளகடள நிட்ற யவறறுவதறகாக ம்ககுகள 
ஒளியினால ெடைககப் ெட்ைவர்கள என நம்புவதாகும்
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3. அவனது யவதஙகடள நம்புவது.

தவ்்றாத, இன்ஜீல, ஸபூர் மறறும் குர்ஆன் ஆகி� யவதஙகடள நம்புவது. 
இதில இறுதி�ாக அருளப்ெட்ை குர்ஆன் சி்றநத வழிகாட்ை்ாகும்

4. அவனது தூதர்கடள நம்புவது.

இட்றததூதர்களில முத்ாமவர் நூஹ் (அட்) அவர்கள இறுதி�ானர் 
முஹம்மத (ஸல) அவர்கள.

5. மறுடம நாடள நம்புவது

மனிதர்களின் ப்ச�லகள வி்சாரடண ப்சய�ப்ெட்டு, கூலி வழஙகப் ெடும் 
நாள மறுடம நாளாகும்

6. நன்டம, தீடம அல்ாஹ் விதிதத ெடி நடைப் பெறும் என்று நம்புவது.

நன்டம, தீடம அல்ாஹ் விதிதத ெடி நடை பெறும் என்று திருப்திக 
பகாளவது. ஏபனனில இது அல்ாஹ்வின் ஏறொட்டின் பிரகாரம் 
நிகழ்வதாகும்.(நூல:முஸலிம் 8)

 அல்ைமாஹ் அரஷின் ம்ைமால் இருககிறமான்.

அல்ாஹ் அர்ஷின் யம்ால இருககி்றான் என்ெடத அலகுர்ஆனும் 
ஆதாரப் பூர்வமான ஹதீஸகளும் பதளிவான ெகுததறிவும் இ�றடகத 
தன்டமயும் நிரூபிககின்்றது.

1. அல்ாஹ் கூறுகி்றான்: 

)ڈ ژ ژ ڑ( 

அர்ரஹ்மான் அர்ஷின் யம்ால இருககி்றான். (20:5)

அதாவது அர்ஷுககு யம்ால அல்ாஹ் உ�ர்நது விட்ைான் என்று 
புகாரியில வரககூடி� ப்சயதியும் பதரிவிககின்்றது. இககருதடதப் ெ் 
தாபிஈன்களும் அறிவிததுளளனர்.

2. நபி (ஸல) அவர்கள தனது இறுதி ஹஜ்ஜின்யொது அரொத தினததில 
யெருடர நிகழ்ததி விட்டு ‹நான் உஙகளுககு எததிடவதது விட்யைனா?» 
என்று யகட்ைார்கள. அப்யொது நபிதயதாழர்கள ஆம் என்்றதும், நபி (ஸல) 
அவர்கள வானின் ெககம் தனது விரட் உ�ர்ததி விட்டு மககளின் ெககம் 
சுட்டிக காட்டி ‹இட்றவா, நீய� ்சாட்சி�ாக இரு» என்று கூறினார்கள.  
(நூல: முஸலிம் 1218) 
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3. பதாழுகின்்றவர் சுஜூதில இருநத வாறு  தூயடம�ான என இரட்்சகன் 
உ�ர்நது விட்ைான் என்று கூறுகி்றார்.

பிரார்ததிககும் யொதும் வானதடத யநாககி டககடள உயிர்ததுகி்றார்.

4. குழநடதகளிைம் அல்ாஹ் எஙயக இருககின்்றான் என்று யகட்ைால 
இ�றடக �ாகயவ அககுழநடதகள அல்ாஹ் வானத தில இருககின்்றான் 
என்ய்ற ெதில ப்சாலலும்.

5. அல்ாஹ் கூறுகி்றான்: 

)ڄ ڄ ڄ ڄ( 

அல்ாஹ் வானஙகளில இருககி்றான்.(6:2)

இமாம் இப்னு கஸீர் (ரஹ்) விளககம் கூறும் யொது, வழி பகட்ை பிரிவான 
ஜஹ்மி�ாககள கூறுவது யொல அல்ாஹ் எஙகும் இருககி்றான் 
என்று நாஙகள கூ்ற மாட்யைாம் என முெஸஸிரீன்கள (அலகுர்ஆன் 
விரிவுடர�ாளர்கள) முடிவு ப்சயதுளளனர். வழி யகைர்கள  கூறுவடத 
விட்டும் அல்ாஹ் உ�ர்நது விட்ைான். 

அல்ாஹ் வானஙகளில இருககி்றான் என்ெதன் அர்ததம் �ாபதனில 
அல்ாஹ் வானததின் யம்ால இருககி்றான் என்ெதாகும். அவன் அர்ஷுககு 
யம்ால இருநது பகாணடு, நாஙகள ப்சாலவடத அவன் ப்சவிய�றகி்றான், 
எஙகடள ொர்ககி்றான். 

 பயன் தரும் சுலவயமான சம்பவம்.

என்னிைம் ஓர் அடிடமப் பெண இருநதாள. அவள என் ஆட்டு மநடதட� 
(மதீனாவிறகு அருகிலுளள) உஹுத மட் மறறும் (அடத ப�ாட்டி 
அடமநதுளள) ஜவ்வானிய�ாப் ெகுதியில யமயதது வநதாள. ஒரு நாள 
நான் ப்சன்று ொர்தத யொது ஓநாய ஒன்று அவளிைமிருநத ஆடுகளில 
ஒன்ட்றக பகாணடு ப்சன்று விட்ைது. (்சரா்சரி) மனிதன் யகாெப்ெடுவடதப் 
யொன்று நானும் யகாெப் ெட்யைன். அவடள நான் அட்றநது விட்யைன். 
நான் அல்ாஹ்வின் தூதர் (ஸல) அவர்களிைம் ப்சன்்றயொது 
அது குறிதது அவர்கள என்டனக கடுடம�ாகக கணடிததார்கள. 
நான், «அல்ாஹ்வின் தூதயர! நான் அவடள விடுதட் 
ப்சயதுவிைட்டுமா?” என்று யகட்யைன். அதறகு அவர்கள, “அநதப் 
பெணடண என்னிைம் அடழதது வாருஙகள!» என்று ப்சான்னார்கள. 
நான் அவடள அடழததுச ப்சன்்றயொது அவளிைம், “அல்ாஹ் எஙயக 
இருககின் ்றான்?” என்று நபி�வர்கள யகட்ைார்கள. அவள, “வானததில” 
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என்று ெதி்ளிததாள. அவர்கள, “நான் �ார்?” என்று யகட்ைார்கள. அவள, 
“நீஙகள அல்ாஹ்வின் தூதர்” என்்றாள.

“அவடள விடுதட் ப்சயது விடுஙகள! ஏபனனில, அவள 
இட்றநம்பிகடகயுடை� (முஃமினான) பெண ஆவாள» என என்னிைம் 
கூறினார்கள. அறிவிப்ெவர்: முஆவி�ா இப்னு ஹகம்(ரலி) (நூல: முஸலிம் 537)

 இநத  ஹதீஸ் தரும் படிப்பிலன்கள.

1. எநதபவாரு பிரசசிடனயின் யொதும் அது சிறி�தாகயவா, பெரி�தாகயவா 
இருநதாலும் அதறகான அல்ாஹ்வின் தீர்டவ பெறறுக பகாளள 
்சஹாொககள நபி (ஸல) அவர்களிைம் வநதுளளார்கள.

2. அல்ாஹ்வின் ொலும் அவனது தூதரின் ொலும் தீர்ப்புககாகச ப்சலலுதல 
யவணடும். பின்வரும் இட்றவ்சனம் இதடனக கட்ைா�ப்ெடுததுகின்்றது.

)ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ەئ وئ( 

நபிய� உமது இரட்்சகன் மீது ்சததி�மாக அவர்கள தமககிடையில 
ஏறெட்ை ்சர்சட்ச யில உம்டம நீதிெதி�ாககி பின்னர் நீர் வழஙகும் 
தீர்ப்டெ தம் மனஙகளில எததடக� அதிருப்தியும் பகாளளாது ஏறறு 
அதறகு முறறிலும் கட்டுப்ெடும் வடர நம்பிகடக பகாணைவர்களாக 
மாட்ைார்கள. (4:65)

3.அடிடமப் பெணடண அடிததடத நபி (ஸல) அவர்கள 
ஆட்ய்சபிககி்றார்கள

4. அடிடமகடள உரிடமயிடும் யொது முஃமினான அடிடமகடளததான் 
உரிடமயிை யவணடும். நபிகளார் (ஸல) அவர்கள அப்பெணணின் 
ஈமாடன ெரீட்சிததுப் ொர்தத யொது அவள முஃமின் என்று கணைதும்தான் 
விடுதட் ப்சய� ப்சாலகி்றார்கள.

5. ஏகததுவதடதப் ெறறி யகளவி யகட்ெது மார்ககமாகும். அல்ாஹ் 
அர்ஷூககு யம்ால உளளான். அதடன அறிநது பகாளவது கைடம�ாகும்.

6. அல்ாஹ் எஙயக இருககி்றான் என்று யகளவி யகட்ெதும் மார்ககமாகும். 
நபி (ஸல) அவர்கள அவ்வாறு யகளவி யகட்டுளளார்கள.

7. அல்ாஹ் வானததிறகு யம்ால உளளான் என்று ெதில அளிப்ெதும் 
மார்ககமாகும். நபி (ஸல) அவர்கள அப்பெணணின் ெதிட் உறுதிப் 
ெடுததினார்கள. இது குர்ஆனுைன் ஒததுப் யொகும் ெதி்ாகும். அல்ாஹ் 
கூறுகி்றான்.
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)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( 

வானததிலுளளவன் உஙகடள பூமிககுள உளவாஙகி விை மாட்ைான் 
என்று நீஙகள அச்சமறறிருககின்றீர்களா (67:16)

இப்னு அப்ொஸ (ரலி) கூறும் யொது அல்ாஹ் வானததில இருககி்றான் 
என்ெது வானததிறகு யம்ால இருககி்றான் என்்ற அர்ததமாகும்  
என்கி்றார்கள 

8. நபி (ஸல) அவர்களது நபிதது வதடதயும் ஏறறுக பகாளவதன் மூ்ம் 
தான் ஈமான் ப்சலலுெடி�ாகும்.

9. அல்ாஹ் வானததிறகு யம்ால இருககி்றான் என்று நம்புவது ஈமான் 
ப்சலலுெடி�ாவதறகான ஆதாரமாகும். இவ்வாறு ஈமான் பகாளவது 
ஒவ்பவாரு முஃமினின் கைடம�ாகும்.

10. அல்ாஹ் எல்ா இைஙகளில உளளான் என்்ற தவ்றான வாதததிறகு 
மறுப்பு பதரிவிககப்ெடுகி்றது. அல்ாஹ் அவனது அறிவின் மூ்ம் 
எம்முைன் இருககி்றான் என்ெயத உணடம�ாகும்.

11. அடிடம பெண பிளடளயிைம் அல்ாஹ் எஙயக இருககி்றான் என்று 
ெரீட்சிப்ெதறகாக யகளவி யகட்ைதன் மூ்ம் நபி�வர்களுககு மட்றவான 
அறிவு இலட் என்ெதறகு இது ஆதாரமாகும்.

நபி�வர்களுககு மட்றவான அறிவு உணடு எனக கூறும் சூபி�ாககளுககு 
இது மறுப்ொக அடமநதுளளது. அதனால தான் அல்ாஹ் மககளிைததில 
பின்வருமாறு கூறும்ெடி நபிககுக கூறுகின்்றான் :

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ( 

அல்ாஹ் நாடினால தவிர எனகயக நன்டம ப்சய�யவா, தீடம ப்சய�யவா 
நான் அதிகாரம் பெறறிருககவிலட். நான் மட்றவானடத அறிநது 
பகாளெவனாக இருநதிருநதால நன்டமகடள அதிகததிருப்யென். எநதத 
தீஙகும் எனககு ஏறெட்டிருககாது. நம்பிகடக பகாளளும் ்சமுதா�ததிறகு 
நான் எச்சரிப்ெவனாகவும், நறப்சயதி கூறுெவனாகவுயம இருககிய்றன்›› 
என்று (முஹம்மயத!) கூறுவீராக! (7 : 188).
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பபறமறமாருககும் பிளல்ள்களுககும் 
நபி்க்ளமாரின் அறிவுலை்கள

ُكْم َمْسُئوٌل َعْن  ُكْم َراٍع، َوُكلُّ 1. أَنَّ َعبَْداللَِّه بَْن ُعَمَر، يَُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل: »ُكلُّ
َبْيِت  َراِعَيٌة ِفي  َواملَْرأَُة  ِتِه،  َرِعيَّ َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن  أَْهِلِه  َراٍع ِفي  ُجُل  َوالرَّ ِتِه،  َرِعيَّ َوَمْسُئوٌل َعْن  َراٍع  ِتِه، اإِلَماُم  َرِعيَّ
َقاَل:  َقْد  أَْن  َوَحِسبُْت  َقاَل:  ِتِه«  َرِعيَّ َعْن  َوَمْسُئوٌل  ِدِه  َسيِّ َماِل  ِفي  َراٍع  َواخَلاِدُم  ِتَها،  َرِعيَّ َعْن  َوَمْسُئوَلٌة  َزْوِجَها 

ِتِه«. ُكْم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ ِتِه، َوُكلُّ ُجُل َراٍع ِفي َماِل أَِبيِه َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ »َوالرَّ

1. «உஙகளில ஒவ்பவாருவரும் பொறுப்ொளர்கள. தம் பொறுப்பின் கீழ் 
உளளவர்கள ெறறி ஒவ்பவாருவரும் வி்சாரிககப்ெடுவீர்கள. தட்வர் 
பொறுப்ொளி�ாவார். அவர் தம் குடிமககள ெறறி வி்சாரிககப் ெடுவார்கள. 
ஓர் ஆண மகன் தன் குடும்ெததுககுப் பொறுப்ொளி�ாவான். தன் 
பொறுப்பிலுளளவர்கள ெறறி அவனும் யகட்கப் ெடுவான். ஒரு பெண, 
கணவனின் வீட்டுககுப் பொறுப்ொளி�ாவாள. அவள தன்னுடை� 
பொறுப்பிலுளளவர்கள ெறறி வி்சாரிககப் ெடுவாள. ஓர் ஊழி�ன் 
தன் முத்ாளியின் ப்சலவததுககுப் பொறுப்ொளி�ாவான். அவன் 
தன்னுடை� பொறுப்பு ெறறி வி்சாரிககப் ெடுவான். என நபி(ஸல) 
அவர்கள கூறினார்கள. 

அறிவிப்ெவர்: அப்துல்ாஹ் இப்னு அம்ரு (ரலி), அறிவிப்ொளர் கூறுகின்்றார்: 
ஓர் ஆண தனது தநடதயின் ப்சலவததுககுப் பொறுப்ொளி�ாவான். 
அவன் தன்னுடை� பொறுப்பு ெறறி வி்சாரிககப் ெடுவான். உஙகளில 
ஒவ்பவாருவரும் பொறுப்ொளர்கள. தம் பொறுப்பின் கீழ் உளளவர்கள 
ெறறி ஒவ்பவாருவரும் வி்சாரிககப்ெடுவீர்கள என்றும் நபி�வர்கள 
கூறி�தாக நிடனககிய்றன்.

நூல: புகாரி 893 முஸலிம் 1829.

ا  ِه ِنّدً نِْب أَْعَظُم ِعنَْد اللَِّه؟ َقاَل: »أَْن َتْجَعَل ِللَّ 2. َعْن َعبِْداللَِّه َقاَل: َسَألُْت النَِّبيَّ َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: أَيُّ الذَّ
؟  ؟ َقاَل: »َوأَْن َتْقُتَل َوَلَدَك َتَخاُف أَْن َيْطَعَم َمَعَك«. ُقلُْت: ثُمَّ أَيُّ َوُهَو َخَلَقَك«. ُقلُْت: ِإنَّ َذِلَك لََعِظيٌم، ُقلُْت: ثُمَّ أَيُّ

َقاَل: »أَْن ُتَزاِنَي َحِليَلَة َجاِرَك«.

2. அல்ாஹ்வின் தூதயர மிகப் பெரி� ொவம் எது? என்று நான் 
யகட்யைன். அப்யொது நபி�வர்கள, அல்ாஹ் உன்டன ெடைத திருககும் 
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யொதுஅவனுககு ஒன்ட்ற நிகராககுவதாகும் என்்றார்கள. நிச்ச�மாக 
இது பெரி� ொவமாகும். பி்றகு எது என்று யகட்யைன். உன் குழநடத 
உன்னுைன் உணவு உணடு விடும் என்று நீ அஞ்சி அவடன நீ பகான்று 
விடுவதாகும் என்்றார்கள. பி்றகு எது என்று யகட்யைன். உன் அணடை 
வீட்டு பெணணுைன் நீ விெச்சாரம் புரிவதாகும் என கூறினார்கள

அறிவிப்ெவர்: இப்னு மஸஊத (ரலி) நூல: புகாரி 4477 முஸலிம் 86).

ُقوا اللَه، َواْعِدُلوا ِفي أَْواَلِدُكْم«. 3. َقاَل: »اتَّ

3. நீஙகள அல்ாஹ்டவ அஞ்சிக பகாளளுஙகள. உஙகள பிளடளகளிைததில 
நீதமாக நைநது பகாளளுஙகள என நபி (ஸல) அவர்கள கூறினார்கள. 

அறிவிப்ெவர்: நுஃமான் இப்னு ெஷீர்(ரலி) நூல : முஸலிம் 1623.

பிளடளகளிைததில ப்சலவஙகள அன்ெளிப் புககள உட்ெை ஏயதனும் 
ெஙகு டவககும் யொது நீதமாக ெஙகு டவகக யவணடும் என்ெடத இநத 
ஹதீஸ கூறுகின்்றது.

4. َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعنُْه، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: »ُكلُّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعَلى الِفْطَرِة، َفأََبَواُه 
َساِنِه، َكَمَثِل الَبِهيَمِة ُتْنَتُج الَبِهيَمَة َهْل َتَرى ِفيَها َجْدَعاَء«. َراِنِه، أَْو ُيَمجِّ َداِنِه، أَْو ُيَنصِّ ُيَهوِّ

4. வி்ஙகு எப்ெடி முழு வளர்சசி பெற்ற வி்ஙடகப் பெறப்றடுககி்றயதா 
அடதப் யொ், எல்ாக குழநடதகளுயம இ�றடக �ான (மார்ககத)
திய்ய� பி்றககின்்றன. வி்ஙகுகள அஙகககுட்றவுைன் பி்றப்ெடத 
நீஙகள ொர்ததிருககிறீர்களா? (முழுடம�ான வி்ஙடக ய்சதப்ெடுததுவது 
யொல) பெறய்றார்கள தாம் குழநடதகடள (இ�றடக�ான மார்ககதடத 
விட்டுத திருப்பி) யூதர்களாகயவா கிறிததவர் களாகயவா பநருப்பு 
வணஙகிகளாகயவா ஆககி விடுகின்்றனர்’ என்று இட்றத தூதர்(ஸல) 
அவர்கள கூறினார்கள என்று அபூ ஹுடரரா(ரலி) அறிவிததார். 

நூல : புஹாரி 1385, முஸலிம் 2658.

யநர்ததி�ாக ெடைககப்ெட்ை பின் ய்சததடத ஏறெடுததும் வி்ஙடகப் 
யொல இ�றடக மார்ககததில ெடைககப்ெட்ைதறகுப் பின் குழநடதட� 
பெறய்றார் யூதர்களாககி விடு கின்்றனர் என இமாம் இப்னு ஹஜர்(ரஹ்) 
கூறு கி்றார்கள.(நூல: ெதஹூல ொரி )

ُجِل َواِلَدْيِه«  5. َعْن َعبِْداللِه بِْن َعْمِرو بِْن الَْعاِص أَنَّ َرُسوَل اللِه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: »ِمَن اْلَكَباِئِر َشْتُم الرَّ
ُه«. ُه َفَيُسبُّ ُأمَّ ُجِل َفَيُسبُّ أََباُه، َوَيُسبُّ ُأمَّ ُجُل َواِلَديِْه؟ َقاَل: »َنَعْم َيُسبُّ أََبا الرَّ َقالُوا: يَا َرُسوَل اللِه، َوَهْل يَْشِتُم الرَّ
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5. ஒரு மனிதன் தன் பெறய்றாடர திட்டுவது பெரும் ொவஙகளிலுளளதாகம் 
என நபி (ஸல) அவர்கள கூறினார்கள. அப்யொது நபித யதாழர்கள 
அல்ாஹ்வின் தூதயர! மனிதன் தன் பெறய்றார்கடள திட்டுவானா என 
யகட்ைார்கள. ஆம்! இவன் இன்னுபமாருவரின் தநடதட� திட்டுவான் 
அவன் இவனின் தநடதட� திட்டுவான். இவன் இன்னுபமாருவரின் 
தாட� திட்டு வான், அவன் இவனின் தாட� திட்டுவான் என நபி(ஸல) 
அவர்கள கூறினார்கள. அறிவிப்ெவர்: அப்துல்ாஹ் இப்னு இம்ரு இப்னு 
ஆஸ(ரலி) நூல: புகாரி  5973,  முஸலிம் 90.

6. َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعنُْه َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإلَى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َفَقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه، َمْن 
َك« َقاَل: ثُمَّ  َك« َقاَل: ثُمَّ َمْن؟ َقاَل: »ُثمَّ ُأمُّ َك« َقاَل: ثُمَّ َمْن؟ َقاَل: »ُثمَّ ُأمُّ أََحقُّ النَّاِس ِبُحْسِن َصَحابَِتي؟ َقاَل: »ُأمُّ

َمْن؟ َقاَل: »ُثمَّ أَُبوَك«.

6. ஒரு மனிதர் அல்ாஹ்வின் தூதர் நபி(ஸல) அவர்களிைம் வநது 
அல்ாஹ்வின் தூதயர! நான் சி்றநத யதாழடம பகாளவதறகு மனிதர்களின் 
மிகவும் உரிடம ெடைததவர் �ார்? என்று யகட்ைார் அப்யொது நபி� 
வர்கள உனது தாய என்்றார்கள. பி்றகு �ார்? என்று யகட்ைார். உனது 
தாய என்று கூறினார்கள பி்றகு �ார்? என்று யகட்ைார். உனது தாய என்று 
கூறினார். பி்றகு �ார்? என்று யகட்ைார் உனது தநடத என நபி (ஸல) 
அவர்கள கூறினார்கள. அறிவிப்ெவர்: அபூஹூடரரா(ரலி) நூல: புகாரி 
5971, முஸலிம் 2548)
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பபறமறமாரினதும் ஆசிரியர்களினதும் 
பபமாறுப்புக்கள.

)ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( 

விசுவா்சம் பகாணைவர்கயள உஙகடளயும் உஙகள குடும்ெததினடரயும் 
நரக பநருப்பிலிருநது காததுக பகாளளுஙகள (66:6)

தாய, தகப்ென், ஆசிரி�ர் மறறும் ்சமூகம் இநத மககடள ெயிறறுவிப்ெதில  
அல்ாஹ் வின் முன்னிட்யில பொறுப்ொளர்களாக உளளனர். 
அவர்கள சி்றநத முட்றயில ெயிறறுவிததால இம்டமயிலும் மறுடம 
யிலும் அதிஷை்சாலிகளாக விளஙகுவார் கள. கவனயீனமாக இருநதால 
துரதிஷை ்சாலிகளக மாறுவார்கள. இதன் பொறுப்டெ இவர்கள சுமகக 
யவணடி வரும் இடதக குறிததுத தான் நபி (ஸல) கூறும் யொது உஙகளில 
ஒவ்பவாருவரும் பொறுப்ொளர் கள. தம் பொறுப்பின் கீழ் உளளவர்கள 
ெறறி ஒவ்பவாருவரும் வி்சாரிககப்ெடு வீர்கள. என்று கூறினார்கள. 

நூல: புகாரி 893 முஸலிம் 1829.

ஆசிரி�ர்கயள! அல்ாஹ்வின் தூதரின் நற ப்சயதிப�ான்ட்ற நீஙகள 
பெறறுக பகாளளஙகள. அதாவது உஙகள மூ்ம் ஒருவர் யநர்வழிட�ப் 
பெறறுக பகாணைால சிகப்பு ஒட்ைகதடத விை உஙகளுககு 
சி்றப்ெதனதாகும் என்று நபி(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள (நூல:புகாரி 3009, 
முஸலிம் 2406)

பெறய்றார்கயள! பின்வரும் ஹதீஸின் மூ்ம் உஙகளுககு கிடைககும் 
நன்ப்சயதிட� பெறறுக பகாளளுஙகள

ْنَساُن اْنَقَطَع َعْنه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثاَلَثٍة:  َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ، أَنَّ َرُسوَل اللِه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َقاَل: »ِإَذا َماَت اإْلِ
ِإالَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، أَْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، أَْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه«.

மனிதன் இ்றநதுவிட்ைால அவனுடை� மூன்று ப்ச�லகடளத தவிர மற்ற 
அடனததும் நின்றுவிடுகின்்றன; 

1. நிட்�ான தர்மம் 

2. ெ�ன்பெ்றப்ெடும் கலவி. 
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3. அவனுககாகப் பிரார்ததிககும் (அவனது ்சாலிஹான) நல் 
பிளடள. (இம்மூன்று ப்ச�லகள மூ்ம் நன்டமகள கிடைததுக 
பகாணடிருககின்்றன) என நபி(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள 
அறிவிப்ெவர் அபூ ஹுடரரா (ரலி) நூல: முஸலிம் 1631.

பொறுப்ொளயர! எல்ாவறறுககும் முன்னால முதலில உஙகடள 
சீர்திருததிக பகாளளுஙகள. குழநடதகளுககு முன்னால  நீஙகள 
ப்சய�ககூடி�டவ சி்றநததாக இருக கட்டும் நீஙகள விட்டு விைக 
கூடி�டவ யமா்சமானதாக இருககட்டும்

ஆசிரி�யர, ெராமரிப்ொளயர பெறய்றார் கயள உஙகள ெணொடுகடள 
குழநடத களுககு முன்னால  சி்றநததாககிக பகாளளுஙகள உஙகள 
(தர்பிய�ததும்) ெயிறறுவிப்பும் அவர்களுககு மிகச சி்றநததாக இருககும்

 ஆசிரியரினதும் பைமா்ரிப்பமா்ளரினதும் ்கடல்்கள

01. குழநடதககு ்ாஇ்ா இல்ல்ாஹூ முஹம்மதுர் ரசூலுல்ாஹ் 
என்று ப்சாலவதறகு கறறுக பகாடுஙகள. அது வளரும் யொது இக 
கலிமாவின் பொருடள விளஙகப் ெடுததுஙகள. அதாவது உணடம 
�ாகயவ வணஙகி வழிெடுவதறகு தகுதி �ானவன் அல்ாஹ்டவத தவிர 
�ாருமிலட் என்ெதாகும்.

02. பிளடளயின் உளளததில அல்ாஹ்வின் யந்சதடதயும் ஈமாடனயும் 
விடதயுஙகள. ஏபனனில நிச்ச�மாக அல்ாஹ் எஙகடள ெடைததான், 
உணவளிககின்்றான், ொதுகாக கின்்றான். அவன் தனிததவன், இடண 
துடண இல்ாதவன்.

03. அல்ாஹ்விைததில யகட்ெதறகும் அவனிைம் மட்டுயம உதவி 
யதடுவதறகும் பிளடளகடள ெயிறறுவியுஙகள. நபி(ஸல) அவர்கள 
தஙகளது ்சாச்சாவின் மகனுககு ப்சாலலி பகாடுககும் யொது, மகயன! நீ 
யகட்ைால அல்ாஹ்விைம் யகள. உதவி யதடினால அல்ாஹ்விைம் 
உதவி யதடு என்று ப்சாலலிக பகாடுததார்கள.

 தடுக்கப்படடலவ்களிலிருநது எசசரிகல்க பசயதல்

01. இட்ற நிராகரிப்பு, திட்டுதல, ்சபிததல, தீ� யெசசுககள யெசுதல 
ஆகி�வறறி லிருநது பிளடளகடள எச்சரிகக யவணடும்.

இட்ற நிராகரிப்பு என்ெது ஹராமாகும். (இம்டம மறுடமயில) 
நஷைமடைவதறகு காரணமாக அடமநது விடும். நரகததிலும்  நுடழ�ச  
ப்சயயும் என்ெடத நளினமாக புரி� டவகக யவணடும்.
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பிளடளகளுககு முன் எஙகளது யெசசுககடள யெண யவணடும், 
அவர்களுககு சி்றநத முன்னுதாரணமாக நாம் இருகக யவணடும்.

02. அல்ாஹ்வுககு இடண டவப்ெதிலி ருநது எச்சரிகடக�ாக இருததல 
யவணடும்.

அல்ாஹ்டவ விட்டு விட்டு இ்றநத வர்கடள பிரார்ததிததல, 
அவர்களிைம் உதவி யதடுதல, ஆகி�ன இடண டவப்ொகும். மரணிததுப் 
யொன இவர்களும் மனிதர்கயள, நன்டமய�ா தீடமய�ா ப்சயவதறகு 
்சகதிப் பெ்றமாட்ைார்கள.

)ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جت حت( 

அல்ாஹ் கூறுகி்றான்: அல்ாஹ்டவ �ன்றி உமககு நன்டமய�ா 
தீடமய�ா ப்சய� முடி�ாதவறட்ற அடழககாதீர். நீர் அவ்வாறு ப்சயதால 
நிச்ச�மாக நீர் அநி�ா�ககாரர்களில உளளவராவீர். (10:106)

03. பிளடளகடள சூதாட்ைதிலிருநது எச்சரிகக யவணடும்.

சீட்டிழுப்பு, தா�ம் யொடுதல  யொன்்ற வறட்ற பொழுது யொககாக 
இருநதாலும் விடள�ாை விைக கூைாது. ஏபனனில அடவ சூதுககு 
இட்டுச ப்சலலும். வியராததடத யதாறறுவிககும். அவர்களுககு 
அவர்களது  ெணததுககும், யநரததுககும் நஷைதடத பகாணடு வரும். 
யமலும் அவர்களது பதாழுடகடகளயும் ொழ்ெடுததி விடும்.

04. கீழ்ததரமான ்சஞ்சிடககடள வாசிததல, நிர்வாணப் ெைஙகடளப் 
ொர்ததல, துப்ெறியும் நாவலகள, ொலி�ல கடதகள ஆகி�வற்றட்ற 
ெடிப்ெதிலிருநது பிளடள கடள தடுகக யவணடும். அவர்களுடை� 
ெணொடுகடள நா்சப்ெடுததக கூடி� இது யொன்்ற சினிமா மறறும் 
பதாட்ககாட்சி காட்சிகள ஆகி�வறறிலிருநதும் தடுகக யவணடும்.

05. சிகரட் புடதததலிருநது பிளடளகடள எச்சரிகக யவணடும்.

சிகரட் புடகப்ெதால உைல நிட் பகட்டு விடும், புறறு யநாட� 
வரவடழககும், ெறகள இததுப்யொகும், வாயிலிருநது யமா்சமான வாடை 
வீசும்,  மாரடைப்பு ஏறெடுததும் என்று டவததி�ர்கள கூறியுளளார்கள 
என்ெடத அவர்களுககு புரி� டவகக யவணடும்.   சிகரட் புடகப்ெதால 
எநத நன்டமயும் இலட்.  எனயவ புடகப்ெதும் அதடன வாஙகுவதும் 
விறெதும் ஹராமாகும். அதறகு ெதி்ாக ெழஙகடளயும் மறறும் 
காயகறிகடளயும் ்சாப்பிடுமாறு  அறிவுடர கூ்றயவணடும்.
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06. ப்சாலலிலும், ப்ச�லிலும் உணடமட� கடைப்பிடிகக பிளடளகடள 
ெழகக யவணடும். நடகசசுடவககுக கூை அவர்களிைம் பொய ப்சால்க 
கூைாது. அவர்களுககு ஏயதனும் வாககுறுதி பகாடுததால அதடன நாம் 
நிட்ற யவற்ற யவணடும்.

காரணம் அல்ாஹ்வுடை� தூதர் நபி (ஸல) அவர்கள கூறும் யொது எவர் 
தன் பிளடளயிைம் இயதா இடத எடுததுக பகாள எனக கூறி அடழதது 
விட்டு அதடன பகாடுகக விலட்�ாயின் அவர் பொய�ன் ஆவார் எனக 
கூறினார்கள (நூல: அஹ்மத 9836)

07. இ்ஞ்்சம், வட்டி, திருட்டு, யமா்சடி யொன்்ற ஹராமான 
ெணததிலிருநது எமது பிளடளகளுககு உணண பகாடுககக கூைாது. அது 
அவர்கடள ொவததிறகும், க்கததிறகும், துரதிஷைததிறகும் (ஆளாககு 
வதறகு) காரணமாககி விடும்.

08. அழிடவக பகாணடும் யகாெதடதக பகாணடும் பிளடளகளுகபகதிராக 
பிரார்த திககக கூைாது. ஏபனனில சி் யவடள அப்பிரார்ததடனககு 
ெதி்ளிககப் ெட்டு விடும். சி்யநரம் அவர்களுககு வழி யகட்டையும் 
அதிகரிககச ப்சயதுவிடும். பிளடளககு பிரார்ததிககும் யொது அல்ாஹ் 
உன்டன சீர் ப்சயவானாக என்று கூ்ற யவணடும்.

 பதமாழுல்கலய ்கறறுக ப்கமாடுத்தல்

01. சிறுவ�தில பிளடளகளுககு பதாழுடகட� கறறுக பகாடுகக 
யவணடும் அப்யொது தான் அவர்கள பெரி�வர்கள ஆனதும் 
பதாழுடககடள யெணுவார்கள.

உஙகள பிளடளகள ஏழு வ�டத அடைநததும் பதாழுடகட� கறறுக 
பகாடுஙகள. ெதது வ�தாகி�தும் (பதாழ விலட்�ாயின்) அடியுஙகள. 
ெடுகடகட� விட்டும் அவர்கடள பிரிதது (ஒதுககி) விடுஙகள என நபி 
(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள. (நூல: அபூ தாவூத 495)

வுழு ப்சயதல, பதாழுதல ஆகி� முட்றகடள அவர்களுககு முன்னின்று  
கறறுக பகாடுதது அவர்கடள ெளளிவா்சலுககு அடழததுச ப்சல்வும் 
யவணடும். குடும்ெத தினருககு  பதாழுடகயின் ்சட்ைஙகடள கறறுக 
பகாடுப்ெதறகாக பதாழும் முட்றட� எழுதி பகாடுப்ெதறகு ஆர்வமூட்ை 
யவணடும். பெறய்றாரும் பொறுப்ொளர்களும் இது விை�ததில கவனம் 
ப்சலுதத யவணடும். அவர்கள விை�ததில விைக கூடி� ஒவ்பவாரு 
குட்றகடள குறிததும் அல்ாஹ் வி்சாரிப்ொன்.
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02. பிளடளகளுககு குர்ஆடன கறறுக பகாடுகக யவணடும். சூரதுல 
ொதிஹாவி லிருநது சின்ன சூரததுககடள பதாழுடகக காக கறறுக 
பகாடுகக யவணடும். தஜ்வீடத கறறு பகாளளவும் குர்ஆடனயும் ஹதீடஸ 
யும் மனனமிைவும் ஓர் ஆசிரி�டர நி�மிககவும் யவணடும்.

03. ஜூம்ஆ பதாழுடகட�யும் ஏடன� பதாழுடககடளயும் 
பெரி�வர்களுககு பின்னால நின்று ஜமாஅததாக பதாழுவதறகு 
ஆர்வமூட்ை யவணடும். அவர்கள தவறு விடும் யொது பமன்டம�ாக 
திருததிக பகாடுகக யவணடும். அவர்கடள விரட்டி விை கூைாது. அப்ெடி 
ப்சயதால அவர்கள பதாழுடகட� விட்டு விடுவார்கள. அதன் பி்றகு 
நாஙகள தான் டகய்சதப்ெையவணடி வரும்.

04. ஏழுவ�டத அடையும் யொது யநான்பு பிடிககப் ெழககினால 
பெரி�வர்களாகும் யொது அதடன பிடிதது வருவதறகு ெழகி விடுவார்கள.

 ்லறத்தலும் ஹிஜமாப் ஆலடலய மபணலும் 

பெண பிளடளட� சிறி� வ�திலிருநது மட்றததுக பகாளவதறகு 
ஆர்வமூட்ை யவணடும். அப்யொது அவள பெரி�வளாக வளரும் யொது 
அதடன கடைபிடிதது வருவாள. அவளுககு குட்டை�ான ஆடைட� 
அணிவிககககூைாது. காற்சட்டை மறறும் கமீஸகடளயும் அணிவிககக 
கூைாது. ஏபனனில அது ஆணகளுககும் நிராகரிப்ொ ளர்களுககும் 
ஒப்ொனதாகும். யமலும் அது ஆணகளின் குழப்ெஙகளுககும் ஏமாற்றஙக 
ளுககும் இட்டுச ப்சலலும் காரணி�ாக அடமயும். 

1. அவளுககு ஏழுவ�தாகும் யொது தட்ட� மூடுவதறகு ஒரு துணிட� 
டவததுக பகாளள என்று ஏவயவணடும்.  ெருவ வ�டத அடையும் யொது 
முகதடத மூடுமாறும், கறடெ யெணும் விதமாக நீணை அக்மான 
கறுப்பு ஆடைட� அணியுமாறும் ஏவயவணடும். முஃமினான பெணகள 
அடனவடரயும் ஹிஜாடெ யெணுமாறு தான் குர்ஆன் அடழப்பு 
விடுககின்்றது.

)ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ 
ڭ ڭ( 

நபிய� உம்மடனவி�ருககும், உமது புதலவி�ருககும், விசுவாசிகளின் 
பெணகளுககும் அவர்கள தஙகள முநதாடனகடளத தஙகள மீது பதாஙக 
விடுமாறு கூறுவீராக அவர்கள அறி�ப்ெடுவதறகும் யநாவிடன ெடுததப் 
ெைாமல இருப்ெதறகும் இதுயவ மிக பநருகக மானதாகும். யமலும் அல்ாஹ் 
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மிகக மன்னிப்ெவனாகவும் நிகரற்ற அன்புடை� வனுமாக இருககின்்றான். (33:59)

முஃமினான பெணகள அ்ஙகாரஙகடள காட்டிச ப்சலவடதயும் 
அல்ாஹ் தடை ப்சயகின்்றான்.

)ڃ چ چ چ چ( 

முன்டன� அறி�ாடமக கா்ததில (பெணகள) தமது அழடக 
பவளிப்ெடுததி�து யொன்று நீஙகளும் பவளிப்ெடுததித திரி�ாதீர்கள 
(33:33)

2. மறுொலிணததிலிருநது யவறுெடுவதறகாக தனிததுவமான ஆடைட� 
யெணுமாறும் இறுககமான காற ்சட்டைகள யொன்்ற ஆடைகடள 
அணிவதிலிருநது தவிர்நது பகாளளுமாறும் பிளடளகளுககு கட்ைடளயிை 
யவணடும்.

َساِء،  َجاِل ِبالنِّ ِهنَي ِمَن الرِّ َم امُلَتَشبِّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّ عِن ابِْن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنُْهَما َقاَل: »َلَعَن َرُسوُل اللَّ
َجاِل«. َساِء ِبالرِّ َهاِت ِمَن النِّ َوامُلَتَشبِّ

இட்றததூதர்(ஸல) அவர்கள ஆணகளில பெணகடளப் யொன்று ஒப்ெடன 
ப்சயது பகாளெவர்கடளயும், பெணகளில ஆணகடளப் யொல ஒப்ெடன 
ப்சயது பகாளெவர்கடளயும் ்சபிததார்கள. அறிவிப்ெவர் : இப்னு அப்ொஸ 
(ரலி)  நூல; புகாரி 5885.

َه ِبَقْوٍم َفُهَو ِمْنُهْم«. َعِن ابِْن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: »َمْن َتَشبَّ

எவர் ஒரு ்சமூகததிறகு ஒப்ொகின்்றாயரா அவர் அவர்கடளச ்சார்நதவராவார் 
என நபி(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள. அறிவிப்ெவர்: இப்னு உமர் (ரலி) 
நூல :அபூதாவுத 4031, அஹ்மத 5114.

 பணபமாடு்களும் ஒழுக்கங்களும்.

1. உணணுதல, ெருகுதல, பகாடுததல, வாஙகுதல ஆகி�வறறில வ்து 
டகயிடன ெ�ன்டுததுவதறகு பிளடளட� நாம் ெழகக யவணடும். 
உட்கார்நது உணணுவதறகும் ெருகு வதறகும் அதன்பின் அல்ாஹ்டவ 
புகழ்நது துஆ ஓதுவதறகும் ெழகக யவணடும்.

2. சுதததடத யெணுமாறு ெழகக யவணடும்.  நகஙகடள பவட்டுவதறகும், 
்சாப்ொட்டுககு முன்பும், பின்பும் டககடள கழுவுவதறகும் ெழகக 
யவணடும். ம்்ச் கூைததிறகு ப்சலலும்  ஒழுஙகுகடளயும், 
பதாழுடகட� நிட்றயவறுவதறகாக ஆடை அசுததப்ெைாதவாறு  காகிதம் 
அல்து நீரினால சுததம் ப்சயயும் முட்றயிடனயும் கறறுக பகாடுகக 
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யவணடும். 

3. அவர்கள தவறிடழததால அதடன ெகிரஙகப் ெடுததாது பமன்டம�ாகவும் 
இரகசி� மாகவும் அறிவுடர கூ்ற யவணடும். அவர்கள பிடிவாதமாக 
இருநதால அவர்களுைன் மூன்று நாட்களுககு யெ்சாமல இருகக யவணடும். 
அதறகு யமல யெ்சாமல இருககக  கூைாது.

4. ொஙகு ப்சாலலும் யொது அடமதிட� டகபகாளளுமாறும் முஅததின் 
கூறுவது யொல ெதில ப்சாலலுமாறும் ொஙகிறகுப் பின் நபிகளார் மீது 
ஸ்வாத கூறி பின்வருமாறு ொஙகு  துஆடவ  கூறுமாறும் ஏவயவணடும். 

ُهمَّ َربَّ َهِذِه  َداَء: اللَّ َعْن َجاِبِر بِْن َعبِْداللَِّه: أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َقاَل ِحنَي َيْسَمُع النِّ
ِذي َوَعْدَتُه«. ًدا الَوِسيَلَة َوالَفِضيَلَة، َواْبَعْثُه َمَقاًما َمْحُموًدا الَّ اَلِة الَقاِئَمِة آِت ُمَحمَّ ِة، َوالصَّ امَّ ْعَوِة التَّ الدَّ

பூரணமான இநத அடழப்புககு ப்சாநதக காரயன. நிட்�ான 
பதாழுடகககுரி�வயன. முஹம்மத (ஸல) அவர்களுககு வஸீ்ாடவயும் 
சி்றப்டெ யும் வழஙகுவா�ாக யமலும் அவர்களுககு நீ வாககளிதத 
மகாமன் மஃமூதா எனும் இைததில எழுப்புவா�ாக என ொஙகு கூறி 
முடிநததும் ஓத யவணடும். 

அறிவிப்ெவர் : ஜாபிர் (ரலி), நூல : புஹாரி 614.

5. முடியுமாக இருநதால ஒவ்பவாரு பிளடளகளுககும் தனி�ான ஒரு 
ெடுகடகட� ஏறொடு ப்சயது பகாடுகக யவணடும். அல்து தனிததனிப் 
யொர்டவகளாவது பகாடுகக யவணடும். பெண பிளடளகளுககும் ஆண 
பிளடளகளககுபமன  தனித தனி�ான அட்றகடள ஏறொடு ப்சயது 
பகாடுப்ெது சி்றநததாகும். அதன் மூ்ம் அவர்களது ெணொடுகடளயும் 
ஆயராககி�தடதயும் யெணுவதறகு வழி�டமயும்.

6. ொடதயில குப்டெகடள யொைக கூைாது என்றும், ொடதயில 
மககளுககு இடைஞ்்சல ஏறெடுததும் பொருட்கடள அகற்ற யவணடும் 
என்றும் ெழககயவணடும்.

7. பகட்ை நணெர்கடள ெறறி எச்சரிப்ெ யதாடு அவர்களுைன் ொடதகளில 
நிறகின்்றார்களா என்று கணகாணிககவும் யவணடும்.

8. வீட்டில, ொடதயில, வகுப்ெட்றயில பிளடளகளுககு முட்றயில 
அஸஸ்ாமு அட்ககும் வரஹ்மதுல்ாஹி வெரகாதுஹூ என்று 
முழுடம�ான ஸ்ாதடதக கூறிப் ெழகக யவணடும்

9. அணடை வீட்ைார்களுககு உெகாரம் ப்சயயுமாறும், யநாவிடன 
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ப்சயவடத விட்டும் தவிர்நது பகாளளமாறும் அறிவுடர கூ்ற யவணடும்.

10. விருநதாளிகடள கணணி�ப்ெடுததவும், விருநயதாம்ெட் 
யமறபகாளளவும் ெழகக யவணடும்.

 ஜிஹமாதும் துணிவும்.

1. குடும்ெததினருககும் பிளடளகளுககுபமன தனி�ான ஒரு அமர்டவ 
ஏறொடு ப்சயது அதில நபி(ஸல) அவர்களினதும் ்சஹாொககளினதும் 
்சரிததிரஙடளயும் வாசிகக யவணடும். நபி(ஸல) அவர்கள துணிவுளள 
தளெதி . அவர்களுடை� யதாழர்களான அபூெககர்(ரலி), உமர் (ரலி), 
உஸமான் (ரலி), அலி (ரலி), முஆவி�ா (ரலி) ஆகிய�ார்தான் எமது நாட்டை 
பவறறிக பகாணைார்கள, எஙகள (ஹிதா�த) யநர்வழிககு காரணமாக 
இருநதார்கள. அவர்களது இட்ற நம்பிகடக காரணமாகயவ பவறறிக 
பகாணைார்கள. அவர்களது யொராட்ைமும் ப்ச�றொடும் குர்ஆன் 
சுன்னாடவக பகாணடும் உ�ர்நத ெணொடு கடள பகாணடும் இருநதது 
என்ெடத அறிநது பகாளவதறகாக வர்ாறுகடள வாசிகக யவணடும்.

2. பிளளடகடள துணிவுளளவர்களாக ெயிறறுவிகக யவணடும். நன்டமட� 
ஏவி தீடமட� தடுப்ெதறகும் அல்ாஹூடவத தவிர எவருககும் அஞ்்சக 
கூைாது என்றும் ெயிறறு விககயவணடும். யமலும் இருடளக காட்டி 
பொயகடளயும் கட்டுககடதகடளயும்  கூறி அவர்கடள ெ�ம்காட்ைக 
கூைாது.

3. ்சமூகததிறகு எதிராக அநி�ா�ம் புரியும் குற்றவாளிகளுைன் ய்சரககூைாது. 
குறிப்ொக யொடத பொருட்கள, மது சூது யொன்்ற ஹராமான வி�ாொரஙகள 
மூ்ம்  எவ்வளவு ெணம் கிடைததாலும் அவறறில எவ்வித நன்டமயும் 
ெரககததும் இலட் என்்ற உணடமட�  பிளடளகளின் உளளததில விடதகக 
யவணடும். 

4. ெ�னுளள இஸ்ாமி� கடதப் புததஙகடள வாஙகிக பகாடுகக யவணடும். 
உதாரணமாக அலகுர்ஆன் குறிப்பிடும் வர்ாறறு ்சம்ெவஙகள,  நபிகளாரின் 
்சரிடதகள, ்சஹாொககளின் வீரம் ெறறி� ்சரிடதகள ஆகி�வறட்ற 
குறிப்பிை்ாம். அது யொல நபிகளாரின் குணந்ன்கள உ�ர்நத ெணபுகள  
இஸ்ாமி� ஒழுகக மாணபுகள ஆதார பூர்வமான குர்ஆன் சுன்னாவின் 
அகீதா யகாட்ொடுகள என்ெவறட்றயும் குறிப்பிை்ாம்.
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குழநலத்களிடம் நீத்மா்க நடத்தல்

ي َعْمَرةُ ِبنُْت َرَواَحَة: َل أَْرَضى َحتَّى تُْشِهَد  َق َعلَيَّ أَِبي ِبَبْعِض َماِلِه، َفَقالَْت أُمِّ َعِن النُّْعَماِن بِْن بَِشيٍر، َقاَل: تََصدَّ
َرُسوَل اللِه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َفانَْطلََق أَِبي ِإلَى النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِليُْشِهَدهُ َعلَى َصَدَقِتي، َفَقاَل لَُه 
َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: »أََفَعلَْت َهَذا ِبَولَِدَك ُكلِِّهْم؟« َقاَل: َل، َقاَل: »اتَُّقوا اللَه، َواْعِدلُوا ِفي أَْوَلِدُكْم«، 

َدَقَة َفَرَجَع أَِبي، َفَردَّ ِتلَْك الصَّ

நுஃமான் பின் ெஷீர் (ரலி) அவர்கள கூறி�தாவது:

(நான் சிறுவனாக இருநத யொது) என் தநடத தமது ப்சலவததில ஒன்ட்ற 
எனககுத தானமாக வழஙகினார்கள. அப்யொது என் தா�ார் அம்ரா பின்த 
ரவாஹா (ரலி) அவர்கள என் தநடதயிைம் ‘நீஙகள இதறகு அல்ாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல) அவர்கடளச ்சாட்சி�ாக ஆககாத வடர நான் இடத 
ஒப்புகபகாளளமாட்யைன்’ என்று கூறினார். ஆகயவ என் தநடத எனககுத 
தானமாக வழஙகி�தறகு நபி (ஸல) அவர்கடளச ்சாட்சி�ாககுவறகாக 
அவர்களி ைம் ப்சன்்றார்கள.

அப்யொது அல்ாஹ்வின் தூதர் (ஸல) அவர்கள என் தநடதயிைம் ‘உஙகள 
பிளடளகள அடனவருககும் இடதச ப்சயதீர்களா?’ என்று யகட்ைார்கள. 
என் தநடத, ‘இலட்’ என்று ெதி்ளிததார்கள. அல்ாஹ்வின் தூதர் 
(ஸல) அவர்கள, ‘அல்ாஹ்டவ அஞ்சிக பகாளளுஙகள, உஙகள 
பிளடளகளிடைய� நீதி�ாக நைநது பகாளளுஙகள’ என்று கூறினார்கள. 
உையன என் தநடத (வீட்டுககுத) திரும்பி வநது அநதத தானதடதத திரும்ெ 
வாஙகிக பகாணைார்கள. நூல : புஹாரி 2587, முஸலிம் 1623.

இன்னுபமாரு அறிவிப்பில

َقاَل: »َفَل تُْشِهْدِني ِإًذا، َفِإنِّي َل أَْشَهُد َعلَى َجْوٍر«

‘என்டன (இதறகுச) ்சாட்சி�ாககாதீர். ஏபனனில, நான் அநீதிககுச 
்சாட்சி�ாக இருககமாட்யைன்’ என்று அல்ாஹ்வின் தூதர் (ஸல) அவர்கள 
கூறினார்கள. (நூல: புஹாரி 2650, முஸலிம் 1623.)

்சயகாதரயர! உஙகள பிளடளகளிடைய� அன்ெளிப்பு மறறும் 
வஸீ�த கூறுவதில நீதிட� கடை பிடியுஙகள. வாரிசு ப்சாதடத 
ெஙகு டவப்ெதில எவருடை� உரிடமட�யும் தடை ப்சய�ாதீர்கள. 
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அல்ாஹ் கைடம�ாககி� ெஙடக பகாடுதது விடுவது உஙகள மீதுளள 
கைடம�ாகும். பிளடளகளில ஒரு சி்ர் மீது பகாணை அன்பினால மற்ற 
பிளடளகளுககான வாரிசு உரிடமட� பகாடுப்ெதிலிருநது உஙகள மயனா 
இசட்ச உஙகடள தடுதது விைக கூைாது. அப்ெடி ப்சயதால நரகததிறகு 
நீஙகள உஙகடள உட்ெடுததி விடுவீர்கள. எததடனய�ா மனிதர்கள 
தஙகளது ப்சாததுககடள பிளடள களில ஒரு சி்ருககு எழுதிவிட்டு 
மற்றவர்கடள விட்டு விடுகி்றார்கள. இதனால அநத வாரிசுகளுக 
கிடையில குயராதமும் யகாெமும் உருவாகி்றது. இதறகான நீதிட� 
யவணடி அவர்கள ்சட்ைததரணியிைமும்  நீதிெதியிைமும் ப்சன்று தஙகள 
ப்சலவதடத வீணடிககின்்றனர்.
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இல்ளஞர்களின் பிைசசலன்களுககு தீரவு 
்கமாணல்

இடளஞர்களின் பிரச்சடனகளின்  தீர்வுககு சி்றநத வழி, முடியுமானால 
அவர்கள மணம் முடிப்ெதாகும். மஹடர பெறறுக பகாளவதறகான 
வழிகளும் இ்குவானால திருமணததிறகான வழியும்  இ்குவாகிவிடும்.

ُه  ْج، َفِإنَّ َعبِْداللَِّه َرِضَي اللَُّه َعنُْه، َفَقاَل: ُكنَّا َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َفَقاَل: »َمِن اْسَتَطاَع الَباَءَة َفْلَيَتَزوَّ
ُه َلُه ِوَجاٌء«. ْوِم، َفِإنَّ أََغضُّ ِلْلَبَصِر، َوأَْحَصُن ِلْلَفْرِج، َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع َفَعَلْيِه ِبالصَّ

இடளஞர்கயள! உஙகளில எவருககு ்சகதி  இருககின்்றயதா அவர் மணம் 
முடிதது பகாளளட்டும். ஏபனனில அது ொர்டவட� தாழ்ததி கறடெ 
யெணிக பகாளளும். எவருககு ்சகதி இலட்ய�ா  அவர் யநான்பு 
யநாறகட்டும். அது அவருககு ொதுகாப்ொகும் என நபி (ஸல) அவர்கள 
கூறினார்கள.( நூல: புகாரி 5065, முஸலிம் 1400.)

ெணககார குடும்ெதடதச ்சார்நத வாலிெனாக இருநதால அவர் ெடிப்டெ 
முடிப்ெதறகு   திருமணம் தடை�ாக இருககாது. அவருடை� தநடத 
அவருடை� யதடவகடள நிட்றவு ப்சயவதறகு யொதுமானவராக 
காணப்ெடு கின்்றார்.

எனயவ வ்சதி ெடைதத பிளடள இருநது வாலிெதடத அடைநதால 
அவருககான திருமணதடத பிறெடுததாது நைாததி டவப்ெது 
தநடதயின் மீதுளள கைடம�ாகும். அப்யொது தனது பிளடள விெச்சார 
விடுதிகடள வ்ம் வநது தனது முகததில கரிட�ப் பூசி குடும்ெததுைன் 
தட்குனிவடதத தடுகக்ாம்.

வ்சதிெடைதத பிளடள�ாக இருநதால தனககு முணமுடிதது டவககுமாறு 
மிக நளினமாக தநடதயிைம் யகட்க யவணடும். தநடதயின் திருப்திட�  
பெறறுக பகாளள ஆட்ச டவதது அழகி� முட்றயில நைநதுக பகாளளவும்  
யவணடும்.

அல்ாஹ் ஒன்ட்ற ஹராமாககினால அதறகு ெகரமாக நல்டத 
ஹ்ா்ாககியுளளான் என்ெடத ஒவ்பவாரும் அறிநது பகாளள யவணடும்.

உதாரணமாக வட்டிட� ஹராமாககி வி�ாொ ரதடத ஹ்ா்ாககினான். 
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விெச்சாரதடத ஹராமாககி திருமணதடத ஹ்ா்ாககினான். இதுயவ 
இடளஞர்களின் பிரச்சடனககான சி்றநத தீர்வாகும்.

திருமணததிறகான மஹடரயும் ப்ச்வினதடதயும் பெறறுக பகாளள 
முடி�ாத ஏடழ�ாக இடளஞர் இருநதால பின்வருமாறு தீர்வு காணெயத 
சி்றநததாகும்.

1. யமறகூ்றப்ெட்ை ஹதீஸில கூ்றப்ெடுவது யொல யநான்பு யநாறக 
யவணடும். யநான்பு இடளஞருககான ொதுகாப்ொகும். இசட்சட� 
தனிககககூடி�தாகும். யநான்பு உணடவயும் ொனதடதயும் விட்டு 
தடுப்ெது மட்டுமல்ாது ஹராமான ொர்டவகடள விட்டும், 
பெணகளுைன் பநருஙகிப் ெழகுவடத விட்டும்,  யமா்சமான  ெைஙகடள 
ொர்ப்ெடத விட்டும், கீழ்தரமான ்சஞ்சிடககள, ொலி�ல பதாைர்ொன 
கடதகள ெடிப்ெடத விட்டும் தடுககக கூடி�தாகும்.

எனயவ இடளஞர்கள அன்னி� பெணகடள ொர்ப்ெடத விட்டும் 
ொர்டவட� யெணிக பகாளள யவணடும். கறடெ யெணுவதில 
ஆயராககி�ம் இருககின்்றது. மயனா இசட்சகடள பின் பதாைர்வதால 
யநாயகளும் துன்ெஙகளும் ஏறெடுகின்்றன.  எனயவ திருமணததிறகான 
வாயப்டெ பெறுெவர் மணம் முடிதது பகாளளட்டும். அது உ�ர்நத 
ெணடெயும் சி்றநத நைதடதட�யும் பகாணடு வரும்.

2. ொலி�ல உணர்சசி யமய்ாஙகிச ப்சல்க கூடி�து என உளவி�்ாளர்கள 
பதரிவிததுள ளார்கள. எனயவ திருமணததிறகான வாயப்பு இலட்ப�னில 
மானகயகைான காரி�ததின் ெககம் பநருஙகாயத. மா்றாக பதாழுவது, 
யநான்பு யநாறெது, குர்ஆன் ஓதுவது, ஹதீஸகடள வாசிப்ெது, சி்றநத 
வர்ாறுகடள ெடிப்ெது,  நலஅமலகளில ஈடுெடுவது, ஆயவுகள ப்சயவது  
யொன்்ற ஆன்மீக ெணிகளில ஈடுெட்டு உன்டன கட்டுப் ெடுதத்ாம் அல்து 
இ�றடக காட்சிகளான நதிகள மரஙகள மட்கள சிததிரம் வடரதல 
யொன்்ற ெ்னுளள பொழுது யொககு களில ஈடுெை்ாம். 

3. உைற ெயிறசி யமற பகாளவதில கவனம் ப்சலுததுவது, ்சாரணர் 
குழுககளில ெஙகு பகாளவது, ஆண பெண க்வன் இன்றி இ�ஙகும் 
இ்ககி� கழகஙகளில ெஙகு பகாளவது யொன்்ற விை�ஙகளில கவனம் 
ப்சலுததும் யொது  ொலி�ல உணர்சசிகள என்்ற சிநதடனட� விட்டும் 
அடவ திட்ச திருப்ெக கூடி�தாக இருககும். யமலும் உைலுககும், 
ெணொட்டுககும், மார்ககததிறகும் தீஙகு விடளவிககககூடி� விெச்சாரதடத 
விட்டும் தூரப்ெடுதத பிரய�ா்சனமான வழி�ாகவும் இருககும். 
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யமலும் வாலிெர் ொலி�ல யவட்டகட� உணரும் யொது உைல 
ரீதி�ான ப்ச�ற ொடுகடள யமற பகாளள யவணடும்  அதன் யொது 
அநத யவட்டகட� அது திட்ச திருப்பி விடும். உதாரணமாக ஓட்ைப் 
யொட்டி, ொரம் தூககுதல, மலயுததம், அம்பு எறிநது விடள�ாடுதல, 
நீச்சல, அறிவி�ல யொட்டிகள யொன்்றவறறில ஈடுெை்ாம் அப்யொது 
உணர்சசிகள குட்ற�ககூடி�தாக இருககும்.  

4. மார்கக நூலகடள வாசிப்ெதில ஈடுொடு காட்டுதல. அதில முககி�மனது 
குர்ஆடன ெடிததல, ஹதீஸ நூறகள தப்ஸீர் நூறகள வாசிததல, குர்ஆன் 
மறறும் ஹதீஸகடள மனனமிைல, நபிகளாரின் வர்ாறு, கு்ொ உர் 
ராஷிதீன்களின் வர்ாறு, அறிஞர்களின் வர்ாறுகடள வாசிததல, 
வாபனாலியில அல்து பதாட்க காட்சியில ஒளிெரப்ெப் ெடும் 
குர்ஆடன ப்சவிமடுததல,  மார்கக ரீதி�ான அறிவு ரீதி�ான  உடரகடள 
ப்சவிடுததல முககி�மான பிரய�ா்சனஙக ளாகும்.

 குறிப்பு:

இடளஞர்களுககு ெ்னுளள மருததுவம் திருமணமாகும். அதறகு 
முடி�ாது விட்ைால யநான்பு யநாறெது, ஆன்மீக ெணிகளில கவனம் 
ப்சலுததுவது, உைற ெயிறசசிகடள யமற பகாளவது, ெ்னுளள 
அறிடவ பெறுவது இடவ தீஙடக ஏறெடுததாத, பிரய�ா்சனமான 
்சகதியின் இருப்பிைமாகும்.  பி்றகு அல்ாஹ் தடுததுளள டவகடள 
விட்டும் ொர்டவட� தடுததுக பகாணடு  அல்ாஹ்வின் ொல ஒதுஙகி 
விையவணடும். திருமணததிறகான வழிட� அல்ாஹ்  இ்கு 
ெடுததுவான்.

ெதி்ளிககப்ெடும் பிரார்ததடன

ُه َوْحَدُه  ْيِل، َفَقاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ اِمِت، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َتَعارَّ ِمَن اللَّ عن ُعَباَدةَ بِْن الصَّ
ُه  ُه، َواللَّ ِه، َواَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ ِه، َوُسْبَحاَن اللَّ اَل َشِريَك َلُه، َلُه امُلْلُك َوَلُه احَلْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، احَلْمُد ِللَّ
ى ُقِبَلْت َصاَلُتُه«. أَ َوَصلَّ ُهمَّ اْغِفْر ِلي، أَْو َدَعا، اْسُتِجيَب َلُه، َفِإْن َتَوضَّ ِه، ُثمَّ َقاَل: اللَّ َة ِإالَّ ِباللَّ أَْكَبُر، َواَل َحْوَل َواَل ُقوَّ

அல்ாஹ்வின் தூதர்(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள. 

'�ார் இரவில விழிதது “வணககததிறகுரி�வன் அல்ாஹ்டவத 
தவிர �ாரும் இலட். அவன் ஏகன், அவனுககு நிகரானவர் இலட், 
ஆட்சி அவனுககுரி�து, புகழும் அவனுககுரி�து, அவன் அடனததப் 
பொருட்களின் மீதும் ஆற்றலுளளவன். அல்ாஹ்வுகயக புகழ் 
அடனததும். அவன் தூ�வன், அவடனத தவிர வணககததிறகுரி�வன் 
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�ாரும் இலட். அவன் மிகப்பெரி�வன், நன்டம ப்சயயும் ஆற்றலும் 
தீடமயில இருநது விடுெடுவதும் அவடனக பகாணயை இருககி்றது” 
என்று கூறிவிட்டு “இட்றவா! என்டன மன்னிததுவிடு” என்ய்றா, யவறு 
பிரார்ததடனகடளய�ா ப்சயதால அடவ அஙகீகரிககப்ெடும். உளூச 
ப்சயது பதாழுதால அதபதாழுடக ஒப்புக பகாளளப்ெடும். 

அறிவிப்ெவர்: உெதா இப்னு ஸாமித(ரலி) (நூல:புகாரி 1154)
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குடும்பக ்கடடுப்பமாடு பசயவதன் விபரீதம்

அல்ாஹ் கூறுகி்றான்.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( 

ப்சலவஙகளும் பிளடளகளும் இவ்வு்க வாழ்வின் அ்ஙகாரஙகளாகும்..
(18:46)

பிளடளயும், ப்சலவமும் அல்ாஹ்வின் அருட் பகாடை�ாகும். அதடன 
அடைநது பகாளளயவ மனிதன் மு�றசிககின்்றான். இவ்விரணடும் 
உ்க அ்ஙகாரமுமாகும். ஆனாலும் மனித டஷததான்கள இ�றடகககு 
மாற்றமாக ப்சலவஙகடள, ப்சாததுககடள கட்டுப்ெடுததுஙகள என்று 
யகட்காது பிளடளகளின் எணணிகடகட�  கட்டுப்ெடுதத ்சநயதகஙகடள 
உருவாககின்்றனர். 

பிளடளயும், ப்சலவமும் மனித வாழ்விலும், மரணததிறகுப் பின்னும் 
ெ�ன்தரக கூடி� தாகும்.

نَْساُن انَْقَطَع َعنُْه َعَملُُه ِإلَّ ِمْن ثََلثٍَة:  َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ، أَنَّ َرُسوَل اللِه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َقاَل: › ِإَذا َماَت اْلِ
ِإلَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِريٍَة، أَْو ِعلٍْم يُنْتََفُع ِبِه، أَْو َولٍَد َصاِلٍح يَْدُعو لَُه '

மனிதன் இ்றநதுவிட்ைால அவனுடை� மூன்று ப்ச�லகடளத தவிர மற்ற 
அடனததும் நின்று விடுகின்்றன. 

1. நிட்�ான அ்றகபகாடை 

2. ெ�ன்பெ்றப்ெடும் கலவி. 

3. அவனுககாகப் பிரார்ததிககும் (அவனுடை�) நல் குழநடத. என 
அல்ாஹ்வின் தூதர் (ஸல) அவர்கள கூறினார்கள:

அறிவிப்ெவர்:அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள  (நூல: முஸலிம் 1631)

4. குழநடகள அதிகமாக பெறுவடதயும் அதிக பிளடளகடள 
பெறப்றடுககும் பெணடண மண முடிப்ெடதயும் இஸ்ாம் தூணடுகி்றது. 

‹›அதிகம் அன்புக காட்ைககூடி�, அதிக பிளடள பெ்றககூடி� பெணடண 
மணமுடிததுக பகாளளுஙகள. மறுடமயில உஙகடளக பகாணடு 
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பெறுடம ெைககூடி�வனாக இருப்யென்.” என நபி (ஸல) அவர்கள 
கூறினார்கள. (நூல: அபூ தாவூத 2050, நஸாஈ  3227)

முஸலிமான டவததி�வரின் ஆய்ா்சடனக யகறெயவ�ன்றி, ஒரு பெண 
யநாய யொன்்ற தகுநத காரணம் இன்றி குடும்ெக கட்டுப்ொட்டை யமற 
பகாளவடத இஸ்ாம் அனுமதிகக விலட். இது தவிர பெருளாதார 
ெற்றாககுட்ற வறுடம யொன்்ற காரணிகளுககாக குடும்ெ கட்டுப்ொட்டை 
யமற பகாளள்ாகாது.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான்:

)ڭ ڭ ڭ( 

டஷததான் வறுடமட� உஙகளுககு வாககளிககின் ்றான்.(2:268)

5. இஸ்ாததின் எதிரிகள முஸலிம்களின் ்சனதபதாடகட� குட்றககயவ 
மு�றசசிக கின்்றார்கள.  அயத யவடள அவர்களது பி்றப்பு வீததடதயும் 
்சனத பதாடகட�யும்  அதிகரிககச ப்சயது முஸலிம்கடள விை யமம்ெட்டு 
இருகக பதாைர்நது ப்ச�றெட்டு வருகின்்றார்கள. தறயொது எகிப்திலும் 
இஸ்ாமி� நாடுகளிலும் இநநிட் ஏறெட்டுளளது குடும்ெ கட்ைடமப்பு 
எனும் பெ�ரில இது நடை பெறறு வருகின்்றது. இ்வ்சமாக கருததடை 
விலட்கடள வினிய�ாகிதது குடும்ெக கட்டுப்ொட்டை ஊககுவிதது 
வருகி்றார்கள. மார்ககததிறகு முரணான இககாரி�ததின் விெரீததடத 
முஸலிம்கள அறிவார்களா?
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பதமாழுல்கயின் சிறப்புக்களும் அதலன விடடு 
விடுபவனுககுரிய எசசரிகல்கயும்.

இது ெறறி பிளடளகளுககு பெறய்றார் எடுததுடரகக யவணடும்.

)ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( 

யமலும் அவர்கள பதாழுடகடகடள யெணிக பகாளவார்கள. இவர்கள 
தான் சுவனச ய்சாட்களில கணணி�ப் ெடுததப் ெடுவார்கள. (70:34-35)

)ى ې ې ې ې ۉ( 

நிச்ச�மாக பதாழுடக மானகயகைானடதயும் பவறுககத தககடதயும் 
விட்டு தடுககும் (29:45)

)ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ( 

தமது பதாழுடகயில ொராமுகமாக இருககும் பதாழுடக�ாளிககுக 
யகடுதான்.(107:4-5) 

உரி� யநரததில பதாழாமல, தகுநத காரணமின்றிப் பிறயொடுவார்கள. 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( 

நம்பிகடக�ாளர்கள பவறறிப் பெறறு விட்ைார் கள. அவர்கள தமது 
பதாழுடகயில உளளச்ச முடை�வர்களாக இருப்ொர்கள.(23:1-2)

)ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ( 

அவர்களுககுப் பின் (பகட்ை) வழித யதான்்றலகள உருவாகினர். அவர்கள 
பதாழுடகட�ப் ொழ்ெடுததி, மயனா இசட்சட�ப் பின்ெறறினர். எனயவ 
அவர்கள இழிடவய� ்சநதிப்ொர்கள. (19:59 )

َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ، أَنَّ َرُسوَل اللِه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َقاَل: »أََرأَْيُتْم َلْو أَنَّ َنْهًرا ِبَباِب أََحِدُكْم َيْغَتِسُل ِمْنُه ُكلَّ َيْوٍم 
َلَواِت اْلَخْمِس،  اٍت، َهْل َيْبَقى ِمْن َدَرِنِه َشْيٌء؟« َقالُوا: َل يَبَْقى ِمْن َدَرِنِه َشْيءٌ، َقاَل: »َفَذِلَك َمَثُل الصَّ َخْمَس َمرَّ

َيْمُحو اللُه ِبِهنَّ اْلَخَطاَيا«.

உஙகளில ஒருவரின் (வீட்டு) வா்சலில ஓர் ஆறு ஓடிக பகாணடிருககி்றது. 
அதில அவர் ஒரு நாடளககு ஐநது முட்ற குளிககி்றார். அவரது உைலில 
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அழுகயகதும் இருககுமா என நபி (ஸல) அவர்கள யகட்ைார்கள. 
அப்யொது நபித யதாழர்கள எநத அழுககும் இருககாது என கூறினார்கள. 
அதறகு நபி (ஸல) அவர்கள அவ்வாய்ற ஐநது யநர பதாழுடகயின் நிட்யு 
மாகும். அடவகடள நிட்றயவறறுவதன்  மூ்ம் அல்ாஹ் தவறுகடள 
அழிககின்்றான் என நபி (ஸல) அவர்கள கூறினார்கள. அறிவிப்ெவர்: அபூ 
ஹூடரரா(ரலி) நூல: புஹாரி 528, முஸலிம் .

َوَبْيَنُهُم  َبْيَنَنا  ِذي  الَّ »الَعْهُد  َوَسلََّم:  َعلَيِْه  اللَُّه  َصلَّى  اللَِّه  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  أَِبيِه،  َعْن  بَُريَْدةَ،  بِْن  َعبِْداللَِّه   عن 
اَلُة، َفَمْن َتَرَكَها َفَقْد َكَفَر«. الصَّ

எஙகளுககும் (இட்ற நிராகரிப்ொளர்களான) அவர்களுககுமிடையிலுளள 
யவறுொடு பதாழுடக�ாகும். எவர் பதாழுடகட� விட்டு விடுகி்றாயரா 
அவர் நிராகரிததவராவார் என நபி (ஸல) அவர்கள கூறினார்கள அறிவிப்ெவர்: 
புடரதா (ரலி), நூல: திர்மிதீ 2621, நஸாஈ 463, இப்னு மாஜாஃ 1079.

اَلة«. ْرِك َواْلُكْفِر َتْرَك الصَّ ُجِل َوَبْيَن الشِّ عن َجاِبٍر   َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل: »ِإنَّ َبْيَن الرَّ

(முஸலிமான) மனிதனுககும் இடணடவப்பு மறறும் 
நிராகரிப்புககுமிடையிளள யவறுொடு பதாழுடகட� விடுவதாகும் 
என நபி(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள. அறிவிப்ெவர: ஜாபிர் (ரலி) நூல: 
முஸலிம் 82.
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வுழுலவயும் பதமாழுல்கலயயும் ்கறறுக 
ப்கமாடுத்தல்

பிளடளககு வுழு ப்சயயும் முட்றட�யும் பதாழும் முட்றட�யும் 
பின்வருமாறு கறறுக பகாடுகக யவணடும்.

வுழு ப்ச�யும் முட்ற:

பிஸமில்ாஹ் கூறி மனிகட்டுகடள கழுவி வாயபகாப்ெளிதது நாசிககு 
நீர் ப்சலுததுதல இதடன மூன்று முட்ற ப்சய� யவணடும்.

முகதடதயும், டககடள முழஙடககள வடர மூன்று முட்ற கழுவுதல. 
முதலில வ்டதயும் பி்றகு இைடதயும் கழுவ யவணடும்.

தட் முழுவடதயும் ஈரகடக�ால தைவுவதுைன் (மஸஊ ப்சயவதுைன்) 
இரு காதுகடளயும்  மஸஊ ப்சய� யவணடும்.

 கரணடை காலவடர மூன்று முட்ற கழுவயவணடும். 

முதலில வ்து காலும் பி்றகு இைது காலும் கழுவ யவணடும்.

 தயம்மும் பசயயும் முலற:

நீடர ெ�ன்ெடுதத முடி�ாத ்சஙகைமான யநரததில வுழுவுககு நீருககு 
ெதி்ாக மணடண ெ�ன்ெடுததி த�ம்மும் ப்சய� யவணடும். இநத 
ஒழுஙகு முட்றகடள பிளடளகளுககு கறறுக பகாடுகக யவணடும்.

 சுபஹ் பதமாழுல்க

சுெஹ் பதாழுடக இரு ரகஅதகளாகும்.

பதாழும் யொது கிப்்ாடவ முன்யனாககி இரு டககளயும் இரு காதுகள 
வடர உ�ர்ததி அல்ாஹூ அகெர் என கூ்ற யவணடும்.

வ்து டகட� இைது டகயில டவதது பநஞ்சின் மீது தகபீர் கட்டி� பின் 
துஆ ஓத யவணடும். இது விை�மாக ெ் துஆககள வநதுளளன அதில 
ஏயதனும் ஒரு துஆடவ ஓதிக பகாளள  யவணடும் உதாரணமாக பின்வரும் 
துஆடவ குறிப்பிை்ாம்.

َك، َوَل ِإلََه َغيُْرَك. ُسبَْحانََك اللُهمَّ َوِبَحْمِدَك، تَبَاَرَك اْسُمَك، َوتََعالَى َجدُّ
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�ாஅல்ாஹ் நீ தூயடம�ானவன். உன்டன பகாணயை புகழ்கிய்றன். உன் 
பெ�ர் ொககி�ம் பெற்றது, உன் புகழ் உ�ர்நது விட்ைது. உன்டனத தவிர 
யவறு வணககததிறகு தகுதி�ான கைவுள இலட். (நூல: முஸலிம்)

பி்றகு அஊது பிஸமி கூறி சூரதுல ொதிஹாடவ ஓத யவணடும். அதன் பின் 
குலஉவல்ாஹூ அஹத யொன்்ற ஒரு சூராடவ ஓத யவணடும்.

பி்றகு டககடள உ�ர்ததி தகபீர் கூறி ருகூஊ ப்சய� யவணடும். அப்யொது 
இரு டககடளயும் முழஙகாலகள மீது டவதது

ُسبَْحاَن َربَِّي الَْعِظيِم.

எனது மகததுவததிறகுரி� இரட்்சகயன நீ தூயடம�ானவன் என்று மூன்று 
முட்ற கூ்ற யவணடும் (நூல: முஸலிம்)

பி்றகு ருகூஊவிலிருநது தட்ட�யும் இரு டககடளயும் உ�ர்ததி 

َسِمَع اللُه ِلَمْن َحِمَدهُ   اللُهمَّ َربَّنَا لََك الَْحْمُد 

�ாஅல்ாஹ் புகழ் அடனததும் உனகயக உரி�து என கூ்ற யவணடும் 
(நூல: முஸலிம்)

பி்றகு தகபீர் கூறி ஸஜ்தா ப்சய� யவணடும். அப்யொது இரு உளளஙடக 
இரு முழஙகாலகள பநறறி மூககு காலகளின் விரலகள ஆகி� உறுப்புககள 
கிப்்ாடவ முன்யனாககி பூமியில ெைககூடி�தாக டவகக யவணடும். 
அப்யொது

ُسبَْحاَن َربَِّي اْلَْعلَى.

மகததுவமிகக என் இரட்்சகன் தூயடம�ான வன் என்று மூன்று முட்ற கூ்ற 
யவணடும்.(நூல: இப்னு மாஜா)

சுஜூதிலிருநது தட்ட� உ�ர்ததும் யொது தகபீர் கூறி முத்ாவது 
இருப்பில இருககும் யொது இரு டககடளயும் பதாடைகளின் மீது டவதது

اللُهمَّ اْغِفْر ِلي، َواْرَحْمِني، َواْهِدِني، َوَعاِفِني َواْرُزْقِني.

�ாஅல்ாஹ். என்டன மன்னிப்ொ�ாக எனககு அருள புரிவா�ாக. 
எனககு யநர்வழிட� காட்டுவா�ாக. எனககு சுகதடத தருவா�ாக. எனககு  
வாழ்வாதாரம் வழஙகுவா�ாக. என்று கூ்ற யவணடும். (நூல: முஸலிம்)

பி்றகு தகபீர் கூறி மறுெடியும் ஸஜ்தா ப்சய� யவணடும் யமய் கூறி�வாறு 
ஸஜ்தாவில ஓதி� துஆடவ கூ்ற யவணடும்.
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பி்றகு இரணைாவது ரக அததிறகு எழ யவணடும். முதல ரகஅததில ஓதி�து 
யொன்று அஊது பிஸமியுைன் சூரதுல ொதிஹாடவயும் அதன் பின் 
சி்ற�பதாரு சூராடவ- குர்ஆனில பதரிநத வ்சனஙகடள இ�லுமானவடர 
ஓத யவணடும்.

பி்றகு முத்ாவது ரகஅததில ப்சயதது யொன்று ருகூஊ சுஜூது ப்சயது 
பகாளள யவணடும். அததஹி�ாததில இருககும் யொது தனது பதாடையின் 
மீது டகவிரலகடள ்சறறு விரிதது வ்து டகட� வ்து பதாடையிலும் 
இைது டகட� இைது பதாடையிலும் டவகக யவணடும் அதன் பின்

ِعَباِد  َوَعلَى  َعلَيْنَا  َلُم  َوبََرَكاتُُه، السَّ اللَِّه  َوَرْحَمُة  النَِّبيُّ  أَيَُّها  َعلَيَْك  َلُم  يَِّباُت، السَّ َوالطَّ لََواُت  َوالصَّ ِللَِّه  التَِّحيَّاُت 
ٍد، َوَعلَى آِل  َوَرُسولُُه   اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ ًدا َعبُْدهُ  ِإلََه ِإلَّ اللَُّه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ اِلِحنَي، أَْشَهُد أَْن لَ  اللَِّه الصَّ
ٍد، َكَما بَاَرْكَت َعلَى  ٍد، َوَعلَى آِل ُمَحمَّ ٍد، َكَما َصلَّيَْت َعلَى ِإبَْراِهيَم، ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد، اللَُّهمَّ بَاِرْك َعلَى ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ِإبَْراِهيَم، ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد.

“எல்ாக காணிகடககளும் வணககஙகளும் ொராட்டுகளும் 
அல்ாஹ்வுகயக உரி�ன. நபிய�! உஙகளின் மீது அல்ாஹ்வின் ்சாநதியும் 
அருளும் அபிவிருததியும் ஏறெைட்டு மாக! எஙகளின் மீதும் அல்ாஹ்வின் 
நல் டி�ார்களின் மீதும் அல்ாஹ்வின் ்சாநதி ஏறெைட்டுமாக! 
வணககததிறகுரி�வன் அல்ாஹ்டவத தவிர �ாருமிலட் என்று 
உறுதி�ாக நம்புகிய்றன். முஹம்மத(ஸல) அல்ாஹ்வின் அடி�ாரும் 
தூதருமாவார்கள என்றும் உறுதி�ாக நம்புகிய்றன்.

�ாஅல்ாஹ் இப்்றாஹீம் நபியின்மீதும் அவரது குடும்ெததார் மீதும் 
அருள புரிநதது யொல முஹம்மத நபியின் மீதும் அவரது குடும்ெததார் 
மீதும் அருள புரிவா�ாக. நிச்ச�மாக நீ புகழுக குரி�வன், கீர்ததிமிககவன். 
�ா அல்ாஹ் இப்்றாஹீம் நபியின் மீதும் அவரது குடும்ெததார் மீதும் 
(ொககி�ம்) அபிவிருததி புரிநதது  யொல முஹம்மத நபியின் மீதும் அவரது 
குடும்ெததார் மீதும் (ொககி�ம்) அபிவிருததி புரிவா�ாக. நிச்ச�மாக நீ 
புகழுககுரி�வன் கீர்ததிமிககவன்” என்று கூ்ற யவணடும்.

(நூல: புகாரி முஸலிம். இப்னு மாஜா)

அததஹ்�ாததிறகு பின் நபி(ஸல) அவர்கள ொதுகாப்பு யதடி�து யொன்று 
ொதுகாப்புத யதடி பிரார்ததிகக யவணடும். அநத துஆ பின்வருமாறு 
உளளது

اللُهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوِمْن َعَذاِب الَْقبِْر، َوِمْن ِفتْنَِة الَْمْحَيا َوالَْمَماِت، َوِمْن َشرِّ ِفتْنَِة 
اِل. جَّ الَْمِسيِح الدَّ
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�ாஅல்ாஹ் நரக யவதடனட� விட்டும், மணணட்ற யவதடன விட்டும்,  
வாழ்வின், மரணததின் ய்சாதடனட� விட்டும், தஜ்ஜா லின் ய்சாதடனயின் 
தீஙடக விட்டும் உன்னிைம் ொதுகாவல யதடுகிய்றன் (நூல|; முஸலிம்)

அதன் பின் வ்து ெககமும் இைது ெககமும் திரும்பி ஸ்ாம் பகாடுகக 
யவணடும்
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்கடல்யமான ்றறும் சுன்னத்தமான 
பதமாழுல்கயின் அடடவலண

பதாழுடககள முன் சுன்னத
கைடம�ான 

பதாழுடக
 பின்சுன்னத

சுெஹ் 2 2 -

லுஹர் 2 + 2 4 2
அஸர் 2 + 2 4 -

மஃரிப் 2 3 2

இஷா 2 4
2

விதரு 3+2

ஜூம்ஆ
தஹீ�துல 
மஸஜித 2

2
வீட்டில 2

ெளளியில 2+2

 பதமாழுல்கயின் சடடங்கள:

1. ெர்ளான பதாழுடகககு முன், பின் உளள சுன்னததான பதாழுடககள 
பதாழ யவணடும்.

2. பதாழும்யொது சுஜூதுப்சயயுமிைதடத யநாகக யவணடும் திரும்பிப் 
ொர்ககக கூைாது.

3.(ெர்ளான பதாழுடகயில) இமாம் ்சப்தமிட்டு ஓதுவது யகட்காவிட்ைால 
ொததஹாடவ அடமதி�ா�க ஓத யவணடும்.

4. ெளளியில ஜூம்ஆவுடை� கைடம�ான இரணடு ரகஆத பதாழுடகட� 
இமாம் குதொ ஓதி� பின் பதாழ யவணடும்.

5. மஃரிபுடை� கைட�மான மூன்று ரகஆதடத  பதாழ யவணடும். சுெஹ் 
பதாழுடக இரணடு ரகஆத பதாழுவது யொல இரணடு ரகஆத பதாழுது 
அததஹி�ாதது ஓதி முடிநததும் மூன்்றாவது ரகஆததுககாக எழுநது 
நிறகயவணடும் அப்யொது இரணடு டககடள யதாள புஜம் வடர உயிர்ததி 
அல்ாஹு அகெர் எனக கூறி தகபீர் கட்டி�பின் சூரதுல ொதிஹாமட்டும் 
ஓத யவணடும். பி்றகு அநத ரகஅதடத பூரணப்ெடுததி அததஹி�ாததிறகுப் 
பின் வ்து இைது ெககமாக திரும்பி ஸ்ாம் கூறி முடிகக யவணடும்.
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6. கைடம�ான லுஹர் அஸர் இஷா ஆகி� பதாழுடககடள நான்கு 
ரகஆதகளாக பதாழயவணடும். சுெஹ் பதாழுதது யொல இரணடு ரகஆத 
பதாழுது அததஹி�ாதது ஓதி முடிதததும் ஸ்ாம்கூ்றாமல மற்ற இரணடு 
ரகஆதகடள பூரணப்ெடுதத யவணடும்.

7. விதரு பதாழுடக மூன்று ரகஆத பதாழயவணடும். முதலில இரணடு 
ரகஆத பதாழுது ஸ்ாம் பகாடுதது முடிதது விட்டு பி்றகு ஒரு ரகஆத 
பதாழ யவணடும். அதில ருகூஊககு முன்பு அல்து ருகூஊவுககு பின்பு 
பின்வரும் துஆடவ ஓதுவது சி்றப்ொனதாகும்.

َما  َوِقِني َشرَّ  ِفيَما أَْعَطيَْت  َوبَاِرْك ِلي  تََولَّيَْت  ِفيَمْن  َوتََولَِّني  ِفيَمْن َعاَفيَْت  َوَعاِفِني  ِفيَمْن َهَديَْت  اللَُّهمَّ اْهِدِني 
َقَضيَْت ِإنََّك تَْقِضي َولَ يُْقَضى َعلَيَْك َوِإنَُّه لَ يَِذلُّ َمْن َوالَيَْت َولَ يَِعزُّ َمْن َعاَديَْت تََباَرْكَت َربَّنَا َوتََعالَيَْت

பொருள: �ாஅல்ாஹ்! நீ யநர்வழிகாட்டி�வர்களில எனககும் யநர்வழி 
காட்டுவா�ாக.நீ ஆயராககி�ம் வழஙகி� வர்களில எனககும் ஆயராககி�ம் 
வழஙகு வா�ாக. நீ பொறுப்யெறறு பகாணைவர்களில என்டனயும் 
பொறுப்யெறறுக பகாளவா�ாக. நீ எனககுக பகாடுததவறறி் ெரகததும் 
ப்சயவா�ாக.(நிர்ண�ம் ப்சயது முடிபவடுதத வறறின் தீடமட� விட்டும் 
என்டன காப்ொ�ாக. ஏபனனில நிச்ச�மாக நீ முடிவு ப்சயகி்றாய. உனககு 
மா்றாக முடிபவடுககப் ெைமாட்ைாது. நிச்ச�மாக நீ பொறுப்யெறறுக 
பகாணைவன் இழிவடை�மாட்ைான். இன்னும் வியராதிததவன் 
பகௌரவம் பெ்ற மாட்ைான் எஙகளுடை� இரட்்சகா! நீ ெரகததுககடள 
நலகுெவன் மறறும் உ�ர்வடைநது விட்ைவன் (நூல : திர்மதி)

8. இமாம் ருகுஊவில இருககும் யொது பதாழுடகககு வநதால தகபீர் 
கூறி பதாழுடக யில இடணநது பகாளளயவணடும். அது ஒரு ரகஆததாக 
கணிககப்ெடும். ருகூஊவிலிருநது எழுநததன் பின் இடணநது பகாணைால 
அது ஒரு ரகஆத தாக கணிககப்ெை மாட்ைாது. அதடன நீர் பூர்ததி ப்சய� 
யவணடும்.

9. இமாமுைன் பதாழும் யொது ஒரு ரகஆத அல்து அதடன விை 
கூடுத்ான ரகஆதகள  தவறினால அதடன பூர்ததி ப்சய�யவணடுயம 
தவிர இமாம் ஸ்ாம் பகாடுககும் யொது ஸ்ாம் பகாடுககக கூைாது.

10. பதாழுடகயின் யொது அவ்சரம் காட்ைக கூைாது. அது பதாழுடகட� 
ொழாககி விடும்.  

நபி(ஸல) அவர்கள ெளளிககு வநதார்கள. ஒரு மனிதரும் (அநத யநரததில) 
ெளளிககு வநது பதாழ்ானார். (பதாழுது முடிதததும்) நபி(ஸல) 
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அவர்களுககு அவர் ஸ்ாம் கூறினார். நபி (ஸல) அவர்கள ெதில ஸ்ாம் 
கூறினார்கள. பின்பு ‹திரும்ெவும் நீர் பதாழுவீராக நீர் பதாழயவ இலட்› 
என்று கூறினார்கள. 

அநத மனிதர் முன்பு பதாழுதது யொன்ய்ற மீணடும் பதாழுதுவிட்டு வநது 
நபி (ஸல) அவர்களுககு ஸ்ாம் கூறினார். ‹திரும்ெவும் பதாழுவீராக! நீர் 
பதாழயவ இலட்› என்று இட்றத தூதர்(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள. 
(இவ்வாறு மூன்று முட்ற நைநதது). அதன் பி்றகு அநத மனிதர் 
‹்சததி�மார்ககததுைன் உஙகடள அனுப்பியுளள இட்றவன் மீது ஆடண�ாக 
இவ்வாறு பதாழுவடதத தவிர யவறு எடதயும் நான் அறிநதிருககவிலட் 
எனயவ எனககுக கறறுத தாருஙகள!› என்று யகட்ைார். 

‹நீர் பதாழுடகககாக நின்்றதும் தகபீர் கூறும். பின்னர் குர்ஆனில உமககுத 
பதரிநதவறட்ற ஓதும். பின்னர் அடமதி�ாக ருகூவு ப்சயவீராக. பின்னர் 
ருகூவிலிருநது எழுநது ்சரி�ான நிட்ககு வருவீராக. பின்னர் நிதானமாக 
ஸஜ்தாச ப்சயவீராக. ஸஜ்தாவிலிருநது எழுநது நிதானமாக உட்கார்வீராக. 
இவ்வாய்ற உம்முடை� எல்ாத பதாழுடகயிலும் ப்சயது வருவீராக 
என்று இட்றததூதர்(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள.

அறிவிப்ெவர்: அபூஹடரரா(ரலி) நூல: புகாரி)

11. பதாழுடகயின் கைடமகளில ஒன்று தவறி விட்ைால- உதாரணமாக 
முதல அததிஹ�ா ததில உட்காருதல அல்து எததடன ரகஆத 
பதாழுயதாம் என்று ்சநயதகம் பகாளளல ஏறெட்ைால பதாழுடகட� 
ஸ்ாம் கூறி முடிப்ெதறகு முன் இரணடு ஸஜ்தா ப்சயது விட்டு ஸ்ாம் 
பகாடுகக யவணடும். இதடன ஸஜ்தா ஸஹ்வு எனப்ெடும்.

12. பதாழுடகயில அட்சநது பநளிநது ஈடுப்ெை்ாகாது. அது 
பதாழுடகயின் உளளச்சதடத யொககி விடும். சி் யநரம் அதுயவ 
பதாழுடகட� நா்சப்ெடுததும் காரி�மாகவும் அடமநது விடும்.

13. இஷா பதாழுடகயின் யநரம் இரவின் நடுப்ெகுதி வடரயி்ாகும். 
எனயவ தகுநத காரணமின்றி அதபதாழுடகட� பிறெடுததக கூைாது. 
விதரு பதாழுடகயின் யநரம் சுெஹ் பதாழுடகயின் யநரம் வரும் 
வடர�ாகும்.
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பதமாழுல்கப் பறறி வநதுள்ள ஹதீஸ்்களில் சிை

1. நபி(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள:

َعْن أَِبي ُسلَيَْماَن َماِلِك بِْن احُلَويِْرِث، َقاَل: أَتَيْنَا النَِّبيَّ َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َونَْحُن َشَبَبٌة ُمتََقاِربُوَن، َفَأَقْمنَا 
ْن تََرْكنَا ِفي أَْهِلنَا، َفَأْخَبْرنَاهُ، َوَكاَن َرِفيًقا َرِحيًما، َفَقاَل:  ِعنَْدهُ ِعْشِريَن لَيْلًَة، َفَظنَّ أَنَّا اْشتَْقنَا أَْهلَنَا، َوَسَألَنَا َعمَّ
َلُكْم  ْن  َفْلُيَؤذِّ اَلُة،  الصَّ َحَضَرِت  َوِإَذا  ي،  ُأَصلِّ َرأَْيُتُموِني  َكَما  وا  َوَصلُّ َوُمُروُهْم،  ُموُهْم  َفَعلِّ أَْهِليُكْم،  ِإَلى  »اْرِجُعوا 

ُكْم أَْكَبُرُكْم« صحيح البخاري )6008( أََحُدُكْم، ُثمَّ ِلَيُؤمَّ

(ெனூ ட்ஸ தூதுக குழுவில) ்சம வ�துடை� இடளஞர்களான நாஙகள 
நபி (ஸல) அவர்களிைம் வநயதாம். அவர்களுைன் இருெது நாளகள 
தஙகியனாம். நாஙகள எஙகள குடும்ெததினரிைம் (திரும்பிச) ப்சல் 
ஆட்சப்ெடுவடத அறிநத நபி (ஸல) அவர்கள (ஊரில) நாஙகளவிட்டுவநத 
எஙகள குடும்ெததாடரப் ெறறி வி்சாரிததார்கள. நாஙகள அவர்கடளப் 
ெறறித பதரிவிதயதாம். நபி(ஸல) அவர்கள நல் யதாழராகவும் இரகக 
குணமுடை�வர்களாகவும் இருநதார்கள. 

எனயவ, நபி(ஸல) அவர்கள, ‘நீஙகள உஙகள குடும்ெததினரிைம் 
திரும்பிச ப்சன்று அவர்களுககுக கலவி கறறுக பகாடுஙகள. அவர்கடள 
(கைடம�ானவறட்றச ப்சயயுமாறு) ெணியுஙகள. என்டன எவ்வாறு 
பதாழக கணடீர்கயளா அவ்வாய்ற பதாழுஙகள. பதாழுடக யநரம் 
வநததும் உஙகளில ஒருவர் ொஙகு (பதாழுடக அறிவிப்புச) ப்சால்ட்டும்; 
பி்றகு உஙகளில (வ�தில) மூததவர் உஙகளுககுத பதாழுடக 
நைததட்டும்’ என்்றார்கள. அறிவிப்ெவர்: அபூ சுட்மான் மாலிக இப்னு 
ஹுடவரிஸ(ரலி) அறிவிததார். (நூல : புகாரி 6008)

2. நபி(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள:

: أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: »ِإَذا َدَخَل أََحُدُكُم املَْسِجَد َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْيِن َقْبَل  لَِميِّ َعْن أَِبي َقتَاَدةَ السَّ
أَْن َيْجِلَس« صحيح البخاري 444

உஙகளில ஒருவர் ெளளியினுள நுடழநதால இரணடு ரகஆதகள 
பதாழாமல உட்கார யவணைாம். என நபி(ஸல) அவர்கள கூறி னார்கள. 
அறிவிப்ெவர்: அபூகதாதா(ரலி) நூல: புகாரி 444.  (இதபதாழுடகட� 
தஹீ�துல மஸஜித எனப்ெடும்)
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3. நபி(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள:

وا ِإَلْيَها«.  ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: »اَل َتْجِلُسوا َعَلى اْلُقُبوِر، َواَل ُتَصلُّ َعْن أَِبي َمْرثٍَد الَْغنَِويِّ
صحيح مسلم 972

கப்றின் மீது உட்காராதீர்கள அதடன யநாககி பதாழாதீர்கள என நபி (ஸல) 
அவர்கள கூறினார்கள. அறிவிப்ெவர்: அபூமர்ஸத (ரலி) நூல: முஸலிம் 972.

4. நபி(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள:

اَلُة َفاَل َصاَلَة ِإالَّ اْلَمْكُتوَبُة«. صحيح  َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َقاَل: »ِإَذا ُأِقيَمِت الصَّ
مسلم 710

இகாமத கூ்றப்ெட்ைால கைடம�ான பதாழுடகட�த தவிர யவறு 
பதாழுடக இலட் என நபி(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள. அறிவிப்ெவர்: 
அபூஹுடரரா (ரலி) நூல: முஸலிம் 710.

5. நபி(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள:

َعِن ابِْن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: »ُأِمْرُت أَْن أَْسُجَد َعَلى َسْبَعِة أَْعُظٍم، َواَل أَُكفَّ َثْوًبا َواَل 
َشْعًرا« صحيح البخاري 810، ومسلم 490

ஏழு உறுப்புககள தடரயில) ெடுமாறு ஸஜ்தா ப்சயயும் ெடி நபி(ஸல)
அவர்கள கட்ைடளயிைப் ெட்ைார்கள. (ஸஜ்தாவின் யொது தடரயில 
ெைாதவாறு) தமது தட்முடி ஆடை ஆகி�வறட்றப் பிடிததுக பகாளள 
யவணைாம் என்று தடைவிதிககப்ெட்ைார்கள அறிவிப்ெவர்: இப்னு 
அப்ொஸ (ரலி) நூல: புஹாரி 810, முஸலிம் 490.

6. நபி(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள:

َلةُ َفَأْقَبَل َعلَيْنَا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِبَوْجِهِه، َفَقاَل: »أَِقيُموا  ثَنَا أَنَُس بُْن َماِلٍك، َقاَل: أُِقيَمِت الصَّ َحدَّ
وا، َفِإنِّي أََراُكْم ِمْن َوَراِء َظْهِري« صحيح البخاري 719. ُصُفوَفُكْم، َوتََراصُّ

பதாழுடகககு இகாமத ப்சால்ப்ெட்ைது. நபி(ஸல) அவர்கள எஙகள 
ெககம் முன்யனாககி, ‹வரிட்சகடள யநராககுஙகள! பநருககமாக 
நிலலுஙகள! ஏபனனில என் முதுகுககுப் பின் பு்றமாகவும் உஙகடள நான் 
காணுகிய்றன்› என்்றார்கள. அறிவுப்ெவர் : அனஸ பின் மாலிக (ரலி), நூல 
: புஹாரி 719.

யமலும் நபி(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள:

ي أََراُكْم ِمْن َوَراِء َظْهِري، َوَكاَن  َعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: »أَِقيُموا ُصُفوَفُكْم، َفِإنِّ
أََحُدَنا ُيْلِزُق َمْنِكَبُه ِبَمْنِكِب َصاِحِبِه، َوَقَدَمُه ِبَقَدِمِه« صحيح البخاري 725.
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‹உஙகள வரிட்சகடள ஒழுஙகு ெடுததிக பகாளளுஙகள! நிச்ச�மாக நான் 
என்னுடை� முதுகுககுப் பின்பு்றமும் உஙகடளக காணகிய்றன்› என்று 
நபி(ஸல) அவர்கள கூறி�தும் எஙகளில ஒருவர் தம் யதாள புஜதடத 
மற்றவரின் யதாள புஜததுைனும் தம் ொததடத மற்றவரின் ொதததுைனும் 
ய்சர்ததுக பகாளள்ானார்கள. அறிவிப்ெவர்: அனஸ (ரலி) நூல: புகாரி 725)

7. நபி(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள:

ثَنَا أَبُو ُهَريَْرةَ، َعْن َرُسوِل اللِه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َفَذَكَر أََحاِديَث ِمنَْها، َوَقاَل َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعلَيِْه  َحدَّ
وا«.  وا َوَما َفاَتُكْم َفأَِتمُّ أَْدَرْكُتْم َفَصلُّ ِكيَنُة، َفَما  َوأَْنُتْم َتْمُشوَن، َوَعَلْيُكُم السَّ َفْأُتوَها  اَلِة  َوَسلََّم: »ِإَذا ُنوِدَي ِبالصَّ

صحيح مسلم 602

பதாழுடகககாக இகாமத கூ்றப்ெட்ைால விடரவாக ஓடிச ப்சல்ாதீர்கள. 
நைநயத ப்சலலுஙகள. நிதானதடத கடைப் பிடியுஙகள.உஙகளுககு 
கிடைததடத பதாழுஙகள தவறி�டத பூர்ததி ப்சயயுஙகள. என  நபி(ஸல) 
அவர்கள கூறினார்கள. 

அறிவிப்ெவர்: அபூஹுடரரா(ரலி) நூல: முஸலிம் 602.

8. நபி(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள:

ْيَك َواْرَفْع ِمْرَفَقْيَك«. صحيح  َعِن الَْبَراِء، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: »ِإَذا َسَجْدَت، َفَضْع َكفَّ
مسلم 494.

நீஙகள ஸஜ்தா ப்சயயும் யொது உள ளஙடககடள (தடரயில) டவயுஙகள 
மணிக கட்டுகடள (தடரயிலிருநது) உ�ர்திக பகாள ளுஙகள என நபி(ஸல) 
அவர்கள கூறினார்கள. அறிவிப்ெவர்: ெராஃ (ரலி) நூல: முஸலிம் 494.

9. நபி(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள:

َلةَ أَْقَبَل َعلَيْنَا ِبَوْجِهِه، َفَقاَل:  ا َقَضى الصَّ َعْن أَنٍَس، َقاَل: َصلَّى ِبنَا َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َذاَت يَْوٍم َفلَمَّ
ي أََراُكْم أََماِمي  ُجوِد، َواَل ِباْلِقَياِم َواَل ِبااِلْنِصَراِف، َفِإنِّ ُكوِع َواَل ِبالسُّ ي ِإَماُمُكْم، َفاَل َتْسِبُقوِني ِبالرُّ اُس، ِإنِّ َها النَّ »أَيُّ

َوِمْن َخْلِفي«. صحيح مسلم 426.

ஒரு நாள நபி(ஸல) அவர்கள எஙகளுககு பதாழுடக நைாததினார்கள. 
பதாழுடக முடிநததும் எஙகடள யநாககி திரும்பி  மககயள! நான் 
உஙகளுககு இமாமாக இருககிய்றன். எனயவ ருகூஊவிலும் சுஜூதிலும் 
எழுநது நிற்றலிலும் மறறும் ஸ்ாம் பகாடுதது திரும்புவதிலும் என்டன 
முநதி ப்சல்ாதீர்கள. ஏபனனில நான் உஙகடள எனககு முன்னாலும் 
ொர்ககிய்றன். எனககுப் பின்னாலும் ொர்ககிய்றன். என நபி(ஸல) அவர்கள 
கூறினார்கள. அறிவிப்ெவர்: அனஸ(ரலி) நூல: முஸலிம் 426.
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10. நபி(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள:

َل َما ُيَحاَسُب ِبِه الَعْبُد َيْوَم الِقَياَمِة ِمْن َعَمِلِه  َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َقاَل: »ِإنَّ أَوَّ
َصاَلُتُه، َفِإْن َصُلَحْت َفَقْد أَْفَلَح َوأَْنَجَح، َوِإْن َفَسَدْت َفَقْد َخاَب َوَخِسَر«. )سنن الترمذي 413(

மறுடமயில அடி�ானின் ப்ச�லகளில முதலில  யகட்கப்ெடும் யகளவி 
அவனது பதாழுடகப் ெறறி�தாகும். அது சீராகிவிட்ைால அவன் 
பவறறிப்பெறுவான்.  அது சீர்பகட்டு விட்ைால அவன் நஷைமடைநது 
விட்ைான் என நபி (ஸல) அவர்கள. கூறினார்கள. அறிவிப்ெவர்: 
அபூஹுடரரா(ரலி) நூல: திர்மதி 413.
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ஜூம்ஆ பதமாழுல்கயும் ஜ்மாஅத் 
பதமாழுல்கயும் 

பின்வரும் ஆதாரஙகளின் அடிப்ெடையில இது ஆணகளுககு 
கைடம�ாகும்.

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ( 

ஈமான் பகாணைவர்கயள! ஜுமுஆ உடை� நாளில பதாழுடகககாக நீஙகள 
அடழககப் ெட்ைால, வி�ாொரதடத விட்டுவிட்டு, அல்ாஹ்டவத 
தி�ானிகக (ெளளிககு) விடரநது ப்சலலுஙகள - நீஙகள அறிெவர்களாக 
இருப்பின் இதுயவ உஙகளுககு மிக யம்ான நன்டமயுடை�தாகும் (62:9)

ِإَلى  ُأَخاِلَف  ُثمَّ  َفُتَقاَم،  اَلِة  ِبالصَّ آُمَر  أَْن  َقاَل: »َلَقْد َهَمْمُت  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللُه  النَِّبيِّ َصلَّى  ُهَريَْرةَ، َعِن  َعْن أَِبي 
َق َعَلْيِهْم« صحيح البخاري 2420. اَلَة، َفُأَحرِّ َمَناِزِل َقْوٍم اَل َيْشَهُدوَن الصَّ

பதாழுடகட� (நிட்நிறுததும் ெடி ஒருவருககு) கட்ைடளயிட்டு விட்டு 
பதாழுடக நைநது பகாணடிருககும்யொது (ஜமாஅத;) பதாழுடகககு 
வருடக தராத மககளின் வீடுகளுககுச ப்சன்று அவறட்ற எரிதது விை்ாம் 
என்று நான் நிடனதததுணடு என நபி(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள. 
அறிவிப்ெவர்: அபூ ஹுடரரா(ரலி) நூல: புகாரி 2420.

َداَء َفَلْم َيْأِتِه، َفاَل َصاَلَة َلُه، ِإالَّ ِمْن ُعْذٍر«  َعِن ابِْن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َقاَل: »َمْن َسِمَع النِّ
سنن ابن ماجه 793.

எவர் பதாழுடகயின் அடழப்டெ (ொஙடக)யகட்டு பதாழுடகககு வரவில 
ட்ய�ா அவருககு பதாழுடக இலட். எனினும் (ெ�ம் அல்து யநாய 
யொன்்ற) ்சஙகைமான நிட்யில அவர் இருநதாய் தவிர என  நபி(ஸல) 
அவர்கள கூறினார்கள.

அறிவிப்ெவர்: இப்னு அப்ொஸ(ரலி) நூல: இப்னு மாஜா  793

َقاِئٌد  ِلي  لَيَْس  ِإنَُّه  اللِه،  َرُسوَل  يَا  َفَقاَل:  أَْعَمى،  َرُجٌل  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللُه  َصلَّى  النَِّبيَّ  أَتَى  َقاَل:  ُهَريَْرةَ،  أَِبي  َعْن 
ا  َص لَُه، َفلَمَّ َص لَُه، َفيَُصلَِّي ِفي بَيِْتِه، َفَرخَّ يَُقوُدِني ِإلَى الَْمْسِجِد، َفَسَأَل َرُسوَل اللِه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم أَْن يَُرخِّ

اَلِة؟« َقاَل: نََعْم، َقاَل: »َفأَِجْب« صحيح مسلم 653. َداَء ِبالصَّ َولَّى، َدَعاهُ، َفَقاَل: »َهْل َتْسَمُع النِّ
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நபி (ஸல) அவர்களிைம் ொர்டவ�ற்ற ஒரு மனிதர் வநது, «அல்ாஹ்வின் 
தூதயர! என்டனப் ெளளிவா்சலுககு அடழதது வரக கூடி� வழிகாட்டி 
எவரும் எனககு இலட்» என்று கூறி, வீட்டிய்ய� பதாழுதுபகாளள 
தமககு அனுமதி�ளிககுமாறு யகாரினார். அப்யொது நபி (ஸல) அவர்கள 
அவருககு அனுமதி�ளிததார்கள. பி்றகு அவர் திரும்பிச ப்சன்்ற யொது 
அவடர அடழதது, «பதாழுடக அறிவிப்பு ்சப்தம் உமககுக யகட்கி்றதா?» 
என்று யகட்ைார்கள. அவர் «ஆம்» (யகட்கி்றது) என்்றார்.  நபி (ஸல) அவர்கள 
«அப்ெடி�ானால நீர் அதறகு ப்சவி்சாயப்பீராக!» (கூட்டுத பதாழுடகயில 
வநது க்நதுபகாளவீராக!) என்று கூறினார்கள.

அறிவிப்ெவர்; அபூஹுடரரா (ரலி) நூல: முஸலிம் 653.

َر َلُه، ُثمَّ  ى َما ُقدِّ َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َقاَل: »َمِن اْغَتَسَل؟ ُثمَّ أََتى اْلُجُمَعَة، َفَصلَّ
اٍم«  ْخَرى، َوَفْضُل َثاَلَثِة أَيَّ ي َمَعُه، ُغِفَر َلُه َما َبْيَنُه َوَبْيَن اْلُجُمَعِة اأْلُ ى َيْفُرَغ ِمْن ُخْطَبِتِه، ُثمَّ ُيَصلِّ أَْنَصَت َحتَّ

صحيح مسلم 857.

ஒருவர் (பவளளிககிழடம அன்று) குளிதது விட்டு ஜுமுஆத 
பதாழுடகககுச ப்சன்று, அவரது விதியில எழுதப்ெட்டிருநத அளவு 
(கூடுத்ாகத) பதாழுதார்; பி்றகு இமாம் தமது ப்சாறபொழிடவ (குதொ) 
முடிககும்வடர வாய மூடி பமௌனமாக உடரட�க யகட்டுவிட்டு, 
அவருைன் ய்சர்நது பதாழுடகட� நிட்ற யவறறுகி்றார். இததடக�வருககு 
அநத ஜுமுஆ விலிருநது அடுதத ஜுமுஆ வடரயும் யமறபகாணடு 
மூன்று நாட்களவடரயும் ஏறெடுகின்்ற (சிறு) ொவஙகள (அடனததும்) 
மன்னிககப்ெடுகின்்றன என நபி(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள 
அறிவிப்ெவர்: அபூஹுடரரா(ரலி) நூல: முஸலிம் 857.

، َوَكانَْت لَُه ُصْحَبٌة، أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َتَرَك َثاَلَث ُجَمٍع  ْمِريِّ َعْن أَِبي الَْجْعِد الضَّ
ُه َعَلى َقْلِبِه« سنن أبي داود 1052. َتَهاُوًنا ِبَها، َطَبَع اللَّ

எவர் அ்ட்சி�மாக மூன்று ஜூம்ஆடவ விடுகி ்றாயரா அவரது 
உளளததில அல்ாஹ் முததிடரயிட்டு விடுவான் என நபி(ஸல) அவர்கள 
கூறினார்கள.

அறிவிப்ெவர்: அபூ ஜஹ்த(ரலி) நூல: அபூதாவுத 1052.

 ஜூம்ஆபதமாழுல்கலய  நிலறமவறறும்; ஒழுஙகுமுலற.

1.ஜூம்ஆ தினததில குளிதது நகஙகடள பவட்டி  மனம் பூசி சுததமான 
ஆடை அணி� யவணடும்.
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2.பவளடளப் பூடு பவஙகா�ம் ்சாப்பிைக கூைாது. புடகததல கூைாது. 
மிஸவாக மூ்ம் வாட� சுததப்ெடுதத யவணடும்

3. இமாம் குதொ உடர நிகழ்ததும் யொது உஙகளில ஒருவர் வநதால 
அவர் இ்குவாக இரு ரகஆத பதாழட்டும் என்்ற நபிபமாழிக யகறெ கதீப் 
மிம்ெரில இருககும் யொது ெளளிககுள நுடழப்ெவர் இரணடு ரகஆத 
பதாழுது விையவணடும்.

4.இமாமின் குதொவின் யொது ப்சவிதாழ்ததி யகட்க யவணடும் யெ்சக 
கூைாது.

5. உளளததால நீ�தது டவதது ஜூம்ஆவின் இரணடு ரகஆதகடள 
இமாமுைன் பதாழ யவணடும். 

6.ஜூம்ஆவிறகுப் பின் நான்கு ரகஆத சுன்னததான பதாழுடகட� 
பதாழயவணடும். வீட்டில பதாழுவதானால இரணடு ரகஆத பதாழ 
யவணடும்.

7.பவளளிக கிழடம தினததில நபி(ஸல) அவர்கள மீது அதிகம் ஸ்வாத 
கூ்றயவணடும்.

8. பவளளிககிழடம�ன்று ஒரு யநரம் இருககி்றது. அநத யநரதடத ஒரு 
முஸலிம் அடி�ார் (்சரி�ாக) அடைநது, அதில பதாழுடகயில நின்று 
அல்ாஹ்விைம் எநத நன்டமட�க யகாரினாலும், அவருககு அடத 
அல்ாஹ் வழஙகாமல இருப்ெதிலட் என்று நபி (ஸல) அவர்கள 
ப்சான்னதறகு ஏறெ பவளளிககிழடம�ன்று துஆவில ஈடுப்ெை 
யவணடும்.
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இன்னிலச(பமாடல்) ்றறும் மியூசிக  பறறிய 
தீரப்பு

1.அல்ாஹ் கூறுகி்றான்

)ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  
ڍ( 

மனிதர்களில சி்ர் இருககின்்றார்கள - அவர்கள அறிவில்ாமல வீணான 
யெசசுககடள விட்ககு வாஙகி, (அவற்றால மககடள) அல்ாஹ்வின் 
ொடதயிலிருநது வழி பகடுககவும், அல்ாஹ்வின் ொடதட�ப் 
ெரிகா்சமாககிக பகாளளவும் (மு�லகி்றார்கள) இததடகய�ாருககு 
இழிவுதரும் யவதடனயுணடு (31:6)

வீணாண யெசசுககள என்ெதடன குறிககும் ்ஹ்வுல ஹதீஸ எனும் 
ப்சால இன்னிட்சட� குறிககும் என இப்னு மஸஊத(ரலி) அவர்களும் 
அயநக முெஸஸரீன்களும்; கூறியுளளனர். இவ்வ்சனம் இன்னிட்ச மறறும் 
ஊதுகுழல  ்சம்ெநதமாக இ்றஙகி�து என இமாம் ஹஸனுல ெஸரி) (ரஹ்) 
குறிப்பிடுகி்றார்கள.

2.அல்ாஹ் டஷததானிைம் யெசும்; யொது

)ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ( 

நீ எவடர (வழி ்சறுகச ப்சய�) ்சகதி பெறறிருக கி்றாய�ா அவர்கடள 
உமது ்சப்ததடதக பகாணடு வழி ்சறுகச ப்சய(17:64) உமது ்சப்தம் என்ெது 
இன்னிட்ச மறறும் ஊதுகுழட் குறிககும். 

3. என் ்சமுதா�ததாரில சி் கூட்ைததார் யதான்றுவார்கள. அவர்கள 
விெ்சாரம் (புரிவது), (ஆணகள) ெட்டுத துணி (அணிவது), மது (அருநதுவது), 
இட்சக கருவிகள (இட்சப்ெது)ஆகி�வறட்ற அனுமதிககப் ெட்ை 
டவ�ாகக கருதுவார்கள என நபி(ஸல) அவர்கள  (நூல: புகாரி)

விெச்சாரமும் ெட்டு அணிதலும் உளளது என்றும் மது அருநதுதல 
மறறும் மியூசிக ஆகுமானது என்றும் நம்ெககூடி� முஸலிம்களில சி்ர் 
வருவார்கள என்ெது இநத ஹதீஸின் கருததாகும்.
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இட்சககருவி எனும் யொது இட்சட� மீட்ைககூடி� கிைார், தப்்ா, 
ரப்ொனம் ஆகி�டவயும் அதுயொன்்றடவகளும் அைஙகும். அததுைன் 
மணிஓட்ச எழுப்பும் கருவியும்; உளளைஙகும் நபி(ஸல) அவர்கள கூறும் 
யொது ‘ஒலிப�ழுப்பும் மணி, டஷததானின் இட்சக கருவி�ாகும்’ என 
கூறினார்கள.(நூல:முஸலிம்) அதன் ்சப்தம் பவறுப்புககுரி�து என்ெடத 
இதுஅறிவிககி்றது. மணி ஓட்சட� எழுப்பும் கருவியிடன காலநடைகளின் 
கழுததுககளில பதாஙக விடுகின்்றனர். கிறிஸதவர்களும் அதறகு ஒப்ொன 
கருவிடனய� ெ�ன்ெடுததுகின்்றனர். குருவி ்சப்ததடதக பகாணை மணி 
ஓட்சட� ெ�ன்ெடுததுவது யொதுமானதாகும்.

4. இமாம் ஷாபி(ரஹ்) அவர்கள தனது அலகழா எனும்நூலில இன்னிட்ச 
என்ெது பவறுககத தகக யவடிகடக�ாகும். பகட்ைகாரி�ததிறகு 
ஒப்ொனதாகும். அதில அதிக மாக மூழ்கி யிருப்ெவர் மடை�ர். அவரது 
்சாட்சி�ம் நிராகரிககப்ெைத தககதாகும் என்கி்றார்கள.  

 தற்கமாைத்தில் இன்னிலச

1. திருமணடவப்ெவஙகளிலும் விழாககளிலும் வாபனாலிகளிலும் 
இன்னிட்ச பெரும்ொலும் ெ�ன்ெடுததப்ெடுகி்றது. அதில யந்சம், 
முதத மிைல ்சநதிப்பு கணணஙகள வருடுதல யொன்்ற  ப்சயதிகளும் 
இடளஞர்களிைததில இசட்ச கடள தூணைககூடி� விை�ஙகளும் 
மானக யகைான காரி�ஙகளிலும் விெச்சாரததிலும் ஈடுெை 
ஆர்வமூட்ைககூடி�டவகளும் இருக கின்்றன. இது ெணொடுகடள 
அழிதது விடுகின்்றது.

2. கட் க்ா்சாரம் யமடை நாைகஙகள எனும் பெ�ரில மககளின் 
ப்சலவஙகடள திருடி ஐயராப்ொவில கட்டிைஙகடளயும்; கார் கடளயும் 
வாஙகும் ொைகர் ொைகிகள, மியூசிக மறறும் இன்னிட்சனூைாக 
உளளஙகடள வருைககூடி� ொைலகடள இட்சப்ெதன் மூ்மும் ொலி�ல 
ெைஙகள மூ்மும் மககளின் ஒழுகக ெணொடுகடள சிடதககின்்றனர். 
அதிகமான இடளஞர்கள குழப்ெததிறகு ஆளாகி அல்ாஹ்டவ 
விட்டுவிட்டு இவர் கடள யநசிககின்்றனர். எநதளவுகபகன்்றால 1967ம் 
ஆணடு யூதர்களுைன் யொருககு யொகும் யொது வாபனாலியில அதன் 
அறிவிப்ொளர் ெடைகயள முன்யனறுஙகள உஙகளுைன் இன்னின்ன 
ொைகர் ொைகிகள உளளனர் என்்றார். இவர்கள யூத குற்றவாளி களுககு 
முன்னால யமா்சமான முட்றயில யதாறறுப் யொனார்கள. இதறகு 
மாற்றமாக என்ன ப்சாலலியிருகக யவணடுபமன்்றால ெடைகயள 
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முன்யனறுஙகள அல்ாஹ் தனது உதவியின் மூ்ம் உஙகளுைன் 
இருககி்றான் என்று கூறியிருகக யவணடும்.    

1967ம்ஆணடு யூதர்களுைனான யொருககு முன் டகயராவில நைககும் 
மாதாநத விழாவில ஒரு ொைகி கூறும் யொது  நாஙகள பவறறிப் 
பெற்றால எமது அடுதத விழா இஸயரலின் பைலஅவிவில நைககும் 
என்று அறிவிப்பு ப்சயதாள. யுததததிறகுப் பின் யூதர்கள தஙகளுடை� 
வணககதத்ததின் சுவடர பிடிததுக பகாணடு தாஙகள பவறறிப் பெற்ற 
தறகாக அல்ாஹ்வுககு நன்றி ப்சலுததினர்.

3. மார்ககரீதி�ான ொைலகள கூை யமா்சமான கருததுககிலிருநது 
விடுெைவிலட். ஒரு ொைட் ொருஙகள:

«ஒவ்பவாரு நபிககும் அநதஸதுணடு

முஹம்மயத! இயதா அல்ாஹ்வின் அர்ஷ. 

இடத ெறறிக பகாளளுஙகள».

இநத வரிகள உணடமககு பு்றம்ொனதும் அல்ாஹ்வின் மீதும் அவன் 
தூதர் மீதும் பொயயுடரப்ெதாகும்.

 இன்னிலச ்றறும் மியூசிககிலிருநது விடுபடுவதற்கமான 
வழி்கள.

1.வாபனாலி பதாட்ககாட்சியிலிருநது இன்னிட்ச யகட்ெடத  விட்டும் 
குறிப்ொக கீழ்தரமான ொைலகள உணர்வுகடள தூணடும் மியூசிககுகடள 
விட்டும் தூரமாகுதல.

2. இன்னிட்சககும்  மியூசிககும் முரணான மிகப்பெரி� காரி�ம் 
எதுபவனில அல்ாஹ்டவ நிடனவுகூறுவதும்  குர்ஆன் ஓதுவதுமாகும். 
குறிப்ொக சூரதுல ெகரா ஓதுவதுமாகும். சூரதுல ெகரா ஓதப்ெடும் 
வீட்டிலிருநது டஷததான் விரணயைாடுகி்றான் என நபி(ஸல) அவர்கள 
கூறினார்கள. (நூல: முஸலிம் 780)

யமலும் அல்ாஹ் கூறுகி்றான்:

)ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک( 

மனிதர்கயள! உஙகள இட்றவனிைமிருநது உஙகளுககு நிச்ச�மாக ஒரு 
நலலுெயத்சம் வநதுளளது. (உஙகள) இத�ஙகளிலுளள யநாயகளுககு 
அருமருநதும் (வநதிருககி்றது) யமலும் (அது) முஃமின்களுககு யநர்வழி 
காட்டி�ாகவும், நல்ருளாகவும் உளளது (10:57)
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3.நபிகளாரின் ஸீரா, அவர்களது குணந் ெண ொடுகள மறறும் 
்சஹாொககளின் வர்ாறுகள ெடிப்ெது.

 விதிவிைககுப் பபறற இன்னிலச்களில் சிை.

1.பெருநாள தினஙகளில ொைலகள இட்சகக்ாம். இதறகு ஆயிஷா(ரலி) 
அறிவிககும் ப்சயதி ஆதாரமாகும்

(ஈதுல அழ்ஹா நாட்களான) «மினா»வின் நாட்களில என் அருகில 
இரு (அன்்சாரிச) சிறுமி�ர் (்ச்ஙடகயில்ா கஞ்சிராககடள அதாவது 
தப்புகடள) அடிதது ொட்டு ொடிக பகாணடிருநதனர். அப்யொது (என் 
தநடத) அபூெகர் (ரலி) அவர்கள என்னிைம் வநதார்கள. அல்ாஹ்வின் 
தூதர் (ஸல) அவர்கள தமது ஆடை�ால யொர்ததிகபகாணடிருநதார்கள. 
(இடதக கணை) அபூெகர் (ரலி) அவர்கள அச சிறுமி�ர் இருவடரயும் 
அதட்டினார்கள. உையன அல்ாஹ்வின் தூதர் (ஸல) அவர்கள 
(தம்மீதிருநத) துணிட� வி்ககி «அவர்கடள விட்டு விடுஙகள, 
அபூெகயர! இடவ ெணடிடக நாட்கள» என்று கூறினார்கள. மறப்றாரு 
அறிவிப்பில ஒவ்பவாரு ்சமூகததாருககும் பெருநாள உணடு இது நமது 
பெருநாள (ெணடிடக) தினமாகும் என நபி(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள. 
(நூல: புஹாரி 3931, முஸலிம் 892) 

2.திருணமதடத அறிவிப்புச ப்சய�வும் மககடள ஊககப்ெடுததவும் 
ரப்ொனம் அடிதது ொைல இட்சகக்ாம் என்ெதறகு பின்வரும் ப்சயதி 
ஆதாரமாகும்.

رواه  النكاح« .  في  والدف  الصوت  واحلرام  احللل  بني  ما  : »فصل  قال  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عن 
أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

ஹராம் ஹ்ாலுககுமிடையில உளள யவறுொடுதான் திருமணததில 
்சப்தம் எழுப்புவதும் ரப்ொனம் அடிப்ெதுமாகும் என நபி(ஸல) அவர்கள 
கூறினார்கள. (நூல: அஹ்மத 18279, திர்மதி 1088, நஸாஈ 3369, இப்னு 
மாஜாஃ 1896.)

3.யவட்களில ஈடுெடும்  யொது உற்சாக மூட்டுவதறகாகவும் இஸ்ாமி� 
ொைலகள ெடிகக்ாம். குறிப்ொக அதில பிரார்தடன களுககான வா்சக 
அடமப்பில இருப்ெது ஏற்றமாகும்.

நபி(ஸல) அவர்கள அப்துல்ாஹ் இப்னு ரவாஹா (ரலி) அவர்களின் 
ொைல வரிகடள ெடிததுளளார்கள. கநதக யொரின் யொது அகழ்யதான்றிக 
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பகாணடிருககும் யவடளயில மககடள உற்சாகமூட்டும் வடகயில நபி 
(ஸல) அவர்கள பின்வருமாறு கூறினார்கள

அல்ாஹ்யவ! மறுடமயின் வாழ்டவ தவிர 

யவறு வாழ்வு இலட்.

அன்்சாரின்கடளயும் முஹாஜிர்கடளயும் 

நீ மன்னிததருளவா�ாக!

இதடன ப்சவியுற்ற அன்்சாரின்களும் முஹாஜிர்களும் ெதி் அளிககும் 
விதமாக பின்வருமாறு ொடினார்கள:

நாஙகள வாழும் கா்பமல்ாம் 

அ்றப்யொரில ஈடுெடுயவாம் என்று

முஹம்மதுககு உறுதிபமாழி வழஙகியுளயளாம்.

அல்ாஹ் எஙகளுககு யநர்வழிட� காட்ைாது விட்ைால

நாஙகள பதாழுதிருகக மாட்யைாம் 

தர்மம்ப்சயதிருகக மாட்யைாம்

அல்ாஹ்யவ! எஙகள மீது ்சாநதிட� இ்றககு!

எதிரிகடள ்சநதிககும்; யொது 

எஙகள ொதஙகடள உறுதிப்பெ்றச ப்சய.

இடணடவப்ொளர்கள எஙகள மீது வரம்பு மீறிவிட்ைார்கள

அவர்கள குழப்ெதடத நாடினால அதறகு இைம் தர மாட்யைாம்.

என்று ொடினார்கள.

4.அல்ாஹ்டவ ஒருடமப்ெடுததும் வார்தடதகள , நபிகளார் மீது யந்சம் 
காணபிததல,  யுததததில ஈடுெை தூணடுதல அதில நிட்பெ்றச ப்சயதல 
ஒழுககப் ெணொடுகடள ெ்ப்ெடுததல  யந்சததின் ொல அடழப்பு 
விடுததல  முஸலிம்களிடைய� ெரஸெர உதவிகடள ஊககுவிததல 
இஸ்ாததின் சி்றப்ெம்்சஙகடள எடுததுக காட்டுதல யொன்்ற 
மார்ககரீதி�ாக ெணொடு ரீதி�ாக ்சமூகம் ெ�ன்பெறும் வடகயில 
ொைலகள ெடிததல.

5.பெருநாளின்யொதும்; திருமண ்சநதர்ப்ெததிலும் பெணகள ரப்ொனம்; 
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ெ�ன்ெடுதத மட்டும் அனுமதியுணடு. அல்ாஹ்டவ திகரு ப்சயயும் 
யவடளயில இதடன ெ�ன்ெடுததக கூைாது. ஏபனனில  நபி (ஸல) 
அவர்கயளா ்சஹாொககயளா அல்ாஹ்டவ திகருப்சயவதறகு  ெ�ன் 
ெடுததி�திலட். சூபிய�ாககள தான் அல்ாஹ்டவ திகரு ப்சயயும் 
யொது ரப்ொனம் அடிப்ெடத சுன்னததாககினர் . இது பிதஅத தாகும். 

நபி (ஸல) அவர்கள கூறும் யொது மார்ககததல புதுடமகடள 
உருவாககுவடத விட்டும் உஙகடள எச்சரிககின்ய்றன். நிச்ச�மாக 
ஒவ்பவாரு புதுடமகளும் பிதஅததாகும். ஒவ்பவாரு பிதஅததும் 
வழியகைாகும் என கூறினார்கள.
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படங்கள, சிலை்கள பறறிய 
சடடங்கள

1. அல்ாஹ் ஒருவடன மட்டும் வணஙகி வழிெடுமாறும் அல்ாஹ் 
அல்ாத வணஙகப் ெைககூடி� அவ்லி�ாககள ்சாலிஹீன்கள சிட்கள 
சிறெஙகள கப்றுகள ஆகி�டவகடள விட்டுவிடும் ெடியும் இஸ்ாம் 
மனித ்சமூகத திறகு அடழப்பு விடுகின்்றது. இநத அடழப்பு மனிதர்களுககு 
யநர்வழிகாட்ை இட்றத தூதர்கடள அல்ாஹ் அனுப்பி�கா்ம்முதல 
இருநது வரும் அடழப்ொகும்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான் 

)ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ( 

அல்ாஹ்டவ வணஙகி தாகூதகடள விட்டும் வி்கிடுமாறு ஒவ்வபவாரு 
்சமூகததிறகும் நாம்ஒரு இட்றததூதடர அனுப்பி டவதயதாம்.(16:36)

தாகூதகள என்ெது அல்ாஹ் அல்ாத வணஙகப் ெைககூடி� 
அடனதடதயும் குறிககும்.

இநத சிட்களெறறி� ப்சயதி சூரா நூஹில வநதுளளது.  ்சாலிஹான நல் 
மனிதர்கள சிட்களாக வடிககப்ெட்ைார்கள (வணஙகப் ெட்ைார்கள) 
என்ெதறகு இது மிகப்பெரி� ்சான்்றாகும். அல்ாஹ் சூரா நூஹில 
குறிப்பிடும் யொது

)ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ   ۆ  
ۈ  ۈ( 

உஙகள கைவுளகடள விட்டு விைாதீர்கள யமலும் வத, சுவா, �ஊத, �ஊக, 
நஸர் ஆகி�டவகடளயும் விட்டு விைாதீர்கள. (71: 23,24) 

இவ்வ்சனம் குறிதது இப்னுஅப்ொஸ(ரலி) அவர்கள விளககும் யொது 
வத, சுவா, �ஊத, �ஊக, நஸர் என்ெது நூஹ் நபியின் கா்ததில 
வாழ்நத ்சாலிஹான மனிதர்களின் பெ�ர் களாகும். இவர்கள மரணிதத 
யொது இவர்கள உட்கார்நத மஜ்லிஸில ஞாெகார்ததமாக கம்ெஙகடள 
(சிட்கடள) நட்டி அதில அவர்களது பெ�ர்கடள ெதியுமாறு டஷததான் 



70

பிளடள வளர்ப்பும் பெறய்றாரின், பிளடளகளின் கைடமகளும்

அநத மககளுககு அறிவிததான்.  அவர்களும் அவ்வாய்ற ப்சயதனர். 
அடவகடள வணஙக விலட். இநத தட்முட்றயினர் ப்சன்று அடுதத 
தட்முட்றயினர்; வநத யொது  இநத அறிவுமட்றநது அநத நல்வர்கள 
வணஙகப் ெை்ானார்கள. (நூல : புகாரி 4920)

அல்ாஹ் அல்ாத வணககததிறகு தட்வர்களின் இநத சிட்கள 
காரணமாகின என்ெடத இச்சம்ெவம் அறிவிககி்றது. அதிகமான 
மககளசிட்கள சிறெஙகள ஆகுமானடவ என கருதுகின்்றனர். ெ் 
காரணஙகளால இது தவ்றானடவ�ாகும்.

1. இககா்ததிலும் ெைஙகள சிட்கள வணஙகப்ெட்டுபகாணயை 
இருககின்்றன. ஈஸா (அட்) அவர்களுககும் அவர்களது 
தா�ாருககும் ெைஙகள உளளன. யதவா்�ஙகளில அடவகள 
வணஙகப் ெடுகின்்றன. ஏன் சிலுடவககு முன்னால கூை 
மணடியிடுகி்றார்கள

ஈஸாவினதும்  மர்�மினதும் கட்ததுவமிகக அட்டைகள உ�ர்நத 
விட்ககு விறகப் ெடுகி்றது இது வீடுகளில வணககததிறகாக 
பதாஙக விைப்;ெட்டு கணணி�ப் ெடுததப் ெடுகி்றது.

2. பொருளாதார ரீதி�ாகவும் வி�ாொர ரீதி�ாகவும் முன்யனறி� 
ஆன்மீக ரீதி�ாக பின்தஙகி�  நாடுகளிலும் உளள தட்வர் களின் 
சிட்கடள கைநது ப்சலலும் யொது  குணிநது ெணிகின்்றனர் 
உதாரணமாக அபமரிகர்காவில யஜார்ஜ் வஷின்ைன், பிரான்சில 
பநப்யொலி�ன், ரஷ�ாவில ப்னின் மறறும் ஸைாலின் 
மறறும் ஏடன�வர்களின்  சிட்கள ொடத ஓரஙகளில 
டவககப்ெட்டுளளன. அடவகடள கைநது ப்சலெவர்கள 
குனிநது மணடியிடுகின்்றனர். சிட்களின் சிநதடன சி் அரபு 
நாடுகளிலும் ஊடுறுவியுளளன. நிராகரிப்ொளர்கடள பின்ெறறி 
சி் அரபு நாடுகிளலும் இஸ்ாமி� நாடுகளிலும் சிட்கள 
நட்ைப் ெட்டுளளன. இதறகாக ப்ச்விைப்ெடும் ெணஙகடள 
மஸஜிதகள கட்டுவதறகும் மதரஸாககள ஆஸெததிரிகள ்சமூக 
ந்ன்புரி அடமப்புககள நிர்மானிகக ப்ச்வளிப்ெது கட்ைா�மும் 
மிகப் பிரய�ா்சனமுமாகும். இநத கட்டிைஙகளுககு அநத 
தட்வர்களின் பெ�ர்கள டவககப் ெடுவதில தவறிலட்.

3. கா்ஙகள கைநத பின் இநத சிட்களுககும் தட்வணஙகி 
கணணி�ப்ெடுததி வணஙகப் ெைககூடி� நிட் யதான்்ற்ாம். 
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ஐயராப்ொ துருககி யொன்்ற நாடுகளில உருவானது யொல 
இஙயகயும் மா்ற்ாம். நூஹ் நபியின் ்சமூகததில அவர்களின் 
தட்வர்களின் சிட்கடள நட்டினார்கள. பி்றகு கணணி�ப் 
ெடுததினார்கள. பி்றகு வணஙகத துவஙகினார்கள.

4. எநதபவாரு சிட்ட�யும்; அழிககாமல விைாயத உ�ர்ததப்ெட்ை 
எநதபவாரு கப்ட்றயும் நி்தயதாடு ்சமப்ெடுததாமல விைாயத என 
நபி(ஸல) அவர்கள அலி(ரலி) அவர்களுககு கட்ைடளயிட்ைார்கள.

அனுமதிககப்ெட்ை ெைஙகள சிறெஙகள

மரம் நட்்சததிரம் சூரி�ன் ்சநதிரன் மட் கைல ஆறு  மறறும் 
அழகி� காட்சிகள வடரவதும் கஃொ மதீனா மஸஜிதுல அக்சா 
யொன்்ற புனிதஸத்ஙகள  வடரவதும் ஆகுமான தாகும். மனித 
உருவம் அல்து மிருகம் அல்து உயிருளள ஒன்ட்ற வடரவடத 
விட்டும் நீஙகிை யவணடும்.

நீ ெைம் வடரவது கட்ைா�ம் எனில உயிரில்ாத மரம் யொன்்றடவ 
வடரநது பகாள என்று இப்னு அப்ொஸ(ரலி) அவர்கள கூறி� 
கூறறு இதறகான ஆதாரமாகும்.

2. அடை�ாள அட்டை கைவுசசீட்டு  வாகன அனுமதிெததிரம்  
யொன்்றடவகளுககு ெைம் பிடிப்ெது அததி�வசி�ம் என்்ற வடகயில 
அடவ ஆகுமானதாகும்.

3. பகாட் பகாளடளயில ஈடுப்ெடும் குற்றவாளிகளின் ெைஙகடள 
வடரவது அவர்கடள பிடிப்ெதறகும் தணைடன பெறறுக 
பகாடுப்ெதறகும் உதவும் என்்ற வடகயில ஆகுமானதாகும் அவ்வாய்ற 
மருததுவம் யொன்்ற துடரகளுககும் அவசி�மானதாகும்.

4. சிறி�குழநடத யதாற்றததில பிைடவ துணிகளால வீட்டில 
ப்சயயும் பொம்டமகள பெண பிளடளகளுககு ஆகுமானதாகும். 
அநத பொம்டமகளுககு ஆடைஅணிவிககப்ெட்டு சுததமாகவும் 
யெணப்ெடுகி்றது. அநத பெண பிளடள தா�ாக வரும் யொது 
குழநடதகடள எப்ெடி வளர்ப்ெது என்று ொைம் கறறுக பகாடுப்ெதறகு 
இது காரணமாக இருககும்.

  நான் நபி(ஸல) அவர்கள முன்னிட்யில சிறுமிகளுைன் பொம்டமகடள 
டவதது விடள�ாடியுளயளன் என்்ற ஆயிஷா (ரலி) அவர்களின் 
ப்சயதியின் அடிப்ெடையில இது ஆகுமானதாகும். ஆடை�ற்ற 
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அடனததும் தி்றநதுயொட்ை பொம்டமகடள குழநடத களுககு 
வாஙகித தரககூைாது. அதன்மூ்ம் ஒழுககசசீரழிடவ கறறு பின்ெற்றவும் 
்சமுதா�தடத நா்சப்ெடுததவும் கூடும். இதறகாக ப்ச்விைப்ெடும் ெணம் 
அன்னி� நாடுகளுககு அனுப்ெப்ெைவும் முஸலிம்களுககு எதிராக 
யொரிைவும் ெ�ன்ெடுததப்ெடும். 
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புல்கத்தல் ஹைமாம்

புடகததல நபி (ஸல) அவர்களின் கா்ததில இருககவிலட். உைலுககும் 
அடுததவருககும் ெணததிறகும் நா்சதடத ஏறெடுததும் விை�ஙகடள 
தடுககக கூடி� (ஹராமாகக கூடி�) பொதுவான அடிப்ெடைகடள 
இஸ்ாம் வகுததுத தநதுளளது. பின்வரும் ஆதரஙகளின் அடிப்ெடையில 
புடகததல ஹராமாகும்.

அல்ாஹ் கூறுகி்றான்: 

)ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ( 

1. (நபி�ாகி�) அவர், அவர்களுககு நன்டமட� ஏவி தீடமட� தடுதது 
தூயடம�ானவறட்ற ஆகுமாககி தீ�வறட்ற  தடுததுவிடுவர். (7:157)

புடகததல தீ�டவகளில உளளதாகும் அதன் வாடை துர்நாற்றமாகும்.

)ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ( 

2. உஙகள கரஙகடள அழிவில யொட்டு விைாதீர்கள. (2:195)

புறறு யநாய கா்சயநாய யொன்்ற அழிடவ ஏறெடுததும் யநாயகடள 
புடகததல யதாறறுவிககும்.

)ڃ  چ  چ( 

3. உஙகடள நீஙகயள பகான்று விைாதீர்கள(4:29)

புடகததல பகாஞ்்சம் பகாஞ்்சமாக பகான்று விடும்.

4. மதுவின் தீடமகடள அல்ாஹ் குறிப்பிடும் யொது அதன் ெ�டன விை 
தீடம அதிகம் என்கி்றான்.

)ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئ( 

4. நபிய�! மது சூதாட்ைம் குறிதது அவர்கள உம்மிைம் யகட்கின்்றனர். 
அவ்விரணடிலும் பெரும் யகடும் மனிதர்களுககு ெ�ன்களும் 
இருககின்்றன. எனினும் அவ்விரணடின் ெ�டன விை யகடு மிகப் 
பெரி�தாகும். (2:219)

புடகததலின் தீடம, ெ�டன விை மிக அதிகமாகும். அது முறறிலுமாக 
தீடம ெ�ககக கூடி�து.
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)ىئ  ىئ  ىئ  ی    یی  ی  جئ  حئ  مئ( 

5. வீணவிர�ம் ப்சயெவர்கள டஷததானின் ்சயகாதரர்களாவர். 
டஷததான் தனது இரட்்சகனாகி� அல்ாஹ்வுககு நன்றி பகட்ைவனாக 
இருககின்்றான். (17:27)

புடகததல வீணவிர�மான டஷததானின் காரி�ததிலுளளதாகும் 
என்ெதுைன் வீணவிர�முமாகும்.

6. َعْن أَِبي َسِعيٍد َسْعِد بِْن َماِلِك بِْن ِسنَاٍن الُْخْدِرّي أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل:  »اَل َضَرَر َواَل 
اَرُقْطِنّي ِضَراَر" . َحِديٌث َحَسٌن،« َرَواهُ ابُْن َماَجْه ، َوالدَّ

6. தீஙகிடழககவும்; கூைாது தீஙகிறகு ெழி வாஙகவும் கூைாது என நபி 
(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள. (நூல : இப்னு மாஜா 2340, தாரகுதனி 3079)

புடகததல புடகப்ெவருககு தீஙகிடழககி்றது. ெககததிலுளளவருககு 
பதாலட் பகாடுககி்றது ெணதடதயும் அழிதது விடுகி்றது.

َه َكِرَه َلُكْم َثاَلًثا: ِقيَل َوَقاَل،  7. َعِن املُِغيَرِة بِْن ُشْعَبَة، َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل: »ِإنَّ اللَّ
َؤاِل » َوِإَضاَعَة املَاِل، َوَكْثَرَة السُّ

7. ‹நிச்ச�மாக அல்ாஹ் மூன்று ப்ச�லகடள பவறுககி்றான்;. 

ப்சான்னார் ப்சால்ப்ெட்ைது (என ஆதாரமின்றிப் யெசுவது). 
பொருளகடள வீணாககுவது, அதிகமாக (பி்றரிைம்) �ாசிப்ெதும்!› என்று 
நபி(ஸல) அவர்கள கூ்ற ப்சவியுறறுளயளன் . அறிவிப்ெவர் : முகீரா (ரலி)  
நூல:புகாரி 1447)

புடகததல, புடகெப்ெவரின் ெணதடத வீணாககுகி்றது. அல்ாஹ்வும் 
அவடர பவறுககி்றான்.பவறுப்பு என்ெது குர்ஆன் சுன்னா மறறும் 
ஸ்புகளின் ொர்டவயில ஹராம் எனும் கருதடத தரும்.

ِتي ُمَعاًفى ِإالَّ امُلَجاِهِريَن،  8. عن أَبَي ُهَريَْرةَ، يَُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل: » ُكلُّ ُأمَّ
صحيح البخاري 

8. என் ்சமுதா�ததாரில (ொவம் ப்சயத) அடனவரும் (இட்றவனால) 
மன்னிககப் ெடுவர்; (தம் ொவஙகடளத) தாயம ெகிரஙகப் 
ெடுததுகி்றவர்கடளத தவிர என நபி(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள. 
அறிவிப்ெவர்: அபூ ஹுடரரா (ரலி) நூல: புகாரி 6069)

புடகப்ெவர் ொவஙகள மூ்ம் தனது காரி�ஙகடள ெகிரஙகப்ெடுததுகி்றார். 
ெகிரஙகமாக புடகககின்்றார். யமா்சமான இககாரி�தடத ப்சயதிை 
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மற்றவர்கடள ஆர்வ மூட்டுகி்றார். எனயவ ொவஙகடள ெகிரஙகப் 
ெடுததுகி்றன்வர்கடள தவிர மற்றவர்கடள அல்ாஹ் மன்னிப்ொன்.

ِه َوالَيْوِم اآلِخِر َفاَل ُيْؤِذي َجاَرُه،  9. َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباللَّ
صحيح البخاري )7/ 26

9. அல்ாஹ்டவயும் மறுடம நாடளயும் நம்பிகடக பகாணடிருப்ெவர் 
தம் அணடை வீட்ைாருககுத பதாலட் தர யவணைாம். என நபி(ஸல) 
அவர்கள கூறினார்கள. அறிவிப்ெவர் : அபூஹுடரரா (ரலி) நூல: புகாரி 
6018)

புடகப்ெவ ர் தனது மடனவி பிளடளகள அடுதத வீட்ைார் ஆகி�வர்களுககு 
புடகததலின் நாற்றம் வீசும் காறறின் மூ்ம்  பதாலட் பகாடுககி்றார். 
அதிலும் குறிப்ொக ம்ககுகளுககும் பதாழுெவருககும் பதாலட் 
பகாடுககி்றார்.

 தமாடி லவப்பது ்கடல்

அல்ாஹ் கூறுகி்றான்:

)ۇ   ۇ  ۆ  ۆ( 

இன்னும் அல்ாஹ்வின் ெடைப்புகளின் யகா்ஙகடள மாறறும்ெடியும் 
ஏவுயவன் என்றும் டஷததான் (அல்ாஹ்விைம); கூறினான் (4:119)

தாடிட� சிடரப்ெது அல்ாஹ்வின் ெடைப்டெ மாறறுவதாகும் 
டஷததானுககு வழிப்ெடுவதுமாகும்.

َحى َخاِلُفوا اْلَمُجوَس«  َواِرَب، َوأَْرُخوا اللِّ وا الشَّ َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: »ُجزُّ
صحيح مسلم

மீட்சட� ஒட்ைக கததரியுஙகள. தாடிட� வளர விடுஙகள. பநருப்பு 
வணஙகிககு மாறு ப்சயயுஙகள என நபி(ஸல) அவர்கள கூறினார்கள.

 அறிவிப்ெவர்: அபூஹுடரரா (ரலி) அவர்கள நூல : முஸலிம் 260)

ْحَيِة،  اِرِب، َوِإْعَفاُء اللِّ َعْن َعاِئَشَة، َقالَْت: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: »َعْشٌر ِمَن اْلِفْطَرِة: َقصُّ الشَّ
ِبِط، َوَحْلُق اْلَعاَنِة، َواْنِتَقاُص اْلَماِء«.  َواُك، َواْسِتْنَشاُق اْلَماِء، َوَقصُّ اأْلَْظَفاِر، َوَغْسُل اْلَبَراِجِم، َوَنْتُف اإْلِ َوالسِّ

صحيح مسلم

ெதது விஷ�ஙகள இ�றடக மரபுகளில அைஙகும். (அடவ�ாவன:) 
மீட்சட�க கததரிப்ெது, தாடிட� வளர்ப்ெது, ெல து்ககுவது, நாசிககு 
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நீர் ப்சலுததுவது, நகஙகடள பவட்டுவது, விரல கணுககடளக கழுவுவது, 
அககுள முடிகடள அகறறுவது, மர்ம உறுப்பின் முடிகடள மழிப்ெது, (ம் 
ஜ்ம் கழிதத பின்) தணணீரால துப்புரவு ப்சயவது என நபி(ஸல) அவர்கள 
கூறினார்கள..

அறிவிப்ெவர்:ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள நூல: முஸலிம் .261

தாடிட� வளரவிடுவது அல்ாஹ்வின் ெடைப்பில ஆணகளுககுரி�தாகும்.
தாடிட� மழிப்ெது ஹராமாகும்.

َساِء،  َجاِل ِبالنِّ ِهنَي ِمَن الرِّ َم امُلَتَشبِّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّ َعِن ابِْن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنُْهَما َقاَل: »َلَعَن َرُسوُل اللَّ
َجاِل« صحيح البخاري  َساِء ِبالرِّ َهاِت ِمَن النِّ َوامُلَتَشبِّ

இட்றததூதர்(ஸல) அவர்கள ஆணகளில பெணகடளப் யொன்று ஒப்ெடன 
ப்சயது பகாளெவர்கடளயும், பெணகளில ஆணகடளப் யொல ஒப்ெடன 
ப்சயது பகாளெவர்கடளயும் ்சபிததார்கள அறிவிப்ெவர்: இப்னு அப்ொஸ 
(ரலி) நூல : புகாரி 5885.

தாடிட� மழிப்ெது பெணகளுககு ஒப்ொனதாகும். அல்ாஹ்வின் 
அருடள விட்டும் விரட்டுவதாகும்.

عن عبيدالله بن َعبِْداللَِّه َقاَل : َجاَء َمُجوِسيٌّ ِإلَى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َقْد أَْعَفى َشاِربَُه َوأَْحَفى 
ي أََمَرِني أَْن ُأْحِفَي َشاِرِبي َوُأْعِفَي ِلْحَيِتي«. ِلْحَيتَُه َفَقاَل : »َمْن أََمَرَك ِبَهَذا ؟«، َقاَل: َربِّي، َقاَل: »َلِكنَّ َربِّ

பநருப்டெ வணஙகக கூடி� ஒருமனிதர் நபி(ஸல) அவர்களிைம் வநதார். 
அப்யொது அவருடை� மீட்சட� வளரவிட்டு தாடிட� மழிததிருநதார். 
இவ்வாறு ப்சய� உமககு கட்ைடளயிட்ைவர் �ார் என நபி(ஸல) 
யகட்ைார்கள. அதறகவர் எனது இரட்்சகன் எனக கூனார். அதறகு நபி(ஸல) 
அவர்கள எனது இரட்்சகன் மீட்சட� கததரிககுமாறும் தாடிட� விட்டு 
விடும்ெடியும் ஏவியுளளான் என கூறினார்கள.

அறிவிப்ெவர்: உடெதுல்ாஹ்(ரலி) நூல: தெகாதுல குப்ரா.( இது முர்ஸல 
எனும் வடகட�ச ்சாரநத ஹதீஸாகும்)

தாடிட� வளர விடுவது அல்ாஹ்வினதும் அவனது தூரினதும் கட்ைடள 
என்ெதால அது கட்ைா�க கைடம�ாகும்.
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பபறமறமாருககு நன்ல் பசயதல்

இம்டமயிலும் மறுடமயிலும் பவறறிட� விரும்பினால பின்வரும் 
வஸீ�தகடள ப்ச�றெடுததுஙகள.

1. உஙகள பெறய்றாரிைம் ஒழுககமாக யெசுஙகள. அவர்கடள ொர்தது சீ 
எனக கூ்றா தீர்கள. அவர்கடள விரட்டியும் விைாதீர்கள. கணணி�மான 
வார்தடதகடளய� யெசுஙகள.

2. ொவமில்ாத காரி�ஙகளில எப்யொதும் பெறய்றாருககு 
வழிப்ெடுஙகள. காரணம் ெடைததவனான அல்ாஹ்வின் 
கட்ைடளககு மாறுப்சயயும் விதமாக அவனது ெடைப்பு களுககு 
வழிப்ெடுவது கூைாது.

3. பெறய்றாடர பமன்டம�ாக யநாககுஙகள. கடுகடுததவராக 
ொர்ககாதீர்கள. யகாெததுைன் உறறு ொர்ககவும் ப்சய�ாதீர்கள.

4. பெறய்றாரின் உ�ர்டவ யெணுஙகள. அவர்களுககு கணணி�ம் 
பகாடுஙகள. அவர்களது ப்சலவதடத யெணுஙகள.அவர்களது 
அனுமதியின்றி எதடனயும் எடுககாதீர்கள.

5. பெறய்றாடர ்சநயதா்சப்ெடுததும் காரி�ஙகடள ப்சயயுஙகள. 
அவர்களுககு அவசி�மான பொருட்கடள வாஙகி வருதல, 
ெணிவிடை ப்சயதல யொன்்ற காரி�ஙகடள ப்சயயுஙகள.  இதறகு 
அவர்களது அனுமதி இல்ாவிைைாலும் ெரவாயிலட்.

6. உஙகளுடை� எல்ா விவகாரஙகளிலும் பெறய்றாருைன் 
க்நதாய்ா்சடன ப்சயயுஙகள.  மாற்றமான ஒரு விை�ம் நைநது 
விைைால உையன மன்னிப்புக யகளுஙகள.

7. பெறய்றார் அடழககும் யொது புன்னடக பூததவர்களாக ‘ஆம் தாய�! 
இயதா வருகிய்றன். ஆம் தநடதய�! இயதா வருகிய்றன்’ என்்றவாறு 
ெதி்ளியுஙகள.

8. உஙகள பெறய்றாரின் நணெர்கள மறறும் பநருஙகி� உ்றவினர்கள  
உயிருைன் இருநதாலும் மரணிததிருநதாலும் அவர்கடள கணணி�ப் 
ெடுததுஙகள.
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9. பெறய்றாருைன் விவாதிககாதீர்கள. உணடமட� பதளிவுப்ெடுதத 
மரி�ாடத�ாக மு�றசி ப்சயயுஙகள.

10. பெறய்றாருைன் முரணடு பிடிககாதீர்கள. அவர்களிைம் உஙகள 
்சப்ததடத உ�ர்ததா தீர்கள. அவர்கள யெசும் யொது அடமதி�ாக 
இருஙகள. அவர்கடள மனஉடளச்சளுககு உளளாககாதீர்கள.

11. பெறய்றார் உஙகளிைம் வரும் யொது எழுநது மரி�ாடத ப்சயது 
அவர்களது பநறறிட� முததமிடுஙகள.

12. வீட்டில தாயககு உதவி ப்சயது பகாடுப் ெதுைன் தநடதயின் 
யவட்ககு உதவி ப்சயது பகாடுகக பின்னிறகாதீர்கள.

13. முககி�மான யவட்�ாக பு்றப்ெடுவதாக இருநதாலும் பெறய்றார் 
அனுமதி இல்ாமல ெ�ணிககாதீர்கள. அவசி�ம் யொகததான் 
யவணடுபமன்்றால அதறகான காரணதடத கூறுஙகள.

14. பெறய்றார் உ்றஙகும் யொதும் ஓயவாக இருககும் யொதும் அவர்கள 
இருககும் இைததிறகு (அட்றககு) அவர்களிைம் அனுமதி யகாராமல 
நுடழ�ாதீர்கள.

15. புடகததலினால ொதிப்புறறிருநதாலும் பெறய்றார் முன்னிட்யில 
புடகககாதீர்கள

16. பெறய்றர் உணெதறகு முன்ொக உணணா தீர்கள. உணவிலும் 
ொணததி்ம் அவர்கடள முறெடுததி கணணி�ம் ப்சலுததுஙகள.

17. பெறய்றாரிைம் பொய ப்சால்ாதீர்கள. உஙகளுககு பிடிககாத 
காரி�தடத அவர்கள ப்சயதால அதறகாக அவர்கடள பிககாதீர்கள.

18. உஙகள பெறய்றாடர விை உஙகள மடனவி அல்து பிளடளட� 
யமன்டமப்ெடுததா தீர்கள. எல்ாவறறுககும் முன்னால பெறய்றாரின் 
திருப்திட� யதடுஙகள. காரணம் அவர்களது திருப்தியில தான் 
அல்ாஹ்வின் திருப்தி உளளது. அவர்களது யகாெததில தான் 
அல்ாஹ்வின் யகாெம் உளளது.

19. பெறய்றார் உட்கார்நது இருககும் இைதடத விை உ�ர்நத இைததில 
நீஙகள உட்காராதீர்கள. அவர்களுககு முன்னால பெருடமயின் 
காரணமாக உஙகள காலகடள நீட்டியொட்டு இருககாதீர்கள.

20. நீஙகள பெரி� உததிய�ாகததவராக இருநதாலும் உஙகள தநடதயுைன் 
ய்சர்நது இருப்ெடத குட்ற�ாகக கருதாதீர்கள. பெறய்றாடர �ாபரன்று 
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பதரி�ாது என்று மறுப்ெடத விட்டும் எச்சரிகடக�ாக இருஙகள. 
அவர்கடள ஒரு வார்தடதயிய்னும் யநாவிப்ெடத விட்டும் 
கவனமாக நைநது பகாளளுஙகள.

21. பெறய்றார் முட்றப்ொடு ப்சயயுமளவுககு அவர்களுககு  
ப்ச்வளிப்ெதில கஞ்்சதனம் காட்ைாதீர்கள. அது உஙகளுககு பெரும் 
குட்ற�ாகும். அதடன உஙகள பிளடளகளிைம் அனுெவிப்பீர்கள. 
அதுதான் ப்ச�லுகயகற்ற ெ்டன அனுெவிப்ெது என்ெது.

22. பெறய்றாடர அடிககடி ்சநதியுஙகள. அவர்களுககு அன்ெளிப்புகடள 
வழஙகுஙகள. உஙகடள வளர்தது ஆளாககுவதறகாக அவர்கள ெட்ை 
சிரமததிறகு  நன்றி கூறுஙகள.

23. கணணி�ம் ப்சலுததுவதறகு மனிதர்களில மிக தகுதிவாயநதவர் 
உஙகளது தாய. அதறகு அடுதது உஙகளது  தநடத. தாயின் ொதததின் 
கீழ் சுவனம் உளளது என்ெடத அறிநது பகாளளுஙகள.

24. பெறய்றாடர யநாவிப்ெடதய�ா யகாெப் ெடுததுவடதய�ா விட்டும் 
எச்சரிகடக�ாக இருஙகள. அப்ெடி ப்சயதால இம்டமயிலும் 
மறுடமயிலும் துரதிஷை்சாலி�ாவீர்கள. உஙகள பெறய்றாரிைம் 
நைநது பகாளளும் முட்றகயகறெயவ உஙகள பிளடளகளும் 
உஙகளிைம் நைப்ொர்கள.

25. ஏயதனும் பெறய்றாரிைம் யகட்கும் யொது பமன்டம�ாக யகளுஙகள. 
அவர்கள தநதால நன்றிகூறுஙகள. தராது விட்ைால மன்னிப்பு 
யகாருஙகள.  பதாநதரவு ெடுததாதீர்கள.

26. ்சம்ொதிப்ெதறகு ்சகதிப் பெற்றால பதாழில புரிநது உஙகள 
பெறய்றாருககு உதவி ப்சயயுஙகள.

27. உஙகள பெறய்றாருககு ப்சய� யவணடி� கைடமகளும் உஙகள 
மடனவிககு ப்சய� யவணடி� கைடமகளும் உஙகள மீது உணடு. 
ஒவ்பவாருவருககும்; அவரவருககுரி� உரிடமட� பகாடுதது விடுஙகள. 
தாயககும் தாரததிறகுமிடையில முரணொடு வநதால ்சமர்சதடத 
யமறபகாளளுஙகள. இருவருககும் ரகசி�மாக அன்ெளிப்புககடள 
வழஙகிடுஙகள.

28. உம் மடனவியுைன் பெறய்றார் ்சணடையிட்ைால நீதிெதி�ாக 
இருஙகள. உன்னிைம் உணடமயிருநதால நான் உன ெககம் தான் 
என்ெடத மடனவிககு புரி� டவயுஙகள. இரு ெககதடதயும் திருப்திப் 
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ெடுதத நீஙகள நிர்ப்ெநதிககப் ெட்டுளளீர்கள.

29. திருமணததிலும் அதன் முட்றயிலும் பெறய்றாருைன் கருதது 
யவறுொடுெட்ைால மார்கக தீர்ப்பின் ொல ப்சன்று விடுஙகள. அதுயவ 
உஙகளுககு சி்றநத உதவி�ாகும்.

30. உஙகள பெறய்றாரின் துஆ நல்தாகயவா பகட்ைதாகயவா 
இருநதாலும் அதறகு ெதி்ளிககப்ெடும்.உஙகளுககு பகட்ைதாக துஆ 
அடமநது விைாமல இருகக கவனமாக இருஙகள.

31. மனிதர்களுைன் முட்ற�ாக நைநது பகாளளுஙகள.  எவர் உஙகடள 
திட்டுகி்றாயரா அவர் உஙகள பெறய்றாடர திட்டி�வராவார்.

மனிதன் பெறய்றாடர திட்டுவது பெரும் ொவதிலுளளதாகும் என நபி 
(ஸல) அவர்கள கூறி� யொது அல்ாஹ்வின் தூதயர! மனிதன் தன் 
பெறய்றாடர திட்டுவானா என ்சஹாொககள யகட்ைனர்.ஆம். இவன் 
மற்றவரின் தநடதட� திட்டும் யொது அவன் இவனது தநடதட� 
திட்டுகி்றான். இவன் அவனது தாட� திட்டும் யொது அவன் இவனது 
தாட� திட்டுகி்றான் என கூறினார்கள. (நூல: புஹாரி 5973, முஸலிம் 90)

32. பெறய்றார் உயிருைன் இருககும் யொதும் மரணிதத பின்பும் தரிசிகக 
யவணடும். அவர்களுககாக அவர்களது பெ�ரில தர்மம் ப்சய� 
யவணடும். துஆவும் அதிகம் ப்சய� யவணடும்.  பெறய்றாருககான 
துஆடவ அல்ாஹ் பின்வருமாறு கறறுத தருகி்றான்.

)حئ  مئ     ىئ  يئ( 

என் இரட்்சகயன! என்டனயும் என் பெறய்றாடரயும் மன்னிப்ொ�ாக! 
(71:28)

)ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ( 

எனது இரட்்சகயன! சிறுவனாக இருநத யொது அவ்விருவரும் என்டன 
ெராமரிததது யொன்று அவ்விருவருககும் நீ கருடண புரிவா�ாக 
(17:23)

புகழடனததும் அல்ாஹ்வுகயக
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