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அணிந்துலை

ஹதீஸ் துலை அறிஞர் அப்துல் அஸீஸ் அத்்தரீபீ

தனது மார்க்கத்தின்ால் எம்ககு வழி்காட்டி, தனது அத்தாட்சி ஆதாரங்கள் 
மூலம் எமது உள்்ளத்்த ஒளிப்றச் பெயத அல்லாஹ்வு்க்்க எல்லா 
பு்கழும். அவன ்காட்டிய அந்நேரவழி்ய ்ற்றிப் பிடி்க்கவும், அவன 
எம்க்களித்துள்்ள ்்ரு்்காரம், அருட்ப்கா்ை்கள் நி்லத்திரு்க்கவும் 
்கண்ணியமான அவனிை்ம ்வண்டுகி்றாம்.

கு்றநத பொற்்களில் அதி்க ்கருத்து்க்க்்ள உள்்ளை்ககியிருப்்தன மூலம் 
வஹீ (இ்றச் பெயதி) தனித்து நிற்கினறது. இத்னத்தான நேபி (ஸல்) 
அவர்கள் தனது ப்ானபமாழியில் “ஜவாமி உல் ்கலிம்” (ஒருஙகி்ைநத 
ப்ாருள்்க்்ளத் தரும் பொற்பறாைர) என அ்ையா்ளப் ் டுத்தியுள்்ளார்கள். 
(புஹாரி 2977)

இது ்்ானறு சிறப்்ான இரத்தினச் சுரு்க்கத்்த்க ப்காண்டு வருவது மனித 
ெ்கதியால் இயலாத ்காரியம் என்தில் (வஹியில்) உைன்டும், முரண்்டும் 
அ்னத்து அறிஞர்களும் ஒருமித்துள்்ளனர. இது ஈருல்க நேலவு்க்்ளயும் 
தனன்கத்்த ப்காண்ைது. அவவாரத்்த்கள் நி்ல்ம்ககு ஏற்் ்ெரப்பு 
மற்றும் உள்்ளை்க்கத்தில் மாறு்டுகினறது. இவபவாருஙகி்ைநத 
பொற்பறாைர்கள் அல்குரஆன, ஸுனனா இரண்டிலும் ெரிெமமா்க உள்்ளது. 
ஏபனனில் இரண்டு்ம வஹீயாகும். “அவர ம்னாஇச்்ெப்்டி 
்்சுவதில்்ல. அது அவரு்ககு அறிவி்க்கப்்டும் வஹி்யயனறி ் வறில்்ல.” 
(அநநேஜ்ம் : 3, 4)

ஸுனனாவில் சில ப்ானபமாழி்கள் உள்்ளன. அறிஞர்கள் பதாகுத்தல், 
நூலுருப்்டுத்தல், விரிவு்ர பெயதல், ்கருத்து்ரத்தல் என ்ல ்்காைங்களில் 
அவற்றிற்கு மு்ககியத்துவம் வழஙகியுள்்ளனர. அ்வ ்கருத்துச் பெறிவுள்்ள 
இரத்தினச் சுரு்க்கமான வாரத்்த்கள். அதிலுள்்ள ப்ாரு்ளணி, அணி 
இல்க்கைம், பொல்லணி, ்கருத்துச் சுரு்க்கம், பமாழிநே்ை, பொற்ப்ாழிவு, 
இல்ககியம் ் ்ானறவற்்ற விவரி்க்க ஆரம்பித்தால் ் ்னா ் ம்கள் தீரநதிடும் 
அ்ளவிற்கு கு்றநத பொற்்களில் நி்றய ்கருத்து்க்கள் உள்்ள்த்க ்காைலாம்.
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இது முஹம்மதிய ெமூ்கத்தின தனித்துவமாகும். இவபவாருஙகி்ைநத 
பொற்பறாைர்களில் ்ல அறிவுத் த்கவல்்கள் உள்்ளன. “அவன தான 
நோடு்வாரு்ககு ஞானத்்த வழஙகுகினறான. எவர ஞானம் ப்காடு்க்கப் 
்டுகினறா்ரா அவர நிச்ெயமா்க அதி்க நேன்ம்கள் வழங்கப்்ட்ைவராவார. 
சிநத்னயு்ை்யார தான ்டிப்பி்ன ப்றுவார்கள்” (அல்்்கரா : 269) 
என்வ அல்குரஆன, ஸுனனா ஆகிய இரண்டு அறிவு்களும் 
ப்காடு்க்கப்்ட்ைவர முன்னார்களு்ககு வழங்கப்்ைாத ்வத அறிவு்கள் 
ப்காடு்க்கப்்டுகினறார. ஏபனனில் அவர்க்்ளப் ்ாரத்து அல்லாஹ் 
“(நேபி்ய) உயிர எனும் ‘ரூஹ்’ குறித்து உம்மிைம் அவர்கள் ்்கட்கினறனர. 
அதற்கு நீர, ‘ரூஹ்’ என இரட்ெ்கனின ்கட்ை்்ளப்்டி்ய இரு்ககினறது 
எனறு கூறுவீரா்க! (அது குறித்து) பொற்் அறி்வ நீங்கள் 
வழஙப்்ட்டிரு்ககினறீர்கள்” (அல்இஸரா : 85) எனறு கூறுகினறான. 
நேபிபமாழி்களின கு்றநத பொற்்க்ளானது அதி்க அறிவு்க்்ள்க 
ப்காண்டுள்்ளன.

்மற்்கண்ை வ்்க நேபிபமாழி்க்்ளத் தனியா்கத் பதாகுத்த நூற்்களில் 
இமாம் யஹ்யா பின ஷரபுந நேவவீ (ரஹ்) அவர்கள் எழுதிய “அல்அர்ஊன 
பீ ம்ானில் இஸலாமி வ்கவாஇதில் அஹ்்காம்” எனும் 40 நேபிபமாழித் 
பதாகுப்பு மு்ககியமானதாகும். இத்து்றயில் இமாமவர்களின 
இநநூல்தான ்மய்க ்கல்லாகும். ்்ரறிஞர்கள் முதல் சிறிய மாைவர்கள் 
வ்ர அ்னவரும் இத்ன வி்ளஙகுவதிலும் மனனம் பெயவதிலும் 
்கவனம் பெலுத்தியுள்்ளனர. இமாம் அபூ அம்ர இப்னுஸ ஸலாஹ் (ரஹ்) 
அவர்கள் பதாகுத்த 26 நேபிபமாழி்க்்ள உள்்ளை்ககிய “அல்அஹாதீஸுல் 
குல்லியயா” எனும் நூ்ல இதன மூல நூலாகும். இமாம் நேவவீ அவர்கள் 
்மலும் 16 நேபிபமாழி்க்்ள இ்ைத்து 42 ஆ்க அதி்கரித்துள்்ளார்கள்.

இதற்கு முனனரும் இமாம்்க்ளான இப்னுல் மு்ார்க, இப்னுஸ ஸுனனீ 
்்ான்றார இவவாறான ஒருஙகி்ைநத பொற்பறாைர்க்்ள 
உள்்ளை்ககிய நேபிபமாழி்க்்ளத் பதாகுத்துள்்ளனர. எனினும் பதரிவு 
மு்றயிலும், ்லத்திலும் இமாம் நேவவி அவர்கள் மி்்கத்து விட்ைார்கள். 
அவர்கள் ்திநதுள்்ள சில நேபிபமாழி்களின ்கருத்து்களில் அ்னத்து 
அறிஞர்களும் ஏ்்காபித்திருநதாலும் அவற்றில் சில முரண்்ாடு்கள் 
உருவா்காமலில்்ல.

அறிஞர்கள் இநநூலில் அதி்கம் ்கவனம் பெலுத்தியுள்்ளனர. இது ்்ானற 
எநதபவாரு சிறு நூலிற்கும் எழுதப்்ைாத அ்ளவு 100 ்ககும் ் மற்்ட்ை நூல்்களும், 
்கருத்து்ர்களும் இநநூலிற்கு்க கி்ைத்துள்்ளன. இத்த்்கய ்்ைப்பு்க்களில் 
ப்றுமதி வாயநத, அதி்கமான ெட்ைங்கள், ஸலபு்களின அதி்கமான பெயதி்கள், 
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அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெ, ்கருப்ப்ாருள் ஆயவு்கள் ்்ானறவற்்ற உள்்ளை்ககிய 
முனனுதாரைமான நூலா்க இமாம் இப்னு ரஜப் அல்ஹன்லீ (ரஹ்) அவர்கள் 
எழுதிய “ஜாமிஉல் உலூமி வல்ஹி்கம்” எனும் நூல் தி்கழ்கினறது.

நூலாசிரிய்ரப் ்ற்றி அறிநதவர அநநூலில் இருப்்்தப் ்ாரத்து 
ஆச்ெரியப் ்ைமாட்ைார. ஒரு ப்ாருள் அதன மூலத்திற்்்க மி்க 
ஒப்்ாகினறது. அதிலிருநது வரும் விையங்கள் ஆச்ெரியமில்்ல. 
ஏபனனில் இமாமவர்கள் ஹதீஸின அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெ, ்கருப்ப்ாருள் 
இரண்்ையும் ்கற்றுத் ்தரநத, ஏ்னய அறிவிப்்ா்ளர்க்்ள விமரசி்ககும் 
தகுதி ப்ற்றவர. ஹதீஸ ்க்லயின நுட்்மான, உள்ரங்கமான 
விையங்க்்ள அறிவதில் அவரு்ககு நி்கரா்க யாரும் அவரு்ககுப் பினனால் 
வரவில்்லபயனறு கூறினாலும் மி்்கயா்காது. சிறநத ெமூ்கங்க்ளாகிய 
ஸலபு்களின கூற்று்க்கள், அவர்கள் வாழ்நத ்காலப்்குதி ஊர, 
ஒவபவாருவரினதும் து்ற ்்ானற அ்னத்்தயும் து்ற ்்ா்க்க 
்கற்றவர. இவர இமாம் அஹ்மத் பின ஹன்ல் (ரஹ்) அவர்களின 
்ா்தயில் அடிபயடுத்து ்வத்து, அவர்களு்ைய ்்கத்தடியா்ல்ய 
இ்தப் ்றிப்்வர. இவரு்ைய “ஜாமிஉல் உலூமி வல்ஹி்கம்” எனும் 
இநநூல் இதற்கு சிறநத ொனறாகும். யார தான இவ்ர பநேருங்க முடியும்?

இநநூலின மூலம் ்லர ்கற்றுப் ்யன்ைநதுள்்ளனர. அ்ளவில் 
ப்ரிதாயினும் ஓரிைம் கூை அறிவியல் த்கவலினறில்்ல. நூலாசிரியர சில 
விையங்க்்ள விரிவா்கப் ்்சியிருப்்து ப்ாதும்க்கள், மற்றும் ஆரம்் 
நி்ல மாைவர்க்ளால் முழுப் ்ய்னயும் அ்ைய முடியாமல் 
்்ாயவிட்ைது. அத்னப் ்ாரப்்வபரல்லாம் முழுப்்ல்னயும் 
அ்ைநதவரல்லர. ஆனால் வி்வ்கமுள்்ளவன இநநூலில் எப்்்க்கம் 
பிரட்டினாலும் ்யன்ைவான.

ஹதீஸ்களிலுள்்ள ்க்லச் பொற்்க்்ள வி்ள்ககுவதில் நூலாசிரியரின 
்க்ர்கண்ை ஆயவு, அதற்்கான ொனறு்க்்ள அல்குரஆன, ஸுனனா மற்றும் 
ஸலபு்களின கூற்று்க்களிலிருநது ப்றுதல், ஹதீஸ இைம்ப்றும் 
நூல்்க்்ள்க குறிப்பிடுதல், மற்றும் அதிலுள்்ள கு்ற்ாடு்க்்ள்க 
்கண்ைறிதல், பமாழியியல் நுட்்ங்கள், ெட்ைவியல் வ்ரய்ற, 
விதிமு்ற்கள் ்்ானறவற்றில் ்க்ைபிடி்ககும் அரு்மயான, 
துல்லியமான விரிவா்க்கத்தின மூலம் இநநூல் தனித்து நிற்கினறது. 
அத்துைன நூலாசிரியரின ஸதிரத்தன்ம, ஆழ்நத பெயலீடு்ாடு, 
அ்னத்துத் து்ற்களிலும் உள்்ள விொலமான அறிவு என்த்னயும் 
்மற்்கண்ை நூலின உள்்ளை்க்கம் சுட்டி்க்காட்டுகினறது.
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ஆரம்் நி்ல ்கல்வியா்ளர்கள் மற்றும் ப்ாதும்க்கள் ்யன்ையவும் 
து்ற ொரநதவர்களு்ககு குறிப்்்ைா்க இரு்க்கவும் இது ் ்ானற விரிவான 
நூற்்கள் நூலாசிரியரின குறி்க்்காள் சி்தவ்ையாத விதத்தில் 
சுரு்க்கப்்டும் ்த்வயிலுள்்ளன. இது அ்னவரும் திறன்ைச் பெயயும் 
்காரியமல்ல. மூல நூற்்கள் புது்மயான ்்ைப்பு்கள் ்வறு்டுவ்தப் 
்்ானறு அநநூற்்களிலிருநது சுரு்ககி எடு்க்கப்்ட்ை சுரு்க்க நூற்்களும் 
்வறு்டுகினறன. ஏன, திற்மயற்றவர்களு்ககு நூலுருப்்டுத்தத் 
பதாைஙகுவ்த விை சுரு்க்க நூற்்கள் ்கடினமானதா்க உள்்ளன.

 ஒரு நூலின சுரு்க்கம் என்து அதன வாரத்்த்கள், எழுத்து்க்கள் 
கு்றவதல்ல. மாறா்க சுரு்ககு்வர பெயய ்வண்டியது வாரத்்த்கள் 
்கருத்து்க்களில் மூைல் நி்ல ஏற்்ைாத்ளவு கு்றப்்தும், (வெனத்தின) 
ஒரு ்குதி மூலம் முழு்மயா்கப் புரிய ்வ்க்க முடியுமாயின மீதி்ய 
நீ்ககுவதும்தான. புரிய ்வ்ககும் அ்ள்வ்க ்காை ்மலதி்கமான 
வாரத்்த்க்்ள விரிவு்டுத்துதலானது ம்க்கள் ்த்வ்கள் 
்வறு்ை்ககூடிய ்மலதி்கப் ்திவு்க்ளாகும். நூல்ச்சுரு்க்கத்தில் ்கருத்துத் 
பதளிவு, இலகு நே்ை ஆகியன ்காைப்்ைாவிட்ைால் அது மு்றயற்ற 
திணிப்்ா்கவும், அனனல் பினனலா்கவும் தான இரு்ககும். அத்துைன 
அத்னப் புரிய பெலவிடும் ்நேரத்்த மூல நூ்லப் புரிய 
பெலவிட்டிருநதால் ்ல ்யன்ாடு்க்்ள எட்டியிரு்க்கலாம். இது 
்்ானற சுரு்க்கங்க்்ளத் ் தடிய்லவது ்கால ் நேரத்்த வீைடிப்்தாகும்.

புரிநது ப்காள்்ள முடியாத சுரு்க்கமான நூற்்க்்ள ம்க்கள் ொரநதிருப்்து, 
வாரத்்த, த்கவல்்கள் கு்றநத நூற்்க்்ள மனனமிவிடுவதுைன 
்்ாதுமா்ககி்க ப்காள்வது, புதிர்க்்ள அவிழ்ப்்திலும், மூைலான 
விையத்்த வி்ளஙகுவதிலும் ்நேரத்்த வீைடிப்்து, பதாைரநது 
வாசி்ககும் ்்ாது குறுகிய ்காலத்தில் திற்னப் ப்ற முடியுமான, 
பதளிவான ஆதாரங்களுள்்ள விொலமான ்கருத்து்க்களுள்்ள ப்ரிய 
விரிவு்ர, அடிப்்்ை நூற்்க்்ளப் பிரித்துப் ்ார்க்காமலிருப்்து, 
முன்னய அறிஞர்களின நூற்்க்்ளப் புற்க்கணிப்்து ்்ானறன்வ 
அறிவு மஙகிைவும், திற்ம குனறிைவும் பிரதான ்காரைம் என  பிர்லமான 
்ல அறிஞர்கள் சுட்டி்க்காட்டியுள்்ளனர. இத்ன ்நேரடியா்க 
அனு்வித்தவர்கள் தான அறிநது ப்காள்வார்கள்.

நூல்்க்்ள சுரு்ககும் ்ணியில் ஈடு்டு்வர ப்ாருத்தமான பொற்்க்்ளத் 
பதரிவு பெயவது அவசியமாகும். தனிச் பொற்்கள் எனற ரீதியில் 
அவற்றிற்கி்ை்ய தராதரம், ்வறு்ாடு கி்ையாது. மாறா்க அடுத்து 
வரும் வாரத்்தயுைன நோம் பதரிவு பெயத வாரத்்த ஒத்துப் ் ்ாகினறதா? 
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என்தில் தான ்வறு்ாடு ஏற்்டுகினறது. சில ்்ைப்்ாளி்களின நி்ல 
எனனபவனில் எவவாறு வெனம்மப்்து? எ்த நீ்ககி எ்த ்ெரப்்து? 
்்ானற எதுவும் அறியாதவர்க்ளா்க்வ முனபெனற, மற்றும் ெம்கால 
அறிஞர்களின நூல்்க்்ள சுரு்ககுகினறனர.

மனிதர்களு்ககு உறவுத் பதாைர இருப்்து ்்ானறு ்்ச்சிற்கும் 
பதாைரபமாழி இருப்்்த அறியாமலிரு்ககினறனர. ஒரு பிள்்்ள்ககுத் 
தந்த இரு்ககும் ்்ாது ்ாட்ைனின இனிபெல்்ல ்ெரப்்து 
முடியுமாயிருநதாலும் கு்றயா்க்வ ் ார்க்கப்்டுகினறது. அதி்கமா்னார 
ஒரு விையத்தில் அனுமதி்ககும், ்ரிபூரைத்துவமின்ம்ககும் இ்ையில் 
்வறு்டுத்திப் ்ாரப்்தில்்ல.

இது ்்ானறவர்களின சிநத்ன்ய ஆட்ப்காள்வது நூலின 
்்க்கங்க்்ளயும் வரி்க்்ளயும் எண்ணுவ்த தவிர ்கருத்து்க்கள் 
்ரிபூரைமா்க முழு்ம அ்ைநதுள்்ளனவா? என்தல்ல. இவர்களின 
நி்லயானது தாமும் நூல்்க்்ள சுரு்ககு்வர்கள், எழுத்தா்ளர்கள் எனற 
்ட்டியலில் இைம்ப்ற ்வண்டும் எனற ்்ரவாவில் ்கல்்ல எறிநது 
விட்டு வி்த்ய வா்க்களிப்்்ார ்்ானறாகும். இது ்்ானறவர்களிைம் 
ப்ரும்்ாலும் ்்ாட்டி மனப்்ான்ம தான மி்்கத்திரு்ககும்.

இச்சுரு்க்கங்களில் ்கண்்ைாட்ைம் விடு்வர சில்த ஏற்று மற்றும் 
சில்த மறுதலிப்்்த்க ்காைலாம். இதனால்தான முன்னார்கள் இதில் 
்த்வயற்றிருநதார்கள். ஏபனனில் இ்வ அறி்வ அதன ஊற்று்க 
்கண்ணிலிருநது கி்ளரநபதடுப்்்தயும், அதன ஆழத்திலிருநது ஆயவு 
பெயவ்தயும் விட்டும் தி்ெ திருப்பி விடுகினறன. உள்்ளத்தால் அறிநது, 
தனது சிநத்ன்யப் ்யன்டுத்தி, ஆழமா்க சிநதித்து அதில் ்க்ர 
்கைைவர்க்்ளத் தவிர யாரும் இத்னத் திறன்ைச் பெயய மாட்ைார்கள். 
அதுவும்கூை சுல்மான ்காரியமல்ல. மாறா்க இது ஒரு ்கடினமான 
குறி்க்்காள், சுல்மற்ற இலட்சியம்.

அறி்வ அதன அெல் ஊற்றிலிருநது உறிஞ்சி எடுப்்்த ்்ரறிஞர்கள் 
்்ாதிப்்து வழ்க்கம். ொ்க்க்ை தண்ணீர அதன ப்யர்ளவில் இருநதாலும் 
நீரின அெல் தன்ம்ய மாற்றிவிடும். அறிவில் அெல் ஊற்று்க்கள் (மூல 
நூல்்கள்) தான உள்்ளத்திற்கு மி்கச் பெழு்மயான்வ. ெத்தியத்திற்கு மி்க 
இனிதானது. பமாழிநே்ைப் ்ற்றா்ககு்ற்ககு மி்க்க ்க்ளங்கமற்றதாகும்.

சுரு்க்க நூல்்களிலிருநது எடுப்்்த நோன அதி்கம் ஆதரி்க்காமல் இருநது 
வந்தன. உள்்ளம் அத்ன ஏற்்க மறுத்தது. திற்ம மி்க்க அறிஞர 
முஹம்மது பின ஸு்லமான அல்முஹனனா அவர்கள் இமாம் இப்னு 
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ரஜப் அல்ஹன்லீ எழுதிய ‘ஜாமிஉல் உலூமி வல்ஹி்கம்’ எனும் நூலின 
சுரு்க்கத்்த எனனிைம் ்காண்பித்தார்கள். அ்த நோன வாசித்ததும் 
ஏற்்கன்வ இத்து்ற்ய விட்டும் விலகியிருநததற்குப் ் தில் பநேருஙகிவர 
்வத்தது. மறுத்ததற்குப் பின ஏற்்க ்வத்தது. ஏற்்கன்வ இவரிைமுள்்ள 
திற்ம, அனுகூலம் ் ்ானறவற்்ற நோன அறிநது ் வத்திருந்தன. அ்த 
இ்றயச்ெம், உ்ளத்தூய்ம ஆகியவற்றின பிரதி்லிப்்ா்கத் தான நோன 
நி்ன்ககின்றன. அல்லாஹ் தான அவரு்ககுப் ்்ாதுமானவன.

இச்சுரு்க்கவு்ர நூல் சிறநத ஒரு ்்ைப்்ாகும். து்ற ொரநதவர்கள் 
தனது அறி்வ மீட்டிப் ்ார்க்கவும், இலகு நே்ையுைன ்ல ்கருத்து்க்க்்ள 
உள்்ளை்ககியுள்்ளதால் ்ள்ளிவாயல்்களில் பதாழு்்க்களு்ககுப் பினனால் 
ப்ாதும்க்களு்ககு வாசி்க்கவும் உ்கநததாகும்.

அல்லாஹ் இதன மூல நூலிலிருநது ்யனளித்தது ்்ானறு, அதன 
சுரு்க்கவு்ரயாகிய இநநூலிலிருநதும் ்யனளிப்்ானா்க! அல்லாஹ் தான 
உதவி பெய்வன, ்லப்்டுத்து்வன, பநேறிப்்டுத்து்வன.

அப்துல் அஸீஸ் பின் ்மர்ஸஸூக அத்்தரீபீ

1430 / 08 / 01
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முன்னுலை

அகிலத்தா்ரப் ்்ைத்துப் ்ரி்ாலிப்்வனாகிய அல்லாஹ்வு்க்்க 
எல்லாப் பு்கழும். ஸலாதும் ஸலாமும் எமது நேபி முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்கள் மீதும், அவர்களின குடும்்த்தார ்தாழர்கள் அ்னவர மீதும் 
உண்ைாவதா்க!

இமாம் இப்னு ரஜப் அல்ஹன்லீ (ரஹ்) அவர்கள் எழுதிய “ஜாமிஉல் 
உலூமி வல்ஹி்கம்” எனும் நூலின சுரு்க்க்ம இநநூலாகும். இமாம் நேவவீ 
(ரஹ்) அவர்களின நோற்்து நேபிபமாழி்களின பதாகுப்பு எனும் நூலின 
சிறநத, விொலமான விரிவு்ர நூ்ல ஜாமிஉல் உலூமி வல்ஹி்கம். என்வ 
தான இஸலாத்தின உயிர நோடி்க்்ளப் ப்ாதிநதுள்்ள அநத நோற்்து 
நேபிபமாழி்க்்ளயும் வி்ளஙகுவதற்கும், வி்ள்ககுவதற்கும் இநநூ்ல்ய 
பிரதான உஷாத்து்ையா்க அ்ன்கமான அறிஞர்கள் ்கருதியுள்்ளனர.

நோன சிறு பிராயத்தில் ்கல்வி ்யிலும் ்்ா்த எனனு்ைய ஆொன்கள் 
இநநூ்ல அதி்கமா்க பமச்சுவ்த பெவிமடுத்துள்்்ளன. அதில் நி்றய 
அறிவு்களும், சிதறிய ்ல முத்து்க்களும் உள்்ளதா்க்க கூறுவர. 
அப்்்ாதிலிருந்த எனதும் ெ்க மாைவர்களினதும் உள்்ளங்கள் இநநூ்ல 
வாசித்து அதன ்கைலிலிருநது முத்து்க்க்்ளயும் அறிவு, வி்ள்க்கங்க்்ளயும் 
பவளி்ய எடுத்துவிை ்வண்டுபமன அவா்க ப்காண்ை வண்ைம் 
இருநதன. அத்ன வாசி்க்க ஆரம்பித்ததிலிருநது பதாைரநது ்யணி்க்கத் 
த்ையா்க இருநத ஒ்ர விையம் ஆரம்் நி்லயிலுள்்ளவர்களு்ககு 
வி்ளங்காத்ளவு மூைலா்க சில ஆயவு்களும் ்கருத்து்க்களும் 
்காைப்்ட்ை்ம்ய. அ்த்வ்்ள நூலாசிரியர அவர்கள் ஆழமா்கத் 
பதளிவு்டுத்துவதிலும் சிறநத தரமான ்கருத்து்க்க்்ள முன்வப்்திலும் 
அலாதியான திற்ம வழங்கப்்ட்ைவர என்தில் மாற்று்க ்கருத்தில்்ல. 
எனினும் ஆரம்் நி்லயிலுள்்ளவர்களு்ககு அறிஞர்களின பிரதான 
நூல்்களின ஆழத்திற்குச் பெல்ல நீண்ை ்நேரமும் ்ாரிய முயற்சியும் 
்த்வப் ்டுகினறது.

்கல்வி்யத் ் தை ஆரம்பித்து சில வருைங்களின பின மீண்டும் இநநூ்ல 
வாசி்க்க ஆரம்பித்்தன. மூைலான அநத ்கருத்து்க்களும் பதளிவற்றிருநத 
அநத பிரச்சி்ன்களும் இலகுவா்க வி்ளங்க முடியுமாயிருநததால் ்கல்விப் 
்ா்த எனும் ஏணியில் ்டிப்்டியா்கச் பெல்வதன அவசியத்்த அறிநது 
ப்காண்்ைன.
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அத்துைன, ்கல்வி்ய ்நேசி்ககும் எனனு்ைய ்ல ெ்்காதரர்களு்ககு 
அறிஞர்களிைம் பெல்ல்வா, மார்க்கப் ்ாைொ்ல்களில் ்ெர்வா 
வாயப்பின்மயாலும், நூல்்க்்ள வாசிப்்தில் ப்ாறு்மயின்மயாலும் 
இநநூலில் உள்்ள ப்ா்ககிஷங்கள் அநத ்நேெர்க்்ள விட்டும் ்்கதவறிப் 
்்ா்க்க கூைாது என்தாலும் இநநூ்ல ப்ாதும்க்கள் வி்ளஙகும் விதத்தில் 
சுரு்க்க உறுதி பூண்்ைன. அ்னவரும் தம்ககுப் ்்ாதிய்ளவு அறிவு, நேலவு 
மற்றும் ்நேரவழி்ய இநநூலில் ்கண்டுப்காள்வர. அழ்கான மு்றயில் 
இது வார்க்கப்்ட்டுள்்ளதால் இத்ன வாசிப்்்ார சுரு்க்கத்்தயனறி 
மூலநூ்லத் தான வாசி்ககின்றாம் என உைரவார்கள்.

இநநூ்ல சுரு்ககுவதுைன அதிலுள்்ள நேபிபமாழி்கள் இைம்ப்றும் 
நூல்்கள், அதற்கு அறிஞர்கள் வழஙகியுள்்ள தரங்கள் ்்ானறவற்்றயும் 
இ்ைத்துள்்்ளன. அத்துைன ஒரு சில இைங்களில் எனது 
்கருத்து்ர்யயும் ்திநதுள்்்ளன. பினனர ஹதீஸ ்க்ல அறிஞர 
அஷ்ஷ்க அப்துல் அஸீஸ பின மரஸஸூ்க அத்தரீபீ அவர்களிைம் 
ப்காடுத்்தன. அவர அத்ன வாசித்து, அடி்ககுறிப்பு்க்க்்ளயும் மீள் 
்ரிசீல்ன பெயது அணிநது்ர வழஙகியதுைன தனது ்கருத்து்ர்யயும் 
வழஙகியுள்்ளார்கள்.1 அல்லாஹ் அவரு்ககு என ொர்ா்கவும் வாெ்கர 
ொர்ா்கவும் நேற்கூலி வழஙகுவானா்க!2

எங்கள் இரட்ெ்க்ன! எங்களிைமிருநது இப்்ணி்ய ஏற்று்க 
ப்காள்வாயா்க! நிச்ெயமா்க நீ்ய பெவியுறு்வனும், நேன்கறிநதவனுமாவாய. 
இனனும் எம்்ம மனனிப்்ாயா்க! நிச்ெயமா்க நீ்ய மி்க்க மனனிப்்வனும் 
நி்றநத அனபு்ை்யானுமாவாய. எங்க்ளதும், ப்ற்்றார்கள், ்நேெர்கள் 
அ்னவரினதும் ்ாவங்க்்ள மனனிப்்ாயா்க!

எமது நேபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் மீது ஸலாதும் ஸலாமும் 
உண்ைாவதா்க!

எழுதியவர: முஹம்்மத் பின் ஸுலை்மான் பின் அப்துல்ைாஹ் 
அல்முஹன்்ா, ரியாத், 

மின்்ஞ்சல் : Almohanna.m@gmail.com

த்தாலை்ேசி: 00966505490525

1.அஷ்ஷ்க தரீபியின ்கருத்து்ர்கள் அவரது ப்யருைன ்காைப்்டும். 

2.இநநூ்ல சுரு்ககுவதில் எனது வழிமு்ற : நூலாசிரியரின வாரத்்தயில் வி்ளங்க முடியுமான 
அ்னத்்தயும் ்ெரத்து விட்டு மீதி்ய அ்னவரும் வி்ளஙகுவதற்கு இலகுவா்க நீ்ககுவதா்கவும். 
மூலநூலின மூனறில் ஒரு ்குதிய்ளவிற்கு இநநூல் அ்மநதுள்்ளது. 
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இ்மாம் இப்னு ைஜப் அல்ஹன்ேலியின்

 வாழகலக வைைாறு

இவர இமாம் அப்துர ரஹ்மான பின அஹ்மத் பின ரஜப் அல்்்கதாதீ 
அத்திமஷகி அல்ஹன்லீ (ரஹ்) ஆவார. மார்க்க ெட்ை்க்க்ல 
்ம்தயா்கவும் ்ல்து்ற அறிஞரா்கவும் தி்கழ்நதார்கள்.

அறிவு, மனன ெ்கதி துறவறம், ்்ணுதல், சிறநத ஆ்க்கத்திறன 
அ்னத்திலும் ்்ாற்றப்்டும் இமாமா்க இருநதார்கள்.

இரா்க நோட்டிலுள்்ள ்்கதாத் நே்கரில் ஹிஜ்ரி 736ல் பிறநத இவர 
சிறுபிராயத்தி்ல்ய தனது தந்தயுைன சிரியா நோட்டின ைமஸ்கஸ 
நே்கரு்ககு வசிப்பிைத்திற்்கா்க வநதார்கள். இமாம் இப்னுல் ்்கயிம் (ரஹ்) 
மற்றும் அவரது ்டிநி்லயிலுள்்ள அறிஞர்களிைம் ்கல்வி ்கற்றார்கள். 
இவர ஸலபு்க ப்காள்்்க்யச் ொரநதவரா்கவும் ்குத்தறி்வ்க ்காை 
அறிவிப்பு்களு்ககு மு்ககியத்துவமளிப்்வரா்கவும், பி்கஹுத் து்றயில் 
ஹன்லி மத்ஹ்்ப் பின்ற்று்வரா்கவும் இருநதார்கள். அத்துைன 
மார்க்க ெட்ை்க்க்ல வல்லுனர, அல்குரஆன விரிவு்ரயா்ளர, இல்க்கை 
்ம்த, வரலாற்றாசிரியர என ்னமு்கங ப்காண்ைவரா்க இருநத 
இமாமவர்கள் ஹதீஸ து்றயில் அதன அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெ ்ற்றிய 
நுணு்க்கமான ்க்ல்களில் ஓர அ்ையா்ளமா்க்வ தி்கழ்நதுள்்ளார்கள்.

்ல்து்ற்களில் ்ல நூல்்க்்ள எழுதியுள்்ளார்கள். இவர்கள் ்கால்்தித்த 
ஒவபவாரு து்றயில் இவர்க்ளது நூல்தான முனனி்ல வகி்ககினறது 
எனறால் மி்்கயா்காது. அவற்றுள் சில வருமாறு :

01. ேத்ஹுல் ோரீ. இது ஸஹீஹுல் புஹாரியின விரிவு்ர நூலாகும். 
இமாம் இப்னு ஹஜர அஸ்கலானி (ரஹ்) அவர்களு்ககு முனன்ர இவர்கள் 
“்த்ஹுல் ்ாரீ” எனும் ப்யரில் நூல் எழுதியுள்்ளார்கள். எனினும் 
இமாமவர்க்ளால் இத்ன முழு்மப்்டுத்த்க கி்ை்க்கவில்்ல. ஜனாஸா 
்ற்றிய ் ாைம் வ்ரயி்ல்ய விரிவு்ர எழுதியுள்்ளார்கள். 10 ் ா்கங்களில் 
அச்சிைப்்ட்டுள்்ள இநநூல் நுணு்க்கத்திலும் தரத்திலும் உச்ெ எல்்ல்யத் 
பதாட்டுவிட்ைது என்ற கூறலாம்.
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02. ஸு்ன் திர்மிதியின் விரிவுலை. 20 ்ா்கங்களில் இநநூல் உள்்ளதா்க 
இமாம் இப்னு ஹஜர கூறியிருநதாலும் அதன இறுதி இரண்டு ் ா்கங்களும் 
தான “ஷரஹ் இலலுத் திரமிதி” எனும் ப்யரில் அச்சில் உள்்ளது.

03. “்தகரீருல் கவாஇத் வ்தஹ்ரீருல் ேவாஇத்” எனனும் நூல் “்கவாஇது 
இப்னு ரஜப்” எனும் ப்யரில் நோனகு ்ா்கங்களில் அச்சிைப்்ட்டுள்்ளது. 
பி்கஹு நூலின அற்புதங்களில் இதுவும் ஒனறாகும்.

04. “ை்தாஇபுல் ்மஆரிப்” ்ருவ்கால வை்க்க வழி்ாடு்கள் மற்றும் 
ெட்ைதிட்ைங்களில் இநநூ்ல பிரதான து்ையாதாரமாகும்.

05. “ஜாமிஉல் உலூமி வல்ஹிகம்” இது இமாம் நேவவி (ரஹ்) அவர்களின 
40 நேபிபமாழித் பதாகுப்பின விரிவு்ர நூலாகும். இரண்டு ் ா்கங்களிலுள்்ள 
இது இஸலாமிய நூல்்களில் சிறநத, பிர்லமான நூலாகும்.

தனது 59வது வயதில் ஹிஜ்ரி 795ல் ைமஸ்கஸில் இமாமவர்கள் 
மரணித்தார்கள்.

அ்த ைமஸ்க்ஸச் ்ெரநத இமாம் இப்னு நோஸிருத்தீன என்வர 
பினவருமாறு கூறுகினறார : இமாமவர்களின மண்ை்ற்ய அ்கழ்நத 
நே்ர எனனிைம் கூறினார : இமாம் இப்னு ரஜப் அவர்கள், தான மரணி்க்க 
சில நோட்்களு்ககு முனனர எனனிைம் வநது ்மயவாடியில் ஓர இைத்்த்க 
்காட்டி, அஙகு ஒரு மண்ை்ற ்தாண்டுமாறு ்ணித்தார்கள். நோனும் 
்தாண்டி முடிநததும் அதில் இறஙகி ஒரு ்்க்கம் ொயநது உறஙகிப் 
்ாரத்தார்கள். பினபு இது நேனறா்க உள்்ளது என்க கூறி விட்டு பெனறார்கள்.

்மலும் கூறினார : அல்லாஹ்வின மீது ெத்தியமா்க சில நோட்்கள் ்கைநததும் 
அ்த மண்ை்ற்ககு இமாமவர்கள் ்்்ழயில் ஜனாஸாவா்க சுமநது 
வரப்்ட்ைார்கள். நோன அதி்ல்ய அவர்க்்ள அை்க்கம் பெய்தன.
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ஹதீஸ் : 01

த்சயல்கள் அல்த்தும் எண்ணஙகலைப் தோருத்்்த

عن ُعَمَر  - َرِضَي اللُه َعْنُه - َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللِه - 9 - َيُقوُل: 

ِلُكِلّ اْمِرٍئ َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِإَلى اللِه َوَرُسوِلِه  ّياِت، َوِإنَما  ِبالِنّ »ِإنَما اأَلْعَماُل 

َفِهْجَرُتُه  َيْنِكُحَها  اْمَرَأٍة  َأْو  ُيِصيُبَها  لُدْنَيا  ِهْجَرُتُه  َكاَنْت  َوَمْن  َوَرُسوِلِه،  اللِه  ِإَلى  َفِهْجَرُتُه 

ِإَلى َما َهاَجَر ِإَلْيِه«، َرَواُه الُبَخارِيُّ َوُمْسِلٌم

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : “த்சயல்கள் அல்த்தும் 
எண்ணஙகலைக தகாண்டே நிர்்ணயிககப்ேடுகின்ை். ஒவதவாரு 
்மனி்தனும் ்தான் எணணிய்தன் ேயல்்ய அலடேகின்ைான். ஆக்வ ஒருவர் 
இலைவனுககாகவும் அவ்து திருத்தூ்தருககாகவும் ஹிஜைத் 
த்சயவா்ையா்ால் அது அல்ைாஹ்வுககாகவும் அவ்து 
திருத்தூ்தருககாகவு்்ம இருககும். ஒருவர் ஹிஜைத் த்சயவது சிை உைக 
இைாேஙகளுககாக என்ைால், அல்ைது ஒரு தேணல்ணத் திரு்ம்ணம் 
த்சயவ்தறகாகத் ்தான் என்ைால் அவர் அ்தறகா் ேைல்்ய அலடேவார்.

அறிவிப்்வர : உமர (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (54), முஸலிம் (1907)

இநநேபிபமாழியின வலுவான ஒ்ர அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெ பினவருமாறு: 
யஹ்யா பின ஸஈத் அல்அனஸாரி - முஹம்மத் பின இப்ராஹீம் அத்்தமி – 
அல்்கமா பின வ்க்காஸ அல்்லஸி - உமர பின ்கத்தாப் (ரலி). இதுவனறி ்வறு 
எநத அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெயும் இநநேபிபமாழியில் வலுவானதா்க 
இல்்லபயன இமாம் அலீ பின மதீனீ மற்றும் சிலர கூறுகினறனர.

இமாம் ்கத்தாபீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகினறார்கள் : இநநேபிபமாழி அபூ ஸஈத் 
அல்குத்ரீ (ரலி) ் ்ான்றார வாயிலா்க அறிவி்க்கப்்ட்டிருநதாலும் ் மற்்கண்ை 
அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெ மாத்திரம் தான வலுவானது என்தில் அறிஞர்கள் 
்கருத்து ்வறு்ாடு்ட்ைதா்க நோன அறியவில்்ல.

்ல்்வறு அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெ மூலமா்க இநநேபிபமாழி 
அறிவி்க்கப்்ட்ைதா்க கூறப்்ட்டுள்்ளது. எனினும் ஹதீஸ து்ற 
அறிஞர்களிைம் அவற்றில் எதுவும் வலுவான தரத்்த அ்ையவில்்ல.

விரிவுலை :
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இநநேபிபமாழி ஸஹீஹானது என்தில் அ்னவரும் ஏ்்காபித்துள்்ளனர.
அ்னவரும் ஏற்று்க ப்காண்டுமுள்்ளனர(1). இநநேபிபமாழி்ய்க ப்காண்டு 
தான இமாம் புஹாரி (ரஹ்) தனது ஸஹீ்ஹ ஆரம்பித்துள்்ளார்கள். 
அல்லாஹ்விற்்கா்க பெயயப்்ைாத எநத ஒரு பெயலும் ஈருலகிலும் ்யனற்ற, 
பெல்லு்டியற்றதாகி விடும் என்்த சுட்டி்க ்காட்டும் விதத்தில் ஸஹீஹுல் 
புஹாரி்க்கான ஆரம்் உ்ர ்்ானறு ்வத்துள்்ளார்கள்.

இதனால் தான அப்துர ரஹ்மான பின மஹ்தீ (ரஹ்) கூறினார: த்லப்பு்க்கள் 
அடிப்்்ையில் நோன நூல் இயற்றினால் ஒவபவாரு ்ாைத்திலும் உமர (ரலி) 
அவர்களின இநநேபிபமாழி்ய ்வத்திருப்்்ன.

்மலும் கூறினார்கள் : நூல் இயற்ற விரும்பு்வர ் மற்்கண்ை நேபிபமாழி்ய 
்வத்து ஆரம்பி்க்கட்டும்(2).

மார்க்க விையங்கள் சுழனறு ப்காண்டிரு்ககும் நேபிபமாழி்களில் இதுவும் 
ஒனறாகும். இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) கூறினார்கள் : இநநேபிபமாழி அறிவின 
மூனறிபலாரு ்குதியாகும்.

இமாம் அஹ்மத் பின ஹன்ல் (ரஹ்) கூறினார்கள் : இஸலாத்தின 
அடிப்்்ை்கள் மூனறு நேபிபமாழி்க்்ளச் ொரநதுள்்ளன. உமர (ரலி) அவர்கள் 
அறிவி்ககும் “பெயல்்கள் அ்னத்தும் எண்ைங்க்்ளப் ப்ாருத்்த” எனும் 
நேபிபமாழி, ஆஇஷா (ரலி) அறிவி்ககும் “யார இநத மார்க்கத்தில் அதில் 
இல்லாதவற்்றப் புதிதா்க உருவா்ககுகினறா்ரா அது தட்ைப்்ட்டுவிடும்” 
எனும் நேபிபமாழி, நுுஃமான பின ்ஷீர (ரலி) அவர்களு்ைய “ஹலால் 
பதளிவானது, ஹராமும் பதளிவானது” எனும் நேபிபமாழி ஆகியனவாகும்.

இமாம் அபூ தாவூத் (ரஹ்) “ஒவபவாரு ்க்லயிலும் அடிப்்்ை 
நேபிபமாழி்கள் நோன்காகும்” எனறு கூறிவிட்டு, ்மற்்கண்ை இமாம் அஹ்மதின 
கூற்றிலுள்்ள முதலாம், மூனறாம் நேபிபமாழி்களுைன “தன்ககுத் ்த்வயற்ற 
விையத்்த விடுவ்த முஸலிமு்ககு அழகு” எனும் நேபிபமாழி்யயும், 
“உலகில் ்ற்றற்று இரு. அல்லாஹ் உன்ன ்நேசிப்்ான. ம்க்களிைம் 
்த்வயற்று இரு. அவர்கள் உன்ன ்நேசிப்்ார்கள்” எனும் நேபி பமாழி்யயும் 
கூறியுள்்ளார்கள்.

1. அ்னவராலும் ஏற்்கப்்டும் நேபிபமாழி்ககு இமாம் அஹ்மத் ்்ானற சில அறிஞர்கள் “முதவாதிர” என்க 
கூறியுள்்ளனர. இது அமுல்்டுத்துவதிலும், பிர்ல்யத்திலும் தான முதவாதிராகும். அறிவிப்்ா்ளர 
வரி்ெயிலல்ல. ்கருத்தில் முதவாதிரா்க இருப்்து அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெயில் முதவாதிரா்க இருப்்்த 
விை ்லமானது. (அப்துல் அஸீஸ் ்தரீபி) 

2.இநநேபிபமாழி ்ற்றி மி்கவும் விரிவா்கப் ்்சியவர “புலூகுல் ஆமால் பீ ஷரஹி இனனமல் அுஃமால்” 
எனும் தனது நூலில் இமாம் ஸுயூத்தி (ரஹ்) ஆவார. (அப்துல் அஸீஸ் ்தரீபி) 
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ஸ்்ன நோட்்ைச் ்ெரநத அபுல் ஹஸன அல்மஆபிரி எனும் அறிஞர இநநோனகு 
விையங்க்்ளயும் ்கவி்தயில் வடித்துள்்ளார்கள்.(1)

بالنيات“ األعمال  بالنيات“ எனற வாெ்கம் மற்பறாரு அறிவிப்பில் ”إنما   என ”األعمال 
இைம் ப்ற்றுள்்ளது. இரண்டு்ம “எண்ைத்்த ப்காண்டு தான” எனற 
வ்ரயறு்க்கப்்ட்ை ்கருத்்த்ய ்வண்டி நிற்கினறன.

“த்சயல்கள் எண்ணஙகலைக தகாணடு்தான்” 

இதன ்கருத்து ்ற்றி அறிஞர்கள் மாறு்ட்ை ்கருத்து்க்க்்ள்க கூறியுள்்ளனர.

பிற்்கால அறிஞர்களில் ்லர : எண்ைங்க்்ள ப்காண்டு தான “பெல்லு்டியாகும்”, 
“்கணி்க்கப்்டும்”, “ஏற்்கப்்டும்” எனும் ்கருத்்த்க ப்காண்டுள்்ளனர. இதன்டி இஙகு 
பெயல்்கள் என்து நியயத் அவசியமான மார்க்க பெயற்்ாடு்க்்ள்ய குறி்ககினறது.

மற்றுபமாரு ொரார : ப்ாதுவா்க பெயல்்கள் என்க கூறுகினறனர. இதன்டி 
எண்ைங்க்்ள்க ப்காண்டு தான “உருவாகினறன”, “நே்ைப்றுகினறன” ்்ானற 
்கருத்து்க்க்்ள்க கூறலாம்.

்மலும் “பெயற்்களில் நேல்லது, தீயது, அல்லது ஏற்்கப்்டுவது, மறு்க்கப்்டுவது, 
அல்லது கூலி வழங்கப்்டுவது, வழங்கப்்ைாதது என்ன எண்ைங்க்்ள்க ப்காண்்ை 
தீரமானி்க்கப்்டுகினறன” எனறும் கூறலாம்.

“ஒவதவாரு ்மனி்தனும் ்தான் எணணிய்தன் ேயல்்ய அலடேகின்ைான்’’

மனிதன தான பெயத பெயல்்கள் மூலம் எ்த நோடுகினறா்னா அது்வ 
கி்ை்ககினறது. அவன நேலவு நோடினால் நேலவும், ப்கடுதி நோடினால் ப்கடுதியும் 
கி்ை்ககும்.

நியயத்(2) (எண்ைம்) அறிஞர்களிைம் இரு அரத்தங்களில் ்யன்டுத்தப் ்டுகினறன.

01. வை்க்க வழி்ாடு்க்்ள ்வறுபிரித்தல். உதாரைமா்க 
பதாழு்்கயில் ளுஹ்ரயும் அஸ்ரயும் ்வறுபிரித்தல், ்நோனபில் 

1.உமர (ரலி) அவர்களின இநநேபிபமாழி இஸலாத்தின மூனறிபலாரு ் குதி என்தில் இமாம்்க்ளான அப்துர 
ரஹ்மான பின மஹ்தி, ஷாபிஈ, அஹ்மத், இப்னுல் மதீனீ, அபூ தாவூத், திரமிதி, தாரகுத்னீ, ஹம்ஸதுல் கினானீ 
ஆகி்யார ஏ்்காபித்துள்்ளனர. மற்றும் சிலர நோனகில் ஒரு ்குதி என்க கூறியுள்்ளனர. மீதமுள்்ளவற்றில் 
தான ்கருத்து ்வறு்ாடு்ட்டுள்்ளனர. 

2. நியயத் எனும் பொல் ்ழங்களின வி்த்ககுப் ்யன்டுத்தும் “நேவா” எனும் அரபு மூலச் பொல்லிலிருநது 
வநததாகும். நோனகு அறிஞர்களின ஏ்்காபித்த ்கருத்தின பிர்காரம் எச்ெநதரப்்த்திலும் நியயத் வாயினால் 
பமாழியலா்காது. இமாம் ஷாபிஈ இைத்தில் பதாழு்்கயில் மாத்திரம் பமாழியலாம். அத்ன 
அவர்களு்ைய மாைவர ராபீுஃ வாயிலா்க இமாம் இப்னுல் மு்கரிுஃ தனது முுஃஜமில் ்திநதுள்்ளார்கள். 
ஆனால் அதற்கு எவவித ஆதாரமுமில்்ல. ஸலபு்களின வழிமு்ற ெத்தமிட்டு பமாழியாமலிருப்்தாகும். 
(அப்துல் அஸீஸ் ்தரீபி) 
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ரமழான ்நோன்்யும் ஏ்னய ்நோனபு்க்்ளயும் ்வறுபிரித்தல், 
அல்லது வை்க்கத்்தயும் வழ்க்கத்்தயும் ்வறு்டுத்தி்க ்காட்டுதல். 
உதாரைமா்க: ்கை்மயான குளிப்்்யும் சுத்தத்திற்்கா்க்க குளிப்்்தயும் 
்வறுபிரித்தல். 

02. பெயலின மூலம் நோைப்்டு்வ்ர ்வறுபிரித்தல். அது அல்லாஹ் 
மாத்திரமா? அல்லது ்வறு ஒருவரா? அல்லது அல்லாஹ்வும் ்வறு 
ஒருவருமா? என ்வறு்டுத்துவதாகும். முனபெனற ஸலப் அறிஞர்களின 
்்ச்சு்க்களில் இநத இரண்ைாவது வ்்க்ய அதி்கமுள்்ளன. “நியயத்” 
எனற வாரத்்தயல்லாமல் அ்த அரத்தத்தில் ் வறு்ல வாரத்்த்களுைன 
அல்குரஆனில் இவவ்்க நியயத் இைம் ப்ற்றுள்்ளது.

ஸுனனாவிலும், ஸலபு்களின ்்ச்சு்க்களிலும் இது அதி்கமதி்கம் 
்காைப்்டுகினறது. “நீங்கள் உங்கள் வாரிசு்க்்ளத் 
தனனி்றவு்ையவர்க்ளா்க விட்டுச் பெல்வது, அவர்க்்ள ம்க்களிைம் 
்்க்யநதும்்டி ஏ்ழ்க்ளா்க விட்டுச் பெல்வ்த விை நேல்லதாகும். நீங்கள் 
பெயத (நேல்ல) பெலவு எதுவாயினும் தரும்மயாகும். நீங்கள் உங்கள் 
ம்னவியின வாயில் இடுகிற ஒரு ்கவ்ளம் (உைவு) கூை (தரும்மயாகும்). 
(அறிவிப்்வர : ஸுஃத் பின அபீ வ்க்காஸ (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி 2742, 
முஸலிம் 1628)

ஸு்்த் அல்யாமீ (ரஹ்) கூறுகினறார்கள் : “ஆதாரங்கள் உட்்ை 
அ்னத்திலும் எனனிைம் நியயத் இருப்்்த நோன விரும்புகின்றன”. 
்மலும் கூறினார்கள் : “குப்்் ப்காட்ைப் ் ்ாவது உட்்ை அ்னத்திலும் 
நியயத் ்வத்து்கப்காள்”.

ஸுப்யான அஸபஸ்ளரீ (ரஹ்) கூறினார்கள் : “எனது நியயத்்தத் தவிர 
நோன ்வபறதற்கும் ்கடு்மயா்க சிகிச்்ெ ்மற்ப்காண்ைதில்்ல”.

அப்துல்லாஹ் இப்னுல் மு்ார்க (ரஹ்) கூறினார்கள்: “எத்த்ன்யா 
சிறிய பெயல்்கள் உள்்ளன. நியயத் அவற்்றப் ப்ரிதா்ககி விடுகினறது. 
மறுபுறம் எத்த்ன்யா ப்ரிய பெயல்்கள் உள்்ளன. நியயத் அவற்்ற 
சிறிதா்ககி விடுகினறது.(1)

பு்ழல் பின இயாழ் (ரஹ்) அவர்கள் “உங்களில் அழகிய பெயலு்ையவர 
யார என்்த ்ொதிப்்தற்்கா்க” (அல்முல்்க : 02) எனும் வெனத்திற்கு 
வி்ள்க்கமளி்க்்கயில் “உ்ளத்தூய்மயுைன, ெரியா்கச் பெயயப்்டு்்வ” 

1.அறிஞர்கள் கூறுகினறனர : நியயத் அறிஞர்களின வியா்ாரமாகும். அதாவது எண்ைங்கள் எனும் 
ெந்தயில் ெரியா்க ப்ரு்க்கத் பதரியாத, அ்னத்து பெயல்்களிலும் நியயத்்த வரவ்ழ்க்கத் பதரியாத 
எத்த்ன்யா ்்்ர்க ்காை இவர்கள் அதி்க கூலி வழங்கப்்டுகினறனர. (அப்துல் அஸீஸ் ்தரீபி) 
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என்க கூறினார்கள். ் மலும் கூறினார்கள் : “ஒரு பெயல் உ்ளத்தூய்மயுைன 
இருநது ெரியா்க இல்லாவிட்ைா்லா, ெரியா்க இருநது உ்ளத்தூய்மயுைன 
இல்லாவிட்ைா்லா இரண்டும் முழு்மய்ையும் வ்ர அது ஏற்்கப்்ை 
மாட்ைாது. அல்லாஹ்வு்க்கா்க இருநதால் அது தூய்மயானது. நேபிவழி்ககு 
உைன்ட்டிருநதால் அது ெரியானதாகும்”.

ஆக்வ ஒருவர் இலைவனுககாகவும் அவ்து திருத்தூ்தருககாகவும் 
ஹிஜைத் த்சயவா்ையா்ால் அது அல்ைாஹ்வுககாகவும் அவ்து 
திருத்தூ்தருககாகவு்்ம இருககும். ஒருவர் ஹிஜைத் த்சயவது சிை உைக 
இைாேஙகளுககாக என்ைால், அல்ைது ஒரு தேணல்ணத் திரு்ம்ணம் 
த்சயவ்தறகாகத் ்தான் என்ைால் அவர் அ்தறகா் ேைல்்ய அலடேவார்.

பெயல்்கள் அ்னத்தும் எண்ைங்க்்ளப் ப்ாறுத்்த அ்மயும். 
மனிதனு்ைய நேல்ல, தீய எண்ைத்்தப் ப்ாறுத்துத் தான அவனது 
பெயல்்களின பிரதி்லன கி்ை்ககும் என்்தத் பதளிவு்டுத்திய 
நேபியவர்கள், நியயத்்கள் ்வறு்டுவதன மூலம் முடிவு்களும் 
்வறு்டுவதற்்கான ஒ்ர உதாரைத்்த இரு ்்காைங்களிலும் 
பதளிவு்டுத்துகினறார்கள். இதன மூலம் இது்்ானறு தான அ்னத்து 
உதாரைங்களும் எனச் சுட்டி்க ்காட்டுகினறார்கள்.

அல்லாஹ், ரஸு்ல ்நேசித்ததற்்கா்க முஸலிம் பிர்தெத்திற்கு 
இைம்ப்யரநது பெல்்வர அவர உண்்மயி்ல்ய அல்லாஹ், 
ரஸஸூலிற்்கா்கத் தான பெல்கினறார. அது அவரு்ககு ப்கௌரவமாகும்.

இதனால் தான நி்நத்ன, அதற்்கான பிரதி்லன இரண்டிற்கும் ஒ்ர 
வாரத்்தயுைன சுரு்ககி்க ப்காண்டுள்்ளார்கள். ஏபனனில் ஹிஜ்ரத் 
்யைத்தின ்்ாது ்வ்ககும் எண்ைம் தான ஈருலகிலும் விரும்பிய 
முடிவாகும். அதுதான அல்லாஹ், ரஸஸூலிற்்கா்க பெயற்்டுதல் ஆகும்.(1)

உல்க ்நோ்க்கம் அல்லது ஒரு ப்ண்்ை அ்ைவதற்்கா்க ்வண்டி 
யாரு்ைய ஹிஜ்ரத் அ்மகினற்தா அதற்குரிய ்ல்ன கி்ை்ககும்.

إليه هاجر  ما   எனும் வாரத்்தயில் அவன எதிர்ாரத்த உல்க إلى 
்நோ்க்கத்்தத் தாழ்த்தி்ய கூறப்்ட்டுள்்ளது. முதல் வாரத்்தயில் கூறியது 
்்ானறு நி்நத்ன, பிரதி்லன இரண்டிற்கும் ஒ்ர பொற்பறாை்ர்க 
கூறவில்்ல.

1.தீய ஊர்க்்ள, ம்க்க்்ள பவறுப்்்த விை தீய ப்காள்்்க்க்்ளயும், சிநத்ன்க்்ளயும் பவறுப்்்த 
ம்கத்தானது. ஏபனனில் இரண்ைாவ்த பெயற்்டுத்த்வ முதலாவது விதியா்க்கப்்ட்டுள்்ளது. (அப்துல் 
அஸீஸ் ்தரீபி)
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உம்மு ்்கஸ எனற ப்ண்ணு்க்கா்க ஹிஜ்ரத் பெயதவரின ெம்்வத்தின 
பினனணியில் தான நேபி (ஸல்) அவர்கள் இச்பெயதி்ய்க கூறினார்கள் 
என்து தான ம்க்கள் மத்தியில் பிர்லமானது. இ்க்கால அறிஞர்களில் 
அதி்கமா்னாரும் இத்ன்க கூறியுள்்ளனர. எனினும் இதற்்கான வலுவான 
ஆதாரம் எத்னயும் நோம் ்காைவில்்ல. அல்லாஹ்்வ மி்க்க அறிநதவன.(1)

ஹஜ், ஜிஹாத் ்்ானற இதர அமல்்களும் ஹிஜ்ரத்்தப் ்்ானறு தான. 
அ்வ பெல்லு்டியாவதும் நிரா்கரி்க்கப்்டுவதும் நியயத்தி்ல்ய 
தஙகியுள்்ளது. “ஒருவர நேபி (ஸல்) அவர்களிைம் வநது, ‘ஒருவர ்்ாரில் 
கி்ை்ககும் பெல்வங்களு்க்கா்கப் ்்ாரிடுகிறார; மற்பறாரு மனிதர 
பு்கழு்க்கா்கப் ்்ாரிடுகிறார; இனபனாரு மனிதர தன வீரத்்தப் பிறர 
்ார்க்கட்டும் என்தற்்கா்கப் ்்ாரிடுகிறார. (இவர்களில்) இ்றவழியில் 
்்ாரிடு்வர எவர?” எனறு ்்கட்ைார. நேபி (ஸல்) அவர்கள், ‘(இவர்களில் 
எவரு்ம இ்றவழியில் ்்ாரிடு்வரா்க இல்்ல.) அல்லாஹ்வின 
(ஏ்கத்துவ) வா்ககு ்ம்லாங்க ்வண்டும் என்தற்்கா்கப் ்்ாரிடுகிறவ்ர 
இ்றவழியில் ்்ாரிடு்வராவார” எனறு ்திலளித்தார்கள். 
(அறிவிப்்வர: அபூ மூஸா அல்அஷஅரீ (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி 2810, 
முஸலிம் 1904)

அல்லாஹ்வின தூதர (ஸல்) அவர்கள் (பினவருமாறு) கூறிய்த நோன 
்்கட்டுள்்்ளன என அபூஹு்ரரா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்:

மறு்ம நோளில் ம்க்களில் முதல் முதலில் தீரப்பு வழங்கப்்டு்வர 
யாபரனில், இ்றவழியில் உயிரத் தியா்கம் பெயதவ்ர ஆவார. அவர 
இ்றவனிைம் ப்காண்டுவரப்்டும் ்்ாது, அவரு்ககுத் தான 
வழஙகியிருநத அருட் ப்கா்ை்க்்ள இ்றவன எடுத்து்ரப்்ான. 
அவற்்ற அவர அறிநதுப்காள்வார. பிறகு, “அநத அருட்ப்கா்ை்களில் நீ 
எவவிதம் பெயல்்ட்ைாய?” எனறு இ்றவன ்்கட்்ான. அவர, 
“(இ்றவா!) உன்க்கா்க நோன அறப்்்ாரில் ஈடு்ட்டு என உயி்ர்ய 
தியா்கம் பெய்தன" எனறு ்திலளிப்்ார.

இ்றவன, “(இல்்ல) நீ ப்ாய பொல்கிறாய. (நீ என்க்கா்க உயிரத் 
தியா்கம் பெயயவில்்ல.) மாறா்க, “மாவீரன" எனறு (ம்க்களி்ை்ய) 
்்ெப் ் டுவதற்்கா்க்வ நீ ் ்ாரிட்ைாய. அவவாறு பொல்லப்்ட்டுவிட்ைது. 
(உனது ்நோ்க்கம் நி்ற்வறிவிட்ைது)" எனறு கூறுவான. பிறகு 

1.்மற்்கண்ை ெம்்வம் ஸுனன ஸஈத் பின மனஸஸூர எனும் நூலில் வலுவான அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெயுைன 
இைம்ப்ற்றுள்்ளது. எனினும் அதில் இச்ெம்்வத்தின பினனணியில் தான நேபியவர்கள் ்மற்்கண்ை 
நேபிபமாழி்ய்க கூறினார்கள் எனறு இைம்ப்றவில்்ல. (்ார்க்க : இமாம் இப்னு ஹஜரின ்த்ஹுல் ்ாரீ 
1/16). இதனடிப்்்ையில் நூலாசிரியர இச்ெம்்வத்தின பினனணி தான இநத நேபிபமாழி என்்த 
மறுத்தார்க்்ள தவிர ெம்்வத்தின அடிப்்்ை்ய மறு்க்கவில்்ல.
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இ்றவனின ்கட்ை்்ளப்்டி மு்கம் குப்புற இழுத்துச் பெல்லப்்ட்டு, 
அவர நேர்கத்தில் எறியப்்டுவார.

பிறகு ்கல்வி்யத் தாமும் ்கற்று அ்தப் பிறரு்ககும் ்கற்பித்தவரும் 
குரஆ்ன்க ்கற்றுைரநதவருமான (மார்க்க அறிஞர) ஒருவர 
(இ்றவனிைம்) ப்காண்டு வரப்்டுவார. அவரு்ககுத் தான வழஙகியிருநத 
அருட்ப்கா்ை்க்்ள இ்றவன எடுத்து்ரப்்ான. அவற்்ற அவர 
அறிநது ப்காள்வார. பிறகு “அநத அருட்ப்கா்ை்களில் நீ எவவிதம் 
பெயல்்ட்ைாய?” எனறு இ்றவன ்்கட்்ான. அவர, “(இ்றவா!) 
்கல்வி்ய நோனும் ்கற்று, பிறரு்ககும் அ்த நோன ்கற்பித்்தன. உன்க்கா்க்வ 
குரஆ்ன ஓதி்னன" எனறு ்திலளிப்்ார.

அதற்கு இ்றவன, “(இல்்ல) நீ ப்ாய பொல்கிறாய. (என்க்கா்க நீ 
்கல்வி்ய்க ்கற்்கவுமில்்ல; ்கற்பி்க்கவுமில்்ல.)”அறிஞர" எனறு 
பொல்லப்்ை ்வண்டும் என்தற்்கா்க்வ நீ ்கல்வி ்கற்றாய; “அழ்கா்க 
ஓது்வர" என (ம்க்களி்ை்ய) ்்ெப்்டுவதற்்கா்க்வ நீ குரஆ்ன 
ஓதினாய. அவவாறு பொல்லப்்ட்டு விட்ைது (உனது ் நோ்க்கம் நி்ற்வறி 
விட்ைது)" எனறு கூறுவான. பிறகு இ்றவனின ்கட்ை்்ளப்்டி மு்கம் 
குப்புற இழுத்துச் பெல்லப்்ட்டு, அவர நேர்கத்தில் எறியப்்டுவார.

பிறகு இ்றவன தாரா்ளமான வாழ்்க்்க வெதி்களும் அ்னத்து 
விதமான பெல்வங்களும் வழஙகியிருநத ப்ரிய பெல்வநதர ஒருவர 
இ்றவனிைம் ப்காண்டுவரப்்டுவார. அவரு்ககுத் தான வழஙகியிருநத 
அருட்ப்கா்ை்க்்ள இ்றவன எடுத்து்ரப்்ான. அவற்்ற அவர 
அறிநதுப்காள்வார. பிறகு, “அநத அருட்ப்கா்ை்களில் நீ எவவிதம் 
பெயல்்ட்ைாய?” எனறு இ்றவன ் ்கட்்ான. அதற்கு அவர, “நீ எநபதநத 
வழி்களில் எல்லாம் ப்ாருள் பெலவழி்க்கப்்டுவ்த விரும்புகிறா்யா, 
அநத வழி்களில் எ்தயும் விட்டுவிைாமல் அ்னத்திலும் நோன உன்க்கா்க 
எனது ப்ாரு்்ளச் பெலவிட்்ைன" எனறு ்திலளிப்்ார.

அதற்கு இ்றவன, “(இல்்ல) நீ ப்ாய பொல்கிறாய “இவர ஒரு 
ப்கா்ையாளி" என (ம்க்களி்ை்ய) ்்ெப்்டுவதற்்கா்க்வ நீ இவவாறு 
(பெலவு) பெயதாய. (உன எண்ைப்்டி) அவவாறு பொல்லப்்ட்டுவிட்ைது. 
(உனது எண்ைம் நி்ற ்வறிவிட்ைது)" எனறு கூறிவிடுவான. பிறகு 
இ்றவனின ்கட்ை்்ளப்்டி மு்கம் குப்புற இழுத்துச் பெல்லப்்ட்டு, 
அவர நேர்கத்தில் எறியப்்டுவார. (அறிவிப்்வர : அபூஹு்ரரா (ரலி), 
ஆதாரம் : முஸலிம் 1905.)

உ்ளத்தூய்மயினறி ்கல்வி ்கற்்து ்ற்றி ்லத்த எச்ெரி்க்்க 
நேபிபமாழி்களில் வநதுள்்ளது. நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : 
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அல்லாஹ்விற்்கா்கத் ் தைப்்ை ் வண்டிய ்கல்வி்ய உல்க ஆதாயங்க்்ள 
அ்ைவதற்்கா்க்க ்கற்்வர சுவனத்தின வா்ை்ய்க கூை நு்கரமாட்ைார.(1) 

்மலும் நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : யார ்ாமரர்களுைன 
தர்ககிப்்தற்்கா்க்வா, அறிஞர்க்்ள மை்ககுவதற்்கா்க்வா, ம்க்க்்ள தன 
்்க்கம் ஈரப்்தற்்கா்க்வா ்கல்வி ்கற்கிறா்ரா அவ்ர அல்லாஹ் நேரகில் 
நு்ழவி்ககிறான.(2)

ப்ாதுவா்க்வ அல்லாஹ் அல்லாதவர்களு்க்கா்க அமல்்கள் பெயவது 
்ற்றி எச்ெரி்க்்க வநதுள்்ளது. நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : உயரவு, 
்தவி, மார்க்கம், பூமியில் அதி்காரம் ஆகியவற்்ற இநத ெமூ்கத்திற்கு 
நேற்பெயதியா்க்க கூறுங்கள். அவர்களில் யார மறு்ம்ககுரிய அம்ல உல்க 
்நோ்க்கத்திற்்கா்க பெயகினறா்ரா அவரு்ககு மறு்மயில் எவவிதப் 
்ஙகுமில்்ல.(3)

அல்லாஹ் அல்லா்தாரு்க்கா்கச் பெயயப்்டும் அமல்்கள் ்ல 
வ்்கப்்டுகினறன.

w சில்வ்்ள உல்க ஆதாயங்களு்க்கா்க நேயவஞ்ெ்கர்கள் தமது 
பதாழு்்கயின ்்ாது இருப்்்தப் ்்ால பிறரு்ககு்க ்காட்டுவதற்்கா்க 
முழு்மயான மு்கஸதுதியுைன பெயற்்டுதல். இது ஒரு முுஃமினு்ைய 
்கை்மயான பதாழு்்க, ்நோனபு்களில் ப்ரும்்ாலும் 
பவளிப்்ைமாட்ைாது. ஸ்காத், ஹஜ் ்்ானற பவளிப்்்ையான, அல்லது 
பிறருைன பதாைரபு்டும் அமல்்களில் சில்வ்்ள பவளிப்்ை 
வாயப்புள்்ளது. ஏபனனில் இது ்்ானறவற்றில் உ்ளத்தூய்ம 
வரவ்ழப்்து மி்கச் சிரமமானதாகும்.

w இநத அமல் அழிய்ககூடியது என்தில் எநத முஸலிமும் ஐயம் 
ப்காள்்ளமாட்ைான. அத்னச் பெயதவன அல்லாஹ்வின ்்கா்த்திற்கும் 
தண்ை்ன்ககும் உள்்ளாவான.

 w இனனும் சில்வ்்ள அல்லாஹ்விற்்கா்கச் பெயயப்்டும் அமலில் 

1.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி) அவர்கள், ஆதாரம் அஹ்மத் (8573), அபூ தாவூத் (3664), இப்னு மாஜா 
(252), இமாம்்க்ளான இப்னு ஹிப்்ான (78), ஹாகிம் (287) ஆகி்யார இநநேபிபமாழி ஸஹீஹ் என்க 
கூறியுள்்ளனர. அத்துைன ஹாபிழ் இராகீ தனது இஹ்யாவிற்்கான ஹதீஸ ஆயவு நூலிலும் (1/178) அஷ்ஷ்க 
அல்்ானி மிஷ்காதுல் மஹாபீஹ் நூலிற்்கான ்கருத்து்ரயிலும் இநநேபிபமாழி்ய வலுப்்டுத்தியுள்்ளனர. 

2. அறிவிப்்வர : ்குஃப் பின மாலி்க (ரலி), ஆதாரம் : திரமிதீ (2654), ஹாகிம் (292). இதன அறிவிப்்ா்ளர 
வரி்ெ ்லவீனமானதாகும்.

3. அறிவிப்்வர : உ்் பின ்குஃப் (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (21611), இமாம்்க்ளான இப்னு ஹிப்்ான (405), 
ஹாகிம் (7957), அஷ்ஷ்க அல்்ானி தனது ஸஹீஹுல் ஜாமிுஃவில் (2825) இத்ன ஸஹீஹ் என்க 
கூறியுள்்ளனர. 
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மு்கஸதுதி ்கலநதுவிடுகினறது. அநத அமலின ஆரம்்த்திலிருந்த 
மு்கஸதுதி ்கலநதிருநதால் அ்வஅழிநது பெல்லு்டியற்றதாகிவிடும் 
என்்த்ய வலுவான ஆதாரங்கள் அறிவி்ககினறன.

அல்லாஹ்வின தூதர (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : “வ்ளமும் உயரவும் 
மி்க்க அல்லாஹ் கூறினான” : “நோன இ்ையா்ளர்க்்ள விட்டும் இ்ை 
்கற்பித்த்ல விட்டும் அற்வ ்த்வயற்றவன. யா்ரனும் எனனுைன 
பிற்ரயும் இ்ையா்ககி (என்க்கா்கவும் பிறரு்க்கா்கவும்) நேற்பெயல் 
புரிநதால், அவ்னயும் அவனது இ்ை்வப்்்யும் (தனி்ய) 
விட்டுவிடு்வன”.(1) 

்மலும் நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : எவவித ஐயமும் இல்லாத 
மறு்ம நோளில் முன்னார்கள், பினவந்தார அ்னவ்ரயும் அல்லாஹ் 
ஒனறு ்ெரத்தால் ஒரு அ்ழப்்ாளி ெத்தமிட்டு பினவருமாறு 
அ்ழப்்ார: அல்லாஹ்விற்்கா்கச் பெயத அமலில் யார இ்ை 
்வ்ககிறா்ரா அதற்குரிய கூலி்ய அநத நே்ரிை்ம பெனறு ப்ற்று்க 
ப்காள்்ளட்டும். ஏபனனில் அல்லாஹ் ்ஙகுதாரர்கள் அ்னவ்ர 
விைவும் இ்ை்வப்்் விட்டும் ்த்வயற்றவன.(2)

w அமலின ஆரம்்த்தில் அல்லாஹ்விற்்கா்க எனறிருநது இ்ையில் 
மு்கஸதுதி வநது, அது ஊெலாட்ைமா்க இருநது உை்ன சுதா்கரித்து்க 
ப்காண்டு அத்னத் தடுத்தால் அவரு்ககு எவவிதப் ்ாதிப்புமில்்ல 
என்தில் மாற்று்க ்கருத்தில்்ல.

w அநத ஊெலாட்ைம் அவருைன பதாைரநதிருநதால் அநத அம்ல 
அழித்து விடுமா? அல்லது ஆரம்் நியயத்்த ்வத்து்க கூலி 
வழங்கப்்டுமா? என்தில் ஸலப் அறிஞர்களு்ககு மத்தியில் ்கருத்து 
்வறு்ாடுள்்ளது. அத்ன இமாம்்க்ளான அஹ்மத், இப்னு ஜரீர த்ரீ 
்்ானறவர்கள் கூறிவிட்டு, அநத அமல் முறியமாட்ைாது. முதலாவது 
நியயத்தின அடிப்்்ையில் கூலி வழங்கப்்டும் எனற ்கருத்்த 
வலுப்்டுத்தியுள்்ளார்கள்.

்கருத்து ்வறு்ாடு பதாழு்்க, ்நோனபு, ஹஜ் ்்ானற அதன 
ஆரம்்மும் முடிவும் ஒன்றாபைானறு பதாைரபுள்்ள வை்க்க 
வழி்ாடு்களில் தான. குரஆன ஓதுதல், தி்கர பெயதல், பெலவளித்தல், 

1.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (2985).

2. அறிவிப்்வர : அபூ ஸஈத் பின அபீ புழாலா (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (1680), திரமிதி (3154). அவர்கள் இது 
ஹஸன ்கரீப் எனும் தரத்திலுள்்ளதா்க கூறியுள்்ளதுைன அஷ்ஷ்க அல்்ானீயும் ்ல இைங்களில் இத்ன 
ஹஸன என்க குறிப்பிட்டுள்்ளார்கள். (்ார்க்க : ஸஹீஹுல் ஜாமிுஃ 482)
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்கற்பித்தல் ்்ானற ஒன்றாபைானறு பதாைர்ற்ற வை்க்கங்கள் 
இ்ையில் மு்கஸதுதி ஏற்்டுவதால் பதாைரபு அறுநது விடும். மீண்டும் 
நியயத்்தப் புதுப்பி்க்க ்வண்டியுள்்ளது என இமாம் இப்னு ஜரீர (ரஹ்) 
கூறியுள்்ளார்கள்.(1)

 w அமல்்கள் உ்ளத்தூய்மயுைன இருநது, பின அல்லாஹ் 
முுஃமின்களின உள்்ளத்தில் அவ்ரப் ்ற்றிய நேற்பு்க்ழ ஏற்்டுத்தி, 
அநத அல்லாஹ்வின அரு்்ள நி்னத்து மகிழ்நதால் அதனால் எவவிதப் 
்ாதிப்பும் ஏற்்ைமாட்ைாது. இநத்க ்கருத்தில் ஒரு நேபிபமாழியும் 
வநதுள்்ளது.

அல்லாஹ்வின தூதர (ஸல்) அவர்களிைம், “ஒரு மனிதர நேற்பெயல் 
புரிகிறார. அதற்்கா்க அவ்ர ம்க்கள் ்ாராட்டிப் ்்சுகினறனர. இ்தப் 
்ற்றித் தாங்கள் எனன ்கருதுகிறீர்கள்?” எனறு ்்கட்்கப்்ட்ைது.

அல்லாஹ்வின தூதர (ஸல்) அவர்கள், “அது இ்ற நேம்பி்க்்கயா்ளரு்ககு 
முன கூட்டி்ய வரும் நேற்பெயதியாகும்" எனறார்கள்.(2)

உ்ளத்தூய்ம, மு்கஸதுதி ்ற்றிய ்்ச்்ெ இநத அ்ளவுைன சுரு்ககி்க 
ப்காள்்வாம். இதில் ்்ாதுமான அ்ளவு ்யனுள்்ளது.

சுரு்க்கமா்க்க கூறின, ஸஹ்ல் பின அப்துல்லாஹ் (ரஹ்)வின பினவரும் 
வாரத்்த எவவ்ளவு அழ்கானது! உ்ளத்தூய்ம்ய விை மி்க்க ்கடினமான 
எநதபவானறும் உள்்ளத்திற்கு இல்்ல. ஏபனனில் அதில் 
உ்ளத்தூய்ம்ககு எவவிதப் ்ஙகுமில்்ல.

யூஸஸூப் பின ஹு்ஸன அரராஸீ (ரஹ்) கூறுகினறார்கள் : உலகில் மி்க 
அரிதான ப்ாருள் உ்ளத்தூய்மயாகும். எனது உள்்ளத்தில் இருநது 
மு்கஸதுதி்ய நீ்க்க நோன எவவ்ள்வா சிரமப்்டுகின்றன. அது 
்வபறாரு விதத்தில் மீண்டும் மு்்ள்ககினறது.

ஸுப்யான பின உ்யனா (ரஹ்) கூறுகினறார்கள் : முத்தரிப் பின 
அப்துல்லாஹ் (ரஹ்) பினவரும் பிராரத்த்ன்ய்க ்்கட்டு்க 
ப்காண்டிருப்்ார்கள் : இ்றவா! நோன உனனிைம் ்ாவ மீட்சி ப்ற்று 
விட்டு, மீண்டும் அ்த்ய பெயவதில் இருநது உனனிைம் ்ாவ 
மனனிப்புத் ்தடுகி்றன. உன்க்கா்கத் தான பெய்வன என என மீ்த 
நோன ்கை்மயா்ககி விட்டு, பின அ்த நி்ற்வற்றாமல் 

1.நியயத் மாறியதால் கூலி நினறுவிடும். அதற்குமுன பெயதவற்றிற்கு நேன்ம வழங்கப்்டும். உதாரைம் : 
்ள்ளி்கள், ்வத்தியொ்ல்கள், ்கல்வி நி்லயங்கள் ்்ானறவற்்ற நிரவகித்தல். (அப்துல் அஸீஸ் ்தரீபி)

2. அறிவிப்்வர : அபூ தர (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (2642). 
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இருப்்்தயிட்டு உனனிைம் ் ாவ மனனிப்புத் ் தடுகி்றன. உன்கப்கன 
நோன நி்னத்து்க ப்காண்டு பெயத அமலில் மு்கஸதுதி ்கலநத்தயிட்டு 
உனனிைம் ்ாவ மனனிப்புத் ்தடுகி்றன.(1)

1. இ்த ்கருத்தில் நேபிபமாழிபயானறும் உள்்ளது. முஃ்கல் பின யஸார (ரலி) கூறுகினறார்கள் : நோன அபூ ்்கர 
(ரலி) அவர்களுைன நேபி (ஸல்) அவர்களிைம் பென்றன. அப்்்ாது நேபியவர்கள் : “அபூ்்க்ர! உங்களிைம் 
இ்ை ் வப்்ானது எறும்பு ஊரவ்த விை ம்றவானது” எனறார்கள். அதற்கு அபூ்்கர : அல்லாஹ்வுைன 
இனபனாரு ்கைவு்்ள ஏற்்டுத்துவது தா்ன இ்ை்வப்பு? என்க ்்கட்ைார்கள். நேபியவர்கள் : எனது 
உயிர எவன ்்கவெமுள்்ள்தா அவன மீது ெத்தியமா்க இ்ை ்வப்்ானது எறும்பு ஊரவ்த விை மி்க 
ம்றவானது. நோன உங்களு்ககு ஒரு விையத்்த்க ்காட்டித்தரவா? அ்த நீர கூறினால் இ்ை்வப்பில் 
கு்றவு, அதி்கம் அ்னத்தும் நீஙகிவிடும். இ்றவா! நோன அறிநது ப்காண்்ை உன்ககு இ்ை்வப்்்த 
விட்டும் உனனிைம் ்ாது்காவல் ்தடுகி்றன. நோன அறியாதவற்றிலிருநது உனனிைம் ்ாவ மனனிப்புத் 
்தடுகி்றன. (இமாம் புஹாரியின அதபுல் முப்ரத் 716. இது ஸஹீஹானது) 
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ஹதீஸ் – 02

இஸ்ைா்ம், ஈ்மா்், இஹ்ஸா்்

اِب َرِضَي اللُه َعْنُه َقاَل:  َعْن ُعَمَر بِن الَخطَّ

َياِب،   » َبْيَنَما َنْحُن ُجُلوٌس ِعْنَد َرُسوِل اللِه 9 َذاَت َيْوٍم، إْذ َطَلَع َعَلْيَنا َرُجٌل َشِديُد َبَياِض الِثّ

ا َأَحٌد. َحتى َجَلَس إَلى النِبِيّ 9  َشِديُد َسَواِد الّشْعِر، اَل ُيَرى َعَلْيِه َأَثُر الّسَفِر، َواَل َيْعرُِفُه ِمَنّ

ْسَلِم. 
ِ
. َفَأْسَنَد ُرْكَبَتْيِه إَلى ُرْكَبَتْيِه، َوَوَضَع َكفْيِه َعَلى َفِخَذْيِه، َوَقاَل: َيا ُمَحمُد َأْخِبْرِني َعْن اْل

ْسَلُم َأْن َتْشَهَد َأْن اَل إَلَه إال اللُه َوَأن ُمَحمًدا َرُسوُل اللِه، َوُتِقيَم 
ِ
َفَقاَل َرُسوُل اللِه 9: اْل

الصَلَة، َوُتْؤِتَي الزَكاَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َوَتُحج اْلَبْيَت إْن اْسَتَطْعت إَلْيِه َسِبيًل.َقاَل: َصَدْقت . 

َوَمَلِئَكِتِه  ِباللِه  ُتْؤِمَن  َأْن  َقاَل:  يَماِن. 
ِ
اْل َعْن  َفَأْخِبْرِني  َقاَل:  ُقُه!  َوُيَصِدّ َيْسَأُلُه  َلُه  َفَعِجْبَنا 

ِه. َقاَل: َصَدْقت. َقاَل: َفَأْخِبْرِني َعْن  َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اْلِخِر، َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيرِِه َوَشِرّ

َعْن  َفَأْخِبْرِني  َقاَل:  َيَراك.  َفِإنُه  َتَراُه  َتُكْن  َلْم  َفِإْن  َتَراُه،  َكَأنك  اللَه  َتْعُبَد  َأْن  ْحَساِن.َقاَل: 
ِ
اْل

الساَعِة. َقاَل: َما اْلَمْسُئوُل َعْنَها ِبَأْعَلَم ِمْن الساِئِل. َقاَل: َفَأْخِبْرِني َعْن َأَماَراِتَها. َقاَل: َأْن 

ُثّم  اْلُبْنَياِن.  ِفي  َيَتَطاَوُلوَن  الشاءِ  رَِعاءَ  اْلَعاَلَة  اْلُعَراَة  اْلُحَفاَة  َتَرى  َوَأْن  َربَتَها،  اأْلََمُة  َتِلَد 

الساِئُل؟. َمْن  َأَتْدرِي  ُعَمُر  َيا   : ِلي  َقاَل  ُثَمّ  َمِليا،  َفَلِبْثُت   اْنَطَلَق، 

ُمْسِلم َرَواُه  ِديَنُكْم«.  ُمُكْم  ُيَعِلّ َأَتاُكْم  ِجْبرِيُل  َفِإنُه  َقاَل:  َأْعَلُم                            .  َوَرُسوُلُه  ُه  الَلّ  ُقْلُت: 

உமர (ரலி) அவர்கள் பினவருமாறு கூறுகிறார்கள் : ஒரு நாள் 
நாஙகள் எல்்ைாரும் நபி (ஸல்) அவர்களுடேன் உடகார்ந்திருந்்்தாம். 
அப்்ோது எஙகள் முன் ஒருவர் வந்து நின்ைார். அவருலடேய ஆலடேகள் 
மிலகத்்த தவளுல்மயுடேன் கா்ணப்ேடடே். அவருலடேய ்தலைமுடி மிலகத்்த 
கருல்ம நிைத்துடேன் கா்ணப்ேடடேது. ேய்ணம் த்சய்த்தறகா் அறிகுறிகள் 
எதுவும் அவரிடேம் கா்ணப்ேடேவில்லை. எஙகளில் யாருககும் அவலைத் 
த்தரியாது. அவர் நடேந்து த்சன்று நபி (ஸல்) அவர்களின் முன் அ்மர்ந்்தார். 
அவைது முழஙகால்கலை நபி (ஸல்) அவர்களின் முழஙகால்களுடேன் 
்்சர்த்தும் இரு லககலைக ்த்து கால்களின் மீது லவத்தும் அ்மர்ந்்தார். 

பின்்ர் நபி (ஸல்) அவர்கலை ்நாககி ‘முஹம்்ம்்த, இஸ்ைாத்ல்தப் 
ேறறி எ்ககுச் த்சால்லுஙகள்” என்ைார். நபி (ஸல்) அவர்கள் ‘இஸ்ைாம் 
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என்ேது உணல்மயாக வ்ணஙகப்ேடேத் ்தகுதியா்வன் அல்ைாஹ்லவத் ்தவிை 
்வறு இலைவன் இல்லைதயன்றும், முஹம்்மது இலைவனின் தூ்தர் என்றும் 
்சாடசியம் கூறுவது, த்தாழுலகலய நிலை ்வறறுவது, ஸகாத் தகாடுப்ேது, 
ை்மழான் ்மா்தத்தில் ்நான்பு ்நாறேது, உஙகைால் முடிந்்தால் ஹஜ த்சயவது 
இலவகைாகும் என்ைார்கள். இ்தறகு அவர் நீஙகள் ்சரியாக்வ த்சான்னீர்கள் 
என்ைார். நாஙகள் அவர் அப்ேடி வி்வியது குறித்தும் அவ்ை 
உணல்மப்ேடுத்தியது குறித்தும் ஆச்்சரியம் தகாண்டோம். 

பின்்ைவர் ‘ஈ்மான் குறித்து எ்ககுச் த்சால்லுஙகள்’ என்ைார். ‘அது 
அல்ைாஹ்வின் மீதும் அவ்து வா்வர்கள், அவ்து ்வ்தஙகள், அவ்து 
தூ்தர்கள், இறுதி நாள் மீதும் நம்பிகலக தகாள்வதும், நல்ைலவகளும் 
தீயலவகளும் அல்ைாஹ்வின் நாடடேப்ேடி்ய நடேககும் என்றும் நம்புவது்மாகும்” 
என்ே்தாக நபி (ஸல்) அவர்கள் ேதில் அளித்்தார்கள். இல்தக ்கடடே அவர் 
நீஙகள் ்சரியாக்வ த்சான்னீர்கள் என்ைார். 

த்தாடேர்ந்து அவர் ‘இஹ்ஸான் (உைத்தூயல்ம) ேறறி எ்ககுச் த்சால்லுஙகள்’ 
என்ைார். ‘நீஙகள் அல்ைாஹ்லவ ோர்ககா்த ்ோதும் அவல் ்நரில் ோர்ப்ேது 
்ோன்று வ்ணஙகுவ்தாகும். நீஙகள் அவல்ப் ோர்ககா்த ்ோதிலும் அவன் 
த்மயயாக்வ உஙகலைப் ோர்த்துக தகாணடு்தான் இருககின்ைான்” எ்ச் 
த்சான்்ார்கள்.

பின்்ர் அவர் ‘எ்ககு நியாயத் தீர்ப்பு நாள் குறித்துச் த்சால்லுஙகள்’ 
என்ைார். அ்தறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் ‘இந்்தக ்கள்வி ்கடகப்ேடுேவர் 
்கடேவலை விடே அதிக்மாக அறிந்்தவர் அல்ைர்” என்ைார்கள். (அ்தாவது 
அல்ைாஹ் ்மாத்திை்்ம அ்தன் ்நைத்ல்த அறிவான்).

பின்்ர் அவர் அ்தன் அலடேயாைஙகள் குறித்து எ்ககுச் த்சால்லுஙகள் 
என்ைார். நபி (ஸல்) அவர்கள் த்சான்்்தாவது, ‘அடில்மப்தேண ்த்து 
எஜ்மானிலயப் தேறதைடுப்ோள். ்்மலும் காைணிகளில்ைா்த, முலையா் 
ஆலடேகைறை, வறியவர்கைா் ஆடு்்மயப்்ோர் ஆடேம்ேை்மாக கடடிடேஙகலைக 
கடடுவதில் ்ோடடி ்ோடடுக தகாணடிருப்ேல்தப் ோர்ப்பீர்கள்’.

பிைகு அவர் ்ோய விடடோர். நான் அங்க்ய ்தா்மதித்்்தன். பிைகு நபி (ஸல்) 
அவர்கள், ‘உ்ம்ை ்கள்விகலைக ்கடடேவர் யாதைன்று உஙகளுககுத் 
த்தரியு்மா?” எ்க ்கடடோர்கள். ‘அல்ைாஹ்வும் அவ்து தூ்தரு்்ம நன்ைாக 
அறிவார்கள்” என்்ைன் நான். நபி (ஸல்) அவர்கள், அவர் ஜிப்ரீல் (அலை) 
ஆவார். அவர் உஙகளுககு உஙகள் ்மார்ககத்ல்தக கறறுத் ்தருவ்தறகாக வந்்தார்” 
என்று கூறி்ார்கள்.  

ஆதாரம் : முஸலிம் (08)
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விரிவுலை :

உமர (ரலி) அவர்கள் வாயிலா்க அறிவி்க்கப்்டும் இநத நேபிபமாழி 
புஹாரியல்லாமல் முஸலிமில் மாத்திர்ம இைம்ப்ற்றுள்்ளது. இ்த 
பெயதி சில வாரத்்த மாற்றங்களுைன அபூஹு்ரரா (ரலி) அவர்கள் 
வாயிலா்க புஹாரி, முஸலிம் இரண்டிலும் அறிவி்க்கப்்ட்டுள்்ளது.

மார்க்கத்தின ெ்கல ்குதி்க்்ளயும் விவரிப்்தால் இது ம்கத்தான ஒரு 
நேபிபமாழியாகும். அதனால் தான நேபியவர்கள் இறுதியில் இஸலாம், 
ஈமான, இஹ்ஸான ்்ானறவற்றின தரங்க்்ள விவரித்த பின “அவர 
ஜிப்ரீல் (அ்ல) ஆவார. அவர உங்களு்ககு  உங்கள் மார்க்கத்்த ்கற்றுத் 
தருவதற்்கா்க வநதார” என்க கூறினார்கள். மூன்றயும் மார்க்கமா்க்வ 
ஆ்ககியுள்்ளார்கள்.(1)

இஸலாம் என்்த பவளிரங்கமான உறுப்பு்க்க்ளால் பெயயப்்டும் 
அமல்்கப்ளன பதளிவு்டுத்தினார்கள். அதில் முதலாவது உண்்மயா்க 
வைங்கப்்ைத் தகுதியானவன அல்லாஹ்்வத் தவிர யாருமில்்ல, 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின தூதர என ொட்சி கூறுவதாகும். 
இது நோவினால் பெயயும் அமலாகும். பினபு பதாழு்்க்ய 
நி்ற்வற்றுதல், ஸ்காத் வழங்கல், ரமழானில் ்நோனபு ்நோற்றல், 
ெ்கதியுள்்ளவர்கள் ஹஜ் பெயதல் என்னவாகும்.

அ்வ பதாழு்்க, ்நோனபு ்்ானற உைலியல் வை்க்கங்கள், ஸ்காத் 
்்ானற ப்ாருளியல் வை்க்கம், ம்க்காவிலிருநது தூரமா்க இருப்்்ாரு்ககு 
ஹஜ் ்்ானற உைல், ப்ாருள் இரண்டும் ்கலநத வை்க்கம் என 
வ்்கப்்டுகினறன.

இங்்க நேபியவர்கள் இஸலாம் நிரமாணி்க்கப்்ட்டுள்்ள அதன 
பெயல்்களில் அடிப்்்ை்க்்ள்ய கூறியுள்்ளார்கள். அ்வ இநநூலில் 
மூனறாம் இல்க்க நேபிபமாழியில் பதளிவா்க்க கூறப்்ட்டுள்்ளன.

ஈமான என்்த நேபியவர்கள் இநநேபிபமாழியில் உள்ரங்கமான 
நேம்பி்க்்க்க்்ள்க ப்காண்்ை விவரித்துள்்ளார்கள். “அல்லாஹ்்வயும், 
அவனது வானவர்க்்ளயும், ்வதங்க்்ளயும், தூதர்க்்ளயும் மறு்ம 
நோ்்ளயும், விதி்யயும் நீ நேம்புவதாகும்” எனறார்கள்.

இநத அடிப்்்ை ஐநது அம்ெங்க்்ளயும் அல்லாஹ் தனது ்வதத்தில் 
்ல இைங்களில் கூறியுள்்ளான.

1.்கல்வி, மற்றும் சில நேலன்களு்க்கா்க ஒருவர மாறு ் வைத்தில் வரலாம் என்தற்கு இது ஆதாரமா்க உள்்ளது.  
(அப்துல் அஸீஸ் ்தரீபி)
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“இத்தூதர தனது இரட்ெ்கனிைமிருநது தன்ககு இற்க்கப்்ட்ை்த 
நேம்பி்க்்க ப்காண்டுள்்ளார. முுஃமின்களும் (நேம்பி்க்்க ப்காண்டுள்்ளனர. 
அவர்கள்) அ்னவரும் அல்லாஹ்்வயும், அவனது வானவர்க்்ளயும், 
அவனது ்வதங்க்்ளயும், அவனது தூதர்க்்ளயும் நேம்பி்க்்க 
ப்காண்டுள்்ளனர. ‘அவனது தூதர்களில் எவரு்ககுமி்ையில் ்வறு்ாடு 
்காட்ைமாட்்ைாம். நோம் பெவி்யற்்றாம். ்கட்டுப்்ட்்ைாம். எங்கள் 
இரட்ெ்க்ன! உனது மனனிப்்்்க ்்காருகி்றாம். உனனிை்ம மீளுதல் 
உள்்ளது’ எனறும் கூறுகினறனர. (்்கரா : 285)

கிழ்ககு, ்மற்குப் ்்க்கம் உங்கள் மு்கங்க்்ள நீங்கள் திருப்புவது 
(மட்டும்) நேன்மயா்காது. மாறா்க அல்லாஹ்்வயும், இறுதி நோ்்ளயும், 
வானவர்க்்ளயும், ்வதங்க்்ளயும், நேபிமார்க்்ளயும் நேம்பு்வாரும், 
தான விரும்பும் பெல்வத்்த (அல்லாஹ்வு்க்கா்க) பநேருஙகிய உறவினர, 
அனா்த்கள், வறி்யார, வழிப்்்ா்க்கர, யாசிப்்்ார (ஆகி்யாரு்ககும்) 
அடி்ம்க்்ள விடுத்ல பெயவதற்கும் வழஙகி, பதாழு்்க்ய 
நி்லநோட்டி ஸ்கா்த்க ப்காடுப்்்ாரும், வா்ககுறுதி அளித்தால் தமது 
வா்ககுறுதி்க்்ள நி்ற்வற்று்வாரும், வறு்ம, துன்ம், ்்ார 
என்வற்றின ்்ாது ெகித்து்க ப்காள்்வாரு்ம நேன்ம பெய்வர்கள். 
அவர்கள்தாம் உண்்ம உ்ரத்தவர்கள். அவர்க்்ள ்ய்்கதியா்ளர்கள். 
(்்கரா : 177)

அவர்கள் ம்றவானவற்்ற நேம்பி்க்்க ப்காள்வார்கள். 
பதாழு்்க்யயும் நி்ல நோட்டுவார்கள். நோம் அவர்களு்ககு 
வழஙகியவற்றிலிருநது (நேல்லறங்களில்) பெலவும் பெயவார்கள். (நேபி்ய! 
இனனும் அவர்கள் உம்ககு இற்க்கப்்ட்ை்தயும், உம்ககு முனனர 
இற்க்கப்்ட்ைவற்்றயும் நேம்பி்க்்க ப்காள்வார்கள். ்மலும், 
மறு்ம்யயும் உறுதியா்க நேம்புவார்கள். (்்கரா : 3,4)

இ்றத் தூதர்க்்ள நேம்புதல் என்து அவர்கள் அறிவித்த : வானவர்கள், 
நேபிமார்கள், ்வதங்கள், மறு்ம, விதி, இனனும் அல்லாஹ்வின 
்ண்பு்களில் அவர்கள் விரிவா்கத் பதளிவு்டுத்திய்வ, மறு்ம 
நி்கழ்வு்க்ளான மீஸான, ஸிராத், சுவனம், நேர்கம் என அ்னத்்தயும் 
நேம்புதல் அவசியமாகும்.

விதி்யயும் - நேலவாயினும் ப்கடுதியாயினும் - ஈமானின அம்ெங்களில் 
்ெரத்துள்்ளார்கள். இநத வாரத்்த்க்கா்கத் தான இப்னு உமர (ரலி) அவர்கள் 
விதி்ய மறுப்்்ாரு்க்கான ்திலா்க இநநேபிபமாழி்யத் தனது தந்த 
வாயிலா்க அறிவித்தார்கள். அவர்கள் உலகில் நே்ைப்றும் அ்னத்து 
நி்கழ்வு்களும் ஏற்்கன்வ நிரையி்க்கப்்ைாமல் எ்தச்்ெயா்க 
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திடீபரனத்தான நேை்ககினறன என வாதிடு்வாராகும். அவர்களுைன 
இப்னு உமர (ரலி) அவர்கள் ்கடு்மயா்க நேைநது ப்காண்ைது மாத்திரமினறி 
தம்ககும் அவர்களு்ககுமி்ையில் எவவிதத் பதாைரபும் இல்்லபயன 
அறிவித்தார்கள். விதி்ய நேம்்ாமல் எநதபவாரு அமலும் 
ஏற்்கப்்ைமாட்ைாது எனவும் அறிவித்தார்கள்.

ஐயம் : இநநேபிபமாழியில் நேபி (ஸல்) அவர்கள் இஸலாத்்தயும் 
ஈமா்னயும் ்வறு்டுத்தி பவளிப்்்ையான அமல்்க்்ள ஈமானில் 
்ெர்க்காமல் இஸலாத்தில் ்ெரத்துள்்ளார்கள். ஆனால் ஸலப் அறிஞர்கள் 
அமல்்க்்ள ஈமா்ன விட்டும் ்வறு பிரித்துப் ்ாரப்்வர்க்்ள்க 
்கடு்மயா்கச் ொடியுள்்ளார்க்்ள?

ேதில் : உண்்ம அதுதான. அமல்்கள் ஈமானில் ் ெரவதற்்கான ொனறு்கள் 
அல்குரஆனிலும், ஸுனனாவிலும் உண்டு.

நேம்பி்க்்கயா்ளர்கள் யாபரனில், அல்லாஹ்்வப் ்ற்றி ஞா்்கமூட்ைப் 
்ட்ைால் அவர்க்ளது உள்்ளங்கள் நேடுஙகும். அவனது வெனங்கள் 
அவர்களு்ககு ஓதி்க ்காண்பி்க்கப்்ட்ைால் அது அவர்களு்ககு நேம்பி்க்்க்ய 
அதி்கரி்ககும். ்மலும், அவர்கள் தமது இரட்ெ்கன மீ்த முழு்மயா்க 
நேம்பி்க்்க ்வப்்ார்கள். அவர்கள் பதாழு்்க்ய நி்ல நோட்டுவார்கள். 
நோம் அவர்களு்ககு வழஙகிய வற்றிலிருநது (நேல்லறங்களில்) பெலவும் 
பெயவார்கள். (அல்அன்ால் : 2,3)

அப்துல் ் ்கஸ குழுவினரிைம் நேபி (ஸல்) அவர்கள் ‘நோனகு ்காரியங்க்்ள 
உங்களு்ககு ஏவுகி்றன. அ்வயாவன : அல்லாஹ்்வ நேம்புதல், 
அல்லாஹ்்வ நேம்புதல் எனறால் எனனபவனறு பதரியுமா? என 
வினவினார்கள். பின, வை்க்கத்திற்குரியவன அல்லாஹ்்வத் தவிர ்வறு 
யாருமில்்ல எனறு உறுதியா்க நேம்புவது, பதாழு்்க்ய நி்லநோட்டுவது, 
ஸ்காத் ப்காடுத்து வருவது, ்கனீமத் (்்ாரில் பவனற பின எதிரி்களிைமிருநது 
்்கப்்ற்றப்்ட்ை) ப்ாருட்்களில் ஐநதில் ஒரு ்குதி்ய ப்ாதும்க்கள் 
நேன்ம்க்கா்க) எனனிைம் ஒப்்்ைத்து விடுதல்” எனறு கூறினார்கள். 
(அறிவிப்்வர : இப்னு அப்்ாஸ (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி 523, முஸலிம் 17)

இவவாறான ொனறு்களு்ககும், ஜிப்ரில் (அ்ல) அவர்கள் இஸலாம், 
ஈமான ்ற்றி வினவிய ்்ாது நேபியவர்கள் இரண்்ையும் ்வறு பிரித்து 
பவளிப்்்ையான அமல்்க்்ள ஈமானல்லாமல் இஸலாத்துைன 
்ெரத்ததற்குமி்ையில் ஓர அடிப்்்ை்ய உறுதிப்்டுத்துவதன மூலம் 
முரண்்ாடு பதளிவாகி, இை்க்கப்்ாட்்ை ஏற்்டுத்தலாம். அதாவது : 
சில ப்யர்கள் உள்்ளன. அ்வ தனித்து வரும் ் ்ாது அதன ் ல கூறு்க்்ளப் 
ப்ாதிநதிரு்ககும். அ்த ப்யரச் பொல் மற்றுபமாரு ப்யருைன ்ெரநது 
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வரும்்்ாது அதன சில கூறு்க்்ள்ய இது குறி்ககும். ஏ்னய்த மற்்றய 
ப்யரச் பொல் குறி்ககும். உதாரைமா்க ் கீர, மிஸகீன எனும் பொற்்க்்ள்க 
குறிப்பிைலாம். ஒரு வெனத்தில் ்கீர எனும் வாரத்்த மாத்திரம் தனித்து 
வநதால் அஙகு மிஸகினு்ைய அரத்தமும் உள்்ளைஙகி ப்ாதுவா்க ஏ்ழ 
எனும் அரத்தம் ப்காடு்க்கப்்டும். ்கீர, மிஸகின இரண்டும் ஒ்ர 
ெநதரப்்த்தில் கூறப்்ட்ைால் முதலாவது ்ரம ஏ்ழ்ககும் இரண்ைாவது 
எளியவர்களு்ககும் கூறப்்டும்.

அ்த ்்ானறு தான இஸலாமும் ஈமானும் இரண்டும் தனித்தனியா்க 
வநதால் ஒனறு மற்றதன அரத்தத்்தயும் ்ெரத்்த அறிவி்ககும். 
இநநேபிபமாழி ்்ானறு இரண்டும் ஒ்ர ெநதரப்்த்தில் வநதால் ஈமான 
என்து மார்க்கத்தின நேம்பி்க்்கப் ்குதி்ககும் இஸலாம் என்து 
பவளிப்்்ை அமல்்களு்ககும் கூறப்்டும்.

இநத நுணு்க்க விவரத்தின மூலம் ஈமான இஸலாம் ்ற்றிய விையத்தில் 
உறுதியான ஒரு பதளிவு பவளிப்்டுகினறது. என்வ இஸலாமும் 
ஈமானும் தனித்தனியா்க வரும் ்ட்ெத்தில் ப்ாதுவா்க மார்க்கம் 
நோைப்்டும். இரண்டிற்குமி்ையில் ்வறு்ாடில்்ல. ்ெரநது 
வரும்்்ாது முனனர கூறிய அடிப்்்ையில் ்வறு்ாடு ஏற்்டும்.(1)

“நீஙகள் அல்ைாஹ்லவ ்நரில் ோர்ப்ேது ்ோல் வ்ணஙகுஙகள்” 

இநத வாரத்்த ஓர அடியான இவவாறு தான அல்லாஹ்்வ வைங்க 
்வண்டும் என்்த சுட்டி்க ்காட்டுகினறது. அது அவனது பநேரு்க்கத்்த 
வரவ்ழத்து, அவ்ன ்நேரில் ்காண்்து ்்ானறு எண்ணுவதாகும். அது 
உள்்ளச்ெம், ்யம், மரியா்த, ்கண்ணியம் ்்ானறவற்்றத் 
்தாற்றுவிப்்துைன வை்க்கத்தில் நேலவு நோடி, அத்ன அழ்கா்கவும் 
்ரிபூரைமா்கவும் பெயயும் முயற்சி்யயும் ்தாற்றுவி்ககினறது.

“நீ அவல் ்நரில் கா்ணாவிடடோலும் அவன் உன்ல்ப் ோர்த்துக 
தகாணடு ்தான் இருககின்ைான்.” 

இதற்கு ்ல வி்ள்க்கங்கள் கூறப்்ட்டுள்்ளன.

w முன்னய வாரத்்த்க்கான ்காரைமா்க இவவாரத்்த உள்்ளபதன்க 
கூறப்்டுகினறது. ஏபனனில் தனது வை்க்கத்தில் அல்லாஹ்்வ்க 
்கவனித்து அவ்ன ்நேரில் ்காண்்து ்்ால் அவனது பநேரு்க்கத்்த 
உள்்ளத்தில் வரவ்ழப்்தற்கு ஏவப்்ட்ைால் அது அவனு்ககு சிரமமாகி 

1. இதுதான இநத விையத்தில் ஆதாரங்களு்ககு மி்க பநேரு்க்கமான இை்க்கப்்ாைாகும். இத்ன நூலாசிரியர 
தனது “்த்ஹுல் ்ாரி”யில் கூறியுள்்ளார்கள். (்ார்க்க 1/120) 
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விடுகினறது. என்வ அவ்ன அல்லாஹ் ்ார்ககினறான. அவனது 
அ்னத்து இர்கசிய, ்கிரங்க விையங்க்்ளயும் அறிகினறான என்தன 
மூலம் முதல் ்கட்ை்்ள்ககு உதவி ்தடுகினறான.

 w யாரு்ககு அல்லாஹ்்வ ்நேரில் ்காண்்து ்்ானறு வைஙகுவது 
சிரம்மா அவர்கள் அல்லாஹ் தம்்மப் ்ாரத்து்க ப்காண்டிரு்ககினறான 
எனற எண்ைத்துைன வைங்கட்டும். அவன இவ்ரப் ்ாரப்்்தயிட்டு 
பவட்்கப்்ைட்டும் என்்த இதன அரத்தம் எனவும் கூறப்்ட்டுள்்ளது. 
ஓர அறிஞர பினவருமாறு கூறுகினறார : அல்லாஹ் உன்னப் ்ாரப்்து 
மி்க எளிதானது என்்தயிட்டு அவ்ன அஞ்சி்க ப்காள்.

 w மற்றுபமாரு அறிஞர கூறுகினறார : அல்லாஹ் உம்மீது ப்காண்டுள்்ள 
ெ்கதியின அ்ளவு நீ அவ்ன அஞ்சி்க ப்காள். அவனு்ககு உம்மீது உள்்ள 
பநேரு்க்கத்தின அ்ளவு நீ அவனு்ககு மாறு பெயவதற்கு பவட்்கப்்டு.

w  ஸலபு்களில் ஓர அறிஞர ப்ண்மணி கூறுகினறார்கள் : அல்லாஹ்்வ 
்நேரில் ்ாரப்்வர ்்ானறு அமல் பெய்வர அவ்ன அறிநது 
ம்கானாவார. அல்லாஹ் அவ்னப் ்ார்ககினறான எனற எண்ைத்தில் 
அமல் பெய்வர உ்ளத் தூய்மயு்ையவனாவார. இதன மூலம் 
வை்க்கத்தின இரு நி்ல்க்்ளயும் சுட்டி்க ்காட்டியுள்்ளார்கள்.

1. இஹ்ைாஸுலடேய நிலை (உைத்தூயல்ம) : இது ஓர அடியான 
அல்லாஹ் தன்னப் ் ாரத்து, அறிநது ப்காண்டிரு்ககினறான, பநேரு்க்கமா்க 
உள்்ளான எனும் எண்ைத்்த வரவ்ழப்்தாகும். ஓர அடியான அமல் 
பெயயும் ்்ாது இத்ன உள்்ளத்தில் வரவ்ழத்து, அதன்டி 
பெயல்்ட்ைால் அவர அல்லாஹ்விற்்கா்க உ்ளத்தூய்மயுைன 
இரு்ககினறான. ஏபனனில் இது ஒருவன தனது அமல்்களில் அல்லாஹ் 
அல்லாதவர்க்்ளத் திரும்பிப் ்ாரத்தல், அவர்க்்ள நோடுதல் 
்்ானறவற்்ற விட்டும் தடு்ககினறது.

2. காடசி நிலை : இது அடியான தனது உள்்ளத்தால் அல்லாஹ்்வ்க 
்காண்்து ்்ானற நி்னவில் அமல் பெயவதாகும். அது ஈமான மூலம் 
உள்்ளம் ஒளிருவதும், உள்ளுைரவு ஞானத்தில் ஊடுருவிச் பெனறு 
ம்றவான்வபயல்லாம் ்நேரில் ்காண்்து ்்ானற உைரவு 
ஏற்்டுவதுமாகும்.

ஜிப்ரீல் (அ்ல) அவர்கள் பதாைர்ான இநநேபிபமாழியில் 
கூறப்்ட்டுள்்ள இஹ்ஸான எனும் நி்ல இதுதான. உள்ளுைரவு 
ஊைருத்தும் வலி்ம்க்்கற்் இநநி்லயில் ம்க்கள் ்வறு்டுவார்கள்.
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அல்குரஆனில் “வானங்களிலும் பூமியிலும் உள்்ள உயரிய ்ண்பு 
அவனு்க்்க உரியது” (அரரூம் : 27) எனும் வெனத்தில் கூறப்்ட்டுள்்ள 
“அல்மஸலுல் அுஃலா” (உயரவான ்ண்பு) என்்த இஹ்ஸான எனும் 
இநத்க ்காட்சி நி்லபயன சில அறிஞர்கள் வி்ள்க்கமளித்துள்்ளனர.

அ்த ்்ானறு தான “அல்லாஹ் வானங்கள் மற்றும் பூமியின 
பிர்காெமானவன. அவனது பிர்காெத்தின உதாரைம் ஒரு மாைத்்தப் 
்்ானறதாகும். அதி்ல ஒரு வி்ள்ககு உள்்ளது.” (அநநூர : 35) எனும் 
வெனமும், அதாவது “;முுஃமினின உள்்ளத்தில் அவனது பிர்காெத்தின 
உதாரைம்” என்்த அரத்தமாகும். இ்க்கருத்்த்ய உ்் பின ்குஃப் 
(ரலி) மற்றும் ஸலப் அறிஞர்கள் கூறியுள்்ளனர.

்மறுல்ம ேறறிக கூறுஙகள் எ் ஜிப்ரீல் (அலை) ்கடடே்ோது ்கள்வி 
்கடடேவலை விடே ்கடகப்ேடடேவர் இவவிடேயத்தில் அறிவாளி கிலடேயாது 
எ் நபியவர்கள் ேதிைளித்்தார்கள்.

அதாவது மறு்ம ஏற்்டும் ்நேரம் ்ற்றிய விையத்தில் அ்னத்து 
்்ைப்பினங்களும் ெம்ம. இ்தப் ் ற்றிய அறி்வ அல்லாஹ் தனனிைம் 
ம்றத்து ்வத்துள்்ளான என்்த்ய இது சுட்டி்க ்காட்டுகினறது. நேபி 
(ஸல்) அவர்கள், ‘ம்றவானவற்றின திறவு்்கால் ஐநதாகும்” எனறு 
கூறிவிட்டு, பிறகு ‘நிச்ெயமா்க, மறு்ம (நோள் எப்்்ாது வருபமன்து) 
்ற்றிய அறிவு அல்லாஹ்விை்ம உள்்ளது” எனறு பதாைஙகும் 
(திரு்ககுரஆன லு்கமான : 34 வது) இ்ற வெனத்்த ஓதினார்கள். (புஹாரி : 
4778)

“அ்தன் அலடேயாைத்ல்தப் ேறறிக கூறுஙகள்”

அதாவது மறு்ம பநேருஙகுவ்த அறிவி்ககும் அ்ையா்ளங்க்ளாகும். 
நேபி (ஸல்) அவர்கள் மறு்ம்க்கான இரண்டு அ்ையா்ளங்க்்ள இநத 
நேபிபமாழியில் கூறியுள்்ளார்கள்.

1. அடில்மப் தேண அவைது எஜ்மானிலயப் தேறதைடுப்ோள்.

இது எதிர்காலத்தில் ்ல பிர்தெங்கள் பவற்றி ப்காள்்ளப்்ட்டு, 
அடி்ம்கள் அதி்கமா்க வரவ்ழ்க்கப்்ட்டு அவர்கள் மூலமா்க்க 
குழந்த்கள் ப்றுவ்த்ய சுட்டி்க்காட்டுகினறது. தாய தனது 
எஜமானிற்கு எப்்்ாதும் அடி்மயா்க இருப்்ாள். அவன மூலம் 
ப்ற்பறடுத்த பிள்்்ள அவனது தரத்தில் இரு்ககும். ஏபனனில் எஜமானின 
பிள்்்ள எஜமானின தரத்தில்தான இரு்ககும். என்வ அடி்ம 
ப்ற்பறடுத்த அநதப் பிள்்்ள அவனது தாயின எஜமானு்ைய 
தரத்தி்ல்ய இரு்ககினறான.
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2. காைணிகைறை, முலையா் ஆலடேகைறை, வறுல்மயா் 
ஆடடிலடேயர்கள் ஆடேம்ேை்மா் ்மாளிலககள் கடடுவதில் ்ோடடி 
்ோடுவார்கள்.

இநத நேபிபமாழியில் உள்்ள “ஆலத்” ”عالة“ எனும் அரபு வாெ்கம் 
வறியவர்க்்ள்க குறி்ககினறது. அல்லாஹ் கூறுகினறான : 
“வறு்மயு்ையவரா்க உம்்ம அவன ்கண்டு ்த்வயற்றவரா்க 
ஆ்க்கவில்்லயா?” (அழ்ழுஹா : 08)

அதாவது அடிமட்ைத்தில் இருநத ம்க்கள் த்லவர்க்ளா்க மாறி, 
அவர்க்ளது பெல்வங்கள் ப்ருகி, ்கட்டிைங்க்்ள்க ்கட்டுவதிலும், 
அலங்கரிப்்திலும், முழு்மப்்டுத்துவதிலும் ப்ரு்மப்்ட்டு்க 
ப்காண்டிருப்்ார்கள்.(1)

இநத நேபிபமாழியில் கூறப்்ட்டுள்்ள மறு்மயின அ்ையா்ளங்களின 
ொரம்ெம் தகுதியற்றவர்களு்ககு ப்ாறுப்பு்க்கள் ஒப்்்ை்க்கப்்டுவதாகும். 
நேபியவர்களிைம் மறு்ம ்ற்றி்க ்்கட்ை நே்ரு்ககு “ப்ாறுப்பு 
தகுதியற்றவர்களிைம் ஒப்்்ை்க்கப்்ட்ைால் மறு்ம்ய 
எதிர்ாருங்கள்” எனறார்கள்.(2)

இ்வய்னத்தும் இறுதி்க ்காலத்தில் யதாரத்தங்கள் த்லகீழா்கப் 
புரள்வ்தயும், விையங்கள் எல்லாம் மாற்றம்ைவ்தயு்ம ்்ற 
ொற்றுகினறது.

1.்மற்்கண்ை்வ அரபு நோடு்களில் பவளிப்்ட்ை அ்ையா்ளங்க்ளாகும். வஹீயில் கூறப்்டும் மறு்மயின 
அ்ையா்ளங்கள் அரபு ெமூ்கத்திலும், அரபு நோடு்களிலும் தான நி்கழும். (அப்துல் அஸீஸ் ்தரீபி)

2.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (59)
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ஹதீஸ் - 03

இஸ்ைாத்தின் தூணகள்

َعن َعْبِد اللِه اْبِن ُعَمَر رضي الله عنه َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللِه 9 َيُقْوُل: 

َوِإَقاِم  اللِه،  َرُسوُل  ًدا  ُمَحمَّ َوَأنَّ  اللُه  ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  َأْن  َشَهاَدِة  َخْمٍس:  َعَلى  ْسَلُم 
ِ
ال ))ُبِنَي 

َلِة، َوِإيَتاءِ الزََّكاِة، َوَحجِّ الَبْيِت، َوَصْوِم َرَمَضاَن((.َرَواُه الُبَخارِيُّ َوُمْسِلٌم الصَّ

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : 'இஸ்ைாம் ஐந்து தூணகளின் மீது 
நிறுவப்ேடடுள்ைது. அலவ, அல்ைாஹ்லவத் ்தவிை ்வறு இலைவன் 
இல்லை என்றும் முஹம்்மது (ஸல்) அவர்கள் அவ்து தூ்தர் ஆவார்கள் 
என்றும் ்சான்று ேகர்்தல், த்தாழுலகலய நிலைநாடடு்தல், ஸகாத் 
தகாடுத்்தல், ஹஜ த்சய்தல், ை்மழான் ்மா்தம் ்நான்பு ்நாறைல் 
ஆகியலவயாகும்” 

அறிவிப்்வர : அப்துல்லாஹ் பின உமர  (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (08), 
முஸலிம் (16)

விரிவுலை : விரிவுலை :

இஸலாம் இநத ஐநது விையங்கள் மீது நிரமாணி்க்கப்்ட்டுள்்ளது 
என்்த இநநேபிபமாழியின நோட்ைமாகும். அ்வ ஒரு ்கட்டிைத்திற்குரிய 
அடிப்்்ைத் தூண்்க்்ளப் ்்ானறதாகும்.

இவவார்த்ல்தயின் ்நாககம் : இஸலாத்்த ஒரு ்கட்டிைத்திற்கு 
ஒப்்ா்ககுவதாகும். அ்க்கட்டிைத்தின தூண்்கள் இநத ஐநது விையங்க்ளாகும். 
இ்வயனறி ்கட்டிைம் நி்லத்திரு்க்க மாட்ைாது. இஸலாத்தின ஏ்னய 
விையங்கள் ்கட்டிைத்்தப் பூரைப்்டுத்து்்வ்ய. அதில் ஒனறு கு்றநதால் 
்கட்டிைத்தில் கு்ற ஏற்்டு்ம தவிர அது நி்லத்திரு்ககும். விழமாட்ைாது. 
ஆனால் இநத ஐநது தூண்்க்்ளயும் இழப்்தால் ெந்த்கமினறி இஸலாம் நீஙகி 
விடுகினறது. அ்த்்ானறு இரு ஷஹாதத் ்கலிமா்க்கள் மாத்திரம் 
கு்றவதாலும் இஸலாம் நீஙகி விடுகினறது.
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பதாழு்்க்யப் ப்ாறுத்த வ்ர அ்த விடு்வன இஸலாத்்த விட்டும் 
பவளியாகி விடுகினறான என்தற்்கான ொனறு்கள் ்ல நேபிபமாழி்களில் 
வநதுள்்ளன.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : (விசுவாசியான) மனிதனு்ககும் 
இ்ை்வப்பு இ்ற நிரா்கரிப்பு ஆகியவற்றிற்குமி்ையில் உள்்ள ்வறு்ாடு 
பதாழு்்க்ய விடுவதாகும்.(1)

இ்த நேபிபமாழி பு்ரதா (ரலி)(2), ஸவ்ான (ரலி), அனஸ (ரலி) ்்ான்றார 
வாயிலா்கவும் அறிவி்க்கப்்ட்டுள்்ளது.

முஆத் (ரலி) அவர்கள் அறிவி்க்க்ககூடிய பெயதியில் (இநநூலின 29ஆவது 
நேபிபமாழி) : “இநத விையத்தின உச்ெம் இஸலாமாகும். அதன தூண் 
பதாழு்்கயாகும்” எனறார்கள். பதாழு்்க்ய நேபியவர்கள் ஒரு ்காட்சி்க கூைம் 
நி்லத்திரு்க்க இனறிய்மயாத தூ்ைப் ்்ானறு ஆ்ககியுள்்ளார்கள். தூண் 
இல்லாவிடில் கூைாரம் நி்லத்திரு்க்காது வீழுநது விடும். உமர (ரலி) அவர்கள் 
கூறினார்கள் : பதாழு்்க்ய விட்ைவனு்ககு இஸலாத்தில் ்ங்்கதுமில்்ல.(3)

அப்துல்லாஹ் பின ஷகீ்க (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகினறார்கள் : பதாழு்்க்யத் 
தவிர ்வறு எநதபவாரு பெய்லயும் விடுவ்த குப்ரா்க நேபித்்தாழர்கள் 
்ாரப்்தில்்ல.(4)

பதாழு்்க்ய விடு்வன ்காபிர எனற ்கருத்தில் தான முனனால் அறிஞர்கள், 
பினவந்தாரில் அதி்கமா்னார உள்்ளனர. அப்துல்லாஹ் இப்னுல் மு்ார்க 
(ரஹ்), இமாம் அஹ்மத், இஸஹா்க பின ராஹ்வஹி ்்ான்றார அவர்களில் 
சிலராவர. அதிலும் இமாம் இஸஹா்க அவர்கள் அ்னத்து அறிஞர்களும் 
ஒருமித்திருப்்தா்க்க கூறுகினறார்கள்.(5) 

இதுதான ப்ரும்்ான்மயான ஹதீஸ அறிஞர்களு்ையவும் ்கருத்து என 
முஹம்மத் பின நேஸர அல்மரவஸீ (ரஹ்) கூறுகினறார்கள்.

1.அறிவிப்்வர : ஜாபிர (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (82) 

2.அது எங்களு்ககும் அவர்களு்ககுமி்ையில் உள்்ள உைன்டி்க்்க பதாழு்்கயாகும். யார அத்ன 
விடுகிறா்ரா அவர ்காபிராவார எனும் பிர்லமான நேபிபமாழியாகும். (ஆதாரம் : அஹ்மத் (23403), திரமிதி 
(2621), நேஸாஈ (462), இப்னு மாஜா (1079). இது ஸஹீஹான நேபிபமாழியாகும்.

3.அறிவிப்்வர : மிஸவர பின மஹ்ரமா (ரலி), ஆதாரம் : முவத்தா (51)

4.நூல் : திரமிதி (2622). இதன அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெ ஸஹீஹானதாகும்.

5.இ்க்கருத்தில் ஸஹா்ா்க்கள் ஒருமித்திருப்்து ்்ானறு தாபிஈன்களும் ஒருமித்துள்்ளனர என அயயூப் 
அஸஸி்கதியானீ (ரஹ்) அவர்க்்ளத் பதாட்டும் ஹம்மாத் என்வர வாயிலா்க இமாம் மரவஸீ (ரஹ்) 
அறிவித்துள்்ளார்கள். இமாம் அயயூப் (ரஹ்) கூறுகினறார்கள். பதாழு்்க்ய விடுவது குப்ராகும். அதில் 
நோம் ்கருத்து ்வறு்ாடு்ைமாட்்ைாம். (அப்துல் அஸீஸ் ்தரீபி)
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(பதாழு்்க மாத்திரமல்ல) இஸலாத்தின ஐநது தூண்்களில் 
்வண்டுபமன்ற எத்ன விட்ைாலும் அவன ்காபிராகிவிடுகினறான எனற 
்கருத்திலும் சிலர இரு்ககினறனர. இமாம் அஹ்மத் (ரஹ்) அவர்களு்ைய ஒரு 
அறிவிப்்ா்க இது ்திவு பெயயப்்ட்டுள்்ளதுைன அவரது மத்ஹ்்ச் ்ெரநத 
சிலரும், மாலி்க மத்ஹப் அறிஞர இப்னு ஹபீப் என்வரும் இ்க்கருத்்த்க 
ப்காண்டுள்்ளனர.(1)

்நோனபு, ஹஜ், பதாழு்்க, ஸ்காத்்த மாத்திரம் விடுவதும் குப்ராகும் என 
இமாம் அஹ்மத் அவர்களின ஓர அறிவிப்புள்்ளது.(2)

ஜிஹாத் சிறநத அமல்்களில் ஒனறா்க இருநதும் இப்னு உமர (ரலி) அவர்களின 
இநநேபிபமாழியில் கூறப்்ைாததற்கு இரு ்காரைங்க்்ள்க கூறலாம்.

1. ஜிஹாத் ப்ரும்்ான்மயான அறிஞர்களின ்கருத்துப் பிர்காரம் ்ரழு 
கி்ாயாவாகிய ெமூ்க்க ்கை்மயாகும். ஆனால் இநத ஐநதும் ்ரழு ஐனாகிய 
தனிநே்ர ்கை்மயாகும்.

2. ஜிஹாத் மறு்ம வ்ர நீடி்க்கமாட்ைாது. மாறா்க நேபி ஈஸா (அ்ல) 
அவர்கள் இறஙகியதும் இஸலாத்்தத் தவிர ்வறு மத்மதும் இரு்க்கமாட்ைாது.(3) 
அப்்்ாது ்்ார முடிவுற்று ஜிஹாதின ்த்வயிரு்க்காது. ஆனால் இநத ஐநது 
தூண்்களும் மறு்ம வரும் வ்ர முுஃமின்களு்ககு்க ்கை்மயானதாகும்.

1.ஒ்ர நோளில் ஓரிரு பதாழு்்க்ய விட்ைவன அத்னத் பதாைரச்சியா்க முழு்மயா்க விடும் வ்ர ்காபிரா்க 
மாட்ைான என்்த வலுவான ்கருத்தாகும். –அல்லாஹ் அறிநதவன- ஐ்வ்்ளத் பதாழு்்க்க்்ளயும் ஏற்று 
விட்டு இரண்்ையாவது பதாைரநது பதாழு்வன முஸலிமா்க்வ இருப்்ான. எவவாறாயினும் 
முழு்மயான இ்ை ்வப்்ா்ள்ன விை இவன ்ாவத்தில் கு்றநதவன தான. அதற்கு ஆதாரமா்க முஸனத் 
அஹ்மதில் (20287) பினவரும் பெயதி்ய்க கூறலாம். நேஸர பின ஆஸிம் (ரலி) கூறுகினறார : எங்களில் ஒருவர 
நேபியவர்களிைம் வநது இரண்டு பதாழு்்க்க்்ள மாத்திரம் பதாழுவதற்கு ்்அத் பெயவதற்கு விரும்பிய 
்்ாது நேபியவர்களும் அவவா்ற ்்அத் வழஙகினார. எவவாறாயினும் தகுநத ்காரைமினறி ஒரு ்வ்்ளத் 
பதாழு்்க்ய்க கூை விடு்வன, அல்லது பிற்்்ாடு்வன மார்க்கத்தில் அதற்கிரு்ககும் ம்கத்துவத்தினால் 
வி்ச்ொரம் புரி்வன, மது அருநது்வ்ன விை ்ாவத்தில் ்கடு்மயானவனாவான. (அப்துல் அஸீஸ தரீபி)

2.இது்ற்றி விரிவா்க அறிய நூல் ஆசிரியரின ்த்ஹுல் ்ாரீ (1/20-25) நூ்ல அணுகி பதரிநது ப்காள்்ளலாம்.

3. ஜிஹாதும், அதற்குரிய ்காரைங்களும், அத்ன்க ்கை்மயா்க்ககு்்வயும் மறு்ம வ்ர நீடிப்்து தான 
அடிப்்்ையாகும். நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : எனனு்ைய ெமுதாயத்தில் ஒரு கூட்ைத்தினர மறு்ம 
வ்ர ெத்தியத்திற்்கா்கப் ் ்ாராடி ் ம்லாஙகிச் பெனறு ப்காண்்ை இருப்்ார்கள். (அறிவிப்்வர : ஜாபிர (ரலி), 
ஆதாரம் : முஸலிம் (247). இ்த நூலில் முஆவியா (ரலி) அவர்கள் வாயிலா்கவும் இச்பெயதி 
அறிவி்க்கப்்ட்டுள்்ளது. ஈஸா (அ்ல) அவர்க்ளது வரு்்க்ககுப் பின நே்ைப்றும் ்்ார மறு்மயின ஒரு 
்குதியா்க்க ்கணி்க்கப்்டும். இது்ற்றி விரிவான ஒரு நேபிபமாழி அபூதாவூதில் (2484) இம்ரான பின ஹு்ஸன 
(ரலி) அவர்கள் வாயிலா்க நேபியவர்கள் கூறியதா்க பினவரும் பெயதி ்தியப்்ட்டுள்்ளது : எனது ெமுதாயத்தில் 

ஒரு கூட்ைம் தம்்ம எதிரத்தவர்களுைன ்்ாரிட்டு ்ம்லாஙகிச் பெனறு ப்காண்்ை இருப்்ார்கள். 
எதுவ்ரபயனில் அவர்களில் இறுதியானவர தஜ்ஜாலுைன ்்ாரிடும் வ்ர (பதாைரநது ப்காண்்ை 
இருப்்ார்கள்) (அப்துல் அஸீஸ் ்தரீபி).
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ஹதீஸ் – 04

்மனி்த ேலடேப்பின் ேடித்்தைமும் இறுதி முடிவும்

َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اللُه َعْنُه َقاَل: َحدَثَنا َرُسوُل اللِه 9 -َوُهَو الصاِدُق 

اْلَمْصُدوُق-: 

ِه َأْرَبِعيَن َيْوًما ُنْطَفًة، ُثم َيُكوُن َعَلَقًة ِمْثَل َذِلَك، ُثم  "إن َأَحَدُكْم ُيْجَمُع َخْلُقُه ِفي َبْطِن ُأِمّ

َكِلَماٍت:  ِبَأْرَبِع  َوُيْؤَمُر  الروَح،  ِفيِه  َفَيْنُفُخ  اْلَمَلُك  إَلْيِه  ُيْرَسُل  ُثم  َذِلَك،  ِمْثَل  ُمْضَغًة  َيُكوُن 

ِبَكْتِب ِرْزِقِه، َوَعَمِلِه، َوَأَجِلِه، َوَشِقٍيّ َأْم َسِعيٍد؛ َفَو الِذي اَل إَلَه َغْيُرُه، إن َأَحَدُكْم َلَيْعَمُل 

ِبَعَمِل َأْهِل اْلَجنِة َحتى َما َيُكوُن َبْيَنُه َوَبْيَنَها إال ِذَراٌع َفَيْسِبُق َعَلْيِه اْلِكَتاُب َفَيْعَمُل ِبَعَمِل 

َبْيَنُه َوَبْيَنَها إال  َلَيْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل الناِر َحتى َما َيُكوُن  َأَحَدُكْم  َأْهِل الناِر َفَيْدُخُلَها. َوِإن 

َفَيْدُخُلَها." اْلَجنِة  َأْهِل  ِبَعَمِل  َفَيْعَمُل  اْلِكَتاُب  َعَلْيِه  َفَيْسِبُق   ِذَراٌع 

َرَواُه الُبَخارِيُّ َوُمْسِلٌم

உணல்ம்ய ் ேசிய, உணல்மேடுத்்தப்ேடடேவரு்மா் நபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறி்ார்கள் : 'நிச்்சய்மாக உஙகள் ஒவதவாருவைது ேலடேப்பும் ்த்து 
்தாயின் வயிறறில் நாறேது நாடகள் விந்துவாக ஒருஙகில்ணககப்ேடுகிைது. 
பின்்ர் இ்்த காை அைவிறகு அடலடே ்ோன்று இைத்்தககடடியாகவும், 
பின்்ர் இ்்த காை அைவிறகு ஒரு துணடு ்சல்தயாகவும் இருககின்ைது. 
பின்்ர் அந்்தக கருவுககு ஒரு வா்வர் அனுப்ேப்ேடடு, அவர் ரூஹ் (உயிர்) 
ஊதுவார். அத்துடேன் அவர் நான்கு விடேயஙகள் குறித்து 
கடடேலையிடேப்ேடுகின்ைார். அ்தன் வாழவா்தாை அைவு, ஆயுடகாைம், 
த்சயறோடுகள், அவன் ோககிய்சாலியா? துர்ப்ோககிய்சாலியா? 
என்ேவறலை எழு்தக கடடேலை இடேப்ேடுகின்ைார். எவல்யன்று 
வ்ணககத்திறகுரியவர் எவருமில்லை்யா அந்்த அல்ைாஹ்வின் மீது 
ஆல்ணயாக உணல்மயி்ை்ய உஙகளில் ஒருவர் சுவர்ககத்திறகும் 
அவருககுமிலடேயில் ஒரு முழம் அைவு தூை்்ம இருககின்ை வலகயில் 
சுவர்கக வாசிலயப் ்ோல் நடேந்து தகாள்வார். ஆ்ால் அவருககாக 
எழு்தப்ேடடிருப்ேது அவலை முந்திக தகாள்கிைது. ஆ்தைால் அவர் நைக 
வாசிலயப் ்ோல் நடேந்து தகாள்ை ஆைம்பித்து, அ்த்ால் அவர் நைகத்தில் 
நுலழகின்ைார்.
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இன்னும் உஙகளில் ஒருவர் நைகத்திறகும் அவருககுமிலடேயில் ஒரு முழம் 
அைவு தூை்்ம இருககும் வலகயில் நைக தநருப்புககு இலையாகும் வி்தத்தில் 
நடேந்து தகாள்கிைார். ஆ்ால் அவருககாக எழு்தப்ேடடிருப்ேது அவலை 
முந்திக தகாள்கிைது. இ்த்ால் அவர் சுவர்ககவாசிலயப் ்ோல் நடேகக 
ஆைம்பித்து அவர் சுவர்ககத்தில் நுலழகின்ைார். 

அறிவிப்்வர  : அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸஊத் (ரலி), ஆதாரம் :புஹாரி 
(3208), முஸலிம் (2643.)

விரிவுலை : வுலை :

இநத நேபிபமாழி புஹாரி, முஸலிம் இரு கிரநதங்களிலும் 
இைம்ப்றுகினற, இநத ெமூ்கத்தவர அ்னவராலும் ஏற்று்க 
ப்காள்்ளப்்ட்ை நேபிபமாழியாகும்.

்கருவ்றயில் சிசு 120 நோட்்களில் மூனறு ்கட்ைங்கள் ்டிப்்டியா்க 
மாறு்டுவ்த இநநேபிபமாழி சுட்டி்க ்காட்டுகினறது. முதல் 40 நோட்்களில் 
விநதுவா்கவும், இரண்ைாவது 40 நோட்்களில் ்கருவ்றச் சுவரில் ஒட்டி்க 
ப்காள்்ள்ககூடிய இரத்த்க ்கட்டியா்கவும் மூனறாவது 40 நோட்்களில் ெ்தப் 
பிண்ைமா்கவும் வ்ளரச்சிய்ைகினறது. 120 நோட்்களு்ககுப் பின ஒரு 
வானவர ்கருவ்றயில் உயிர ஊதிவிட்டு ்மற்்கண்ை நேபிபமாழியில் 
கூறப்்ட்டுள்்ள நோனகு ்கட்ை்்ள்க்்ளயும் எழுதப்்டும்.

்ல ்கட்ைங்க்ளா்க சிசு வ்ளரச்சிய்ைநது மாற்றம்ைவ்த அல்லாஹ் 
தனது திரும்றயில் ்ல இைங்களில் கூறியுள்்ளான:

“மனிதர்க்்ள! (மரணித்த பின) எழுப்்ப்்டுவதில் நீங்கள் 
ெந்த்கத்தில் இருநதால் (அறிநது ப்காள்ளுங்கள்) நிச்ெயமா்க நோம் தான 
மண்ணிலிருநதும், பினனர இநதிரியத் துளியிலிருநதும், பினனர 
(்கருவ்றச் சுவரில்) ஒட்டி்க ப்காள்்ள்க கூடியதிலிருநதும், பினனர 
வடிவ்ம்க்கப்்ட்ைதும், வடிவ்ம்க்கப்்ைாததுமான ெ்தப் 
பிண்ைத்திலிருநதும் உங்க்்ளப் ்்ைத்்தாம். உங்களு்ககுத் 
பதளிவு்டுத்துவதற்்கா்க்வ (இ்த வி்ரி்ககின்றாம்). குறிப்பிட்ை 
்காலம் வ்ர்ககும் நோம் நோடு்வற்்ற்க ்கருவ்ற்களில் 
தரி்டுத்துகின்றாம்.” (ஹஜ் : 05)

விநதுவா்க, இரத்த்க ்கட்டியா்க, ெ்த்க ்கட்டியா்க இரு்ககும் இம்மூனறு 
்கட்ைங்க்்ள அல்குரஆனின ்ல இைங்களில் கூறியுள்்ளான. பிறிபதாரு 
வெனத்தில் இது ்ற்றி ்மலதி்கமா்க சில பெயதி்க்்ளயும் 
குறிப்பிட்டுள்்ளான.
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நிச்ெயமா்க நோம் மனித்ர்க ்களி மண் எனும் மூலத்திலிருநது 
்்ைத்்தாம். பினனர ்ாது்காப்்ான ஓரிைத்தில் அவ்ன நோம் 
இநதிரியத் துளியா்க ் வத்்தாம். பினனர இநதிரியத் துளி்ய (்கருவ்றச் 
சுவரில்) ஒட்டி்கப்காள்்ள்க கூடியதா்கப் ்்ைத்்தாம். பினனர, 
(்கருவ்றச் சுவரில்) ஒட்டி்கப்காள்்ள்க கூடிய்த ெ்தப் 
பிண்ைமா்ககி்னாம். பினனர, ெ்தப் பிண்ைத்்த எலும்்ா்ககி, 
எலும்்் ெ்தயால் ்்ாரத்தி்னாம். பினனர, அவ்ன ்வபறாரு 
்்ைப்்ா்க ஆ்ககி்னாம். ்்ைப்்ா்ளர்களில் மி்கச் சிறநதவனான 
அல்லாஹ் ்ா்ககியமு்ையவனாவான. (அல்முுஃமினூன : 12-14)

உயிர ஊதப்்ை முனனால் மனித ்்ைப்பு தாண்டிவரும் ஏழு 
நி்ல்க்்ள்ய இஙகு அல்லாஹ் கூறியுள்்ளான. இப்னு அப்்ாஸ (ரலி) 
அவர்கள் மனிதன ஏழிலிருநது ் ்ை்க்கப்்ட்டுள்்ளான எனறு கூறிவிட்டு 
்மற்்கண்ை வெனத்்த ஓதுவார்கள்.

பி்கஹ் ்க்ல அறிஞர்களில் சிலர ஒரு ப்ண் தனது வயிற்றிலிரு்ககும் 
சிசுவிற்கு உயிர ஊதப்்ைாமலிரு்ககும் வ்ர ்கரு்க்க்லப்பு பெயயலாம் 
என அனுமதி வழஙகியுள்்ளனர. அத்ன “அஸல்” (உைலுறவின ்்ாது 
ப்ண் குறி்ககுள் விந்த பெலுத்தாமல் பவளி்ய விட்டு விடும் பெயல்) 
ஆ்க ஆ்ககியுள்்ளனர. எனினும் இது ் லவீனமான ்கருத்தாகும். ஏபனனில் 
சிசு என்து உருவான ஒரு ்கரு. சில்வ்்ள மனித ்தாற்றம் கூை 
வநதிரு்க்கலாம். ஆனால் “அஸல்” மு்றயில் ்கரு அற்வ உருவாகியிரு்க்க 
மாட்ைாது.

எமது (ஹன்லி) மத்ஹ்்ச் ொரநத அறிஞர்கள் ்கரு இரத்த்க ்கட்டியின 
நி்ல்ய அ்ைநதால் அத்ன்க ்க்ல்க்க முடியாது என பதளிவா்க்க 
கூறியுள்்ளனர. ஏபனனில் அது உருவான ஒரு குழந்தயா்கத்தான 
்ார்க்கப்்டுகினறது. ஆனால் விநது அவவாறல்ல. அது இனனும் 
குழந்தயா்க ஆரம்பி்க்கவில்்ல. சில்வ்்ள ்கருத் தரி்க்காம்ல்ய 
இரு்க்கவும் வாயப்புள்்ளது.(1)

“உணல்மயாக வ்ணஙகப்ேடும் அல்ைாஹ்வின் மீது ்சத்திய்மாக! உஙகளில் 
ஒருவர் சுவ்த்தின் அ்மைாக அ்மல் த்சயது…..”

1. உயிர ஊதப்்ை முனனாலும் வறு்ம்ககு அஞ்சி ்கரு்க்க்லப்பு பெயவது கூைாது. ஏபனனில் அது 
அல்லாஹ்்வப் ்ற்றிய தவறான எண்ைத்தின பவளிப்்ா்ை. இ்ை ்வப்்ா்ளர்களு்ககு மத்தியில் வசி்க்க 
்வண்டுபமனற அச்ெம், அல்லது ்வத்தியர்க்ளால் சிசுவிற்கு கு்ற்கள், அல்லது ஊனம் இருப்்தா்க 
உறுதிப்்டுத்தல், அல்லது தாயின ஆ்ரா்ககியம் ்்ானற நேலன்களு்க்கா்க ்கரு்க்க்லப்பு பெயவதில் 
தவ்றதுமில்்ல. (அப்துல் அஸீஸ் ்தரீபி). 
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இது இப்னு மஸஊத் (ரலி) அவர்களின வாரத்்த இநநேபிபமாழியுைன 
இ்ை்க்கப்்ட்டுள்்ளதா்க்க கூறப்்ட்டுள்்ளது.(1) இ்க்கருத்து 
நேபியவர்க்ளாலும் ்ல அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெ்களுைன 
அறிவி்க்கப்்ட்டுள்்ளது என்தும் குறிப்பிைத்த்க்கது.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : அமல்்கள் ஏற்்கப்்டுவபதல்லாம் 
(மனிதனின) இறுதி முடி்வ ்வத்துத்தான.(2)

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஒரு மனிதர நீண்ை ்காலம் 
சுவர்க்கவாசி்களின (நேற்)பெய்லச் பெயதுப்காண்்ை வருவார. பிறகு 
அவரது பெயல் நேர்கவாசி்களின பெயலா்க முடி்க்கப்்டும். ஒரு மனிதர 
நீண்ை ்காலம் நேர்கவாசி்களின (தீய)பெய்லச் பெயதுப்காண்்ை வருவார. 
பிறகு அவரது பெயல் சுவர்க்கவாசி்களின பெயலா்க முடி்க்கப்்டும்.(3)

நேபி (ஸல்) அவர்களும் இ்ை்வப்்ா்ளர்களும் (்்க்ர ்்ாரில்) 
ெநதித்துப் ்்ாரிட்ைனர. நேபி (ஸல்) அவர்கள், (அன்றய தினத்தின 
்்ா்ர முடித்து்க ப்காண்டு) தம் ்்ையினரிைமும், மாற்று அணியினர 
அவர்கள் தம் ்்ையினரிைமும் திரும்பிய ்்ாது, நேபி (ஸல்) அவர்களின 
்தாழர்களி்ை்ய ('குஸமான' எனற்ழ்க்கப்்ட்ை) ஒருவர இருநதார. 
அவர, பிரிநது பெனற (்்ாரிைாத) எவ்ரயும், (்்ையிலிருநது விலகி) 
தனியா்கப் ்்ாரிட்ை எவ்ரயும் விட்டுவிைாமல் அவர்க்்ளப் 
பினபதாைரநது பெனறு தம் வா்ளால் (வீரா்வெமா்க) பவட்டி வீழ்த்தி்க 
ப்காண்டிருநதார. அப்்்ாது, 'இன்றய தினம் இனனவர (உத்்வ்கத்துைன 
்்ாரிட்டு) ்த்வ்ய நிவரத்தித்தது ்்ானறு ்வபறவரும் நேம்மில் 
்த்வ தீரப் ்்ாரிைவில்்ல” எனறு (ம்க்க்ளால்) ்்ெப்்ட்ைது. 
அப்்்ாது நேபி (ஸல்) அவர்கள், 'அவர நேர்கவாசி்களில் ஒருவர” எனறு 
கூறினார்கள். அப்்்ாது ம்க்களில் (அ்கஸம் இப்னு அபில் ஜவன எனற) 
ஒருவர, 'நோன (பினபதாைரநது) அவருைன பெல்லப் ்்ாகி்றன” எனறு 
கூறினார. (அவவா்ற) அநத மனிதருைன இவரும் புறப்்ட்ைார.

அவர நிற்கும் ்்ாபதல்லாம் அவருைன இவரும் நினறார. அவர 
வி்ரநது பெனறால் அவருைன இவரும் வி்ரநது பெனறார. அநத 
(குஸமான எனற) மனிதர (அப்்்ாரில் ஒரு ்கட்ைத்தில்) ்கடு்மயா்க 

1. அதாவது இவவாரத்்த நேபியு்ையதல்ல. மாறா்க இப்னு மஸஊத் (ரலி) தனது ்கருத்்த நேபிபமாழியின 
இறுதியில் இ்ைத்துள்்ளார்கள். இவவாறு நேபிபமாழியுைன அறிவிப்்ா்ளர ஒருவர தனது ்கருத்்த இ்ைத்து, 

்்கட்்வர இதுவும் நேபிபமாழி தான என நி்ன்ககும்ளவு ்வறு்டுத்தாமல் இருப்்்த ஹதீஸ ்க்லயில் 
“இத்ராஜ்” எனப்்டுகினறது. (அல்்ாஇஸுல் ஹஸீஸ ்்க 61) 

2.அறிவிப்்வர : ஸஹ்ல் பின ஸுஃத் (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (6602). 

3.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (2651) 
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்காயப்்டுத்தப்்ட்ைார. அதனால் அவர அவெரமா்க இறநது ் ்ா்க விரும்பி 
தனனு்ைய வா்்ள (அதன கீழ் ் குதி்ய) பூமியில் ் வத்து, அதன கூரான 
்மல் ்குதி்யத் தன மாரபு்களு்ககி்ையில் ்வத்து, பிறகு அநத வாளின 
மீது தன உை்ல அழுத்தி்க ப்காண்டு தற்ப்கா்ல பெயதார. (பினபதாைரநது 
பெனற) அநத மனிதர நேபி (ஸல்) அவர்களிைம் வநது, 'தாங்கள் இ்றத்தூதர 
எனறு நோன உறுதி கூறுகி்றன” எனறார. நேபி (ஸல்) அவர்கள், 'எனன 
அது?” எனறு ்்கட்ைார்கள். அதற்கு அவர, 'இவர நேர்கவாசி்களில் ஒருவர 
எனறு ஒரு மனித்ரப் ்ற்றித் தாங்கள் ெற்று முனபு கூறினீர்க்ளல்லவா? 
அ்த ம்க்கள் ப்ரிதா்க்க ்கருதினர. என்வ நோன, 'அவர விையத்தில் 
உங்களு்ககு நோன ப்ாறுப்பு” எனறு (ம்க்களிைம்) கூறிவிட்டு அவ்ரத் 
்தடி நோன புறப்்ட்்ைன. (அவ்ர்க ்கண்டுபிடித்து பினபதாைரநது 
பென்றன.) பிறகு அவர மி்க்க ்கடு்மயா்க (எதிரி்க்ளால்) 
்காயப்்டுத்தப்்ட்ைார. என்வ, அவர அவெரமா்க இறநது ் ்ா்க விரும்பி, 
தனனு்ைய வாளின (கீழ்) மு்ன்ய பூமியில் (நேட்டு) ்வத்து அதன 
்மல்மு்ன்யத் தன மாரபு்களு்ககி்ையில் ்வத்துத் தன்ன அநத 
வாளின மீது அழுத்தி்க ப்காண்டு தற்ப்கா்ல பெயதார” எனறு கூறினார. 
அப்்்ாது நேபி (ஸல்) அவர்கள், 'ம்க்களின பவளிப்்ார்வ்ககு ஒருவர 
பொர்க்கவாசி்களின (நேற்) பெய்லச் பெயது வருவார. ஆனால், 
(உண்்மயில்) அவர நேர்கவாசி்களில் ஒருவரா்க இருப்்ார. இனபனாரு 
மனிதர ம்க்களின பவளிப்்ார்வ்ககு நேர்கவாசி்களின (தீய) பெய்லச் 
பெயது வருவார. ஆனால், (உண்்மயில்) அவர பொர்க்கவாசி்களில் 
ஒருவரா்க இருப்்ார” எனறு கூறினார்கள்.(1)

மற்றுபமாரு அறிவிப்பில் இமாம் புஹாரி “அமல்்கள் 
ஏற்்கப்்டுவபதல்லாம் மனிதனின இறுதி முடி்வ ் வத்துத்தான” எனும் 
வாரத்்த்ய அதி்கரித்துள்்ளார.(2)

“்மககள் ோர்லவயில்” எனும் நேபியவர்களு்ைய வாரத்்த 
உள்ரங்கத்தில் அவனது பெயல் முரைா்க இரு்ககுபமன்்த்ய 
சுட்டி்க்காட்டுகினறது. ஓர அடியானிைம் ம்க்கள் மனறிற்குத் 
பதரியாமலிரு்ககும் உள்ரங்கமான ்மாெமான ஒரு பெயதி அல்லது ஒரு 
்காரைத்தின வி்்ளவா்க்வ அவனது இறுதி முடிவு ்மாெமாகினறது. 
அவனிைம் ம்றவா்க இரு்ககும் அத்தீய பெயல் மரைத்தின ்்ாது தீய 
முடி்வ அவனு்ககு ஏற்்டுத்துகினறது.(3)

1.அறிவிப்்வர : ஸஹ்ல் பின ஸுஃத் (ரலி), ஆதாரம் : பு்காரி (4202), முஸலிம் (112).

2.ஸஹ்ல் (ரலி) அவர்களின இநத அறிவிப்்் இமாம் புஹாரி ெற்றுமுன கூறியது ்்ானறு (6607) எனும் 
இல்க்கத்தில் ்திவு பெயதுள்்ளார்கள்.

3.இர்கசியமா்கச் பெயயும் வை்க்கங்க்்ள அதி்கப்்டுத்துவது இறுதித் தருவாயில் ஸதிரத் தன்மயுைன 
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அ்த்்ானறு தான ஒரு மனிதன நேர்கத்திற்குரிய அமலா்க அமல் பெயது 
ப்காண்டிருப்்ான. அவனிைம் ம்றவான நேல்ல பெயல் ஒனறு இரு்ககும். 
அவனது வாழ்நோளின இறுதி்க ்காலத்தில் அநத நேல்ல பெயல் மி்்கத்து 
அவனு்ககு நேல்ல முடி்வ ஏற்்டுத்துகினறது.

அப்துல் அஸீஸ பின அபீ ரவவாத் (ரஹ்) கூறுகினறார்கள் : மரை 
்வ்்ளயில் லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் எனும் ்கலிமா பொல்லி்க 
ப்காடு்க்கப்்டும் ஒரு மனிதரிைம் பென்றன. அவர இறுதியா்க கூறிய 
வாரத்்த இ்க்கலிமா்வ மறுப்்தா்க்வ இருநதது. அ்த நி்லயி்ல்ய 
அவர மரணித்துவிட்ைார. அவ்ரப் ்ற்றி நோன வினவிய ்்ாது அவர 
மதுப் ் ழ்க்கத்திற்கு அடி்மயாகி இருநதார எனத் பதரியவநதது. அதற்குப் 
பின “்ாவங்க்்ள ்யநது ப்காள்ளுங்கள், அ்வ தான இநத மனித்ன 
இநநி்ல்ககுத் தள்ளியுள்்ளன” என அப்துல் அஸீஸ (ரஹ்) கூறி்க ப்காண்்ை 
இருப்்ார.

இமாம் ஸுப்யான அஸஸவரீ(1) (ரஹ்) அதி்கமா்க்க ்கல்க்கம்ைநது 
அழுவார்கள். எனது வீட்டில் நோன துரப்்ா்ககியவனா்க 
எழுதப்்ட்டிருப்்்்னா என அஞ்சுகி்றன என்ார்கள். மரைத்தின 
்்ாது ஈமான எடு்க்கப்்ட்டுவிடு்மா என அஞ்சுகி்றன என அழுவார்கள்.

மாலி்க பின தீனார (ரஹ்) இரவு முழுதும் தனது தாடி்யப் பிடித்தவாறு: 
இ்றவா! சுவர்க்கவாதி்யயும், நேர்கவாதி்யயும் நீ அறிநது 
்வத்திரு்ககிறாய. இரண்டில் எநத வீட்டில் இநத மாலி்க இருப்்ான? என 
வினவி்க ப்காண்டிருப்்ார்கள்.

இதனால் தான ஸஹா்ா்க்களும், பினவநத ஸலப் அறிஞர்களும் 
தம்மிைம் நேயவஞ்ெ்கம் வநதுவிை்க கூைாது என அஞ்சி்க ப்காண்்ை 
இருப்்ார்கள்.(2) அவர்கள் இவவிையத்தில் அதி்க ்தற்றத்துைனும் 
்கல்க்கத்துைனும் இருப்்ார்கள். ஒரு முுஃமின எப்்்ாதும் சிறிய வ்்க 
நேயவஞ்ெ்கம் தனனிைம் ஏற்்ட்டு மரைத்தருவாயில் அது மி்்கத்து, 
ப்ரிய நேயவஞ்ெ்கத்தின ்ால் இட்டுச் பெனறு விை்ககூைாது என அஞ்சி 
ப்காண்்ை இருப்்ார்கள். ஏற்்கன்வ கூறப்்ட்ைது ்்ானறு தீய 
பெயல்்கள் தீய முடி்வ ஏற்்டுத்தும்(3)

இரு்க்க மு்ககிய ்காரைமாகினறது (அப்துல் அஸீஸ் ்தரீபி).

1.இமாம் ஸுப்யான அஸஸவரீ (ரஹ்) ஹிஜ்ரி 161ம் ஆண்டு மரணித்த பிர்லமான ஓர இமாமாவார. 

2.ஸலப் அறிஞர்கள் இவவாறு நேயவஞ்ெ்கத்்தப் ்யநதார்கள் என்து ்ற்றிய ஒரு நீண்ை ஆய்வ 
நூலாசிரியரின “்த்ஹுல் ்ாரி” எனும் நூலில் (1/177) ்காைலாம். அவற்றில் சில்த இநநூலின 48 வது 
ஹதீஸில் சுட்டி்க்காட்டியுள்்ளார்கள்.

3.இறுதி முடிவு்கள் ்ற்றி அழ்கா்கவும் விரிவா்கவும் எழுதப்்ட்ை நூல் ்கலாநிதி ஸயயித் ஹு்ஸன அல்்ானி 
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நேபி (ஸல்) அவர்கள் : “உள்்ளங்க்்ளப் பிரட்டும் இ்றவ்ன! எனது 
உள்்ளத்்த உனது மார்க்கத்தில் ஸதிரப்்டுத்தி ்வப்்ாயா்க! என 
அதி்கமா்கப் பிராரத்திப்்ார்கள். அப்்்ாது அல்லாஹ்வின தூத்ர! 
உங்க்்ளயும், நீங்கள் ப்காண்டு வநத இநத மார்க்கத்்தயும் ஏற்று்க 
ப்காண்டுவிட்்ைாம். இதற்குப் பினனாலும் எங்கள் விையத்தில் 
அஞ்சுகினறீரா? என வினவப்்ட்ைது. அதற்கு நேபியவர்கள் : ஆம் 
நிச்ெயமா்க உள்்ளங்கள் அ்னத்தும் அல்லாஹ்வின இரண்டு 
விரல்்களு்ககி்ையில் உள்்ளன. அவன நோடியவாறு அவற்்றப் பிரட்டி 
விடுவான எனறு கூறினார்கள்.(1)

்மலும் நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : நிச்ெயமா்க மனிதர்களின 
உள்்ளங்கள் அ்னத்தும் ரஹ்மானின இரண்டு விரல்்களு்ககி்ை்ய 
உள்்ளன. அவன நோடியவாறு அவற்்றத் திருப்பி விடுவான. பினபு 
“உள்்ளங்க்்ளத் திருப்பும் இ்றவ்ன! எமது உள்்ளங்க்்ள உன்ககு 
வழிப்்டுவதன ்்க்கம் திருப்பி விடு! எனப் பிராரத்தித்தார்கள்.(2)

இ்த ்கருத்தில் ்ல நேபிபமாழி்கள் உள்்ளன.

எழுதிய “ஸ்கபுல் இப்ராத் பில் ்கப்ரி வல்பமௌதி வஸஸ்கராத்” எனும் நூலாகும். அதில் நேல்ல ்ல த்கவல்்க்்ள 
நூலாசிரியர அழ்கா்கத் பதாகுத்துள்்ளார. அல்லாஹ் அவரு்ககு நேற்கூலி வழஙகுவானா்க! 

1.அறிவிப்்வர : அனஸ (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (12107), திரமிதி (2410), அவர இத்ன ஹஸன 
தரத்திலுள்்ளதா்க்க கூறியுள்்ளார்கள். இமாம் இப்னு அபீ ஆஸிமின “அஸஸுனனா” (225)  நூலின ஹதீஸ்க்்ள 

ஆயவு பெயயும் ்்ாது அஷ்ஷ்க அல்்ானீ இத்ன ஸஹீஹ் என்க கூறியுள்்ளார்கள். 

2. அறிவிப்்வர : அப்துல்லாஹ் பின அம்ர (ரலி) அவர்கள், ஆதாரம் : முஸலிம் (2654) 
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ஹதீஸ் – 05

நூ்த்ம் ேறறிய எச்்சரிகலக

َعْن َعاِئَشَة رضي الله عنها َقالْت: َقاَل َرُسْوُل اللِه 9: 

(( َرَواُه الُبَخارِيُّ َوُمْسِلٌم ))َمْن َأْحَدَث ِفْي َاْمرَِنا هَذا َما َلْيَس ِمْنُه، َفُهَو َردٌّ

.)) َوِفْي ِرَواَيٍة لُمْسٍلم: ))َمْن َعِمَل َعَملً َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا، َفُهَو ردٌّ

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : “நம்முலடேய இந்்த விடேயத்தில் (தீனில்) 
அதில் இல்ைா்தல்த நுலழப்ேவர்களின் த்சயைா்து 
நிைாகரிககப்ேடேககூடிய்தாகும்”.

அறிவிப்்வர : அன்ன ஆஇஷா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (2697), 
முஸலிம் (1718). 

முஸலிமின மற்றுபமாரு அறிவிப்பில் (1718) பினவருமாறு இைம் 
ப்ற்றுள்்ளது : “நம்முலடேய விடேயத்்்தாடு (்மார்ககப் ்ோ்தல்க்ைாடு) 
ஒத்துப் ்ோகா்த ஒரு த்சயலை எவைாவது த்சயயின் அது ஏறறுக 
தகாள்ைப்ேடோது ஒதுககப்ேடும்”.

விரிவுலை : ரிவுலை :

இநத நேபிபமாழி இஸலாத்தின பிரதான அடிப்்்ை்களுள் ஒனறாகும். 
“பெயல்்கள் அ்னத்தும் எண்ைங்க்்ளப் ப்ாறுத்்த” எனும் நேபிபமாழி 
அமல்்களின உள்ரங்கத்திற்்கான அ்ளவு்்கால் ்்ானறு இநநேபிபமாழி 
அநத அமல்்களின பவளிரங்கத்திற்்கான அ்ளவு்்காலாகும்.

அல்லாஹ்வு்க்கா்க பெயயப்்ைாத எநத அமலிற்கும் கூலி 
வழங்கப்்ைமாட்ைாது ்்ானறு அல்லாஹ், ரஸஸூலின ்கட்ை்்ளப் 
பிர்காரம் இல்லாத எநதபவாரு அமலிற்கும் கூலி வழங்கப்்மாட்ைாது. 
தட்ைப்்ட்டுவிடும். அல்லாஹ், ரஸஸூல் அனுமதி்க்காத, புதிதா்க 
உருவா்க்கப்்ட்ை அ்னத்து பெயல்்களு்ககும் மார்க்கத்தில் எள்்ள்ளவும் 
ப்றுமதியில்்ல.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் தனது குத்்ா்க்களில் : “வாரத்்த்களில் மி்க 
உண்்மயானது அல்லாஹ்வின ்வதமாகும். வழி்காட்ைல்்களில் மி்கச் 



“ 
ஜ

ாமி
உ

ல்
 உ

லூ
மி

 வ
ல்

ஹி
க

ம்
 ”

w
w
w

45

சிறநதது முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின வழி்காட்ைலாகும். விையங்களில் 
மி்க்க ப்கட்ைது (மார்க்கம் எனற ப்யரில்) புதிதா்க 
உருவா்க்கப்்ட்ை்வயாகும்.(1) புதிதா்க உருவா்க்கப்்ட்ை (பித்அத்) ்ற்றி 
நோம் இர்ாழ் பின ஸாரியா (ரலி) அறிவி்ககும் நேபிபமாழி்ய (இநநூலின 
28ம் நேபிபமாழி) கூறும் ் ்ாது வி்ள்ககு்வாம். அஙகு மார்க்கத்தில் புதிதா்க 
உருவா்க்கப்்டு்்வ, தட்ைப்்டு்்வ ்ற்றி ்்சு்வாம். -இனஷா 
அல்லாஹ்-

இநத நேபிபமாழியின ்நேரம்ற வி்ள்க்கம் மார்க்க வ்ரய்ற்ககு 
உட்்ைாத அ்னத்து அமல்்களும் தட்ைப்்டும் என்்த அறிவிப்்துைன(2) 
மார்க்க வ்ரய்ற்ககு உட்்ட்ைதா்க இருநதால் அது ஏற்்கப்்டும் 
என்்த இநநேபிபமாழியின எதிரம்ற வி்ள்க்கம் அறிவி்ககினறது.

நேபிபமாழியில் இைம் ப்ற்றுள்்ள “أمرنا” எனும் அரபு வாெ்கத்தின 
வி்ள்க்கம் மார்க்கம், ஷரீஅத் என்தாகும்.

என்வ இநநேபிபமாழியின அரத்தம் மார்க்க வ்ரய்ற்ககு 
பவளிப்்ட்டு பெயயப்்டும் எநதபவாரு அமலும் நிரா்கரி்க்கப்்ட்டு 
விடும் என்தாகும்.

மற்றுபமாரு அறிவிப்பில் இைம் ப்ற்றுள்்ள “أمرنا عليه   எனும் ”ليس 
வாரத்்த அ்னத்து அமல்்களும் ஷரீஆ ெட்ைத்தின கீ்ழ அ்மய 
்வண்டும் என்்த சுட்டி்க்காட்டுகினறது. ஏவல், வில்க்கல் உட்்ை 
அமல்்க்்ளத் தீரமானிப்்து ஷரீஆ ெட்ைங்க்ளாகும். அதற்குட்்ட்ைதா்கவும், 
்நேர்ாைா்கவும் அ்மயும் அமல்்கள் ஏற்்கப்்டும். மற்றது நிரா்கரி்க்கப்்டும்.

நாம் த்சயயும் அ்மல்கள் இருவலகப்ேடுகின்ை் :

1. வை்க்கங்கள்.

2. ப்காடு்க்கல் - வாங்கல்்கள்

வை்க்கங்களில் அல்லாஹ், ரஸஸூலின ெட்ைத்திற்கு முழு்மயா்க 
பவளிப்்ட்டுச் பெனறால் அ்வ நிரா்கரி்க்கப்்ட்டு விடும். அத்னச் 
பெயதவன “அல்லாஹ் அனுமதி்க்காத்த அவர்களு்ககு மார்க்கமா்க 
ஆ்க்க்ககூடிய இ்ை பதயவங்கள் அவர்களு்ககு இரு்ககினறனவா?” 
(ஷஸூரா : 21) எனும் வெனத்திற்கு உட்்ட்ைவன ஆவான.

1.அறிவிப்்ா்ளர : ஜாபிர (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (867). 

2.இது மார்க்கத்தில் புதிதா்க உருவா்ககுவ்த்ய குறி்ககினறது. ஆ்ை, வா்கனம், வீடு ்்ானற உல்க 
விையங்களிலல்ல. (அப்துல் அஸீஸ் ்தரீபி).  
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என்வ அல்லாஹ்வும் ரஸஸூலும் வழ்க்கமா்க ஆ்க்காத ஒனறின மூலம் 
அவ்ன பநேருங்க முற்்ட்ைால் அவனது வை்க்கம் பெல்லு்டியற்று 
நிரா்கரி்க்கப்்டும். ்குஃ்ாவில் ்்கதட்டுவ்தயும், சீட்டு வழிப்்்தயும் 
பதாழு்்கயா்க ஆ்ககி்க ப்காண்ைவர்களு்ைய நி்ல்ய்ய இவனு்ைய 
நி்லயும் ஒத்திரு்ககினறது.

்மலும் இவன ப்ாழுது்்ா்ககுப் ்ாைல்்க்்ள்க ்்கட்ைல், 
நேைனமாடுதல், இஹ்ராம் அல்லாத ்நேரத்தில் த்ல திறத்தல் 
்்ானறவற்றின மூலம் அல்லாஹ்்வ பநேருங்க முயற்சிப்்வன 
்்ானறாகும்.

ஒரு பெயல் ஒரு ெநதரப்்த்தில் வை்க்கமாவதால் அ்த பெயல் எல்லா 
ெநதரப்்த்திலும் வை்க்கமா்க மாட்ைாது. ஒரு மனிதர பவயிலில் நினறு 
ப்காண்டிருப்்்த அவதானித்த நேபியவர்கள் அது்ற்றி வினவினார்கள். 
அநத நே்ர உட்்காராமல் நினறு ப்காண்்ை இருப்்தா்கவும், நிழல் 
ப்றாமல் பவயிலி்ல நிற்்தா்கவும், ்நோனபு பிடிப்்தா்கவும் 
்நேரநதிருப்்தா்க்க கூறப்்ட்ைது. நேபியவர்கள் அநத நே்ரு்ககு 
உட்்காருமாரும், நிழல் ப்றுமாறும், ்நோன்்ப் பூரைப்்டுத்துமாறும் 
்ணித்தார்கள்.(1) நினற நி்லயில் இருப்்து பதாழு்்க, அதான, அர்ாவில் 
துஆ்க ்்கட்ைல் ்்ானற ெநதரப்்ங்களில் வை்க்கமா்க இருநதாலும் 
இஙகு நேபியவர்கள் நினறு ப்காண்டிருப்்்த்யா இஹ்ராம் அணிநதவர 
பவயிலில் நிற்்்த்யா வை்க்கமா்க்கவில்்ல. என்வ ஒரு பெயல் சில 
ெநதரப்்ங்களில் வை்க்கமாவதால் எல்லா ெநதரப்்ங்களிலும் 
வை்க்கமா்க மாட்ைாது என்து பதளிவாகினறது. ஷரீஅத் எம்ககு 
வழி்காட்டிய பிர்கார்ம இவற்்ற தீரமானி்க்க ்வண்டும்.

அ்த்்ானறு தான த்ை பெயயப்்ட்ை ஒன்ற வை்க்கமா்கச் 
பெயவதும். உதாரைமா்க ப்ருநோள் தினத்தில் ்நோனபு ்நோற்றல், த்ை 
பெயயப்்ட்ை ்நேரத்தில் பதாழுதல் ்்ானவற்்ற்க கூறலாம்.

மார்க்கத்திலுள்்ள ஒரு பெய்ல பெயயும் ்்ாது அதில் மார்க்கத்தில் 
இல்லாத்த ்ெரத்தால், அல்லது இரு்ககினற்த்க கு்றத்தால் அவன 
அதன அ்ளவிற்்்கற்் மார்க்கத்திற்கு முரைானவனா்க்க ்கருதப்்டுவான.

1.அறிவிப்்வர : இப்னு அப்்ாஸ (ரலி), ஆதாரம் : பு்காரி (6704)  
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ஹதீஸ் – 06

ஹைா்மு்ம் ஹைாைு்ம்

ْعَماِن ْبِن َبِشيرٍ َرِضَي الله َعْنُه َقاَل : َسِمْعُت َرُسوَل اللِه 9 ، َيُقوُل : َعِن النُّ

 ، النَّاِس  ِمَن  َكِثيٌر  َيْعَلُمُهنَّ  ُأُمْوٌر ُمْشَتِبَهاٌت اَل  َوَبْيَنُهَما  اْلَحَراَم َبيٌِّن ،  َوِإنَّ  اْلَحَلَل َبيٌِّن ،  ))ِإنَّ 

ُبَهاِت َوَقَع ِفي اْلَحَراِم ، َكالرَّاِعي  ُبَهاِت اْسَتْبَرَأ ِلِديِنِه ، َوِعْرِضِه ، َوَمْن َوَقَع ِفي الشُّ َفَمِن اتََّقى الشُّ

َيْرَعى َحْوَل اْلِحَمى ، ُيوِشُك َأْن َيْرَتَع ِفيِه. َأاَل َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى ، َأاَل َوِإنَّ ِحَمى اللِه َمَحاِرُمُه ، َأاَل َوِإنَّ 

ُه ، َأاَل َوِهَي اْلَقْلُب((.  ُه ، َوِإَذا َفَسَدْت ، َفَسَد اْلَجَسُد ُكلُّ ِفي اْلَجَسِد ُمْضَغًة ، ِإَذا َصَلَحْت ، َصَلَح اْلَجَسُد ُكلُّ

 َرَواُه الُبَخارِيُّ َوُمْسِلم

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஹைாலும் (ஆகு்மா்லவ) 
த்தளிவா்து. ஹைாமும் (்தலடே த்சயயப்ேடடேலவகள்) த்தளிவா்து. 
இவவிைணடிறகுமிலடே்ய (இலவ ஹைாைா்லவயா?, அல்ைது 
ஹைா்மா்லவயா? என்ை) ்சந்்்தகத்திறகிடே்மா் விடேயஙகளுமுணடு. 
அவறலை ்மககளில் அதிக்மா்்ார் அறியாதிருககின்ை்ர்.
்சந்்்தகத்திறகிடே்மா்வறலைத் ்தவிர்ந்து தகாணடேவர் ்த்து 
்மார்ககத்திறகும், ்மா்த்திறகும் ோதுகாப்பு எடுத்துக தகாணடுவிடடோர். 
அதில் விழுந்்தவர் ஹைாத்தில் விழுந்து விடடேவைாவார். அனு்மதிககப்ேடோ்த 
ஒரு ோதுகாப்பு அைணிறகருகில் ்த்து கால்நலடேகலை ்்மயத்துக 
தகாணடிருகலகயில் அலவ ்தடுககப்ேடடே அப்ேகுதிககுள் த்சன்று ் ்மயந்து 
விடேக கூடிய அச்்சத்திறகு எந்்நைமும் ஆைாகிக தகாணடிருககும் ஓர் 
்்மயப்ோைனுககு அவர் ஒப்ோகின்ைார். ஒவ்வார் அை்சனுககும் 
த்சாந்்த்மா் ஒரு ோதுகாப்பு அைண எல்லை உணடு. அல்ைாஹ்வின் 
ோதுகாப்பு அைண (எல்லை), அவன் (அனு்மதிககா்த) (ஹைா்மா்) 
காரியஙகைாகும். உடேலில் ஒரு ்சல்தப் ேகுதி உணடு. அது சீைாகி விடு்மா்ால் 
உடேல் முழுவதும் சீைாகி விடுகின்ைது. அது தகடடு விடு்மாயின் உடேல் 
முழுவதும் தகடடு விடுகின்ைது. அந்்த ்சல்தப் ேகுதி இ்தய்மாகும். 

அறிவிப்்வர : அபூஅப்துல்லாஹ் அனநுுஃமான இப்னு ்ஷீர (ரலி), 
ஆதாரம் : புஹாரி (52), முஸலிம் (1599).
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விரிவுலை :  :

“ஹைாலும் த்தளிவா்து, ஹைாமும் த்தளிவா்து, 
இவஇைணடிறகுமிலடே்ய சிை ்சந்்்தகத்திறகிடே்மா் விடேயஙகளுமுணடு. 
அவறலை ்மககளில் அதிக்மா்்ார் அறியாதிருககின்ை்ர்.”

்மற்்கண்ை வெனத்தின வி்ள்க்கம் : ்கலப்்ற்ற ஹலால் பதளிவானது. 
அதில் எவவித பதளிவற்ற நி்லயும் இல்்ல. அ்த்்ானறு தான 
்கலப்்ற்ற ஹராமும். எனினும் இரண்டிற்கும் மத்தியில் சில 
விையங்கள் உள்்ளன. அ்வ தடு்க்கப்்ட்ைதா? அனுமதி்க்கப்்ட்ைதா? 
என்தில் ம்க்கள் பதளிவற்ற நி்லயில் உள்்ளனர. ஆனால் அறிவில் 
்தரச்சி ப்ற்றவர்களு்ககு இதில் குழப்்நி்ல ஏற்்ைமாட்ைாது. 
இரண்டில் எவவ்்க்யச் ்ெரநதது என அவர்கள் அறிநது 
்வத்திருப்்ார்கள்.

்கலப்்ற்ற ஹலாலிற்கு சில உதாரைங்கள் : தாவரங்கள், ்ழங்கள், 
்கால்நே்ை்களில் நேல்லவற்்ற உண்ணுதல், நேல்ல ்ானங்க்்ள 
அருநதுதல், ்ருத்தி, ்கம்்ளி, உ்ராமம் ்்ானறவற்றிலிருநது 
உருவா்க்கப்்ட்ை நேல்ல ஆ்ை்க்்ள அணிதல், திருமைம் பெயதல், 
மு்றயான வியா்ாரம், அனநதரம், நேனப்கா்ை, யுத்தத்தில் 
்்கப்்ற்றப்்ட்ை ப்ாருள் ்்ானறவற்றின மூலம் உரித்தான 
அடி்மப் ப்ண்்களுைன உறவு ப்காள்்ளல் ்்ானறனவாகும்.

்கலப்்ற்ற ஹராத்திற்கு சில உதாரைங்கள் : இறநத்வ, இரத்தம், 
்னறி இ்றச்சி ்்ானறவற்்ற உண்ணுதல், மது அருநதுதல், த்ை 
பெயயப்்ட்ை உறவினர்க்்ளத் திருமைம் பெயதல், ஆண்்கள் 
்ட்ைா்ை அணிதல், வட்டி, சூது, த்ைபெயயப்்ட்ை வியா்ாரம் 
மூலம் ஈட்ைப்்ட்ை ப்ாருளீட்ைல்்கள், ்க்ளவு, ்றிமுதல், ஏமாற்று 
்்ானறவற்றால் எடு்க்கப்்ட்ை ்ைங்க்்ளப் ்யன்டுத்தல் 
்்ானறனவாகும்.

ெந்த்கத்திற்கிைமான்வ : குதி்ர, ்்கா்வறு்க ்கழு்த, ்கழு்த, 
உடும்பு ்்ானற ஹலாலா? அல்லது ஹராமா? என ்கருத்து்வறு்ாடு 
உள்்ளவற்்ற உண்ணுதல், மதுவல்லாமல் அதி்க ்்ா்தயூட்ை்க 
கூடிய ்கருத்து ்வறு்ாடுள்்ள ்ானங்க்்ள அருநதுதல், ்வட்்ைப்  
பிராணி்களு்ைய ்தாலால் தயாரி்க்க்ட்ை ்கருத்து ்வறு்ாடுள்்ள   
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ஆ்ை்க்்ள அணிதல், “ஈனாுஃ”(1) “தவரரு்க”(2) 
்்ானறெந்த்கத்திற்கிைமான வியா்ார மு்ற்க்ளால் ஈட்டிய 
ெம்்ாத்தியங்கள் ்்ானறன. இது்்ானறவற்்ற்ய இமாம்்க்ளான 
அஹ்மத், இஸஹா்க பின ராஹ்வஹி ்்ான்றார 
ெந்த்கத்திற்கிைமானவற்றிற்கு உதாரைமா்க்க கூறியுள்்ளனர.(3)

சுரு்க்கம் எனனபவனில் : அல்லாஹ் தனது நேபி்ககு ்வதத்்த அருளி, 
அதில் ெமூ்கத்திற்குத் ்த்வயான ஹராம், ஹலால் ெட்ைங்க்்ளத் 
பதளிவு ்டுத்தியுள்்ளான. “அ்னத்்தயும் பதளிவு்டுத்த்க 
கூடியதா்கவும், ்நேரவழியா்கவும், அரு்ளா்கவும், முஸலிம்்களு்ககு 
நேனமாராயமா்கவும் நோம் இவ்வதத்்த உம்மீது இற்ககி 
்வத்துள்்்ளாம்” (அநநேஹ்ல் : 89). “அவர்களு்ககு ஏவப்்ட்ை, 
வில்க்கப்்ட்ை ஒவபவாரு விையமுமாகும்” என முஜாஹித் (ரஹ்) 
கூறியுள்்ளார்கள். ஸஸூரா நிஸாுஃவின இறுதியில் ப்ாருளீட்ைல், 
திருமைம் ்ற்றிய ்ல ெட்ைங்க்்ள வி்ள்ககிவிட்டு பினவருமாறு 
கூறுகினறான : “நீங்கள் வழி தவறாதிருப்்தற்்கா்க அல்லாஹ் (இவவாறு) 
உங்களு்ககுத் பதளிவு ்டுத்துகினறான. அல்லாஹ் யாவற்்றயும் 
நேன்கறிநதவனாவான” (அநநிஸாுஃ : 176). அல்குரஆனில் சி்க்கலான 
விையங்க்்ளத் பதளிவு்டுத்த நேபியவர்க்்ளப் ப்ாறுப்புச் 
ொட்டியுள்்ளான. “(அவவா்ற) மனிதர்களு்ககு இற்க்கப்்ட்ை்த நீர 
அவர்களு்ககுத் பதளிவு ்டுத்துவதற்்கா்கவும் அவர்கள் 
சிநதிப்்தற்்கா்கவும் நோம் உம்ககு இவ்வதத்்த இற்ககி்னாம்” 
(அநநேஹ்ல் : 44). இம்மார்க்கத்்த நேபியவர்களு்ககும், ெமூ்கத்திற்கும் 
முழு்மப்்டுத்தாமல் அல்லாஹ் நேபியவர்களின உயி்ர்க 
்்கப்்ற்றவில்்ல. இதனால் தான நேபியினது மரைத்திற்கு சில 
நோட்்களு்ககு முனனர பினவரும் வெனத்்த இற்ககினான. “இன்றய 
தினம் உங்க்ளது மார்க்கத்்த உங்களு்ககு நோன முழு்மப்்டுத்தி 

1. ஈனாுஃ : இது வட்டி மு்றயிலான ஒரு வியா்ாரமாகும். வியா்ாரி ஒருவர வாடி்க்்கயா்ளரிைம் ஒரு 
ப்ாரு்்ள தவ்ை்க ்கைனு்க்கா்க விற்றுவிட்டு அத்ன பெலுத்த முன, அ்த வாடி்க்்கயா்ளரிைம் மீண்டும் 
அ்த ப்ாரு்்ள கு்றநத வி்ல்ககு உைனடிப் ்ைத்திற்்கா்க வாஙகும் வியா்ார மு்ற்ய “அல் ஈனாுஃ” 
எனப்்டுகினறது.

2.தவரரு்க : ்மற்்கண்ை “ஈனாுஃ” வியா்ார மு்றயுைன பதாைரபு்ைய்த தவரரு்க என்தாகும். எனினும் 
இதில் அ்த வியா்ாரி்ககு மீண்டும் விற்்காமல் மூனறாம் நே்ரு்ககு விற்்தாகும். இத்ன அறிஞர்கள் 
அனுமதித்துள்்ளனர. 

3. மார்க்கத்தில் ஒட்டுபமாத்த அ்னவரு்ககும் ெந்த்கத்திற்கிைமானது என ஏதுமில்்ல. மாறா்க மனிதர்க்்ளப் 
ப்ாறுத்துதான முடிபவடு்க்கப்்டுகிறது. சிலரு்ககு ெந்த்கத்திற்கிைமானது மற்றும் சிலரிைத்தில் 
பதளிவானதா்க உறுதியானதா்க இரு்ககும். இவவாறு ெந்த்கத்திற்கிைமான்வ என நி்ன்ககும் 
விையங்க்்ளத் தீர ஆராயும் ்்ாது ஒன்றா அ்வ சில அறிஞர்களிைம் பதளிவான்வயா்க இரு்ககும். 
அல்லது அநத விையம் மார்க்க ெட்ை திட்ைங்களுைன பதாைர்ற்றதா்க இரு்ககும். (அப்துல் அஸீஸ் ்தரீபி).
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விட்்ைன. எனது அருட்ப்கா்ை்க்்ளயும் உங்கள் மீது பூரைப்்டுத்தி 
விட்்ைன. ்மலும் நோன இஸலாத்்த்ய உங்களு்ககு மார்க்கமா்கப் 
ப்ாருநதி்க ப்காண்்ைன” (அல்மாஇதா : 03).

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : உங்க்்ள நோன பதளிவான 
பவண்்மயான ்ா்தயில் விட்டுச் பெல்கின்றன. அதன இரவும் 
்்க்லப் ்்ானறு ஒளிமயமானது. அழிய்ககூடியவ்னத் தவிர யாரும் 
அப்்ா்த்ய விட்டும் தி்ெ திரும்பிச் பெல்லமாட்ைான.(1)

அபூதர அல் கி்ாரி (ரலி) கூறுகினறார்கள் : வானத்தில் சிற்கடித்துப் 
்ற்ககும் எநதப் ்ற்வயாயினும் அது ்ற்றிய ெட்ைத்்த நேபி (ஸல்) 
அவர்கள் எங்களு்ககு்க கூறிவிட்்ை மரணித்தார்கள்.(2)

இநநேபிபமாழியில் இைம்ப்றும் “ُشُبهات” எனற அரபு வாெ்கத்திற்கு 
இமாம் அஹ்மத் (ரஹ்) இரு வி்ள்க்கங்கள் ப்காடுத்துள்்ளார்கள்.

1. பதளிவான ஹராம், ஹலால் ஆகியவற்று்ககு இ்ைப்்ட்ை நி்ல. 
அத்ன யார தவிரநது ப்காள்கிறா்ரா அவர தனது மார்க்கத்திற்கு 
்ாது்காப்பு எடுத்து்க ப்காண்டுவிட்ைார.

2. ஹராமும் ஹலாலும் ஒனறர்க ்கலநத்வ. இதிலிருநது ்கலப்புப் 
்ைம் உள்்ளவருைன ப்காடு்க்கல் வாங்கல் பெயவதன ெட்ைம் 
உருவாகினறது. ஹராமான ்ைம் மி்்கத்தால் சிறித்ளவு 
்யன்டுத்துவ்தத் தவிர அவற்்ற தவிரநது ப்காள்்ள ்வண்டுபமன்க 
கூறியுள்்ளார்கள். ஹலாலான ்ைம் மி்்கத்தால் அவருைன ப்காடு்க்கல் 
வாங்கல் பெயது அதிலிருநது உண்ணுவது ஆகுமாகும். எது மி்்க்ககினறது 
என்தில் பதளிவற்ற நி்ல இருநதால் அதுதான “ُشُبهات” ஆகும். 
அத்னத் தவிரநது ப்காள்வ்த ்்ணுதலாகும்.

ஹராமான ்ைம் ்கல்க்கப்்ட்டு, அதிலிருநது தான உைவு 
அளி்க்கப்்டுகினறது என்து ்ற்றித் பதளிவா்க அறியாவிட்ைால் 
அவவுை்வ உண்ை ஸலப் அறிஞர்களில் சிலர ெலு்்க அளித்துள்்ளனர. 
்கிரங்கமா்க வட்டி உண்ணும், அசுத்தமான ்ைத்்தத் தவிரநது 
ப்காள்்ளாத அயல் வீட்டு்க்காரர விருநது்ககு அ்ழத்தால் பெல்வது ்ற்றி 
இப்னு மஸஊத் (ரலி) அவர்களிைம் வினவப்்ட்ை ்்ாது : “நீங்கள் 

1. அறிவிப்்வர : இர்ாழ் பின ஸாரியா (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (17142), இப்னு மாஜா (43), அஷ்ஷ்க அல்்ானீ 
இத்ன ஸஹீஹ் எனத் தனது “ஸஹீஹ் இப்னு மாஜா” (41) எனும் நூலில் கூறியுள்்ளார்கள்.

2.அறிவிப்்வர : அபூதர (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (21361), அபூதர அவர்களிைமிருநது இச்பெயதி்ய 
அறிவிப்்வர்கள் “்தம் ்்காத்திரத்்தச் ்ெரநத சிலர” எனப் ப்ாதுவா்க அ்ையா்ளம் ்காைப்்ைாமல் 
கூறப்்ட்டுள்்ளதால் இத்ன பதாைர்றுநத பெயதி்க்ளா்க்வ ்ார்க்கப்்டுகினறது.
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்திலளியுங்கள். விருநது உங்களு்ககு. ்ாவம் அவரு்ககு” என 
்திலளித்ததா்க ஸஹீஹான அறிவிப்பு்க்களில் இைம்ப்ற்றுள்்ளது. இமாம் 
அஹ்மத் (ரஹ்) அவர்களும் இச்பெயதி்ய வலுப்்டுத்தியுள்்ளார்கள். 
எனினும் அ்த நேபித்்தாழர அறிவித்த “்ாவம் உள்்ளம் மி்்கத்தவற்றிற்குத் 
தான” எனும் பெயதி இதற்கு முரண்்டுகினறது.

குறிப்பிட்ை ஹராமான ்ைத்திலிருநதுதான பெயயப்்ட்ைதா்க 
உறுதியானால் அத்னப் ்யன்டுத்துவது ஹராமாகும். இமாம் இப்னு 
அப்தில் ்ர ்்ானறவர்கள் இத்ன இஜ்மாுஃ (ஒருமித்த ்கருத்து) என்க 
கூறியுள்்ளார்கள்.

வட்டிப் ்ைத்தால் ஒருவரும், சூதுப் ்ைத்தால் மற்பறாருவரும் ்கைன 
அ்ைப்்து ்ற்றி முஹம்மது பின ஸீரீன (ரஹ்) அவர்களிைம் வினவப்்ட்ை 
்்ாது ்ரவாயில்்ல என ்திலளித்ததா்க இமாம் (خ)்கல்லால் (ரஹ்) 
ஆதாரப்பூரவமான அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெயுைன அறிவித்துள்்ளார்கள்.

“்சந்்்தகத்திறகிடே்மா்வறலைத் ்தவிர்ந்து தகாணடேவர் ்த்து 
்மார்ககத்திறகும், ்மா்த்திறகும் ோதுகாப்பு எடுத்துக தகாணடுவிடடோர். அதில் 
விழுந்்தவர் ஹைாத்தில் விழுந்து விடடேவைாவார்.”.

ெந்த்கத்திற்கிைமான விையங்களில் நேபியவர்கள் ம்க்க்்ள இரு 
வ்்கயா்கப் பிரித்துள்்ளார்கள்.

1. தன்ககுத் பதளிவில்லாத ்காரைத்தால் அவற்்றத் தவிரநது 
ப்காள்்வர. இவர தனது மார்க்கத்திற்கும், மானத்திற்கும் ்ாது்காப்பு 
எடுத்து்க ப்காண்டுவிட்ைார.(1)

அதாவது தனது மார்க்கத்திற்கும், மானத்திற்கும் எவவித கு்ற்க்்ளா 
்கலங்க்மா ஏற்்ைாமல் இரு்க்க முயற்சிப்்்த “்ாது்காப்பு எடுத்து்க 
ப்காள்வது” என்தன வி்ள்க்கமாகும். இதன மூலம் 
ெந்த்கத்திற்கிைமானவற்்ற பெயதவர தன்ன பிறர கு்ற ்காண்்தற்கும், 
குத்து வாரத்்த ்்ெவும் உட்்டுத்தி விட்ைார என்து புரிகினறது. தன்ன 
ஐயத்திற்குட்்டுத்தியவர பிறர தன மீது தீய எண்ைம் ்வப்்ான. ்கடிநது 
ப்காள்்ள ்வண்ைாம்.

1.பிறரின தூண்டுதல்்களு்ககு அஞ்சி ஹராமானவற்்றயும், ெந்த்கத்திற்கிைமான வற்்றயும் விடுவது 
ஆகுமானது என்தற்கு இது ஆதாரமா்க உள்்ளது. எனறாலும் தடு்க்கப்்ட்ை ஒன்ற நியயத் இனறி தவிரநது 
ப்காள்வதால் எவவித நேன்மயும் கி்ை்க்க மாட்ைாது. ்ாவங்க்்ள விடுவதற்்கான உநதுதலா்க மார்க்க 
ரீதியான பவறுப்புைரச்சி்ய விை இயல்்ான பவறுப்புைரச்சி ்லமா்க இருப்்தில் ஆட்்ெ்்னயில்்ல. 
ஆனால் வை்க்க ரீதியா்கத் தவிரநது ப்காள்வதா்க இருநதால் அதில் நிச்ெயமா்க மார்க்க ரீதியான பவறுப்புைரச்சி 
அவசியமாகும். ்மலதி்கமா்க இயல்்ான பவறுப்புைரச்சியும் ்ெரநது ப்காள்வதில் ஆட்்ெ்்ன இல்்ல. 
(அப்துல் அஸீஸ் ்தரீபி).
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2. தனனிைம் ஒரு விையம் பதளிவில்லாமல் இரு்ககும் ்்ா்த 
அத்னச் பெய்வர. இவர ஹராத்தில் விழுநது விட்ைதா்க நேபியவர்கள் 
கூறியுள்்ளார்கள். இத்ன இரு மு்ற்களில் வி்ள்க்கலாம்.

1. பதளிவில்லாமல் இரு்ககும் ்்ா்த அத்னச் பெயயும் ்்ாது 
்டிப்்டியா்க ்கால ஓட்ைத்தில் ஹராத்தி்ல்ய விழ வழிவகு்ககினறது 
என்தாகும்.

2. ஹராமா? அல்லது ஹலாலா? எனற பதளிவற்ற நி்லயில் ஒருவர 
ஒரு பெய்லச் பெயயும் ்்ாது யதாரத்தத்தில் அது ஹராமா்க இரு்க்க 
வாயப்புள்்ளதால் உத்தரவாதமினறி அவ்ர அறியாம்ல்ய ஹராத்தில் 
விழ ்நேரிடுகினறது.

யதாரத்தத்தில் ஹலாலா்க இருநதும் ம்க்கள் ெந்த்கத்திற்கிைமானதா்க்க 
்கருதும் ஒரு விையத்்த பெயவதில் தவ்றதுமில்்ல. எனினும் ம்க்கள் 
தவறா்க எண்ணுவார்கப்ளன அச்ெம் ப்காண்ைால் அத்ன விடுவது தனது 
மானத்தில் ்ாது்காப்ப்டுப்்தா்க அ்மயுமானால் அவவாறு விடுவது 
சிறநததாகும்.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் தனது ம்னவி ஸபியயா (ரலி) அவர்களுைன நினறு 
ப்காண்டிருப்்்த அவதானித்த நே்ரிைம் அவர ெந்தகி்க்க முன “இவர 
(்வறு யாருமில்்ல) ஸபியயா பினது ஹு்யய தான”(1) எனறார்கள்.

அனஸ (ரலி) அவர்கள் ஜும்ஆவிற்்கா்க பவளிப்்ட்டு பெனற ்்ாது 
ம்க்கள் பதாழுது முடிநது வீடு திரும்பிய்தப் ் ாரத்து பவட்்கப்்ட்ைார்கள். 
பிறர ்காைாத ஓரிைத்தில் நு்ழநதார்கள். ்மலும் “ம்க்களிைம் 
பவட்்கப்்ைாதவன அல்லாஹ்விைமும் பவட்்கப்்ைமாட்ைான” 
எனறார்கள்.(2)

“அனு்மதிககப்ேடோ்த ஒரு ோதுகாப்பு அைணிறகருகில் ்த்து 
கால்நலடேகலை ்்மயத்துக தகாணடிருகலகயில் அலவ ்தடுககப்ேடடே 
அப்ேகுதிககுள் த்சன்று ்்மயந்து விடேக கூடிய அச்்சத்திறகு எந்்நைமும் 
ஆைாகிக தகாணடிருககும் ஓர் ்்மயப்ோைனுககு அவர் ஒப்ோகின்ைார். 
ஒவ்வார் அை்சனுககும் த்சாந்்த்மா் ஒரு ோதுகாப்பு அைண எல்லை 
உணடு. அல்ைாஹ்வின் ோதுகாப்பு அைண (எல்லை), அவன் (அனு்மதிககா்த) 
(ஹைா்மா்) காரியஙகைாகும்”.

1.அறிவிப்்வர : அன்ன ஸபியயா பினது ஹு்யய (ரலி), ஆதாரம் : பு்காரி (2035), முஸலிம் (2175).

2.அறிவிப்்வர : முத்தரிப் பின உத்்ா (ரஹ்), ஆதாரம் : த்ரானியின அல்முுஃஜமுல் அவஸத் (7159). இதில் 
தன்ககு அறிமு்கமில்லாத நே்ர்கள் இருப்்தா்க இமாம் அல்்ஹஸமீ (ரஹ்) தனது மஜ்மஉஸ ஸவாஇத் எனும் 
நூலில் (8/17) கூறியுள்்ளார்கள்.
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இது ெந்த்கத்திற்கிைமானவற்்ற பெய்வனு்ககு நேபியவர்கள் கூறிய 
ஓர உதாரைமாகும். அவன ஹராத்தி்ல விழ பநேருஙகி விட்ைான 
எனறார்கள். ஹராமானவற்்ற, பிற்ர பநேருங்கவிைாமல் ்்ாைப்்டும் 
மனனர்களின ்ாது்காப்பு அரண்்களு்ககு நேபியவர்கள் ஒப்பிட்டுள்்ளார்கள். 
அல்லாஹ் இத்த்ை்க்்ளப் ்ாது்காத்து அதனருகில் பநேருங்க 
்வண்ைாபமன தனது அடியார்க்்ளத் தடுத்துள்்ளான. அதனருகில் 
்மயச்ெலில் ஈடு்டும் பிராணி்கள் தான அரணிற்குள்ளும் பெனறு 
்மயச்ெலில் ஈடு்ை அதி்க வாயப்புள்்ளது. அ்த்்ானறு தான 
ஹலாலான்தத் தாண்டி ெந்த்கத்திற்கிைமானவற்றில் நு்ழநதவர மி்க 
நேனறா்க்வ பநேருஙகி விட்ைவர ்்ாலாகும். ்கலப்்ற்ற ஹராத்தில் 
விழுவதற்கு மி்கப் ப்ாருத்தமானவன இவ்னயனறி யா்ரா! 
எப்ப்ாழுதும் தடு்க்கப்்ட்ை்வ்க்்ள விட்டுத் தூரமாகி தன்ககும் 
அதற்கும் மத்தியில் ஒரு தடுப்்் ்வத்து்க ப்காள்வது மனிதனு்ககு 
அவசியமாகும்.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதா்க அப்துல்லா பின யஸீத் (ரலி) வாயிலா்க 
பினவரும் பெயதி இைம்ப்ற்றுள்்ளது : ஆட்்ெ்்ன உள்்ளவற்றிலிருநது 
முனபனச்ெரி்க்்கயா்க இருப்்தற்்கா்க ஆட்்ெ்்ன இல்லாதவற்்றயும் 
விடும் வ்ர ஓர அடியான முழு்மயான ்்கதியுள்்ளவனாகி விை 
முடியாது.(1)

ஹராத்திற்கு அஞ்சி ஹலாலானவற்றில் அதி்கமான்த விடும் வ்ர 
்ய்்கதி உள்்ளவர்களிைம் இ்றயச்ெம் இருநது ப்காண்்ை இரு்ககும் என 
ஹஸன அல்்ஸரீ (ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள்.

தன்ககும் ஹராமானவற்று்ககும் இ்ையில் ஹலாலானவற்றின மூலம் 
தடுப்புப்ான்ற ஏற்்டுத்தி ்ாவம், மற்றும் அதில் ெந்த்கமான்த 
விட்டு விடும் வ்ர ஓர அடியான ஈமானின யதாரத்தத்்த 
அ்ையமாட்ைான என ஸுப்யான பின உ்யனா (ரஹ்) கூறுகினறார.

1.அறிவிப்்வர : அதியயா அஸஸுஃதீ (ரலி) அவர்கள், ஆதாரம் : திரமிதீ (2451), இப்னுமாஜா (4215). இதன 
அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெ ்லவீனமானதாகும். (இநநூ்ல சுரு்ககியவர கூறுகினறார :) நோன கூறுகின்றன : 
இநநேபிபமாழியின அறிவிப்்ா்ள்ர நூலாசிரியர குறிப்பிடும் ்்ாது அதியயா அஸஸுஃதீ (ரலி) எனற 
ஸஹாபி்ய்க கூறாமல் இ்ையில் வரும் அப்துல்லாஹ் பின யஸீத் என்வரு்ைய ப்ய்ர்க கூறியிருப்்து 
அவரின ்காரைமா்கத் தான இநநேபிபமாழி ்லவீனம்ைகினறது என்்த சுட்டி்க்காட்டுவதற்்கா்க 
இரு்க்கலாம். இமாம் அஹ்மத் இவ்ரப் ்ற்றி : “இவரது பெயதி்கள் இட்டு்க்கட்ைப்்ட்ை்வ” எனறும், 
இமாம் ஜவஸஜானி “இவரது பெயதி முரண்்ாைான மி்க ்லவீனமானதாகும்” எனறும் கூறியுள்்ளனர. (இமாம் 
தஹபியின மீஸானுல் இுஃதிதால் 2/526), ் மலும் ஆறு ஹதீஸ நூட்்களிலும் ் வறு எஙகும் இநத நேபிபமாழி்யத் 
தவிர இநநே்ரு்ைய ்வறு பெயதி்கள் ஏதும் இைம் ப்றவில்்ல என்து மற்றுபமாரு விையமாகும். (இமாம் 
மிஸஸியின தஹ்தீபுல் ்கமால் 16/319) 
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“உடேலில் ஒரு ்சல்தப் ேகுதி உணடு. அது சீைாகி விடு்மா்ால் உடேல் 
முழுவதும் சீைாகி விடுகின்ைது. அது தகடடு விடு்மாயின் உடேல் முழுவதும் 
தகடடு விடுகின்ைது. அந்்த ்சல்தப் ேகுதி இ்தய்மாகும்”

ஓர அடியானின அ்னத்து உறுப்பு்க்களினதும் அ்ெவு்கள் சீராகுவதும், 
ஹராமானனவற்்றத் தவிரநது ப்காள்வதும், 
ெந்த்கத்திற்கிைமானவற்்றப் ்யநது ப்காள்வதும் அவனது இதய 
அ்ெவு சீராவதன மூல்ம ொத்தியப்்டுகினறது.

அல்லாஹ்வின ்நேெம், அவன ்நேசிப்்வற்றின மீதான ்நேெம், 
அல்லாஹ்வின அச்ெம், அவன பவறுப்்வற்றில் விழுவது ்ற்றிய அச்ெம் 
்்ானறவற்்றத் தவிர ்வறு விையங்க்்ள விட்டும் ஓர அடியானின 
உள்்ளம் தூய்மயானதா்க இருநதால் ெ்கல உறுப்பு்க்களின அ்ெவு்களும் 
சீராகி விடும். அதன மூலம் தடு்க்கப்்ட்ை்வ, ெந்த்கத்திற்கிைமான்வ 
்்ானறவற்றில் வீழ்நதிைாமல் தவிரநது ப்காள்ளும் ்்ககுவம் 
உருவாகினறது.

ம்னா இச்்ெ குடிப்காண்டு, அல்லாஹ் பவறுத்தாலும் அது விரும்பும் 
விையங்க்்ள ்வண்டி நிற்கும் தீய உள்்ளமா்க இருநதால் அவரது ஏ்னய 
உறுப்பு்க்கள் அ்னத்தினதும் பெயற்்ாடு்கள் ப்கட்டுவிடும். ம்னா 
இச்்ெயின ்டி அ்னத்துப் ்ாவங்கள், ஐயங்களின ்்க்கமும் 
பவளிப்்ட்டுச் பெல்லும்.

தூய உள்்ளம் மாத்திரம் தான அல்லாஹ்விைத்தில் ்யனளி்ககும். 
“அல்லாஹ்விைம் தூய உள்்ளத்துைன வரு்வ்ரத் தவிர அநநோளில் 
பெல்வ்மா பிள்்்ள்க்்ளா ்யனதராது” (அஷஷுஅரா : 88,89). என்வ 
தூய உள்்ளம் என்து : தீய்வ, பவறு்க்கத்த்க்க்வ்க்்ள விட்டும் 
்ரிசுத்தம்ைநத உள்்ளமாகும். அதில் ் நேெம், அவன ் நேசிப்்வரின மீதான 
்நேெம், அல்லாஹ்வின ் யம், அவ்ன விட்டும் தூரப்்டுத்து்்வ ் ற்றிய 
்யம் ்்ானறன மாத்திர்ம குடியிரு்ககும்.

அல்லாஹ்்வப் ்ற்றிய அறிவு, அவனது ம்கத்துவம், ்நேெம், ்யம், 
மரியா்த, எதிர்ாரப்பு, அவன மீது ப்ாறுப்புச் ொட்டுதல் ஆகியன 
உள்்ளங்களில் குடி ப்காள்்ளாமல் அ்வ சீரா்க மாட்ைாது. இ்வதான 
ஓரி்ற்க ப்காள்்்கயின (பதௌஹீத்) யதாரத்தமாகும். இதுதான ال إله إال الله 
வு்ைய வி்ள்க்கமுமாகும். உள்்ளங்கள் வைங்க்ககூடிய, அறிய்ககூடிய, 
்நேசி்க்க்ககூடிய, அஞ்ெ்ககூடிய இ்றவன இ்ை, து்ையற்ற அநத 
ஒ்ரபயாரு இ்றவனான அல்லாஹ்வா்க இரு்க்காமல் அ்வ சீரா்க 
மாட்ைாது.



“ 
ஜ

ாமி
உ

ல்
 உ

லூ
மி

 வ
ல்

ஹி
க

ம்
 ”

w
w
w

55

்கட்டுப்்டுதலா? அல்லது மாறு பெயதலா? என்்த ஆராயாமல் ஒரு 
விையத்்த நோன எனது ்கண்்க்ளால் ்ாரத்ததும் இல்்ல, நோவால் 
பமாழிநததுமில்்ல, ்்கயால் பிடித்ததுமில்்ல, ்காலால் 
முன்னா்ககியதும் இல்்ல. அது அல்லாஹ்வு்ககு்க ்கட்டுப்்டுதலா்க 
இருநதால் முன்னா்ககிச் பெல்்வன. மாறு பெயவதா்க இருநதால் 
பினவாஙகி விடு்வன என இமாம் ஹஸனுல் ்ஸரீ கூறியுள்்ளார்கள்.

இது்்ானறவர்களு்ைய உள்்ளங்கள் சீர்ைநது, அல்லாஹ்வு்க்கா்க 
முழு்மயா்க மாறிவிட்ைதும் அவர்க்ளது ஏ்னய உறுப்பு்களும் சீர்ைநது 
அல்லாஹ்வு்க்கா்கவும் அவனது ப்ாருத்தம் உள்்ள விையத்திற்்கா்கவும் 
மாத்திரம் தான பெயற்்டும்.
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ஹதீஸ் – 07

்மார்ககம் என்ேது நைவு நாடு்தல்

َعْن َتِميٍم الدَّارِيِّ َرِضَي الله َعْنَه َأنَّ النَِّبيَّ 9 ، َقاَل : 

ِة  َِئمَّ ِ
"الدِّيُن النَِّصيَحُة" ثلًثا ُقْلَنا : ِلَمْن َيا َرُسْوَل اللِه؟ َقاَل : ِللِه َوِلِكَتاِبِه َوِلَرُسوِلِه َوأل

ِتِهْم" َرَواُه ُمْسِلم اْلُمْسِلِميَن َوَعامَّ

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ்மார்ககம் என்ேது நைவு நாடு்தைாகும். 
யாருககு? எ் நாம் வி்விய ்ோது நபி (ஸல்) அவர்கள் த்சான்்ார்கள் : 
அல்ைாஹ், அவ்து ்வ்தம், அவ்து தூ்தர், முஸ்லிம்களின் ்தலைவர் 
இன்னும் முஸ்லிம் தோது்மககள் ஆகி்யாருககு நைவு நாடு்தைாகும்.  

அறிவிப்்வர : அபூ ரு்்கயா தமீம் இப்னு அவஸ அத்தாரீ (ரலி), 
ஆதாரம்: முஸலிம் (55).

விரிவுலை :

இநத நேபிபமாழி்ககு மு்ககியத்துவம் ஒனறு உள்்ளபதன இமாம் அபூ 
நுஐம் (ரஹ்) கூறினார்கள்.

இது மார்க்கத்தின நோனகில் ஒரு ்குதிபயன இமாம் முஹம்மது பின 
அஸலம் அத்தூஸீ (ரஹ்)(1) கூறினார்கள்.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : முஸலிம்்களின விையத்தில் ்கவனம் 
பெலுத்தாதவர்கள் அவர்க்்ளச் ொரநதவர்க்ளல்லர. ்கா்லயிலும் 
மா்லயிலும் அல்லாஹ்வு்ககும், அவனது தூதர, ்வதம், த்லவர, 
ப்ாதுவான முஸலிம்்களு்ககு நேலவு நோைதவர்கள் அவர்க்்ளச் 
ொரநதவர்கள் அல்லர.(2)

1. இவர ்ஷகுல் இஸலாம் இமாம் முஹம்மத் பின அஸலம் அத்தூஸி (ரஹ்) அஹ்லுஸ ஸுனனா்வச் ்ெரநத 
பிர்லமான இமாமாவார. ்ல ்ொத்ன்க்்ள்க ்கைநதவர. உல்க ்மா்கமினறி, வை்க்கத்தில் அதி்க 
ஈடு்ாடுள்்ளவர. இவர்க்ளது மாைவர இமாம் இப்னு கு்ஸமா இவர்களு்ககு “இச்ெமூ்கத்தின இரட்ெ்க்னச் 
ொரநதவர” என சிறப்புப் ப்யர சூட்டியுள்்ளார. அத்துைன இமாம் அஹ்மத் ்்ானறவர்களுைன ஒப்பிை்க 
கூடியவரா்கவும் இருநதார்கள். அவர்கள் மரணித்து ஒரு வருைத்தின பின இவர்கள் ஈரானிலுள்்ள ்நேஸாபூர 
எனும் ஊரில் ஹிஜ்ரி 242ல் மரணித்தார்கள்.

2.அறிவிப்்வர : ஹு்த்ா பின யமான (ரலி), ஆதாரம் : இமாம் த்ரானியின அல்முுஃஜமுல் அவஸத் (7469), 
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இமாம் ்கத்தாபீ (ரஹ்) கூறுகினறார : (இநநேபிபமாழியில் உள்்ள) “َنِصيحة” 
எனற வாரத்்த ஒரு வெனத்தின அரத்தத்்த்ய ்்றொற்றுகினறது. 
பிறரு்ககு நேலவு நோடுவ்த்ய நேஸீஹத் எனப்்டுகினறது. பமாழியியல் 
ரீதியில் “ُنْصح“ எனற ்தத்திற்கு தூய்மப்்டுத்தி பிரித்பதடுத்தல் எனறு 
ப்ாரு்ளாகும். ்தன வ்தயிலிருநது தூய்மயான ்த்னப் 
பிரித்பதடுப்்தற்கும் இச்பொல்்ல ்யன்டுத்தப்்டுகினறது.

இமாம் அபூ அம்ரு இப்னு ஸலாஹ் (ரஹ்) கூறுகினறார்கள் : நோட்ைம், 
பெயல் அ்னத்திலும் நேல்ல வழி்க்்ளத் பதரிவு பெயது நேலவு நோடு்வர 
உ்்காரம் புரிவ்த ஒருஙகி்ை்ககும் பொல்்ல “நேஸீஹத்” ஆகும்.

அல்ைாஹ்வுககு நைவு நாடு்தல் என்ேது பின்வருவ்வறலை 
உள்ைடேககின்ைது : அவ்ன ஒரு்மப்்டுத்தல், ்ரிபூரைமான 
ம்கத்துவமான ்ண்பு்க்ளால் அவ்ன வரணித்தல், அவற்று்ககு முரைான 
கு்ற்ாடுள்்ள ்ண்பு்க்்ள விட்டும் அவ்னத் தூய்மப்்டுத்தல், 
அவனு்ககு மாறு பெயவ்தத் தவிரத்து, அவனு்ககு ்கட்டுப்்டுதல், 
இஹ்லாஸுைன அவ்ன ்நேசித்தல், அவனு்க்கா்கப் பிற்ர ்நேசித்து, 
அவனு்க்கா்க்வ பவறுத்தல், அவ்ன நிரா்கரித்தவ்ன எதிரத்துப் 
்்ாராடுதல், இனனும் அது்்ானற விையங்க்்ள ்மற்ப்காள்வதுைன, 
அவற்றின்ால் ம்க்க்்ள அ்ழத்தல், தூண்டுதல் ்்ானறனவாகும்.

்வ்தத்திறகு நைவு நாடு்தல் : அத்ன ஏற்றல், ்கண்ணியப்்டுத்தல், 
தூய்மப்்டுத்தல், உரிய மு்றயில் ஓதுதல், அதன ஏவல், வில்க்கல்்க்்ளத் 
தாண்ைாதிருத்தல், அதன ்க்ல்கள், உதாரைங்க்்ள்க ்கற்று, வெனங்க்்ள 
ஆராயநது, ம்க்க்்ள அதன்ால் அ்ழத்தல், தூண்டுதல் ்்ானறன இதில் 
அைஙகும்.

இலைத்தூ்தருககு நைவு நாடு்தல் : இதுவும் முனன்தப் ்்ானறுதான. 
அவர்க்்ளயும், அவர்கள் ப்காண்டு வநத மார்க்கத்்தயும் நேம்புதல், 
அவ்ர ்கண்ணியப்்டுத்தி மதித்தல், ்கட்டுப்்டுதல், அவர்க்ளது 
ஸுனனா்வ உயிரப்பித்தல், அது பதாைர்ான ்க்ல்களில் ்கவனம் 
பெலுத்தி, அவற்்ற ்ரத்துதல், அவர்க்்ளயும் ஸுனனா்வயும் 
எதிரப்்்ா்ர நோமும் எதிரத்தல், ்நேசிப்்்ா்ர நோமும் ்நேசித்தல், 
அனனாரது ்ண்பு்க்்ளயும் ஒழு்க்க விழுமியங்க்்ளயும் நோமும் 
்க்ைபிடித்தல், அனனாரது குடும்்த்தார, ்தாழர்க்்ள ்நேசித்தல் 
்்ானறன இதில் அைஙகும்.

அல்முுஃஜமுஸ ஸகீர (2/20), அஷ்ஷ்க அல்்ானீ தனது ஸில்ஸிலா அழ்ழஈ்ாவில் (312) இத்ன ்லவீனப் 
்டுத்தியுள்்ளார்கள்.
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முஸ்லிம் ்தலைவர்களுககு நைவு நாடு்தல் : ெத்தியத்்த நி்லநோட்ை 
உதவுதல், அதில் அவர்களு்ககு்க ்கட்டுப்்ைல், அ்த அவர்களு்ககு 
நி்னவூட்ைல், மீறும் ்ட்ெத்தில் நேளினமா்கவும், பமன்மயா்கவும் 
எடுத்துச் பொல்லல், அவர்களு்ககு எதிரா்க கி்ளரநபதழாமலிருத்தல், 
அவர்க்ளது அனுகூலத்திற்்கா்கப் பிராரத்த்ன புரிதல் ்்ானறன இதில் 
உள்்ளைஙகும்.

முஸ்லிம் தோது ்மககளுககு நைவு நாடு்தல் : அவர்களு்ககு நேல்லவற்றின 
்ால் வழி்காட்டுதல், அவர்க்ளது ஈருல்க விையங்க்்ளப் ்்ாதித்தல், 
கு்ற்க்்ள ம்றத்தல், ்த்வ்க்்ள நிவரத்தி பெயதல், எதிரி்ககு எதிரா்க 
அவர்களு்ககு உதவுதல், ்ாது்காத்தல், அவர்களு்ககு ்மாெடி பெயதல் 
ப்ாறா்ம ப்காள்ளுதல் ்்ானறவற்்றத் தவிரத்தல், தன்ககு 
விரும்புவ்த அவர்களு்ககும் விரும்புதல், தான பவறுப்்்த 
அவர்களு்ககும் பவறுத்தல் ்்ானறன இதில் அைஙகும். இவற்்றத் தான 
நூலாசிரியர கூறியுள்்ளார்கள்.

முஸலிம்்களு்ககு ஏற்்டும் ்நோவி்ன்க்்ளத் தடுத்தல், வறியவர்க்்ள 
முற்்டுத்துதல், அறிவீனர்களு்ககு அறிவூட்டுதல், பொல், பெயல் ரீதியா்க 
பநேறி பிறழ்நது பெல்்வர்க்்ள ெத்தியத்தின்ால் மீ்ள அ்ழ்ககும் ்்ாது 
பமன்ம்ய்க ்க்ைபிடித்தல், நேல்வ ஏவி, தீ்ம்யத் தடு்ககும் ்்ாது 
தன்ககு உலகில் சில ப்கடுதி்கள் நேைநதாலும் ப்ாருட்்டுத்தாமல் 
அவர்களு்ைய குற்றச் பெயல்்க்்ள அ்கற்றுவதற்்கா்க நேளினமா்க நேைநது 
ப்காள்்ளல் ் ்ானறனவும் முஸலிம்்களு்ககு நேலவு நோடுவதில் உள்்ளதாகும். 
ஸலபு்களில் ஒருவர கூறுகினறார : எனனு்ைய ெ்த்கள் ்கத்தரி்க்்காலால் 
பவட்ைப்்ட்ைாயினும் ்்ைப்பினங்கள் அல்லாஹ்விற்கு 
்கட்டுப்்டுவ்த நோன விரும்புகின்றன.

உமர பின அப்துல் அஸீஸ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுவார்கள் : உங்கள் 
விையத்தில் நோன அல்லாஹ்வின ்வதத்தின அடிப்்்ையில் 
பெயற்்ட்டிரு்க்க ் வண்டுபமனவும் நீங்களும் அத்ன ் வத்து பெயற்்ை 
்வண்டுபமனவும் நோன ஆவல் ப்காள்கி்றன. உங்கள் விையத்தில் நோன 
ஸுனனா்வ அமுல்்டுத்தும் ்்ாபதல்லாம் எனது ஓர உறுப்பு 
விழுவ்தப் ்்ானறுள்்ளது. இறுதியா்க எனது உயிரும் ்்ாயவிடும்.

எம்மிைம் ஆ்லாெ்ன ்்கட்டு வரு்வர்களு்ககு ெரியான ஆ்லாெ்ன 
வழஙகுவது தான நேலவு நோடுவதில் ம்கத்தானதாகும். நேபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள் : உங்களிைம் ஒருவர தனது ெ்்காதர்னப் ்ற்றி ஆ்லாெ்ன 
்்கட்ைால் அவரு்ககு ஆ்லாெ்ன வழஙகுங்கள்.(1)

1.அறிவிப்்வர : ஹகீம் பின அபீ யஸீத் தனது ்ாட்ை்னத் பதாட்டும், ஆதாரம் : அஹ்மத் (15455). 
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பு்ழல் பின இயாழ் (ரஹ்) கூறுகினறார்கள் : அதி்கமா்கத் பதாழுது 
்நோனபு ்நோற்்வர எங்களிைத்தில் ப்ரிய இைத்்த அ்ைநது 
ப்காள்்ளமாட்ைார. மாறா்க தாரா்ள மனதுைன, தூய உள்்ளத்துைன 
ெமூ்கத்திற்கு நேலவு நோடு்வா்ர ப்ரிய இைத்்த அ்ைநது 
ப்காள்கினறனர.

எநத அமல் சிறநதது என அப்துல்லாஹ் இப்னுல் மு்ார்க (ரஹ்) 
அவர்களிைம் ்்கட்்கப்்ட்ை ்்ாது “அல்லாஹ்வு்ககு நேலவு நோடுதல்” 
எனறார்கள்.

முஃமர பின ராஷித் (ரஹ்) கூறுகினறார : உனது விையத்தில் 
அல்லாஹ்்வ அஞ்சு்வா்ர உன்ககு அதி்க நேலவு நோடு்வர என்க 
கூறப்்ட்டு்க ப்காண்டிருநதது.

ஸலபு்கள் ஒருவரு்ககு உ்்தெம் பெயய விரும்பினால் இர்கசியமா்கத் 
தான பெயவார்கள். ்மலும் தனது ெ்்காதரரு்ககு இர்கசியமா்க உ்்தெம் 
பெயவ்த நேலவு நோடுவதாகும். ம்க்கள் மத்தியில் அவரு்ககு உ்்தெம் 
பெயவது அவ்ர மான்ங்கப் ் டுத்துவதாகும் என ஸலபு்கள் கூறுவார்கள்.

பு்ழல் (ரஹ்) கூறினார்கள் : முுஃமினின கு்ற்கள் ம்ற்க்கப்்ட்டு 
உ்்தசி்க்கப்்டுவான. ்ாவியின கு்ற்கள் மான்ங்கப் ்டுத்தப்்ட்டு 
இழிவா்க்கப்்டுவான.

அப்துல் அஸீஸ பின அபீ ரவவாத் (ரஹ்) அவர கூறுகினறார : 
முன்னார்கள் தனது ெ்்காதரனிைம் ஒரு கு்ற்ய்க ்கண்ைால் மிருதுவா்க 
ஏவுவார்கள். அவர்க்ளது ஏவல், வில்க்கல்்களு்ககு நேன்ம வழங்கப்்டும். 
ஆனால் இப்்்ாதுள்்ள இவர்கள் தனது ்தாழனின மானத்்த்க கீறி்க 
கிழித்து, அவ்ன ்மலும் சினமூட்டி, மான்ங்கப் ்டுத்துகினறனர.

இநநேபிபமாழியில் சில விமரெனங்கள் உள்்ளன. மாற்றீைா்க முஸலிமில் (2162) இைம்ப்றும் அபூஹு்ரரா 
(ரலி) அறிவி்ககும் பினவரும் நேபிபமாழி்ய்க கூறலாம் : ஒரு முஸலிம் அடுத்த முஸலிமு்ககு பெயய ் வண்டிய 
்கை்ம்கள் ஆறு. அதில் “அவன உனனிைம் ஆ்லாெ்ன ்்கட்ைால் ஆ்லாெ்ன வழஙகு” என 
இைம்ப்ற்றுள்்ளது.  
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ஹதீஸ் – 08

ஒரு முஸ்லிமின் கணணியம்

عن ابِن ُعَمَر َرِضي اللُه َتعَاَلى َعْنُهَما أنَّ َرُسوَل اللِه 9 َقاَل : 

ًدا َرُسوُل اللِه ، َوُيِقيُموا  ))ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا َأن اَل إلَه ِإالَّ اللُه ، َوَأنَّ ُمَحمَّ

َلَة ، َوُيؤُتوا الزَّكَاَة ، فإَذا َفَعُلوا َذِلَك، َعَصُموا ِمنِّي ِدَماءَُهم َوَأْمَواَلُهْم ، ِإالَّ ِبَحقِّ  الصَّ

الْسَلِم ، َوِحَسابُهم َعلَى اللِه تعاَلى ((. َرَواُه الُبَخارِيُّ َوُمْسِلٌم

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : அல்ைாஹ் ஒருவல்த் ்தவிை ்வறு 
இலைவன் இல்லை என்றும் முஹம்்மத் (ஸல்) அவர்கள் இலைவனின் தூ்தர் 
என்றும் உறுதி கூறும் வலையிலும், த்தாழுலகலய நிலைநாடடி, ஸகாத்ல்த 
தகாடுககும் வலையிலும் நான் ்மககலை எதிர்த்துப் ்ோைாடும்ேடி 
கடடேலையிடேப் ேடடுள்்ைன். இலவகலை நிலை்வறறுேவர்கள் 
இஸ்ைாத்தின் ்சடடேப்ேடி ்தணடேல்ககுரிய த்சயல்கலைச் த்சயயா்தவலை 
அவர்கள் ்த்மது உயிர், உடேல்மகலை என்னிடேமிருந்து ோதுகாத்துக தகாணடு 
விடடோர்கள். அவர்களுலடேய வி்சாைல்ண அல்ைாஹ்விடே்்ம உள்ைது. 

அறிவிப்்வர : இப்னு உமர (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (52), முஸலிம் 
(1599).

விரிவுலை :

இநத நேபிபமாழி புஹாரி, முஸலிம் இரண்டிலும் இைம்ப்றுகினறது. 
எனினும் இறுதியில் இைம்ப்றும் “இஸலாத்தின உரி்ம்க்்ளத் தவிர” 
எனும் வாெ்கம் புஹாரியில் மாத்திர்ம இைம்ப்ற்றுள்்ளது.

இ்த பெயதி நேபியவர்க்்ளத் பதாட்டும் ்லவிதங்களில் அறிவி்க்கப் 
்ட்டுள்்ளது.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : அல்லாஹ் ஒருவ்னத் தவிர ்வறு 
இ்றவன இல்்ல எனறும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் இ்றவனின 
தூதர எனறும் உறுதி கூறும் வ்ரயில் நோன ம்க்க்்ள எதிரத்துப் 
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்்ாராடும்்டி ்கட்ை்்ளயிைப் ்ட்டுள்்்ளன. இவவிரண்்ையும் உறுதி 
கூறி, எம்்மப் ்்ானறு பதாழுது, எமது கிப்லா்வ்ய முன்னா்ககி, 
நோம் அறுப்்வற்்ற உண்ைால் இஸலாத்தின ெட்ைப்்டி தண்ை்ன்ககுரிய 
பெயல்்க்்ளச் பெயயாதவ்ர, அவர்களு்ைய உயிரும், உை்மயும் 
எம்ககு ஹராமாகி விடுகினறன.(1)

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : அல்லாஹ்்வத் தவிர ்வறு 
இ்றவன இல்்ல எனறு யார (உறுதிபமாழி) கூறி, (ம்க்க்ளால்) வழி்ாடு 
பெயயப்்டும் இதர பதயவங்க்்ள நிரா்கரித்துவிடுகிறா்ரா அவரது 
உ்ை்மயும் உயிரும் ்ாது்காப்புப் ப்ற்றுவிடும். அவரது (அநதரங்கம் 
குறித்த) விொர்ை அல்லாஹ்வின ப்ாறுப்பில் உள்்ளது.(2)

பதாழு்்க, ்நோனபு, ஸ்காத், ஹிஜ்ரத் ்்ானற ்கை்ம்கள் 
விதியா்க்கப்்ை முனன்ர இநத ெட்ைபமன இமாம் ஸுப்யான பின 
உ்யனா (ரஹ்) கூறியதா்க அறிவி்க்கப்்ட்டுள்்ளது. இது மி்கவும் 
்லவீனமான ்கருத்து என்துைன இது ஸுப்யான (ரஹ்) அவர்க்ளது 
கூற்றுத்தானா? என்திலும் ஆட்்ெ்்ன உள்்ளது. ஏபனனில் இநத 
நேபிபமாழி்ய அறிவித்தவர்களில் ப்ரும்்ாலா்னார மதீனாவில் 
இஸலாத்தில் இ்ைநதவர்கள். அதிலும் சிலர தாமதமா்க இஸலாத்தில் 
இ்ைநதவர்கள் என்தும் குறிப்பிைத்த்க்கது.

“்த்மது உயிர் உடேல்மகலை என்னிடேமிருந்து ோதுகாத்துக தகாணடு 
விடடோர்கள்”

்மற்்கண்ை இவவாரத்்த்ய நேபியவர்கள் கூறும் ்்ாது இஸலாத்்த 
ஏற்்காதவர்களுைன ்்ாரிடுமாறும். அவர்க்்ள்க ப்கால்லுமாறும் 
்ணி்க்கப்்ட்டிருநதார்கள் என்ற பதளிவாகினறது. இதுபவல்லாம் 
நேபியவர்கள் மதீனாவிற்கு ஹிஜ்ரத் பெனறதன பினனா்ல்ய கூறப்்ட்ைன. 
நேபியவர்கள் இஸலாத்திற்கு வர விரும்பும் அ்னவரிைமும் இரு 
ஷஹாதா்க்க்்ள மாத்திரம் ஏற்று்க ப்காண்டு விட்டு, அவர்க்்ள 
முஸலிமா்க அஙகீ்கரித்து, உயிர உை்ம்களு்ககு உத்தரவாதம் 
அளிப்்ார்கள் என்து மறு்க்க முடியாத உண்்மயாகும். الله إال  إله   எனற ال 
்கலிமா்வ பமாழிநத ஒருவ்ர வா்ளால் பவட்டி்க ப்கானற உஸாமா 
(ரலி) அவர்க்்ள நேபி (ஸல்) அவர்கள் ்கடு்மயா்க்க ்கண்டித்தார்கள்.(3)

1.அறிவிப்்வர : அனஸ (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (392).

2.அறிவிப்்வர : அபூ மாலி்க அல்அஷஜஈ (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (23).

3. அறிவிப்்வர : உஸாமா (ரலி), ஆதாரம் புஹாரி (4269), முஸலிம் (96). 
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இமாம் முஹம்மது பின நேஸர அல்மரவஸீ (ரஹ்) அனஸ (ரலி) வாயிலா்க 
மி்கவும் ்லவீனமான அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெ்ய்க ப்காண்டு பினவரும் 
பெயதி்ய அறிவி்ககினறார்கள் : “நேபியவர்கள் இஸலாத்்த 
ஏற்றவர்களிைமிருநது பதாழு்்க, ஸ்காத்்த தவிர ்வபறத்னயும் 
எதிர்ார்க்க வில்்ல”. இச்பெயதி ஆதாரபூரவமற்றதாகும். ஒரு 
வாதத்திற்்கா்க அது ஆதாரபூரவமானபதன ்வத்து்க ப்காண்ைாலும் 
நேபியவர்கள் இஸலாத்தில் பதாழு்்க, ஸ்காத்்த விடுவதற்கு யாரு்ககும் 
அஙகீ்காரமளி்க்கவில்்ல என்்த இதன ்கருத்தாகும்.

்மற்்கண்ைவற்றின மூலம் இது பதாைர்ான பெயதி்களு்ககு மத்தியில் 
இை்க்கப்்ாைான ஒரு முடிவு பதளிவாகினறது. ஒருவன இரு 
ஷஹாதா்க்க்்ளயும் பமாழிநதவுைன அவன முஸலிமா்க மாறி உயிர, 
உை்ம்களு்ககு உத்தரவாதம் கி்ை்ககினறது. அவன பதாழு்்க்ய 
நி்லநோட்டி, ஸ்காத்்தயும் ப்காடுத்து இஸலாமிய ெட்ை திட்ைங்க்்ள 
அமுல்்டுத்தினால் முஸலிம்்களு்ைய அ்னத்து ெட்ைங்களும் 
ெலு்்க்களும் அவன விையத்தில் அமுலாகும். இதில் ஏதாவபதான்ற 
அமுல்்டுத்த மறுத்து, அவர்கள் கூட்ைமா்க இருநதால் அவர்களு்ககு 
எதிரா்கப் ்்ார பதாடு்க்கப்்டும். இவவாறு கூட்ைமா்க பதாழு்்க, 
ஸ்காத்்த விட்டும் பினவாஙகு்வாரு்ககு எதிரா்க ்்ாரிடுவதற்கு 
பினவரும் இ்றவெனங்கள் ஆதாரமா்க அ்மகினறன.

“ஆனால் அவர்கள் (இ்ை்வப்பிலிருநது) மீண்டு, பதாழு்்க்்ள 
நி்லநோட்டி, ஸ்காத்்தயும் ப்காடுத்து வநதால் அவர்க்ளது வழியில் 
விட்டு விடுங்கள்” (பதௌ்ா : 05).

“அவர்கள் (இ்ை்வப்பிலிருநது) மீண்டு, பதாழு்்க்்ள 
நி்லநோட்டி, ஸ்காத்்தயும் ப்காடுத்து வநதால், அவர்கள் இம்மார்க்கத்தில் 
உங்களு்ககுச் ெ்்காதரர்க்ளாவர” (பதௌ்ா : 11).

நேபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு கூட்ைத்திற்கு எதிரா்க தா்ககுதல் நேைத்த 
எத்தனித்தால் அதி்கா்ல வ்ர ்காத்திருப்்ார்கள். அதான ஒலி ்்கட்ைால் 
விட்டுவிடுவார்கள். இல்லாவிடில் தா்ககுவார்கள்.(1)

“அவர்களுலடேய வி்சாைல்ண அல்ைாஹ்விடே்்ம உள்ைது”.

அதாவது பதாழு்்க்ய நி்லநோட்டுவதுைன ் ெரத்து இரு ஷஹாதா்க்களும் 
மரை தண்ை்ன்ககுரிய குற்றத்்த பெயயாமலிரு்ககும் வ்ர ஒரு மனிதனின 
உயிர, உை்ம்க்்ளப் ்ாது்கா்ககும். மறு்மயில் அவனு்ககுரிய விொர்ை 
அல்லாஹ்விை்ம உள்்ளது. அவன உண்்மயா்ளனா்க இருநதால் அவ்ன 

1.அறிவிப்்வர : அனஸ (ரலி), ஆதாரம் : பு்காரி (610), முஸலிம் (382).  
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அல்லாஹ் சுவனத்தில் நு்ழவிப்்ான. அவன ப்ாயயனா்க இருநதால் நேரகின 
அடித்த்ளத்தில் இரு்ககும் நேயவஞ்ெ்கனாவான.

ஒரு “ஸினதீ்க”(1) -நேயவஞ்ெ்கன- இஸலாத்திற்கு மீளுவதா்க 
பவளிப்்்ையா்க்க கூறினால் அவனு்ைய பதௌ்ா ஏற்்கப்்டும் 
என்வர்கள் இநநேபிபமாழி்ய ஆதாரமா்க்க ப்காள்கினறனர. 
அவனிைமிருநது நேயவஞ்ெ்கம் பவளிப்்ட்ை உை்ன அவ்ன்க ப்கா்ல 
பெயய முடியாது என இவர்கள் ்கருதுகினறனர. நேபி (ஸல்) அவர்கள் சிலர 
நேயவஞ்ெ்கர்கள் எனறு பதரிநதும் பவளிப்்்ையா்க முஸலிம்்களின 
ெட்ைங்க்்ள்ய அவர்களு்ககும் அமுல்்டுத்தினார்கள். இ்க்கருத்்த்ய 
இமாம்்க்ளான ஷாபிஈ, அஹ்மத் -ஓர அறிவிப்பில்- ்்ான்றார 
ஆதரி்ககினறனர. இதுதான அதி்கமா்னாரின ்கருத்பதன இமாம் ்கத்தாபீ 
கூறியுள்்ளார.(2)

1.ஸினதீ்க என்து ்ாரசீ்க பமாழிச் பொல்லாகும். பிர்காெம் நேலவு்க்்ளயும், இருள் ப்கடுதி்க்்ளயும் 
்்ைப்்தா்க எனனும் ்ைஸன, மானீ, மஸத்க ்்ான்றா்ரப் பின்ற்றி்யா்ர ஸினதீகு்கள் 
எனப்்டுகினறனர. இஸலாம் வருவதற்கு முனனால் ்ாரசீ்கர்க்ளால் இவர்களில் அதி்கமா்னார ப்கா்ல 
பெயயப்்ட்டும், விரட்ைப்்ட்டும் அழி்க்கப்்ட்ைார்கள். பிற்்காலத்தில் நோஸதி்கர்கள், நேயவஞ்ெ்கர்கள், 
மதத்து்ராகி்கள் “ஸினதீ்க” என அ்ழ்க்கப்்ட்ைனர. (அப்துல் அஸீஸ் ்தரீபி).

2.இமாம் மாலி்க, இமாம் அஹ்மத் -மற்பறாரு அறிவிப்பில்- ஸினதீகின பதௌ்ா ஏற்்கப்்ை மாட்ைாது எனும் 
்கருத்திலுள்்ளனர.
(இநநூ்ல சுரு்ககியவர கூறுகினறார) நோன கூறுகின்றன : அதாவது அவனு்ைய பதௌ்ா இவவுலகில் 
ஏற்்கப்்ைமாட்ைாது. அவ்ன்க ப்கால்வது அவசியமாகும். மறு்மயில் அல்லாஹ் தனது அடியார்களில் 
பதௌ்ாவில் உண்்மயா்க நேைநது ப்காள்ளும் ்்ாது அவர்களின அ்னத்துப் ்ாவங்க்்ளயும் 
மனனி்ககினறான. “இது அல்லாஹ்விைமிருநதுள்்ள அருளும் ்ா்ககியமுமாகும். அல்லாஹ் நேன்கறிநதவன. 
ஞானமி்க்கவன” (ஹுஜுராத் : 08) ஸினதீகின பதௌ்ா ் ற்றி ் மலும் அறிய இமாம் நேவவியின “ஷரஹ் ஸஹீஹ் 
முஸலிம்” எனும் நூ்லப் (1/207) ்ார்க்கவும்.  
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ஹதீஸ் – 09

இைகுலவ எடுத்து, சிை்மத்ல்த விடு்தல்

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللُه َعْنُه َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل الله 9ِ َيُقوُل: 

ِذيَن  "َما َنَهْيُتُكْم َعْنُه َفاْجَتِنُبوُه، َوَما َأَمْرُتُكْم ِبِه َفْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم، َفِإنَما َأْهَلَك اَلّ

ِمْن َقْبِلُكْم َكْثَرُة َمَساِئِلِهْم َواْخِتَلُفُهْم َعَلى َأْنِبَياِئِهْم. َرَواُه الُبَخارِيُّ َوُمْسِلٌم

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : நோன உங்களு்ககு எ்தத் த்ை 
பெயதிரு்ககின்ற்னா அத்ன முழு்மயா்கத் தவிரநது ப்காள்ளுங்கள். 
நோன உங்களு்ககு எ்த ஏவியுள்்்ள்னா அத்ன முடியுமான்ளவு 
பெயயுங்கள். அ்ளவு்ககு அதி்கமான ்்கள்வி்க்்ள்க ்்கட்ைதும், 
தங்களு்க்கா்க அனுப்்ப்்ட்ை இ்றத்தூதர்க்்ளாடு ஒத்துப் ் ்ா்காதது்ம 
உங்களு்ககு முனனால் இருநதவர்க்்ள அழிவு்ககு ஆட்்டுத்தியது. 

அறிவிப்்வர : அபூஹு்ரரா, அப்துர ரஹ்மான இப்னு ஸ்கரு (ரலி), 
ஆதாரம் : புஹாரி (6777), முஸலிம் (1337).

விரிவுலை :

இநத நேபிபமாழியின ்மற்்கண்ை வாரத்்த முஸலிமில் மாத்திர்ம 
இைம்ப்றுகினறது. இநநேபிபமாழி்க்கான பினனணி்க ்காரைம் இ்த 
ஸஹீஹ் முஸலிமின மற்பறாரு அறிவிப்பில் இைம் ப்ற்றுள்்ளது.

அபூஹு்ரரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது : நேபி (ஸல்) அவர்கள் (ஒரு 
மு்ற) எங்களி்ை்ய உ்ரயாற்றினார்கள். அப்்்ாது, “ம்க்க்்ள! 
அல்லாஹ் உங்கள் மீது ஹஜ்்ஜ விதியா்ககிவிட்ைான. என்வ, ஹஜ் 
பெயயுங்கள்" எனறார்கள். அப்்்ாது ஒரு மனிதர, “ஒவ்வார ஆண்டிலுமா 
(ஹஜ் பெயய ்வண்டும்), அல்லாஹ்வின தூத்ர?" எனறு ்்கட்ைார. 
அதற்கு நேபி (ஸல்) அவர்கள் (்திலளி்க்காமல்) அ்மதியா்க இருநதார்கள். 
அவர மூனறு மு்ற அவவா்ற ்்கட்ை்்ாது, நேபி (ஸல்) அவர்கள், “நோன 
“ஆம்" எனறு பொல்லிவிட்ைால் அது (ஒவ்வார ஆண்டிலும்) 
்கை்மயாகிவிடும். பினனர உங்க்ளால் அ்த நி்ற்வற்ற 
முடியாமலாகிவிடும்" எனறு கூறிவிட்டு, “நோன எ்த (பெயயுங்கள் 
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என்றா, பெயய ்வண்ைாபமன்றா ஒனறும் கூறாமல்) உங்களு(்ைய 
முடிவு)்ககு விட்டுவிட்்ை்னா அ்த(ப் ்ற்றி எதுவும் ்்கட்்காமல்) 
நீங்களும் விட்டு விடுங்கள். உங்களு்ககு முன வாழ்நதவர்கள் 
அழிநதபதல்லாம், அவர்கள் தங்கள் இ்றத்தூதர்களிைம் அதி்கமா்க்க 
்்கள்வி ்்கட்ைதாலும் அவர்களுைன ்கருத்து மாறு்ாடு 
ப்காண்ைதாலும்தான. நோன ஒன்றச் பெயயுமாறு உங்களு்ககு நோன 
்கட்ை்்ளயிட்ைால், அ்த உங்க்ளால் முடிநத அ்ளவிற்குச் பெயயுங்கள். 
ஒன்றச் பெயய ்வண்ைாபமன உங்களு்ககு நோன த்ை விதித்தால் 
அ்த(ச் பெயயாமல்) விட்டுவிடுங்கள்" எனறார்கள்.

“நான் உஙகலை எதில் விட்டே்்ா அதி்ை்ய நின்று தகாள்ளுஙகள். 
அைவுககு அதிக்மா் ்கள்விகலைக ்கடடேதும், ்தஙகளுககாக 
அனுப்ேப்ேடடே இலைத்தூ்தர்க்ைாடு ஒத்துப் ்ோகா்தது்்ம உஙகளுககு 
முன்்ால் இருந்்தவர்கலை அழிவுககு ஆடேடுத்தியது”.

்மற்்கண்ை வாெ்கம் அதி்க ்்கள்வி்கள் ்்கட்்்த ்கண்டி்ககினறது. 
தனது ஏவல்்க்்ள எடுத்தும், வில்க்கல்்க்்ளத் தவிரநதும் ப்காள்வதால் 
அதி்க ்்கள்வி்கள் ்்கட்கும் ்த்வ ஏற்்ைாது என நேபியவர்கள் சுட்டி்க 
்காட்டியுள்்ளார்கள். “நோன உங்களு்ககு ஒன்றத் தடுத்தால் முழுதா்க 
தவிரநது ப்காள்ளுங்கள். ஒன்ற ஏவினால் முடியுமான அ்ளவு எடுத்து 
நேைவுங்கள்” எனறார்கள்.

வஹீ்யத் ்தடி, அ்த வி்ளங்க முயற்சிப்்தும், த்கவலா்க இருநதால் 
உண்்மப்்டுத்துவதும், பெயல்மு்ற ொரநத விையங்க்ளா்க இருநதால் 
அதில் ஏவல்்க்்ள எடுத்து நேை்க்கவும் வில்க்கல்்க்்ளத் தவிரநது 
ப்காள்்ளவும் முழு முயற்சி பெயவதுதான ஒரு முஸலிம் ்கவனம் பெலுத்த 
்வண்டிய விையமாகும். ்வறு சிநத்ன்களில் ்கவனம் சிதறாமல் 
இருத்தல் ்வண்டும்.

ஏவல், வில்க்கல்்க்்ள பெவிமடு்ககும் ்்ாது அவனது சிநத்ன 
அவவாறு நேைநதால்? இவவாறு நேைநதால்? என நி்கழவும் நி்கழாமல் 
இரு்க்கவும் ொத்தியமுள்்ள விையங்க்்ள்க ்கற்்்ன ்ண்ணுவதும் இநத 
நேபிபமாழியில் இைம் ப்ற்றுள்்ள த்ை்ககுள் அைஙகும். நி்ற்வற்ற 
்வண்டிய ்கை்ம்க்்ள பதாைரவதில் தாமதத்்த ஏற்்டுத்தும்.

இப்னு உமர (ரலி) அவர்களிைம் ஒரு மனிதர ஹஜருல் அஸவ்த 
முத்தமிடுவது ்ற்றி்க ்்கட்ைார. நேபி (ஸல்) அவர்கள் அத்னத் பதாட்டு 
முத்தமிடுவ்த நோன ்கண்டுள்்்ளன எனறார்கள். அம்மனிதர எனனால் 
முடியாமல் ்்ானால்? அல்லது ென பநேரு்க்கடி இருநதால்? என வினவ, 
இது ்்ானற ்்கள்வி்க்்ள (உமது) யமனில் ்வத்துவிட்டு வாரும். நோன 
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நேபி (ஸல்) அவர்கள் அத்னத் பதாட்டு முத்தமிடுவ்த்க ்கண்டுள்்்ளன 
எனறார்கள்.(1)

இப்னு உமர (ரலி) அவர்களின ் நோ்க்கம் எனனபவனில் ஸுனனா்வப் 
பின்ற்றுவதில்தான எமது எண்ைம் இரு்க்க ்வண்டு்ம தவிர 
இயலா்ம, அொத்தியம் ்ற்றி முனன்ர ்கற்்்ன ்ண்ணி சிநதி்க்க 
அவசியமில்்ல என்்த. இவவாறான சிநத்ன எமது உறுதியில் 
த்ளர்வ ஏற்்டுத்திவிடும். மார்க்கம் ்கற்்தும் ்்கள்வி ்்கட்்தும் 
அமுல்்டுத்தும் ்நோ்ககிலா்க இருநதால் தான அது ்்ாற்றப்்டும். 
விவாதத்திற்்கா்கவும், தர்க்கத்திற்்கா்கவும் அல்ல.

இதன ்காரைத்தினால் தான நேபித்்தாழர்களும், தாபிஈன்களும் ஒரு 
நி்கழ்வு நேை்ககு முன அத்னப் ்ற்றி்க ்்கட்்்த பவறு்க்க்க 
கூடியவர்க்ளா்க இருநதார்கள். அவற்று்ககு ்திலும் அளி்க்க மாட்ைார்கள்.

்ஸத் பின ஸாபித் (ரலி) அவர்களிைம் ஒரு விையம் ்ற்றி 
வினவப்்ட்ைால் “அது நி்கழ்நது விட்ைதா?” என ்்கட்்ார்கள். 
இல்்லபயனில் நி்கழும் வ்ர அத்ன விட்டுவிடுங்கள் என்ார்கள்.

மஸரூ்க (ரஹ்) கூறுகினறார்கள் : நோன உ்் பின ்குஃப் (ரலி) 
அவர்களிைம் ஒரு விையத்்தப் ்ற்றி்க ்்கட்்ைன. “அது நி்கழ்நது 
விட்ைதா?” என்க ்்கட்்க, நோன இல்்ல என்றன. அது நி்கழும் வ்ர 
எம்்ம ஓயபவடு்க்க விடுங்கள். அது நி்கழ்நதால் அது ்ற்றி ஆயவு பெயது 
கூறுகின்றாம் எனறார்கள். 

இமாம் ஷுஃபீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகினறார்கள் : அம்மார (ரலி) 
அவர்களிைம் ஒரு மார்க்க ெட்ைம் ்ற்றி ்்கட்்கப்்ட்ைது. “அது நி்கழ்நது 
விட்ைதா?” என வினவ “இல்்ல” எனறார்கள். அது நி்கழும் வ்ர 
எங்க்்ள விட்டு விடுங்கள். நி்கழ்நதால் அது ்ற்றி முயற்சி பெயது 
ஆராயநது கூறுகின்றாம் எனறார்கள்.

இமாம் மாலி்க (ரஹ்) கூறுவ்தத் தான ்்கட்ைதா்க அப்துல்லாஹ் பின 
வஹ்ப் (ரஹ்) கூறுகினறார்கள் : “அறிவில் தர்ககிப்்து உள்்ளத்்த 
வனபநேஞ்ெமா்ககும், தீவிர பவறுப்்்த் ்தாற்றுவி்ககும்”.

்மமூனீ (ரஹ்) கூறுகினறார : இமாம் அஹ்மதிைம் ஒரு விையம் 
்்கட்்கப்்ட்ைால், “அது நி்கழ்நது விட்ைதா? அதன மூலம் நீங்கள் 
்ொதி்க்கப்்ட்டு விட்டீரா?” என்க ்்கட்்ார்கள்.

1.நூல் : புஹாரி (1611), திரமிதி (861). 
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சுரு்க்கமா்க்க கூறின, இநத நேபிபமாழியில் நேபியவர்கள் ஏவிய்த 
எடுத்தும், வில்க்கல்்க்்ளத் தவிரநது ப்காள்வதி்ல்ய ஒருவன 
ஈடு்ட்ைால் அவன ஈருலகிலும் பவற்றி ப்றுவான. அதற்கு மாற்றம் 
பெயது உள்்ளத்தில் ஏற்்டும் ஊெலாட்ைங்களிலும், தான அழ்கா்க்க 
்கருதுவதிலும் ஈடு்ட்ைால் நேபியவர்கள் எச்ெரித்த, அதி்க ்்கள்வி்கள், 
நேபிமார்களுைன முரண்்ாடு, தூதர்களு்ககு ்கட்டுப்்ைா்ம ்்ானற 
்காரைங்களினால் அழிநத ்வத்க்காரர்களின அ்த குழியில் விழுநது 
விடுவான.

“நான் ஒன்லைச் த்சயயு்மாறு உஙகளுககு நான் கடடேலையிடடோல், அல்த 
உஙகைால் முடிந்்த அைவிறகுச் த்சயயுஙகள். ஒன்லைச் த்சயய ் வணடோத்ம் 
உஙகளுககு நான் ்தலடே விதித்்தால் அல்த(ச் த்சயயா்மல்) விடடுவிடுஙகள்”.

வில்க்கல் ஏவ்ல விை்க ்கடு்மயானபதன இநத நேபிபமாழியிலிருநது 
சில அறிஞர்கள் கூறியுள்்ளனர. ஏபனனில் த்ை பெயயும் ்்ாது 
சிறித்ளவாயினும் பெயவதற்கு அனுமதியளி்க்காது முழு்மயா்கத் 
தடுத்துள்்ளார்கள். ஆனால் ஏவ்லப் ப்ாறுத்தவ்ர அத்ன 
முடியுமான்ளவு பெயயுமாறு தான ்ணித்துள்்ளார.(1)

அ்த்்ானறு தான மற்றும் சில அறிஞர்களின பினவரும் கூற்றும் : 
நேல்ல விையங்க்்ள நேல்லவன, தீயவன அ்னவரும் பெயவர. ஆனால் 
்ாவங்க்்ள உண்்மயா்ளர்க்்ளத் தவிர யாரும் விைமாட்ைார்கள்.

அன்ன ஆஇஷா (ரலி) கூறுகினறார்கள் : “விைாமுயற்சியுள்்ள 
நேல்்லா்ர முநத விரும்பு்வர ்ாவங்க்்ள விைட்டும்”.

ஹஸன அல்்ஸரீ (ரஹ்) கூறினார்கள் : அல்லாஹ் தடுத்த்த விடுவ்த 
விை சிறநத எநதபவான்ற்க ப்காண்டும் வை்க்கொலி்கள் அவ்ன 
வைங்கவில்்ல.

நேன்ம பெயவ்த விை ்ாவத்்த விடுவது சிறநதது என்க 
கூறப்்ட்டிருப்்து ஸுனனத்தான அமல்்க்்ளத்தான என்து 
பதளிவாகினறது. இப்னு உமர (ரலி) அவர்களு்ைய பினவரும் வாரத்்த 
இதற்கு ொனறு ்்கரகினறது : ஒரு பவள்ளி்க ்காசின (திரஹம்) ஆறில் ஒரு 
்குதி்ய ஹராத்திலிருநது தடுப்்து அல்லாஹ்வின ்ா்தயில் 
பெலவிைப்்டும் ஒரு இலட்ெம் ்கா்ெ விை சிறநதது.

1.ஏபனனில் ஒன்றச் பெயயாமல் விடுவதுதான அடிப்்்ையாகும். அதற்்கா்க உறுதிபயடு்க்க அவசியமில்்ல. 
என்வ “முடியுமான்ளவு” எனறு அதில் கூற ்வண்டிய அவசியமில்்ல. பெயல்்கள் தான இ்ையி்ல 
உருவா்க்ககூடியது. அதற்குத்தான மன உறுதியும் ்த்வப்்டுகினறது. அ்னவராலும் ஒன்ற பெயயாமல் 
விைமுடியும். ஆனால் அ்னவராலும் ஒன்ற பெயய முடியுபமன்க கூற முடியாது. 
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உமர பின அப்துல் அஸீஸ (ரஹ்) கூறுகினறார : இரவு முழுதும் நினறு 
வைஙகி, ்்கலில் ்நோனபு ்நோற்று, அவற்்ற்க ்கலநது பெயவதல்ல 
இ்றயச்ெம் (த்கவா). மாறா்க அல்லாஹ் ்கை்மயா்ககிய்த பெயவதும், 
அவன தடுத்த்த விடுவது்ம இ்றயச்ெமாகும். அதனுைன ் மலதி்கமா்க 
அமல்்கள் பெயதால் அது இனனும் நேனறா்க இரு்ககும்.

்மற்்கண்ை அறிஞர்களு்ைய ்்ச்சின சுரு்க்கம், ஹராத்்தத் தவிரநது 
ப்காள்வது -அது கு்றவா்க இருநதாலும்- உ்ரியான வை்க்கங்க்்ள 
அதி்கப்்டுத்துவ்த விைச் சிறநததாகும். ஏபனனில் ஹராத்்தத் 
தவிரப்்து ்கை்மயாகும் (்ரழ்). இது ஸுனனத்தாகும்.(1)

1.தடு்க்கப்்ட்ை்வ்களும் வை்க்கங்களும் அதன வலி்ம, ம்கத்துவத்திற்்்கற்் ஒனறு்க ப்கானறு ்ரி்காரமா்க 
அ்மய்ககூடிய்வ. ்கை்மயான வை்க்கங்களின கூலி நி்லத்திருப்்து தடு்க்கப்்ட்ை்வ்களுைன ்ெரத்து 
்கை்மயானவற்்றச் பெயவ்த விை சிறநதது. ஏபனனில் ்கை்மயான்வ்களுை்ன்ய தடு்க்கப்்ட்ை்வ 
வருபமனறிருநதால் உ்ரியான வை்க்கங்களுைன அ்வ வருவ்த அற்வ நிறுத்த முடியாது. 
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ஹதீஸ் – 10

ஹைாைா் ்சம்ோத்தியம் அவசிய்மா்து

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللُه َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه9:

ًبا، َوِإن اللَه َأَمَر اْلُمْؤِمِنيَن ِبَما َأَمَر ِبِه اْلُمْرَسِليَن َفَقاَل َتَعاَلى:  ٌب اَل َيْقَبُل إال َطِيّ "إن اللَه َطِيّ
َباِت َواْعَمُلوا َصاِلًحا"، )المؤمنون: 15( َوَقاَل َتَعاَلى: "َيا َأيَها  "َيا َأيَها الرُسُل ُكُلوا ِمْن الطِيّ
َباِت َما َرَزْقَناُكْم" )البقرة: 371( ُثم َذَكَر الرُجَل ُيِطيُل السَفَر َأْشَعَث  الِذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن َطِيّ
َوَمْلَبُسُه  َحَراٌم،  َوَمْشَرُبُه  َحَراٌم،  َوَمْطَعُمُه  َرب!  َيا  َرِب!  َيا  السَماءِ:  إَلى  َيَدْيِه  َيُمد  َأْغَبَر 

َي ِباْلَحَراِم، َفَأنى ُيْسَتَجاُب َلُه؟." َرَواُه ُمْسِلٌم َحَراٌم، َوُغِذّ

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : அல்லாஹ் தூயவன, அவன 
தூய்மயான்த்ய ஏற்று்க ப்காள்வான. அல்லாஹ் தனது தூதர்களிைம் 
எ்தச் பெயயும்்டி ்ணித்தா்னா, அ்த்ய நேம்பி்க்்கயா்ளர்க்்ளயும் 
பெயயும்்டி ்கட்ை்்ளயிட்டுள்்ளான. “தூதர்க்்ள! தூய்மயானவற்்ற 
நீங்கள் உண்டு, நேல்லறமும் புரியுங்கள்” (முுஃமினூன : 51). “நேம்பி்க்்க 
ப்காண்்ைா்ர! நோம் உங்களு்ககு வழஙகியதில் தூய்மயானவற்்ற்ய 
உண்ணுங்கள்” (அல்்்கரா : 172). எனறும் கூறியுள்்ளான. பினனர நேபி (ஸல்) 
அவர்கள் நீண்ை பிரயாைம் பெயயும், த்லவிரி ்்காலமா்க, 
மாசு்டிநதவரா்க இரு்ககும் ஒரு மனித்ர்க கூறினார்கள். அவர தனது 
்கரங்க்்ள வானத்்த ்நோ்ககி உயரத்தி 'இ்றவ்ன இ்றவ்ன!” என 
்கதறுகிறார. ஆனால் அவரது உைவு ஹராமானதா்க இரு்ககினறது, அவர 
அருநதும் ்ானம் ஹராமானதா்க இரு்ககினறது. அவரது உ்ை 
ஹராமானதா்க இரு்ககினறது. அவரது பமாத்த வாழ்்க்்க்ய ஹராமான 
வழியில் தான இரு்ககினறது. இநத நி்லயில் எவவாறு அவரு்ககு 
்திலளி்க்கப்்டும்? 

அறிவிப்்வர : அபூஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (1015).

இநநேபிபமாழியில் கூறப்்ட்டுள்்ள “طّيب” (தயயிப்) எனும் அரபு 
வாெ்கத்தின ப்ாருள் தூய்மயானது என்தாகும். அதாவது அல்லாஹ் 
அ்னத்து வித கு்ற்ாடு்க்்ள விட்டும் தூய்மயானவன என்தாகும். 

விரிவுலை :
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இது பினவரும் இ்றவெனத்்தப் ்்ானறாகும். “தூய்மயான 
ப்ண்்கள் தூய்மயான ஆண்்களு்ககும், தூய்மயான ஆண்்கள் 
தூய்மயான ப்ண்்களு்ககும் உரியவர்க்ளாவர. அவர்கள் கூறுவ்த 
விட்டும் இவர்கள் நிர்ராதி்க்ளாவர” (அநநூர : 26). அதாவது கீழ்த்தரமான 
அசிங்கமான குைங்கள் பெயல்்க்்ள விட்டும் அவர்கள் 
தூய்மயானவர்கள்.

“தூயல்மயா்ல்த்ய ஏறறுகதகாள்வான்”

அதாவது அல்லாஹ் தரமங்களில் தூய்மயான, ஹலாலானவற்்ற 
மாத்திர்ம ஏற்று்க ப்காள்வான.

்மற்்கண்ை வாரத்்த இ்தவிை ்ரநது்ட்ை ப்ாரு்்ள்க 
ப்காண்ைதா்கவும் கூறப்்டுகினறது. அதாவது அமல்்களில் மு்கஸதுதி, 
தற்ப்ரு்ம, தீய எண்ைங்க்்ள விட்டும் தூய்மயான்த்ய ஏற்று்க 
ப்காள்வான. ப்ாரு்ளாதாரத்தில் தூய்மயான ஹலாலான்த்ய ஏற்று்க 
ப்காள்வான. ஏபனனில் தூய்ம எனும் வாெ்கம் பொல், பெயல் நேம்பி்க்்க 
அ்னத்திற்கும் ்யன்டுத்தப்்டுகினறது. இ்வ ஒவபவானறும் 
தூய்மயானது, அசுத்தமானது என இரு வ்்கப்்டுகினறன.

ஒரு முுஃமினின பெயல்்கள் நேல்லதா்க மாறுவதில் அவனது நேல்ல ஆ்கார 
மு்ற ப்ரும் ்ங்காற்றுகினறது. அதன மூலம்தான அவனது அமல்்கள் 
வ்ளரச்சிய்ைகினறன. ஹலாலான உை்வ உண்ைாமல் எநதபவாரு 
அமலும் ஏற்்கப்்ை்வா வ்ளரச்சிய்ை்வா மாட்ைாது என இநத 
ஹதீஸில் சுட்டி்க்காட்ைப்்ட்டுள்்ளது. ஹராமானவற்்றப் புசிப்்து 
அமல்்க்்ள ்ாலா்ககி ஏற்று்க ப்காள்்ளப்்டுவ்தயும் தடுத்துவிடும். 
இநத அடிப்்்ை்ய ் ்ாதித்து விட்டு தூதர்களு்ககு ஏவிய விையத்்த்ய 
முுஃமின்களு்ககும் ஏவியுள்்ளதா்க நேபியவர்கள் கூறுகினறார்கள்.

“தூதர்க்்ள! தூய்மயானவற்்ற நீங்கள் உண்டு, நேல்லறமும் 
புரியுங்கள்” (முுஃமினூன : 51).

“நேம்பி்க்்க ப்காண்்ைா்ர! நோம் உங்களு்ககு வழஙகியதில் 
தூய்மயானவற்்ற்ய உண்ணுங்கள்” (அல்்்கரா : 172).

இதன அரத்தம் எனனபவனில் இ்றதூதர்கள், அவர்க்ளது ெமூ்கத்தினர 
அ்னவரும் ஹலாலான உை்வ உண்ணும் ்டியும் நேற்்காரியங்கள் 
பெயயவும் ஏவப்்ட்டுள்்ளார்கள். ஆ்காரம் ஹலாலா்க இரு்ககும் ்்ாது 
பெயல்்கள் நேல்லதாகி, ஏற்்கப்்டும். அது ஹராமா்க இருநதால் எவவாறு 
ஏற்்கப்்டும்?
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ஹராமான உைவுைன அமல்்கள் ஏற்்கப்்ைமாட்ைாது என்்தத் 
பதளிவு்டுத்த்வ நேபியவர்கள் துஆ்வ ஓர உதாரைமா்க்க 
கூறியுள்்ளார்கள். துஆ்வ ஏற்்கப்்ைமாட்ைாபதனறால் அமல்்கள் 
எவவாறு ஏற்்கப்்டும் என்்த இதன ்கருத்தாகும்.

வு்ஹப் பின வரத் (ரஹ்) கூறுகினறார : நீ இநத ்ம்கத்தின இைத்தில் 
(உயரநது) நினறிருநதாலும் உனது வயிற்றினுள் பெல்வது ஹராமா? 
ஹலாலா? எனப் ்ார்ககும் வ்ர அது உன்ககு எவவிதப் ்யனுமளி்க்காது.

ஹராமான ப்ாரு்ளால் தரமம் பெயவதும் ஏற்்கப்்ைமாட்ைாது. நேபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : வுழூவினறி பதாழு்்க்யயும், ் மாெடியினால் 
வழங்கப்்டும் தரமத்்தயும் அல்லாஹ் ஒரு்்ாதும் ஏற்்கமாட்ைான.(1)

ஹராமான ் ைத்தில் தரமம் பெயதல் அநோ்தயின ் ைத்தில் வித்வ்ககு 
ஆ்ையணிவிப்்து ்்ானபறன அபுத் தரதாுஃ (ரலி), யஸீத் பின அபீ 
்மஸரா (ரலி) ்்ான்றார கூறியதா்க அறிவி்க்கப்்ட்டுள்்ளது. ஹஸனுல் 
்ஸரீ (ரஹ்) கூறுகினறார்கள் : ஏ்ழ்ககு இர்க்கப்்ட்டு தரமம் ப்காடுப்்வ்ன 
நீ அநியாயம் பெயதவனு்ககு (முதலில்) இர்க்கம் ்காட்டு.

ஒரு ஜனாதி்தி அல்லது அவரது அ்மச்ெர்களில் ஒருவர ப்ாது 
நிதியிலிருநது தம்ககு உரி்மயில்லாத்த எடுத்து, அதிலிருநது தரமம் 
பெயதால், அடி்ம்ய உரி்மயிட்ைால், ்ள்ளிவாெல் ்கட்டினால் அல்லது 
ம்க்கள் ்யன்ையும் விதத்தில் பெலவு பெயதால் அவர ்றிமுதல் பெயத 
்ைத்திலிருநது தரமம் ப்காடுத்தவர ்்ானறாவார என இப்னு உமர (ரலி) 
அவர்க்்ளத் பதாட்டும் அறிவி்க்கப்்ட்டுள்்ளது. ்ஸராவிற்கு ்கவரனரா்க 
இருநத அப்துல்லாஹ் பின ஆமிரு்ககும் இவவாறு தான அவர்கள் 
கூறினார்கள். அநத ்கவரனரின மரை ்வ்்ளயில் ம்க்கள் சூழ நினறு 
ப்காண்டு அவரு்ைய தயா்ளத்தன்ம, உ்்காரம் ்்ானறவற்்றப் 
பு்கழ்நது கூறி்க ப்காண்டிருநதார்கள். இப்னு உமர (ரலி) அவர்க்்ளா 
பமௌனித்திருநதார்கள். அவர்களிைம் ஏதாவது ்கருத்து்ர்ககும் ்டி 
்வண்ைப்்ட்ை ்்ாது “்மாெடியிலிருநது ப்காடு்க்கப்்டும் தரமத்்த 
அல்லாஹ் ஏற்்கமாட்ைான” எனும் நேபிபமாழி்ய அறிவித்துவிட்டு அநத 
்கவரன்ரப் ்ாரத்து “நீர ்ஸராவிற்குப் ப்ாறுப்்ா்க இருநதுள்ளீர” 
எனறார்கள்.

அஸத் பின மூஸா (ரஹ்) “அல்வருஃ” எனனும் நூலில் கூறுகினறார்கள் : 
நோம் எளிதா்ககி்க ப்காடு்ககும் தண்ை்ன்கள், ஏற்்டுத்தி்க ப்காடு்ககும் 
தண்ணீர ஊற்று்க்கள் இ்வ்க்ளால் எம்ககு கூலி கி்ை்ககுமா? என 

1.அறிவிப்்வர : இப்னு உமர (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (224).
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்மற்கூறப்்ட்ை இப்னு ஆமிர இப்னு உமர (ரலி) அவர்களிைம் வினவிய 
்்ாது ஒரு தீயது மற்ற தீயதிற்குப் ் ரி்காரமா்க மாட்ைாது என்து உம்ககுத் 
பதரியாதா? என ்திலளித்தார்கள்.

இ்த இப்னு ஆமிர இப்னு உமர (ரலி) அவர்களிைம் (உரி்மயில்லாமல் 
எடு்க்கப்்ட்ை ்ைத்தால்) அடி்ம உரி்மயிடுவது ்ற்றி்க ்்கட்ை 
்நேரத்தில் : ஹஜ்ஜு்ககுச் பெல்லும் ஒருவரின ஒட்ை்கத்்தப் ்றிமுதல் 
பெயது அதில் ஜிஹாத் பெயவது ்்ானறு தான உமது பெயற்்ாடும். அது 
ஏற்்கப்்டுமா? என்்த நீ்ர தீரமானித்து்க ப்காள்வீரா்க! எனறார்கள்.

ம்க்களு்ைய உரி்ம்க்்ள மு்றயா்க ப்காடு்ககும் ஒரு நீதமான 
ஆட்சியா்ளர, அப்ப்ாது நிதியிலிருநது அவர்களு்ககுத் ்த்வயான 
்ள்ளிவாெல், ் ாைொ்ல, மருத்துவம்ன ் ்ானறவற்்ற நிரமாணிப்்து 
ஆகுமானதாகும்.

“பின்பு நீணடே பிையா்ணம் த்சயயும் ்தலைவிரி ் காை்மாக, ்மாசுேடிந்்தவைாக 
இருககும் ஒரு ்மனி்தலைக கூறி்ார்கள்…..”

இதில் நேபியவர்கள் பிராரத்த்னயின ஒழுஙகு மு்ற்கள், அது ஏற்்கப் 
்டுவதற்கும் தட்ைப்்டுவதற்குமான ்காரணி்கள் ்்ானறவற்்ற சுட்டி்க 
்காட்டியுள்்ளார்கள்.

பிைார்த்்தல் ஏறேடுவ்தறகா் நான்கு காை்ணஙகலைக குறிப்பிடடுள்ைார்கள் : 

1. நீண்ை பிரயாைம். ப்ாதுவா்க எநதப் பிரயாைமா்க இருநதாலும் 
அதில் துஆ ஏற்்கப்்டுகினறது. நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : மூனறு 
பிராரத்த்ன்கள் உள்்ளன. அவற்று்ககு எவவித ஐயமுமினறி ் திலளி்க்கப்்டும். 
அநீதியி்ழ்க்கப்்ட்ைவனின பிராரத்த்ன, பிரயாணியின பிராரத்த்ன, 
தந்த ம்கனு்க்கா்க ்்கட்கும் பிராரத்த்ன.(1)

பிரயாைம் நீளும் அ்ளவு துஆவும் ஏற்்கப்்ை அதி்க வாயப்புள்்ளது. 
ஏபனனில் நீண்ை ்யைத்தில் மனச்்ொரவு, தனி்ம, சிரமங்கள் ்்ானறன 
உருவா்க வாயப்புள்்ளது. இது ்்ானற மனச்்ொரவு துஆ ஏற்்கப்்ை ்ாரிய 
ஒரு ்காரைமாகும்.

2. ஆ்ையில் மாசு்டிதல், ்தாற்றத்தில் த்லவிரி ்்காலம் என 
எளி்மயான ்தாற்றம் ஏற்்டுகினறது. நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : 
த்லவிரி ்்காலமான, மாசு்டிநத நி்லயில், இத்துப்்்ான இரு ஆ்ைத் 

1. அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : அபூதாவுத் (1536), இப்னு மாஜா (1752), திரமிதி (3448), இதில் 
“ம்கனு்ககு எதிரா்க தந்த ் ்கட்கும் பிராரத்த்ன” என இைம் ப்ற்றுள்்ளது. இமாம் திரமிதி மற்றும் அஷ்ஷ்க 
அல்்ானீ (ஸஹீஹுத் தரகீப் (3132) இத்ன “ஹஸன” தரத்தில் உள்்ளதா்க்க கூறுகினறனர. 
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துண்டு்களுைன இரு்ககும் சிலர உள்்ளனர. அவர்கள் அல்லாஹ்விைம் 
ெத்தியமிட்டு்க ்்கட்ைால் அவனும் உை்ன நி்ற்வற்றி விடுவான.(1)

3. இரு ்்க்க்்ளயும் வானின ்்க்கம் உயரத்துதல் : இதுவும் துஆ 
ஏற்்கப்்டுவதற்்கான ஒழுஙகுமு்ற்க ்காரணி்களில் ஒனறாகும். நேபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள் : நிச்ெயமா்க அல்லாஹ் பவட்்கமுள்்ள தயா்ளன. ஒரு 
மனிதன தனது இரு ்்க்க்்ளயும் அவனிைம் உயரத்திப் பிராரத்தி்ககும் ்்ாது 
அவவிரண்்ையும் பவறு்மயா்கத் திருப்பி அனுப்் பவட்்கப்்டுகிறான.(2) 
ம்ழ ்வண்டிப் பிராரத்தி்ககும் ்்ாது தனது அ்ககுளின பவண்்மப் ்குதி 
பதரியும்ளவு இரு ்்க்க்்ளயும் உயரத்துவார்கள். ்த்ர ்்ாரின ்்ாது தனது 
்மலா்ை ்தாள் புயத்திலிருநது விழும்ளவு இ்ை ்வப்்ா்ளர்களு்ககு 
எதிரா்க உதவி ்தடிப் பிராரத்த்ன புரிநதார்கள்.

துஆவின் ்ோது லக உயர்த்துவது ேறறி நபி (ஸல்) அவர்கலைத் த்தாடடும் 
ேை வி்தஙகள் அறிவிககப்ேடடுள்ை் :

1. தனது ஆள்்காட்டி விரலால் மாத்திரம் சுட்டி்க ்காட்டுவார்கள். இது 
ப்ரும்்ாலும் மிம்்ரில் பெயவார்கள். சில ்்ாது வா்கனத்தில் ஏறிய ்்ாதும் 
கூை பெயதிரு்ககினறார்கள்.

இதுதான பிராரத்த்னயில் இஹ்லா்ஸ்க குறிப்பிடுவதாகும் என இப்னு 
அப்்ாஸ (ரலி) மற்றும் சிலர கூறியுள்்ளனர. இமாம் முஹம்மத் பின ஸீரீன (ரஹ்) 
அவர்கள் : “நீர அல்லாஹ்்வப் பு்கழும் ்்ாது ஒரு விரலால் சுட்டி்க்காட்டு” 
எனறார்கள்.

2. இரு ்்க்க்்ளயும் உயரத்தி, உள்்ளங்்க்ய தனது மு்கத்தின ்்க்கமும் 
புற்க்்க்ய கிப்லாத் தி்ெயிலும் ் வத்து்க ப்காள்வார்கள். இது இ்றஞ்சுதலின 
ஒரு ்குதி என சில ஸலப் அறிஞர்கள் கூறியுள்்ளனர.

3. இரண்ைாவது மு்ற்ககு மாற்றமான மு்ற. (உள்்ளங்்க்ய கிப்லாத் 
தி்ெயிலும், புற்க்்க்ய தனது மு்கப் ்்க்கமும் ்வத்து்க ப்காள்வார்கள்). இது 
அல்லாஹ்விைம் பு்கலிைம் ்்காரி ்ாது்காப்புத் ்தடும் மு்றபயன அறிஞர்கள் 
கூறுகினறனர.

1.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (2622) எனினும் முஸலிமின அறிவிப்பில் 
“இத்துப்்்ான இரு ஆ்ை்கள்” எனும் வாரத்்த இைம் ப்றவில்்ல. அது இப்னு மாஜாவில் (6483)ல் இைம் 
ப்ற்றுள்்ளது.

2.அறிவிப்்வர : ஸல்மான (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (23714), அபூதாவூத் (1488), திரமிதி (3556), இப்னுமாஜா 
(3865), இப்னு ஹிப்்ான (876), ஹாகிம் (1830), அஷ்ஷ்க அல்்ானீ (ஸஹீஹுத் தரகீபில் 1635) ஆகி்யார 

ஸஹீஹ் என்க கூறியுள்்ளனர்.
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4. இரு ்்க்க்்ளயும் உயரத்தி உள்்ளங்்க்ய வானின ்்க்கம் 
்வத்து்க ப்காள்வார்கள். இது தான மு்றயான துஆபவன இப்னு உமர 
(ரலி), அபூ ஹு்ரரா (ரலி), இப்னு ஸீரீன (ரஹ்) ் ்ான்றார கூறுகினறனர.

5. முனனர கூறியதற்கு மாற்றமா்க ்வத்தல். (புற்க்்க்ய வானின 
்்க்கம் ்வத்தல்)

நேபி (ஸல்) அவர்கள் ம்ழ ்தடிப் பிராரத்தி்ககும் ்்ாது தனது 
புற்க்்க்ய வா்ன ்நோ்ககி ்வத்தார்கப்ளன அனஸ (ரலி) அவர்கள் 
கூறுகினறார்கள்.(1) மற்றுபமாரு அறிவிப்பில் : இரு ்்க்க்்ளயும் விரித்து 
புறப் ்குதி்ய வா்ன ்நோ்ககி ்வத்தார்கள் என இைம் ப்ற்றுள்்ளது.(2)

6. அல்லாஹ்வின ் ரி்ாலனத்துவத்்த திரும்்த் திரும்்்க கூறுவதன 
மூலம் அவனிைம் அலட்டி்க ்்கட்ைல். இவவாறு “رب” (இரட்ெ்கன) எனும் 
்ரி்ாலனத்துவத்்த எடுத்து்க ்காட்டும் வாரத்்த்க்்ளப் ்யன்டுத்தி்க 
்்கட்்து துஆ ஏற்்கப்்ை அதி்க வாயப்புள்்ள ெநதரப்்மாகும். அல்குரஆனில் 
உள்்ள பிராரத்த்ன்க்்ள்க கூரநது ்கவனித்தால் அதில் ப்ரும்்ாலான்வ 
“ரப்பு” எனற வாரத்்த மூல்ம ஆரம்பி்க்கப்்டுவ்த்க ்காைலாம்.

“எங்கள் இரட்ெ்க்ன! எங்களு்ககு இவவுலகில் நேல்ல்தயும், 
மறு்மயில் நேல்ல்தயும் தநதருள்வாயா்க! ்மலும் நேர்க ்வத்ன்ய 
விட்டும் எம்்மப் ்ாது்காப்்ாயா்க!” (்்கரா : 201).

“எங்கள் இரட்ெ்க்ன! எங்களு்ககு முனபென்றார மீது சுமத்தியது 
்்ானற சிரமத்்த எம்மீது நீ சுமத்தி விைாதிருப்்ாயா்க! எங்கள் 
இரட்ெ்க்ன எதில் எம்ககு ெ்கதி இல்்ல்யா அ்த எம்மீது சுமத்தி 
விைாதிருப்்ாயா்க!” (்்கரா : 286).

“எங்கள் இரட்ெ்க்ன! எங்களு்ககு நீ ்நேரவழி ்காட்டிய பினனர எங்கள் 
உள்்ளங்க்்ள தைம்புற்ளச் பெயது விைா்த!” (ஆல இம்ரான : 08).

துஆ்க ்்கட்கும் ்்ாது “யா ஸயயிதீ” என்க கூறு்வர்க்்ளப் ்ற்றி 
இமாம் மாலி்க அவர்களிைம் வினவப்்ட்ை ்்ாது, நேபிமார்கள் தமது 
துஆ்க்களில் கூறியது ்்ானறு “யா ரப்பு” என்க கூறட்டும் எனறார்கள்.

துஆ ஏற்்கப்்டுவதற்்கான ்காரைங்கள் இத்த்ன இருநதும் அதற்கு 
்திலளி்க்கத் த்ையா்க இருப்்து ்ற்றி நேபி (ஸல்) அவர்கள் 
சுட்டி்க்காட்டினார்கள். அது உைவு, உ்ை அ்னத்திலும் தாரா்ளமா்க 

1. நூல் : முஸலிம் (895)

2.நூல் : அஹ்மத் (13536)
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ஹராம் ்கலநதிருத்தலாகும். நேபி (ஸல்) அவர்கள் ஸுஃத் பின அபீ வ்க்காஸ 
(ரலி) அவர்களிைம் “உனது உை்வ தூய்மப்்டுத்தி்க ப்காள். துஆ்க்கள் 
ஏற்்கப்்டும்” எனறு கூறினார்கள்.(1) என்வ ஹலாலானவற்்ற உண்்து, 
குடிப்்து, அணிவது துஆ ஏற்்கப்்டுவதற்்கான ்காரைமாகும்.

“எவவாறு அவருககு ேதிைளிககப்ேடும்?”

இது ஆச்ெரியத்துைனும், ொத்தியமற்ற்த்க ்காட்டும் மு்கமா்கவும் 
்்கட்்கப்்டும் ்்கள்வியாகும்.

சில்வ்்ள ்ாவங்கள் பெயவதும், ்கை்ம்க்்ள விடுவதும் கூை துஆ 
ஏற்்கப்்ைத் த்ையா்க அ்மயலாம். ்மலும் நேன்ம்கள் பெயவது துஆ 
ஏற்்கப்்டும் வாயப்்்த் ்தாற்றுவி்க்கலாம். இதனால் தான கு்்கயில் 
சி்ககிய அநத மூவரும் தாம் பெயத நேற்்காரியங்க்்ள ்வத்து துஆ்க ்்கட்ை 
்்ாது ்திலளி்க்கப்்ட்ைது.(2)

உைவிற்கு உப்பு ் ்ாதிய அ்ளவு அவசியபமன்து ் ்ானறு துஆவிற்கு 
நேன்ம்கள் ்்ாதிய்ளவு அவசியமாகும்.

்ாவங்களின மூலம் வழி்க்்ள அ்ைத்து விட்டு துஆ ஏற்்கப்்ைத் 
தாமதமாகினற்த என்க கூற ்வண்ைாம் எனறு ஸலப் அறிஞர ஒருவர 
கூறியுள்்ளார.

ஒரு ்கவிஞர இ்க்கருத்்த அரபு்க ்கவி்தயா்க வடித்துள்்ளார. அதன 
்கருத்து வருமாறு :

wஒவபவாரு துன்த்தின ்்ாதும் நோம் இ்றவ்ன 
அ்ழ்ககின்றாம். துன்ம் நீஙகியதும் அவ்ன மற்ககின்றாம்.

wதுஆ ஏற்்கப்்டும் வழி்க்்ள ்ாவத்தினால் அ்ைத்து விட்டு அது 
ஏற்்கப்்ை ்வண்டும் என எவவாறு எதிர்ார்க்க முடியும்?

1.அறிவிப்்வர : ஸுஃத் (ரலி), ஆதாரம் : த்ரானியின அல்முுஃஜமுல் அவஸத் (6491). இமாம் ்ஹஸமி தனது 
மஜ்மஉஸ ஸவாஇத் நூலில் (10/291), இமாம் தப்ரானி தனது அல்முுஃஜமுஸ ஸகீரில் அறிவித்துள்்ளதா்கவும், 
அதில் தான அறியாத சிலர இைம் ப்ற்றிருப்்தா்கவும் கூறுகினறார்கள். இநநேபிபமாழி ்லவீனமா்க 
இருநதாலும் ஸுஃத் (ரலி) துஆ ஏற்்கப்்டு்வாரில் ஒருவர என்து பிற அறிவிப்பு்க்கள் மூலம் உறுதியான 

விையமாகும். (்ார்க்க : ஸியரு அுஃலாமிந நு்லா 1/111) 

2.அறிவிப்்வர : இப்னு உமர (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (3465), முஸலிம் (2743).
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ஹதீஸ் – 11

உறுதிலய எடுத்து, ்சந்்்தகத்ல்த விடு்தல்

عن الَحَسِن بِن َعِليٍّ  ِسْبِط َرُسوِل الله 9 َوَرْيَحاَنِتِه رضي الله عنه قال  :  

َحِفْظُت ِمْن َرُسول اللِه 9  :   " َدْع َما َيرِْيُبَك ِإَلى َما اَل َيرِيُبَك"  رواه النسائي والترمذي 
– وقال: "حسن صحيح "

“உஙகளுககுச் ்சந்்்தகத்ல்த ஏறேடுத்துகின்ை ஒன்லை விடடு விடடு 
அ்தறகுப் ேதிைாக ்சந்்்தகத்திறகு அப்ோறேடடே ஒன்லை எடுத்துக 
தகாள்ளுஙகள்” என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூைக ்கடடு நான் நில்வில் 
இருத்திக தகாண்டேன் எ்அபூ முஹம்்மத் ஹஸன் இப்னு அலீ (ைலி) 
அவர்கள் கூறி்ார்கள். 

ஆதாரம் : திரமிதி (2518), நேஸாஈ (5711).

விரிவுலை :

பதளிவற்ற, ெந்த்கத்திற்கிைமானவற்்றத் தவிரநது ப்காள்வ்த 
இநநேபிபமாழியின ்கருத்தாகும். ஏபனனில் ்கலப்்ற்ற ஹலாலான 
விையத்தில் ஒரு முுஃமினின உள்்ளத்தில் ்கல்க்க்மா, தடுமாற்ற்மா, 
ஐய்மா ்தானறமாட்ைாது. மாறா்க அதில் உள்்ளம் நிம்மதிய்ைநது 
அ்மதியுறும். ெந்த்கத்திற்கிைமானவற்றில் தான ்மற்்கண்ை ஐயம், 
்கல்க்கம், தடுமாற்றம் எல்லாம் ஏற்்டுகினறது.

புலழல் (ைஹ்) கூறுகின்ைார் : ்்ணுத்ல ம்க்கள் சிரமமா்க்க 
்கருதுகினறனர. இரு விையங்களில் ஒன்றத் பதரிவு பெயயும் ெநதரப்்ம் 
வரும் ்ட்ெத்தில் அதில் ்கடினமான்த்ய நோன பதரிவு பெய்வன. 
உன்ககு ெந்த்கத்து்ககுரிய்த ெந்த்கமில்லாவற்றின ்்க்கம் விட்டுவிடு.

ஹஸஸான பின ஸினான (ரஹ்) கூறுகினறார்கள் : “்்ணுத்ல விை 
இலகுவானது ஏதுமில்்ல. உன்ககு ஏதாவபதானறில் ெந்த்கம் 
ஏற்்ட்ைால் அ்த நீ விட்டுவிடு”.



“ 
ஜ

ாமி
உ

ல்
 உ

லூ
மி

 வ
ல்

ஹி
க

ம்
 ”

w
w
w

77

ஹஸஸான (ரஹ்) ்்ான்றாரு்ககுத் தான ்்ணுதல் இலகுவா்க 
அ்மகினறது.

நீங்கள் பிரச்சி்னயா்கப் ் ார்க்காத விையத்திற்்கா்க்வ முஹம்மது பின 
ஸீரீன (ரஹ்) நோற்்தாயிரம் ்காசு்க்்ள விட்டு்க ப்காடுத்தார்கப்ளன 
ஹிஷாம் பின ஹஸஸான (ரஹ்) கூறுகினறார்கள்.

யஸீத் பின ஸு்ருஃ (ரஹ்) தனது தந்தயின அனநதரச் பொத்திலிருநது 
ஐநது இலட்ெங்க்்ளத் தவிரநது ப்காண்ைார்கள். ்காரைம் அவர 
அரொங்கப் ்ணி்களில் ஈடு்ட்ை்ம்ய. யஸீத் (ரஹ்) மரணி்ககும் வ்ர 
்ாயி்ழத்து தனது வாழ்வாதாரத்்த அ்மத்து்க ப்காள்வார்கள்.

(பிறரால்) ் வட்்ையாைப்்ட்ை மாமிெத்்த இஹ்ராம் நியயத் ் வத்த 
ஒருவர புசி்க்கலாமா? ஏன ஆஇஷா (ரலி) அவர்களிைம் வினவப்்ட்ை 
்்ாது (ஹஜ்ஜு்ைய இநத) ்காலம் சில நோட்்கள் தான. உன்ககு ெந்த்கம் 
எனறால் விட்டுவிடு என ்திலளித்தார்கள்.

்கருத்து ்வற்று்மயிலிருநது முழு்மயா்க பவளிப்்ட்டு 
(அவவாறான்தத்) தவிரநது ப்காள்வது தான சிறநததும், 
ெந்த்கத்திற்கிைமானவற்்ற விட்டும் அதி்க தூரத்தில் இருப்்துமாகும் 
என இநத நேபிபமாழியிலிருநது ஆதாரம் எடு்க்க வாயப்புள்்ளது. 
எனறாலும் இது ப்ாதுவான ஒரு விதியல்ல என்்த எமது 
மத்ஹபு்ையவும் ்வறு ்ல அறிஞர்களு்ையவும் ்கருத்தாகும். 
ஏபனனில் முரண்்ாைற்ற நேபியவர்க்ளால் வழங்கப்்ட்ை ெலு்்க்களும் 
்கருத்து ்வற்று்மயான விையங்களும் உள்்ளன. அவவாறான 
ெலு்்க்க்்ள விடுவ்த விை எடுப்்்த சிறநதது. சில ் வ்்ள அச்ெலு்்க 
்ற்றி சில அறிஞர்களு்ககுத் த்கவல் கி்ை்க்காமலிரு்க்க, அவர்கள் 
தவிரநது ப்காண்டிரு்க்கலாம்.

இஙகு நோம் ஒரு விையத்்த்க ்கவனத்திற் ப்காள்்ள ்வண்டும். 
ெந்த்கத்திற்கிைமான விையங்க்்ளத் தவிரநது ப்காள்வதில் அதி்க 
்கவனம் பெலுத்துவது மார்க்க விையங்களில் சீரா்க இருநது, ்மலதி்கமா்க 
இ்றயச்ெம், ்்ணுதல் ்்ானறவற்றில் ெந்த்கம் ஏற்்டு்வாரு்க்்க 
ப்ாருநதும். பவளிப்்்ையா்க்வ மார்க்கத் த்ை்க்்ள மீறி விட்டு பின 
நுட்்மான ெந்த்கங்களில் ்்ணுதலா்க இரு்க்க விரும்பு்வாரு்ககு இது 
ப்ாருநதாது. மாறா்க அது ்்ாலியான ்்ணுதலா்க்வ அ்மயும். 
அதனால் தான ப்காசுவின இரத்தத்்தப் ்ற்றி மார்க்கத் தீரப்பு ்்கட்ை 
ஈரா்க நோட்்ைச் ்ெரநதவ்ரப் ்ற்றி இப்னு உமர (ரலி) அவர்கள் 
“நேபியவர்களின ்்ரப்பிள்்்ள ஹு்ஸ்ன்க ப்கானறு விட்டு 
ப்காசுவின இரத்தத்்தப் ் ற்றி எனனிைம் ் ்கட்கினறார்கள். நேபியவர்க்்ளா 
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(ஹஸன, ஹு்ஸ்னப் ்ற்றி) “அவர்கள் இருவரும் இவவுலகில் நோன 
அதி்கமா்க ்நேசிப்்வர்கள்” என்க கூறியுள்்ளார்கள்” என்க ்கடிநது 
ப்காண்ைார்கள்.(1)

பிஷர பின ஹாரிஸ (ரஹ்) அவர்களிைம் ஒரு மனிதர பினவருமாறு 
்்கட்ைார : ஒரு மனிதனிைம் ம்னவியிரு்க்க, அவனு்ைய தாய அவ்்ள 
விவா்கரத்துச் பெயய ஏவினால் எனன பெயவது என்க ்்கட்ைார. 
அம்மனிதர வழ்மயா்க தாய்ககு எல்லா விதத்திலும் ்ணிவி்ை பெயது 
இநத விவா்கரத்து மாத்திரம் தான மீதமிரு்ககும் எனறிருநதால் அவர 
அத்னயும் பெயயட்டும். ஆனால் இநத விவா்கரத்தின மூலம் தாய்ககுப் 
்ணிவி்ை பெயவதா்க்க கூறிவிட்டு பின, தா்ய அடித்துத் 
துனபுறுத்துவதா்க இருநதால் இநத விவா்கரத்து ் த்வயில்்ல என பிஷர 
(ரஹ்) ்திலளித்தார்கள்.

கீ்ர வாஙகும் ஒருவர அத்ன்க ்கட்டும் ்கயி்றயும் ்ெரத்துத் தான 
தர்வண்டும் என நி்நத்னயிடுவது ்ற்றி இமாம் அஹ்மதிைம் 
வினவப்்ட்ை ்்ாது “இது எனன ்்கள்வி? (யார இத்ன்க ்்கட்ைார?) 
என வினவினார்கள். இது இப்ராஹீம் பின அபீ நுஐமின ்்கள்வி என்க 
கூறப்்ட்ைது. உண்்மயில் இப்ராஹீமு்ைய ்்கள்வியா்க இருநதால் 
அது ெரி தான. அவர ்்ானற (்்ணுதலுள்்ள)வர்களு்ககு இது ்்ானறன 
பதளிவற்றதா்கத் தான இரு்ககும் எனறார்கள்.

இவவ்ளவு ்்ணுதலில்லா்தார இது ்்ானற அற்்மான 
பிரச்சி்ன்க்்ள்க ்்கட்்்தத் தான இமாமவர்கள் ்கண்டித்தார்கள். 
்்ணுதல் உச்ெ நி்லயிலுள்்ளவர்களு்ககு இது ்்ானற ஐயங்கள் 
்தானறத்தான பெயயும். இமாம் அஹ்மத் அவர்க்்ள இநத்ளவு 
நுணு்க்கமான ்்ணுத்ல்க ்க்ைபிடித்துள்்ளதும் குறிப்பிைத்த்க்கது.

ஒரு தை்வ பவண்்ை்க ்கட்டி வாங்க ஒருவ்ரப் ்ணித்தார்கள். 
அவர அத்ன ஒரு ்காகிதத்தில் ்வத்து ப்காண்டு வநதார. இமாமவர்கள் 
அ்க்காகிதத்்த வியா்ாரி்க்்க திருப்பி அனுப்பி விட்ைார்கள். 
இமாமவர்கள் எழுதும் ்்ாது ்ம தீரநதுவிட்ைால் ்தாழர்களிைம் 
்்கட்டுப் ப்றமாட்ைார்கள். மாறா்க தன ் ்கவெம் ் ம்க குப்பி்ய எடுத்து 
வருவார்கள்.

இமாமவர்களின ்மயினால் ஒருவர எழுத அனுமதி ்்காரிய ்்ாது : 
நீர எழுதும், இது இருள் சூழ்நத ்்ணுதல் எனறார்கள். மற்றுபமாருவர 
அனுமதி ்்கட்்க “இநத்ளவு்ககு எனனு்ைய்வா உனனு்ைய்வா 

1. நூல் : புஹாரி (3753)  
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்்ணுதல் வநது ்ெரவில்்ல” என சிரித்தவாறு கூறினார்கள். இது இமாம் 
அஹ்மத் அவர்கள் ்ணிவின அடிப்்்ையில் கூறியதாகும். 
அவவாறில்லாமல் இமாமவர்கள் இநத்ளவு ்்ணுதலுைன தான 
இருநதார்கள். பவளிப்்்ையான பவறு்க்கப்்ட்ை்வ்களில் 
ப்ாடு்்ா்க்கா்க இருநது, தீர ஆராயாமல் ெந்த்கத்திற்கிைமானவற்்றச் 
பெயயும் ்்ணுதலற்றவர்க்்ள இமாமவர்கள் ்கண்டிப்்ார்கள்.
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ஹதீஸ் – 12

ேயனுள்ைவறறில் ஈடுேடேல்

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  - رضى الله عنه  - َعِن النَِّبيِّ  - 9 - َقال:

"ِمْن ُحْسِن ِإْسَلِم َاْلَمْرءِ: َتْرُكُه َما اَل َيْعِنيِه" َحِديٌث َحَسٌن، َرَواُه َالتِّْرِمِذيُّ َوَغْيُرُه.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஒருவர் நல்ை முஸ்லி்மாய இருப்ே்தன் 
ஒரு ேகுதி அவர் ்த்ககுச் ்சம்ேந்்தமில்ைா்தல்த விடடு விடுவ்தாகும். 

அறிவிப்்வர : அபூஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : திரமிதி (2317).

விரிவுலை :

இநநேபிபமாழி்ய இமாம்்க்ளான திரமிதி (2317) இப்னுமாஜா (3976) 
ஆகி்யார பினவரும் அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெ மூலம் அறிவித்துள்்ளனர : 
அவஸாஈ - குரரா பின அப்திரரஹ்மான - ஸுஹ்ரீ - அபூஸலமா - அபூ 
ஹு்ரரா (ரலி). இமாம் திரமிதி இத்னத் தனி அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெ 
மூலம் அறிவி்க்கப்்ட்டுள்்ள “்கரீப்” வ்்க்யச் ்ெரநததாகும் என்க 
கூறியுள்்ளார்கள்.

இமாம் நேவவீ (ரஹ்) அவர்கள் இத்ன ஹஸன எனும் தரத்திலுள்்ளதா்க்க 
கூறியுள்்ளார்கள். அதற்கு ்நேர்ாைா்க இமாம் இப்னு அப்தில் ்ரர (ரஹ்) 
அவர்களும் “ஸுஹ்ரியின வாயிலா்க நேம்்்கமான அறிவிப்்ா்ளர்கள் 
ப்காண்டு அறிவி்க்கப்்ட்ை பெயதியாகும்” என்க கூறியுள்்ளார்கள்.

ஆனால் அதி்கமான அறிஞர்கள் ்மற்்கண்ை அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெ 
(அபூ ஹு்ரரா்வத் பதாட்டும் அபூ ஸலமாவு்ைய அறிவிப்பு) 
தவறானது எனவும் “ஸுஹ்ரீ – அலீ பின ஹு்ஸன - நேபி (ஸல்)” எனற 
நேபித்்தாழர கூறப்்ைாத “முரஸல்” வ்்க்யச் ்ெரநத இநத அறிவிப்்் 
ெரியானது எனவும் கூறியுள்்ளனர.

இநத இரண்ைாவது அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெ தான (அலீ பின ஹு்ஸன 
- நேபி (ஸல்) எனற முரஸலான அறிவிப்பு) வலுவானபதன இமாம்்க்ளான 
அஹ்மத், யஹ்யா பின மஈன, புஹாரி, தாரகுத்னீ ்்ானறவர்கள் 
கூறியுள்்ளனர.
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இநத நேபிபமாழி நேபித்்தாழர ப்யர கூறப்்ைாத “முரஸல்” என்்த 
ெரியான ்கருத்தாகும்.(1)

மார்க்க ஒழு்க்க விழுமியங்களில் இநத நேபிபமாழி பிரதான 
அடிப்்்ையா்கவுள்்ளது.

யாரிைத்தில் இஸலாம் அழ்கா்க இரு்ககினற்தா அவர தம்ககுத் 
்த்வயற்ற பொல், பெயல்்க்்ள விட்டு விட்டு ் த்வயானதில் மாத்திரம் 
்கவனத்்த பெலுத்துவார்கள்.

்த்வ என்து ஒனறில் அதி்க ்கரிெ்ன எடுப்்தாகும். அத்ன்ய 
இநநேபிபமாழியில் இைம்ப்ற்றுள்்ள “يعنيه” எனும் வாரத்்த குறித்து 
நிற்கினறது.

ஒரு மனிதனு்ைய இஸலாம் அழ்காகி விட்ைதன அரத்தம் 
தடு்க்கப்்ட்ை்வ, பவறு்க்கப்்ட்ை்வ, ெந்த்கத்திற்கிைமான்வ, 
்த்வயற்ற விையத்தில் த்லயிடுதல் ்்ானறவற்்றத் தவிரநது 
ப்காள்வதாகும். இ்வபயல்லாம் இஸலாம் ்ரிபூரைம்ைநது, 
இஹ்ஸான எனும் உயர அநதஸ்த அ்ைநத முஸலிம்்களு்ககுத் 
்த்வயற்ற விையங்க்ளாகும்.

்த்வயற்ற விையங்க்்ள விடுதல் மூலம் அதி்கமா்க நோைப்்டுவது 
நோ்வ வீைான ்்ச்சு்க்களிலிருநது ்ாது்காப்்தாகும். தனது ்்ச்்ெயும், 
அம்லயும் ்கை்ககிட்டுப் ்ாரப்்வர ்த்வயற்ற விையங்களிலிருநது 
்்ச்்ெ்க கு்றத்து்க ப்காள்வார என ்கலீ்ா உமர பின அப்துல் அஸீஸ 
(ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள். அது உண்்மதான. அதி்கமா்னார தமது 
்்ச்்ெயும், பெயற்்ாடு்க்்ளயும் ்கை்ககிடுவதில்்ல. அதனால் 
்்ணுதலினறி அ்ளவு்கைநது ்்சி விடுகினறனர.

மனிதர்கள் தம்ககி்ை்ய ்்சி்கப்காள்ளும் அதி்கமான 
இர்கசியங்களில் எவவித நேலவுமில்்லபயன அல்லாஹ் மறுத்து்க 
கூறுகினறான. “தரமம், அல்லது நேன்மயானவற்்ற, அல்லது ம்க்கள் 
மத்தியில் நேல்லிை்க்கத்்த ஏற்்டுத்துதல் ஆகியவற்்ற ஏவுகினறவ்னத் 
தவிர, அவர்களின இர்கசியப் ்்ச்சு்க்களில் அதி்கமானதில் எவவித 
நேன்மயும் இல்்ல” (அநநிஸா : 114).

உமர பின ்்கஸ அல்முஅல்லாஈய (ரஹ்) கூறுகினறார : லு்கமான 

1.நூலாசிரியர இப்னு ரஜப் (ரஹ்) உட்்ை ்மற்்கண்ை அறிஞர்களின கூற்றுப் பிர்காரம் இது முரஸலான 
நேபிபமாழி என்்த வலுவானதாகும். அவ அறிஞர்களுைன ்ெரத்து இமாம்்க்ளான திரமிதி, உ்்கலி, ்்ஹகீ 
்்ான்றாரும் இ்க்கருத்்த்க கூறியுள்்ளனர.  
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(அ்ல) அவர்க்்ளச் சுற்றி ம்க்கள் உட்்காரநதிரு்க்க அவவிைத்தால் ஒரு 
மனிதர ்கைநது பெனறார. அவர லு்கமா்ன்க ்கண்ைதும் : நீர 
இனனாரு்ைய அடி்ம தா்ன? என வினவ, ‘ஆம்’ எனறார்கள். நீர 
இனனினன ம்லயடிவாரத்தில் ஆடு ்மயத்து்க ப்காண்டிருநதவர 
தா்ன? என்க ் ்கட்்க, அதற்கும் ‘ஆம்’ எனறார்கள். இநத (நேல்ல) நில்ம்ககு 
எவவாறு முன்னறினீர? என வினவ, உண்்மயும், ்த்வயற்ற 
விையத்தில் த்லயிைாமல் அதி்க பமௌனம் ொதிப்்தும் எனறார்கள்.

ஒரு நேபித்்தாழர மரைப்்டு்க்்கயில் இரு்ககும் ்்ாது சிலர அவ்ர 
ெநதி்க்கச் பெனறதும், அவரது மு்கம் ஒளிரநது ப்காண்டிருப்்்த்க ்கண்டு 
்காரைத்்த வினவினர. இரண்டு விையங்கள் தான என்ககு மி்க 
நேம்பி்க்்க்ககுரிய அமலா்க இருநதது. ்த்வயற்ற விையங்களில் 
்்ெமாட்்ைன. முஸலிம்்கள் ்ற்றி தவறான எண்ைங்களில் எனது 
உள்்ளம் ஈ்ைற்றமா்க இருநதது. என அநநேபித்்தாழர ்திலளித்தார.(1)

1.நேன்ம்ய ஏவி, தீ்ம்யத் தடுப்்தும், ெமாதானம் ஏற்்டுத்துவதும், ம்க்க்்ள நேல்வழிப்்டுத்துவதும் 
மனிதத் ் த்வ்களில் மி்க மு்ககியமானதாகும். இவற்்ற விடுவதற்கு இநத நேபிபமாழி்ய யாரும் ஆதாரமா்க்க 
்காட்ை முடியாது. இநநேபிபமாழியில் கூறப்்ட்டிருப்்து ்த்வயற்ற பொல், பெயல், ்ார்வ்க்்ள்ய. 
ஆனால் ்மற்்கண்ை சீரதிருத்த பெயற்்ாடு்கள் ்த்வயான்வ்ய. (அப்துல் அஸீஸ் அத்்தரீபீ).  
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ஹதீஸ் – 13

ஈ்மானிய ்ச்கா்தைத்துவம்

َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللُه َعْنُه َعِن النِبِيّ 9 َقاَل: 

َِخيِه َما ُيِحب ِلَنْفِسِه." َرَواُه الُبَخارِيُّ َوُمْسِلٌم ِ
"اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتى ُيِحب أل

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ்த்கதக் விரும்புவல்த, ்த்து 
்ச்கா்தைருககும் விரும்ோவ்தலை உஙகளில் எவரும் உணல்மயா் 
நம்பிகலகயாைைாக ்மாடடோர். 

அறிவிப்்வர : அபூ ஹம்ஸா அனஸ இப்னு மாலி்க (ரலி), ஆதாரம் : 
புஹாரி (13), முஸலிம் (45).

விரிவுலை :

இநத நேபிபமாழி புஹாரி, முஸலிம் இரண்டிலும் 
இைம்ப்ற்றுள்்ளது. இ்த நேபிபமாழி அஹ்மதில் பினவரும் 
வாெ்கத்துைன இைம்ப்ற்றுள்்ளது: “தன்ககு விரும்பும் நேலவு்க்்ள 
பிறரு்ககும் விரும்்ாதவ்ர ஓர அடியான ஈமானின யதாரத்தத்்த 
அ்ையமாட்ைான”.

இநத அறிவிப்பு புஹாரி, முஸலிமில் இைம்ப்றும் அறிவிப்்் 
வி்ள்ககுகினறது. ஈமான ப்காள்்ளமாட்ைார என்தன அரத்தம் 
ஈமானில் முழு்மய்ைய மாட்ைார என்்தயாகும்.

இதன ் நோ்க்கம் ஈமானில் அவசியமான ் குதி தான விரும்புவ்தத் 
தனது முுஃமினான ெ்்காதரரு்ககும் விரும்புவதுைன, தான 
பவறுப்்்த அவரு்ககும் பவறுப்்தாகும். இப்்ண்பு 
ஒருவனிைத்திலிருநது நீஙகி விட்ைால் அவனது ஈமான 
கு்றநதுவிடும்.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : (நேர்க) பநேருப்பிலிருநது 
ஒது்க்கப்்ட்டு, பொர்க்கத்தில் அனுமதி்க்கப்்ை யார விரும்புகிறா்ரா 
அவர அல்லாஹ்வின மீதும் மறு்ம நோளின மீதும் நேம்பி்க்்க 
ப்காண்டிரு்ககும் நி்லயி்ல்ய இறப்பு அவ்ரத் தழுவட்டும். 
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தம்ககு எது கி்ை்க்க ்வண்டும் எனறு விரும்புவா்ரா அ்த்ய 
ம்க்களு்ககும் அவர விரும்்ட்டும்.(1)

 நேபி (ஸல்) அவர்கள் (எனனிைம்), "அபூதர! உம்்ம நோன 
்லவீனமானவரா்க்வ ்காண்கி்றன. என்ககு நோன விரும்புவ்த்ய 
உம்ககும் விரும்புகி்றன. இருவரு்ககு்ககூை நீர த்ல்ம ஏற்்காதீர. 
அநோ்தயின பொத்து்ககு நீர ப்ாறுப்்்ற்்காதீர" எனறு பொனனார்கள்.(2)

இவர்களிைத்திலிருநத ்லவீனம் ்காரைமா்க்வ நேபியவர்கள் 
அவர்களு்ககு இத்னத் தடுத்தார்கள்.

முஹம்மது பின வாஸிுஃ (ரஹ்) அவர்கள் தனது ்கழு்தபயான்ற 
விற்று்க ப்காண்டிருநதார்கள். இத்ன என்ககு விரும்புகிறீரா? என ஒரு 
மனிதர இவர்களிைம் ்்கட்்க, நோன விரும்்ாத ப்ாரு்்ள விற்்தில்்ல 
என ்திலளித்தார்கள். தன்ககு விரும்்ாத்தப் பிறரு்ககும் 
விரும்்மாட்ைார என்்த்ய இச்பெயதி அறிவி்ககினறது.( 3)

நோம் வீற்றிரு்ககும் அனஸ (ரலி) அவர்களின இநநேபிபமாழி ஒரு 
முுஃமின தனது ெ்்காதர முுஃமின மகிழ்வுறுவ்தப் ்ாரத்து 
மகிழ்வுறுவான. தன்ககு விரும்புவ்தத் தான பிறரு்ககும் விரும்புவான 
என்்த அறிவி்ககினறது. ப்ாறா்ம, வஞ்ெ்கம், ்மாெடி ்்ானற தீய 
குைங்க்்ள விட்டும் தூய்மயான உள்்ளங்க்ளா்ல்ய இ்வ 
ொத்தியப்்டும். ஏபனனில் ப்ாறா்ம்க்காரன பிறர நேலவு்களில் தன்ககு 
ஈைாவ்த்யா, தன்ன விை முன்னறுவ்த்யா ஒரு்்ாதும் விரும்் 
மாட்ைான. அவன எப்்்ாதும் தன்ககு மட்டும் தான அ்னத்து நேலவு்களும் 
கி்ை்க்க ் வண்டுபமன அவா்க ப்காள்வான. இது ஈமானு்ககு முரைானது. 
ஈமான எதிர்ாரப்்பதல்லாம் அல்லாஹ்வு்ைய அருள்்க்்ள அ்னத்து 
முுஃமின்களும் கு்றயாமல் ்கிரநது ப்காள்்ள ்வண்டுபமன்து தான.

அழகில் தன்ன யாரும் மி்்கத்து விை்க கூைாது என ஆ்ெ ்வப்்து 
பவறு்க்கப்்ட்ைதல்ல என்்த ்்றொற்றும் நேபிபமாழிபயானறும் 
இைம்ப்ற்றுள்்ளது. இப்னு மஸஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறுகினறார்கள் : 

1.அறிவிப்்வர : அப்துல்லாஹ் பின அம்ர பின ஆஸ (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (1844). இது நீண்ை ஹதீஸின ஒரு 
்குதியாகும். 

2.அறிவிப்்வர : அபூ தர (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (1826). 

3.இ்தவிை ஆச்ெரியம் எனனபவனில், ஜரீர பின அப்துல்லாஹ் அல்்ஜலீ (ரலி) அவர்களு்ைய அடி்ம 
அவர்களு்க்கா்க 300 ்காசு்களு்ககு ஒரு குதி்ர வாஙகி வநதார. அத்ன்க ஜரீர ்கண்ைதும் அவரு்ககு மி்கவும் 
பிடித்துப் ்்ாயவிட்ைது. இதன ப்றுமதி அறியாமல் விற்றவன ஏமாநது விட்ைா்னா என அஞ்சி அவனிைம் 
பெனறார்கள். இ்ககுதி்ர நோம் ப்காடுத்த வி்ல்ய்க ்காை ப்றுமதி வாயநதது என்க கூறி 800 ்காசு்கள் வ்ர 
அவனு்ககு அதி்கப்்டுத்தி்க ப்காடுத்து்க ப்காண்்ை இருநதார்கள். (்த்ஹுல் ்ாரீ 1/168)
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நோன நேபி (ஸல்) அவர்களிைம் வரும்்்ாது அஙகு மாலி்க பின முராரத் 
அரரஹாவீ (ரலி) அவர்கள் நினறு ப்காண்டிருநதார்கள். நோன பநேருஙகும் 
்்ாது அவர : “அல்லாஹ்வின தூத்ர! நீங்கள் ்காண்்து ்்ானறு என்ககு 
அழகு வழங்கப்்ட்டுள்்ளது. இத்ன விை பெருப்பு நோர்ளவாயினும் 
பிறரு்ககு ப்காடு்க்கப்்டுவ்த நோன விரும்்வில்்ல. இது 
்ாவமில்்லயா? என்க ் ்கட்டு்க ப்காண்டிருநதார. நேபியவர்கள் : இல்்ல, 
அது ்ாவமில்்ல. ெத்தியத்்த ம்றப்்தும் -மற்றுபமாரு அறிவிப்பில் : 
அறியாதிருப்்தும்- ம்க்க்்ள இழிவா்க்க ்கருதுவது்ம ்ாவச் பெயலாகும் 
எனறார்கள்.(1) பிறர தன்ன விை அழகில் மி்்கப்்்த பவறுப்்து 
்ாவ்மா, ப்ரு்ம்யா அல்ல என மறுத்து்ரத்தார்கள். ம்னா 
இச்்ெ்ககு மாற்றமா்க வரும்்்ாது ெத்தியத்்த ஏற்்காமல் 
ப்ரு்மயடிப்்்த உண்்மயான ்ாவமும் அ்கங்காரமும் ஆகுபமன 
நேபியவர்கள் வி்ள்க்கமளித்தார்கள்.

இதனால் தான ஸலப் அறிஞர ஒருவர : “்ணிவு என்து யாரிைமிருநது 
ெத்தியம் கி்ைத்தாலும் -அவர சிறியவராயினும் ெரி- அத்ன ஏற்்தாகும்” 
என்க கூறியுள்்ளார.

சிறியவ்ரா, ப்ரியவ்ரா, தான ்நேசிப்்வ்ரா, பவறுப்்வ்ரா 
யாரிைமிருநதாவது ெத்தியம் கி்ை்ககும் ்ட்ெத்தில் அத்ன ஏற்்்ார 
்ணிவுள்்ளவராவார. அ்கங்காரத்தின ்காரைமா்க ஏற்்க மறுப்்வ்ர 
தற்ப்ரு்மயுள்்ளவராவார.

ம்க்க்்ள இழிவா்க்க ்கருதுவது என்து தன்னப் பூரை ்கண் 
ப்காண்டும், பிற்ர்க கு்ற்க ்கண் ப்காண்டும் ்ாரப்்தாகும்.

சுரு்க்கமா்க்க கூறின தான விரும்புவ்தப் பிற முுஃமின்களு்ககு 
விரும்புவதும், தான பவறுப்்்த அவர்களு்ககு பவறுப்்தும் ஒவபவாரு 
முுஃமின மீதும் ்கை்மயாகும். தனது ெ்்காதர முுஃமினிைம் ஏதாவது 
மார்க்க்க கு்ற்ாட்்ை்க ்கண்ைால் அத்ன மு்றயா்க சீரதிருத்த 
மு்னய ்வண்டும்.

ஒருவரு்ககு அல்லாஹ் பிற்ர்க ்காை வி்ஷை அரு்்ள வழஙகி, 
மார்க்க ்நோ்க்கத்திற்்கா்க அல்லாஹ்வின அரு்்ள பொல்லி்க்காட்டும் 
அடிப்்்ையில், நேனறி பெலுத்துவதில் தான அஜா்ககிர்தயா்க 
இருப்்தா்க நி்னத்து்க ப்காண்டு (ப்ரு்மயினறி) அநத அரு்்ள 

1.அறிவிப்்வர : இப்னு மஸஊத் (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (3644), ஹாகிம் (7367). ்மற்்கண்ை ெம்்வமினறி 
இநத நேபிபமாழி ஸஹீஹ் முஸலிமில் (91) பினவரும் வாெ்கத்தில் இைம்ப்ற்றுள்்ளது : “அல்லாஹ் 
அழ்கானவன. அழ்்க அவன ்நேசி்ககினறான. ப்ரு்ம என்து ெத்தியத்்த ஏற்்க மறுப்்தும், ம்க்க்்ள 
இழிவா்கப் ்ாரப்்துமாகும்”.  
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பிறரிைம் பொல்லி்க்காட்டுவதில் தவ்றதுமில்்ல. இப்னு மஸஊத் (ரலி) 
அவர்கள் “என்ன விை அல்லாஹ்வின ்வதத்்த அறிநதவர்கள் 
யாருமில்்ல” எனறார்கள். அல்லாஹ் இவரு்ககு மாத்திரம் வழஙகியுள்்ள 
தனிச் சிறப்பில் ம்க்களும் ்ஙப்கடு்க்க ்வண்டுபமன விரும்புவ்த 
்மற்்கண்ை மு்றயில் பொல்லி்க்காட்டுவது ஒரு்்ாதும் தடு்க்காது. “நோன 
அல்லாஹ்வின வெனத்்த்க ்கைநது பெல்லும் ்்ாது அவவெனம் ்ற்றி 
நோன அறிநதிருப்்்த ஏ்னய ம்க்களும் அறிய ்வண்டு்ம என 
ஆ்ெப்்டு்வன” எனறு இப்னு அப்்ாஸ (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
“எனனு்ைய ்கருத்தா்க குறிப்பிட்ை ஒரு பெயதி கூறப்்ைாமல் ம்க்கள் 
அ்னவரும் இநத்க ்கல்வி்ய்க ்கற்்க ்வண்டுபமன ஆ்ெ 
ப்காள்கின்றன” என இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) கூறினார்கள்.

உத்்ா எனும் அடி்மபயாருவர தான ்நோனபு திற்ககும் ்்ாது 
யாராவது ்ாரத்துவிட்ைால் “என்ககு்க கி்ை்ககும் நேன்மயில் நீங்களும் 
்ஙப்கடு்க்க உங்களிைமுள்்ள தண்ணீர, ்்ரீத்தம்்ழம் ஏதாவபதான்ற 
எடுத்து வாருங்கள். நோன அதில் ்நோனபு திற்ககின்றன” என்ார்கள்.
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ஹதீஸ் – 14

முஸ்லிமின் உயிர் கணணிய்மா்து

َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعْوٍد رضي الله عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه 9:

 "  اَل َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِإالَّ ِبِإْحَدى َثَلٍث الثَّيُِّب الزَّاِني َوالنَّْفُس ِبالنَّْفِس َوالتَّارُِك ِلِديِنِه 
اْلُمَفاِرُق ِلْلَجَماَعِة". َرَواُه الُبَخارِيُّ َوُمْسِلٌم

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : திரு்ம்ண்மாகியும் விேச்்சாைத்தில் 
ஈடுேடேக கூடிய ்மனி்தன், ஒரு உயிருககு உயிர், ்மார்ககத்ல்தத் துைந்து 
்சமு்தாயத்ல்த புைககணித்து விடுேவர் ஆகிய மூன்று சூழநிலைகலைத் ்தவிை 
்வறு எந்்த காை்ணத்திறகாகவும் ஒரு முஸ்லிமின் இைத்்தம் ்சடடேபூர்வ்மாக 
சிந்்தப்ேடேைாகாது. 

அறிவிப்்வர : இப்னு மஸஊத் (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (6878), முஸலிம் 
(1676).

விரிவுலை :

இநநேபிபமாழி புஹாரி, முஸலிமில் பினவரும் அறிவிப்்ா்ளர 
வரி்ெயினூைா்க அறிவி்க்கப்்ட்டுள்்ளது : அல்அுஃமஷ - அப்துல்லாஹ் 
பின முரரத் - மஸரூ்க - இப்னு மஸஊத் (ரலி).

முஸலிமு்ைய அறிவிப்பில் “தனது மார்க்கத்்த துறப்்வன” 
என்தற்குப் ்திலா்க “இஸலாத்்தத் துறப்்வன” என 
இைம்ப்ற்றுள்்ளது.

இ்த ்கருத்தில் ்ல நேபிபமாழி்கள் வநதுள்்ளன.

இதில் கூறப்்ட்டுள்்ள அ்னத்து்ம மரை தண்ை்ன்ககுரிய குற்றம் 
என்தில் அ்னத்து முஸலிம்்களும் ஏ்்காபித்துள்்ளனர.

திருமைம் முடித்த பின பெயயும் வி்ச்ொரத்திற்குரிய தண்ை்ன 
மரணி்ககும் வ்ர ்கல்பலறிதலாகும் என்தில் அ்னத்து முஸலிம்்களும் 
ஒருமித்துள்்ளனர. நேபி (ஸல்) அவர்கள் மாஇஸ (ரலி), ்காமிதியயாப் 
ப்ண்மணி ஆகி்யாரு்ககு இத்தண்ை்ன நி்ற்வற்றியுள்்ளார்கள்.(1) 

1.மாஇஸ என்வர : மாஇஸ பின மாலி்க அல்அஸலமீ (ரலி)
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அல்குரஆனில் ெட்ைம் அமுலிலிரு்க்க வெனம் மாத்திரம் மாற்றப்்ட்ைதில் 
இதுவும் ஒனறாகும். “திருமைம் பெயத ஆணும், திருமைம் பெயத 
ப்ண்ணும் வி்ச்ொரத்தில் ஈடு்ட்ைால் அல்லாஹ்வின தண்ை்னயா்க 
அவவிருவ்ரயும் அவசியம் ்கல்பலறிநது ப்கானறு விடுங்கள். அல்லாஹ் 
யாவற்்றயும் மி்்கத்தவன. ஞானமி்க்கவன.(1)

உயிரு்ககு உயிர என்தன அரத்தம் ஒரு மனிதன எநதபவாரு 
உரி்மயுமினறி ்வண்டுபமன்ற இனபனாரு மனித்ன்க ப்கானறால் 
அதற்குப் ்லியா்க ப்கா்லயாளி ப்கால்லப்்ை ்வண்டும் என்தாகும். 
இச்ெட்ைம் அல்குரஆனிலும் கூறப்்ட்டுள்்ளது.

“உயிரு்ககு உயிர, ்கண்ணு்ககு்க ்கண், மூ்ககு்ககு மூ்ககு, ்காது்ககு்க ்காது, 
்ல்லு்ககுப் ்ல் எனறும், ்காயங்களு்ககுச் ெமமான அ்ளவு (்காயம்) எனறும் 
்ழிவாஙகுதல் உண்டு என அ(த்தவரா)தில் அவர்களு்ககு நோம் 
விதியா்ககியிருந்தாம்”. (அல்மாஇதா : 45).

“நேம்பி்க்்க ப்காண்்ைா்ர! சுதநதிரமானவனு்ககு (ப்கா்லபெயத) 
சுதநதிரமானவன, அடி்ம்க்கா்க (ப்கா்லபெயத) அடி்ம, 
ப்ண்ணு்க்கா்க (ப்கா்லபெயத) ப்ண் (எனற அடிப்்்ையில்) ப்கா்ல 
பெயயப்்ட்்ைார விையத்தில் ்ழிவாஙகுவது உங்கள் மீது 
விதியா்க்கப்்ட்டுள்்ளது”. (அல்்்கரா : 178)

“்மார்ககத்ல்தத் துைந்து ்சமூகத்ல்தப் புைககணித்து விடுேவர்” 

இதன வி்ள்க்கம் இஸலாத்்தத் துறநது, மதம் மாறி, முஸலிம்்களின 
்கட்ை்மப்்் விட்டும் தனித்து பெயற்்டு்வர ஆகும். முஸலிம்்களில் 
ப்கால்லப்்ை ்வண்டி்யார ்ட்டியலில் முரதத்தான இவ்ன (ஏ்னய 
்காபிர்களிலிருநது) விதிவில்க்களி்க்க்க ்காரைம் அவன ஏற்்கன்வ இருநத 
இஸலாமாகும். அ்த விட்டுவிட்ைாலும் அவன விையத்தில் இஸலாமிய 

்காமிதியயா : ஜு்ஹனா்க ்்காத்திரத்தின கி்்ள்களில் ஒனறான “்காமித்” குடும்்த்்தச் ்ெரநத ஒரு ப்ண். 
இரு ெம்்வங்களும் பவவ்வறானது. மாஇஸ (ரலி)யின ெம்்வம் புஹாரி, முஸலிம் இரண்டிலும் 
இைம்ப்ற்றுள்்ளது. ்காமிதியயாப் ப்ண்ணின ெம்்வம் முஸலிமில் மாத்திரம் இைம்ப்ற்றுள்்ளது. 
முஸலிமின (1695)ம் இல்க்கத்தில் இரு ெம்்வங்களும் ஒ்ர நேபிபமாழியில் அறிவி்க்கப்்ட்டுள்்ளது.

1.அறிவிப்்வர : உ்்யயு பின ்குஃப் (ரலி), ஆதாரம் : இப்னு ஹிப்்ான (4428), அதில் பினவருமாறு உள்்ளது : 
ஸஸூரா அஹ்ஸாபில் எத்த்ன வெனங்கள் உள்்ளன? என உ்்ய பின ்குஃப் (ரலி) அவர்கள் ஸுர பின ஹு்்ஷ 
(ரலி) அவர்களிைம் வினவ, அவர 73 வெனங்கள் என ்திலளித்தார. “அல்லாஹ்வின மீது ெத்தியமா்க இது 
ஸஸூரா ்்கராவிற்கு நி்கரா்க இருநதது. அதில் நோம் ரஜ்மு்ைய (்கல்பலறிநது ப்காள்வது ்ற்றிய) வெனத்்தயும் 
ஓதி்னாம் : “திருமைம் பெயத ஆணும் திருமைம் பெயத ப்ண்ணும் வி்ச்ொரத்தில் ஈடு்ட்ைால் 
அல்லாஹ்வின தண்ை்னயா்க அவவிருவ்ரயும் அவசியம் ்கல்பலறிநது ப்கானறு விடுங்கள். அல்லாஹ் 
யாவற்்றயும் மி்்கத்தவனும், ஞானமி்க்கவனும் ஆவான” எனறு உ்்யயு (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். 
இச்பெயதியின ஒரு ்குதி புஹாரியில் இைம் ப்ற்றுள்்ளது.  
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ெட்ைம் அமுல்்டுத்தப்்டும். இதனால் தான அவனிைம் ்ாவமீட்சி 
ப்ற்று மீண்டும் இஸலாத்தில் இ்ைய ் வண்ைப்்டுகினறது. அத்துைன 
சில்வ்்ள இரு ஷஹாதா்க்க்்ளயும் ஏற்று, இஸலாத்்த வாதாடும் 
நி்லயி்ல்ய மார்க்கத்்தத் துறநது ெமூ்கத்்தப் புற்க்கணி்ககும் 
நி்ல்களும் உருவாகினறது. உதாரைமா்க :

இஸலாத்தின தூண்்களில் ஒன்ற மறுத்தல், அல்லாஹ் மற்றும் 
இ்றத்தூதரு்ககு ஏசுதல், வானவர்கள், நேபிமார்களில் சில்ர மறுத்தல், 
குரஆனில் கூறப்்ட்டுள்்ள ஏ்னய ்வதங்க்்ளத் பதரிநது ப்காண்்ை 
மறுத்தல், அல்குரஆன பிரதி்ய இழிவு்டுத்தி குப்்்்களில் எறிதில் 
்்ானற மார்க்கத்்த விட்டும் பவளிப்்டுத்தும் பெயல்்க்ளால் 
இஸலாத்்தத் துற்க்க ்நேரிைலாம்.

ப்ரும்்ான்மயான அறிஞர்களின ்கருத்துப் பிர்காரம் இதில் ஆண், 
ப்ண் எனற ்வறு்ாடில்்ல.

“மார்க்கத்்தத் துறநது, ெமூ்கத்்தப் புற்க்கணிப்்வர” எனும் வாரத்்த 
அவர ் ாவமீட்சி ப்ற்று இஸலாத்திற்கு மீண்ைால் ப்கால்லப்்ைமாட்ைார 
என்்த அறிவி்ககினறது. ஏபனனில் மீண்ைவர முரதத்தா்க்வா, 
ெமூ்கத்்தப் புற்க்கணிப்்வரா்க்வா இல்்ல.



“ 
ஜ

ாமி
உ

ல்
 உ

லூ
மி

 வ
ல்

ஹி
க

ம்
 ”

w
w
w

90

ஹதீஸ் – 15

நல்ை வார்த்ல்த ்மறறும் விருந்்தாளி, அயைவரின் உரில்மகள்

عن َأِبْي ُهَرْيَرَة رضي الله عنه، َأنَّ َرُسوَل اللِه 9 َقاَل :

"َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباللِه َوالَيوِم الِخِر ، َفْلَيُقْل َخْيرًا َأْو ِلَيْصُمْت، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن باللِه َوالَيوِم الِخِر ، 

َفْلُيْكرِْم َجاَرُه ، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن باللِه َوالَيوِم الِخِر ، َفْلُيْكرِْم َضْيَفُه."َرَواُه الُبَخارِيُّ َوُمْسِلٌم

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : அல்ைாஹ்லவயும் இறுதி நாலையும் 
நம்புகிைவர் ்ேசி்ால் நல்ைல்தப் ்ே்சடடும். அல்ைது 
த்மௌனித்திருககடடும். அல்ைாஹ்லவயும் இறுதிநாலையும் நம்புகிைவர் 
்த்து அயல் வீடடோலை கணணியப்ேடுத்்தடடும். அல்ைாஹ்லவயும் இறுதி 
நாலையும் நம்புகிைவர் ்த்து விருந்தி்லை கணணியப்ேடுத்்தடடும். 

அறிவிப்்வர : அபூஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (6018), முஸலிம் (47).

“யார அல்லாஹ்்வயும் மறு்ம நோ்்ளயும் நேம்புகிறா்ரா”(1) அவர 
இனன, இனன்தச் பெயயட்டும் ்்ானற வாரத்்தப் பிர்யா்கம் அநத 
விையங்கள் அ்னத்தும் ஈமானில் உள்்ளது என்்த்க ்காட்டுகினறது.

அமல்்களும் ஈமானின ஒரு ்குதி தான எனறு ஏற்்கன்வ கூறப்்ட்ைது. 
ஈமானின அமல்்கள் சில்வ்்ள அல்லாஹ்வு்ைய ்கை்ம்களுைன 
பதாைரபு்டுகினறன. உதாரைமா்க : ்கை்ம்ய நி்ற்வற்றுதல், த்ை 
பெயயப்்ட்ை்த விட்டுவிடுதல். நேல்ல்தப் ்்சுவதும் இல்லாவிடில் 
பமௌனித்திருப்்தும் இவவ்்க்யச் ொரநததாகும்.

இனனும் சில்வ்்ள அடியார்களின உரி்ம்களுைன பதாைரபுள்்ளதா்க 
இரு்ககும். உதாரைமா்க : விருநதாளி்க்்ளயும், அயல் வீட்ைா்ரயும் 
்கண்ணியப்்டுத்துதல், அவர்களு்ககு ்நோவி்ன பெயயாதிருத்தல். 
இம்மூனறு விையங்க்்ள்க ப்காண்டும் ஒரு முுஃமின 
்ணி்க்கப்்டுகினறான.

1.இதன அரத்தம் : ்ரிபூரைமான முழு்மயான ஈமானாகும். (அப்துல் அஸீஸ் அத்்தரீபீ) 

விரிவுலை :
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1. ்ேசி்ால் நல்ைல்தப் ்ேசு்தல் அல்ைது த்மௌனித்்தல்

அஸவத் பின அஸரம் அல்முஹாரிபீ (ரலி) அவர்கள் நேபியவர்களிைம் 
தன்ககு உ்்தசி்ககுமாறு ்வண்டினார்கள். “உனது நோ்வ்க ்கட்டு்டுத்த 
உனனால் முடியுமா?” என நேபியவர்கள் வினவ, “எனது நோ்வ்க 
்கட்டுப்்டுத்த முடியாவிட்ைால் எ்தயும் ்கட்டுப்்டுத்த எனனால் 
முடியாது” என ்திலளித்தார்கள். மீண்டும் நேபியவர்கள் “உனது ்்க்ய்க 
்கட்டு்டுத்த உனனால் முடியுமா?” என வினவ, “எனது ்்க்ய்க 
்கட்டுப்்டுத்த முடியாவிட்ைால் எ்தயும் ்கட்டுப்்டுத்த எனனால் 
முடியாது” என ்திலளித்தார்கள். “அப்்டியாயின உனது நோவால் 
நேல்ல்த்ய ்்சு. உனது ்்கயால் நேல்ல்த்ய பெய” என நேபியவர்கள் 
உ்்தசித்தார்கள்.(1)

நோவு சீரா்க இருப்்து ஈமானில் ஒரு ்குதிபயன நேபிபமாழி்களில் 
வநதுள்்ளது. நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஓர அடியானின உள்்ளம் 
சீராகும் வ்ர அவனது ஈமான சீரா்காது. அவனது நோவு சீராகும் வ்ர 
அவனது உள்்ளம் சீரா்காது.(2)

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : பமௌனித்தவர தப்பிவிட்ைார.(3)

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஓர அடியார (பினவி்்ள்வப் ்ற்றி 
்யாசி்க்காமல்) ஒரு வாரத்்த ்்சிவிடுகிறார. அதன ்காரைமா்க அவர 
கிழ்ககு்ககும் ்மற்கு்ககும் இ்ையிலான பதா்ல்வவிை அதி்கமான 
தூரத்தில் நேர்கத்தில் விழுகிறார.(4)

1.நூல் : த்ரானி (817), அஷ்ஷ்க அல்்ானீ தனது ஸில்ஸிலா ஸஹிஹாவில் (1506) இநநேபிபமாழி்ய 
அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெயும் கூறிவிட்டு : “இது ்லமான அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெ, இதன அறிவிப்்ா்ளர்கள் 
நேம்்்கமானவர்கள்” என்க கூறியுள்்ளார்கள்.  

2.அறிவிப்்வர : அனஸ (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் : (13048) அதன இறுதியில் : “ஒரு மனிதன அவனது அயலவன 
இவனது அநியாயங்க்்ள விட்டும் அ்யம்ையும் வ்ர சுவனம் நு்ழய மாட்ைான” எனறு 
இைம்ப்ற்றுள்்ளது. (நூ்ல சுரு்ககியவர கூறுகினறார:) நோன கூறுகின்றன : இநநேபிபமாழி்ய அஷ்ஷ்க 
அல்்ானீ தனது ஸஹீஹுத் தரகீபி வத்தரஹீபில் (554, 2765) ஹஸன எனும் தரத்திலுள்்ளதா்க்க கூறியுள்்ளார்கள்.

3.அறிவிப்்வர : அப்துல்லாஹ் பின அம்ரு (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (6481), திரமிதீ (2501). இதன அறிவிப்்ா்ளர 
வரி்ெயில் அப்துல்லாஹ் பின லஹீஆ இைம்ப்றுகினறார. இதனால் இமாம் இராகீ அவர்கள் தனது “துஃரீஜு 
அஹாதீஸில் இஹ்யா”வில் (2526) பினவருமாறு கூறுகினறார : “இத்ன இமாம் திரமிதி ்லவீனமான 
அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெயுைன அறிவித்துள்்ளார்கள். இச்பெயதி த்ரானியில் ஏற்று்க ப்காள்்ள முடியுமான 
அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெயுைன உள்்ளது”.

4.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் புஹாரி (6477), முஸலிம் (2988).



“ 
ஜ

ாமி
உ

ல்
 உ

லூ
மி

 வ
ல்

ஹி
க

ம்
 ”

w
w
w

92

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஒரு மனிதன ப்ரிதா்கப் 
ப்ாருட்்டுத்தாத ஒரு வாரத்்த்யப் ்்சுகினறான. அது அவ்ன 
நேரகில் எழு்து வருைங்கள் தள்ளி விடுகினறது.(1)

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : “ஓர அடியார அல்லாஹ்வின 
திருப்தி்ககுரிய ஒரு வாரத்்த்ய ெரவொதாரைமா்க (அதன ்ல்னப் 
்ற்றிப் ப்ரிதா்க ்யாசி்க்காமல்) ்்சுகிறார. அதன ்காரைமா்க அல்லாஹ் 
அவரின அநதஸது்க்்ள உயரத்தி விடுகிறான. ஓர அடியார அல்லாஹ்வின 
்்கா்த்து்ககுரிய ஒரு வாரத்்த்ய ெரவொதாரைமா்க (அதன 
பினவி்்ள்வப் ்ற்றி ்யாசி்க்காமல்) ்்சுகிறார. அதன ்காரைமா்க 
அவர நேர்கத்தில் ்்ாய விழுகிறார.(2)

“்ேசி்ால் நல்ைல்தப் ்ே்சடடும். அல்ைது த்மௌனித்திருககடடும்”

நேபியவர்கள் நேல்ல்தப் ்்சுமாறும், முடியாவிட்ைால் வாயமூடி 
இரு்ககுமாறும் ஏவியுள்்ளார்கள். இதன மூலம் ்்சுவதும் 
்்ொமலிருப்்தும் ெமன எனற நி்லயில் எநத வாரத்்தயும் இல்்ல 
என்து பதளிவாகினறது. ஒன்றா நேல்ல வாரத்்த, அ்த பமாழியும் ்டி 
ஏவப்்டும். அல்லது தீயதா்க இரு்ககும். அ்த பமாழியாமல் பமௌனி்ககும் 
்டி ஏவப்்டும். அல்லாஹ் கூறுகினறான : “வலப்புறமும் இைப்புறமும் 
அமரநது, எடுத்பதழுதும் இரு(வான)வர எடுத்பதழுதுவ்த (நேபி்ய! நீர 
எண்ணிப் ்ாரப்பீரா்க!). (எழுதுவதற்கு) தயாரான ்கண்்கானிப்்ா்ளர 
அவனிைம் இருந்தயனறி எநத ஒரு வாரத்்த்யயும் அவன 
பமாழிவதில்்ல”. (்காப் : 17,18). ஒரு மனிதனின வலது புறத்திலிருப்்வர 
நேன்ம்க்்ளயும், இைது புறத்திலிருப்்வர தீ்ம்க்்ளயும் ்திவார்கள் 
என்தில் அ்னத்து ஸலப் அறிஞர்களும் ஒருமித்துள்்ளனர. இ்த பெயதி 
நேபியவர்கள் கூறியதா்க அபூ உமாமா (ரலி) அவர்கள் வாயிலா்க 
்லவீனமான அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெயுைன அறிவி்க்கப்்ட்டுள்்ளது. 
“வலது புறத்தில் இருப்்வர நேன்ம்க்்ள ்திய்ககூடியவர” என நேபி 
(ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்்ளார்கள்.(3)

1.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (7215), திரமிதி (2314), இப்னு மாஜா (3970) அஷ்ஷ்க 
அல்்ானீ இத்ன ஸஹீஹுத் தரகீப் வத்தரஹீபில் (2875) ஸஹீஹ் என்க கூறியுள்்ளார்கள்.

2. அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (6478).

3. அறிவிப்்வர : ஹு்த்ா (ரலி), ஆதாரம் : இப்னு அபீ ்ஷ்ா (7454) இச்பெயதி மரபூுஃஆ்கவும் (நேபியின 
கூற்று) மவகூ்ா்கவும் (நேபித்்தாழரின கூற்று) அறிவி்க்கப்்ட்டுள்்ளது. மவகூ்ான அறிவிப்பு ஸஹீஹானது 
என்தில் ஐயமில்்ல. மரபூுஃஆன அறிவிப்பில் அபூ ்்கர பின அயயாஷ, ஆஸிம் பின அபிநநேஜஸூத் ்்ானற 
மனன ெ்கதியில் விமரெனத்து்ககுரியவர்கள் இருப்்தால் இத்ன நேபியின கூற்றா்க அறிவிப்்தில் ஆட்்ெ்்ன 
உண்டு. (நூ்ல சுரு்ககியவர). 



“ 
ஜ

ாமி
உ

ல்
 உ

லூ
மி

 வ
ல்

ஹி
க

ம்
 ”

w
w
w

93

்்ெ்ககூடிய அ்னத்தும் ்தியப்்டுமா? அல்லது நேன்ம, தீ்ம 
ெம்்நதப்்ட்ை ்்ச்சு மாத்திரம் ்தியப்்டுமா? என்தில் ்ரவலான இரு 
்கருத்து்க்களும் உள்்ளன.

இப்னு அப்்ாஸ (ரலி) கூறியதா்க அலீ பின அபீ தல்ஹா (ரஹ்) 
கூறுகினறார : நேன்ம, தீ்ம அ்னத்தும் ் தியப்்டும். எநத்ளவு்கப்கனில் 
“உண்்ைன, ்ருகி்னன, பென்றன, வந்தன” ்்ானற வாரத்்த்களும் 
்தியப்்ட்டு பிரதி வியாழ்ககிழ்ம பொல், பெயல் அ்னத்தும் 
ெமரப்பி்க்கப்்ட்டு நேன்ம, தீ்ம ்ற்றிய ்்ச்சு ்வ்க்கப்்ட்டு, மீதி 
எறியப்்ட்டு விடும். அத்னத் தான பினவரும் வெனம் கூறுகினறது : 
“அல்லாஹ் (அதில்) நோடுவ்த அழி்க்கவும், நி்ல்க்கவும் பெயகினறான. 
‘உம்முல் கிதாப்’ (எனும் தாய ஏடு) அவனிை்ம இரு்ககினறது” (அரருஃத் : 
39).

யஹ்யா பின அபீ ்கஸீர (ரஹ்) கூறுகினறார : ஒருவர ்கழு்தயில் 
்யணித்து்க ப்காண்டிரு்ககும் ்்ாது அது இைரி இவ்ர விழச் பெயதது. 
உை்ன இவர “்கழு்த அழியட்டும்” எனறார. வலது புறத்திலிரு்ககும் 
வானவர நோன ்திய இது நேன்மயில்்ல்ய எனறார. இைது 
புறத்திலிருப்்வர நோன ்திய இது தீ்மயும் இல்்ல்ய எனறார. 
அல்லாஹ் வலது புறத்தவர ்தியாத அ்னத்்தயும் ்தியுமாறு இைது 
புறத்தவரு்ககு ்கட்ை்்ளயிட்ைான. என்வ ்மற்்கண்ை வாரத்்த இைது 
புறத்திலிருப்்வர ்திநது ப்காண்ைார.

நேன்ம அல்லாத அ்னத்து வாரத்்த்களும் -அவற்று்ககுத் தண்ை்ன 
இல்லாவிடினும்- தீ்மயாகும் என்்த ்மற்்கண்ை ெம்்வத்திலிருநது 
பதளிவாகினறது. சில்வ்்ள தண்டி்க்கப்்ைாத தீ்ம்களும் உள்்ளன. 
இனனும் சில்வ்்ள ப்ரும் ்ாவங்க்்ளத் தவிரநது ப்காண்ைதன 
்காரைமா்க இத்தீ்ம்கள் மனனி்க்கப்்ைவும் வாயப்புள்்ளன. எனறாலும் 
அத்னச் பெயத ்காலம் வீைாகிப் ் ்ானதால் அவன நேஷைம்ைகினறான. 
அதன வி்்ளவா்க மறு்மயில் அவன ்கவ்லயும், ்்க்ெதமும் 
அ்ைவான. இதுவும் ஒருவ்்கத் தண்ை்னயா்க்வ உள்்ளது.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : அல்லாஹ்்வ நி்னவு கூறாத ஒரு 
ெ்்யிலிருநது வி்ைப்ற்றுச் பெல்்வர்கள் நோற்றம் வீசும் ஒரு ்கழு்தப் 
பிைத்்தச் சுற்றி இருநது விட்டு பிரிநது பெல்்வா்ரப் ்்ாலனறி 
அவர்கள் பெல்லவில்்ல. அது அவர்களு்ககு ்்க்ெதமா்க்வ அ்மயும். 
இ்த நேபிபமாழியின திரமிதி அறிவிப்பில் பினவருமாறு உள்்ளது : 
அல்லாஹ்்வ நி்னவு கூரநது தமது நேபியின மீது ஸலவாத் பொல்லாமல் 
வி்ைப்றும் எநத ெ்்யினரு்ககும் அது கு்றயா்க்வ அனறி 
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இரு்க்கமாட்ைாது. (அல்லாஹ்) நோடினால் அதற்்கா்க அவர்க்்ளத் 
தண்டிப்்ான. நோடினால் மனனிப்்ான.(1)

மறு்மயில் மனிதனு்ககு அவனது வாழ்நோளின ஒவபவாரு மணி 
்நேரமும் எடுத்து்க ்காட்ைப்்டும். அதில் அவன அல்லாஹ்்வ நி்னவு 
கூறாமல் ்கழித்த ஒவபவாரு மணி ்நேரத்்தயும் ்ாரத்து ்்க்ெதப்்ட்டு்க 
ப்காண்டிருப்்ான என ஸலப் அறிஞர்களில் ஒருவர கூறியுள்்ளார.

இதிலிருநது அத்தியவசியத் ்த்வயினறி நேன்மயல்லாத 
்்ச்சு்க்களிலிருநது தவிரநது பமௌனம் ொதிப்்்த மி்கச் சிறநதது என்்த 
அறியலாம்.

்மலும் அவசியமற்ற ்்ச்சு்க்க்்ள அதி்கரிப்்து உள்்ளத்தில் 
வனபநேஞ்ெத்்தத் ்தாற்றுவி்ககும். நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : 
அல்லாஹ்்வ நி்னவு கூரதலனறி ் ்ச்்ெ நீங்கள் அதி்கரி்க்க ் வண்ைாம். 
ஏபனனில் அல்லாஹ்்வ நி்னவு கூரவதலனறி ்்ச்்ெ அதி்கரிப்்து 
உள்்ளத்்த வனபநேஞ்ெமா்ககும். ம்க்களில் அல்லாஹ்்வ விை மி்கத் 
தூரமானவன வனபநேஞ்ெ்க்காரனாகும்.(2)

அபூ ்்க்கர (ரலி) அவர்கள் தனது நோ்வப் பிடித்து “இதுதான என்ன 
இநத்ளவிற்கு இட்டுச் பெனறது” என்ார்கள்.

“யாரு்ைய ் ்ச்சு அதி்கரி்ககு்மா அவரு்ககு தவறு்களும் அதி்கரி்ககும். 
தவறு்கள் அதி்கரித்தவரு்ககுப் ்ாவங்களும் அதி்கரி்ககும். ்ாவங்கள் 
அதி்கரித்துவரு்ககுப் ப்ாருத்தமான இைம் நேர்கம்தான” என உமர ரலி 
அவர்கள் கூறினார்கள்.

அல்லாஹ்வின மீது ெத்தியமா்க இப்புவியில் நீண்ை நோட்்கள் 
சி்றயில்ை்க்கப்்ை மி்கத் தகுதியானது நோவுதான என இப்னு மஸஊத் 
(ரலி) கூறினார்கள்.

ஞானத்தின த்லயாயது பமௌனம்தான என அ்னத்து ஞானி்களும் 
ஒருமித்துள்்ளனர என வஹ்ப் பின முனப்பிஹ் (ரஹ்) கூறினார்கள்.

இது முடிவுறாத நீண்ை ஒரு ்ாைமாகும்.

1.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (9843), அபூ தாவூத் (4855), திரமிதி (3380), மற்றும் 

அஷ்ஷ்க அல்்ானீ தனது ஸஹீஹுல் ஜாமிஇல் (5607, 5750) இத்ன ஸஹீஹ் என்க கூறியுள்்ளனர. 

2.அறிவிப்்வர : இப்னு உமர (ரலி), ஆதாரம் : திரமிதி (3411), இதில் இப்ராஹீம் பின அப்தில்லாஹ் பின ஹாதப் 
என்வர இைம்ப்றுகிறார. இவரின ்காரைமா்க்வ அஷ்ஷ்க அல்்ானீ இநநேபிபமாழி்யத் தனது 
ஸில்ஸிலா லஈ்ாவில் (920) ்லவீனப் ்டுத்தியுள்்ளார்கள். 
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இதன ் நோ்க்கம் எனனபவனில் நேபியவர்கள் நேல்லவற்்றப் ் ்சுமாறும் 
ஏ்னயவற்்ற விட்டும் பமௌனி்ககுமாறும் ்ணித்துள்்ளார்கள். 
்்சுவதும், பமௌனிப்்தும் ப்ாதுவா்க ஏவப்்ட்ைபதானறல்ல. மாறா்க 
நேல்ல்தப் ்்ெ ்வண்டும். தீய்த விட்டும் பமௌனி்க்க ்வண்டும் 
என்்த இஙகு ்நோ்க்கமாகும். தீய வாரத்்த்கள், ்த்வயற்ற 
்்ச்சு்க்க்்ள விட்டும் பமௌனிப்்்த முன்னார்கள் ்ாராட்ை்க 
கூடியவர்க்ளா்க இருநதுள்்ளனர. ஏபனனில், அது உள்்ளத்திற்கு மி்கச் 
சிரமமானதாகும். அதனால் தான அதி்கமா்னார அதில் சி்ககி விடுகினறனர. 
்த்வயற்ற்த விட்டும் பமௌனிப்்தற்்கா்க ஸலப் அறிஞர்கள் 
்கடு்மயான பிரயத்தனம் ்மற்ப்காள்வார்கள்.

அஹ்னப் பின ் ்கஸ (ரஹ்) அவர்க்ளது ெ்்யில் ம்க்கள் ்கலநது்ரயாடி்க 
ப்காண்டிருநதனர. சிலர பமௌனம்தான சிறநதபதன்க கூற மற்றும் சிலர 
்்ச்சு தான சிறநதபதன்க கூறினர. அஹ்னப் பின ் ்கஸ (ரஹ்) கூறினார்கள்: 
“்்ச்சு தான சிறநதது. ஏபனனில் பமௌனத்தால் பிறர ்யன்ைய 
மாட்ைார்கள். ஆனால் அழ்கான ்்ச்்ெ பெவிமடுப்்வர்கள் 
்யன்ைவர”.

உமர பின அப்துல் அஸீஸ (ரஹ்) அவர்களிைம் ஓர அறிஞர 
“பமௌனி்ககும் அறிவாளியும், ்்சும் அறிவாளியும் ஒனறுதான” எனறு 
கூறினார. அதற்கு ்கலீ்ா அவர்கள் : “மறு்மயில் ்்சும் அறிவாளி தான 
சிறநத நி்லயில் இருப்்ாபரன எதிர்ார்ககின்றன. ஏபனனில் 
இவரு்ைய ்்ச்சில் ம்க்களு்ககுப் ்யனுள்்ளது. பமௌனம் அவரு்ககு 
மாத்திரம் தான ் யனளி்ககும்” எனறு கூற, “அமீருல் முுஃமினீன அவர்க்்ள 
்்ச்ொல் ஏற்்டும் பித்னா்வப் ்ற்றி தாங்கள் எனன ்கருதுகினறீர?” என 
அவ அறிஞர வினவினார. உை்ன ்கலீ்ா அவர்கள் ்கடு்மயா்க அழுது 
விட்ைார்கள்.

மற்றுபமாரு தை்வ உமர பின அப்துல் அஸீஸ (ரஹ்) அவர்கள் ஒரு 
பிரெங்கம் நி்கழ்த்தினார்கள். ம்க்கள் மனம் அதில் இ்ளகிப் ்்ாயவிட்ைது. 
உை்ன பிரெங்கத்்த நிறுத்தி விட்ைார்கள். பிரெங்கத்்த 
முழு்மப்்டுத்துங்கள். அதன மூலம் அல்லாஹ் ம்க்களு்ககுப் 
்யனளிப்்ான எனறு ்்கட்்கப்்ட்ை ்்ாது நிச்ெயமா்க ்்ச்சு ஒரு 
பித்னாவாகும். பவறும் வாயப்்்ச்்ெ விை பெயல்மு்ற்ய ஒரு 
முுஃமினு்ககு மி்கப் ப்ாருத்தமாகும் எனறார்கள்.

நீண்ை நோட்்களு்ககு முனனர ்கலீ்ா உமர பின அப்துல் அஸீஸ (ரஹ்) 
அவர்க்்ள்க ்கனவில் ்கண்்ைன. இது்ற்றி அவர்கள் ்்சுவ்த்க 
்்கட்்ைன. இது விையத்தில் நோனும் அவர்களுைன ்கருத்துப் ் ரிமாறியதா்க 
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எண்ணுகி்றன. நேல்ல்தப் ்்சுவது பமௌனிப்்்த விை சிறநதது 
என்்த ்கலீ்ா அவர்களின ்்ச்சிலிருநது வி்ளஙகி்க ப்காண்்ைன. 
்்ச்சின இ்ையில் ்கலீ்ா ஸு்லமான பின அப்துல் மலி்க அவர்க்்ளப் 
்ற்றிய ்்ச்சும் வநததா்க நி்னவிரு்ககினறது. இவவிையத்்த 
அவர்களு்ககும் ்கலீ்ா உமர அவர்கள் கூறினார்கள்.

“பமௌனம் அறிவின நித்தி்ரயாகும். ்்ச்சு அதன விழிப்்ாகும். 
ஒனறில்லாமல் மற்றது முழு்மய்ையாது” என ்கலீ்ா ஸு்லமான 
அவர்க்்ளத் பதாட்டும் அறிவி்க்கப்்ட்டுள்்ளது. அதாவது ்்ச்சு, பமௌனம் 
இரண்டு்ம அவசியமாகும்.

எகிப்தின பிர்ல ெட்ை்க்க்ல வல்லுனரும் ஞானியுமான உ்்துல்லாஹ் 
பின அபீ ஜுஃ்ர அவர்களின எவவ்ளவு அழ்கான வாரத்்த ஒனறுள்்ளது! “ஒரு 
மனிதர ஒரு ெ்்யில் ்்சி்க ப்காண்டிரு்ககும் ்்ாது அது அவரு்ககு 
மகிழ்ச்சியளித்தால் உை்ன ்்ச்்ெ நிறுத்தி்க ப்காள்்ளட்டும். அச்ெ்்யில் 
பமௌனமா்க இருநது, அது அவரு்ககு மகிழ்ச்சியளித்தால் அவர ்்ெட்டும்” 
எனறார்கள்.

இது அழ்கான ஒரு ்கருத்தாகும். அவவாறு இருப்்வரு்ைய ்்ச்சும் 
பமௌனமும் அவரது ம்னா இச்்ெ்ககும், அ்கமகிழ்விற்கும் மாற்றமா்க்வ 
பெயற்்டுகினறன. இவவாறானவர்களு்க்்க அல்லாஹ்வு்ைய அனுகூலமும் 
கி்ைத்து, அவரது ்்ச்சு, பமௌனம் இரண்டிலும் அவனது பநேறிப்்டுத்தலும் 
கி்ை்ககினறது. ஏபனனில் அவரது ்்ச்சு, பமௌனம் இரண்டு்ம 
அல்லாஹ்வு்க்கா்க்வ இரு்ககினறது.

2. அயைவர்கலை கணணியப்ேடுத்து்தல் :

அல்லாஹ் கூறுகினறான : “நீங்கள் அல்லாஹ்்வ வைஙகுங்கள். அவனு்ககு 
எ்தயும் இ்ையா்க்காதீர்கள். இனனும் ப்ற்்றார்கள், பநேருஙகிய உறவினர்கள், 
அனா்த்கள், வறியவர்கள், உறவினர்க்ளான அயலவர்கள், அநநிய அயலவர்கள், 
அருகிலுள்்ள நேண்்ர்கள், வழிப்்்ா்க்கர்கள், உங்கள் அடி்ம்கள் 
ஆகி்யார்களுைன நேல்லமு்றயில் நேைநது ப்காள்ளுங்கள். நிச்ெயமா்க அல்லாஹ் 
ப்ரு்மயடித்து, ்கரவம் ப்காள்்வா்ர ்நேசி்க்கமாட்ைான” (அநநிஸா : 36).

இவவெனத்திலுள்்ள அயலவர ்ற்றி அல்குரஆன விரிவு்ரயா்ளர்களு்ககு 
இ்ையில் ்ல ்கருத்து்க்கள் உள்்ளன.

1. உறவினர்க்ளான அயலவர்களும் அநநிய அயலவர்களும்.

2. சிலர ம்னவி்ய உறவினர்க்ளான அயலவர்களிலும் ்வறு சிலர அநநிய 
அயலவர்களிலும் ்ெரத்துள்்ளனர.
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3. ்யைத் ்தாழ்ர அநநிய உறவினர்களில் சிலர ்ெரத்துள்்ளனர.

4. ் வறு சிலர உறவினர்க்ளான அயலவர என்து முஸலிம் அயலவரும், 
அநநிய அயலவர என்து முஸலிமல்லாத அயலவர எனறும் கூறியுள்்ளனர.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : அயலவர்கள் மூனறு வ்்கயினராகும். 
ஓர உரி்மயுள்்ள அயலவர -இவரதான கு்றநத்ட்ெ உரி்மயுள்்ள 
அயலவராவார- இரு உரி்ம்களுள்்ள அயலவர. மூனறு உரி்ம்களுள்்ள 
அயலவர. ஓர உரி்மயுள்்ள அயலவர முஸலிமல்லாத அயலவர. அவரு்ககு 
உறவினர எனற உரி்மயில்்ல. அயலவர எனற உரி்ம மட்டு்ம 
உள்்ளது. இரு உரி்ம்கள் உள்்ளவர முஸலிமான அயலவராவார. அவரு்ககு 
இஸலாம், அயலவர எனற இரு உரி்ம்கள் உண்டு. மூனறு 
உரி்ம்களுள்்ளவர உறவு்க்கார முஸலிம் அயலவராவார. அவரு்ககு 
இஸலாம், குடும்் உறவு, அயலவர என மூனறு உரி்ம்கள் உண்டு.(1)

இநதச் பெயதி அறிவிப்்ா்ளர பதாைரபுள்்ள, பதாைர்றுநத ்ல 
மு்ற்களில் அறிவி்க்கப்்ட்டுள்்ளன. அ்வ அ்னத்தும் விமரெனத்திற்கு 
உட்்ட்ை்வ்ய என்தும் குறிப்பிைத்த்க்கது.

5. உறவு்க்காரர என்து அருகிலுள்்ள அயலவரும் அநநிய அயலவர 
என்து ெற்று பதா்லவிலுள்்ள அயலவர எனற ்கருத்தும் உண்டு.

ஆஇஷா (ரலி) அவர்கள் நேபி (ஸல்) அவர்களிைம் என்ககு இரண்டு 
அயலவர்கள் உள்்ளனர. யாரு்ககு அன்ளிப்பு்க ப்காடு்க்கலாம்? என 
வினவினார்கள். “அவர்களில் உமது வாயிலு்ககு பநேரு்க்கமா்க 
இருப்்வரு்ககு்க ப்காடு்க்கவும்” எனறார்கள்.(2)

அயலவர்களின எண்ணி்க்்கயில் 40 ்்ர, சுற்று வட்ைத்திலுள்்ள 40 
்்ர என ஸலப் அறிஞர்களிைம் இரு ்கருத்து்க்கள் உள்்ளன. நேபி (ஸல்) 
அவர்களிைம் ஒருவர தனது அயலவ்ர மு்றப்்ட்ை ்்ாது “40 வீடு்கள் 
அயலவர்க்ளாகும்” என அறிவி்ககும் ்டி ்தாழர்களில் ஒருவரிைம் 
்ணித்ததா்க இமாம் ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அறிவி்ககினறார்கள். அதற்கு 
வி்ள்க்கமளி்ககும் ்்ாது நோலா புறமும் 40 வீடு்கள் என இமாம் ஸுஹ்ரி 
கூறினார்கள்.

1. அறிவிப்்வர : ஹு்த்ா (ரலி), ஆதாரம் : ்ஸஸார (1896). அஷ்ஷ்க அல்்ானீ தனது ழஈபுல் ஜாமிஇல் 
(2674) இத்ன ்லவீனபமன்க கூறியுள்்ளார்கள். நூலாசிரியரின வாரத்்தயும் அத்ன்ய சுட்டி்க 
்காட்டுகினறது. 

2.நூல் : புஹாரி (6020).
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அருகிலுள்்ள நேண்்ர என்தற்கு சிலர ம்னவி எனறும், இப்னு 
அப்்ாஸ (ரலி) மற்றும் சிலர ்யைத் ்தாழர எனறும் 
வி்ள்க்கமளித்துள்்ளனர. அதனால் ஊரிலுள்்ள ்தாழர்க்்ள இவர்கள் 
புற்க்கணித்து விட்ைார்கள் என்தல்ல. ்யைத் ்தாழரு்க்்க உரி்ம்கள் 
உள்்ளனபவனறால் ஊரிலுள்்ள நிரநதர ்தாழர்களு்ககு எம்மாத்திரம்!

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : (எங்்க) அயல் வீட்ைா்ர என்ககு 
வாரிஸா்ககி விடுவா்ரா எனறு கூை நோன எண்ணும் அ்ளவிற்கு அயல் 
வீட்ைார குறித்து எனனிைம் (வானவர) ஜிப்ரீல் அறிவுறுத்தி்க 
ப்காண்்ையிருநதார.(1)

்த்வயின ்்ாது உதவுவதும் இவவெனத்தில் ஏவப்்ட்டுள்்ள 
உ்்காரத்திலுள்்ளதாகும். நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : “அயலவர 
்சித்திரு்க்க தான மட்டும் வயிறு நிரம்் உண்ணு்வன ்ரிபூரை 
முுஃமினல்ல”.(2)

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : அபூ தர்ர! நீர ்கறி்ககுழம்பு 
ெ்மத்தால் அதில் நீ்ர அதி்கப்்டுத்தி அயலவர்க்்ளயும் ்கவனித்து்க 
ப்காள்வீரா்க!(3)

3. விருந்தி்ர்கலை கணணியப் ேடுத்து்தல் :  

அதாவது மு்றயா்க அவர்க்்ள உ்ெரிப்்தாகும்.

அல்லாஹ்்வயும் மறு்ம நோ்்ளயும் நேம்பி்க்்க ப்காண்ைவர தம் 
விருநதின்ர்க ்கண்ணியப்்டுத்தட்டும். விருநதினரு்ககு அளி்ககும் 
ப்கா்ை என்து, ஒரு ் ்கல் ஓர இரவு (உ்ெரிப்்து) ஆகும். விருநது்ொரம் 
மூனறு தினங்க்ளாகும். அதற்கு ்மலுள்்ள (உ்ெரிப்்ான)து தரமமா்க 
அ்மயும் (உ்ெரி்ககும்) அவ்ரச் சிரமப்்டுத்தும் அ்ளவு்ககு அவரிைம் 
தஙகுவது விருநதாளி்ககு அனுமதி்க்கப்்ட்ைதனறு.(4)

1. அறிவிப்்வர்கள் : ஆஇஷா (ரலி), இப்னு உமர (ரலி) ஆகி்யார, ஆதாரம் : புஹாரி (6014, 6015), முஸலிம் (2624, 
2625).

2.அறிவிப்்வர : இப்னு அப்்ாஸ (ரலி), ஆதாரம் : ஹாகிம் (2166), அவர்களும் அஷ்ஷ்க அல்்ானியும் இத்ன 

ஸஹீஹ் என்க கூறியுள்்ளனர. (ஸஹீஹுல் ஜாமிுஃ (5382).

3.அறிவிப்்வர : அபூதர (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (2625).

4.அறிவிப்்வர : அபூ ஷு்ரஹ் (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (6135), முஸலிம் (48). புஹாரியின அறிவிப்பில் 
இறுதியில் : “அவ்ர ெங்கைத்திற்குள்்ளா்ககும் வ்ர அங்்க்ய தரித்து நிற்்து ஆகும்காது” என 
இைம்ப்ற்றுள்்ளது.
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நேபி (ஸல்) அவர்கள், “விருநது்ொரம் மூனறு தினங்க்ளாகும். ஒரு ்்கல் ஓர 
இரவு (விருநது்ொரம்) அவரு்ைய ப்கா்ையாகும். ஒரு முஸலிமான மனிதர, 
தம் ெ்்காதரரிைம் அவ்ரப் ்ாவத்தில் தள்ளும் அ்ளவு்ககுத் தஙகியிருப்்தற்கு 
அனுமதி இல்்ல" எனறு கூறினார்கள். ம்க்கள், “அவ்ரப் ் ாவத்தில் தள்ளுதல் 
எப்்டி, அல்லாஹ்வின தூத்ர?" எனறு ் ்கட்ைார்கள். அதற்கு அவர்கள், “அவ(ர 
தம் ெ்்காதர)ரிைம் தஙகி இருப்்ார. ஆனால், விருநது்ொரம் பெயயும்ளவு்ககு 
அவரிைம் எதுவு்ம இரு்க்காது" எனறு கூறினார்கள்.(1)

்மற்்கண்ை நேபி பமாழி்களில் விருநதாளி்ககு பெயய ்வண்டிய ்கை்ம ஒரு 
நோள் எனறும் ப்ாதுவா்க விருந்தாம்்ல் மூனறு நோட்்கள் எனறும் 
கூறப்்ட்டுள்்ளது. ்கை்மயான விருந்தாம்்லு்ககும் ப்ாதுவான 
விருந்தாம்்லு்ககும் இ்ையில் நேபியவர்கள் பிரித்து்க ்காட்டியுள்்ளார்கள். 
்கை்மயான ்குதி்ய வலியுறுத்தி்க கூறியுள்்ளார்கள். இநத வலியுறுத்தல் 
்வறு சில நேபிபமாழி்களிலும் வநதுள்்ளது.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : விருநதாளி்ய ஓர இரவு உ்ெரிப்்து 
ஒவபவாரு முஸலிமினதும் ்கை்மயாகும். வீட்டு முற்றத்தில் ஒருவர 
்கா்லயில் விருநதாளியா்க வநதால் இவரு்ககு (வீட்டு உரி்மயா்ளராகிய) 
அவர ்கைனாளியாகி விட்ைார. விரும்பினால் ்கை்ன நி்ற்வற்றட்டும். 
விரும்பினால் நி்ற்வற்றாமலிரு்க்கட்டும்.(2)

நோங்கள் 'இ்றத்தூதர அவர்க்்ள! தாங்கள் எங்க்்ள ஒரு ெமூ்கத்தாரிைம் 
அனுப்பி ் வ்ககிறீர்கள். நோங்களும் (அஙகு) பெனறு அவர்களிைம் தஙகுகி்றாம். 
ஆனால், அவர்கள் எங்க்்ள உ்ெரி்க்க மறு்ககினறனர்கள். அவவாபறனில், 
அது குறித்து தாங்கள் எனன ்கருதுகினறீர்கள்?” எனறு ்்கட்்ைாம். அதற்கு நேபி 
(ஸல்) அவர்கள் எங்களிைம், 'நீங்கள் ஒரு ெமூ்கத்தாரிைம் பெல்ல, அவர்கள் 
விருநதினர்களு்ககு ்வண்டிய வெதி்க்்ள உங்களு்ககுச் பெயது தர ஏற்்ாடு 
பெயதால் அ்த ஏற்று்க ப்காள்ளுங்கள். அவர்கள் அப்்டிச் 
பெயயவில்்லபயனறால் அவர்களிைமிருநது விருநதினர்க்ளான உங்களு்ககுத் 
்த்வயான விருநதினர உரி்ம்ய (நீங்க்்ள) எடுத்து்க ப்காள்ளுங்கள்” 
எனறு ்திலளித்தார்கள்.(3)

அப்துல்லாஹ் பின அம்ர (ரலி) கூறுகினறார : விருந்தாம்்ல் 
பெயயாதவர முஹம்மத் (ஸல்) அவர்க்்ள்யா, இப்ராஹீம் (அ்ல) 
அவர்க்்ள்யா ொரநதவரல்லர.

1.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (48).

2. அறிவிப்்வர : மி்கதாம் பின முஃதீ்கரிப் (ரலி), ஆதாரம் அபூ தாவூத் (3750), இப்னு மாஜா (3677), அஷ்ஷ்க 
அல்்ானீ தனது ஸஹீஹு தரகீபி வத்தரஹீபில் (2592) இத்ன ஸஹீஹ் என்க கூறியுள்்ளார்கள்.

3. அறிவிப்்வர : உ்க்ா பின ஆமிர (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (6137), முஸலிம் (1727).
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்மற்்கண்ை ஆதாரங்கள் ஒரு நோ்்ள்ககு விருநதளிப்்து 
அவசியபமன்்த அறிவி்ககினறது. இது்வ இமாம்்க்ளான ்லஸ பின 
ஸுஃத் (ரஹ்), அஹ்மத் (ரஹ்) ஆகி்யாரின ்கருத்தாகும். விருநதளி்க்க 
மறுத்தால் அத்ன்க ்்கட்டுப் ப்ற்று்க ப்காள்்ளலாம். ஏபனனில் இது 
விருநதாளி்ககு பெயய ்வண்டிய ்கை்மயாகும். அவவாறு தர மறு்ககும் 
்ட்ெத்தில் விருநதாளி்க்்க அத்ன எடு்க்க முடியுமா? அல்லது 
நீதி்தியிைம் மு்றப்்ட்டு, அதன மூலம் ப்ற ்வண்டுமா? என்தில் 
இமாம் அஹ்மதிைமிருநது இரு அறிவிப்பு்க்கள் உள்்ளன.

இரண்ைாம், மூனறாம் நோட்்கள் விருந்தாம்்லின ்ரிபூரைமாகும். 
முதல் நோள் மாத்திர்ம ்கை்மபயன்து இமாம் அஹ்மதின ்கருத்தாகும். 
்மலும் அவர்கள் : “நேபியவர்கள் ்கை்மயான விருந்தாம்்லு்ககும் 
ப்ாதுவான விருந்தாம்்லு்ககும் இ்ையில் ்வறுபிரித்து்க 
்காட்டியுள்்ளார்கள். ்கை்மயான ் குதி மி்கவும் வலியுறுத்தப்்ட்ைதாகும்” 
எனறார்கள்.

முதல் நோளில் தானும், தன குடும்்த்தினரும் உண்ணும் மி்கச் சிறநத 
உை்வ விருநதாளி்ககும் ப்காடுத்து உ்ெரிப்்தில் அதி்க சிரத்்த எடு்க்க 
்வண்டும். ஏ்னய இரு நோட்்களில் வழ்மயான உைவு்க்்ள்க 
ப்காடு்க்கலாம் என இமாம் ஹு்மத் பின ஸனஜ்வஹி (ரஹ்) 
கூறியுள்்ளார்கள்.

எனினும் இ்க்கருத்தில் ஆட்்ெ்்னயுள்்ளது. விருநதாளி்க்கா்க 
எம்மிைமில்லாத்தத் ்தடி எம்்ம்ய வருத்தி்க ப்காள்வ்தத் 
தடுத்தார்கப்ளன ஸல்மான அல்்ாரிஸீ (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்.(1) 
தனனிைமில்லாத்தத் ்தடி விருநதளிப்்து த்ை 
பெயயப்்ட்டிருப்்தானது தனனிைமுள்்ள்த ்வத்்த விருநதாளி்ய 
உ்ெரிப்்து ்கை்ம என்்தத் பதளிவு்டுத்துகினறது. ஏதும் 
இல்லாவிடில் ்கை்ம நீஙகிவிடும்.

1. நூல் : அஹ்மத் (23733), இதன அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெ ்லவீனமானது. இது பதாைர்ா்க ஸல்மான (ரலி) 
அவர்க்ளால் அறிவி்க்கப்்ட்ை ்ல பெயதி்க்்ள இமாம் ஸுயூதீ (ரஹ்) தனது “அத்துரருல் மனஸஸூர” எனும் 
நூலில் 38ம் அத்தியாயத்தின இறுதியில் கூறியுள்்ளார்கள். 
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ஹதீஸ் –16

்காேப்ேடோ்்த! சுவ்ம் உணடு

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللُه َعْنُه َأنَّ َرُجًل َقاَل ِللنِبِيّ 9: َأْوِصِني. 

. َقاَل: "اَل َتْغَضْب"، َفَردََّد ِمَراًرا، َقاَل: "اَل َتْغَضْب." َرَواُه الُبَخارِيُّ

நேபி (ஸல்) அவர்களிைம் 'என்ககு நேல்லு்்தெம் பெயயுங்கள்’ என ஒரு 
மனிதர கூறினார. நபியவர்கள், 'நீர் ்காேப்ேடோதீர்” எ் ேதிைளித்்தார்கள். 
அம்்மனி்தர் மீணடும், மீணடும் ்கடடோர். நபி (ஸல்) அவர்கள் 'நீர் 
்காேப்ேடோதீர்” என்்ை கூறி்ார்கள். 

அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (6116).

விரிவுலை :

இநத மனிதர, நேற்்காரியங்கள் அதி்கமாயிருநது அவற்்ற மனனமிை 
முடியாபதனற அச்ெம் ்காரைமா்க, அ்வ அ்னத்்தயும் 
ஒருஙகி்ை்ககும் ஓர உ்்தெத்்தத் தன்ககு வழஙகுமாறு ்வண்டினார. 
்்கா்ப்்ை ்வண்ைாபமன நேபியவர்கள் அவரு்ககு உ்்தசித்தார்கள். 
அ்த ்்கள்வி்யத் திரும்்த் திரும்்்க ்்கட்்க, நேபியவர்களும் அ்த 
்தி்ல்ய வழஙகினார்கள். ்்கா்ம்தான அ்னத்து்க ப்கடுதி்களினதும் 
உ்றவிைம், அத்னத் தவிரப்்தில் தான அ்னத்து நேலவு்களும் உள்்ளன 
என்்த்ய இது அறிவி்ககினறது.

இ்க்்கள்வி்ய நேபியிைத்தில் ் ்கட்ைவர அபுத்தரதாுஃ (ரலி) அவர்க்ளா்க 
இரு்க்கலாம். அவர்கள் கூறுகினறார்கள் : அல்லாஹ்வின தூத்ர! 
சுவனத்தில் நு்ழவி்ககும் ஓர அம்ல என்ககு்க கூறுங்கள் என நோன 
வினவ, “்்கா்ப்்ைா்த உன்ககு சுவனமுண்டு” என நேபியவர்கள் 
்திலளித்தார்கள்.(1)

ஜாரியா பின குதாமா (ரலி) அவர்கள்தான நேபியிைத்தில் இவவாறு 
்்கட்ைதா்க முஸனத் அஹ்மதில் ஒரு பெயதி ் திவாகியுள்்ளது. இதிலிருநது 

1.நூல் : அல் முுஃஜமுல் அவஸத் (2374) .
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்்கள்வி ்்கட்ைவர ஜாரியா (ரலி) அவர்கள்தான எனற ்கருத்தும் இஙகு 
மி்்க்ககினறது. ஜாரியா (ரலி) அவர்கள் நேபியிைத்தில் ்்கட்ைதா்கத்தான 
இதன அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெயில் இைம்ப்றும் ஹிஷாம் பின உரவா 
கூறியதா்க இமாம் யஹ்யா அல்்கத்தான வாயிலா்க இமாம் அஹ்மத் 
கூறியுள்்ளார்கள்.

யஹ்யா ்மலும் கூறுகினறார : இநத ஜாரியா என்வர நேபியவர்களின 
்காலத்்த அ்ையாதவர என்ற அறிஞர்கள் கூறுகினறனர”. இவர 
ஸஹாபியல்ல எனற ்கருத்்த்ய இமாம் இஜ்லீ ்்ான்றாரும் 
கூறியுள்்ளனர.

தனனிைம் உ்்தசி்ககுமாறு ்வண்டியவரிைம் “நீர ்்கா்ப்்ைாதீர” 
என நேபியவர்களு்ைய கூற்்ற இரு விதங்களில் ்நோ்க்கலாம் :

1. நேற்குைங்க்்ளத் ் தாற்றுவி்ககும் ்காரணி்க்்ள ஏவுதல். ஏபனனில் 
இநநேற்குைங்க்்ள மனிதன தனன்கத்்த ப்காண்டு, அவனிைம் வழ்ம 
்்ானறு மாறிவிட்ைால் ்்கா்ம் ஏற்்டும் ்்ாது அத்ன தடு்ககும் 
உநதுெ்கதியா்க இநநேற்குைங்கள் அ்மயும்.

2. ்்கா்ம் ஏற்்ட்ைால் அதன ்டி நீ பெயல்்ைா்த என்து 
மற்றுபமாரு வி்ள்க்கமாகும். மாறா்க ்்கா்த்தின ்டி பெயற்்டுவ்தத் 
தடு்க்க நீ முயற்சி பெய. ்்கா்த்்தத் தூண்டும் பெயல்்க்்ள ஒரு மனிதன 
பெயயாமலிரு்க்க முழு முயற்சி பெயதால் அதன தீஙகு்கள் அவ்ன 
விட்டும் விலகிச் பெனறு விடுகினறது. சில்வ்்ள ்்கா்ம் கூை 
்வ்கமா்கத் தனிநது அ்மதியாகி விடுவான. அப்்்ாது ்்கா்்ம 
ஏற்்ைாதவ்னப் ்்ான்ற இருப்்ான.

அதி்க ்்கா்ம் ப்காள்்வர்களு்ககு அத்னத் தடு்க்கவும், அவர்க்்ள 
அ்மதிப்்டுத்துவதற்குமான ்காரணி்க்்ள ்மற்ப்காள்ளுமாறு 
நேபியவர்கள் ஏவுவார்கள்.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் அருகில் இரண்டு ்்ர ஒருவ்ரபயாருவர திட்டி்க 
ப்காண்ைார்கள். அப்்்ாது நோங்கள் நேபி (ஸல்) அவர்கள் அருகில் அமரநது 
ப்காண்டிருந்தாம். அவர்களில் ஒருவரின மு்கம் சிவநது விட்டிரு்க்க்க 
்்கா்த்துைன தம் ்தாழ்ரத் திட்டி்க ப்காண்டிருநதார. அப்்்ாது நேபி 
(ஸல்) அவர்கள், 'என்ககு ஒரு (பிராரத்த்ன) வாரத்்த பதரியும். அ்த 
இவர பொல்வராயின இவரு்ககு ஏற்்ட்டுள்்ள ்்கா்ம் ்்ாயவிடும். 
'அஊது பில்லாஹி மினஷ ்ஷத்தானிர ரஜீம்” (ெபி்க்கப்்ட்ை 
்ஷத்தானிைமிருநது அல்லாஹ்விைம் ்ாது்காப்பு்க ்்காருகி்றன) 
என்்த அச்பொல்லாகும்” எனறு கூறினார்கள். என்வ, ம்க்கள் 
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அம்மனிதரிைம், நேபி (ஸல்) அவர்கள் பொல்வ்த நீர 
பெவி்யற்்கவில்்லயா? எனறு கூறினார. அநத மனிதர, 'நோன ்்த்திய்க 
்காரனல்ல” எனறார.(1)

்மலும் நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : நினற நி்லயில் உங்களில் 
ஒருவரு்ககு்க ்்கா்ம் ஏற்்ட்ைால் அவர உட்்காரநது ப்காள்்ளட்டும். 
அவவாறும் ்்கா்ம் தனியாவிட்ைால் ஒரு ்்க்கம் ொயநது ப்காள்்ளட்டும்.(2)

நினறு ப்காண்டிருப்்வர ்ழிவாங்கத் தயாரா்க இருப்்வர. 
உட்்காரநதிருப்்வர அதில் ெற்று தூரமானவர. ொயநதிருப்்வர அ்தவிை 
தூரத்திலிருப்்வர. என்வ ்ழிவாஙகும் ெநதரப்்த்்த விட்டும் 
தூரமாகுமாறு நேபியவர்கள் ஏவியுள்்ளதா்கவும் ்மற்்கண்ை நேபிபமாழி்ககு 
வி்ள்க்கமளி்க்கப்்ட்டுள்்ளது.

“்்கா்ம் தனிநது ப்ாருநதி்க ப்காள்ளும் ்்ாது ்கவ்லப்்ட்ை்த 
தவிர நோன அதி்கம் ்்கா்ம் ப்காண்ைதுமில்்ல. ்்கா்த்தினால் 
்்சியதுமில்்ல” எனற அறிஞர முவரரி்க அல்இஜ்லீயின கூற்று 
எவவ்ளவு அழ்கானது!

ஒருநோள் ்கலீ்ா உமர பின அப்துல் அஸீஸ (ரஹ்) அவர்கள் 
்்காபித்தார்கள். அப்்்ாது அவரு்ைய ம்கன அப்துல் மலி்க (ரஹ்) 
அவர்கள் தனது தந்த்யப் ்ாரத்து : “அமீருல் முுஃமினீ்ன! அல்லாஹ் 
உங்களு்ககு இவவ்ளவு அருட்ப்கா்ை்க்்ளயும் தநது உங்க்்ள 
சிறப்பித்துமா நீங்கள் இப்்டி்க ்்கா்ப்்டுகிறீர?” என வினவினார்கள். 
அதற்குத் தந்த : அப்துல் மலி்க்்க! நீர ்்கா்ப்்டுவதில்்லயா? என 
வினவினார. ்்கா்ம் ்தானறாத்டி நோன மீண்டும் மீண்டும் அத்ன்க 
்கட்டுப்்டுத்தாவிட்ைால் உள்்ளமும் இைம் ப்காடுத்திரு்க்கமாட்ைாது 
என்க கூறினார்கள்.

இவர்கள்தான ்்கா்த்தின ்்ாது தம்்ம்க ்கட்டுப்்டுத்தி்க 
ப்காண்ைவர்கள். உரவா பின முஹம்மத் அஸஸுஃதீ (ரஹ்) ஒருவருைன 
்்சி்க ப்காண்டிருநத ்்ாது அவர இவ்ர சினமூட்டி விட்ைார. உை்ன 

1.அறிவிப்்வர : ஸு்லமான பின ஸுரத் (ரலி), ஆதாரம் : பு்காரி (6115), முஸலிம் (261).
“நோன ்்த்திய்காரனல்ல” எனும் அம்மனிதனின வாரத்்த ்ற்றி இமாம் இப்னு ஹஜர (ரஹ்) பினவருமாறு 
கூறுகினறார : இவர ஒன்றா ்காபிரா்க அல்லது நேயவஞ்ெ்கரா்க இருப்்துதான மி்கப் ப்ாருத்தமாகும். அல்லது 
நிதானமிழ்ககும் அ்ளவு ்்கா்ம் மி்்கத்திரு்க்கலாம். அதனால் தான தனது உச்ெ்க்கட்ை ்்கா்த்்த தனி்ககும் 
வழி்ய்க ்காண்பித்த நேபியவர்க்்ள இவவ்ளவு தீய ்திலால் ்கடிநது ப்காண்டுள்்ளார. இவர நோ்கரீ்கம் அறியாத 
கிராமவாசி எனவும் ஒரு ்கருத்துள்்ளது. ்்த்தியம் பிடித்தவர்கள் மாத்திரம் தான ்ஷத்தா்ன விட்டும் 
்ாது்காப்புத் ்தடுவதா்க அவர எண்ணியிரு்க்கலாம். (்த்ஹுல் ்ாரீ  10/ 482) 

2.அறிவிப்்வர : அபூ தர (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (21348), அபூ தாவூத் (4782), அஷ்ஷ்க அல்்ானீ இத்ன 
்லவீனமானது (ழஈபுத் தரகீப் வத்தரஹீப் 1645) என்க கூறியுள்்ளார்கள்.
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எழுநது பெனறு வுழூச் பெயது வநதார்கள். பின, நேபியவர்கள் கூறியதா்க 
எனது ்ாட்ைனார வாயிலா்க எனது தந்த கூறினார : ்்கா்ம் 
்ஷத்தானிைமிருநது வருகினறது. ்ஷத்தான பநேருப்பிலிருநது 
்்ை்க்கப்்ட்டுள்்ளான. பநேருப்்் நீரதான அ்ன்ககும். உங்களில் 
ஒருவர ்்காபித்தால் வுழூச் பெயது ப்காள்்ளட்டும்.(1)

்மலும் நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : மல்யுத்தம் புரி்வனல்ல 
உண்்மயான வீரன. ்்கா்த்தின ்்ாது தன்ன்க ்கட்டுப்்டுத்து்வ்ன 
உண்்மயான வீரனாவான.(2)

்மலும் கூறினார்கள் : ்்கா்த்தின ்டி பெயற்்ை முடியுமா்க இருநதும் 
அத்ன்க ்கட்டுப்்டுத்து்வ்ன மறு்மயில் அல்லாஹ் ஒட்டுபமாத்தப் 
்்ைப்பினங்களு்ககு மத்தியில் அ்ழத்து ஹஸூருல்ஈன ்கனனியர்களில் 
விருப்்மானவர்க்்ளத் பதரிவு பெயயும்்டி ்ணிப்்ான.(3)

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஓர அடியான விழுஙகும் ்்கா்த்்த 
விை அல்லாஹ்வு்ககு விருப்்மான மிைர எதுவுமில்்ல. அல்லாஹ்விற்்கா்க 
்்கா்த்்த பமல்லும் அடியானு்ைய உள்்ளத்்த அவன ஈமானால் 
நிரப்பி விடுகினறான.(4)

ஒனறு நேை்ககும் எனறு அஞ்சும் ்்ாது அ்த தடுப்்தற்்கா்க்வா, 
அல்லது நேைநத பின அத்னச் பெயதவனு்ககு எதிரா்க ்ழிவாங்க்வா 
உநதப்்டும் ்்ாது ஏற்்டும் இரத்த்க ப்காதிப்்் ்்கா்மாகும்.

1.அறிவிப்்வர : அதியயா அஸஸுஃதீ (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (1798), அபூ தாவூத் (4784), அஷ்ஷ்க அல்்ானீ 
இத்ன ்லவீனமானது என்க கூறியுள்்ளார. (ழஈபுத் தரகீப் வத்தரஹீப் (1647), ஸில்ஸிலா ழஈ்ா (582).)

2.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (6114), முஸலிம் (2609), நேபியவர்கள் மல்யுத்தம் 
புரி்வரு்ககு இநநேபிபமாழியில் “الُصْرَعة” எனும் பொல்்லப் ்யன்டுத்தி உள்்ளார்கள். அடுத்தவர்க்்ளத் தன 
்லத்தால் வீழ்த்து்வா்ர்ய இச்பொல் குறித்து நிற்கினறது. தனது ்்கா்த்்த்க ்கட்டுப்்டுத்தி, அதன 
பிரதி்லிப்பு்க்கள் பவளி்ய ்தானறாமல் ்கவனித்து்க ப்காள்்வ்ன உண்்மயான வீரபனன நேபியவர்கள் 
கூறியுள்்ளார்கள். (அநநிஹாயா பீ ்கரீபில் ஹதீஸ 3/25).

3.அறிவிப்்வர : முஆத் பின அனஸ அல்ஜுஹனீ (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (15637), அபூ தாவூத் (4777), திரமிதி 

(2021), -அவர்கள் இத்ன ஹஸன ்கரீப் என்க கூறியுள்்ளார்கள்-, இப்னு மாஜா (4186) .  

4.அறிவிப்்வர : இப்னு அப்்ாஸ (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (3015), இமாம் இப்னு ்கஸீர தனது தப்ஸீரில் (3:134) 
வெனத்தில் இத்ன்க கூறிவிட்டு இது விமரெனத்திற்குரியவர்க்ளற்ற ஹஸன தரத்திலுள்்ள பெயதியாகும் என்க 
கூறியுள்்ளார்கள்.
இ்த ்கருத்தில் இப்னு உமர (ரலி) அவர்கள் வாயிலா்க பினவருமாறு இைம்ப்ற்றுள்்ளது : “அல்லாஹ்வு்க்கா்க 
ஓர அடியான பமல்லும் ்்கா்த்்த விை ்ாரிய கூலியுள்்ள எநத மிைரும் இல்்ல”. (நூல் : இப்னு மாஜா 4189). 
இமாம் ்ஹஸமி தனது “ஸவாஇத்”ல் இதன அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெ ஸஹீஹ் எனறும், அஷ்ஷ்க அல்்ானீ : 
்ல அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெ மூலம் இது ஸஹீஹாகினறது எனவும் கூறியுள்்ளனர. (ஸஹீஹுத் தரகீபி வத்தரஹீப் 

2752) . 
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தனது அல்லது பிறரது மார்க்க விையத்தில் ஏற்்டும் ்நோவி்ன்க்்ளத் 
தடு்க்கவும், அல்லாஹ்வு்ககும் அவனது தூதரு்ககும் மாறு பெய்தா்ரப் 
்ழிவாங்கவு்ம ஒரு முுஃமினு்ைய ்்கா்ம் இரு்க்க ்வண்டும்.

இதுதான நேபி (ஸல்) அவர்களு்ைய நி்லயா்க இருநதது. அனனார 
தன்க்கா்க ஒரு ்்ாதும் ்ழிதீர்க்க மாட்ைார்கள். ஆனால் மார்க்க 
வரம்பு்கள் மீறப்்ட்ைால் அனனாரது ்்கா்த்திற்கு முன எதுவும் 
நி்ல்க்காது.

அல்லாஹ்வின ்ா்தயில் அறப்்்ார பெயயும் ்்ா்த தவிர ்வறு 
எநதபவாரு ெநதரப்்த்திலும் நேபியவர்கள் தனது ்்கயால் எநதபவாரு 
்ணியா்ளரு்க்்கா, ப்ண்ணு்க்்கா அடித்ததில்்ல. இ்தா அனஸ (ரலி) 
அவர்கள் நேபியவர்களு்ககுப் ்த்து வருைங்க்ளா்க ்ணிவி்ை பெயது 
வநதார்கள். எச்ெநதரப்்த்திலும் நேபியவர்கள் இவர்க்்ளப் ்ாரத்து, 
பெயத ஒனறிற்கு ஏன பெயதாய? என்றா, பெயயாத ஒனறிற்்ககு அ்த 
பெயதிரு்க்கலா்ம? என்றா கூை ்்கட்ைதில்்ல.(1)

்மலும் அனஸ (ரலி) அவர்கள் கூறுகினறார்கள் : நோன நேபியவர்களு்ககு 
10 வருைங்கள் ்ணிவி்ை பெயதுள்்்ளன. அல்லாஹ்விைமிருநது வரும் 
அ்னத்்தயும் அனனார ப்ாருநதி்க ப்காள்வதனால் அவர்கள் (நோன 
பெயயும் ்காரியங்களில்) எதில் உைன்ட்ைார்கள், எதில் முரண்்ட்ைார்கள் 
என்்த அற்வ நோன அறியமாட்்ைன.(2)

நேபியவர்க்ளது குைங்கள் ்ற்றி அன்ன ஆஇஷா (ரலி) அவர்களிைம் 
வினவப்்ட்ை ்்ாது “அனனாரு்ைய குைம் அல்குரஆனா்க்வ 
அ்மநதிருநதது” என ்திலளித்தார்கள்.(3) அதாவது அதன 
ஒழு்க்கங்க்்ள்க ்க்ைபிடித்து, அதன குைங்க்்ளத் தானும் எடுத்து்க 
ப்காண்ைார்கள். குரஆன ஆதரிப்்தில் அனனாரது ப்ாருத்தமும் 
இரு்ககும். குரஆன தூற்றுவதில் அனனாரது ்்கா்மும் இரு்ககும்.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் அதி்க பவட்்க சு்ாவம் உள்்ளவர்கள் என்தால் 
தான பவறு்க்க்ககூடியவற்்ற்க ப்காண்டு யா்ரயும் முன்னா்க்க 
மாட்ைார்கள். இவவிையம் அனனாரு்ககு விருப்்மில்லாதது என்து 
அனனாரது மு்கத்தி்ல்ய பதரிநதுவிடும். நேபி (ஸல்) அவர்கள் அ்றயில் 
முைஙகியிரு்ககும் குமரிப் ப்ண்்ை விை அதி்க பவட்்கமுள்்ளவரா்க 

1. நூல் : புஹாரி (6038), முஸலிம் (2309).

2.இமாம் த்ரானியின முுஃஜமுல் அவஸத் (9148). இதன அறிவிப்்ா்ளர்களில் நோன அறியாதவர்களும் உள்்ளனர 

என இமாம் ்ஹஸமி கூறியுள்்ளார. (மஜ்மஉஸ ஸவாஇத் 9/16).

3. நூல் : முஸலிம் (746). 
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இருநதார்கள். அனனார பவறு்க்கத்த்க்க ஒரு பெய்ல்க ்கண்ைால் அத்ன 
அனனாரது மு்கத்தி்ல்ய அறிநது ப்காள்்வாம் என அபூ ஸஈத் அல்குத்ரீ 
(ரலி) அவர்கள் கூறியுள்்ளார்கள்.(1)

“இநதப் ்ஙகீடு அல்லாஹ்வின ப்ாருத்தத்்த்க ப்காண்ைதல்ல” 
எனறு நேபியவர்களின ்ஙகீட்டு மு்ற்யப் ்ற்றி ஒருவர கூறிய்த 
இப்னு மஸஊத் (ரலி) அனனாரிைம் எத்தி்வத்த ்்ாது ்்கா்த்தால் 
நேபியவர்களின மு்கம் மாறியது. “நேபி மூஸா இ்தவிை அதி்கமா்க 
்நோவி்ன பெயயப்்ட்டு, ப்ாறு்மயா்க இருநதார்கள்” எனற 
வாரத்்த்யத் தவிர ் மலதி்கமா்க எத்னயும் நேபியவர்கள் கூறவில்்ல.(2)

அல்லாஹ் பவறு்ககும் ஒன்ற நேபியவர்கள் ்கண்ைால் அல்லது 
்்கட்ைால் ்்கா்ப்்டுவார்கள். பமௌனம் ்கா்க்காமல் எடுத்துச் 
பொல்வார்கள். அனனார அன்ன ஆஇஷா (ரலி) அவர்களின வீட்டினுள் 
நு்ழநததும் உருவப்்ைங்கள் ப்ாறி்க்கப்்ட்ை தி்ரச்சீ்ல இருப்்்த்க 
்கண்டு அனனாரது மு்கத்தின நிறம் மாறி, அத்ன்க கிழித்தார்கள். ்மலும் 
இது்்ானறு உருவம் அ்மப்்வர்கள் தான மறு்மயில் ்கடு்மயான 
தண்ை்ன்ககுரியவர்கள் என்க கூறினார்கள்.(3)

குறிப்பிட்ை ஓர இமாமிற்குப் பினனால் ம்க்கள் பதாழுவதற்குப் 
பினவாஙகும் அ்ளவிற்கு நீட்டித் பதாழு்்க நேைத்தும் ஓர இமா்மப் ்ற்றி 
மு்றப்்ாடு பெயயப்்ட்ைதும் நேபியவர்கள் ்கடு்மயா்க ்்காபித்தார்கள். 
ம்க்களு்ககு உ்்தசித்து, பதாழு்்க்ய இலகு்டுத்துமாறும் 
்ணித்தார்கள்.(4)

்ள்ளியினுள் கிப்லாத் தி்ெயில் உமிழ்நீ்ர்க ்கண்ைதும் சினம் 
ப்காண்டு அத்ன சுரண்டிவிட்டு நேபியவர்கள் பினவருமாறு கூறினார்கள் : 
“உங்களில் ஒருவர பதாழும் ் ்ாது அல்லாஹ் அவரின முனனி்லயி்ல்ய 
இரு்ககினறான. என்வ பதாழு்்கயில் தனது முனனி்லயில் உமிழ 
்வண்ைாம்.”(5)

1. நூல் : புஹாரி (3369), முஸலிம் (2320).

2.அறிவிப்்வர : இப்னு மஸஊத் (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (5749), முஸலிம் (1062).

3.நூல் : புஹாரி (5758), முஸலிம் (2107).

4.அறிவிப்்வர : அபூ மஸஊத் அல்அனஸாரி (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (466). இது ஒரு ெம்்வத்தின ஒரு 

்குதியாகும்.

5.அறிவிப்்வர்கள் : இப்னு உமர (ரலி), அனஸ (ரலி), அபூ ஸஈத் (ரலி), அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி 

(720), முஸலிம் (547, 548, 551).
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“்்கா்ம், ப்ாருத்தம் அ்னத்து நி்ல்களிலும் உண்்ம்ய 
்்சுவதற்கு ெநதரப்்த்்தத் தருவாயா்க!” என நேபியவர்கள் 
பிராரத்திப்்ார்கள்.(1) ஒரு மனிதன ்்கா்ம், ப்ாருத்தம் அ்னத்து 
நி்ல்களிலும் உண்்ம்ய ்்சுவான என்து மி்கவும் அரிதானதாகும். 
அ்நே்கமா்னார ்்கா்த்தின ்்ாது நிதானமிழந்த ்்சுவார்கள்.

1.அறிவிப்்வர : அம்மார பின யாஸிர (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (18324), நேஸாஈ (1306), அஷ்ஷ்க அல்்ானீ 
இத்ன ஸஹீஹ் என்க கூறியுள்்ளார. (ஸஹீஹுல் ஜாமிுஃ 1301)
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ஹதீஸ் –17

த்சயவ் திருந்்தச் த்சய்வாம்

َعْن َأِبي َيْعَلى َشدَّاِد ْبِن َأْوٍس َرِضَي اللُه َعْنُه َعْن َرُسوِل اللِه 9 َقاَل: 

ْحَساَن َعَلى ُكِلّ َشْيءٍ، َفِإَذا َقَتْلُتْم َفَأْحِسُنوا اْلِقْتَلَة، َوِإَذا َذَبْحُتْم
ِ
 "إنَّ اللَه َكَتَب اْل

َفَأْحِسُنوا الذْبَحَة، َوْلُيِحدَّ َأَحُدُكْم َشْفَرَتُه، َوْلُيِرْح َذِبيَحَتُه." َرَواُه ُمْسِلم

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : நிச்்சய்மாக அல்ைாஹ், த்சயவ்வறலை 
திருந்்தச் த்சயயும்ேடி ேணித்திருககின்ைான். ஆக்வ நீஙகள் தகான்ைால், 
நன்ைாகக தகால்லுஙகள். நீஙகள் அறுத்்தால் நன்ைாக அறுஙகள். உஙகளில் 
ஒவதவாருவரும் ்தஙகைது கத்திலய கூர்ல்மயாக லவத்துக தகாள்ளுஙகள். 
நீஙகள் அறுககும் மிருகஙகளின் கஷடேஙகலை எளி்தாககுஙகள் 
(குலையுஙகள்). 

அறிவிப்்வர : அபூ யுஃலா ஷத்தாத் இப்னு அவஸ (ரலி), ஆதாரம் : 
முஸலிம் (1955).

விரிவுலை :

இநத நேபிபமாழி அ்னத்திலும் இஹ்ஸான (உ்்காரம், நேலவு பெயதல், 
திருநதச் பெயதல்) அவசியம் என்்த அறிவி்ககினறது. எனினும் 
ஒவபவானறிற்கும் அதன நி்ல்க்்கற்்்வ இஹ்ஸான அ்மயும்.

w  ்கை்ம்க்்ளச் திருநதச் பெயதல் என்து அது நி்ற்வறுவதற்கு 
அவசியமான ெ்கல விையங்க்்ளயும் பெயவதாகும். இது அவசியமான 
அ்ளவாகும். இதில் ஸுனனத்தான விையங்க்்ளயும் ்ெரத்து்க 
ப்காள்வதன மூலம் அழ்கா்ககுவது அவசியமில்்ல. (எனினும் 
விரும்்த்த்க்கது).

w  தடு்க்கப்்ட்ைவற்்ற விடுவதில் இஹ்ஸான என்து அ்க, புற 
ரீதியில் அத்ன முழு்மயா்கத் தவிரநது ப்காள்வதாகும். இது 
அவசியமான அ்ளவாகும்.

w  ்ொத்ன்களின ்்ாது பெயயும் ப்ாறு்மயில் இஹ்ஸான 
என்து இஸலாம் எதிர்ார்ககும் அ்மப்பில் பவறு்க்காமல், 
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ப்ாறு்மயிழநது ஏதும் ்்சிவிைாமல் முழு்மயா்கப் ப்ாறு்ம 
்கா்க்க ்வண்டும்.

w  ்்ைப்பினங்களுைன நேைநது ப்காள்ளும் மு்றயில் இஹ்ஸான 
என்து அவற்றில் அல்லாஹ் ்கை்மயா்ககியுள்்ள உரி்ம்க்்ள 
மு்றயா்க பெலுத்துவதாகும்.

w மரை தண்ை்ன்க குற்றவாளி்கள் மற்றும் ப்கா்ல பெயய 
அனுமதி்க்கப்்ட்ை பிராணி்க்்ள்க ப்கால்வதில் இஹ்ஸான என்து 
இலகுவா்கவும் மி்க ்வ்கமா்கவும் அவற்றின உயிர்க்்ளப் 
்்ா்ககுவதாகும். இத்னத் தான நேபியவர்கள் இநநேபிபமாழியில் 
கூறியுள்்ளார்கள். இத்ன நேபியவர்கள் உதாரைத்திற்்கா்க அல்லது 
குறிப்பிட்ை ெநதரப்்த்தில் பதளிவு்டுத்த ்வண்டிய ்த்வ்க்கா்க 
கூறியிரு்க்கலாம்.

ப்கா்ல பெயயும் ்்ாதும், அறு்ககும் ்்ாதும் அத்ன அழ்கா்கச் 
பெயயுங்கள் என்்த இநநேபிபமாழியின ்கருத்தாகும்.

அறு்ககும் பிராணி்க்்ள அழ்கா்க்க ்்கயாள்வது ்கை்ம என்தில் 
அ்னத்து அறிஞர்களும் ஒருமித்துள்்ளதா்க இமாம் இப்னு ஹஸம் 
கூறியுள்்ளார்கள்.

பிராணி்க்்ளத் தடுத்து ்வத்து அ்வ மரணி்ககும் வ்ர அம்பு 
்்ானறவற்றால் எரிவ்த நேபியவர்கள் தடுத்துள்்ளார்கள்.(1)

இப்னு உமர (ரலி) அவர்கள் அம்ப்றிவதற்்கான இல்க்கா்க ஒரு 
்்காழி்ய நேட்டு்வத்திருநத சில வாலி்ர்க்்ள்க ்கைநது பெனற ்்ாது 
“யார இத்ன பெயதது? இவவாறு பெயதவர்க்்ள நேபியவர்கள் 
ெபித்துள்்ளார்கள்” என்க கூறினார்கள்.(2)

உயிருள்்ள ஒரு பிராணி்யத் தமது அம்ப்றியும் ்யிற்சி்க்கான 
இல்க்கா்க எடுப்்்த நேபியவர்கள் தடுத்துள்்ளார்கள்.(3) இ்த ்கருத்தில் 
்ல நேபிபமாழி்கள் உள்்ளன.

பிராணி்க்்ள அறு்ககும் ்்ாது அதிலும் பமன்ம்ய்க 
்க்ைபிடி்ககுமாறு இஸலாம் ஏவியுள்்ளது. ஓர ஆட்டின ்கா்தப் பிடித்து 
இழுத்துச் பெல்லும் ஒரு நே்்ர்க ்கைநது பெனற நேபியவர்கள் : “அ்த 

1.அறிவிப்்வர : அனஸ (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (5513), முஸலிம் (1956).

2.நூல் : புஹாரி (5515), முஸலிம் (1957, 1958) .

3.அறிவிப்்வர : இப்னு அப்்ாஸ (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (1957) .
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விட்டுவிட்டு முன்கழுத்துப் ்குதி்ய பிடியுங்கள்” என அநநே்ரு்ககு்க  
கூறினார்கள்.(1)

(மற்றுபமாரு ெநதரப்்த்தில்) ஓர ஆட்டின ்்க்கவாட்டில் தனது ்கா்ல 
்வத்து்க ப்காண்டு ்கத்தி்யத் தீட்டும் ஒரு நே்்ர நேபியவர்கள் ்கைநது 
பெனறார்கள். அநத ஆடு அநநே்்ர்ய ஓர்க்கண்ைால் ்ாரத்து்க 
ப்காண்டிருநதது. (அத்ன அவதானித்த) நேபியவர்கள் : “இத்ன 
ஏற்்கன்வ தீட்டியிரு்க்க்க கூைாதா. இப்பிராணி்ய ்ல தை்வ்கள் 
ப்கால்லப் ்்ாகினறீரா?” என வினவினார்கள்.(2)

பிராணி்ய அறுப்்தற்்கா்க பமன்மயா்க்வ இழுத்து வரப்்ைல் 
்வண்டும். அறு்ககும் ்கத்தி ம்ற்க்கப்்ைல் ் வண்டும். அறு்ககும் ் ்ா்த 
தவிர அது பவளிப்்டுத்தப்்ைல் கூைாது என இமாம் அஹ்மத் (ரஹ்) 
கூறியுள்்ளார்கள்.

நேபி (ஸல்) அவர்களிைம் ஒரு மனிதர “நோன ஆட்டு்ககு ்கரு்ை 
்காட்டுகின்றன. அத்ன அறு்க்கவும் பெயகின்றன என்க கூறினார”. 
நேபியவர்கள் : நீர ஆட்டிற்கு ்கரு்ை ்காட்டினால் அல்லாஹ் உம்ககு்க 
்கரு்ை ்காட்டுவானா்க! என்க கூறினார்கள்.(3)

முத்தரிப் பின அப்துல்லாஹ் (ரஹ்) கூறினார்கள் : “அல்லாஹ் குருவி்ககு 
இர்க்கம் ்காட்டுவதன மூலமா்கவும் (மனிதனு்ககு) இர்க்கம் ்காட்டுவான.(4)

1.அறிவிப்்வர : அபூ ஸஈத் அல்குத்ரீ (ரலி), ஆதாரம் : இப்னு மாஜா (3171). இதன அறிவிப்்ா்ளர்களில் 
ஒருவரான மூஸா பின முஹம்மத் அத்்தமீ என்வர “முன்கருல் ஹதீஸ” (மி்கவும் ்லவீனமானவர) என 
இமாம் இப்னு ஹஜர (ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள். (த்கரீபுத் தஹ்தீப் 7006) .

2. அறிவிப்்வர : இப்னு அப்்ாஸ (ரலி), ஆதாரம் : த்ரானீ (11916), ஹாகிம் (7563). அதன இறுதியில் 
பினவருமாறு இைம்ப்ற்றுள்்ளது : இத்னப் ்ல தை்வ்கள் ப்கால்லப் ்்ாகினறீரா? இத்னப் 
்டு்க்க்வ்க்க முன ்கத்தி்யத் தீட்டியிரு்க்க்க கூைாதா?” இது இமாம் புஹாரியின நி்நத்ன்க்க்மய 
ஸஹீஹானபதன ஹாகிம் (ரஹ்) கூறியுள்்ளதுைன, அஷ்ஷ்க அல்்ானீ இத்ன ஸஹீஹ் என்க கூறியுள்்ளார்கள். 
(ஸஹீஹுத் தரகீபி வத்தரஹீப் 2265).

3.அறிவிப்்வர : குரரா பின இயாஸ (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (15592). இதன அறிவிப்்ா்ளர பதாைர 
ஸஹீஹானபதன அஷ்ஷ்க அல்்ானீ தனது ஸில்ஸிலா ஸஹீஹாவில் (26) கூறியுள்்ளார்கள்.

4.ஜீவ்காருண்யம் மனிதர்க்்ளயும் தாண்டி பிற உயிரினங்கள் விையத்திலும் வலியுறுத்தப்்ட்டிருப்்து 
இஸலாத்தின விொலத் தன்மயிலும், பூரை திட்ைமிைலிலும் உள்்ளது. (அப்துல் அஸீஸ் அத்்தரீபீ).
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ஹதீஸ் –18

இலையச்்சமும் நறகு்ணமும்

عن أبي َذرٍّ َوُمعاِذ ْبِن جبٍل رضَي الله عنهما، عْن رسوِل اللِه 9، َقاَل:

يَِّئَة اْلحسنَة َتْمُحَها، وَخالِق النَّاَس بُخُلٍق َحَسٍن" "اتَِّق اللَه َحْيُثَما ُكْنَت وَأْتِبِع السَّ
 رواُه التِّْرمذيُّ وقال: "حديٌث حسٌن" وفي بعض النُّسخ: )َحَسٌن َصِحْيٌح(

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : நீர் எஙகிருந்்தாலும் அல்ைாஹ்லவ 
அஞசிக தகாள்வீைாக. தீல்மலயத் த்தாடேர்ந்து அ்தல் அழிககும் நன்ல்ம 
ஒன்லையும் த்சயதுதகாள்வீைாக. இன்னும் ்மககளிடேம் அழகிய கு்ணத்துடேன் 
ேழகுவீைாக. 

அறிவிப்்வர : அபூதர (ரலி) மற்றும் முஆத் இப்னு ஜ்ல் (ரலி), ஆதாரம்: 
திரமிதி (1987).

விரிவுலை :

த்கவாவின அடிப்்்ை ஓர அடியான தன்ககும் தான எச்ெரி்க்்கயா்க 
இரு்ககும் ஒனறு்ககும் இ்ையில் தடுப்ப்ான்ற ஏற்்டுத்தி்க 
ப்காள்வதாகும். என்வ இ்றயச்ெம் என்து ஓர அடியான தன்ககும் தனது 
இரட்ெ்கனின ்்கா்ம், தண்ை்ன்களு்ககும் மத்தியில் ்ாது்கா்ககும் ஒரு 
தடுப்்் ஏற்்டுத்தி்க ப்காள்வதாகும். அத்தடுப்புத்தான அவனு்ககு்க 
்கட்டுப்்ட்டு, மாறு பெயவ்தத் தவிரநது ப்காள்வதாகும்.

்ய்்கதியா்ளர்கள் தம்ககுத் தடு்க்கப்்ட்ை்தப் ்யநது தவிரநது 
ப்காள்வார்கள். விதியா்க்கப்்ட்ை்த நி்ற்வற்றுவார்கள் என இமாம் 
ஹஸனுல் ்ஸரி (ரஹ்) கூறினார்கள்.

தல்்க பின ஹபீப் (ரஹ்) கூறினார்கள் : இ்றயச்ெம் என்து : அல்லாஹ்வின 
்நேரவழியின பிர்காரம் அவனது கூலி்ய எதிர்ாரத்து அவனு்ககு்க 
்கட்டுப்்டுவதும், அல்லாஹ்வின அ்த ்நேரவழியின ்டி அவனது 
தண்ை்ன்ய அஞ்சி, அவனு்ககு மாறு பெயவ்த விடுவதுமாகும்.

“நீங்கள் அல்லாஹ்்வ அஞ்ெ ் வண்டிய மு்றயில் அஞ்சுங்கள்” (ஆல 
இம்ரான: 102) எனும் வெனத்திற்கு வி்ள்க்கமளி்ககும் ்்ாது இப்னு 
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மஸஊத் (ரலி) பினவருமாறு கூறுகினறார்கள் : “மாறு பெயயப்்ைாமல் 
அவன வழிப்்ைப்்ை ்வண்டும். மற்க்கப்்ைாமல் நி்னவு கூறப்்ை 
்வண்டும். நேனறி மறு்க்கப்்ைாமல் நேனறி பெலுத்தப்்ை ்வண்டும்.

“நீ எஙகிருந்்தாலும் அல்ைாஹ்லவ அஞசிக தகாள்”

உள்ளும் புறமும், இர்கசியத்திலும் பவளிப்்்ையா்கவும், ம்க்கள் 
அவ்னப் ்ாரத்தாலும் ்ார்க்காவிட்ைாலும் அ்னத்து நி்ல்களிலும் 
அல்லாஹ்்வ அஞ்சுவது இதன ்நோ்க்கமாகும்.

இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகினறார்கள் : மி்க அரிதான 
விையங்கள் மூனறு உள்்ளன. ஏழ்்மயிலும் தரமம் பெயதல், தனி்மயிலும் 
்்ணுதலா்க இருத்தல், அஞ்சி, எதிர்ார்க்கப்்டும் (இ்றவனிைத்தில்) 
உண்்ம ்்சுதல் என்ன்வ அ்வயாகும்.

அபூ ஸு்லமான (ரஹ்) கூறுகினறார்கள் : ம்க்களு்ககு தனது 
நேற்பெய்ல்க ்காட்டிவிட்டு, தன்ககு மி்க பநேரு்க்கமா்க இரு்ககும் 
அல்லாஹ்விைம் அசிங்கமான்த பவளிப்்டுத்து்வன 
நேஷைவாளியாவான.

கிராமப்புற அ்ரபியப் ப்ண்பைாருவருைன ஒருவர தவறா்க நேை்க்க 
மு்னநது நேட்ெத்திரங்க்்ளத் தவிர ்வறு யாரும் எம்்மப் ்ார்க்க 
மாட்ைார்கள் என அ்ழத்தார. அப்ப்ண் : அப்்டியாயின 
அநநேட்ெத்திரங்க்்ள இய்ககி்க ப்காண்டிருப்்வன (இ்றவன) எங்்க? 
என வினவினாள்.

அநநியப் ப்ண்பைாருவருைன ்க்தத்து்க ப்காண்டிரு்ககும் 
நே்பராருவ்ர்க ்கண்ை முஹம்மது இப்னுல் முன்கதிர (ரஹ்) “நிச்ெயமா்க 
அல்லாஹ் உங்களிருவ்ரயும் ்ாரத்து்க ப்காண்டிரு்ககினறான” என்க 
கூறினார்கள்.

இமாம் அஹ்மத் அவர்கள் ஒரு ்கவி்த்ய உச்ெரித்து்க 
ப்காண்டிருப்்ார்கள். அதன ்கருத்து வருமாறு :

்காலத்தில் ஏதாவபதாரு நோள் நீ தனித்திருநதால் நோன தனித்து விட்்ைன 
என்க கூறா்த. மாறா்க என்ன்க ்கவனி்ககும் ஒருவன இரு்ககினறான 
எனறு கூறு.

அல்லாஹ் ஒரு மணி்நேரம் கூை அலட்சியமா்க இருப்்தா்க்வா, 
(அடியானு்ககு) ம்றவபதல்லாம் அவனு்ககும் ம்றவதா்க்வா ஒரு 
்்ாதும் நீ எண்ணி விைா்த.
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முஆத் (ரலி) அவர்கள் தன்ககு நேபியவர்கள் (இநநேபிபமாழியில்) பெயத 
உ்்தெத்்த அப்்டி்ய பின்ற்றிபயாழுகினார்கள். ஒரு தை்வ உமர 
(ரலி) அவர்கள் அனனா்ர ஒரு ்ணி்க்கா்க அனுப்பினார்கள். (்ணி 
முடிநது) பவறும் ்்கயுை்ன திரும்பினார்கள். அ்தப் ்ாரத்த ம்னவி 
்கண்டித்தார்கள். நோன ஒனறும் எடுத்து விைாமல் என்ன்க ்கட்டுப்்டுத்தும் 
ஒருவர எனனுை்ன்ய இருநதார என முஆத் (ரலி) அவர்கள் தனது 
இ்றவ்ன மனதில் எண்ணியவாறு கூறினார்கள். ஆனால் ம்னவி்யா 
உமர (ரலி) அவர்கள் முஆத் (ரலி) அவர்களுைன ்கண்்காணி்க்க ஒருவ்ர 
அனுப்பியதா்க நி்னத்து்க ப்காண்ைார்கள்.

இநநி்ல யாரிைத்தில் பதாைரச்சியா்க்வா ப்ரும்்ான்மயான 
்நேரங்களி்லா இரு்ககினற்தா அவர அல்லாஹ்்வ்க ்காண்்து ்்ானறு 
அவ்ன வைஙகும் உ்ளத் தூய்மயா்ளர்களில் ஒருவராகி விடுகினறார. 
்மலும் அற்்மான சிறு ்ாவங்க்்ளத் தவிர ப்ரும்்ாவங்கள், 
மான்க்்கைான விையங்க்்ளத் தவிரநது ப்காள்ளும் உ்ளத் 
தூய்மயா்ளர்களில் ஒருவராகி விடுகினறார.

“தீல்மலயத் த்தாடேர்ந்து அ்தல் அழிககும் நன்ல்ம ஒன்லையும் த்சயது 
தகாள்வீைாக”

இர்கசியமா்கவும், பவளிப்்்ையா்கவும் அல்லாஹ்்வ அஞ்சி 
நேை்ககுமாறு ஓர அடியான ்ணி்க்கப்்ட்டிருநதாலும் சில ெமயங்களில் 
இ்றயச்ெத்தில் அெமநதப் ்்ா்ககு ஏற்்ட்டு, தவறு்கள் நேை்க்க 
வாயப்புள்்ளது. அவவாறு நேை்ககும் ்ட்ெத்தில் அத்ன அழி்ககும் 
்காரியத்தில் ஈடு்டுமாறு நேபியவர்கள் ்ணித்துள்்ளார்கள். அதுதான 
அத்தீ்ம்யத் பதாைரநது நேன்ம பெயவதாகும்.

இநநேபி பமாழியில் நேபியவர்கள் ்ய்்கதியா்ளர்களின ்ண்பு்க்்ள்க 
கூறியது ்்ால் அல்லாஹ்வும் தனது ்வதத்தில் வரணித்துள்்ளான.

“உங்கள் இரட்ெ்கனிைமிருநதுள்்ள மனனிப்பின ்்க்கமும், வானங்கள் 
மற்றும் பூமியின அ்ளவு விொலமான சுவர்க்கத்தின ்்க்கமும் நீங்கள் 
வி்ரநது பெல்லுங்கள். அது ்ய்்கதியா்ளர்களு்க்கா்க்வ தயார 
பெயயப்்ட்டுள்்ளது. அவர்கள் பெல்வ நி்லயிலும், வறிய நி்லயிலும் 
(நேல்லறங்களில்) பெலவு பெயவார்கள். இனனும் ்்கா்த்்த பமனறு, 
மனிதர்க்்ள மனனிப்்வர ்க்ளா்கவும் இருப்்ார்கள். நேன்ம பெய்வா்ர 
அல்லாஹ் ்நேசி்ககிறான. இனனும் அவர்கள் மான்க்்கைான ஒரு 
்காரியத்்தச் பெயது விட்ைா்லா, அல்லது தங்களு்ககுத் தாங்க்்ள அநீதி 
இ்ழத்து்க ப்காண்ைா்லா அல்லாஹ்்வ நி்னவு கூரநது உை்ன 
தங்க்ளது ்ாவங்களு்க்கா்க ்ாவமனனிப்புத் ்தடுவார்கள். 
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அல்லாஹ்்வயனறி ்ாவங்க்்ள மனனிப்்வன யார? அவர்கள் அறிநது 
ப்காண்்ை, தாம் பெயயும் தவறில் நி்லத்திரு்க்க மாட்ைார்கள். 
அவர்களு்ககுரிய கூலி அவர்க்ளது இரட்ெ்கனிைமிருநதுள்்ள மனனிப்பும் 
சுவனச் ் ொ்ல்களுமாகும். அவற்றின கீழ் ஆறு்கள் ஓடி்க ப்காண்டிரு்ககும். 
அதில் அவர்கள் நிரநதரமா்க இருப்்ார்கள். (நேற்) பெயல் புரி்வாரின கூலி 
நேல்லதாகும்”. (ஆல இம்ரான : 133 – 136).

பெலவு பெயதல், ்்கா்த்்த்க ்கட்டுப்்டுத்தல், மனனித்தல் ்்ானற 
நேற்குைங்க்ளால் ்்ைப்பினங்களு்ககு நேலவு பெயவ்த்ய அல்லாஹ் 
்ய்்கதியா்ளர்களு்ைய ்ண்்ா்க வரணித்துள்்ளான. பெலவளித்தல், 
்நோவி்ன்யத் தாஙகி்க ப்காள்்ளல் ஆகிய இரு ்ண்பு்க்்ளயும் 
ஒருஙகி்ைத்து்க கூறியுள்்ளான. இது தான நேபியவர்கள் உ்்தசித்த 
உச்ெ்கட்ை நேற்குைமாகும். பினனர : மான்க்்கைான ஒரு ்காரியத்்தச் 
பெயது விட்ைா்லா, அல்லது தங்களு்ககுத் தாங்க்்ள அநீதி இ்ழத்து்க 
ப்காண்ைா்லா அல்லாஹ்்வ நி்னவுகூரநது உை்ன தங்க்ளது 
்ாவங்களு்க்கா்க மனனிப்புத் ்தடுவார்கள். அவர்கள் அறிநது ப்காண்்ை 
தாம் பெயயும் தவறில் நி்லத்திரு்க்க மாட்ைார்கள்” என அல்லாஹ் 
அவர்க்்ள வரணி்ககினறான. இது ்ய்்கதியா்ளர்களிைம் இருநது 
சில்வ்்ள ப்ரும்்ாவங்க்்ளா, சிறு்ாவங்க்்ளா நி்கழலாம் என்்த 
அறிவி்ககினறது. எனினும் அதில் அவர்கள் நி்லத்திரு்க்காமல், 
உைனடியா்க அல்லாஹ்்வ நி்னவுகூரநது ்ாவமனனிப்பு்க ்்காரி, 
அவன்ால் மீண்டு பதௌ்ாச் பெயவார்கள். பதௌ்ா என்து ஒரு 
்ாவத்தில் நி்லத்திருப்்்த விடுவதாகும்.

அல்லாஹ்்வ நி்னவுகூரவார்கள் என்தன ்கருத்து : அவனின 
ம்கத்துவத்்தயும், ்கடு்மயான பிடி, ் ழிவாங்க்்ளயும், ் ாவங்களு்க்கா்க 
அவன எச்ெரித்துள்்ள தண்ை்ன்க்்ளயும் நி்னவுகூரவார்கள். அது 
அவர்க்்ள உைனடியா்க அப்்ாவத்்த விட்டு மனனிப்புத் ்தைத் 
தூண்டுகினறது. அல்லாஹ் கூறுகினறான :

“நிச்ெயமா்க எவர்கள் (அல்லாஹ்்வ) அஞ்சி நேை்ககினறார்க்்ளா 
அவர்களு்ககு ்ஷத்தானிைமிருநது ஏ்தனும் ஒரு தீண்டுதல் ஏற்்ட்ைால் 
அவர்கள் (அல்லாஹ்்வ) நி்னவு கூரநது, உைன விழிப்்்ைநது 
விடுவர” (அல்அுஃராப் : 201)

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஓர அடியார ஒரு ்ாவம் பெயது விட்ைார. 
பிறகு 'இ்றவா! நோன ஒரு ்ாவம் பெயது விட்்ைன. என்வ, என்ன 
மனனித்து விடுவாயா்க” எனறு பிராரத்தித்தார. உை்ன அவரின இ்றவன. 
'என அடியான என்க்்கார இ்றவன இரு்ககிறான எனறும், அவன ் ாவங்க்்ள 
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மனனிப்்ான; (அல்லது) அதற்்கா்கத் தண்டிப்்ான எனறும் அறிநதுள்்ளானா? 
(நேனறு) நோன என அடியா்ன மனனித்து விட்்ைன” எனறு பொனனான. பிறகு 
அநத அடியார (சிறிது ்காலம்) அல்லாஹ் நோடிய வ்ர அப்்டி்ய இருநதார. 
பிறகு மீண்டும் ஒரு ்ாவத்்தச் பெயதார. அப்்்ாது அநத மனிதர (மீண்டும்) 
'என இ்றவா! நோன மற்பறாரு ்ாவம் பெயது விட்்ைன. என்வ, என்ன 
மனனித்து விடுவாயா்க” எனறு பிராரத்தித்தார. உை்ன இ்றவன (இம் 
மு்றயும்) 'என அடியான தன்க்்கார இ்றவன இரு்ககிறான எனறும், அவன 
்ாவங்க்்ள மனனிப்்ான; (அல்லது) அதற்்கா்கத் தண்டிப்்ான எனறும் 
அறிநதுள்்ளானா? (நேல்லது.) நோன என அடியா்ன மனனித்து விட்்ைன” எனறு 
பொனனான. பிறகு அல்லாஹ் நோடிய வ்ர அநத மனிதர அப்்டி்ய (சிறிது 
்காலம்) இருநதார. பிறகும் (மற்பறாரு) ்ாவம் பெயதார. (இப்்்ாதும் முனபு 
்்ான்ற) 'என இ்றவா! நோன இனபனாரு ்ாவம் பெயது விட்்ைன. 
என்க்கா்க அ்த மனனித்து விடுவாயா்க” எனறு பிராரத்தித்தார. அதற்கு 
அல்லாஹ் 'என அடியான தன்க்்கார இ்றவன இரு்ககிறான எனறும், அவன 
்ாவங்க்்ள மனனிப்்ான; (அல்லது) அதற்்கா்கத் தண்டிப்்ான எனறும் 
அறிநதுள்்ளானா? (அப்்டியானால்) நோன என அடியா்ன மூனறு மு்றயும் 
மனனித்து விட்்ைன. இனி அவன நோடிய்தச் பெயது ப்காள்்ளட்டும்” எனறு 
பொனனான.(1)

அதாவது இநநி்லயில் இரு்ககும் ்காலபமல்லாம் ்ாவம் பெயதவுைன 
்ாவமனனிப்புத் ்தடுவார.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஒரு ்ாவத்்த ஒ்ர நோளில் 70 தை்வ்கள் 
பெயதாலும் ்ாவமனனிப்பு்க ்்கட்டு்க ப்காண்டிருப்்வன அதில் 
நி்லத்திருப்்வனா்க மாட்ைான.(2)

அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதா்க இமாம் இப்னு அபித் துனயா (ரஹ்) பினவரும் 
பெயதி்ய அறிவி்ககினறார்கள் : “்ாவத்தில் வீழ்நது விட்டு மனனிப்பு்க 
்்காரு்வ்ன உங்களில் சிறநதவராவார”. மீண்டும் அ்த ் ாவத்்த பெயதால்? 
என மூனறு தை்வ்கள் வினவப்்ட்ை ்்ாதும் “அல்லாஹ்விைம் 
்ாவமனனிப்பு்க ்்காரி மீள்வார” என ்திலளித்தார்கள். எதுவ்ர? என 
வினவப்்ட்ை ்்ாது “்ஷத்தான ்தாற்று்க ்்க்ெதப்்ட்ைவனாகும் வ்ர” 
எனறார்கள்.

1.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (7507), முஸலிம் (2758).

2.அறிவிப்்வர : அபூ ்்கர (ரலி), ஆதாரம் : அபூதாவூத் (1514), திரமிதி (3559), அவர்கள் : “இது ஓர அறிவிப்்ா்ளர 
பதாைர ப்காண்ை ்கரீப் எனும் பெயதியாகும். இதன அறிவிப்்ா்ளர பதாைர அவவ்ளவு ்லமானதல்ல” எனறு 
கூறியுள்்ளார்கள். அஷ்ஷ்க அல்்ானீயும் இத்ன ் லவீனமானதா்க்க கூறியுள்்ளார்கள். (இநநூ்ல சுரு்ககியவர 
கூறுகினறார :) நோன கூறுகின்றன : ஹாபிழ் இப்னு ஹஜர இத்னத் தனது ்த்ஹுல் ்ாரீ (1/137) எனும் நூலில் 
கூறிவிட்டு ஹஸன தரத்திலுள்்ளதா்க்க கூறியுள்்ளார்கள்.
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நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ்ாவத்திலிருநது தவ்ாச் பெய்வன 
்ாவ்ம பெயயாதவன ்்ாலாவான.(1)

எம்மில் ஒருவர அல்லாஹ்விைம் ்ாவமனனிப்பு்க ்்கட்டுவிட்டு, 
மீண்டும் ்ாவம் பெயது, மீண்டும் ்ாவமனனிப்பு்க ்்கட்டு, மீண்டும் 
்ாவம் பெயகிறா்ரா அவர அல்லாஹ்விைம் பவட்்கப்்ை்க கூைாதா? என 
ஹஸனுல் ்ஸரீ (ரஹ்) அவர்களிைம் ்்கட்்கப்்ட்ை ்்ாது “இத்ன 
்வத்்த ்ஷத்தான உள்்ளங்க்்ள மி்்க்க்க அவா்க ப்காள்கிறான. 
என்வ இஸதிுஃ்ார (்ாவமனனிப்பு்க ்்காருதல்) பெயவதில் 
்ொரவ்ைய ்வண்ைாம்” எனறார்கள்.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : பிறரு்ககு நீங்கள் இர்க்கம் ்காட்டுங்கள். 
நீங்கள் இர்க்கம் ்காட்ைப்்டுவீர்கள். பிற்ர மனனியுங்கள். 
மனனி்க்கப்்டுவீர்கள். வாரத்்த புனல்்களு்ககு்க ் ்கடுதான. தாம் பெயயும் 
தவறு்களில் அறிநது ப்காண்்ை நி்லத்திருப்்வர்களு்ககும் ்்கடுதான.(2)

வாரத்்தப் புனல்்கள் என்தன அரத்தம் : நேனபமாழி, அழகிய 
உ்்தெங்கள் ் ்கட்கும் ் ்ாது புனல்்க்்ளப் ் ்ானறு ்காதுள்்ளவர்க்ளாகும். 
அவர்கள் ஒரு ்காதினால் ்்கட்டு மறு ்காதினால் விட்டுவிடுவார்கள். 
எவவாறு புனல்்களில் திரவங்கள் தஙகியிருப்்தில்்ல்யா அ்த 
்்ானறு இவர்கள் தாம் ்்கட்ைவற்றின மூலம் ்யன ப்ற மாட்ைார்கள்.

“தீல்மலயத் த்தாடேர்ந்து நன்ல்ம த்சயவீைாக”

இஙகு நேன்ம என்து அப்்ாவத்திலிருநது தவ்ாச் பெயவ்தயும் 
குறி்க்கலாம். சில்வ்்ள அத்னவிைப் ்ரநத ்கருத்தும் 
நோைப்்ட்டிரு்க்கலாம். அல்லாஹ் கூறுகினறான :

“்்கலின இரு ஓரங்களிலும், இரவின ஒரு ்குதியிலும் பதாழு்்க்ய 
நி்லநோட்டுவீரா்க! நிச்ெயமா்க நேல்ல்வ்கள் தீய்வ்க்்ளப் 
்்ா்ககிவிடும்” (ஹஸூத் : 114).(3)

1.அறிவிப்்வர : இப்னு மஸஊத் (ரலி), ஆதாரம் : இப்னு மாஜா (4250). இதன அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெ 
பதாைர்றுநததாகும். அபூ உ்்தா (ரஹ்) தனது தந்த இப்னு மஸஊத் (ரலி) அவர்களிைம் ஹதீ்ஸ்க 
்கற்்கவில்்ல. அதனால் இச்பெயதி ்லவீனமாகினறது. எனினும் ்ல அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெ்கள் மூலம் 
இச்பெயதி வலுப் ப்ற வாயப்புள்்ளது. அதனால்தான அஷ்ஷ்க அல்்ானீ இத்ன ்ல அறிவிப்்ா்ளர 
வரி்ெ்க்்ள ்வத்து ஹஸன தரத்திலுள்்ளதா்க்க கூறியுள்்ளார்கள். (ஸில்ஸிலா ்ளஈ்ா 615).

2.அறிவிப்்வர : அப்துல்லாஹ் பின அம்ர (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (7041). அஷ்ஷ்க அல்்ானீ இத்ன 

ஸில்ஸிலா ஸஹீஹாவில் (482) கூறிவிட்டு, இதன அறிவிப்்ா்ளர பதாைர ஸஹீஹானபதன்க கூறியுள்்ளார்கள். 

3.நேன்ம தீ்ம்ய அழிப்்்தப் ்்ான்ற தீ்மயும் அத்ன விை்க கு்றநத நேன்ம்ய அழித்து 
விடுகினறது. அல்லாஹ் கூறுகினறான : நீங்கள் உைராம்ல உங்க்ளது பெயல்்கள் அழிநதுவிடும் (அல் 
ஹுஜுராத் :02). ்மலும் கூறுகினறான : உங்க்ளது தரமங்க்்ள அழித்து்க ப்காள்்ளாதீர்கள் (்்கரா :264). ்ஸத் 
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நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : எநதபவாரு மனிதனும் ்ாவம் 
பெயதுவிட்டு வுழூச் பெயது, பதாழுதுவிட்டு, பினனர இஸதிுஃ்ார 
பெயதால் அல்லாஹ் அவ்ர மனனி்க்காமல் விடுவதில்்ல. பினபு 
பினவரும் வெனத்்த ஓதினார்கள் :

“இனனும் அவர்கள் மான்க்்கைான ஒரு ்காரியத்்தச் பெயது 
விட்ைா்லா அல்லது தங்களு்ககுத் தாங்க்்ள அநீதி இ்ழத்து்க 
ப்காண்ைா்லா அல்லாஹ்்வ நி்னவு கூரநது உை்ன தங்க்ளது 
்ாவங்களு்க்கா்க ்ாவமனனிப்புத் ்தடுவார்கள்” (ஆல இம்ரான : 135)(1)

்மலும் நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : யார அழ்கா்க வுழூச் 
பெயகினறா்ரா அவரு்ைய நே்கங்கள் உட்்ை உைலின அ்னத்துப் 
்குதி்களிலிருநதும் ்ாவங்கள் பவளி்யறி விடுகினறன.(2)

இது்ற்றி அதி்கமான நேபிபமாழி்கள் உள்்ளன.

்காற்று ்காயநத இ்ல்க்்ள உதிரப்்து ்்ால ்ாவத்திற்்கா்க அழுவது 
அத்ன அழித்து விடும் என இமாம் மாலி்க பின தீனார (ரஹ்) 
கூறியுள்்ளார்கள்.

இஙகு ்கருத்து்வறு்ாடுள்்ள இரண்டு விையங்கள் உள்்ளன.

மு்தைாவது : நறத்சயல்கள் தேரும்ோவஙகள், சிறுோவஙகள் 
அல்த்திறகும் ேரிகாை்மாக அல்மயு்மா? அல்ைது சிறுோவஙகளுககு 
்மாத்திை்மா?

மு்தைாவது கருத்து : சிறு்ாவங்களு்ககு மாத்திர்ம ்ரி்காரமா்க 
அ்மயும். ப்ரும் ்ாவங்களிலிருநது தவ்ாச் பெயது மீ்ள ்வண்டும். 

பின அர்கம் (ரலி) அவர்கள் “ஈனா” (இதன வி்ள்க்கம் 6ம் நேபிபமாழியில் கூறப்்ட்டுள்்ளது) மு்றயில் 
ப்ாருளீட்ைல் பெயவ்த்க ்்கள்விப்்ட்ை அன்ன ஆஇஷா (ரலி) ்ஸதின தாயாரிைம் “நீர நேபியுைன பெயத 
அறப்்்ார்க்்ள அழித்து விட்டீர” எனறு ம்கனிைம் கூறுமாறு பொல்லி அனுப்பினார்கள். இது ப்ாதும்க்கள் 
ஒருபுறமிரு்க்க நேல்லடியார்களி்ல்ய ்லர அலட்சியமா்க இரு்ககும் விையமாகும். நேன்ம்ய பெயது விட்டு 
அதில் திருப்திய்ைநதிரு்ககும் நி்லயில் ்ாவத்தில் வீழ்கிறான. ஏபனனில் அவன ஒவபவாரு நேன்ம 
பெயயும் ்்ாதும் ்ஷத்தான அவனது இரு ்கண்்களு்ககும் மத்தியில் நினறு ப்காண்டு திருப்திய்ைய 
்வ்ககிறான. அவரது நேன்ம்கள் பதாைரநதிரு்ககினறன என நி்னத்து்க ப்காண்்ை ்ாவங்க்்ள அதி்கமா்கச் 
பெயகினறார. (அப்துல் அஸீஸ் அத்்தரீபீ).

1.அறிவிப்்வர : அபூ ்்கர (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (56), அபூ தாவூத் (1521), திரமிதி (3006), ஸுனன நேஸாயீ 
அல்குப்ரா (6/315), இப்னு மாஜா (1395).
அஸமா பின ஹ்கம் அல்பிஸாரி என்வ்ரப் ்ற்றி்க குறிப்பிடும் ்்ாது இமாம் இப்னு ஹஜர தனது தஹ்தீபுத் 
தஹ்தீபில் (1/167) இத்ன்க கூறிவிட்டு ‘அறிவிப்்ா்ளர பதாைர ஏற்்க முடியுமானது’ என்க கூறியுள்்ளார்கள். 
அஷ்ஷ்க அல்்ானீ இத்ன ஸஹீஹ் என்க கூறியுள்்ளார்கள். (ஸஹீஹுத் தரகீப் (680)).

2.அறிவிப்்வர : உஸமான (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (245). 
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ஏபனனில் அல்லாஹ் தனது அடியார்களு்ககு தவ்ாச் பெயயுமாறு ஏவியது 
மட்டுமனறி பெயயாதவர்க்்ள அநீதியி்ழத்தவர்க்ளா்கவும் 
கூறியுள்்ளான. தவ்ா ்கை்மயான ஒனறு என்தில் அ்னவரும் 
ஏ்்காபித்துள்்ளனர. ்கை்ம்கள் நியயத் இனறி நி்ற்வற்றப்்ை 
மாட்ைாது. ப்ரும்்ாவங்கள் வுழூ, பதாழு்்க மற்றும் இஸலாத்தின இதர 
்கை்ம்க்்ள நி்ற்வற்றுவதன மூலம் மனனி்க்கப்்டுமா்க இருநதால் 
அங்்க தவ்ாவு்ககு அவசியம் இரு்க்காது. இது ஒருமித்த ்கருத்தின ்டி 
தவறானதாகும்.

்மலும் ப்ரும்்ாவங்கள் ்கை்ம்க்்ளச் பெயவதன மூலம் 
மனனி்க்கப்்டுமானால் அவவாறு ்கை்ம்க்்ளச் பெயதவர்களு்ககு 
நேரகிற்குச் பெல்ல எநதப் ்ாவமும் இராது. இதுவும் முரஜிஆ்க்களின 
ப்காள்்்க்ககு ஒப்்ாகும் தவறான ்கருத்தாகும்.

இநத முதலாவது ்கருத்்த்ய இமாம் இப்னு அப்தில் ்ர (ரஹ்) தனது 
தவஹீத் எனும் நூலில் ்திவு பெயது, அ்னத்து முஸலிம்்களினதும் 
இஜ்மாவான (ஒருமித்த) ்கருத்தா்கவும் கூறியுள்்ளார்கள். இதற்கு 
ஆதாரமா்கப் ்ல நேபிபமாழி்க்்ள்க கூறியுள்்ளார்கள். அதில் பினவரும் 
பெயதியும் உள்்ளைஙகும் :

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஐ்வ்்ளத் பதாழு்்க்கள், ஒரு 
ஜுமுஆவிலிருநது மறு ஜுமுஆ, ஒரு ரமழானிலிருநது மறு ரமழான 
ஆகியன அவற்று்ககி்ை்ய ஏற்்டும் ்ாவங்களு்ககு- ப்ரும் 
்ாவங்களில் ஈடு்ைாமல் இருநதால்- ்ரி்காரங்க்ளாகும்.(1)

இ்க்கை்ம்கள் ப்ரும்்ாவங்களு்ககுப் ்ரி்காரமா்க அ்மயமாட்ைாது 
என்்த்ய இநநேபிபமாழி அறிவி்ககினறது.

இநநேபிபமாழியின ்கருத்துப் ்ற்றி இமாம் இப்னு அதியயா (ரஹ்) 
அவர்கள் தனது தப்ஸீரில் இரு ்கருத்து்க்க்்ளப் ்திவு பெயதுள்்ளார்கள் :

01. இ்க்கை்ம்கள் சிறு்ாவங்களு்ககுப் ்ரி்காரமா்க அ்மய 
ப்ரும்்ாவங்க்்ள விடுவது ஒரு நி்நத்னயாகும். அவவாறு தவிரநது 
ப்காள்்ளாவிடின இ்க்கை்ம்கள் எநதபவானறு்ககும் அற்வ ்ரி்காரமா்க 
அ்மயமாட்ைாது. இத்னப் ப்ரும்்ான்மயான அஹ்லுஸ 
ஸுனனா்க்களின ்கருத்தா்க அறிவித்துள்்ளார்கள்.

02. இ்க்கை்ம்கள் ப்ாதுவா்க சிறு்ாவங்களு்ககு ்ரி்காரமா்க 
அ்மயும். ப்ரும் ்ாவங்களு்க்கல்ல. எனினும் சிறு்ாவங்களில் 

1.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (233) . 
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நி்லத்திரு்க்காமலும், அதிலிருநது தவ்ாச் பெயதும் இரு்க்க ்வண்டும் 
எனற நி்நத்னயும் இைப்்டுகினறது. இமாம் இப்னு அதியயா அவர்கள் 
இ்க்கருத்்த வலுப்்டுத்தியுள்்ளதுைன புத்திஜீவி்களு்ைய ்கருத்தா்கவும் 
அறிவித்துள்்ளார்கள்.

“சிறு்ாவங்களில் நி்லத்திரு்க்காமலும், அதிலிருநது தவ்ாச் 
பெயதிரு்க்க ்வண்டும் எனற நி்நத்னயும் இைப்்டுகினறது” எனற 
இமாமவர்களின கூற்றின ்கருத்து சிறு்ாவங்களில் நி்லத்திருநதால் 
அ்வ ப்ரும்்ாவங்க்ளா்க மாறி விடுகினறன. அவற்று்ககு நேற்பெயல்்கள் 
்ரி்காரமா்க மாட்ைாது என்தாகும்.

இமாம் (இப்னு அதியயா) அவர்கள் அறிவித்துள்்ள முதலாவது 
கூற்றானது –அது்்ானற ஒரு கூற்று எமது மத்ஹ்்ச் ்ெரநத அபூ்்கர 
அப்துல் அஸீஸ பின ஜுஃ்ர (ரஹ்) அவர்க்ளால் கூறப்்ட்டிருநதாலும்- 
அரிதான கூற்றாகும்.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஒரு முஸலிமான மனிதர 
்கை்மயா்க்கப்்ட்ை ஒரு பதாழு்்க(யின ்நேரம்) வநததும், அதற்்கா்க 
அழகிய மு்றயில் அங்கத் தூய்ம பெயது உள்்ளச்ெத்துைன மு்ற்யாடு 
பதாழுவாராயின, அநதத் பதாழு்்க அதற்கு முந்தய (சிறிய) 
்ாவங்களு்ககுப் ்ரி்காரம் ஆ்காமலிருப்்தில்்ல. அவர ப்ரும் ்ாவம் 
ஏதும் பெயதால் தவிர. இது எல்லா்க ்காலத்திற்கும் ப்ாருநதும்.(1)

இைணடோவது கருத்து : நேற்பெயல்்கள் ப்ரும்்ாவங்களு்ககும் 
்ரி்காரமா்க அ்மயும். இ்க்கருத்்த இமாம் இப்னு ஹஸம் அழ்ழாஹிரி 
(ரஹ்) மற்றும் சில ஹதீஸ ்க்ல அறிஞர்கள் சிலரும் ப்காண்டுள்்ளனர. 
இமாம் இப்னு ஹஸமிற்கு மறுப்்ா்க்வ இமாம் இப்னு அப்தில் ் ர (ரஹ்) 
தனது தவஹீத் எனும் நூலில் இது்ற்றி விரிவா்கப் ்்சியுள்்ளார்கள் : 
“நோன இது ்ற்றி ்்சுவ்த விரும்்ாமலிருந்தன. இநத நே்ரு்ைய 
(இமாம் இப்னு ஹஸம்) கூற்று மாத்திரம் இல்லாவிடில் இது்ற்றி 
்்சியிரு்க்க மாட்்ைன. அறிவீனர்கள் இதன மூலம் ஏமாநது, 
பதாழு்்க்கள் ்ரி்காரமா்க அ்மயும் என இ்ககூற்்றச் ொரநது 
்கவ்லப்்ைாமல், தவ்ா, இஸதிுஃ்ார ஏதுமினறி ப்ரும்்ாவங்களில் 
மூழ்கி விடுவார்கப்ளனறு அஞ்சி்னன. அல்லாஹ்விைம் ் ாது்காப்்்யும் 
அனுகூலத்்தயும் ்்கட்கி்றாம்” எனறு இமாம் இப்னு அப்தில் ்ர (ரஹ்) 
குறிப்பிட்டுள்்ளார்கள்.(2)

1.அறிவிப்்வர : உஸமான (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (228) . 

2.அத்தம்ஹீத் 4/49 .
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(நூலாசிரியர கூறுகினறார :) நோன கூறுகின்றன : இது ்்ானற 
விையங்களில் சில ஹதீஸ ்க்ல அறிஞர்களு்ைய கூற்று்க்கள் 
இவவிரண்ைாவது ்கருத்்தப் ்்ானறு கூறப்்ட்டுள்்ளது. ்லலதுல் ்கத்ர 
இரவி்ல நினறு வைஙகுவது ்ற்றி இமாம் இப்னுல் முனதிர (ரஹ்) 
அவர்கள் கூறும் ்்ாதும் : “அவவிர்வ உயிரப்பிப்்வர்களு்ைய சிறிய, 
ப்ரிய அ்னத்துப் ்ாவங்களும் மனனி்க்கப்்ைலாம்” என்க 
கூறியுள்்ளார்கள்.

இவ இரண்ைாவது ்கருத்து்ையவர்கள் தமது ்கருத்தின மூலம் 
“ப்ரும்்ாவங்களில் நி்லத்திருநது ப்காண்டு, ்கை்ம்க்்ளச் 
பெயவதால் அ்வ ப்ரும்்ாவங்களு்ககுப் ்ரி்காரங்க்ளாகும்” எனற 
்கருத்்த நோடினால் இது நிச்ெயமா்க தவறான ்கருத்தாகும். அத்ன 
யாராலும் மறு்க்க முடியாது. ப்ரும்்ாவங்களில் நி்லத்திரு்க்காமலும், 
அவற்று்க்கா்க ்கவ்ல்ட்டுத் தவ்ாச் பெயயாமலும் ்கை்ம்க்்ளச் 
பெயவதன மூலம் அப்்ாவங்கள் மனனி்க்கப்்டும் எனற ்கருத்்த 
நோடினால் அத்னப் ப்ாதுவா்க ஓர்ளவு்க்்கனும் ஏற்்கலாம்.

இவவிரு ்கருத்து்க்களில் வலுவானது ப்ரும்்ாவங்கள் தவ்ா இனறி 
மனனி்க்கப்்ை மாட்ைாது (முதலாவது ்கருத்து) என்தாகும். ஏபனனில் 
தவ்ா அடியார்களின மீதுள்்ள ஒரு ்கை்மயாகும். அல்லாஹ் கூறுகினறான 
: எவர்கள் (தவ்ாச் பெயது) மீ்ளவில்்ல்யா அவர்கள் தாம் 
அநியாய்க்காரர்கள். (அல்ஹுஜுராத் : 11)

இைணடோவது விடேயம் :

ப்ரும்்ாவங்க்்ளப் ்்ான்ற சிறு்ாவங்களு்ககும் தவ்ாச் பெயய 
்வண்டுமா? அல்லது ப்ரும்்ாவங்க்்ளத் தவிரநது ப்காண்ைால் அ்வ 
மனனி்க்கப்்டுமா? அல்லாஹ் கூறுகினறான :

உங்களு்ககுத் தடு்க்கப்்ட்ை்வ்களில் ப்ரும் ்ாவங்க்்ள விட்டும் 
நீங்கள் விலகி்க ப்காண்ைால் உங்க்்ள விட்டும் உங்கள் (சிறு) ் ாவங்க்்ள 
நோம் அழித்து, உங்க்்ள ெங்்கமி்க்க இைத்தில் நு்ழவிப்்்ாம். 
(அநநிஸா : 31)

இதுவும் கருத்து ்வறுோடுள்ை ஒரு விடேய்மாகும்.

1. சிறு ்ாவங்களிலிருநதும் தவ்ாச் பெயவது அவசியமாகும். இது 
எமது (ஹன்லி) மத்ஹப், மற்றும் மார்க்க ெட்ை்க்க்ல வல்லுனர்கள், 
அஷஅரியயா, மாதுரீதியயா ்்ானற அகீதா பிரிவினரு்ைய கூற்றாகும்.

2. தவ்ாச் பெயய அவசியமில்்ல.
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3. தவ்ாச் பெயய ்வண்டும். அல்லது ்ரி்காரமா்க நேன்ம்க்்ளச் 
பெயய ்வண்டும். இது பிற்்கால அறிஞர்கள் சிலரின கூற்றாகும்.

அல்லாஹ் சிறு்ாவங்கள், ப்ரும்்ாவங்கள் அ்னத்திற்குப் 
பினனாலும் தவ்ாச் பெயயுமாறு ்ணித்துள்்ளான.

நேம்பி்க்்கயா்ளர்க்ளான ஆண்்களிைம், அவர்கள் தமது ்ார்வ்க்்ளத் 
தாழ்த்தி்க ப்காள்ளுமாறும், தமது ்கற்பு்க்்ளப் ் ாது்காத்து்க ப்காள்ளுமாறும் 
(நேபி்ய!) நீர கூறுவீரா்க! இது்வ அவர்களு்ககு மி்கப் ்ரிசுத்தமானதாகும். 
நிச்ெயமா்க அவர்கள் பெய்வற்்ற அல்லாஹ் நேன்கறிநதவன. (நேபி்ய!) 
நேம்பி்க்்கயா்ளர்க்ளான ப்ண்்களிைம், அவர்கள் தமது ்ார்வ்க்்ளத் 
தாழ்த்தி்க ப்காள்ளுமாறும், தமது ்கற்பு்க்்ளப் ்ாது்காத்து்க 
ப்காள்ளுமாறும், அவர்க்ளது அலங்காரத்தில் பவளிப்்டுவ்தத் தவிர 
்வறு எ்தயும் அவர்கள் பவளிப்்டுத்த்க கூைாது எனறும், தமது 
முநதா்ன்க்்ள தமது மார்்கங்கள் மீது ்்ாட்டு ப்காள்ளுமாறும் 
(நேபி்ய!) நீர அவர்களு்ககு்க கூறுவீரா்க! ்மலும், அவர்கள் தமது 
அலங்காரத்்தத் தமது ்கைவனமார்கள் அல்லது தமது தந்தயர, அல்லது 
தமது ்கைவனமார்களின தந்தயர, அல்லது தமது ஆண்ம்க்கள், அல்லது 
தமது ்கைவனமார்களின ஆண்ம்க்கள், அல்லது தமது ெ்்காதரர்கள், 
அல்லது தமது ெ்்காதரர்களின ஆண்ம்க்கள், அல்லது தமது ெ்்காதரி்களின 
ஆண்ம்க்கள், அல்லது தமது ப்ண்்கள், அல்லது தமது அடி்ம்கள், 
அல்லது ப்ண்்கள் மீது நோட்ைமில்லாத (அவர்க்்ள) அண்டி வாழும் 
(வ்யாதி்) ஆண்்கள், அல்லது ப்ண்்களின ம்றவிைங்கள் ்ற்றி 
வி்ளஙகி்க ப்காள்்ளாத சிறுவர்கள் ஆகி்யா்ரத் தவிர ஏ்னயவர்களிைம் 
பவளிப்்டுத்த ்வண்ைாம். தாம் ம்றத்திரு்ககும் தமது அலங்காரம் 
அறியப்்டுவதற்்கா்க தமது ்கால்்க்ளால் தட்ைவும் ்வண்ைாம். 
நேம்பி்க்்கயா்ளர்க்்ள! நீங்கள் பவற்றி ப்றும் ப்ாருட்டு நீங்கள் 
அ்னவரும் அல்லாஹ்விைம் ்ாவமனனிப்பு்க ்்காருங்கள். (அநநூர 
30,31)

குறிப்்ா்க சிறு்ாவங்க்்ள விட்டும் தவ்ாச் பெயயுமாறும் 
்ணித்துள்்ளான : 

நேம்பி்க்்க ப்காண்்ைா்ர! ஒரு கூட்ைத்தினர, மற்பறாரு 
கூட்ைத்தின்ர ்ரி்காெம் பெயய ்வண்ைாம். இவர்க்்ள விை 
அவர்கள் சிறநதவர்க்ளா்க இரு்க்க்ககூடும். எநதப் ப்ண்்களும் மற்ற 
எநதப் ப்ண்்க்்ளயும் (்ரி்காெம் பெயய ்வண்ைாம்.) இவர்க்்ள 
விை அவர்கள் சிறநதவர்க்ளா்க இரு்க்க்ககூடும். உங்களு்ககி்ை்ய 
நீங்கள் கு்ற கூற ்வண்ைாம். ்மலும், ்ட்ைப் ப்யர்க்ளால் 
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அ்ழ்க்கவும் ்வண்ைாம். நேம்பி்க்்க ப்காண்ை பின தீய ப்யர 
சூட்டுவது மி்க்க ப்கட்ைதாகும். எவர்கள் (இவற்்ற விட்டும்) 
மீ்ளவில்்ல்யா அவர்கள்தாம் அநியாய்க்காரர்கள். (ஹுஜுராத் : 11) .

“்மககளிடேம் அழகிய கு்ணத்துடேன் ேழகுவீைாக!”

இதுவும் இ்றயச்ெத்தின ஒரு ்குதியாகும். இதுவனறி இ்றயச்ெம் 
முழு்மய்ைய மாட்ைாது. இத்ன வி்ள்ககி்க கூற்வ தனியா்க்க 
கூறப்்ட்டுள்்ளது. ஏபனனில் அ்நே்கர இ்றயச்ெம் என்து 
அடியார்களு்ககு பெயய ்வண்டிய ்கை்ம்களினறி அல்லாஹ்வு்ககுச் 
பெயய ்வண்டியது மாத்திர்ம என எண்ணி்க ப்காண்டிரு்ககினறனர. 
என்வ ம்க்களுைனும் அழ்கான மு்றயில் ்ெரநது நேை்ககுமாறு 
நேபியவர்கள் குறித்து்க கூறியுள்்ளார்கள். அல்லாஹ்வினு்ையவும் 
அடியார்களினு்ையவும் ்கை்ம்க்்ள ஒருஙகி்ைத்து ெரிவர 
நி்ற்வற்றுவது மி்கவும் அரிதானதாகும். நேபிமார்கள், 
உண்்மயா்ளர்களில் பூரைத்துவத்்த அ்ைநதவர்க்ளால் தான இது 
ொத்தியமாகினறது.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : அழகிய குைமு்ையவ்ர 
விசுவாசி்களில் ்ரிபூரைமானவராவார.(1)

்மலும் கூறினார்கள் : ஒரு விசுவாசி தனது அழகிய குைத்தினால் 
இரவில் நினறு வைஙகி, ்்கலில் ்நோனபு ்நோற்்வனின தரத்்த 
அ்ைநதுவிடுகிறான.(2)

்மலும் கூறினார்கள் : (மறு்மயில்) தராசில் அழகிய குைத்்த்க 
்காை ்கனமான எப்ப்ாருளும் ்வ்க்கப்்டுவதில்்ல. 
நேற்குைமுள்்ளவன அதன மூலம் பதாழு்்கயாளி, ்நோன்ாளியின 
தரத்்த அ்ைகினறான.(3)

1.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (7402), அபூ தாவூத் (4682), திரமிதி (1162), அவர்கள் இது 
“ஹஸன ஸஹீஹ்” எனும் தரத்திலுள்்ளதா்கவும் கூறியுள்்ளார்கள். அஷ்ஷ்க அல்்ானீ இத்ன ஸஹீஹ் என்க 
கூறியுள்்ளார்கள் ஸஹீஹுத் தரகீபி வத்தரஹீப் (2660). 

2.அறிவிப்்வர : ஆஇஷா (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (24595), அபூதாவூத் (4682) -சிறு மாற்றத்துைன- ஹாகிம் 
(24355), இது புஹாரி, முஸலிம் இருவரினதும் நி்நத்ன்ககுட்்ட்ை ஸஹீஹானபதன அவர்கள் 
கூறியுள்்ளார்கள். அஷ்ஷ்க அல்்ானீ கூறுகினறார : (இமாம் ஹாகிமின) இ்க்கருத்து்ககு இமாம் தஹபியும் 
உைன்ட்டுள்்ளார்கள். ஆஇஷா (ரலி) அவர்களிைமிருநது அறிவிப்்ா்ளர முத்தலிப் ஹதீஸ்க்்ள ்கற்ற 
விையத்தில் ்கருத்து ்வறு்ாடில்லாவிட்ைால் இநத நேபிபமாழி அவவிருவரும் (ஹாகிம், தஹபி) கூறியது 
்்ானறு ஸஹீஹானது தான. எனினும் ப்ாதுவா்க இநநேபிபமாழி ஸஹீஹானது தான. (ஸில்ஸிலா ஸஹீஹா 

794). 

3.அறிவிப்்வர : அபுத் தரதாுஃ (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (27496), அபூதாவூத் (4799), திரமிதி (2002), அவர்கள் இது 
“ஹஸன, ஸஹீஹ்” எனும் தரத்திலுள்்ளதா்கவும் கூறியுள்்ளார்கள். எனினும் இநநேபிபமாழியின இரண்ைாம் 
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்மலும் கூறினார்கள் : அல்லாஹ்விற்கு மி்க விருப்்த்திற்குரியவரும், 
மறு்மயில் என்ககு மி்க பநேரு்க்கமா்க அமரு்வ்ரயும் உங்களு்ககு 
நோன கூறட்டுமா? எனறு வினவ, ஆம், கூறுங்கள் என ்தாழர்கள் 
்திலளித்தார்கள். அவரதான உங்களில் நேற்குைமுள்்ளவர என 
நேபியவர்கள் ்்கரநதார்கள்.(1)

்மலும் நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : அழகிய 
குைமு்ையவர்ககு நோன சுவனத்தில் உயரநத இைத்தில் ஒரு 
மாளி்்க்ககு ப்ாறுப்்ா்ளனா்வன.(2)

நேற்குைத்திற்்கான வி்ள்க்கம் ஸலப் அறிஞர்களில் சிலரால் 
கூறப்்ட்டுள்்ளது.

w  நேற்குைம் : ப்கா்ை, பெலவளித்தல், ெகிப்புத்தன்ம என 
இமாம் ஹஸனுல் ்ஸரீ (ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள்.

w  அது மு்கமலரச்சி, நேலவு பெயதல், ்நோவி்ன்யத் தடுத்து்க 
ப்காள்்ளல் என இமாம் இப்னுல் மு்ார்க (ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள்.

w  ம்க்களிைமிருநது ஏற்்டும் ் நோவி்ன்க்்ள ெகித்து்க ப்காள்வ்த 
நேற்குைம் என இமாம் அஹ்மத் (ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள்.

w  மற்றுபமாரு அறிஞர கூறியுள்்ளார : நேற்குைம் என்து: 
அல்லாஹ்விற்்கா்க ் ்கா்த்்த பமல்லுதல், பித்அத்வாதி, தீயவர்க்்ளத் 
தவிர ஏ்ன்யாரு்ககு மு்கமலரச்சி்ய பவளிப்்டுத்தல், 
ஒழு்க்கமூட்டுவதற்்கா்க்வா, இஸலாமியத் தண்ை்ன 
நி்ற்வற்றுவதற்்கா்க்வா அனறி தவறி்ழத்தவர்க்்ள 
மனனித்துவிைல், அத்துமீறாமல் அநீதியி்ழ்க்கப்்ட்ைவனு்ககு 
நியாயம் ப்ற்று்க ப்காடு்க்க்வா தவறு்க்்ளத் திருத்த்வா அனறி 

்குதி -நேற்குைமுள்்ளவன அதன மூலம் பதாழு்்கயாளி, ்நோன்ாளியின தரத்்த அ்ைகினறான எனும் 
வாரத்்த- திரமிதியில் மாத்திர்ம பினவரும் அறிவிப்்ா்ளர பதாைரில் உள்்ளது : கு்்ஸா இப்னு ்லஸ - 
முதரரிப் - அதாுஃ. இமாம் திரமிதி அவர்கள் : இச்பெயதி இநத அறிவிப்்ா்ளர பதாைரில் மாத்திரம் வநதுள்்ள 
“்கரீப்” எனும் வ்்க்யச் ்ெரநத பெயதியாகும் என்க குறிப்பிட்டுள்்ளார்கள். இதன அறிவிப்்ா்ளர பதாைர 
நேல்லபதன அஷ்ஷ்க அல்்ானி தனது ஸில்ஸிலா ஸஹீஹாவில் (876) கூறியுள்்ளதுைன, இநத நேபிபமாழி 
முழுதும் ஸஹீஹ் என ஸஹீஹுத் தரகீபில் (2641) கூறியுள்்ளார்கள். 

1.அறிவிப்்வர : அப்துல்லாஹ் பின அம்ர (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (6735), இப்னு ஹிப்்ான (485). இதன 
அறிவிப்்ா்ளர பதாைர ஸஹீஹ் என “முஸனத் அஹ்மத்” நூலிற்கு்க ்கருத்து்ர எழுதும் ்்ாது அஷ்ஷ்க 
அஹ்மத் ஷாகிர கூறியுள்்ளார (7035). 

2.அறிவிப்்வர : அபூ உமாமா (ரலி), ஆதாரம் : அபூதாவுத் (4800), அஷ்ஷ்க அல்்ானி இத்ன “ஹஸன” என 
ஸஹீஹுத் தரகீபி வத்தரஹீப் எனும் நூலில் (648) கூறியுள்்ளார்கள். இதன முழு்மயான ஆய்வ ஸில்ஸிலா 
ஸஹீஹாவில் (373) ்ார்க்கலாம்.
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அ்னத்து முஸலிம்்கள் மற்றும் (்காபிர்களில்) ஒப்்நதம் பெயது 
ப்காண்்ைாரு்ககு ்நோவி்ன பெயயாமல் இருத்தல் என்னவாகும்.
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ஹதீஸ் –19

அல்ைாஹ்வின் உ்தவியும் ோதுகாப்பும்

عن ابِن عبَّاٍس، رضَي الله عنهَما، َقاَل: 

"ُكْنُت َخْلَف النَِّبيِّ 9 يْومًا َفقال ِلي: َيا ُغلُم، ِإنِّي ُأعلِّمَك َكِلَماٍت: اْحَفِظ اللَه َيْحَفْظَك، 
اْحَفِظ اللَه َتِجْدُه ُتَجاَهَك، ِإَذا َسَأْلَت َفاْسَأل الَلَه، َوِإَذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن ِباللِه، واعَلْم: َأنَّ 
َة َلو اجَتمعْت َعَلى َأْن يْنفُعوَك ِبشْيءٍ، َلْم َيْنفُعوَك ِإالَّ ِبَشْيءٍ َقد َكَتَبُه اللُه َلَك، وِإِن  اأُلمَّ
ُرِفَعِت  علْيَك،  الله  َكَتَبُه  َقْد  َبَشْيءٍ  ِإالَّ  وَك  َيُضرُّ َلْم  ِبَشْيءٍ،  وك  َيُضرُّ َأْن  َعَلى  اْجَتَمُعوا 

ُحُف." ِت الصُّ األْقلُم، وَجفَّ

رواُه التِّرمذيُّ وَقاَل: ))حديٌث حسٌن َصحيٌح.((

وفي رواية غيِر التِّْرِمذيِّ :

دِة، واْعَلْم َأّن َما  "احفَظ اللَه َتِجْدُه َأَماَمَك، َتَعرَّْف ِإَلى اللِه في الرََّخاءِ يعرِْفَك في الشِّ
ْبِر، وَأنَّ  الصَّ َمَع  النَّْصَر  أنَّ  ِلُيْخِطَئَك واْعَلْم  َيُكن  لْم  َأَصاَبَك  َوَما  ِلُيصيَبك،  َيُكْن  َلْم  َأْخَطَأَك 

اْلَفَرَج َمَع اْلَكْرب، وَأنَّ َمَع اْلُعسِر ُيْسرًا.

அபுல் அப்்ாஸ அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்்ாஸ (ரலி) அவர்கள் 
கூறுகிறார்கள்: ஒரு நோள் நோன நேபி (ஸல்) அவர்களின பினனால் 
அமரநதிருந்தன.! அப்்்ாது அவர்கள் எனனிைம் சிறுவ்ன! நோன சில 
அறிவு்ர்க்்ள்க ்கற்றுத் தருகின்றன எனறு பொனனார்கள்:

நீ அல்ைாஹ்லவ ோதுகாத்துகதகாள். அவன் உன்ல்ப் ோதுகாப்ோன். 
நீ அல்ைாஹ்லவ ோதுகாத்துகதகாள். அவல் உ்ககு முன் 
கணடுதகாள்வாய. நீ ்கடடோல் அல்ைாஹ்விடே்்ம ்கள். உ்தவி ்்தடி்ால் 
அல்ைாஹ்விடே்்ம ்்தடு. அறிந்து தகாள்! ஒடடுத்மாத்்த ்சமூகமும் ஒன்று 
திைணடு உ்ககு ஏ்தாவது நன்ல்ம த்சயதிடே முயன்ைாலும் உ்ககு அல்ைாஹ் 
ஏறக்்வ ஏறேடுத்தி லவத்துள்ைல்தக காடடிலும் அதிக்மாக எந்்த 
நன்ல்மலயயும் அவர்கைால் த்சயதிடே முடியாது. இன்னும் ஒடடுத்மாத்்த 
்சமூகமும் ஒன்று திைணடு உ்ககு ஏ்தாவது தீஙகிலழகக முயன்ைாலும் 
அல்ைாஹ் உ்ககு ஏறக்்வ குறித்து லவத்்தவறலைக தகாணடேல்ைா்மல் 
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எந்்தக தீஙலகயும் அவர்கைால் த்சயதிடே முடியாது. ்ே்ாககள் 
உயர்த்்தப்ேடடு விடடே். ஏடுகள் காயந்து விடடே். 

ஆ்தாைம் : திர்மிதி (2516) .

திர்மிதி அல்ைா்த பிறித்தாரு நபித்மாழித் த்தாகுப்பில் பின்வரு்மாறு 
இடேம் தேறறுள்ைது :

நீ அல்ைாஹ்லவ ோதுகாத்துகதகாள். அவல் உன் முன் 
கணடுதகாள்வாய. நீஙகள் த்சழிப்ோக இருககும் ்ோது அல்ைாஹ்லவ 
நில்வு கூறு. கஷடேத்தின் ் ோது அவன் உன்ல் நில்வுகூர்வான். அறிந்து 
தகாள்: உ்ககுக கிடடோ்மல் த்சன்ைலவகள் உ்ககு விதிககப்ேடேவில்லை. 
உ்ககுக கிடடியலவகள் உன்ல்க கடேந்து த்சன்று விடும்ேடி 
விதிககப்ேடேவில்லை.

தோறுல்மயுடேன்்தான் தவறறியுணடு. துன்ேத்துடேன்்தான் விடிவுணடு. 
கஷடேத்துடே்் ்தான் இைகுமுணடு என்ேல்த அறிந்து தகாள்.

விரிவுலை :

இநநேபிபமாழி மார்க்க விையங்களில் ம்கத்தான உ்்தெங்க்்ளயும், 
்ல ப்ாது விதி்க்்ளயும் தனன்கத்்த ப்காண்டுள்்ளது. 
எதுவ்ரபயனில், ஓர அறிஞர கூறுகினறார : இநநேபிபமாழி்ய ஆயவு 
பெயத ் ்ாது நோன திடு்ககிட்டு விட்்ைன. நி்ல தடுமாறிப் ் ்ா்னன. 
இநநேபிபமாழி்ய அறியாமலும், கு்றவா்க வி்ளஙகியதும் 
என்க்்கற்்ட்ை ்்க்ெத்ம!

(நூலாசிரியர கூறுகினறார :) நோன கூறுகின்றன : இநநேபிபமாழி்ககு 
்ாரிய விரிவு்ர ஒனறு எழுதியுள்்்ளன.(1)

“நீ அல்ைாஹ்லவ ோதுகாத்துக தகாள்”

அதாவது அவன நிரையித்துள்்ள எல்்ல்கள், ்கை்ம்கள், அவனது 
ஏவல், வில்க்கல்்கள் ்்ானறவற்்றப் ்்ணிப் ்ாது்காத்து்க ப்காள். 
இவற்்ற ்ாது்காப்்பதன்து : அவனது ஏவல்்க்்ள எடுத்து 
நேைப்்தும், வில்க்கல்்க்்ளத் தவிரநது ப்காள்வதும், அவன ஏவிய, 
அனுமதித்த்தத் தாண்டி த்ை பெயததன ்்க்கம் பெல்லாமல் 
எல்்லயி்ல்ய நினறு ப்காள்்ளல் என்துமாகும்.

்மற்்கண்ைவற்்றச் ெரிவரப் ்்ணினால் அல்லாஹ் அல்குரஆனில் 

1.இநத விரிவு்ரயின ப்யர : “நூருல் இ்கதி்ாஸ பீ மிஷ்காதி வஸியயதிந நேபியயி (ஸல்) லிப்னி அப்்ாஸ”. 
இது அச்சிைப்்ட்டு ம்க்கள் மத்தியில் ்ரவலா்க உள்்ளது. 
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சிலாகித்து்க கூறிய அவனது எல்்ல்க்்ளப் ்்ணு்வாரில் ஒருவராகி 
விடுகினறான.

இதுதான நீங்கள் வா்க்களி்க்கப்்ட்ைதாகும். (இது ்ாவத்திலிருநது 
தன்னப்) ்்ணி நேைநது (அல்லாஹ்விைம்) மீளுகினற 
ஒவபவாருவரு்ககும் உரியதாகும். எவர அரரஹ்மா்ன ம்றவிலும் 
அஞ்சி (அவனிை்ம) மீளும் இதயத்துைன வநதா்ரா (அவரு்ககும் 
உரியதாகும்). (்காப் : 32,33)

்மற்்கண்ை வெனத்தில் இைம்ப்ற்றுள்்ள ்்ணி நேைப்்வர என்வர 
அல்லாஹ்வின ்கட்ை்்ள்யப் ்்ணியும், ்ாவத்திலிருநது தன்னப் 
்ாது்காத்து்க ப்காண்டும் இருப்்வர என வி்ள்க்கமளி்க்கப்்ட்டுள்்ளது.

“அவன் உன்ல்ப் ோதுகாப்ோன்”

அதாவது அல்லாஹ்வின எல்்ல்க்்ளப் ்ாது்காத்து, ்கை்ம்க்்ளப் 
்்ணியவ்ர அல்லாஹ் ்ாது்கா்ககினறான. ஏபனனில் 
பெயல்்களு்க்்கற்்்வ கூலியும் வழங்கப்்டுகினறது. அல்லாஹ் 
கூறுகினறான : “நீங்கள் என உைன்டி்க்்க்ய நி்ற்வற்றுங்கள். நோன 
உங்கள் உைன்டி்க்்க்ய நி்ற்வற்று்வன”. (்்கரா:40).

அல்ைாஹ் ்த்து அடியால்ப் ோதுகாப்ேதில் இரு வலககள் உள்ை் :

01. உல்க நேலன்க்்ளப் ்ாது்காத்தல். அவனது உைல், உை்ம்கள், 
ம்னவி, குழந்த்கள் ்்ானறவற்்றப் ்ாது்காப்்்த உதாரைமா்க்க 
கூறலாம். அல்லாஹ் கூறுகினறான : “அவனு்ககு முனனும் பினனும் 
பதாைரநது வர்ககூடிய (வான)வர்கள் உள்்ளனர. அவர்கள் அல்லாஹ்வின 
்கட்ை்்ளப்்டி அவ்னப் ்ாது்கா்ககினறனர. (அர ருஃத் :11). இப்னு 
அப்்ாஸ (ரலி) கூறுகினறார : அவர்கள் அல்லாஹ்வின ்கட்ை்்ளப்்டி 
அவ்னப் ்ாது்கா்ககும் வானவர்க்ளாவர. அவனது நிரையி்க்கப்்ட்ை 
்காலம் (மரைம்) வநததும் அவ்ன அவர்கள் விட்டுவிடுவார்கள்.

இ்ள்மயில் ்லமா்க இரு்ககும் ்்ாது அல்லாஹ்வின 
்கட்ை்்ள்க்்ளப் ்்ணு்வா்ர அல்லாஹ் அவர்க்ளது முது்மயிலும், 
்லவீனத்தின ்்ாதும் அவர்க்்ளப் ்ாது்காப்்ான. பெவிப்புலன, 
்ார்வ, ் லம், அறிவு்ககூர்ம ் ்ானறவற்றின மூலம் சு்கம் அனு்வி்க்க 
்வப்்ான.

நூறு வய்த்க ்கைநதும் திை்காத்திரமா்கவும், அறிவு்க கூர்மயுைனும் 
ஓர அறிஞர இருநதார. ஒருநோள் ்கடு்மயா்கப் ் ாயநது பெனறார. (அவரது 
முது்ம ்காரைமா்க) ்லர அவ்ர ்கண்டித்தனர. அப்்்ாது அவர : 
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எமது இநத உறுப்பு்க்க்்ள நோம் இ்ள்மயில் ்ாவங்க்்ள விட்டும் 
்ாது்காத்்தாம். முது்மயில் அல்லாஹ் அவற்்ற எம்ககுப் ் ாது்காத்துத் 
தநதுள்்ளான எனறார.(1)

மறுபுறம் ஒரு ஸலப் அறிஞர ம்க்களிைம் யாசி்ககும் ஒரு வ்யாதி்்ர்க 
்கண்ைார. அப்்்ாது அவர : இநத மனிதர இ்ள்மயில் அல்லாஹ்வின 
்கட்ை்்ள்க்்ளப் ்ாழா்ககினார. முது்மயில் அல்லாஹ் அவ்ரப் 
்ாழா்ககி விட்ைான எனறு கூறினார.

சில்வ்்ள அல்லாஹ் ஓர அடியானின நேல்லறங்கள் ்காரைமா்க 
அவனது ெநததி்யயும் ்ாது்கா்ககினறான. “அதன கீழ் அவவிருவரு்ககும் 
பொநதமான ஒரு பு்தயல் இருநதது. இனனும் அவவிருவரின தந்த 
நேல்லவரா்க இருநதார” (அல்்கஹ்ுஃப் : 82) எனற வெனத்தில் அவவிருவரும் 
தமது தந்தயின நேல்லறங்க்ளா்ல்ய ்ாது்கா்க்கப்்ட்ைதா்க்க 
கூறப்்ட்டுள்்ளது. ஸஈத் பின முஸயயிப் (ரஹ்) தனது புதல்வ்ரப் ்ாரத்து 
: “உன்க்கா்க நோன எனது பதாழு்்க்ய அதி்கப்்டுத்து்வன. உனனி்ல 
நோன ்ாது்கா்க்கப்்ைலாம்” எனறு கூறிவிட்டு ்மற்்கண்ை வெனத்்த 
ஓதினார்கள்.

எநதபவாரு முுஃமினும் அவனது ெநததியிலும், ெநததியின ெநததியிலும் 
அவ்ன அல்லாஹ் ்ாது்கா்க்காமல் மரணிப்்தில்்ல என உமர பின 
அப்துல் அஸீஸ (ரஹ்) கூறினார்கள்.

அல்லாஹ் ஒரு நேல்ல மனிதர மூலம் அவனது பிள்்்ள, ்்ரப்பிள்்்ள, 
சூழவுள்்ள சிறு வீடு்கள் அ்னத்்தயும் ் ாது்கா்ககினறான. அல்லாஹ்வின 
்ாது்காப்பிலும், ம்றவிலு்ம அவர்கள் இருநது ப்காண்டிருப்்ார்கள் 
என இமாம் முஹம்மது இப்னுல் முன்கதிர (ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள்.

்்ணுதலானவர்களு்ககு அல்லாஹ் வழஙகும் ்ாது்காப்பில் 
ஆச்ெரியமானது எனனபவனில் இயல்்ா்க்வ தீஙகி்ழ்ககும் 
உயிரினங்க்்ள்க கூை இநத மனித்னப் ்ாது்கா்க்க ஏற்்ாடு 
பெயகினறான.

நேபி (ஸல்) அவர்களின அடி்ம ஸபீனா ஒரு தை்வ ்கைலில் 
்யணி்ககும் ்்ாது ்ைகு உ்ைநது விட்ைது. அவர ஒரு தீவிற்குச் 
பெனறார. அஙகு ஒரு சிங்கத்்த்க ்கண்டு அதன பினனா்ல்ய அது 

1.அவர இமாம் அபுத் தயயிப் தாஹிர பின அப்துல்லாஹ் தாஹிர அத்த்ரீ எனற பிர்ல அறிஞரும் 
நீதவானுமாவார. இவர தனது 102 ஆவது வயதில் மரணி்ககும் வ்ர தீரப்பு வழஙகி்க ப்காண்டும், ்த்வா 
வழஙகி்க ப்காண்டும், ்கற்பித்து்க ப்காண்டும், நி்கழ்வு்களில் ்ஙப்கடுத்து்க ப்காண்டும் இருநதார. இவரு்ைய 
பெயதி அல்பிதாயா வநநிஹாயா எனும் நூலில் ஹி 450ல் மரணித்தவர்களின ்ட்டியலில் கூறப்்ட்டுள்்ளது.
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்ா்த்ய்க ்காட்டும் வ்ர நேைநது பெனறார. ெரியான ் ா்த்ய்க ்கண்டு 
அத்ன நிறுத்தியதும் வழியனுப்பும் விதத்தில் ்கரச்சித்து விட்டு திரும்பிச் 
பெனறது.(1)

இப்ராஹீம் பின அத்ஹம் என்வர ஒரு ்தாட்ைத்தில் தூஙகி்க 
ப்காண்டிரு்ககும் ்்ாது அருகில் நேரசிஸஸ பூ்க ்காம்புைன ஒரு ்ாம்பு 
அவர விழி்ககும் வ்ர (ஈ்க்கள் பமாய்க்காமல்) தட்டி்க ப்காண்டிருநத்த 
அவதானி்க்கப்்ட்டுள்்ளது.

மறுபுறம் அல்லாஹ்வின ்கட்ை்்ள்க்்ள வீைடிப்்வ்ன அவன 
வீைடித்து விடுவான. என்வ அவன வீைாகிப் ்்ாகினறான. 
எநத்ளவு்கப்கனில் உதவுவார்கள் என எதிர்ார்ககும் பநேருஙகிய 
உறவு்க்காரர்களிைம் இருநது கூை ்நோவி்ன, தீஙகுதான வரும். ஸலப் 
அறிஞர்களில் ஒருவர கூறுகினறார : நோன அல்லாஹ்விற்கு மாறு பெயயும் 
்்ாது அத்ன எனது ்ணியா்ளரிைமும், வா்கனத்திலும் அறிநது 
ப்காள்்வன.

02. அல்லாஹ் அடியார்க்்ளப் ்ாது்கா்ககும் மு்ற்களில் 
இரண்ைாவது அவனது ஈமான, மார்க்க விையத்தில் ்ாது்காப்்தாகும். 
இரு வ்்க்களில் இது்வ சிறநததாகும். வழிப்கடு்ககும் சிநத்ன்கள், 
தடு்க்கப்்ட்ை ஆ்ெ்கள் ்்ானறவற்்ற விட்டும் அவ்ன 
்ாது்கா்ககினறான. மரணி்ககும் ்்ாதும் அவனது மார்க்கத்்தப் 
்ாது்காத்து ஈமானுைன மரணி்க்கச் பெயகினறான. அல்லாஹ் அவனது 
மார்க்க வ்ரய்ற்க்்ளப் ்்ணும் முுஃமின்க்்ளப் ்ல வ்்க்களில் 
்ாது்கா்ககினறான. மார்க்கத்்த சீரகு்ல்ககும் அ்னத்திற்கும் த்ையா்க 
அ்மகினறான. அவற்றில் சில்த அடியான உைராமலும், மற்றும் சில 
பவறு்க்கவும் பெயகினறான. அல்லாஹ் கூறுகினறான :

“தீங்்கயும், மான்க்்கைான்தயும் அவ்ர விட்டும் நோம் தடுத்து 
விடுவதற்்கா்க இவவாறு பெய்தாம். நிச்ெயமா்க அவர 
்தரநபதடு்க்கப்்ட்ை எமது அடியார்களில் ஒருவராவார” (யூஸுப் : 24).

்ாவி்க்்ளப் ்ற்றி இமாம் ஹஸனுல் ்ஸரீ (ரஹ்) கூறும்்்ாது : 
“அல்லாஹ்்வ இலகுவா்கப் ்ாரத்தார்கள், மாறு பெயதார்கள். அவ்ன 
அவர்கள் ்கண்ணியப் ்டுத்தியிருநதால் அவன அவர்க்்ளப் 
்ாது்காத்திருப்்ான” எனறு கூறினார்கள்.

இப்னு மஸஊத் (ரலி) கூறுகினறார : ஓர அடியான வியா்ாரம் அல்லது 
த்ல்மத்துவத்்த நோடி, அதற்குரிய வழி்க்்ளயும் இலகு்டுத்தி்க 

1.நூல் : ஹாகிம் (4235), த்ரானி (6432) . 
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ப்காள்கினறான. அல்லாஹ் அவ்னப் ்ாரத்து விட்டு இவவிையத்்த 
இநத அடியா்ன விட்டும் திருப்பி விடுங்கள். அத்ன நோன அவனு்ககு 
இலகு்டுத்தி்க ப்காடுத்தால் அவ்ன நேரகிற்குள் நு்ழவி்க்க ்நேரிடும் 
என வானவர்களிைம் கூறி, அத்ன அவ அடியா்ன விட்டும் திருப்பி 
விடுகினறான. ஆனால் அடியா்னா, இனனார என்ன முநதிவிட்ைான, 
இனனார என்ன ஏமாற்றிவிட்ைான எனப் புலம்பி குறி, ொஸதிரம் 
்ாரத்து்க ப்காண்டிரு்ககினறான. உண்்மயில் அது அவனு்ககு 
அல்லாஹ்வின அரு்ளா்க்வ உள்்ளது.

“நீ அல்ைாஹ்லவப் ோதுகாத்துக தகாள். அவல் உ்ககு முன் கணடு 
தகாள்வாய”.

இதன ்கருத்து : யார அல்லாஹ்வின வ்ரய்ற்க்்ளப் ்ாது்காத்து 
அவனது ்கை்ம்க்்ளப் ்்ணி வருகினறா்ரா அவர தனது ெ்கல 
நி்ல்களிலும் அல்லாஹ்வின உதவி்ய்க ்கண்டுப்காள்வார. எஙகு 
பெனறாலும் அவ்ரச் சூழ்நது, உதவி பெயது, ்ாது்காத்து, அனுகூலம் 
புரிநது, ்நேரவழிப் ்டுத்துகினறான. ஏபனனில் “நிச்ெயமா்க அல்லாஹ் 
தன்ன அஞ்சி நேைப்்்ாருைனும், நேன்ம பெய்வர்களுைனும் 
இரு்ககினறான” (நேஹ்ல்:128). இநத “உைனிருத்தல்” என்துதான 
பிறிபதாரு வெனத்தில் நேபிமார்க்ளான மூஸா (அ்ல), ஹாரூன (அ்ல) 
அவர்க்்ளப் ்ாரத்தும் கூறப்்ட்டுள்்ளது. “நீங்கள் இருவரும் அஞ்ெ 
்வண்ைாம். நோன உங்களுை்ன்ய ்்கட்டு்க ப்காண்டும் ்ாரத்து்க 
ப்காண்டும் இரு்ககின்றன (தாஹா : 46). இநத “உைனிருத்தல்” 
அல்லாஹ்வின உதவி, ்லப்்டுத்தல், ்ாது்காத்தல் என்வற்்ற ்வண்டி 
நிற்கினறது. ஆனால் பினவரும் வெனத்தில் இைம்ப்றும் “உைனிருத்தல்” 
என்து அவனது அறிவு, ம்க்களு்ைய பெயற்்ாடு்க்்ள்க ்கண்்கானித்தல் 
எனற ்கருத்்த்ய சுட்டி்க ்காட்டுகினறது. இது அடியார்கள் அவ்ன 
அஞ்சுவ்த்ய ்வண்டி நிற்கினறது.

“மூவரின இர்கசியப் ்்ச்சில் அவன அவர்களில் நோன்காமவனா்க 
இரு்ககினறான. இனனும், ஐவரில் அவன அவர்களில் ஆறாமவனா்க 
இரு்ககினறான. இ்தவிை்க கு்றவா்க்வா, அல்லது கூடுதலா்க்வா 
இருநதாலும் அவர்கள் எஙகிருநத ்்ாதிலும் அவன அவர்களுை்ன்ய 
இரு்ககினறான” (முஜாதலா : 07).

“நீ த்சழிப்ோக இருககும் ் ோது அல்ைாஹ்லவ நில்வு கூறு. கஷடேத்தின் 
்ோது அவன் உன்ல் நில்வுகூர்வான்”.

அதாவது ஓர அடியான வெதியுைன இரு்ககும் ்்ாது அல்லாஹ்்வ 
அஞ்சி, அவனது வ்ரய்ற்க்்ளப் ்ாது்காத்து, ்கை்ம்க்்ளப் ்்ணி 
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வநதால் அதன மூலம் அவன அல்லாஹ்்வ அறிநதவனாகினறான. 
அவனு்ககும் இரட்ெ்கனு்ககும் இ்ையில் குறிப்பிட்ை ஓர அறிமு்கம் 
உருவாகினறது. என்வ அடியானு்ககு்க ்கஷைம் வரும்்்ாது அவ்ன 
்கண்டு ப்காள்கினறான. வெதியுைன இரு்ககும் ்்ாது அல்லாஹ்்வ 
அறிநது ப்காண்ைதற்குப் ்திலா்க இப்்்ாது அவன அடியா்ன்க 
்கவனி்ககினறான. அவ்ன ்ொத்ன்கள் இைர்களிலிருநது 
்காப்்ாற்றுகினறான. இது அடியான தனது இரட்ெ்க்ன பநேருஙகி, 
அவ்ன ்நேசித்து, இவனது துஆவிற்குப் ்திலளிப்்்த ்வண்டி நிற்கும் 
குறிப்பிட்ை ஓர அறிமு்கமாகும்.

அடியான் இலைவல் அறிவது இரு வலகப்ேடும் :

1. ப்ாதுவான அறிமு்கம். அது அல்லாஹ்்வ இரட்ெ்கனா்க ஏற்று, 
உண்்மப்்டுத்தி, விசுவாசிப்்தாகும். இது அ்னத்து முுஃமின்களு்ககும் 
ப்ாதுவானது.

2. பிரத்தி்ய்கமான அறிமு்கம். இது அல்லாஹ்வின ் ால் முழு்மயா்க 
ொயதல், அவனின ்்க்கம் ஒதுஙகுதல், அவன மூலம் தனி்ம்யப் 
்்ா்ககி அ்மதிய்ைதல், அவ்ன நி்னவு கூரவதன மூலம் அ்மதி 
ப்றல், அவனு்ககு மாறு பெயவ்தயிட்டு பவட்்கப்்ைல், 
மரியா்தயுைன அவனு்ககு அஞ்சுதல் ஆகியவற்்ற ்வண்டி 
நிற்கினறது.

இநத பிரத்தி்ய்கமான அறிமு்கத்்தச் சூழ்வ ஆரிபீன்கள் எனும் 
ஞானி்கள் சுற்றி வருகினறனர. ஓர அறிஞர கூறுகினறார: “உல்க 
வறியவர்கள் இவவுலகிலுள்்ள மி்கச் சிறநத்த சு்வ்க்காம்ல்ய 
பிரிநது பெனறு விட்ைார்கள்”. அது எனன? என வினவப்்ட்ை ்்ாது 
அல்லாஹ்்வ அறிதல் எனறார.

அல்ைாஹ் ்த்து அடியால் அறிவதும் இரு வலகப்ேடும்.

01. ப்ாதுவான அறிமு்கம் : இது அல்லாஹ் தனது அடியா்ன 
அறிநது, அவர்கள் ம்றத்திருப்்து, பவளிப்்டுத்தியது அ்னத்்தயும் 
அறிவதாகும்.

02. பிரத்தி்ய்கமான அறிமு்கம் : இது அல்லாஹ் தனது அடியா்ன 
்நேசித்து, தன ்்க்கம் பநேரு்க்கமா்ககி ்வத்து, அவனது பிராரத்த்ன்ககுப் 
்திலளித்தல், இைர்களிலிருநது அவ்ன்க ்காப்்ாற்றுதல் ் ்ானறவற்்ற 
்வண்டி நிற்கும் அறிமு்கமாகும். இத்னத் தான பினவரும் நேபிபமாழி 
சுட்டி்க ்காட்டுகினறது :
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“உ்ரியான வை்க்கங்கள் மூலம் எனது அடியான அவ்ன நோன 
்நேசி்ககும் வ்ர என்ன பநேருஙகி்க ப்காண்்ை இரு்ககினறான. அவ்ன 
நோன ்நேசித்து விட்ைால், நோன அவன ்்கட்கும் பெவிப்புலனா்கவும், 
்ார்ககும் ்ார்வயா்கவும், பிடி்ககும் ்்கயா்கவும், நேை்ககும் ்காலா்கவும் 
நோன ஆகிவிடுகின்றன. அவன எனனிைம் ்்கட்ைால் அவனு்ககு 
நிச்ெயமா்க்க ப்காடு்ககின்றன. அவன எனனிைம் ்ாது்காப்புத் ்தடினால் 
அ்த நோன அவனு்ககு ்ாது்காப்பு்க ப்காடு்ககின்றன”. (1)

சுரு்க்கமா்க்க கூறின யார வெதியுைன இரு்ககும் ்்ாது அல்லாஹ்்வ 
அஞ்சி ்கட்டுப்்ட்டு நேை்ககிறா்ரா அவரு்ைய ்கஷைத்தின ்்ாது 
அல்லாஹ் உதவி பெயது பமன்மயா்க நேைநது ப்காள்வான.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ்கஷைங்களின ்்ாது அல்லாஹ் 
்திலளிப்்து யாரு்ககு மகிழ்ச்சியா்க உள்்ள்தா அவர வெதியுைன 
இரு்ககும் ்்ாது பிராரத்த்ன்ய அதி்கப்்டுத்தட்டும்.(2)

“நீ ் கடடோல் அல்ைாஹ்விடே்்ம ் கள். உ்தவி ் ்தடி்ால் அல்ைாஹ்விடே்்ம 
உ்தவி ்்தடு”

இது “உன்ன்ய வைஙகுகி்றாம். உனனிை்ம உதவியும் 
்தடுகி்றாம்” (அல்்ாத்திஹா :05) எனும் வெனத்திலிருநது 
எடு்க்கப்்ட்ைதாகும்.

அல்லாஹ்விைம் ்்கட்்பதன்து அவனிைம் பிராரத்திப்்தும் 
(்தி்ல) அவனிைம் எதிர்ாரப்்துமாகும். பிராரத்த்ன என்்த ஒரு 
வை்க்கமாகும்.

“்ே்ாககள் உயர்த்்தப்ேடடு விடடே். ஏடுகள் காயந்து விடடே்” 

மற்றுபமாரு அறிவிப்பில் “நி்கழ்ககூடிய அ்னத்்தயும் எழுதியதும் 
்்னா ்காயநது விட்ைது” என இைம்ப்ற்றுள்்ளது.

இது ஆதியி்ல்ய ்்ைப்பினங்களின நிரையி்க்கப்்ட்ை அ்னத்து 
விதி்களும் எழுதி முடி்க்கப்்ட்ை்த சி்ல்ையா்க்க கூறுவதாகும். 
ஏபனனில் ஏடு்களில் எழுதி முடி்க்கப்்ட்டு, அதன ்காலமும் நீண்ைால் 
அதிலிருநது ்்னா்க்கள் உயரத்தப்்ட்டு விட்ைன என்்த அரத்தமாகும். 

1.அறிவிப்்வர : அபூஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (6502), இது இநநூலின 38ம் நேபிபமாழியாகும், இதன 

விரிவு்ர அஙகு கூறப்்டும்- இனஷா அல்லாஹ்-. 
2.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : திரமிதீ (3382), அஷ்ஷ்க அல்்ானீ இத்ன ஸில்ஸிலா 

ஸஹீஹாவில் (593) ்திநதுள்்ளார்கள். 



“ 
ஜ

ாமி
உ

ல்
 உ

லூ
மி

 வ
ல்

ஹி
க

ம்
 ”

w
w
w

133

்்னா்க்களும் ்காயநது விட்ைன. ்மயினால் எழுதப்்ட்ை விையங்களும் 
்காயநது விட்ைன. ்்னாவினால் ்ம்யப் ்யன்டுத்தி எழுதப்்ட்ை 
ஏடு்களும் ்காயநது விட்ைன. இது மி்க அழ்கான, மி்கப் ப்ாருத்தமான 
சி்ல்ை்களில் ஒனறாகும்.

“அறிந்து தகாள்! ஒடடுத்மாத்்த ்சமூகமும் ஒன்று திைணடு உ்ககு 
ஏ்தாவது நன்ல்ம த்சயதிடே முயன்ைாலும் உ்ககு அல்ைாஹ் ஏறக்்வ 
ஏறேடுத்தி லவத்துள்ைல்தக காடடிலும் அதிக்மாக எந்்த நன்ல்மலயயும் 
அவர்கைால் த்சயதிடே முடியாது. இன்னும் ஒடடுத்மாத்்த ்சமூகமும் ஒன்று 
திைணடு உ்ககு ஏ்தாவது தீஙகிலழகக முயன்ைாலும் அல்ைாஹ் உ்ககு 
ஏறக்்வ குறித்து லவத்்தவறலைக தகாணடேல்ைா்மல் எந்்தக தீஙலகயும் 
அவர்கைால் த்சயதிடே முடியாது.”

ஓர அடியானு்ககு இவவுலகில் ஏற்்டும் நேலவு, ப்கடுதி்கள் அ்னத்தும் 
அவனு்ககு ஏற்்கன்வ நிரையி்க்கப்்ட்ைது என்்த இதன அரத்தமாகும். 
“அல்லாஹ் எம்ககு விதித்த்தத் தவிர ்வறு எதுவும் எம்்மப் பீடி்க்காது 
என (நேபி்ய!) நீர கூறுவீரா்க” (தவ்ா :51)

“பூமியி்லா, உங்களி்லா எநத்வார துன்ம் ் நேரநதாலும் அத்ன நோம் 
உண்ைா்ககுவதற்கு முனனர ்தி்வட்டில் இல்லாமலில்்ல” (ஹதீத் : 22).

“நீங்கள் உங்கள் வீடு்களில் இருநதாலும் ப்கா்ல எவர்கள் மீது 
விதி்க்கப்்ட்டிருநத்தா அவர்கள் தமது ்க்ளங்களு்ககுச் பெனறிருப்்ார்கள் 
எனறு நீர கூறுவீரா்க” (ஆல இம்ரான : 154).

“நீர் தவறுப்ேதில் தோறுல்ம காப்ேதில் அதிக நைவுள்ைது என்ேல்த 
அறிந்துதகாள்”. 

அதாவது, ஓர அடியானு்ககு விதி்க்கப்்ட்டுள்்ள ்நோவி்ன்களும் 
்ொத்ன்கள் ஏற்்டும் ்்ாது அதற்்கா்க ப்ாறுத்தால் அப்ப்ாறு்மயில் 
அவனு்ககு நி்றய நேலவு்கள் உள்்ளன.

்ொத்ன்களின ்்ாது விதி்ய ஏற்று்க ப்காள்்வாரு்ககு இரு 
்டித்தரங்கள் உள்்ளன.

01. அத்ன மனப்பூரவமா்க ஏற்றுப் ப்ாருநதி்க ப்காள்வதாகும். 
இதுதான மி்க மி்க உயரநத ்டித்தரமாகும். அல்லாஹ் கூறுகினறான : 
“அல்லாஹ்வின அனுமதியினறி எத்துன்மும் நி்கழ்வதில்்ல. யார 
அல்லாஹ்்வ நேம்பி்க்்க ப்காள்கினறா்ரா, அவரது உள்்ளத்்த அவன 
்நேரவழியில் பெலுத்துவான. அல்லாஹ் யாவற்்றயும் நேன்கறிநதவன” 
(த்காபுன : 11).
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அல்்கமா (ரஹ்) கூறினார்கள் : இது ஒரு மனிதனு்ககு ஏற்்டும் 
்ொத்னயாகும். அது அல்லாஹ்விைமிருநது தான வருகினறது என்்த 
அறிநது, முழு்மயா்க அதற்கு ெரை்ைநது, ப்ாருநதி்க ப்காள்வதாகும்.

அல்லாஹ் ஒரு விதி்யத் தீரமானித்தால் அது ப்ாருநதி்க 
ப்காள்்ளப்்டுவ்த விரும்புகினறான என அபுத் தரதாுஃ (ரலி) 
கூறியுள்்ளார்கள்.

நோன ்கா்லயில் ்கண் விழி்ககும் ்்ாது விதியு்ைய நி்ல்க்்ளப் 
ப்ாருநதி்க ப்காள்வ்தத் தவிர ்வறு மகிழ்ச்சி ஏதும் இல்்ல என உமர 
பின அப்துல் அஸீஸ (ரஹ்) கூறுகினறார்கள்.

இநநி்ல்ய அ்ைநத அ்னவரினது வாழ்வும் இன்்கரமானதா்கவும் 
மகிழ்ச்சி்கரமானதா்கவும் தான இரு்ககும்.

“ஆ்ைா அல்லது ப்ண்்ைா நேம்பி்க்்க ப்காண்ை நி்லயில் 
நேல்லறம் புரிநதால் அவரு்ககு நேல்வாழ்வு அளிப்்்ாம். அவர்கள் பெயது 
ப்காண்டிருநத நேல்லவற்றிற்்கா்க அவர்க்ளது கூலி்ய நோம் அவர்களு்ககு 
வழஙகு்வாம்” (நேஹ்ல் : 97)

நேல்வாழ்வு என்து ப்ாருநதி்க ப்காள்வதும், ்்ாதுபமனற 
தன்மயுமாகும் என ஒரு ஸலப் அறிஞர கூறியுள்்ளார.

விதி்யப் ப்ாருநதி்க ப்காள்்வார சில்வ்்ள ்ொதிப்்வனின 
மதிநுட்்த்்தயும், ்ொத்னயில் அடியானு்ககு அவன ்வத்திரு்ககும் 
நேல்வயும், அவவிதியில் (அல்லாஹ் நீதமானவன என்தில்) ெற்றும் 
ெந்த்கப்்ை முடியாதவன என்்தயும் ்கவனத்தில் எடுப்்ார்கள். 
இனனும் சில்வ்்ள விதி்யப் ப்ாருநதி்க ப்காள்வதன கூலி்ய 
்கவனத்தில் எடுப்்ார்கள். அப்்்ாது ்ொத்னயின வலி்க்்ளபயல்லாம் 
மறநது விடுவார்கள். ்வறு சில்வ்்ள ்ொதிப்்வனின ம்கத்துவம், 
்கண்ணியம், பூரைத்துவம் ்்ானறவற்்ற ்கவனத்தில் எடுத்து, வலி்ய 
உைராத்ளவு அதி்ல்ய லயித்துப் ்்ாயவிடுவார்கள். அல்லாஹ்்வ 
நேன்கறிநத ் நேசி்க்க்க கூடியவர்க்ளால் தான இநநி்ல்ய அ்ைய முடியும். 
எநத்ளவு்கப்கனில் ் ொத்ன்கள் தமது ் நேெனிைமிருநது தான வருகினறன 
என்்த உைரவதால் அத்ன ்வத்து சில்வ்்ள இன்முறவும் 
பெயவார்கள்.

02. ்ொத்ன்க்கா்க ப்ாறு்மயா்க இருத்தல். இப்்டித்தரம் 
விதி்யப் ப்ாருநதி்க ப்காள்்ள முடியாதவர்களு்க்காகும். ப்ாருநதி்க 
ப்காள்வது ்மலதி்கமான விரும்்த்த்க்க சிறப்்ாகும். ஆனால் ப்ாறு்ம 
முுஃமின்களு்ககு ்கை்மயானதாகும்.
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ப்ாருத்தம் அரிதானதாகும். ஆனால் ப்ாறு்ம விசுவாசியின 
்கட்ைாயத் ்தரவாகும் என ஹஸனுல் ்ஸரீ (ரஹ்) கூறினார்கள்.

இைணடிறகும் இலடேயிலுள்ை ்வறுோடு :

ப்ாறு்ம : துன்ம் ஏற்்டும் ்்ாது ்்கா்ப்்ைாமல் மன்த்க 
்கட்டுப்்டுத்தல், அத்துன்ம் நீங்க ்வண்டுபமன எதிர்ாரத்தல், மற்றும் 
ப்ாறு்மயிழநது பெயற்்ைாமல் உறுப்பு்க்க்்ள்க ்கட்டுப்்டுத்தல்.

ப்ாருத்தம் : விதி்ய ஏற்்க மனது விரிவ்ைதல், அத்துன்ம் நீங்க 
்வண்டுபமன எதிர்ாரப்்்தத் தவிரத்தல், ்நோவி்ன்ய 
உைரநதாலும் மன உறுதியின ்காரைத்தால் ப்ாருத்தம் அ்த 
இலகுவா்ககிவிடும். ப்ாருநதி்க ப்காள்வது வலுவ்ைநதால் முனனர 
கூறியது ்்ால் வலி்ய்க கூை உைராமல் ்்ா்கலாம்.

“நிச்்சய்மாக கஷடேத்துடே்் ்தான் இைகும் இருககின்ைது”

இது “அல்லாஹ் ்கஷைத்தின பின இலகு்வ வி்ரவில் 
ஏற்்டுத்துவான” (தலா்க :07) எனும் வெனத்திலிருநது எடு்க்கப்்ட்ைதாகும்.

துன்த்துைன விடிவு, ்கஷைத்துைன இலகு ்ெரநதிருப்்தன இர்கசியம் 
எனனபவனில் : துன்ம் ்கடு்மயாகி, ப்ரிதாகி அதன முடிவிற்்்க 
பெனறுவிட்ைால் ்்ைப்பினங்கள் மூலம் அது நீஙகுவதில் அடியானு்ககு 
நிரா்ெ ஏற்்ட்டு விடுகிறது. அல்லாஹ்வுைன மாத்திர்ம அவனது 
உள்்ளம் பதாைர்ாகிறது. இதுதான உண்்மயா்க அல்லாஹ்வின மீது 
்வ்ககும் தவ்ககுலாகும். இது ்த்வ்கள் ்வண்ைப்்ைவும், 
நி்ற்வற்றப்்ைவும் பிரதான ்காரணி்களில் ஒனறாகும். ஏபனனில் 
அல்லாஹ்வின மீது ப்ாறுப்புச் ொட்டு்வாரு்ககு (தவ்ககுல்) அவ்ன 
்்ாதுமானவனாகும். “எவர அல்லாஹ்வின மீது முழு நேம்பி்க்்க 
்வ்ககிறா்ரா அவரு்ககு அவ்ன ்்ாதுமானவன” (தலா்க : 03).

்மலும் ஒரு விசுவாசி அவனது விடிவு தாமதி்ககும் ்்ாது, ்ல தை்வ 
பிராரத்தித்தும் அதற்குரிய பிரதி்லன எநதபவானறும் பதன்ைாத ்்ாது 
தன்னத் தா்ன பநோநது ப்காள்்ள ஆரம்பி்ககினறான. நீ பெயதவற்றின 
்காரைமா்கத் தான ்ொதி்க்கப்்டுகி்றன. உனனில் நேலவு இருநதிருநதால் 
்திலளி்க்கப்்ட்டிருப்்்ன என தனது ஆத்மா்வ்ய ்கடிநது ப்காள்வான. 
இது ்ல வை்க்கங்க்்ள விை அல்லாஹ்விற்கு மி்க விருப்்மானது. 
ஏபனனில் இது ஓர அடியான தனது இரட்ெ்கனிைம் மனமு்ைநது தான 
்ொத்ன்கள் இறஙகுவதற்கும், பிராரத்த்ன ஏற்்கப்்ைாமலிருப்்தற்கும் 
தகுதியானவன தான என்்த ஏற்று்க ப்காள்்ள ்வ்ககினறது. என்வ 
இது்்ானற ்நேரத்தில் ்திலளிப்்தும், துன்ங்க்்ள நீ்ககுவதும் துரிதப் 
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்டுத்தப்்டுகினறது. ஏபனனில் அல்லாஹ் மனமு்ைநதவர்களு்க்கா்க்வ 
அவர்களுைன இரு்ககினறான.

இது ்ற்றிய ஓர அரபு்க ்கவி்தயின தமிழ் சுரு்க்கம் வருமாறு :

்காலம் பதாைரநது தரும் துன்ங்கள் நீடி்க்காமலிரு்க்கவும், அதிலிருநது 
விடிவு கி்ை்க்கவும் நீர எதிர்ார்க்கலாம்.

அல்லாஹ் விடி்வத் தரலாம். ஏபனனில் அவனது ்்ைப்பு்க்களில் 
நோ்ளாநதம் அவனு்ககு ஒவபவாரு விையம் உள்்ளது.

்கஷைம் ஏற்்ட்ைால் இலகு்வ எதிர்ாரத்திரு, ஏபனனில் ்கஷைத்்தத் 
பதாைரநது இலகு வரும் என்்த அல்லாஹ் தீரமானித்து விட்ைான.
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ஹதீஸ் –20

தவடகம் ஈ்மானின் ஒரு ேகுதி

َعْن َأِبي َمْسُعوٍد اْلَبْدرِيِّ َرِضَي اللُه َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه 9:

ِإَذا َلْم َتْسَتْحِي، َفاْصَنْع َما ِشْئَت« َرَواُه  ِة اأْلُوَلى:  ُبوَّ َأْدَرَك النَّاُس ِمْن َكَلِم النُّ ا  »ِإنَّ ِممَّ
. اْلُبَخارِيُّ

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : முந்திய இலைதூ்தர்களிடேமிருந்து 
்மககள் தேறறுக தகாணடே வார்த்ல்தகளுள் ஒன்று, 'நீ தவடகப்ேடேவில்லை 
என்ைால் விரும்பியல்தச் த்சயது தகாள்’. 

அறிவிப்்வர : அபூ மஸஊத் அல்்த்ரீ (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (3484).

விரிவுலை :

“முந்திய இலைத்தூ்தர்களிடேமிருந்து ்மககள் தேறறுக தகாணடே 
வார்த்ல்தகளுள் ஒன்று”

இது முநதிய நேபிமார்க்்ளத் பதாட்டும் அறிவி்க்கப்்ட்டு, ம்க்கள் 
மத்தியில் ்காைப்்ட்டு, வா்ழயடி வா்ழயா்க அறிவி்க்கப்்ட்டு 
வநதுள்்ள ஒரு பெயதி என்்த்ய ்மற்்கண்ை வாெ்கம் சுட்டி்க 
்காட்டுகினறது. முநதிய நேபித்துவங்களும்(1) இச்பெயதி்ய எடுத்து வநது, 
இச்ெமூ்கத்திற்கு்க கி்ை்ககும் வ்ர ம்க்கள் மத்தியில் ்ரவலா்க 
இருநதுள்்ளது என்்த அறிவி்ககினறது.

1.நுபுவவத், தனப்புஆத் ்்ானற வாரத்்த்கள் வஹியிற்கு மாத்திரம் ப்ாருநதும் மார்க்க ரீதியான 
்ரி்ா்ெயாகும். எதிர்காலத்தில் நே்ைப்ற இருப்்்த முனகூட்டி்ய கூறும் தீர்க்க தரிெனத்திற்கு ்ல 
ப்ாதும்க்களும் புத்திஜீவி்களும் இவவாரத்்த்யப் ்யன்டுத்துகினறனர. இது தவறாகும். 
தீர்க்கதரிெனத்திற்கு “توقع” (எதிரவுகூறல்) ்்ானற ்வறு வாரத்்த்க்்ளப் ்யன்டுத்தலாம். (அப்துல் 
அஸீஸ் அத்்தரீபீ).
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“நீ தவடகப்ேடேவில்லை என்ைால் விரும்பியல்த த்சய”

இத்ன இரு வ்்கயா்க வி்ளங்கலாம் :  

01. இது ஓர ஏவலல்ல. மாறா்க  தூற்ற்ககூடிய ஒரு த்ை. 
இ்க்கருத்து்ை்யார இரு வழி்களில் இத்ன வி்ளஙகுகினறனர :

1. இது எச்ெரி்க்்க்க்கா்க்க கூறப்்ட்ைது. அதாவது உன்ககு பவட்்கம் 
இல்்லபயனறால் நீ விரும்பிய்த பெயது ப்காள். அதற்கு அல்லாஹ் கூலி 
தருவான என்்த இதன அரத்தமாகும். உதாரைமா்க : “நீங்கள் விரும்பிய்தச் 
பெயது ப்காண்டிருங்கள். நிச்ெயமா்க அவன நீங்கள் பெய்வற்்றப் 
்ாரப்்வன” (புஸஸிலத் : 40), “என்வ அவ்னயனறி நீங்கள் 
விரும்பு்வற்்ற வைஙகுங்கள்” (ஸுமர : 15) ்்ானற வெனங்க்்ள்க 
குறிப்பிைலாம். இ்க்கருத்்த அபுல் அப்்ாஸ ஸுஃலப் ்்ானற சிலர 
பதரிவித்துள்்ளனர.

2. வென அ்மப்பில் ஏவலா்கவும் ்கருத்தில் த்கவலா்கவும் உள்்ளது. 
பவட்்கப்்ைாதவன தான நி்னத்த்த பெயவான என்்த இதன 
அரத்தமாகும். அருவறு்க்கத்த்க்க விையங்க்்ளச் பெயயத் த்ையா்க இருப்்து 
பவட்்கம் தான. அத்ன இழநதவன அ்னத்து மான்க்்கைான, ்ாவச் 
பெயல்்களிலும் மூழ்கி விடுவான. இது அபூ உ்்த் அல் ்காஸிம் பின ஸல்லாம் 
(ரஹ்), இப்னு கு்த்ா (ரஹ்), முஹம்மத் பின நேஸர அல்மரவஸீ (ரஹ்) 
்்ான்றாரின பதரிவாகும். இ்த ்கருத்்த அறிவி்ககும் ஒரு வாரத்்த்ய 
இமாம் அஹ்மத் கூறியதா்க இமாம் அபூதாவூத் அறிவித்துள்்ளார்கள்.

02. இது பவளிப்்்ையான ஏவலாகும். அதாவது நீ பெயய 
விரும்பும் பெய்லப் ்ாரத்து அல்லாஹ்்வா, ம்க்க்்ளா பவட்்கப்்ை்க 
கூடியதா்க இல்லாவிட்ைால் அதில் விரும்பிய்த பெயது ப்காள் என்்த 
இதன அரத்தமாகும்.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் பவட்்கத்்த ஈமானின ஒரு கி்்ளயா்க 
ஆ்ககியுள்்ளார்கள்.

'அனஸாரி்க்்ளச் ்ெரநத ஒருவர தம் ெ்்காதரர (அதி்கம்) 
பவட்்கப்்டுவ்த்க ்கண்டித்து்க ப்காண்டிருநத ்்ாது அவவழி்ய நேபி 
(ஸல்) அவர்கள் பெனறார்கள். உை்ன, 'அவ்ர(்க ்கண்டி்க்காதீர்கள்;)விட்டு 
விடுங்கள். ஏபனனில், நிச்ெயமா்க பவட்்கம் ஈமான எனும் இ்றநேம்பி்க்்கயின 
ஓரம்ெமாகும்” எனறு நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்”.(1)

1.அறிவிப்்வர : இப்னு உமர (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (24), முஸலிம் (36). 
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நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : பவட்்கம் நேன்ம்ய தரும். 
மற்றுபமாரு அறிவிப்பில் பவட்்கம் அ்னத்தும் நேன்ம்ய என்க 
கூறினார்கள்.(1)

தவடகம் இரு வலகப்ேடும் :

01. மனித முயற்சியினறி இயல்்ா்க்வ அவனிைம் இரு்ககும் பவட்்க்க 
குைம். இது அல்லாஹ் ஓர அடியாரு்ககு வழஙகும் மி்க ம்கத்தான 
குைங்களில் ஒனறாகும்.

02. அல்லாஹ்்வயும், அவனது ம்கத்துவத்்தயும் அறிவதாலும் 
அவன தனது அடியார்களிைம் பநேருஙகி அவர்க்்ள அறிநதிருப்்தாலும் 
ப்ற்று்க ப்காள்்ள்ககூடிய பவட்்க சு்ாவம். இது ஈமானின உயரநத 
விையங்களில் ஒனறாகும். மாறா்க இது இஹ்ஸான எனும் உ்ளத் 
தூய்மயி்ல்ய உயரநத தரமமாகும்.

சில்வ்்ள அல்லாஹ்வின அருட்ப்கா்ை்க்்ள மீட்டிப்்ாரத்து, 
அவற்று்ககு நேனறி பெலுத்துவதில் ஏற்்ட்டுள்்ள ்கவனயீனத்்த 
மீட்டிப்்ார்ககும் ்்ாது அல்லாஹ்விைம் பவட்்கப்்ை ்வண்டிய நி்ல 
உருவா்கலாம்.

ஓர அடியானிைத்திலிருநது இயற்்்கயான, அல்லது ப்ற்று்க 
ப்காள்்ளப்்ட்ை பவட்்கம் உறுவப்்ட்டுவிட்ைால் மான்க்்கைான 
விையங்க்்ளச் பெயவ்த விட்டும் தடு்க்க்க கூடிய எநத ெ்கதியும் 
அவனிைம் இரு்க்கமாட்ைாது. என்வ அவன ஈமா்ன அற்றவ்னப் 
்்ாலாகி விடுவான. அல்லாஹ்்வ மி்க்க அறிநதவன.

1. அறிவிப்்வர : இம்ரான பின ஹு்ஸன (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (6117), முஸலிம் (33)
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ஹதீஸ் –21

ஈ்மானில் உறுதி

َعْن ُسْفَياَن ْبِن َعْبِد اللِه َرِضَي اللُه َعْنُه، َقاَل: ُقْلُت:

ْسَلِم َقْواًل، اَل َأْسَأُل َعْنُه َأَحًدا َغْيَرَك، َقاَل: ُقْل آَمْنُت ِباللِه، 
ِ
َيا َرُسوَل اللِه، ُقْل ِلي ِفي اْل

ُثمَّ اْسَتِقْم« َرَواُه ُمْسِلٌم.

ஸுப்யான இப்னு அப்துல்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள் : 
“அல்ைாஹ்வின் தூ்தைவர்க்ை! இஸ்ைாத்தில் உஙகலைத் ்தவிை ்வறு 
யாரிடேமும் ்கடடிைா்த ஒரு வார்த்ல்த எ்ககுக கூறுஙகள்” என்று நான் 
்கட்டேன். 'நான் அல்ைாஹ்லவ விசுவாசித்து விட்டேன்’ என்று கூறி அதில் 
உறுதியாயிருஙகள்!” எ் அவர்கள் கூறி்ார்கள். 

ஆதாரம் : முஸலிம் (38).

விரிவுலை :

“இஸ்ைாத்தில் உஙகலைத் ்தவிை ்வறு யாரிடேமும் ்கடடிைா்த ஒரு 
வார்த்ல்த எ்ககுக கூறுஙகள்” எனற ஸுப்யான (ரலி) அவர்களின 
கூற்று.

்வபறாருவ்ர நோடிச் பெல்லும் ்த்வ்யற்்ைாதவாறு 
இஸலாத்்தப் ்ற்றிய அ்னத்்தயும் உள்்ளை்ககிய ஒரு வாரத்்த்ய 
நேபியவர்களிைம் அநநேபித்்தாழர ்வண்டி நினறார. நேபியவர்கள் : “நோன 
அல்லாஹ்்வ விசுவாசித்து விட்்ைன” எனறு கூறி, “அதில் உறுதியா்க 
இருங்கள்” என ்திலளித்தார்கள். மற்றுபமாரு அறிவிப்பில் “எனது 
இரட்ெ்கன அல்லாஹ் எனறு கூறி, அதில் உறுதியாயிருங்கள்” 
எனவுள்்ளது. இது பினவரும் வெனத்தினூைா்க ப்றப்்ட்ைதாகும்.

“நிச்ெயமா்க எவர்கள் “எங்கள் இரட்ெ்கன அல்லாஹ்்வ” என்க கூறி, 
பினனர (அதில்) உறுதியா்க இரு்ககிறார்க்்ளா, அவர்கள் மீது வானவர்கள் 
இறஙகி, “நீங்கள் அச்ெப்்ை ்வண்ைாம். து்க்கப்்ைவும் ்வண்ைாம். 
உங்களு்ககு வா்க்களி்க்கப்்ட்ை சுவர்க்கத்்த்க ப்காண்டு நேனமாராயம் 
ப்றுங்கள்” (எனறு கூறுவர)”. (புஸஸிலத் : 30)
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“அதில் உறுதியா்க இருப்்வர்கள்” என்தற்கு அபூ்்கர (ரலி) அவர்கள் 
“அல்லாஹ்விற்கு எநதபவான்றயும் இ்ையா்க்காதவர்கள்” என 
வி்ள்க்கமளித்துள்்ளார்கள். அல்லாஹ்்வயனறி ்வறு இ்றவ்னத் 
திரும்பிப் ்ார்க்காதவர்கள், தமது இரட்ெ்கன அல்லாஹ்தான என்தில் 
உறுதியா்க இருநதவர்கள் என ்வறு இரு ்கருத்து்க்களும் அனனா்ரத் 
பதாட்டும் அறிவி்க்கப்்ட்டுள்்ளது.(1)

ஓரி்ற்க ப்காள்்்கயில் உறுதியா்க இருத்தல் என வி்ள்க்கமளித்்தாரின 
்நோ்க்கம் நேர்கத்தில் (நிரநதரமா்க) இருப்்்தத் தடு்ககும் ் ரிபூரை தவஹீதா்க 
இரு்க்கலாம். அது தான லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் எனும் ்கலிமாவின 
்கருத்்த ்வரூனறச் பெயதலாகும். இ்க்கலிமாவில் வரும் “இலாஹ்” 
என்தன வி்ள்க்கம் எனனபவனில் அச்ெம், ்கண்ணியம், மரியா்த, ்நேெம், 
ஆதரவு, ப்ாறுப்புச் ொட்ைல், பிராரத்த்ன என அ்னத்திலும் மாறு 
பெயயப்்ைாமல் ்கட்டுப்்ை்க கூடியவனாகும். அ்னத்துப் ்ாவங்களும் 
தவஹீதில் தா்க்கத்்த ஏற்்டுத்த்க கூடிய்வ்ய. ஏபனனில் அ்வ ம்னா 
இச்்ெ்ககு்க ்கட்டுப்்ை அ்ழ்ககும் ்ஷத்தானு்ககு ்திலளிப்்தாகும். 
“தனது ம்னா இச்்ெ்யத் தனது ்கைவு்ளா்க எடுத்தவ்னப் ்ாரத்தீரா?” 
(ஜாஸியா:23). அவனதான எ்த ஆ்ெப்்ட்ைாலும் அ்த பெயய்க 
கூடியவன என இமாம் ஹஸனுல் ்ஸரீ (ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள். இது 
தவஹீதில் உறுதியா்க இருப்்தற்கு முரண்்டுகினறது.

“அல்ைாஹ்லவ நான் விசுவாசித்்்தன்” எனற அறிவிப்பின பிர்காரம் 
்கருத்து பதளிவா்க்வ இரு்ககினறது. ஏபனனில் ஸலப் அறிஞர்கள், ஹதீஸ 
அறிஞர்கள் அ்னவரிைத்திலும் ஈமானிற்குள் நேற்பெயல்்களும் 
அைஙகுகினறன.

“(நேபி்ய!) நீரும், (ஷிர்ககிலிருநது) மீண்டு உம்முைன இருப்்்ாரும் 
உம்ககு ஏவப்்ட்ைவாறு நி்லத்து நிற்பீர்க்ளா்க! இனனும் வரம்பு 
மீறாதீர்கள். நிச்ெயமா்க அவன நீங்கள் பெய்வற்்றப் ்ாரப்்வனாவான”. 
(ஹஸூத் : 112).

என்வ அல்லாஹ் நேபி்ககும் அவருைன ்ெரத்து (ஷிர்ககிலிருநது) மீண்டு 
வநதவர்களு்ககும் உறுதியா்க நி்லத்திரு்ககுமாறும், அத்னத் தாண்டி 
்ாவத்தின ்ால் பெல்ல ்வண்ைாபமனவும் ்ணித்துள்்ளான. ்மலும் 
அவர்களு்ைய பெயற்்ாடு்க்்ள அவன ்ாரத்து்க ப்காண்டும், அறிநது 
ப்காண்டும் இரு்ககிறான எனவும் அறிவித்துள்்ளான.

1.மன உறுதியின மூலம்தான மரைத்தின இ்ையூறு்களில் இருநது அ்யம்ைநது, அதற்்கா்க எந்நேரமும் 
தயாரா்க இருப்்ான. தனது மறு்ம எப்்்ாது நி்கழும் என எநதபவாரு அடியானு்ககும் பதரியாது. (அப்துல் 
அஸீஸ் அத்்தரீபீ). 
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இமாம் கு்ஷரீ உட்்ை மற்றும் சிலர கூறுகினறனர : ஓர அறிஞர 
கூறுகினறார: நோன நேபி (ஸல்) அவர்க்்ள்க ்கனவில் ்கண்டு : “அல்லாஹ்வின 
தூத்ர தாங்க்்ள ஹஸூத் மற்றும் அதன உைனபிறப்பு அத்தியாயங்களும் 
நே்ர்க்கச் பெயது விட்ைதா்க்க கூறினீ்ர, அது எனன வெனம்?” எனறு 
்்கட்ைதற்கு, நேபியவர்கள் : “உம்ககு ஏவப்்ட்ைவாறு நி்லத்திருப்பீரா்க 
எனற வெனமாகும்” எனறார்கள்.(1)

இஸதி்காமத் (நி்லத்திருத்தல் / உறுதியாயிருத்தல்) என்து ்நேரான 
ெரியான ் ா்தயில் -்வறு தி்ெ்களு்ககுச் பெல்லாமல்- பெல்லுதல் ஆகும்.

உள்ரங்க, பவளிப்்்ையான அ்னத்து ்கட்ை்்ள்க்்ளயும் 
பெயற்்டுத்தல், அ்னத்துத் த்ை்க்்ளயும் தவிரநது ப்காள்்ளல் 
்்ானற்வயும் இஸதி்காமத்தில் உள்்ளைஙகுகினறன. என்வ 
மார்க்கத்தின ெ்கல ்குதி்க்்ளயும் உள்்ளை்ககியதா்க்வ இவ உ்்தெம் 
மாறியிரு்ககினறது.

1.“ஹஸூத், வாகிஆ, முரஸலாத், அநநே்ுஃ, அத்த்கவீர ஆகிய அத்தியாயங்கள் என்ன நே்ர்க்கச் பெயதுவிட்ைன” 
எனும் நேபிபமாழி திரமிதி (3297), ஹாகிம் (3314) ்்ானற நூட்்களில் உள்்ளன. இமாம் புஹாரியின 
நி்நத்னப்்டி இது ஸஹீஹ் என இமாம் ஹாகிம் கூறியுள்்ளார. ஆனால் இ்க்கனவு இமாம் ்்ஹகியின 
“ஷுஅபுல் ஈமான” எனும் நூலில் இைம்ப்றுவதா்க இமாம் ஸுயூதி தனது துரருல் மனஸஸூர எனும் நூலில் 
ஸஸூரா ஹஸூதின வி்ள்க்கத்தில் கூறியுள்்ளார்கள். இத்ன இச்ெநதரப்்த்தில் கூறுவதில் ்ல்னதும் 
இல்்லபயன்ற நி்ன்ககி்றன. ஏபனனில் மார்க்க ரீதியா்க உறுதியான, அல்லது ஐயத்திற்கிைமான த்கவ்ல 
இ்க்கனவு்கள் தரப்்்ாவதில்்ல.
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ஹதீஸ் –22

சுவ்த்தில் நுலழயும் வழிகள்
َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللِه َرِضَي اللُه َعْنُهَما :

"َأنَّ َرُجًل َسَأَل َرُسوَل اللِه 9 َفَقاَل: َأَرَأْيَت ِإَذا َصلَّْيُت اْلَمْكُتوَباِت، َوُصْمُت َرَمَضاَن، َوَأْحَلْلُت 

ْمُت اْلَحَراَم، َوَلْم َأزِْد َعَلى َذِلَك َشْيًئا، َأَأْدُخُل اْلَجنََّة؟  َقاَل: "َنَعْم" َرَواُه ُمْسِلٌم. اْلَحَلَل، َوَحرَّ

ஒரு மனிதர இ்றத்தூதர (ஸல்) அவர்களிைம் ்்கட்ைார. “நான் 
கடேல்மயாககப்ேடடே த்தாழுலககலை நிலை்வறறுகின்்ைன், ை்மழானில் 
்நான்பு ்நாறகின்்ைன், ஹைாலை ஹைாைாககி, ஹைாத்ல்த 
ஹைா்மாககுகின்்ைன். இ்தறகு்்மல் நான் எதுவும் த்சயயவில்லை. இந்்த 
நிலையில் நான் சுவர்ககத்தில் நுலழ்வ்ா? என்று எ்ககுக கூறுஙகள்”. 
நபியவர்கள் “ஆம்!” என்று ேதில் ்தந்்தார்கள். 

அறிவிப்்வர : ஜாபிர பின அப்துல்லாஹ் (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (15).

விரிவுலை :

இநநேபிபமாழி்ய இமாம் முஸலிம் ஜாபிர (ரலி) அவர்களிைமிருநது 
அபுஸ ஸு்்ர ஊைா்க அறிவித்துள்்ளார்கள். அதன இறுதியில் 
“அல்லாஹ்வின மீது ஆ்ையா்க இத்ன விை நோன எ்தயும் அதி்கரி்க்க 
மாட்்ைன” என ்மலதி்க வாரத்்த இைம் ப்ற்றுள்்ளது.

“ஹைாலை ஹைாைாககு்தல்” எனறால் அது ஹலால் என நேம்பி்க்்க 
ப்காள்வதாகும் எனவும், “ஹைாத்ல்த ஹைா்மாககு்தல்” எனறால் அது ஹராம் 
என நேம்பி்க்்க ப்காள்வதுைன தவிரநது ப்காள்்ளல் எனவும் 
வி்ள்க்கமளித்துள்்ளனர.

“ஹலா்ல ஹலாலா்ககுதல்” என்தன மூலம் அத்னச் பெயவ்தயும் 
இஙகு நோைப்்ட்டிரு்க்கலாம். அதனடிப்்்ையில் ஹராம் அல்லாத 
அ்னத்தும் ஹலாலின மூலம் நோைப்்ைலாம். அதில் ்கை்மயானது, 
விரும்்த்த்க்கது (ஸுனனத்), அனுமதி்க்கப்்ட்ைது ஆகிய மூனறும் 
உள்்ளைஙகும். என்வ இதன ்கருத்து : ஹராமல்லாதவற்்ற பெயதல், 
அத்னத் தாண்டி ஹராத்தின ் ால் பெல்லாமல் தவிரநது ப்காள்்ளல் ஆகும்.
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அனுமதி்க்கப்்ட்ைதுைன நினறு ப்காள்்ளாமல் ஹராத்தில் 
ஈடு்டு்வாரு்ககு அத்ன ஹராம் என ஏற்றிருநதாலும் அவர ஹலால், 
ஹராம் ்ார்க்காதவர என உதாரைத்திற்கு்க கூறப்்டுகினறது. ஹராத்்த 
ஹலாலா்க நேம்பி்க்்க ப்காள்்ளாவிட்ைாலும் பதாைரச்சியா்க ஹராத்தில் 
ஈடு்டு்வா்ர இவவாறு ஹலாலா்ககியவரா்க ஆ்ககிவிடுகினறனர.

எவவாறாயினும் ஹராத்்தத் தவிரநது, ்கை்ம்யச் பெயதவர்கள் 
சுவனம் நு்ழவார்கள்.

இ்த ்கருத்தில் அல்லது இதற்கு பநேரு்க்கமான ்கருத்தில் ்ல 
நேபிபமாழி்கள் நேபியவர்க்்ளத் பதாட்டும் அறிவி்க்கப்்ட்டுள்்ளது. 
அவற்றுள் சில :

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஐ்வ்்ளயும் பதாழுது, ரமழானில் 
்நோனபு ்நோற்று, ஸ்காத்்தயும் வழஙகி, ஏழு ப்ரும்்ாவங்க்்ளத் 
தவிரநது ப்காள்ளும் எநதபவாரு அடியானு்ககும் சுவனத்தில் அ்னத்து 
வாயில்்களும் திற்க்கப்்ைாமலில்்ல. விரும்பிய வாயிலில் நு்ழவார. 
பினபு, “உங்களு்ககுத் தடு்க்கப்்ட்ை்வ்களில் ப்ரும்்ாவங்க்்ள 
விட்டும் நீங்கள் தவிரநது ப்காண்ைால் உங்க்்ள விட்டும் (சிறு) 
்ாவங்க்்ள நோம் அழித்து விடு்வாம். (நிஸா : 31) எனும் வெனத்்த 
ஓதினார்கள்.(1)

கிராமவாசி ஒருவர நேபி (ஸல்) அவர்களிைம் வநது, 'நோன சுவர்க்கம் 
பெல்வதற்்்கற்ற ஒரு ்காரியத்்த என்ககு்க கூறுங்கள்” எனறார. அதற்கு 
நேபி (ஸல்) அவர்கள், 'நீர அல்லாஹ்்வ வைங்க ்வண்டும்; அவனு்ககு 
எத்னயும் இ்ையா்க்க்க கூைாது, ்கை்மயான பதாழு்்க்யயும் 
்கை்மயான ஸ்காத்்தயும் நி்ற்வற்ற ்வண்டும்; ரமழானில் ்நோனபு 
்நோற்்க்வண்டும்” எனறார்கள். அதற்்கவர, 'என உயிர எவன ்்கவெத்தில் 
உள்்ள்தா அவன ்மல் ஆ்ையா்க! இ்தவிை அதி்கமா்க எ்தயும் 
பெயய மாட்்ைன” எனறார. அவர திரும்பிச் பெனறதும் நேபி (ஸல்) 
அவர்கள், 'சுவர்க்கவாசி்களில் ஒருவ்ரப் ்ார்க்க விரும்பு்வார இவ்ரப் 
்ார்க்கட்டும்” எனறார்கள்.(2)

ஒரு கிராமவாசி ்ரட்்ைத் த்லயுைன நேபி (ஸல்) அவர்களிைம் 
வநதார; 'இ்றத்தூதர அவர்க்்ள! அல்லாஹ் என மீது ்கை்மயா்ககிய 

1.அறிவிப்்வர்கள் : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), அபூ ஸஈத் அல்குத்ரீ (ரலி) ஆகி்யார, ஆதாரம் : நேஸாஈ (2438), இப்னு 
ஹிப்்ான (1748), ஹாகிம் (719) அவர இத்ன ஸஹீஹ் என்க கூறியுள்்ளார்கள். எனினும் அஷ்ஷ்க அல்்ானீ 

தனது ்ளஈபுத் தரகீபி வத்தரஹீப் எனும் நூலில் (452) இத்ன ்லவீனபமன்க கூறியுள்்ளார்கள்.

2.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் புஹாரி (1397), முஸலிம் (14) .
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பதாழு்்க எது? எனறு பொல்லுங்கள்! எனறு ்்கட்ைதற்கு நேபி (ஸல்) 
அவர்கள், 'ஐநது ்நேரத் பதாழு்்க்கள்! அவற்்றத் தவிர! (்கை்மயான 
பதாழு்்க ்வபறதுவுமில்்ல உ்ரியா்க) நீயா்க விரும்பித் பதாழுதால் 
மட்டு்ம உண்டு!” எனறு ்திலளித்தார்கள். அவர அல்லாஹ் என மீது 
்கை்மயா்ககிய ்நோனபு எது? எனறு பொல்லுங்கள்! எனறு ்்கட்ைதற்கு 
நேபி (ஸல்) அவர்கள், 'ரமழான மாத ்நோனபு! அவற்்றத் தவிர! 
(்கை்மயான ்நோனபு ்வபறதுவுமில்்ல உ்ரியா்க) நீயா்க விரும்பி 
்நோற்றால் மட்டு்ம உண்டு!” எனறு ்திலளித்தார்கள். அவர 'அல்லாஹ் 
என மீது ்கை்மயா்ககிய ஸ்காத் எது? எனறு என்ககு்க கூறுங்கள்!” எனறார. 
நேபி (ஸல்) அவர்கள், இஸலாத்தின ெட்ைதிட்ைங்க்்ள அவரு்ககு்க 
கூறினார்கள். அப்்்ாது அவர, 'ெத்தியத்தின வாயிலா்க உங்க்்ள 
்கண்ணியப்்டுத்திய இ்றவன ்மல் ஆ்ையா்க! நோன உ்ரியா்க 
எ்தயும் பெயய மாட்்ைன; அல்லாஹ் என மீது ்கை்மயா்ககியதில் 
எ்தயும் கு்ற்க்கவும் மாட்்ைன!” எனறார. அப்்்ாது நேபி (ஸல்) 
அவர்கள். 'இவர கூறுவது உண்்மயானால் பவற்றி ப்ற்றுவிட்ைார!” 
என்றா 'இவர கூறுவது உண்்மயானால் இவர பொர்க்கத்தில் 
நு்ழவார!” என்றா கூறினார்கள்.(1)

கிராமவாசியின ்நோ்க்கம் எனனபவனில் பதாழு்்க, ்நோனபு, 
ஸ்காத், ஹஜ் ஆகிவற்றில் எத்னயும் உ்ரியா்கச் பெயய மாட்்ைன 
என்்த தவிர இஸலாத்தின பிற ்கை்ம்கள், ்்ாத்ன்க்்ள்க 
்க்ைபிடி்க்க மாட்்ைன என்தல்ல.

இநநேபிபமாழி்களில் த்ை பெயயப்்ட்ை்வ்கள் கூறப்்ைா்ம்ககு்க 
்காரைம், ்்கள்வி ்்கட்ைவர சுவனத்தில் நு்ழவி்ககும் பெயல்்க்்ள 
மாத்திர்ம ்்கட்ைார.

்மற்்கண்ை நேற்பெயல்்கள் சுவனத்தில் நு்ழய்க ்காரைங்க்ளா்க 
இரு்ககினறன. எனினும் சில ்ாவங்களில் ஈடு்டுவது இதற்குத் 
த்ை்க்கற்்க்ளா்க அ்மயலாம். நேபி (ஸல்) அவர்களிைம் ஒரு மனிதர 
வநது, “அல்லாஹ்வின தூத்ர! உண்்மயா்க வைங்கப்்ைத் 
தகுதியானவன அல்லாஹ்்வத் தவிர ்வறு யாருமில்்ல எனவும், 
தாங்கள் அல்லாஹ்வின தூதர எனவும் நோன ொட்சி ் ்கரநது, ஐ்வ்்ளயும் 
பதாழுது, எனது பொத்திற்்கான ஸ்காத்்தயும் ப்காடுத்து, ரமழானில் 
்நோனபும் பிடித்்தன என்க கூறினார. அதற்கு நேபியவர்கள் : தனது இரு 
விரல்்க்்ள நீட்டி “ப்ற்்றா்ரத் துனபுறுத்தாமல் யார 
இநநேற்பெயல்்களுைன மரணி்ககினறா்ரா அவர மறு்மயில் 

1.அறிவிப்்வர : தல்ஹா பின உ்்தில்லாஹ் (ரலி), ஆதாரம் புஹாரி (46), முஸலிம் (11).
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நேபிமார்கள், உண்்மயா்ளர்கள், வீரத் தியாகி்களுைன இருப்்ார” என்க 
கூறினார்கள்.(1)

பதாழு்்க ்்ானற சில நேற்பெயல்்க்்ள ்மற்ப்காள்வதன மூலம் 
சுவனம் நு்ழயலாம் எனவும் இைம்ப்ற்றுள்்ளது. நேபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள் : ் ஜ்ர மற்றும் அஸர பதாழுதவர்கள் சுவனம் நு்ழவார்கள்.(2)

்மற்்கண்ை்வ அ்னத்தும் சுவனம் நு்ழவதற்்கான ்காரணி்களில் 
சிலவாகும். என்வ உரிய நி்நத்ன்களுைன பெயயப்்டுவதுைன 
(சுவனம்) நு்ழவதற்்கான த்ை்களும் நீஙகியிரு்க்க ்வண்டும்.

்ஷீர இப்னுல் ்கஸாஸியா (ரலி) கூறுகினறார : நோன நேபி (ஸல்) 
அவர்களிைம் உறுதிப்பிரமாைம் (்்அத்) பெயய வந்தன. அப்்்ாது 
நேபியவர்கள் இரு ொட்சியங்கள், பதாழு்்க்ய நி்லநோட்டுதல், ஸ்காத் 
வழங்கல், இஸலாமிய ஹஜ் பெயதல், ரமழானில் ்நோனபு ்நோற்றல், 
அல்லாஹ்வின ்ா்தயில் அறப்்்ார புரிதல் ஆகியவற்்ற நோன 
்மற்ப்காள்்ள ்வண்டுபமன நி்நத்னயிட்ைார்கள். நோன 
நேபியவர்களிைம் : அல்லாஹ்வின மீது ஆ்ையா்க அறப்்்ார, ஸ்காத் 
ஆகிய இரண்டும் எனனால் முடியாது என்க கூறி்னன. நேபியவர்கள் தனது 
்்க்ய மடித்து விட்டு திறநதுவிட்டு்க கூறினார்கள் : அறப்்்ாரும் 
ஸ்காதும் இல்்லபயனில் எ்த ் வத்து நீ சுவனம் நு்ழயப் ் ்ாகிறாய? 
என வினவினார்கள். அல்லாஹ்வின தூத்ர! நோன உங்களு்ககு ்்அத் 
பெயகின்றன எனறு கூறிவிட்டு (நேபியவர்கள் இட்ை) அநத நி்நத்ன்கள் 
அ்னத்தின அடிப்்்ையில் நோன ்்அத் பெய்தன.(3)

ஸ்காதும், அறப்்்ாரும் இனறி இநநேற்பெயல்்கள் மாத்திரம் சுவனம் 
நு்ழயப் ்்ாதாது என்்த்ய இநநேபிபமாழி அறிவி்ககினறது.

சில ப்ரும்்ாவங்க்்ளச் பெயவதும் சுவனத்தில் நு்ழவ்தத் 
தடு்ககுபமன சில நேபிபமாழி்களில் இைம்ப்ற்றுள்்ளது. நேபி (ஸல்) 

1.நூலாசிரியர கூறுவ்தப் ்்ானறு முஸனத் அஹ்மதில் இநநேபிபமாழி கி்ை்க்கவில்்ல. எனினும் இது 
இப்னு ஹிப்்ானில் (3438) உள்்ளது. இமாம் ்ஹஸமீ மஜ்மஉஸ ஸவாஇதில் இத்ன்க கூறிவிட்டு (1/46) 
இத்ன “இமாம் ்ஸஸார அறிவித்துள்்ளார. அவரின இரு ஆசிரியர்க்்ளத் தவிர ஏ்ன்யார புஹாரியில் 
இைம்ப்றும் அறிவிப்்ா்ளர்க்ளாவர. இதன அறிவிப்்ா்ளர பதாைர ஸஹீஹ், அல்லது ஹஸன எனும் தரத்தில் 
இரு்ககுபமன நோன எதிர்ார்ககின்றன” எனறு கூறியுள்்ளார்கள்.

2.அறிவிப்்வர : அபூ மூஸா அல்அஷஅரீ (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (547), முஸலிம் (635) .

3.நூல் : அஹ்மத் (21952), இதன அறிவிப்்ா்ளர பதாைரில் அபுல் முஸனனா அல்அப்தீ என்வ்ரத் தவிர 
ஏ்ன்யார நேம்்்கமானவர்க்ளாகும். இவரது ப்யர முுஃஸிர பின அ்ாரா அஷ்ஷ்ானீ ஆகும். இவ்ரப் 
்ற்றி இமாம் இஜ்லீ : “அப்துல்லாஹ் பின மஸஊத் (ரலி) அவர்களு்ைய சிஷயர்களில் ஒருவர, நேம்்்கமானவர” 
எனறு கூறியுள்்ளார. இமாம் இப்னு ஹஜர இவ்ரப் ்ற்றி த்கரீபுத் தஹ்தீபில் “ம்கபூல்” (ஏற்்க முடியுமானவர 
தான) என்க கூறியுள்்ளார்கள்.
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அவர்கள் கூறினார்கள் : “(உறவினர்க்்ளத்) துண்டித்து நேைப்்வன சுவனம் 
நு்ழய மாட்ைான”.(1) ்மலும் கூறினார்கள் : “யாரு்ைய உள்்ளத்தில் 
அணுவ்ளவாயினும் ப்ரு்ம உள்்ள்தா அவர சுவனம் நு்ழயமாட்ைார”.(2)

ஒரு மனிதன உலகில் பெயத ஒரு ்ாவத்தின வி்்ளவா்க சில்வ்்ள 
சுவனத்தில் நு்ழய முடியாமல் நூறு வருைங்கள் கூை தடு்க்கப்்ைலாம் 
என ஓர அறிஞர கூறியுள்்ளார.

இ்வய்னத்தும் த்ை்க்கற்்க்ளாகும். இதிலிருநது ஓரி்ற்க 
ப்காள்்்கயால் மாத்திரம் சுவனம் நு்ழவ்தப் ்ற்றி வநதுள்்ள 
நேபிபமாழி்களின ்கருத்து பதளிவாகினறது. இ்த ்கருத்தில் ்ல 
நேபிபமாழி்கள் உள்்ளன. மற்றும் சில அறிஞர்கள் கூறுகினறனர : ஏ்கத்துவ்க 
்கலிமாவானது சுவனம் நு்ழயவும், நேரகிலிருநது ்ாது்காப்புப் ப்றவும் 
்காரைமா்க உள்்ளது. எனினும் அதற்கு சில நி்நத்ன்கள் உள்்ளன. 
அதுதான ்கை்மயானவற்்றச் பெயதல். இனனும் சில த்ை்க்கற்்களும் 
உள்்ளன. அதுதான ப்ரும்்ாவங்களில் ஈடு்ைல் ஆகும்.

இமாம் ஹஸனுல் ்ஸரீ (ரஹ்) கூறுகினறார்கள் : இ்தா கூைாரத்தின 
தூண் உள்்ளது. ்கயிறு எங்்க? அதாவது ஏ்கத்துவ்க ்கலிமாதான கூைாரத்தின 
தூைாகும். சுற்றிவர்க ்கட்டி ்வ்ககும் ்கயிறு்கள் இல்லாவிடில் கூைாரம் 
நி்ல்க்காது. அதுதான ்கை்ம்க்்ளச் பெயவதும், தடு்க்கப்்ட்ை்த 
விடுவதுமாகும்.

லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் சுவனத்தின திறவு்்கால் தா்ன? என வஹ்ப் 
பின முனப்பிஹ் (ரஹ்) இைம் ்்கட்்கப்்ட்ை ்்ாது, ஆம் எனினும் 
்ற்்களில்லாத ொவியில்்ல. என்வ ்ற்்களுள்்ள ொவி்ய நீர எடுத்து 
வநதால் திற்க்கப்்டும். இல்லாவிடில் திற்க்கப்்ை மாட்ைாது என 
்திலளித்தார்கள்.

இநநேபிபமாழியில் கூறப்்ட்டிருப்்து ஏ்னய ்கை்ம்கள், 
வ்ரய்ற்கள் ்்ாைப்்டுவதற்கு முனனதாகும் என சிலர கூறுகினறனர. 
இமாம் ஸுப்யான அஸபஸ்ளரீ (ரஹ்) கூறுகினறார : இ(நநேபிபமாழியில் 
கூறப்்ட்டுள்்ள)்த ்கை்ம்களும், வ்ரய்ற்களும் மாற்றிவிட்ைன.

மற்றுபமாரு ொரார : உண்்மயா்கவும், உ்ளத்தூய்மயுைனும் 
்கலிமா்வ பமாழிநதவர்களு்க்்க ்மற்்கண்ை பெயதி்கள் வநதுள்்ளன. 
அதில் உ்ளத்தூய்மயுைன பெயற்்டுவது ்ாவத்தில் நி்லத்திருப்்்த 

1.அறிவிப்்வர : ஜு்்ர பின முத்இம் (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (5984), முஸலிம் (2556).

2.அறிவிப்்வர : இப்னு மஸஊத் (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (91).
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விட்டும் தடுத்து விடுகினறது என்க கூறியுள்்ளனர. நேபி (ஸல்) கூறியதா்க 
இமாம் ஹஸனுல் ் ஸரீ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவி்ககும் “முரஸல்” வ்்க்யச் 
ொரநத ஒரு பெயதியில் பினவருமாறு உள்்ளது : “யார உ்ளத்தூய்மயுைன 
இ்க்கலிமா்வ பமாழிகினறா்ரா அவர சுவனம் புகுவார” அதன 
உ்ளத்தூய்ம ஏது என வினவப்்ட்ை ்்ாது : அல்லாஹ் தடுத்த்த 
விட்டும் அ்க்கலிமா உன்னத் தடுப்்தாகும் எனறார்கள். ்வறுசில 
்லவீனமான வழி்க்ளாலும் முழு அறிவிப்்ா்ளர பதாைருைன இச்பெயதி 
அறிவி்க்கப்்ட்டும் உள்்ளது.

என்வ “லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ்” எனும் ்கலிமா்வ உள்்ளத்தால் 
உண்்மயா்ளரா்க்க கூறினால் அவரு்ககு அல்லாஹ் நேர்்க ஹராமா்ககி 
விடுவான(1) எனற நேபியவர்களின கூற்றின வி்ள்க்கம் பதளிவாகிவிட்ைது. 
இ்க்கலிமா்வ கூறியவர்களில் யார நேரகில் நு்ழகினறா்ரா அது அவரது 
உண்்மத் தன்மயில் ஏற்்ட்ை கு்றயின ்காரைமா்க்வ. ஏபனனில் 
இ்க்கலிமா உண்்மயா்க இருநதால் அது அல்லாஹ் அல்லாத அ்னத்து 
்கைவுள்்க்்ளயும் விட்டு உள்்ளத்்தப் ்ரிசுத்தப் ்டுத்திவிடும். 
அ்க்கலிமாவில் உண்்மயா்க இருப்்வர ்வறு யா்ரயும் ்நேசி்க்க்வா, 
ஆதரவு ்வ்க்க்வா, அஞ்ெ்வா, ப்ாறுப்புச் ொட்ை்வா மாட்ைார. 
அவரது உள்்ளத்தில் ம்னா இச்்ெ்களு்ைய தைங்க்்ள இரு்க்க 
மாட்ைாது. அல்லாஹ் அல்லாத ஒன்றப் ்ற்றிய தா்க்கம் உள்்ளத்தில் 
இருநதால் அ்க்கலிமாவின உண்்மத் தன்மயில் ஏற்்ட்ை கு்ற்ா்ை 
அதற்கு்க ்காரைமாகும்.

நேபியவர்களின மற்றுபமாரு பெயதி இத்னப் ்லப்்டுத்துகினறது. 
அனனார கூறினார்கள் : “யாரு்ைய உல்க வாழ்வின இறுதி வாரத்்த 
லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் எனறு இரு்ககினற்தா அவர சுவனம் 
நு்ழவார”.(2) ஏபனனில் மரைத் தருவாயில் இருப்்வர 
உ்ளத்தூய்மயுைனும், ்ச்ொதா்த்துைனும், நேைநத தவறு்க்்ள நி்னத்து 
வருத்தத்துைனும் இதன பின அப்்ாவங்கள் ்ால் மீ்ள்வ கூைாது எனற 
உறுதியுைனும்தான அ்க்கலிமா்வ்க கூறுவார.

1. அறிவிப்்வர : முஆத் பின ஜ்ல் (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (128), முஸலிம் (32). 

2.அறிவிப்்வர : முஆத் (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (22034), அபூ தாவூத் (3116), அஷ்ஷ்க அல்்ானீ தனது 

ஸஹீஹுல் ஜாமிுஃவில் (6479) இத்ன ஸஹீஹ் என்க கூறியுள்்ளார.
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ஹதீஸ் –23

அல்த்து நறகாரியஙகளும் ்தர்்ம்மாகும்

َعْن َأِبي َماِلٍك اأْلَْشَعرِيِّ َرِضَي اللُه َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه 9: 

يَماِن، َواْلَحْمُد ِللِه َتْمَلُ اْلِميَزاَن، َوُسْبَحاَن اللِه، َواْلَحْمُد ِللِه َتْمَلِن َأْو 
ِ
ُهوُر َشْطُر اْل »الطُّ

ْبُر ِضَياءٌ، َواْلُقْرآُن  َدَقُة ُبْرَهاٌن، َوالصَّ َلُة ُنوٌر، َوالصَّ َماَواِت َواأْلَْرِض، َوالصَّ َتْمَلُ َما َبْيَن السَّ

ٌة َلَك َأْو َعَلْيَك، ُكلُّ النَّاِس َيْغُدو، َفَباِئٌع َنْفَسُه، َفُمْعِتُقَها َأْو ُموِبُقَها« َرَواُه ُمْسِلٌم. ُحجَّ

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : சுத்்தம் ஈ்மானின் ோதியாகும். 'الحمد 
 என்ேது மீஸானின் நன்ல்மயின் (எல்ைாப் புகழும் அல்ைாஹ்வுக்க) ”لله
்தடலடே நிைப்புகின்ைது.        'سبحان الله” (அல்ைாஹ் மிகத்தூயல்மயா்வன்) 
لله'  ஆகிய இைணடு்்மா அல்ைது ஒவதவான்்ைா, வா்த்திறகும் ”الحمد 
பூமிககும் இலடே்ய இருப்ேல்த நிைப்பி விடுகின்ைது. த்தாழுலக ஒளியாகும். 
்தர்்மம் அத்்தாடசியாகும், தோறுல்ம பிைகா்ச்மாகும். திருககுர்ஆன் உ்ககு 
்சா்தக்மா் அல்ைது எதிைா் ஒரு நிரூே்ண்மாகும். ்த்து நாலைத் துவஙகும் 
ஒவதவாரு ்மனி்தனும் ்த்து ஆன்்மாலவ ்ேைத்தில் விடுகின்ைான். ஒன்று 
அ்தறகு விடு்தலைலயத் ்்தடித் ்தந்திருககின்ைான். அல்ைது அ்தறகு 
அழிலவத் ்்தடித் ்தருகின்ைான். 

அறிவிப்்வர : அபூமாலி்க அல்அஷஅரீ (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (223).

விரிவுலை :

“சுத்்தம் ஈ்மானின் ோதியாகும்”

இநத நேபிபமாழியில் இைம்ப்றும் சுத்தம் எனும் வாரத்்த்ககு 
்ாவத்்தத் தவிரநது ப்காள்்ளல் எனவும் வி்ள்க்கமளித்துள்்ளனர. 
அல்லாஹ் கூறுகினறான : “நிச்ெயமா்க அல்லாஹ் மனனிப்புத் 
்தடு்வர்க்்ள ்நேசி்ககினறான. ்மலும் தூய்மயானவர்க்்ளயும் 
்நேசி்ககினறான”. (்்கரா : 222).

பதாை்ககு்க்்ள நீ்க்க தண்ணீரால் சுத்தம் பெயவ்த இநநேபிபமாழியின 
அரத்தம் என்து தான அ்நே்க அறிஞர்களின ெரியான பதரிவாகும். 
இதனால் தான இமாம்்க்ளான முஸலிம், நேஸாஈ, இப்னுமாஜாுஃ ஆகி்யார 
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வுழூவு்ைய ்ாைத்்த இநநேபிபமாழி்ய ்வத்து 
ஆரம்பித்திரு்ககினறார்கள்.

இதனடிப்்்ையில் தண்ணீரால் சுத்தம் பெயவது எவவாறு ஈமானின 
்ாதியாகும் என்தில் ்கருத்து ்வறு்ாடுள்்ளது.

(நூலாசிரியர கூறுகினறார :) நோன கூறுகின்றன : இரு வ்்க்க்்ள்க 
ப்காண்ை ஒவபவானறிலும் அதன ஒரு வ்்க அதன ்ாதிதான. இரு 
வ்்க்களும் ெரிெமமா்க இருநதாலும், அல்லது ஒன்ற விை மற்றது 
அதி்கமா்க இருநதாலும் ெரி. பினவரும் நேபிபமாழியும் இதற்கு 
ொனறா்கவுள்்ளது : “என்ககும் எனது அடியானு்ககும் மத்தியில் 
பதாழு்்க்ய இரண்ைா்கப் பிரித்துள்்்ளன” என அல்லாஹ் கூறுவதா்க 
நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறுகினறார்கள்.(1) அதாவது பதாழு்்கயில் ஓதுவ்த 
இதன நோட்ைமாகும். இதனால் தான ்ாத்திஹா என நேபியவர்கள் இதற்கு 
வி்ள்க்கமளித்துள்்ளார்கள். அதாவது வை்க்கம், ்வண்டுதல் என இது 
இரண்ைா்க வகு்க்கப்்ட்டுள்்ளது. வை்க்கம் அல்லாஹ்வின உரி்ம. 
்வண்டுதல் அடியானின உரி்ம. இதன அரத்தம் ஸஸூரா ்ாத்திஹா்வ 
பொற்்கள் அடிப்்்ையில் ெரிெமமா்கப் ்கிரவதல்ல.

இ்க்கருத்்த இமாம் ்கத்தாபீ (ரஹ்) கூறிவிட்டு “வருைத்தில் ்ாதி 
்யைத்திலும், ்ாதி ஊரிலும் ்கழிகினறது” எனும் அ்ரபியர்களின 
முதுபமாழி்ய உதாரைமா்க்க கூறியுள்்ளார்கள். ்மலும் கூறினார்கள் : 
“இது ெரிெமமா்க ஆறு மாதங்க்ளா்கப் பிரிவதல்ல, மாறா்க அ்ளவு 
்வறு்ட்ைாலும் ப்ாதுவா்க்க ்காலம் ்யைத்திலும், ஊரிலும் ்கழிவ்த 
பிரித்து்க ்காட்டுவ்த ்நோ்க்கமாகும்”. நீதியரெர ஷு்ரஹ் (ரலி) 
அவர்களிைம் உங்கள் ்கா்லப் ப்ாழுது எவவாறு? என வினவப்்ட்ைால் 
“ம்க்களில் ்ாதிப்்்ர எனனுைன ்்காபித்த நி்லயி்ல்ய விழித்்தன” 
என்ார்கள். அதாவது தனனிைம் விொர்ை்ககு வரும் ம்க்களு்ககு நீதி 
வழஙகும் ்்ாது ஒருவரு்ககு ொர்ா்கவும் மற்றவரு்ககு எதிரா்கவும் தான 
அ்மயும். என்வ வழ்ககில் பவற்றி ப்ற்றவர ப்ாருநதி்க ப்காள்வார. 
்தாற்றவர ் ்கா்த்துைனதான இருப்்ார என்்த்ய நீதியரெர ஷு்ரஹ் 
(ரலி) சுட்டி்க்காட்ை விரும்புகினறார்கள்.

இது ்ற்றி ஓர அரபு்க ்கவிஞர கூறும் ்கவி்தயின தமிழா்க்கம் வருமாறு :

நோன மரணித்தால் ம்க்கள் இரண்டு வ்்கயிலிருப்்ர. எனது மரைத்்தப் 
்ாரத்து மகிழ்்வாரா்கவும் நோன பெயதவற்்ற பமச்சு்வாரா்கவும் இரு 
பிரிவினர இருப்்ர.

1.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (395). 
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்கவிஞரு்ைய ்நோ்க்கமும் எண்ணி்க்்க அடிப்்்ையில் ம்க்கள் 
பிரிவதனறி ப்ாதுவா்க இப்்ண்பு்களில் இரண்ைா்கப் பிரிவதாகும்.

لله“  என்ேது மீஸானின் (எல்ைாப் புகழும் அல்ைாஹ்வுக்க) ”الحمد 
நன்ல்மயின் ்தடலடே நிைப்புகின்ைது. 'الله  அல்ைாஹ்) ”سبحان 
மிகத்தூயல்மயா்வன்) 'لله  ஆகிய இைணடு்்மா அல்ைது ”الحمد 
ஒவதவான்்ைா, வா்த்திறகும் பூமிககும் இலடே்ய இருப்ேல்த நிைப்பி 
விடுகின்ைது”.

்மற்்கண்ை ்கருத்திற்்கா்கப் ்யன்டுத்தப்்ட்ை அரபு வாரத்்தயில் 
இல்க்கை ரீதியா்க அறிவிப்்ா்ளர ெந்த்கத்துைன அறிவித்துள்்ளார.

நேஸாஈ, மற்றும் இப்னு மாஜாுஃவின அறிவிப்பில் “தஸபீஹும், 
தஹ்மீதும் வானங்கள், பூமி்ய நிரப்்்ககூடியது” என இைம்ப்ற்றுள்்ளது. 
இமாம் பிரயாபீ (ரஹ்) இத்னப் பினவருமாறு அறிவித்துள்்ளார : இரு 
வாரத்்த்கள் உள்்ளன. அதில் ஒன்ற்க கூறினால் அவர அரஷின நிழல் 
ப்றுவ்தத் தடு்ககும் ெ்கதி ஏதுமிரு்க்காது. மற்றது வானம், பூமி்ககி்ையில் 
நிரப்பும். அ்வ : “லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ்”, மற்றும் 
“அல்லாஹுஅ்க்ர” ஆகியனவாகும்.

ஸுப்ஹானல்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹ், லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ், 
அல்லாஹு அ்க்ர ஆகிய இநநோனகு வாரத்்த்களினதும் சிறப்பு்க்க்்ள 
இநநேபிபமாழி்கள் உள்்ளை்ககியுள்்ளன.

“அல்ஹம்துலில்லாஹ்” தரா்ெ நிரப்பும் என்தில் அ்னத்து 
நேபிபமாழி்களும் ஒருமித்துள்்ளன. “ஸு்ஹானல்லாஹ்” எனற வாரத்்த 
தனி்ய வானம், பூமி்ககி்ையில் நிரப்புமா? அல்லது 
“அல்ஹம்துலில்லாஹ்” எனும் வாரத்்தயுைன இ்ைநது நிரப்புமா? 
என்தில் ஸஹீஹ் முஸலிமின அறிவிப்்ா்ளர ஒருவரு்ககு ெந்த்கம் 
உள்்ளது.

எவவாறாயினும் தஸபீ்ஹ விை தஹ்மீ்த சிறநதது என்தற்்கான 
ொனறு அலி (ரலி), அபூ ஹு்ரரா (ரலி), இப்னு உமர (ரலி), ் னூ ஸு்லம் 
குடும்்த்்தச் ்ெரநத ஒரு நேபித்்தாழர ஆகி்யாரின வாயிலா்க 
பினவருமாறு இைம்ப்ற்றுள்்ளது : “தஸபீஹ் தராசின ்ாதியாகும். 
“அல்ஹம்துலில்லாஹ்” அத்ன முழு்மயா்க நிரப்பும்”.(1)

1.இதனால் தான பதாழு்்கயின ஒவபவாரு ர்கஅத்திலும் “அல்ஹம்து லில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன” என 
்ாதிஹா அத்தியாயம் ஆரம்பி்க்கப்்டுகினறது. ்ாத்திஹாவினறி பதாழு்்க்ய இல்்ல. (அப்துல் அஸீஸ் 

அத்்தரீபீ) . 
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இதற்கு்க ்காரைம் எனனபவனில் : தஹ்மீத் என்து அ்னத்து விதப் 
பு்கழாரங்க்்ளயும் அல்லாஹ்விற்கு தரி்டுத்துவதாகும். என்வ 
்ரிபூரைமான, ்கண்ணியமான அ்னத்துப் ் ண்பு்க்்ளயும் தரி்டுத்துவது 
இதற்குள் அைஙகி விடுகினறது. தஸபீஹ் என்து அல்லாஹ்வின 
ம்கத்துவத்திற்குப் ப்ாருத்தமற்ற அ்னத்து்க கு்ற்கள், ஆ்த்து்க்க்்ள 
விட்டும் அவ்னத் தூய்மப்்டுத்துவதாகும். (தரி்டுத்தல் எனும்) 
்நேரம்ற (தூய்மப்்டுத்தல் எனும்) எதிரம்ற்ய விைச் சிறநதது. 
இதனால் தான அல்லாஹ்வின ்ரிபூரைத்துவத்்தப் ்்றொற்றும் 
வாரத்்த்களுைன ்ெரந்த அல்லாமல் தஸபீஹ் மாத்திரம் தனியா்க 
இைம்ப்றுவது மி்க அரிதானதாகும். சில்வ்்ள பு்கழாரத்துைன 
இ்ை்க்கப்்ட்டு “ஸுப்ஹானல்லாஹி வபிஹம்திஹி”, 
“ஸுப்ஹானல்லாஹி வல்ஹம்துலில்லாஹ்” எனவும் ்வறுசில 
ெநதரப்்த்தில் அல்லாஹ்வின ம்கத்துவத்்த அறிவி்ககும் அவனது 
ப்யர்களுைன இ்ை்க்கப்்ட்டு “ஸு்ஹானல்லாஹில் அழீம்” எனவும் 
இைம்ப்றுவ்த்க ்காைலாம்.

அபூ மாலி்க (ரலி) அவர்களு்ைய இநநேபிபமாழி வானம், 
பூமி்ககி்ையில் நிரப்புவது இரு ்கலிமா்க்களும் ்ெரத்துதான என்்த 
அறிவி்ககுமானால் அது பதளிவா்க்வ இரு்ககினறது. மாறா்க 
ஒவபவானறும் ஒவபவான்ற நிரப்புமா்க இருநதால் தராசு வானம், 
பூமி்ககி்ையிலிருப்்்த விை விொலமானதாகும். என்வ தரா்ெ 
நிரப்்்ககூடியது வானம், பூமி்ககி்ையிலிப்்்த நிரப்்்ககூடிய்த விைப் 
ப்ரிதாகும். ஸல்மான அல்்ாரிஸீ (ரலி) அவர்களின பினவரும் வாரத்்த 
இதற்கு ொனறு ்்கரகினறது : “மறு்மயில் தராசு ்வ்க்கப்்டும். அதில் 
வானங்கள், பூமி்ய நிறு்க்கப்்ட்ைாலும் அதற்கும் அத்தராசு இைம் 
ப்காடு்ககும்”. இத்ன இமாம் ஹாகிம் நேபியவர்களின கூற்றா்க அறிவித்து 
ஸஹீஹ் எனவும் கூறியுள்்ளார்கள். எனினும் இது ஸல்மான (ரலி) 
அவர்களு்ைய மவகூுஃ்ான கூற்று என்்த பிர்லமானதாகும்.(1)

“அல்ஹம்துலில்ைாஹ்”, “ைாஇைாஹ இல்ைல்ைாஹ்” ஆகிய இவவிரு 
வாரத்்த்களில் எது சிறநதது? என்தில் ்கருத்து ்வறு்ாடுள்்ளது. 
அ்க்கருத்து்க்க்்ள இமாம் இப்னு அப்தில் ்ர (ரஹ்) ்்ான்றார தமது 
நூட்்களில் ்திவு பெயதுள்்ளனர. இமாம் இப்றாஹீம் அநநேுஃ்கஈ (ரஹ்) 
கூறுகினறார : ஹம்து தான நேன்ம்க்்ளப் ்னமைங்கா்ககுவதில் அதி்க 
்ங்காற்ற்க கூடியது என ம்க்கள் ்கருதுகினறனர. “வாரத்்த்களில் 
ஹம்்தப் ்்ானறு ்னமைங்கா்க்கப்்டும் வாரத்்த ஏதுமில்்ல” என 
இமாம் ஸுப்யான அஸபஸ்ளரீ (ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள்.

1.நூல் : ஹாகிம் (8739), நூலாசிரியர இச்பெயதி்ககு ் மற்்கண்ைவாறு தீரப்பு வழஙகியுள்்ள்த நீர ்கவனித்திருப்பீர். 
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ஹம்து அல்லாஹ்வு்ைய அ்னத்துப் ்ரிபூரைத்துவங்க்்ளயும் 
தரி்டுத்துவ்த ்வண்டி நிற்கினறது. அதில் (முதன்மயா்க) தவஹீத் 
நு்ழகினறது.

“த்தாழுலக ஒளியாகும், ்தர்்மம் அத்்தாடசியாகும், தோறுல்ம 
பிைகா்ச்மாகும்”.

வை்க்கத்தின இம்மூனறு வ்்க்களு்ம பவளிச்ெமானது தான;. 
எனினும் அ்ளவு்களில் ்வறு்டுகினறன.

பதாழு்்க ப்ாதுவா்க்வ ஒளியாகும். அது விசுவாசி்களின உள்்ளங்கள், 
்ார்வ்கள் அ்னத்திலும் ஒளிமயமானதாகும். இதனால் தான 
்ய்்கதியா்ளர்களு்ககு்க ்கண் குளிரச்சியா்க பதாழு்்கயுள்்ளது. நேபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள் : எனது ்கண் குளிரச்சி பதாழு்்கயில் 
்வ்க்கப்்ட்டுள்்ளது.(1) ்மலும் இது -குறிப்்ா்க இரவுத் பதாழு்்க- 
அவர்களு்ைய மண்ை்ற்களிலும் ஒளியா்க இரு்ககும். 
“மண்ை்ற்களின இருளு்க்கா்க இரவின இருளில் இரண்டு ர்கஅத்்கள் 
பதாழுது ப்காள்ளுங்கள்” என அபுத்தரதாுஃ (ரலி) கூறுகினறார்கள். 
மறு்மயின இருள்்களிலும் ஸிராத்திலும் அது விசுவாசி்களு்ககு 
ஒளியாகும். நேபி (ஸல்) அவர்கள் பதாழு்்க்யப் ்ற்றி்க கூறிவிட்டு “யார 
இத்னப் ்்ணி வருகிறா்ரா அவரு்ககு அது மறு்மயில் ஒளியா்கவும், 
ஆதாரமா்கவும், ்ாது்காப்்ா்கவும் அ்மயும். யார இத்னப் 
்்ைவில்்ல்யா அவரு்ககு அது ஒளியா்க்வா, ்ாது்காப்்ா்க்வா, 
ஆதாரமா்க்வா அ்மயமாட்ைாது.(2),(3)

தரமம் அத்தாட்சியா்க உள்்ளது. அடிப்்்ையில் “ُبْرهان” எனும் வாரத்்த 
(சூரியன இருப்்தற்்கான அ்ையா்ளமாகிய) சூரிய்க ்கதிரு்க்்க 
்யன்டுத்தப்்டுகினறது. இதனால் தான உறுதியான ஆதாரங்களு்ககு 
இப்ப்யர ்யன்டுத்தப்்டுகினறது.

அ்த்்ானறுதான தரமமும் ெரியான ஈமானு்ககுரிய ஆதாரமாகும். 
அது எவவாபறனில் மனிதன இயற்்்கயி்ல்ய விரும்பி, ்கஞ்ெத்தனம் 
்காட்டும் ஒரு ப்ாருள் ்ைமாகும். அல்லாஹ்வு்க்கா்க அத்ன 
பெலவளி்க்க உள்்ளம் இைஙகினால் அல்லாஹ்வின மீதும் அவனது 

1.அறிவிப்்வர : அனஸ (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (12293), அஷ்ஷ்க அல்்ானீ இத்ன ஸஹீஹ் என்க 
கூறியுள்்ளார்கள். (ஸஹீஹுல் ஜாமிுஃ 3124).

2.அறிவிப்்வர : அப்துல்லாஹ் பின அம்ர (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (6576), இப்னு ஹிப்்ான (1467). இமாம் 
முனதிரீ தனது “அத்தரகீப் வத்தரஹீப்” நூலில் இதன அறிவிப்்ா்ளர பதாைர நேல்லபதன்க கூறியுள்்ளார. 
அஷ்ஷ்க இப்னு ்ாஸ இதன அறிவிப்்ா்ளர பதாைர நேல்லபதன அடி்க்கடி கூறுவ்த்க ்்கட்டுள்்்ளன.

3.பதாழு்்கயின சிறப்பு்க்கள், விடுவதன வி்ரீதம் ்ற்றி நூலின ஆரம்்த்தில் கூறப்்ட்டுள்்ளது. 
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வா்ககுறுதி்கள், எச்ெரி்க்்க்கள் மீதும் உள்்ளம் நேம்பி்க்்க ப்காண்டுள்்ளதற்கு 
இது ஆதாரமாகினறது.

ப்ாறு்ம பிர்காெமாகும். அரபு பமாழியில் “ِضياء” எனும் வாரத்்த 
உஷைமும், எரி்ககும் இயல்புமு்ைய பிர்காெத்திற்குப் ்யன்டுத்தப் 
்டுகினறது. அதனால்தான சுட்பைரி்ககும் சூரிய ஒளி்ககு இச்பொல் 
்யன்டுத்தப்்ட்டுள்்ளது. ஆனால் ெநதிரனு்ககு “ُنور” எனும் ொநதமான 
ஒளி்ககுரிய பொல்்ல ் யன்டுத்தப்்ட்டுள்்ளது. அல்லாஹ் கூறுகினறான: 
“அவ்ன சூரிய்னப் பிர்காெமா்கவும், ெநதிர்ன ஒளியா்கவும் 
ஆ்ககினான” (யூனுஸ : 05). இதனடிப்்்ையில் தான மூஸா (அ்ல) 
அவர்களு்ககு வழங்கப்்ட்ை மார்க்கத்்த பிர்காெம் (ِضياء) என 
வரணித்துள்்ளான. “நிச்ெயமா்க நோம் மூஸாவு்ககும், ஹாரூனு்ககும் 
(நேன்ம, தீ்ம்யப்) பிரித்தறிவி்க்க்க கூடிய்தயும், பிர்காெத்்தயும், 
்ய்்கதியா்ளர்களு்ககுரிய நேல்லு்்தெத்்தயும் வழஙகி்னாம்” 
(அல்அனபியாுஃ : 48). அ்த்வ்்ள “ُنور” எனற பொல்்லயும் 
பதௌராத்திற்குப் ்யன்டுத்தப்்ட்டுள்்ளது குறிப்பிைத்த்க்கது. “நோம் 
பதௌராத்்த அருளி்னாம். அதில் ்நேரவழியும் ஒளியும் உள்்ளன” 
(மாஇதாுஃ : 44). எனினும் ்கடு்மயான, சு்மயான ெட்ைதிட்ைங்கள் 
இருநததால் அவர்களின ஷரீஅத்தின ப்ரும்்குதி சிரமமா்க்வ இருநதது. 
அதனால் “ِضياء” எனும் பொல்்ல மி்்கயானதாகும். பதளிவான, 
இலகுவான ெட்ைங்க்்ள்க ப்காண்ைதா்க இறுதித்தூதர (ஸல்) அவர்களின 
ஷரீஅத் இருப்்தால் அதற்கு “ُنور” எனும் வாரத்்த 
்யன்டுத்தப்்ட்டுள்்ளது.

“்வதத்்தயு்ை்யா்ர! ்வதத்தில் நீங்கள் ம்றத்து்க 
ப்காண்டிருநதவற்றில் அதி்கமானவற்்ற உங்களு்ககுத் பதளிவு்டுத்தும் 
எமது தூதர உங்களிைம் வநதார. எனினும், ்லவற்்ற அவர விட்டு 
விடுவார. அல்லாஹ்விைமிருநது ஒளியும் பதளிவான ் வதமும் நிச்ெயமா்க 
உங்களிைம் வநது விட்ைது” (மாஇதாுஃ : 15).

ப்ாறு்ம பெயவது உள்்ளத்திற்கு்க ்கடினமானதா்கவும், அதனுைன 
்்ாராட்ைம் பெயது, அது ஆ்ெப்்டு்வற்்ற விட்டும் தடுப்்தற்கும் 
்த்வயுமிருப்்தால் அதற்கு “ِضياء” (பிர்காெம்) என்க கூறப்்ட்டுள்்ளது. 
ப்ாறு்ம என்து தடுப்்தாகும்.

சிைாகித்துக கூைப்ேடடுள்ை தோறுல்ம மூன்று வலகப்ேடும்.

01. நேன்ம்கள் பெயயும் ்்ாது ்மற்ப்காள்ளும் ப்ாறு்ம.

02. ்ாவங்க்்ளத் தவிரநது ப்காள்ளும் ்்ாது பெயயும் ப்ாறு்ம.
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03. அல்லாஹ்வின விதி்ய ஏற்று்க ப்காண்டு ப்ாறுத்தல்.

அல்லாஹ்விற்கு்க ்கட்டுப்்ட்டு, ்ாவங்க்்ளத் தவிரநது ப்காள்ளும் 
்்ாது பெயயும் ப்ாறு்ம துன்ங்களின ்்ாது பெயயும் ப்ாறு்ம்ய 
விைச் சிறநதபதன ஸஈத் பின ஜு்்ர (ரஹ்), மயமூன பின மிஹ்ரான 
(ரஹ்) ்்ான்றார கூறியுள்்ளனர.

“அல்குர்ஆன் உ்ககு ்சா்தக்மா் அல்ைது எதிைா் ஒரு 
நிரூே்ண்மாகும்”

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : மறு்மயில் அல்குரஆனு்ககு 
மனிதத் ்தாற்றம் ப்காடு்க்கப்்ட்டு அத்ன்க ்கற்று அதற்கு மாறு 
பெயத ஒரு மனித்ன்க ப்காண்டு வரப்்ட்டு அவனு்ககு எதிரான 
பிரதிவாதியா்க உருபவடுத்து்க கூறும் : இ்றவா! இவனது உள்்ளத்தில் 
என்ன சும்க்க ் வத்தாய. என்ன சுமநதவர்களில் மி்க ் மாெமானவன 
இவன தான. எனது வ்ரய்ற்க்்ளத் தாண்டினான. எனது 
்கை்ம்க்்ளப் ்ாழ்ப்்டுத்தினான. என்ககு்க ்கட்ைப்்டுவ்த விட்டு, 
என்ககு மாறு பெயதான. இவவாறு “அவ்ன நீ்ய ்ாரத்து்கப்காள்” 
என்க கூறப்்டும் வ்ர பதாைரநது குற்றச் ொட்டு்க்்ள அடு்ககி்க 
ப்காண்்ை பெல்லும். நேரகில் அவன மு்கம் குப்புறத் தள்்ளப்்டும் வ்ர 
அவனது ்்க்ய விைாமல் பிடித்து்க ப்காண்்ை இரு்ககும்.

(மறுபுறம்) அல்குரஆ்ன்க ்கற்று மனனமிட்ை நேல்லடியா்ர்க 
ப்காண்டு வரப்்டும். (மனித ்தாற்றத்திலிரு்ககும்) அல்குரஆன 
இவரு்ககு ொர்ான வாதியா்க ்தாற்றபமடுத்து்க கூறும் : இ்றவா! 
என்ன இவரிைம் சும்க்க ்வத்தாய. என்னச் சுமநதவர்களில் மி்கச் 
சிறநதவர. எனது வ்ரய்ற்க்்ளப் ்்ணினார. ்கை்ம்க்்ளச் 
பெயதார. என்ககு மாறு பெயவ்தத் தவிரத்து, என்ககு வழிப்்ட்ைார. 
இவவாறு “அவ்ர நீ்ய ்கவனித்து்க ப்காள்” என்க கூறப்்டும் வ்ர 
அவரு்ககு ொர்ான ஆதாரங்க்்ள முன்வத்து்க ப்காண்்ை இரு்ககும். 
அவரு்ககுப் ்ட்ைா்ை அணிவித்து, அரசு கிரீைத்்த சூட்டி, மது்ான்க 
கிண்ைத்திலிருநது பு்கட்ைாமல் அவரது ் ்க்ய அல்குரஆன விைாமல் 
பிடித்து்க ப்காண்்ை இரு்ககும்.(1)

“்த்து நாலைத் துவஙகும் ஒவதவாரு ்மனி்தனும் ்த்து ஆன்்மாலவ 
்ேைத்தில் விடுகிைான். ஒன்று அ்தறகு விடு்தலைலயத் ்்தடித் 
்தந்திருககின்ைான். அல்ைது அ்தறகு அழிலவத் ்்தடித் ்தருகின்ைான்”

1.அறிவிப்்வர : அப்துல்லாஹ் பின அமர (ரலி), ஆதாரம் : இப்னு அபீ ்ஷ்ாுஃ (30044), இதன அறிவிப்்ா்ளர 
பதாைர ்லவீனமானது. 
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ஒவபவாரு மனிதனும் தனது ஆனமா்வ அழிப்்தி்லா, விடுவிப்்தி்லா 
முயற்சி்ககினறான என்்த இநநேபிபமாழி சுட்டி்க ்காட்டுகினறது. 
அல்லாஹ்வு்ககு்க ்கட்டுப்்டுவதில் முயற்சிப்்வர தனது ஆனமா்வ 
அவனு்க்கா்க விற்று அவனது தண்ை்னயிலிருநது விடுவித்து்க ப்காண்டு 
விட்ைான. அல்லாஹ்வு்ககு மாறு பெயவதில் முயற்சிப்்வன தனது 
ஆனமா்வ அற்்த் பதா்்க்ககு விற்று, அல்லாஹ்வின ்்கா்த்்தயும், 
தண்ை்ன்யயும் ஏற்்டுத்தும் ்ாவங்களின மூலம் அழித்து்க ப்காண்டு 
விட்ைான.

“நிச்ெயமா்க அல்லாஹ் நேம்பி்க்்கயா்ளர்களிைமிருநது அவர்க்ளது 
உயிர்க்்ளயும், அவர்க்ளது பெல்வங்க்்ளயும் அவர்களு்ககு சுவர்க்கம் 
உண்பைன வி்ல்ககு வாஙகி்க ப்காண்ைான. அவர்கள் அல்லாஹ்வின 
்ா்தயில் ்்ாரிடுவார்கள். அவர்கள் (எதிரி்க்்ள்க) ப்கால்வார்கள். 
(எதிரி்க்ளால்) ப்கால்லப்்டுவார்கள். (இது) தவராத்திலும், இனஜீலிலும், 
குரஆனிலும் (அல்லாஹ்) தனமீது ்கை்மயா்ககி்க ப்காண்ை வா்ககுறுதியாகும். 
அல்லாஹ்்வ விை, தனது வா்ககுறுதி்ய நி்ற்வற்று்வன ்வறு யார? 
என்வ, நீங்கள் பெயத உங்க்ளது இவவியா்ாரம் குறித்து 
மகிழ்ச்சிய்ையுங்கள். இதுதான ம்கத்தான பவற்றியாகும்” (பதௌ்ா 111).

ஸலப்  அறிஞர்களில் சிலர தமது பொத்து்க்க்்ள்க ப்காடுத்து 
அல்லாஹ்விைமிருநது தம்்ம வாஙகி்க ப்காண்டு விட்ைார்கள். அவர்களில் 
ஹபீப் அபு முஹம்மத் (ரஹ்) ்்ானற தமது முழுச் பொத்்தயும் தானம் 
பெயதவர்களும் உண்டு. ்காலித் அத்தஹ்ஹான ்்ானற தனது இ்ை்க்்கற்் 
மூனறு, நோனகு தை்வ்கள் பவள்ளி்க்காசு தானம் பெயதவர்களும் உள்்ளனர. 
நேற்பெயல்்களில் ்கடு்மயா்க முயற்சி பெயது, “நோன ஒரு சி்ற்க்்கதி, 
என்ன விடுவி்க்கப் ்்ாராடுகி்றன” எனறு கூறு்வாரும் உ்ளர. 
்வறுசில்ரா தமது ்காலத்தில் ப்கா்ல்க குற்றத்திற்்கான தண்ைப்்ைமா்க 
இருநத 12000 ்காெ்ளவு நோ்ளாநதம் 12000 தஸபீஹ் பெயது ப்காண்டு, நோ்ளாநதம் 
தன்னத் தா்ன அழித்து தண்ைப்்ைம் பெலுத்துவது ்்ானறு 
பெயற்்டுகினறனர.

உண்்ம விசுவாசி இவவுலகில் ்்கதியாவான. நோ்ளாநதம் தன்ன 
விடுவி்க்கப் ்்ாராடுகினறான. அல்லாஹ்்வ ெநதி்ககும் வ்ர எதிலும் 
அச்ெமற்று இரு்க்கமாட்ைான என இமாம் ஹஸனுல் ்ஸரீ (ரஹ்) 
கூறுகினறார்கள்.
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ஹதீஸ் –24

இலைவனின் வல்ைல்மயும், ்தயாைகு்ணமும்

َعْن َأِبي َذرٍّ َرِضَي اللُه َعْنُه ، َعِن النَِّبيِّ 9 ِفيَما َيْرِوي َعْن َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ َأنَُّه َقاَل : 

ًما َفَل َتَظاَلُموا، َيا ِعَباِدي  ْلَم َعَلى َنْفِسي َوَجَعْلُتُه َبْيَنُكْم ُمَحرَّ ْمُت الظُّ "َيا ِعَباِدي ِإنِّي َحرَّ

َأْطَعْمُتُه  َمْن  ِإالَّ  َجاِئٌع  ُكْم  ُكلُّ ِعَباِدي  َيا  َأْهِدُكْم،  َفاْسَتْهُدوِني  َهَدْيُتُه  َمْن  ِإالَّ  َضالٌّ  ُكْم  ُكلُّ

ُكْم َعارٍ ِإالَّ َمْن َكَسْوُتُه َفاْسَتْكُسوِني َأْكُسُكْم، َيا  َفاْسَتْطِعُموِني ُأْطِعْمُكْم، َيا ِعَباِدي ُكلُّ

ِعَباِدي ِإنَُّكْم ُتْخِطُئوَن ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر َوَأَنا َأْغِفُر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َجِميًعا َفاْسَتْغِفُروِني َأْغِفْر 

وِني َوَلْن َتْبُلُغوا َنْفِعي َفَتْنَفُعوِني. َلُكْم، َيا ِعَباِدي ِإنَُّكْم َلْن َتْبُلُغوا َضرِّي َفَتُضرُّ

َلُكْم َوآِخَرُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكاُنوا َعَلى َأْتَقى َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمْنُكْم  َيا ِعَباِدي َلْو َأنَّ َأوَّ

َلُكْم َوآِخَرُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكاُنوا َعَلى  َما َزاَد َذِلَك ِفي ُمْلِكي َشْيًئا، َيا ِعَباِدي َلْو َأنَّ َأوَّ

َأْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمْنُكْم َما َنَقَص َذِلَك ِمْن ُمْلِكي َشْيًئا.

َفَسَأُلوِني  َواِحٍد  َصِعيٍد  ِفي  َقاُموا  َوِجنَُّكْم  َوِإْنَسُكْم  َوآِخَرُكْم  َلُكْم  َأوَّ َأنَّ  َلْو  ِعَباِدي  َيا 

َفَأْعَطْيُت ُكلَّ ِإْنَساٍن ِمْنُهْم َمْسَأَلَتُه َما َنَقَص َذِلَك ِعْنِدي ِإالَّ َكَما َيْنُقُص اْلِمْخَيُط ِإَذا َدَخَل 

اْلَبْحَر.

اَها ، َفَمْن َوَجَد َخْيًرا َفْلَيْحَمِد  يُكْم ِإيَّ َيا ِعَباِدي ِإنََّما ِهَي َأْعَماُلُكْم : ُأْحِصيَها َلُكْم ُثمَّ ُأَوفِّ

اللَه. َوَمْن َوَجَد َغْيَر َذِلَك َفَل َيُلوَمنَّ ِإالَّ َنْفَسُه." َرَواُه ُمْسِلٌم. 

கணணியமிகக இலைவனிடேமிருந்து அறியப் தேறை்தாக நபி (ஸல்) 
அவர்கள் கூறி்ார்கள் : எ்து அடியார்க்ை, ்மககளுககு அநீதி இலழப்ேல்த 
எ்ககு நா்் ்தலடே த்சயதிருககின்்ைன். (அது்ோை்வ) அல்த 
உஙகளுககும் ்தலடே த்சயதிருககின்்ைன். எ்்வ நீஙகள் அநீதி இலழத்துக 
தகாள்ைாதீர்.

எ்து அடியார்க்ை, நான் ்நர்வழி காடடியவர்கலைத் ்தவிை, நீஙகள் 
அல்வரும் வழி ்தவறியவர்கள். எ்்வ, என்னிடேம் ்நர்வழிகாடடேக 
்காருஙகள், நான் ்நர்வழி காடடு்வன். எ்து அடியார்க்ை, நான் 
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உ்ணவளித்்தவர்கலைத் ்தவிை நீஙகள் எல்்ைாரும் ேசியால் வாடியிருப்பீர்கள். 
ஆக்வ என்னிடேம் ்வணடுஙகள். நான் உஙகளுககு உ்ணவளிககின்்ைன். 
எ்து அடியார்க்ை! நான் ஆலடே அளித்்தவர்கலைத் ்தவிை நீஙகள் 
எல்்ைாரும் ஆலடேயறைவர்க்ை. ஆக்வ என்னிடேம் ்களுஙகள், நான் 
உஙகளுககு ஆலடே அளிககின்்ைன். எ்து அடியார்க்ை! நீஙகள் இைவும் 
ேகலும் ோவம் த்சயகின்றீர்கள். நா்்ா ோவஙகலை மிகவும் 
்மன்னிப்ேவன். ஆக்வ என்னிடேம் ்மன்னிப்புத் ்்தடுஙகள், நான் உஙகலை 
்மன்னிககின்்ைன்.

எ்து அடியார்க்ை! நீஙகள் எவவைவு முயன்ைாலும் எ்ககுத் தீஙகு 
த்சயகின்ை நிலைலய நீஙகள் அலடேய முடியாது. இன்னும் நீஙகள் எவவைவு 
முயன்ைாலும் எ்ககு எந்்த நன்ல்மலயயும் த்சயது விடே முடியாது.

எ்து அடியார்க்ை! உஙகளுககு முன் த்சன்ைவர்களும், உஙகளுககுப் 
பின்்ால் வருேவர்களும் உஙகளுள் ்மனி்தர்கள், ஜின்கள் ஆகிய நீஙகள் 
அல்வரும் என்ல் வ்ணஙகுவதில் மிகவும் இலையச்்சம் 
மிககவர்கைாகவும், ேகதிமிககவர்கைாகவும் இருந்து என்ல் 
வ்ணஙகி்ாலும், அது எந்்த வி்தத்திலும் என்னுலடேய ஆடசியின் எல்லைலய 
விரிவலடேயச் த்சயவதில்லை. எ்து அடியார்க்ை! உஙகளுககு முன் 
த்சன்ைவர்களும் உஙகளுககுப் பின்்ால் வருேவர்களும், உஙகளுள் 
்மனி்தர்கள் ஜின்கள் ஆகிய அல்வரும் எத்்தல் ்தான் தகடடேவர்கைாக 
இருந்து குழப்ேஙகலை விலைவித்்தாலும், அது என்னுலடேய ஆடசியின் 
எல்லைலய எள்ைைவும் குலைத்து விடோது.

என்னுலடேய அடியார்க்ை! உஙகளுககு முன் த்சன்ைவர்களும், 
உஙகளுககு பின்்ால் வருேவர்களும் ்மனி்தர்களும், ஜின்களும் ஒ்ை 
இடேத்தில் கூடி நின்று என்னிடேத்தில் ் வணடியத்தல்ைாம் ் கடடு, அவவாறு 
நீஙகள் ்கடேல்ததயல்ைாம் நான் ்தந்்தாலும் அது என்னிடேமிருப்ேல்த, ஓர் 
ஊசி முல்லயக கடேலில் முககி எடுப்ே்தால் குலையும் அைவிறகுக கூடே 
குலைத்து விடுவதில்லை.

எ்து அடியார்க்ை! இலவ்தான் உஙகளுலடேய த்சயல்கள். அவறலைக 
தகாண்டே நான் உஙகலை கணிககின்்ைன். அலவகலை லவத்துக 
தகாணடு ்தான் நான் உஙகளுககு பின்்ர் கூலி ்தருகின்்ைன். ஆக்வ 
உஙகளில் நைலவப் தேறறுக தகாணடேவர் அல்ைாஹ்லவப் புகழடடும். 
நைவு அல்ைா்தவறலைக காணேவர்கள் ்தஙகலைத் ்தவிை ்வறு எவலையும் 
குலைகூை ்வணடோம். 

அறிவிப்்வர : அபூதர (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (2577).
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விரிவுலை :

இநநேபிபமாழி ஸஹீஹ் முஸலிமில் இைம் ப்ற்றுள்்ளது.

ஸிரியா ம்க்கள் அறிவித்த நேபிபமாழி்களில் இது மி்கச் சிறநதது என 
இமாம் அஹ்மத் (ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள்.

“எ்து அடியார்க்ை! ்மககளுககு அநீதி இலழப்ேல்த எ்ககு நா்் 
்தலடே த்சயதிருககின்்ைன்”

அதாவது அடியார்களு்ககு அநீதியி்ழப்்்தத் அல்லாஹ் 
தன்ககுத் தா்ன தடுத்து்க ப்காண்டுள்்ளான. அவனால் அநீதியி்ழ்க்க 
முடியும். எனினும் தயா்ளகுைம் ப்ருநதன்மயின ்காரைமா்க 
அத்ன அவன பெயயமாட்ைான.(1)

“அல்த உஙகளுககும் ்தலடே த்சயதுள்்ைன். எ்்வ நீஙகளும் 
அநீதியிலழத்துக தகாள்ைாதீர்”.

அநீதி இரு வ்்கப்்டும்.

01. தன்ககுத் தா்ன அநீதியி்ழத்து்க ப்காள்்ளல். அதில் இ்ை 
்வத்தல் மி்க வி்ரீதமானது. அடுத்து ப்ரிய ்ாவங்களும், பின 
சிறிய ்ாவங்களுமாகும்.

02. பிறரு்ககு அநீதியி்ழத்தல். இது தான இநநேபிபமாழியில் 
கூறப்்ட்டுள்்ளது.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : அநீதி மறு்மயின இருள்்களில் 
ஒனறாகும்.(2)

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஒருவர, தன ெ்்காதரனு்ககு 
அவனு்ைய மானத்தி்லா, ்வறு (்ைம், பொத்து ்்ானற) 
விையத்தி்லா, இ்ழத்த அநீதி (ஏதும் ்ரி்காரம் ்காைப்்ைாமல்) 
இரு்ககுமாயின, அவர அவனிைமிருநது அதற்கு இன்ற மனனிப்புப் 
ப்றட்டும். தீனா்ரா, திரஹ்மா (ப்ாற்்காசு்க்்ளா பவள்ளி்க ்காசு்க்்ளா) 
்யனதரும் வாயப்பில்லாத நி்ல (ஏற்்டும் மறு்மநோள்) வருவதற்கு 
முனனால் (மனனிப்புப் ப்றட்டும்.). (ஏபனனில், மறு்மநோளில்) 
அவரிைம் நேற்பெயல் ஏதும் இரு்ககுமாயின அவனு்ைய அநீதியின 

1.அல்லாஹ் ்ரிபூரை நீதியா்ளனும் ்்ரா்்காரியுமா்க இருப்்தால் அவனிைமிருநது அநீதி ஏற்்டுவ்த 
்கற்்்ன ்ண்ணிப் ்ார்க்கலா்காது. (அப்துல் அஸீஸ் அத்்தரீபீ)

2.அறிவிப்்வர : இப்னு உமர (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (2447), முஸலிம் (2579).
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அ்ளவு்ககு அவரிைமிருநது எடுத்து்க ப்காள்்ளப்்ட்டு 
(அநீதி்ககுள்்ளானவரின ்கை்ககில் வரவு ்வ்க்கப்்ட்டு) விடும். 
அநீதியி்ழத்தவரிைம் நேற்பெயல்்கள் எதுவும் இல்்லபயனறால் அவரின 
்தாழரின (அநீதி்ககுள்்ளானவரின) தீய பெயல்்கள் (அவர ்கை்ககிலிருநது) 
எடு்க்கப்்ட்டு அநீதியி்ழத்தவரின மீது சுமத்தப்்ட்டு விடும்.(1)

எ்து அடியார்க்ை, நான் ்நர்வழி காடடியவர்கலைத் ்தவிை, நீஙகள் 
அல்வரும் வழி ்தவறியவர்கள். எ்்வ, என்னிடேம் ்நர்வழிகாடடேக 
்காருஙகள், நான் ்நர்வழி காடடு்வன். எ்து அடியார்க்ை, நான் 
உ்ணவளித்்தவர்கலைத் ்தவிை நீஙகள் எல்்ைாரும் ேசியால் வாடியிருப்பீர்கள். 
ஆக்வ என்னிடேம் ்வணடுஙகள். நான் உஙகளுககு உ்ணவளிககின்்ைன். 
எ்து அடியார்க்ை! நான் ஆலடே அளித்்தவர்கலைத் ்தவிை நீஙகள் 
எல்்ைாரும் ஆலடேயறைவர்க்ை. ஆக்வ என்னிடேம் ்களுஙகள், நான் 
உஙகளுககு ஆலடே அளிககின்்ைன். எ்து அடியார்க்ை! நீஙகள் இைவும் 
ேகலும் ோவம் த்சயகின்றீர்கள். நா்்ா ோவஙகலை மிகவும் 
்மன்னிப்ேவன். ஆக்வ என்னிடேம் ்மன்னிப்புத் ்்தடுஙகள், நான் உஙகலை 
்மன்னிககின்்ைன் .

உல்க, மறு்ம வாழ்வில் நேலவு ப்காண்டு வருதல், ப்கடுதி்யத் 
தடுத்தல் என அ்னத்திலும் எல்லாப் ் ்ைப்பினங்களும் அல்லாஹ்விைம் 
்த்வயுள்்ள வர்கள் என்்த்ய இநநேபிபமாழி ்வண்டி நிற்கினறது.

“அல்லாஹ் யா்ர ்நேரவழியில் பெலுத்துகினறா்னா அவ்ர ்நேரவழி 
ப்ற்றவர. அவன யா்ர வழி்்கட்டில் விட்டு விடுகினறா்னா அவனு்ககு 
்நேரவழி ்காட்டும் எநத உதவியா்ள்னயும் நீர ப்ற்று்க ப்காள்்ளமாட்டீர” 
(்கஹ்ுஃப் 17).

அடியார்கள் அல்லாஹ்விைம் எவவாறு தமது ்நேரவழி, ்ாவமனனிப்பு 
என்வற்்ற்க ்்கட்கினறன்ரா அ்த்்ானறு உைவு, ்ானம், ஆ்காரம் 
மற்றும் இதர உல்க, மறு்ம நேலவு்கள் அ்னத்்தயும் அவனிைம் 
்்கட்்்த்ய அல்லாஹ் விரும்புகினறான என்்த இநநேபிபமாழி 
சுட்டி்க ்காட்டுகினறது.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : உங்களில் ஒருவர தனது பெருப்பு நோர 
துண்டி்க்கப்்ட்ைால் அ்த சீரபெயவது உட்்ை தமது ்த்வ்கள்     
அ்னத்்தயு்ம அல்லாஹ்விை்ம ்்கட்்கட்டும்.( 2)

1.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (2449).

2.அறிவிப்்வர : அனஸ (ரலி), ஆதாரம் : திரமிதீ (3604), அஷ்ஷ்க அல்்ானீ இத்ன ஸில்ஸிலா ழஈ்ாவில் 
(1392) கூறிவிட்டு, இமாம் இப்னு ஹஜர (ரஹ்) தனது ஸவாஇதுல் ்ஸஸார (்்க. 305) எனும் நூலில் இத்ன 
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ஸலப் அறிஞர்களில் ஒருவர தனது பி்ைநத மாவிற்்கான உப்பு, 
ஆட்டிற்்கான தீனி உட்்ை அ்னத்்தயு்ம அல்லாஹ்விைத்தில் ்்கட்்க்க 
கூடியவ ரா்க இருநதார. ஏபனனில் ஓர அடியான தனது ்த்வ்கள் 
அ்னத்்தயும் அல்லாஹ்விைம் ்்கட்கும் ்்ாது அவனிைமுள்்ள தனது 
்த்வ்ய பவளிப்்டுத்துகினறான. அத்ன அல்லாஹ்வும் 
விரும்புகினறான.

மற்றும் சில ஸலப் அறிஞர்கள் தனது உல்கத் ்த்வ்க்்ள 
அல்லாஹ்விைம் ்்கட்்தற்கு பவட்்கப்்ை்க கூடியவர்க்ளா்க இருநதனர. 
எனினும் ஸுனனா்வப் பின்ற்றுவது தான ஏற்றமானதாகும்.(1)

“நான் ்நர்வழி காடடியவர்கலைத் ்தவிை நீஙகள் அல்வரும் 
வழி்தவறியவர்கள்”

இயாழ் பின ஹிமார (ரலி) அவர்கள் அறிவி்ககும் “(இ்றவன 
கூறினான:) நோன என அடியார்கள் அ்னவ்ரயும் (இயற்்்கயி்ல்ய) 
உண்்ம வழி நினறவர்க்ளா்க்வ ்்ைத்்தன. (ஆயினும்) அவர்களிைம் 
்ஷத்தான வநது அவர்க்ளது இயற்்்க பநேறியிலிருநது அவர்க்்ளப் 
பிறழச்பெயதுவிட்ைான”(2) எனற நேபிபமாழி்ககு ்மற்்கண்ை வாரத்்த 
முரண்்டுவதா்க சிலர எண்ணுகினறனர. ஆனால் அவவாறல்ல. ஏபனனில் 
அல்லாஹ் மனிதர்க்்ளப் ்்ைத்தான. இஸலாத்்த ஏற்று, அதன்ால் 
மாத்திரம் ொரநதிரு்க்கவும், அதற்்கா்க ்லத்தால் தயாராகும் சு்ாவத்்த 
அவர்களு்ககு ஏற்்டுத்தியுள்்ளான. எனினும் பெயல் ரீதியா்க இஸலாத்்த்க 
்கற்்து அடியானின மீது ்கை்மயாகும். ஏபனனில் ்கற்்தற்கு முன 
அறிவீனரா்க்வ இரு்ககினறான. அல்லாஹ் கூறுகினறான : “நீங்கள் 
அறியாதவர்க்ளா்க இருநத நி்லயில் உங்கள் தாயமார்களின 
வயிறு்களிலிருநது அல்லாஹ்்வ உங்க்்ள பவளி்யற்றினான” (நேஹ்ல் 
78). அல்லாஹ் தனது நேபி்யப் ் ாரத்து “உம்்ம அவன வழிதவறியவரா்க்க 
்கண்டு ்நேரவழியில் பெலுத்தவில்்லயா?” (அழ்ழுஹா : 07) எனறு 
கூறுகினறான. அதாவது ்வதத்திலும் ஞானத்திலும் அவன உம்ககு்க 
்கற்றுத் தநத்த ஏற்்கன்வ அறியாதிருநதீர. ்மலும் கூறுகினறான : 
“்மலும் இவவா்ற நேமது ்கட்ை்்ளயில் உயிரான (குரஆனாகிய இ)்த 

“ஹஸன” எனும் தரத்திலுள்்ளதாகும் என்க கூறியுள்்ள்தப் ்திநதுள்்ளார்கள். 

1.ஈருல்க விையங்க்்ளயும் அவனிை்ம ்்கட்்க ்வண்டும் என்தற்்கான பதளிவான ொனறு அவவாறு 
அவனிைம் ்்கட்்வர்க்்ள அவன சிலாகித்து்க கூறியுள்்ளான. “எங்கள் இரட்ெ்க்ன! எங்களு்ககு இவவுலகில் 
நேல்ல்தயும், மறு்மயில் நேல்ல்தயும் தநதருள்வாயா்க! ்மலும், நேர்க ்வத்ன்ய விட்டும் எம்்மப் 
்ாது்காப்்ாயா்க! எனறு பிராரத்திப்்்ாரும் அவர்களில் உள்்ளனர” (்்கரா : 201) .

2.  நூல் : முஸலிம் (2865).
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உம்ககு வஹியா்க அறிவித்்தாம். ் வதம் எனறால் எனன? ஈமான எனறால் 
எனன? என்்த (நேபி்ய!) நீர அறிநதவரா்க இரு்க்கவில்்ல” (அஷஷஸூரா 
: 52).

என்வ மனிதன ெத்தியத்்த ஏற்கும் சு்ாவத்தி்ல்ய பிற்ககினறான. 
அல்லாஹ் அவனு்ககு ்நேரவழி்ய நோடினால் அத்ன்க ்கற்று்க 
ப்காடுப்்தற்குரிய ஏற்்ாடு பெயகினறான. என்வ ்நேரவழி ப்றும் 
்லத்திலிருநதவன யதாரத்தமா்க்வ ்நேரவழி ப்ற்றவனாகி 
விடுகினறான. ்நேரவழி நோைாவிட்ைால் ்நேரவழி ப்றும் சு்ாவத்்த 
விட்டும் தி்ெதிருப்பும் ஏற்்ாட்்ை பெயது விடுகினறான.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : எல்லா்க குழந்த்களு்ம 
இயற்்்கயான (மார்க்கத்)தி்ல்ய பிற்ககினறன. ப்ற்்றார்கள்தாம் 
குழந்த்க்்ள (இயற்்்கயான மார்க்கத்்தவிட்டுத் திருப்பி) 
யூதர்க்ளா்க்வா கிறித்தவர்க்ளா்க்வா பநேருப்பு வைஙகி்க்ளா்க்வா 
ஆ்ககிவிடுகினறனர.(1)

ஒரு முுஃமின அல்லாஹ்விைம் ்்கட்கும் ்நேரவழி இரு வ்்கப்்டும்.

01. ப்ாதுவான ்நேரவழி. இது ப்ாதுவா்க அ்னத்து முுஃமினு்ககும் 
கி்ை்க்க்ககூடிய ஈமான மற்றும் இஸலாத்தின ்ால் ்காட்டும் ்நேரவழி.

02.விரிவான ்நேரவழி. இது ஈமான, இஸலாத்தின விரிவான 
்குதி்க்்ள அறிநது, அத்னப் பின்ற்றுவதற்கு ்காட்ைப்்டும் 
்நேரவழியாகும். இது அ்னத்து முுஃமினு்ககும் தினமும் ்த்வப்்டும் 
்நேரவழியாகும். அதனால் தான முுஃமின்களு்ககு தனது பதாழு்்கயில் “நீ 
எம்ககு ்நேரான வழி்ய்க ்காட்டுவாயா்க!” (்ாத்திஹா : 06) எனறு 
பிராரத்தி்ககுமாறு ்ணித்துள்்ளான. நேபியவர்களும் தனது இரவுப் 
பிராரத்த்னயில் “(பிற ம்க்க்ளால்) மாற்று்க ்கருத்து ப்காள்்ளப்்ட்ை 
விையத்தில் உன தயவால் என்ககு ்நேரவழி ்காட்டுவாயா்க! நீ 
நோடியவர்க்்ள ்நேரான வழியில் நீ்ய பெலுத்துகிறாய”(2) எனறு 
பிராரத்திப்்ார்கள்.

்மலும் இதனால்தான தும்மியவர அல்லாஹ்்வப் பு்கழ்நததும் 
அவரு்ககு யரஹமு்கல்லாஹ் (அல்லாஹ் உன்ககு அருள் புரியட்டும்) என்க 
கூறப்்டும். அப்்்ாது தும்மியவர இவ்ரப் ் ாரத்து “யஹ்தீகுமுல்லாஹ்” 
(அல்லாஹ் உம்ககு ்நேரவழி ்காட்டுவானா்க!) என்க கூற ்வண்டுபமன 

1.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (1385), முஸலிம் (2658).

2.அறிவிப்்வர : ஆஇஷா (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (770). 
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நேபிபமாழி்களில் வநதுள்்ளது.(1) முஸலிமிற்கு ் நேரவழி்க்கா்கப் பிராரத்த்ன 
பெயயும் ்த்வயில்்ல எனறு எண்ணிய இரா்க நோட்்ைச் ்ெரநத சில 
மார்க்க ெட்ை வல்லுனர்கள் ் மற்்கண்ை பிராரத்த்ன்ககு முரண்்ட்ைாலும் 
ஸுனனா்வப் பின்ற்றும் மு்கமா்க ப்ரும்்ான்ம அறிஞர்கள் 
இவர்களு்ககு மாறு்ட்டுள்்ளனர.

்மலும் நேபியவர்கள் அலி (ரலி) அவர்களிைம் தைம்புர்ளா்மயும் 
்நேரவழி்யயும் அல்லாஹ்விைம் ்்கட்குமாறு ஏவினார்கள்.( 2)

்ாவமனனிப்புத் ்தைல் ஓர அடியானு்ககு மி்க அவசியமானது. 
ஏபனனில் அவன இரவு ்்கலா்கத் தவறி்ழ்ககினறான. ்ாவமீட்சி 
(தவ்ா), ்ாவமனனிப்பு (இஸதிுஃ்ார) ஆகிய இரண்டும் அல்குரஆனில் 
்ல இைங்களில் கூறப்்ட்டு, அவற்்ற்க ்்கட்குமாறு ஏவப்்ட்டும், 
தூண்ைப்்ட்டும் உள்்ளன.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : “அல்லாஹ்வின மீது ஆ்ையா்க 
நோன தினமும் 70 தை்வ்களு்ககு ் மல் அல்லாஹ்விைம் ் ாவ மனனிப்புத் 
்தடி மீள்கி்றன”.(3) இ்த பெயதி நேஸாஈ, இப்னு மாஜாுஃ ்்ானற 
நூட்்களில் 100 தை்வ என இைம் ப்ற்றுள்்ளது.(4) 

்மலும் கூறினார்கள் : ம்க்க்்ள! நீங்கள் உங்கள் இரட்ெ்கனிைம் 
்ாவமீட்சி ப்றுங்கள். நோன தினமும் 100 தை்வ்கள் ்ாவமீட்சி 
ப்றுகி்றன.(5) இ்த பெயதி நேஸாஈயில் ் ாவமீட்சி, ் ாவமனனிப்பு ஆகிய 
இரண்்ையும் ்ெரத்து்க கூறப்்ட்டுள்்ளது.(6)

“எ்து அடியார்க்ை! நீஙகள் எவவைவு முயன்ைாலும் எ்ககுத் தீஙகு 
த்சயகின்ை நிலைலய நீஙகள் அலடேய முடியாது. இன்னும் நீஙகள் எவவைவு 
முயன்ைாலும் எ்ககு எந்்த நன்ல்மலயயும் த்சயது விடே முடியாது.”

அதாவது அடியார்க்ளால் ஒரு்்ாதும் அல்லாஹ்வு்ககு நேல்வா, 
ப்கடுதி்யா பெயதிை முடியாது. ஏபனனில் அல்லாஹ் யாரிைமும் 
்த்வயற்றவன, பு்கழு்ககுரியவன. அடியார்களின வை்க்கங்களில் 

1.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (6224).

2.அறிவிப்்வர : அலீ (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (2725).

3.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (6307).

4.நூல் : இப்னுமாஜா (3815), ஸுனன நேஸாஈ அல்குப்ரா (6/114).

5.அறிவிப்்வர : அ்கரர அல்முஸனீ (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (2702).

6.நூல் : ஸுனன நேஸாஈ அல்குப்ரா (6/116).



“ 
ஜ

ாமி
உ

ல்
 உ

லூ
மி

 வ
ல்

ஹி
க

ம்
 ”

w
w
w

164

அவனு்ககு எவவிதத் ்த்வயும் கி்ையாது. அதன ்யன்கள் ஏதும் 
அவனு்ககு வநதிைாது. மாறா்க அவர்கள் தாம் ்யன்ைவார்கள். அவர்கள் 
மாறு பெயவதால் அவனு்ககு ப்கடுதி ஏதும் ஏற்்ட்டிைாது. அவர்கள் தான 
அவதிப்்டுவார்கள்.

அல்லாஹ் கூறுகினறான : “நிரா்கரிப்பில் வி்ரநது பெல்்வார உம்்ம்க 
்கவ்லயில் ஆழ்த்தி விை ் வண்ைாம். நிச்ெயமா்க அவர்கள் அல்லாஹ்வு்ககு 
எநதத் தீஙகுமி்ழத்து விை முடியாது” (ஆல இம்ரான : 176).

“எவர தாம் வநத வழி்ய புறமுதுகிட்டுச் பெனறு விடுகினறா்ரா, 
அவர அல்லாஹ்வு்ககு எநதத் தீஙகும் பெயதுவிை முடியாது” (ஆல 
இம்ரான : 144).

“யார அல்லாஹ்வு்ககும், அவனது தூதரு்ககும் மாறு பெயகினறா்ரா 
அவர அழிநது விடுவார. தன்ககுத் தா்ன தீஙகி்ழத்து்க ப்காள்வார. 
அல்லாஹ்விற்கு எவவிதத் தீஙகும் இ்ழ்க்க முடியாது” என நேபியவர்கள் 
தனது பிரெங்கத்தில் கூறுவார்கள்.(1)

அல்லாஹ் கூறுகினறான : “நீங்கள் நிரா்கரித்தால் நிச்ெயமா்க 
வானங்களில் உள்்ள்வயும், பூமியில் உள்்ள்வயும் அல்லாஹ்வு்க்்க 
உரியன. அல்லாஹ் (பிற்ர விட்டும்) ்த்வயற்றவனா்கவும், 
பு்கழு்ககுரியவனா்கவும் இரு்ககினறான” (நிஸா : 131).

மூஸா (அ்ல) அவர்கள் கூறியதா்க “நீங்களும், பூமியில் இரு்ககும் 
அ்னவரும் நிரா்கரித்தாலும் நிச்ெயமா்க அல்லாஹ் யாபதாரு 
்த்வயற்றவனும் பு்கழு்ககுரியவனுமாவான எனறு மூஸா கூறினார” 
(இப்றாஹீம் : 08) எனறு கூறுகினறான.

“இனனும் எவன நிரா்கரி்ககினறா்னா (அவன தன்ன்ய 
நேட்ைப்்டுத்தி்க ப்காள்கிறான). நிச்ெயமா்க அல்லாஹ் (எவரிைத்திலும்) 
்த்வயற்றவன, பு்கழப்்டு்வன” (லு்கமான : 12).

“அவற்றின மாமிெங்க்்ளா, அவற்றின இரத்தங்க்்ளா அல்லாஹ்்வச் 
பெனற்ையாது. எனினும் உங்களிைமிருநது ்ய்்கதி்ய அவ்னச் 
பெனற்ையும்” (அல்ஹஜ் : 37).

சுரு்க்கம் எனனபவனில் : அல்லாஹ் தனது அடியார்கள் தன்ன அஞ்சி, 
்கட்டுப்்டுவ்த விரும்புகினற, அ்த்வ்்ள தன்ககு மாறு பெயவ்த 
பவறு்ககினறான. இதனால் தான தனனிைம் ்ாவமீட்சி ப்று்வா்ரப் 

1.அறிவிப்்வர : இப்னு மஸஊத் (ரலி), ஆதாரம் : அபூதாவுத் (1097, 2119), இதன அறிவிப்்ா்ளர பதாைர 

்லவீனமானது.
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்ாரத்து மி்க்க மகிழ்ச்சிய்ைகினறான. எநத்ளவு்கப்கனில், ஓர அடியான 
்ா்லவனத்தில் தனது ்யைப் ப்ாதி்களுைனிருநத ஒட்ை்கம் 
தவறிவிட்ைது. அ்தத் ்தடித் ்தடி இறுதியில் ்க்்ளப்்்ைநது, 
நிரா்ெய்ைநது, இனி வாழ்்க்்க முடிநதுவிட்ைபதன மரைத்்த 
எதிர்ாரத்தவனா்க ெற்று ்கண்ையரகினறான. பினனர விழித்துப் 
்ாரத்ததும் அவ ஒட்ை்கம் ்யைப் ப்ாதி்களுைன நினறிருப்்்த்க 
்காண்கிறான. இதுதான ஒரு மனிதன அதி்க ்ட்ெமா்க ெந்தாெப்்டும் 
தருைமாகும். இது்்ானற மனித்ன விை ்்ைத்தவன தனது 
அடியானின தவ்ா்வப் ்ாரத்து ெந்தாெப்்டுகினறான. 
இ்வய்னத்தும் அடியார்களின வை்க்கங்கள், தவ்ா்க்களில் எவவிதத் 
்த்வயுமற்றவனா்கத்தான மகிழ்ச்சிய்ைகினறான. அதன ் யன்ாடு்கள் 
எல்லாம் அவ்னயனறி அவர்க்்ள்ய ்்ாயச் ்ெருகினறன. எனினும் 
இது அவன தனது அடியார்கள் மீது பொறியும் ்்ரா்்காரம், ப்கா்ை 
நேலவு நோடி, ப்கடுதி்யத் தடுத்தல் என்வற்றின பூரைத்துவமாகும். 
என்வ அவன தனது அடியார்கள் தன்ன அறிநது, ்நேசித்து, அஞ்சி, 
்கட்டுப்்ட்டு, தனனிைம் பநேருஙகுவ்த விரும்புகினறான. ்மலும் 
அவ்னயனறி ்ாவங்க்்ள மனனிப்்வன யாருமில்்ல. அவனதான 
தனது அடியார்களின ்ாவங்க்்ள மனனி்க்க முழு்மயான ெ்கதி 
ப்ற்றவன என்்தத் தனது அடியார்கள் அறிவ்தயும் அவன 
விரும்புகினறான. அபூ தர (ரலி) அவர்களின இ்த நேபிபமாழியில் 
மற்றுபமாரு அறிவிப்பில் அப்துரரஹ்மான பின ்கனம் (ரஹ்) வாயிலா்க 
பினவருமாறு இைம்ப்ற்றுள்்ளது : நோன ்ாவங்க்்ள மனனி்ககும் ெ்கதி 
ப்ற்றவன என உங்களில் யாராவது அறிநது, பின எனனிைம் 
்ாவமனனிப்பு்க ்்கட்ைால் நோன ஏதும் ப்ாருட்்டுத்தாமல் அவ்ன 
மனனிப்்்ன.

பினவரும் வெனத்்த சிநதித்துப் ்ாருங்கள் : “இனனும் அவர்கள் 
மான்க்்கைான ஒரு ்காரியத்்தச் பெயது விட்ைா்லா அல்லது தங்களு்ககுத் 
தாங்க்்ள அநீதி இ்ழத்து்க ப்காண்ைா்லா அல்லாஹ்்வ நி்னவு 
கூரநது உை்ன தங்க்ளது ்ாவங்களு்க்கா்க மனனிப்புத் ்தடுவார்கள். 
அல்லாஹ்்வயனறி ்ாவங்க்்ள மனனிப்்வன யார?” (ஆல இம்ரான : 
135). ்ாவி்களு்ககு தமது ்ாவங்களு்ககு மனனிப்புப் ப்றவும், ஒதுங்கவும் 
அவ்னயனறி ்வறுயாருமில்்ல என்தற்்கான ொனறு இவவெனத்தில் 
உள்்ளது. அ்த்்ானறு தான (தபூ்க ்்ாரிலிருநது) பினவாஙகிய அநத 
மூனறு நே்ர்கள் விையத்திலும் : “பூமி விொலமா்க இருநதும் அது 
அவர்களு்ககு பநேரு்க்கடியாகி, அவர்களு்ககு எதிரா்க அவர்க்ளது 
உள்்ளங்களும் பநேரு்க்கடியாகி விட்ைன. அல்லாஹ்விைமிருநது 
(தப்புவதற்கு) அவனிை்மயனறி பு்கலிைமில்்ல என்்த அவர்கள் 
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உறுதியா்க அறிநதனர. பினனர அவர்கள் மீண்டு வருவதற்்கா்க அவன 
அவர்க்்ள மனனித்தான. நிச்ெயமா்க அல்லாஹ் மி்க்க மனனிப்்ளிப்்வன. 
நி்கரற்ற அனபு்ையவன” (தவ்ா : 118). அவ்னயனறி ஒதுங்க 
யாருமில்்லபயன அடியார்கள் எண்ணுவதி்ல்ய அவனு்ைய 
்ாவமனனிப்்் ஏற்்டுத்தி ்வத்துள்்ளான. ஏபனனில் ஓர அடியான 
மற்றுபமாரு ்்ைப்பினத்திற்கு அஞ்சினால் அத்ன விட்டும் 
இனபனானறின ் ்க்கம் ஓடுவான. ஆனால் அல்லாஹ்்வ அஞ்சு்வாரு்ககு 
ஒதுங்க்வா, தப்பி்யாை்வா அவ்னயனறி ்வறுயாருமில்்ல. 
அவனிைமிருநது மீண்டும் அவனிை்ம தப்பி்யாடுகினறான. நேபி (ஸல்) 
அவர்கள் தனது பிராரத்த்னயில் “உன்ன விட்டு ஒதுஙகுமிை்மா, 
விரண்்ைாடும் இை்மா உனனிை்ம தவிர ்வறில்்ல”.(1) எனறு  
கூறுவார்கள். ்மலும் கூறுவார்கள் : உனது ப்ாருத்தத்்த்க ப்காண்டு 
உனது ்்கா்த்திலிருநதும், உனது மனனிப்்்்க ப்காண்டு உனது 
தண்ை்னயிலிருநதும், உன்ன்க ப்காண்்ை உனனிைமிருநதும் நோன 
்ாது்காவல் ்தடுகி்றன.(2)

“எ்து அடியார்க்ை! உஙகளுககு முன் த்சன்ைவர்களும், உஙகளுககுப் 
பின்்ால் வருேவர்களும் உஙகளுள் ்மனி்தர்கள், ஜின்கள் ஆகிய நீஙகள் 
அல்வரும் என்ல் வ்ணஙகுவதில் மிகவும் இலையச்்சம் 
மிககவர்கைாகவும், ேகதிமிககவர்கைாகவும் இருந்து என்ல் 
வ்ணஙகி்ாலும், அது எந்்த வி்தத்திலும் என்னுலடேய ஆடசியின் எல்லைலய 
விரிவலடேயச் த்சயவதில்லை. எ்து அடியார்க்ை! உஙகளுககு முன் 
த்சன்ைவர்களும் உஙகளுககுப் பின்்ால் வருேவர்களும், உஙகளுள் 
்மனி்தர்கள் ஜின்கள் ஆகிய அல்வரும் எத்்தல் ்தான் தகடடேவர்கைாக 
இருந்து குழப்ேஙகலை விலைவித்்தாலும், அது என்னுலடேய ஆடசியின் 
எல்லைலய எள்ைைவும் குலைத்து விடோது.”

அ்னவரும் இ்றயச்ெமுள்்ளவர்க்ளா்க, நேல்லவர்க்ளா்க, அதி்க 
இ்றயச்ெமுள்்ள உள்்ளத்்தப் ்்ானறிருநதாலும் 
்்ைப்பினங்களு்ைய வை்க்கங்கள் அல்லாஹ்வின ஆட்சியதி்காரத்தில் 
எ்தயும் அதி்கரி்க்க மாட்ைாது. மனிதர்கள், ஜின்கள் அ்னவரும் மி்க 
்மாெமான ஒருவனின உள்்ளத்்தப் ்்ானறிருநதாலும் அவர்க்ளது 
்ாவங்கள் ஒரு்்ாதும் அவனது ஆட்சியதி்காரத்தில் எ்தயும் கு்ற்க்க 
மாட்ைாது என்்த்ய இநநேபிபமாழி சுட்டி்க்காட்டுகினறது. ஏபனனில் 
அல்லாஹ் பிற்ர விட்டும் எவவிதத்திலும் ்த்வயற்றவன. அவனது 

1. அறிவிப்்வர : ்ரராுஃ பின ஆஸிப் (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (6311), முஸலிம் (2710). 

2.அறிவிப்்வர : ஆஇஷா (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (486). 



“ 
ஜ

ாமி
உ

ல்
 உ

லூ
மி

 வ
ல்

ஹி
க

ம்
 ”

w
w
w

167

யதாரத்தம், ்ண்பு்கள், பெயல்்கள் அ்னத்திலும் அவனு்ககு 
்ரிபூரைத்துவமுண்டு. அவனது ஆட்சியதி்காரம் ்ரிபூரைமானது. 
எவவிதத்திலும் அதில் எ்ககு்றயும் இல்்ல.

“என்னுலடேய அடியார்க்ை! உஙகளுககு முன் த்சன்ைவர்களும், 
உஙகளுககு பின்்ால் வருேவர்களும் ்மனி்தர்களும், ஜின்களும் ஒ்ை 
இடேத்தில் கூடி நின்று என்னிடேத்தில் ்வணடியத்தல்ைாம் ்கடடேகவும், 
அவவாறு நீஙகள் ்கடேல்ததயல்ைாம் நான் ்தந்்தாலும் அது 
என்னிடேமிருப்ேல்த, ஓர் ஊசி முல்லயக கடேலில் முககி எடுப்ே்தால் 
குலையும் அைவிறகுக கூடே குலைத்து விடுவதில்லை.”

அல்லாஹ்வின ்ரிபூரை ஆற்ற்லயும், ்ரிபூரை 
ஆட்சியதி்காரத்்தயும் கூறுவ்த இதன ்நோ்க்கமாகும். மனிதர்கள், 
ஜின்களில் முன பென்றார பின வரு்வார அ்னவரும் ஓரிைத்தில் ஒனறு 
்ெரநது ்்கட்ை அ்னத்்தயும் ப்காடுத்தாலும் அவவாறு ப்காடுப்்தால் 
அவனது ஆட்சி்யா, ப்ா்ககிஷ்மா அழியவும் மாட்ைாது. கு்றநதிைவும் 
மாட்ைாது. அப்்்ைப்பினங்கள் அல்லாஹ்விைம் ்்கட்்்தயும், தமது 
்த்வ்க்்ள அவனிைம் இற்ககி ்வப்்்தயும் இச்பெயதி 
ஊ்ககுவி்ககினறது.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : அல்லாஹ்வின ்கரம் நிரம்பியுள்்ளது. 
இரவும் ்்கலும் (ம்ழ ்ம்கத்்தப் ்்ால்) வாரி வழஙகுவதால் அது 
வற்றிப் ்்ாயவிடுவதில்்ல. வானங்க்்ளயும் பூமி்யயும் அவன 
்்ைத்தது முதல் அவன வழஙகிய்வ அவனு்ைய ்கரத்திலுள்்ள 
(பெல்வத்)்த வற்றச் பெயது விைவில்்ல என்்தப் ்ாரத்தீர்க்ளா?.(1)

“அது என்னிடேமிருப்ேல்த ஓர் ஊசி முல்லயக கடேலில் முககி 
எடுப்ே்தால் குலையும் அைவிறகுக கூடே குலைத்து விடுவதில்லை” எனற 
உதாரைம் அல்லாஹ்விைமிருப்்து அற்வ கு்றய மாட்ைாது 
என்்த உறுதிப்்டுத்த்வ கூறப்்ட்டுள்்ளது. அல்லாஹ் 
கூறுகினறான : “உங்களிைமிருப்்து அழிநதுவிடும். 
அல்லாஹ்விைமிருப்்்தா நி்லத்திரு்க்க்க கூடியது” (நேஹ்ல் : 96). 
்கைலில் ஓர ஊசி மு்ககிபயடு்க்கப் ்டுவதால் ்கைல்நீர ஒரு்்ாதும் 
கு்றயப் ்்ாவதில்்ல. இதற்கு்க ்காரைம் ்கைலுைன ஆற்று நீர 
மற்றும் உல்க நீர நி்ல்கள் அ்னத்தும் ்கலநது ப்காண்்ை 
இரு்ககினறன. அதிலிருநது எவவ்ளவு எடுத்தாலும் கு்றய்வ 
மாட்ைாது. ஏபனனில் எடுப்்தன ்னமைஙகு அதில் ்ெரநது நீண்டு 
ப்காண்்ை ் ்ாகினறது. அ்த்்ானறு தான சுவனத்தின உைவு்களும் 

1.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (7411), முஸலிம் (993).
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இதர இன்ங்களும். அல்லாஹ் கூறுகினறான : “இனனும் 
(எ்க்காலத்திலும்) அற்றுப் ்்ா்காத, (உண்ைத்) தடு்க்கப்்ைாத 
அதி்கமான ்கனி்களு்ககு மத்தியில் இருப்்ார்கள்” (வாகிஆ : 23,24).

அல்லாஹ்விைமுள்்ளது அள்ளி வழஙகுவதால் ஏன கு்றயமாட்ைாது? 
என்்த ஒரு நேபிபமாழியில் பதளிவு்டுத்தியுள்்ளான. “அது ஏபனனில் 
நிச்ெயமா்க நோன ப்கா்ை வள்்ளலும், பெல்வநதனும், 
்கண்ணியமானவனுமா்வன. நோன நி்னத்த்த பெய்வன. எனது 
ப்கா்ையும் ஒரு ்்ச்சு தான. எனது தண்ை்னயும் ஒரு ்்ச்சு தான. நோன 
ஒரு ப்ாரு்்ள உருவா்க்க நோடினால் “நீ ஆகிவிடு” எனறதும் அது 
ஆகிவிடும்.(1)

இது ்ற்றிய ஓர அரபு்க ்கவி்தயின தமிழ்ச் சுரு்க்கம் வருமாறு :

w ்்ரா்ெயினால் எநத ஒரு ்்ைப்பினத்திற்கும் ்ணியா்த. அது 
உனது மார்க்கத்்தப் ்ாதி்ககும்.

wஅல்லாஹ்விைம் அவனது ப்ா்ககிஷத்திலிருநது 
வாழ்வாதாரத்்த்க்்கள். அது “குன” (ஆகிவிடு) எனற பொல்லிலுள்்ள ்காப், 
நூன ஆகிய எழுத்து்ககு மத்தியி்ல்ய உள்்ளது.

“எ்து அடியார்க்ை! இலவ்தான் உஙகளுலடேய த்சயல்கள். அவறலைக 
தகாண்டே நான் உஙகலை கணிககின்்ைன். அலவகலை லவத்துக 
தகாணடு ்தான் நான் உஙகளுககு பின்்ர் கூலி ்தருகின்்ைன்.”

அதாவது அல்லாஹ் தனது அடியார்களின பெயற்்ாடு்க்்ள்க ்கணித்து 
பினபு அதற்குரிய கூலி்ய வழஙகுகினறான. அல்லாஹ் கூறுகினறான: 
“நிரா்கரித்்தா்ர! இன்றய தினம் ்்ாலி்க ்காரைம் கூறாதீர்கள். 
நீங்கள் பெயது ப்காண்டிருநதவற்றிற்்்க கூலி வழங்கப்்டுவீர்கள். 
நேம்பி்க்்க ப்காண்்ைா்ர! தூய மு்றயில் ்ாவமனனிப்பு்க ்்காரி 
அல்லாஹ்வின ்்க்கம் மீளுங்கள். உங்கள் இரட்ெ்கன உங்க்்ள 
விட்டும் உங்கள் தீ்ம்க்்ளப் ்்ா்ககி, உங்க்்ளச் சுவனச் 
்ொ்ல்களில் நு்ழவிப்்ான. அவற்றின கீழ் ஆறு்கள் ஓடி்க 
ப்காண்டிரு்ககும். இநநேபி்யயும் அவருைன நேம்பி்க்்க 
ப்காண்்ைா்ரயும் அல்லாஹ் இழிவு்டுத்தாத ஒருநோளில் அவர்க்ளது 
ஒளி அவர்களு்ககு முனனாலும் அவர்களு்ககு வலப் புறத்தாலும் 
பெனறு ப்காண்டிரு்ககும். எங்கள் இரட்ெ்க்ன! எங்கள் ஒளி்ய 
எங்களு்ககுப் பூரைப்்டுத்துவாயா்க! ்மலும், எங்க்்ள 

1.அறிவிப்்வர : அபூதர (ரலி), ஆதாரம் : திரமிதீ (2495), இப்னு மாஜாுஃ (4257) இமாம் திரமிதி இத்ன ஹஸன 
தரத்திலுள்்ளதா்க்க கூறியுள்்ளார்கள். 
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மனனிப்்ாயா்க! நிச்ெயமா்க நீ யாவற்றின மீதும் ்்ராற்றலு்ையவன 
எனறும் கூறுவார்கள் (அத்தஹ்ரீம் : 7,8).

்மலும் கூறுகினறான : “்மலும் தாம் பெயதவற்்ற தம் முனனாள் 
்கண்டு ப்காள்வர. இனனும் உமது இரட்ெ்கன எவரு்ககும் அநியாயம் 
பெயயமாட்ைான” (்கஹ்ுஃப் :49).

“ஆக்வ உஙகளில் நைலவப் தேறறுக தகாணடேவர் அல்ைாஹ்லவப் 
புகழடடும். நைவு அல்ைா்தவறலைக காணேவர்கள் ்தஙகலைத் ்தவிை ்வறு 
எவலையும் குலைகூை ்வணடோம்.”

அ்னத்து நேலவு்களும் அல்லாஹ்விை்ம உள்்ளன. அ்வ அவனது 
ப்ருநதன்மயால் தகுதியில்லாவிடினும் அடியானு்ககு்க கி்ை்ககினறது. 
ப்கடுதி்கள் அ்னத்தும் மனிதன தனது ம்னா இச்்ெ்யப் பின்ற்றியதன 
வி்்ளவா்க்வ உருவாகினறன என்்த்ய இது சுட்டி்க ்காட்டுகினறது.

“உம்ககு ஏ்தனும் நேன்ம ஏற்்ட்ைால் அது அல்லாஹ்விைமிருநது 
உள்்ள்த. உம்ககு ஏபதனும் தீஙகு ் நேரநதால் அது உம்மால் தான ் நேரநதது” 
(நிஸாுஃ : 79).

அல்லாஹ் ஓர அடியானு்ககு அனுகூலம் புரிநது ்நேரவழி்காட்ை 
விரும்பினால் அவனு்ககு உதவி பெயது, ்கட்டுப்்டும் ெநதரப்்த்்த 
வழஙகுகினறான. அது அவனிைத்தில் இருநது கி்ை்ககும் சிறப்்ா்க 
இரு்ககினறது. (மறுபுறம்) ஒருவ்ன வழிப்கடு்க்க நோடினால் அவ்ன 
அவனிை்ம ொட்டி, அல்லாஹ் ப்ாறுப்புத் துறநது விடுகினறான. அவன 
அல்லாஹ்்வ நி்னவு கூரவ்த விட்டும் அலட்சியமா்க இருப்்தால் 
அவ்ன ்ஷத்தான வழிப்கடுத்து விடுகினறான. “எவன தனது ம்னா 
இச்்ெ்யப் பின்ற்றினா்னா (அவ்ன நீர பின்ற்றாதீர). ்மலும் 
அவனது ்காரியம் வரம்பு மீறியதா்க்வ உள்்ளது” (்கஹ்ுஃப் : 28). அது 
அவனு்ைய நீதியா்க இரு்ககினறது. ஏபனனில் ்வதங்கள் 
இற்க்கப்்டுவதன மூலமும் தூதர்கள் அனுப்்ப்்டுவதன மூலமும் 
அடியானு்ககு எதிரா்க ஆதாரம் நிரூ்ைமாகிவிட்ைது. என்வ 
தூதர்களு்ககுப் பினனால், தப்புவதற்்கான ஆதாரங்க்்ள அல்லாஹ்வு்ககு 
எதிரா்க யாரும் முன்வ்க்க முடியாது.

சுவனவாதி்கள் அல்லாஹ் தம்க்களித்த நேனப்கா்ை்களு்க்கா்க ்வண்டி 
அவ்னப் பு்கழ்வார்கள் என திரும்றயில் அல்லாஹ் கூறியுள்்ளான.

“்மலும் அவர்களின உள்்ளங்களில் இருநது கு்ராதத்்த நோம் ்கழற்றி 
விடு்வாம். அவர்களு்ககு்க கீழால் ஆறு்கள் ஓடி்க ப்காண்டிரு்ககும். இதன 
்ால் எம்ககு வழி்காட்டிய அல்லாஹ்வு்க்்க எல்லாப் பு்கழும். அல்லாஹ் 
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எம்ககு ்நேரவழி ்காட்டியிரு்க்காவிட்ைால் நோம் ்நேரவழி ப்ற்றிரு்க்க 
மாட்்ைாம்” (அுஃராப் : 43).

“தனது வா்ககுறுதி்ய எங்களு்ககு உண்்மப்்டுத்திய அல்லாஹ்வு்க்்க 
எல்லாப் பு்கழும். சுவர்க்கத்தில் நோம் நோடியவாறு வாழ்வதற்்கா்க (அதன) 
பூமி்ய எங்களு்ககு அவன உரித்தா்ககினான” (ஸுமர : 74).

“எம்்ம விட்டும் ்கவ்ல்ய நீ்ககிய அல்லாஹ்வு்க்்க எல்லாப் 
பு்கழும். நிச்ெயமா்க எங்கள் இரட்ெ்கன மி்க்க மனனிப்்வன. நேனறி 
்ாராட்டு்வன என்க கூறுவர. அவன தனது அரு்ளால் நி்லயான வீட்டில் 
எங்க்்ளத் தங்க ்வத்தான. இதில் எங்களு்ககு எவவித்க ்கஷைமும் 
ஏற்்ைமாட்ைாது. இனனும் இதில் எங்களு்ககு எவவித ்ொரவும் 
ஏற்்ைமாட்ைாது (எனறும் கூறுவர)” (்ாதிர : 34,35).

நேர்கவாதி்கள் தம்்மத்தா்ம ்ழித்து்க ப்காள்வார்கள். ்கடு்மயா்க்க 
்்காபித்து்க ப்காள்வார்கள் எனவும் அல்லாஹ் கூறுகினறான :

“தீரப்பு வழங்கப்்ட்ைதும் நிச்ெயமா்க அல்லாஹ் உங்களு்ககு 
உண்்ம்ய்ய வா்க்களித்தான. நோனும் உங்களு்ககு வா்க்களித்்தன. 
ஆனால், உங்களு்ககு மாறு பெய்தன. நோன உங்க்்ள அ்ழத்து என்ககு 
நீங்கள் ்திலளித்த்தத் தவிர என்ககு உங்கள் மீது எநத அதி்காரமும் 
இருநதிரு்க்கவில்்ல. ஆ்க்வ, நீங்கள் என்னப் ் ழி்க்காதீர்கள். உங்க்்ள 
நீங்க்்ள ்ழித்து்க ப்காள்ளுங்கள்” (இப்றாஹீம் : 22).
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ஹதீஸ் –25

அல்ைாஹ்வின் வி்சாை்மா் அருள்

َعْن َأِبي َذرٍّ َرِضَي اللُه َعْنُه:

ُثوِر  "َأنَّ َناًسا ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه 9 َقاُلوا ِللنَِّبيِّ 9: َيا َرُسوَل اللِه َذَهَب َأْهُل الدُّ

ِباأْلُُجوِر، ُيَصلُّوَن َكَما ُنَصلِّي، َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوُم، َوَيَتَصدَُّقوَن ِبُفُضوِل َأْمَواِلِهْم." َقاَل: 

دَُّقوَن؟ ِإنَّ ِبُكلِّ َتْسِبيَحٍة َصَدَقًة، َوُكلِّ َتْكِبيَرٍة َصَدَقًة، َوُكلِّ  "َأَوَلَيَس َقْد َجَعَل اللُه َلُكْم َما َتصَّ

َصَدَقٌة،  ُمْنَكرٍ  َعْن  َوَنْهٌي  َصَدَقٌة،  ِباْلَمْعُروِف  َوَأْمٌر  َصَدَقًة،  َتْهِليَلٍة  َوُكلِّ  َصَدَقًة،  َتْحِميَدٍة 

َلُه ِفيَها  َأَحُدَنا َشْهَوَتُه َوَيُكوُن  َأَيْأِتي  َيا َرُسوَل اللِه  َأَحِدُكْم َصَدَقٌة." َقاُلوا:  ُبْضِع  َوِفي 

َأْجٌر؟  َقاَل: "َأَرَأْيُتْم َلْو َوَضَعَها ِفي َحَراٍم، َأَكاَن َعَلْيِه ِوْزٌر؟ َفَكَذِلَك ِإَذا َوَضَعَها ِفي اْلَحَلِل 

َكاَن َلُه َأْجٌر." َرَواُه ُمْسِلٌم.

நேபித்்தாழர்களில் சிலர நேபி (ஸல்) அவர்களிைம் கூறினார்கள் : 
'இலைவனின் தூ்தைவர்க்ை! த்சல்வச் த்சழிப்புள்ைவர்கள் இலைவனிடேம் 
மிகுந்்த நறகூலிலய ்சம்ோதித்துக தகாணடோர்கள். அவர்கள் நாஙகள் 
த்தாழுவது ் ோை்வ த்தாழுகிைார்கள். நாஙகள் ் நான்பிருப்ேது ் ோை்வ 
்நான்பிருககின்ைார்கள். ்தஙகைது ்்தலவககுப் ்ோக மிகுதியாயுள்ை 
த்சல்வத்திலிருந்து ்தர்்மம் த்சயகிைார்கள்”.

நபி (ஸல்) அவர்கள், 'அல்ைாஹ் உஙகளுககும், ்தா்்தர்்மஙகள் 
த்சயதிடே ்்தலவயா்லவகலைத் ்தைவில்லையா? எ்க ்கடடோர்கள். 
உணல்மயி்ை்ய ஒவதவாரு '்தஸ்பீஹும்” (ஸுப்ஹா்ல்ைாஹ்) 
ஒரு ்தர்்ம்்மயாகும். ஒவதவாரு ்தகபீரும் (அல்ைாஹு அகேர்) ஒரு 
்தர்்ம்்மயாகும். ஒவதவாரு ்தஹ்மீதும் (அல்ஹம்து லில்ைாஹ்) ஒரு 
்தர்்ம்்மயாகும். ஒவதவாரு ்தஹ்லீலும் (ைாஇைாஹ இல்ைல்ைாஹ்) ஒரு 
்தர்்ம்்மயாகும். நன்ல்மலய ஏவுவதும் ்தர்்ம்்மயாகும். தீல்மலயத் ்தடுப்ேதும் 
்தர்்ம்்மயாகும். நீஙகள் உஙகள் ்மல்விய்ைாடு ஒன்று கூடுவதும் ஓர் அைச் 
த்சய்ை ஆகும்.

்்தாழர்கள், 'இலைவனின் தூ்தர் அவர்க்ை, எஙகளில் ஒருவர் ்தன் 
்மல்வியிடேம் ்தன் இச்ல்சலய நிலைவு த்சயது தகாள்ளும்்ோது 
அ்தறகாகவும் அவருககு நறகூலி உணடோ?” எ்க ்கடடோர்கள். நபி (ஸல்) 
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அவர்கள் கூறி்ார்கள் : 'இதில் ்தடுககப்ேடடேல்த த்சயேவர்கள் ோவம் 
த்சயகிைார்கள் என்ேல்த நீஙகள் அறிய ்மாடடீர்கைா? அது்ோை்வ இதில் 
ஆகு்மா் முலையில் நடேந்து தகாள்ேவர்களுககு நறகூலியும் உணடு”. 

அறிவிப்்வர : அபூதர (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (1006).

விரிவுலை :

நேபித்்தாழர்கள் பிறரால் பெயய முடியுமான நேன்ம்க்்ளத் தம்மால் 
பெயய முடியாத ்்ாது ்கவ்லப்்ை்க கூடியவர்க்ளா்க இருநதார்கள் 
என்தற்கு இநநேபிபமாழி ொனறா்க உள்்ளது.(1)

பெல்வநதர்கள் தரமத்தின மூலம் ப்றும் நேன்ம்க்்ளப் ் ாரத்து வறிய 
நேபித்்தாழர்கள் தம்ககும் ெநதரப்்ம் கி்ை்க்க ்வண்டும் என ஆ்ெப் 
்ட்ைார்கள். நேபியவர்களும் அவர்களு்ககுத் தகுநத தரம மு்ற்க்்ள்க 
்காட்டி்க ப்காடுத்தார்கள்.

“ஏ்ழ ம்க்கள் சிலர நேபி (ஸல்) அவர்களிைம் வநது 'பெல்வநதர்கள் 
உயரவான ்தவி்க்்ளயும் நி்லயான ்ா்ககியத்்தயும் ப்ற்று்க 
ப்காள்கிறார்கள். நோங்கள் பதாழுவது ்்ான்ற அவர்களும் 
பதாழுகிறார்கள். ்மலும் நோங்கள் ்நோனபு ்வப்்து ்்ான்ற 
அவர்களும் ்நோனபு ்நோற்கினறனர. ஆயினும் அவர்களு்ககுச் பெல்வம் 
இருப்்தனால் தங்கள் ப்ாரு்ளாதாரத்தின மூலம் ஹஜ் பெயகினறனர;. 
உம்ராச் பெயகினறனர;. அறப்்்ாரிடுகினறனர; தரமமும் பெயகினறனர. 
(ஏ்ழ்க்ளாகிய நோங்கள் இவற்்றச் பெயய முடிவதில்்ல)” எனறு 
மு்றயிட்ைனர.

அதற்கு நேபி (ஸல்) அவர்கள் 'நோன உங்களு்ககு ஒரு ்காரியத்்த்க 
்கற்றுத் தருகி்றன. அ்த நீங்கள் பெயது வநதால் உங்க்்ள 
முநதிவிட்ைவர்க்்ள நீங்களும் பிடித்து விடுவீர்கள். உங்களு்ககுப் 
பிநதி வரு்வர்கள் உங்க்்ளப் பிடி்க்க இயலாது. நீங்கள் எநத 
ம்க்களுைன வாழ்கிறீர்க்்ளா அவர்களும் அநத்க ்காரியத்்தச் 
பெயதால் தவிர அவர்களில் நீங்கள் மி்கச் சிறநதவராவீர்கள். (அநத 
்காரியமாவது) ஒவபவாரு பதாழு்்க்ககுப் பினபும் 33 மு்ற سبحان الله 

என இ்றவ்னத் துதியுங்கள். 33 மு்ற لله   என இ்றவ்னப் الحمد 
பு்கழுங்கள். 33 மு்ற أكبر   என இ்றவ்னப் ப்ரு்மப் الله 
்டுத்துங்கள்.” எனறு கூறினார்கள். இத்ன அறிவி்ககும் அபூஸாலிஹ் 

1.மார்க்க விையத்தில் அதி்கரிப்்தற்்கா்க தன்ககு ்மலுள்்ளவர்க்்ளயும், உல்க விையங்களில் ்்ாதுபமனற 
எண்ைம் உருவா்க தன்ககு்க கீழுள்்ளவர்க்்ளப் ்ாரப்்வ்ன ்ா்ககியம் ப்ற்றவனாகும். (அப்துல் அஸீஸ் 
அத்்தரீபீ) . 
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கூறுகினறார : ம்க்காவாசி்களில் ஏ்ழ ம்க்கள் சிலர மீண்டும் நேபி (ஸல்) 
அவர்களிைம் வநது, எமது ெ்்காதர பெல்வநதர்களும் நோம் பெயவ்த்க 
்்கள்விப்்ட்டு, அ்த ்்ானறு அவர்களும் பெயகிறார்க்்ள என 
மு்றப்்ட்ைார்கள். அதற்கு நேபியவர்கள் : அது அல்லாஹ்வு்ைய 
சிறப்்ாகும். அத்னத் தான நோடியவர்களு்ககு வழஙகுகினறான 
எனறார்கள்”.(1)

வறியவர்கள் தரமம் என்து ப்ாரு்ளாதாரத்தால் மாத்திரம் தான 
பெயய முடியும். அது தங்க்ளால் முடியாத ்காரியம் என எண்ணி்க 
ப்காண்டிருநதார்கள். நேபியவர்கள் அவர்களிைம் அ்னத்துவித 
நேற்பெயல்்கள், உ்்காரங்களும் தரமம்தான எனத் பதரிவித்தார்கள் என்்த 
இநநேபிபமாழியின அரத்தமாகும்.

ே்ணமின்றி ்வறு வழிகளில் த்சயயும் ்தர்்மம் இரு வலகப்ேடும் :

01. பிறரு்ககு உ்்காரம் பெயதல். அது இவர்களு்ககு தரமமா்க 
மாறிவிடும். சில்வ்்ள ்ைத்தால் பெயயும் தரமத்்த்க ்காை 
்மம்்ட்டு விடும். உதாரைமா்க : நேன்ம்ய ஏவி, தீ்ம்யத் 
தடுத்தல். ஏபனனில் இது அல்லாஹ்்வ வழி்ைவும், அவனு்ககு மாறு 
பெயவ்தத் தடுப்்தற்குமான அ்ழப்்ாகும். இது ப்ாரு்ளால் பெயயும் 
்யன்ாட்்ை விைச் சிறநததாகும். அ்த்்ானறுதான ்யனுள்்ள 
்கல்வி்ய்க ்கற்பித்தல். அல்குரஆன ஓத்க ்கற்பித்தல், ்ா்தயிலிருநது 
்நோவி்ன தரு்வற்்ற அ்கற்றுதல், ம்க்களு்ககு நேல்லது பெயவதிலும் 
ப்கடுதி்யத் தடுப்்திலும் ்ாடு்ைல், முஸலிம்்களு்க்கா்கப் பிராரத்த்ன 
புரிநது, அவர்களு்க்கா்கப் ்ாவமனனிப்புத் ்தடுதல் ்்ானறனவும் 
்ைமினறி தரமம் பெயயும் மு்ற்க்ளாகும்.

்மககளுககு தீஙகு த்சயயா்மலிருப்ேதும் ்தர்்ம்மாகும்.

அபூ தர (ரலி) கூறினார்கள் : நோன நேபி (ஸல்) அவர்களிைம், 'எநத 
நேற்பெயல் சிறநதது?” எனறு ் ்கட்்ைன. அதற்கு அவர்கள், 'அல்லாஹ்வின 
மீது ஈமான எனும் நேம்பி்க்்க ப்காள்வதும் அவனு்ைய ்ா்தயில் 
ஜிஹாத் எனும் ்்ாராடுவதுமாகும்” எனறு ்திலளித்தார்கள். நோன, 
'எநத அடி்ம(்ய விடுத்ல பெயவது) சிறநதது” எனறு ்்கட்்ைன. 
அதற்கு அவர்கள், 'அவர்களில் அதி்க வி்ல ப்காண்ை அடி்மயும் தன 
எஜமானர்களிைம் ப்றுமதி மி்க்க அடி்மயும் (தான சிறநதவர்கள்)” 
எனறு ்திலளித்தார்கள். நோன, 'எனனால் அது (அடி்ம்ய விடுத்ல 
பெயவது) இயலவில்்லபயனறால்?” எனறு ்்கட்்ைன. நேபி (ஸல்) 

1.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (843), முஸலிம் (595). 
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அவர்கள், '்லவீனரு்ககு உதவு, அல்லது உ்ழத்துச் ெம்்ாதி்க்க 
இயலாதவனு்ககு நேன்ம பெய” எனறு கூறினார்கள். நோன, 'இதுவும் 
எனனால் இயலாவில்்லபயனறால்...? எனறு ்்கட்்ைன. அதற்கு 
அவர்கள், 'ம்க்களு்ககுத் தீஙகு பெயயாமல் இரு. ஏபனனில், அதுவும் நீ 
உன்ககு பெயது ப்காள்ளும் ஒரு தரமமாகும்” எனறு கூறினார்கள்.(1)

ஒரு மனிதன தனது குடும்்த்திற்கு பெலவளித்தலும் தரமம் என 
ஸஹீஹான நேபிபமாழி்களில் இைம்ப்ற்றுள்்ளது.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: “நீங்கள் அல்லாஹ்வின ்ா்தயில் 
பெலவிட்ை ப்ாற்்காசு, ஓர அடி்ம்க்கா்கச் பெலவிட்ை ஒரு ப்ாற்்காசு, 
ஓர ஏ்ழ்ககுத் தரமம் பெயத ப்ாற்்காசு, உங்கள் குடும்்த்தாரு்க்கா்கச் 
பெலவிட்ை ப்ாற்்காசு - அ்னத்திலும் குடும்்த்தாரு்க்கா்கச் பெலவிட்ை 
ஒரு ப்ாற்்கா்ெ அதி்க நேற்்ல்ன உ்ையதாகும்”. (2)

இ்த ்கருத்தில் ்ல நேபிபமாழி்கள் உள்்ளன. அ்னத்்தயும் இஙகு கூற 
முடியாது.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : முஸலிம் ஒருவர ஒரு மரத்்த 
நேட்டு அல்லது வி்தவி்தத்து விவொயம் பெயது, அதிலிருநது (அதன 
வி்்ளச்ெ்ல அல்லது ்காய்கனி்க்்ள) ஒரு ்ற்வ்யா, ஒரு மனித்னா 
அல்லது ஒரு பிராணி்யா உண்ைால் அதன ்காரைத்தால் ஒரு தரமம் 
பெயததற்்கான பிரதி்லன அவரு்ககு்க கி்ை்ககும்.(3)

02. ்ைமினறி பெயயும் தரமங்களில் தி்கரின வ்்க்க்்ளப் ்்ானறு 
பிறர பதாைரபு்ைாமல் தனனுைன மாத்திரம் சுருஙகி்க ப்காள்்்வயும் 
உண்டு.

பதாழு்்க, ்நோனபு, ஹஜ், ஜிஹாத் ்்ானறவற்்ற இஙகு நேபியவர்கள் 
தரமமா்க்க கூறவில்்ல. ஏபனனில் பெல்வநதர்கள் பெயயும் தரமத்திற்கு 
ஈைா்க வறியவர்கள் ்்கட்ைதனால்தான நேபியவர்கள் அவற்்ற்க 
கூறினார்கள். ஆனால் ்மற்்கண்ைது ்்ானற ்கை்மயானவற்றில் 
பெல்வநதர்கள், வறியவர்கள் அ்னவரும் ்ஙப்கடுத்து ்மற்ப்காள்்ள்க 
கூடியவர்க்ளா்க்வ இருநதார்கள்.

தரமம் மற்றும் ்வறு்ல அமல்்க்்ள விை அல்லாஹ்்வ நி்னவு 
கூரவ்த ்மம்்டுத்தி ்ல ஆதாரங்கள் உள்்ளன. நேபி (ஸல்) அவர்கள் 

1.அறிவிப்்வர : அபூதர (ரலி), ஆதாரம ் : புஹாரி (2518), முஸலிம் (84). 

2.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (995).

3.அறிவிப்்வர : அனஸ (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (2320), முஸலிம் (1553).
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கூறினார்கள் : உங்கள் அமல்்களில் மி்கச் சிறநத, உங்கள் எஜமானிைத்தில் 
மி்கத் தூய்மயான, அநதஸது்க்க்்ள மி்க உயரத்த்ககூடிய, தங்கம் 
பவள்ளி்க்்ள பெலவளிப்்்த விைச் சிறநத, எதிரி்க்்ளப் ்்ார்க்க்ளத்தில் 
ெநதிப்்்த விைச் சிறநத ஓர அம்ல உங்களு்ககு அறிவித்துத் தரட்டுமா? 
ஆம் அல்லாஹ்வின தூதர அவர்க்்ள! எனத் ்தாழர்கள் கூறினார்கள். 
அதற்கு நேபியவர்கள் “அல்லாஹ்்வ நி்னவு கூரதல்” என்க கூறினார்கள்.(1)

இ்க்கருத்தில் ்மலும் ்ல நேபிபமாழி்கள் உள்்ளன.

1.அறிவிப்்வர : அபுத்தரதாுஃ (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (21702), திரமிதி (3377), “முஆத் பின ஜ்ல் (ரலி) 
கூறினார்கள் : அல்லாஹ்்வ நி்னவு கூரவ்த விை நேரகிலிருநது ்ாது்கா்க்க்ககூடிய ஏதும் இல்்ல” எனும் 
வாரத்்த்ய இமாம் திரமிதி அதி்கரித்துள்்ளார்கள். அவர்கள் இதன அறிவிப்்ா்ளர பதாைர ஸஹீஹ் எனவும், 
இமாம் அல்முனதிரி (ரஹ்) “ஹஸன” எனவும் கூறியுள்்ளார்கள். அஷ்ஷ்க அல்்ானியும் தனது ஸஹீஹுத் 
தரகீபில் (1493) இத்ன ஸஹீஹ் என்க கூறியுள்்ளார்கள்.
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ஹதீஸ் –26

்மனி்த மூடடுககளுககா் ்தர்்மம்

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َرِضَي اللُه َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه9:

ْمُس: َتْعِدُل َبْيَن اْثَنْيِن َصَدَقٌة،  "ُكلُّ ُسَلَمى ِمَن النَّاِس َعَلْيِه َصَدَقٌة، ُكلَّ َيْوٍم َتْطُلُع ِفيِه الشَّ

يَِّبُة  ِتِه، َفَتْحِمُلُه َعَلْيَها، َأْو َتْرَفُع َلُه َعَلْيَها َمَتاَعُه َصَدَقٌة، َواْلَكِلَمُة الطَّ َوُتِعيُن الرَُّجَل ِفي َدابَّ

رِيِق َصَدَقٌة." َرَواُه  َلِة َصَدَقٌة، َوُتِميُط اأْلََذى َعِن الطَّ َصَدَقٌة، َوِبُكلِّ ُخْطَوٍة َتْمِشيَها ِإَلى الصَّ

الُبَخارِيُّ َوُمْسِلٌم.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ்மனி்தர்களின் ஒவதவாரு மூடடுககும் 
தி்மும் ஏ்தாவது ஒரு ்தர்்மம் த்சய்தாக ் வணடும். இரு ்மனி்தர்களுககிலடேயில் 
நியாய்மாக நடேந்து தகாள்வது ஒரு ்தர்்ம்மாகும். வாக்த்தின் மீது ஏறுகின்ை 
ஒருவலை அ்தன் மீது ஏறறி விடுவது ஒரு ்தர்்ம்மாகும். அது்ோை்வ அ்தன் 
மீது அவருலடேய சுல்மகலை ஏறறி விடுவதும் ஒரு ்தர்்ம்மாகும். ஒரு நல்ை 
வார்த்ல்த ்ேசுவதும் ஒரு ்தர்்ம்மாகும். த்தாழுலகககாக நீஙகள் எடுத்து 
லவககும் ஒவதவாரு அடியும் ஒரு ்தர்்ம்மாகும். ஊறு விலைவிககக கூடிய 
தோருதைான்லை ோல்தயிலிருந்து அப்புைப்ேடுத்துவதும் ஒரு ்தர்்ம்மாகும். 

அறிவிப்்வர : அபூஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (2989), முஸலிம் 
(1009).

விரிவுலை :

“்மனி்தர்களின் ஒவதவாரு மூடடுககும் தி்மும் ஏ்தாவது ஒரு ்தர்்மம் 
த்சய்தாக ்வணடும்”

இநநேபிபமாழியில் ்யன்டுத்தப்்ட்டுள்்ள “ُسلمى” எனும் வாரத்்த 
அடிப்்்ையில் ஒட்ை்கத்தின ்காலில் உள்்ள எலும்பு்க்்க ்யன்டுத்தப் 
்டுவதா்க இமாம் அபூ உ்்த் (ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள். மனிதனின 
அ்னத்து எலும்பு்களு்ககும் தரமம் ப்காடுப்்து ்கை்ம என்்த 
இநநேபிபமாழியின அரத்தமாகும்.
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நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஆதமின ம்க்களில் ஒவபவாரு 
மனிதரும் முனனூற்று அறு்து மூட்டு்க்களுைன ் ்ை்க்கப்்ட்டுள்்ளார்கள். 
என்வ, யார அநத முனனூற்று அறு்து மூட்டு்க்களின எண்ணி்க்்க 
அ்ளவிற்கு அல்லாஹ்்வப் ப்ரு்மப்்டுத்தி (த்கபீர), அல்லாஹ்்வப் 
பு்கழ்நது (தஹ்மீத்), அல்லாஹ்்வத் தவிர ்வறு இ்றவனில்்ல எனறு 
(ஏ்கத்துவ உறுதி) கூறி, அல்லாஹ்்வத் துதித்து (தஸபீஹ்), அல்லாஹ்விைம் 
்ாவமனனிப்பு்க ்்காரி (இஸதிுஃ்குஃ்ார), ம்க்களின ்ா்தயில் 
(இ்ையூறா்க்க) கிைநத ஒரு ்கல்்ல்யா அல்லது முள்்்ள்யா அல்லது 
எலும்்்்யா அ்கற்றி, நேல்ல்த ஏவி, அல்லது தீ்ம்யத் தடுத்(து 
நேல்லறங்கள் புரிந)தா்ரா அவர அன்றய தினத்தில் தம்்ம நேர்க 
பநேருப்பிலிருநது அப்புறப்்டுத்திவிட்ை நி்லயி்ல்ய நேைமாடுகிறார.(1)

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : மனிதனில் 360 மூட்டு்க்கள் உள்்ளன. 
அ்வ ஒவபவானறு்ககும் ்திலா்க தரமம் பெயவது அவனு்ககு்க 
்கை்மயாகும். அல்லாஹ்வின தூத்ர இதற்கு யார தான ெ்கதி 
ப்றுவார்கள்? என ் தாழர்கள் வினவ, நேபி (ஸல்) அவர்கள் : “்ள்ளியினுள் 
விழுநதுள்்ள உமிழ்நீ்ர அப்புறப்்டுத்துதல், ்ா்தயில் ்நோவி்ன 
தருவ்த அ்கற்றுதல், முடியாவிட்ைால் ளுஹாத் பதாழு்்க இரண்டு 
ர்கஅத்்கள் பதாழுவது அ்னத்திற்கும் பெல்லு்டியாகும்” எனறார்கள்.(2)

நேபி (ஸல்) அவர்கள் “்தர்்மம் த்சயவது ஒவதவாரு முஸ்லிமின் மீதும் 
கடேல்மயாகும்" எனறு கூறினார்கள். அப்்்ாது “(தரமம்பெயய ஏதும்) 
அவரு்ககு்க கி்ை்க்கவில்்லயானால் (எனன பெயவது), பொல்லுங்கள்?" 
எனறு ்்கட்்கப்்ட்ைது. நேபி (ஸல்) அவர்கள், “அவர தம் ்்க்க்ளால் 
உ்ழத்துத் தாமும் ்யன்ைவார; பிறரு்ககும் தரமம் பெயவார" எனறு 
பொனனார்கள். “அவரு்ககு (உ்ழ்க்க உைலில்) பதம்பு இல்்லயானால் 
(எனன பெயவார), பொல்லுங்கள்?" எனறு ்்கட்்கப்்ட்ைது. நேபி (ஸல்) 
அவர்கள் “்ாதி்க்கப்்ட்ை ் த்வயாளி்ககு அவர உதவட்டும்" எனறார்கள். 
“(இதற்கும் அவர) ெ்கதி ப்றாவிட்ைால் (எனன பெயவது), பொல்லுங்கள்?" 
எனறு ்்கட்்கப்்ட்ைது. நேபி (ஸல்) அவர்கள் “அவர “நேல்ல்த" அல்லது 
“நேற்பெய்ல"(ச் பெயயும்்டி பிற்ர) ஏவட்டும்" எனறார்கள். 
“(இயலா்மயால் இ்தயும்) அவர பெயயாவிட்ைால் (எனன பெயவது), 

1.  அறிவிப்்வர : ஆஇஷா (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (1007).

2. அறிவிப்்வர : பு்ரதா (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (22998) அஷ்ஷ்க அல்்ானி இத்ன ஸஹீஹ் என்க 
கூறியுள்்ளார்கள். (ஸஹீஹுத் தரகீப் (666)). 
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பொல்லுங்கள்?" எனறு ்்கட்ைதற்கு, நேபி (ஸல்) அவர்கள், “அவர தீஙகு 
பெயயாமல் இரு்க்கட்டும். அது்வ தரமம்தான" எனறார்கள்.(1)

இநத நேபிபமாழியின ்கருத்து எனனபவனில் : இநத எலும்பு்க்்ள 
ெரியான மு்றயில் ப்ாருத்தியிருப்்தும், அ்வ ஆ்ரா்ககியமா்க 
இருப்்தும் அல்லாஹ் தனது அடியானு்ககுச் பெயதுள்்ள மி்கப் ப்ரும் 
அருட் ப்கா்ையாகும். என்வ இம்மூட்டு்க்கள் அ்னத்திற்கும் ்திலா்க 
மனிதன தரமம் பெயயும் ்த்வயுள்்ளது.

அல்லாஹ் கூறுகினறான :“மனித்ன! ்கண்ணியமான உன இரட்ெ்கன 
விையத்தில் உன்ன ஏமாற்றியது எது? அவ்ன உன்னப் ் ்ைத்து, உன்ன 
ஒழுஙகுற அ்மத்து, உன்னச் பெம்்மப் ்டுத்தினான. தான விரும்பிய 
வடிவ்மப்பில் அவன உன்னப் ப்ாருத்தினான” (இனபிதார 6-8).

“அவ்ன உங்க்்ளப் ்்ைத்து, உங்களு்ககு பெவிப்புல்னயும், 
்ார்வ்க்்ளயும், உள்்ளங்க்்ளயும் ஏற்்டுத்தினான. கு்றவா்க்வ நீங்கள் 
நேனறி பெலுத்துகினறீர்கள் எனறு (நேபி்ய!) நீர கூறுவீரா்க!” (முல்்க 23).

“நீஙகள் எல்தயும் அறியா்தவர்கைாக இருந்்த நிலையில் உஙகள் 
்தாய்மார்களின் வயிறுகளிலிருந்து அல்ைாஹ்்வ உஙகலை 
தவளி்யறறி்ான். ்்மலும் நீஙகள் நன்றி த்சலுத்தும் தோருடடு 
உஙகளுககு த்சவிப்புைல்யும், ோர்லவகலையும், உள்ைஙகலையும் 
அவ்் அல்மத்்தான்” (நேஹ்ல் 78).

“இரு ்கண்்க்்ளயும், ஒரு நோ்வயும், இரு உதடு்க்்ளயும் அவனு்ககு 
நோம் ஆ்க்கவில்்லயா?” (்லத் 8,9).

நன்றி த்சலுத்து்தல் இரு வலகப்ேடுகின்ைது :

01. கடேல்மயா்து : இது ்கை்மயான்தச் பெயவதும், த்ை 
பெயயப்்ட்ை்த தவிரநது ப்காள்வதுமாகும். இது அவசியமானதாகும். 
இவஅருட்ப்கா்ை்களு்ககு நேனறி பெலுத்த இது்வ ்்ாதுமாகும்.

02.விரும்ேத்்தககது : இது ்கை்ம்க்்ளச் பெயது, த்ை 
பெயயப்்ட்ைவற்்றத் தவிரத்து ப்காண்ைதன பின, உ்ரியான 
வை்க்கங்களில் ஈடு்டுதலாகும். இது இ்றவனு்ககு மி்க பநேரு்க்கமான 
முநதி்க ப்காண்ைவர்களின தரமாகும். இவவாறுதான நேபியவர்கள் தனது 

1. அறிவிப்்வர : அபூமூஸா அல்அஷஅரீ (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (5676), முஸலிம் (1008).
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இரு ்ாதங்களும் வீஙகும்ளவு பதாழ்க கூடியவர்க்ளா்க இருநதுள்்ளார்கள். 
தங்க்ளது முன, பின ்ாவங்கள் அ்னத்தும் மனனி்க்கப்்ட்டும் தாங்கள் 
இவவாறு பெயகினறீரா? என வினவப்்ட்ைால், “நோன ஒரு நேனறியுள்்ள 
அடியானா்க இரு்க்க்க கூைாதா?” என்க ்்கட்்ார்கள்.(1)

நபியவர்கள் ்தர்்ம்மாக சுடடிககாடடிய இந்்த வ்ணகக வழிோடுகலை 
இரு வலகயாக ்நாககைாம் : 

w அதன ்யன்ாடு பிறரு்ககும் பெனற்ைய்க கூடிய்வ. உதாரைம் : 
ெமாதானப்்டுத்தல், நேல்வாரத்்த, ்ா்தயிலிருநது தீங்்க அ்கற்றல், 
நேல்வ ஏவுதல், தீ்ம்யத் தடுத்தல்.

w அதன ்யன்ாடு பெய்வருைன மாத்திரம் சுருங்க்க கூடிய்வ. 
உதாரைம் : தஸபீஹ், தஹ்மீத், த்கபீர, லாஇலாஹ இல்லல்லாஹு ் ்ானற 
தி்கரு்கள், பதாழு்்க்ககு நேைநது பெல்லல், ளுஹாத் பதாழு்்க இரு 
ர்கஅத்்கள். அ்னத்து மூட்டு்க்களு்ககுமான தரமமா்க இவவிரு 
ர்கஅத்்களும் ஈைாகுவதன ்காரைம் பதாழு்்கயின ்்ாது அ்னத்து 
உறுப்பு்க்களும் பெயற்்டுகினறன. என்வ அது அ்னத்து 
மூட்டு்க்களு்ககும் தரமமா்க மாறிவிடுகினறது. ஏ்னய பெயல்்களில் சில 
உறுப்பு்க்கள் தான பெயற்்டுகினறன. என்வ ஆஇஷா (ரலி) 
அவர்களு்ைய நேபிபமாழியில் கூறப்்ட்ை பிர்காரம் 360 
மூட்டு்க்களு்ககுமான தரமமா்க இநத சில உறுப்பு்க்களின பெயற்்ாடு 
ஈைா்கமாட்ைாது.

அல்லாஹ்்வ நி்னவு கூரதல், நேபியின மீது ஸலவாத்து்க கூறல், 
அல்குரஆன ஓதுதல் ்்ானறவற்றின ்யன்ாடும் பெயதவருைன 
மாத்திரம் சுருஙகி்க ப்காள்்ள்க கூடிய்வயாகும்.

பெயத ்காரியங்களில் சுய விொர்ை பெயதல், தவறு்களு்க்கா்க வருநதி 
்ாவமீட்சி ப்றுதல், அதற்்கா்க ்கவ்லப்்ட்டு, பெயத தவறு்க்கா்க 
தன்னத் தா்ன தாழ்த்தி்க ப்காள்ளுதல், அல்லாஹ்வின அச்ெத்தினால் 
்கண்ணீர வடித்தல், வானம், பூமியிலுள்்ள ஆட்சியதி்காரம், மறு்ம 
நி்கழ்வு்க்்ள சிநதித்தல் ்்ானற உள்்ளத்தில் ஈமா்ன அதி்கரி்ககும் 
பெயற்்களும் பெயதவருைன மாத்திரம் சுருஙகி்க ப்காள்்ள்க கூடிய 
தரமங்களில் உள்்ளதாகும். இவற்றின வி்்ளவா்க அச்ெம், ்நேெம், 

1.அறிவிப்்வர : முுஃகீரா பின ஷுுஃ்ா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (1130), முஸலிம் (2819). 
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எதிர்ாரப்பு, ப்ாறுப்புச் ொட்ைல் ்்ானற உள்்ளத்துைன ெம்்நதப்்டும் 
்ல வை்க்கங்கள் உருவாகினறன.

உைல் ரீதியா்க பெயய்ககூடிய உ்ரியான வை்க்கங்க்்ள விை சிநதனா 
ரீதியான இநத வை்க்கம் சிறநதபதன தாபிஈன்களில் ஸஈத் பின முஸயயப் 
(ரஹ்), ஹஸனுல் ்ஸரீ (ரஹ்), உமர பின அப்துல் அஸீஸ (ரஹ்) ்்ானற 
்லர வாயிலா்க அறிவி்க்கப்்ட்டுள்்ளது. இமாம் அஹ்மதின 
வாரத்்த்களிலும் இதற்கு ொனறுள்்ளது. எனது இ்ைய்ளவு தங்கத்தால் 
தரமம் பெயவ்த விை அல்லாஹ்வின அச்ெத்தால் அழுவது என்ககு மி்க 
விருப்்மானது என ்குஃபுல் அஹ்்ார (ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள்.



“ 
ஜ

ாமி
உ

ல்
 உ

லூ
மி

 வ
ல்

ஹி
க

ம்
 ”

w
w
w

181

ஹதீஸ் –27

நன்ல்ம, தீல்மகளுககா் வலையலை

اِس ْبِن َسْمَعاَن َعِن النَِّبيِّ 9 َقاَل:  َعِن النَّوَّ

النَّاُس"َرَواُه  َعَلْيِه  ِلَع  َيطَّ َأْن  َوَكرِْهَت  َصْدرَِك،  ِفي  َحاَك  َما  ْثُم: 
ِ
َواْل اْلُخُلِق،  ُحْسُن   : "اْلِبرُّ

ُمْسِلٌم.

َوَعْن َواِبَصَة ْبِن َمْعَبٍد َقاَل: "َأَتْيُت َرُسوَل اللِه 9 

اْطَمَأنَّْت  َما   : اْلَبرُّ َقْلَبَك،  َقاَل: "اْسَتْفِت  َنَعْم،  ُقْلُت:  ْثِم؟" 
ِ
َواْل اْلِبرِّ  َعِن  َتْسَأُل  "ِجْئَت  َفَقاَل: 

ْدِر، َوِإْن  ْثُم: َما َحاَك ِفي النَّْفِس، َوَتَردََّد ِفي الصَّ
ِ
ِإَلْيِه اْلَقْلُب، َواْل ِإَلْيِه النَّْفُس، َواْطَمَأنَّ 

َأْفَتاَك النَّاُس َوَأْفَتْوَك."

ْيُخ رحمه الله حِديٌث َحَسٌن، رويناه في ُمسَند المامين أحمد والدارمي، بإسناد   َقاَل الشَّ

حسٍن

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : நன்ல்ம என்ேது நறேணோகும். ோவம் 
என்ேது உன் உள்ைத்ல்த உறுத்்தக கூடியதும், ்மககள் கவனித்துவிடுவார்க்ைா 
என்று நீ தவறுப்ேது்மாகும். 

அறிவிப்்வர : அநநேவவாஸ இப்னு ஸம்ஆன (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் 
(2553).

வாபிஸா இப்னு முஃ்து (ரலி) அவர்கள் கூறுகிறார்கள் : நான் நபி (ஸல்) 
அவர்களிடேம் வந்்்தன். அப்்ோது அவர்கள் நன்ல்மலயப் ேறறி 
்கடே்தறகாகவா வந்தீர்? எ்க ் கடடோர்கள். நான் ஆம் என்்ைன். அப்்ோது 
நபி (ஸல்) அவர்கள் உன் உள்ைத்ல்த ்கடடு ோரும். நன்ல்ம என்ேது  ஆத்்மா 
திருப்தியலடேவதும், உள்ைம் அல்மதியலடேவது்மாகும். ோவம் என்ேது -(அது 
குறித்து) ்மககள் உ்ககு எவவாறு்தான் தீர்ப்ேளிப்ேளித்்தாலும்- ஆத்்மாலவ 
உறுத்்தக கூடியதும், உள்ைத்தில் ்தடு்மாறைம் ஏறேடேக கூடியது்மாகும் எ்க 
கூறி்ார்கள். (நூல் : அஹ்மத் (18001), தாரிமீ (2575)).
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இமாம் நேவவீ (ரஹ்) கூறுகினறார்கள் : இது ஹஸன எனும் தரத்திலுள்்ளது. 
ஹஸன தரத்திலுள்்ள அறிவிப்்ா்ளர பதாைருைன முஸனத் அஹ்மத், 
முஸனத் அத்தாரமீ ஆகிய நூற்்களில் அறிவி்க்கப்்ட்டுள்்ளது.(1)

விரிவுலை :

நேன்ம என்தற்கு நேவவாஸ (ரலி) அவர்களு்ைய நேபிபமாழியில் 
நேற்குைம் எனறும், வாபிஸா (ரலி) அவர்களு்ைய நேபிபமாழியில் உள்்ளம் 
திருப்திய்ைவது எனறும் நேபி (ஸல்) அவர்கள் வி்ள்க்கமளித்துள்்ளார்கள். 
இவவாறு ்கருத்து ்வறு்ாடு உருவா்க்க ்காரைம் இநநேபிபமாழியில் 
்யன்டுத்தப்்ட்டுள்்ள “البِّر” எனும் வாரத்்த இரண்டு ்கருத்தில் 
்யன்டுத்தப்்டுகினறது.

01. ்ண்்ாடு மற்றும் உ்்காரம். இமாம் இப்னுல் மு்ார்க (ரஹ்) 
“கிதாபுல் பிரரி வஸ ஸிலா” எனும் ப்யரில் ஒரு நூல் எழுதியுள்்ளதுைன 
இமாம்்க்ளான புஹாரி, திரமிதீ ஆகி்யாரின ஹதீஸ பதாகுப்பில் இ்த 
ப்யரில் ஒரு ்ாைம் உள்்ளது. இது ப்ாதுவா்க அ்னத்துப் 
்்ைப்பினங்களு்ககும் உ்்காரம் பெயவ்த்க குறி்ககினறது.

நேன்ம என்து : “இைகுவா் காரியம், ்மைர்ந்்த முகம், த்மன்ல்மயா் 
்ேச்சு” என இப்னு உமர (ரலி) அவர்கள் கூறியுள்்ளார்கள்.

02. உள்ரங்க, பவளிரங்க அ்னத்து வை்க்கங்க்்ளயும் இச்பொல் 
குறி்ககினறது. அல்லாஹ் கூறுகினறான : “மாறா்க அல்லாஹ்்வயும் 
இறுதி நோ்்ளயும், வானவர்க்்ளயும், ்வதங்க்்ளயும், நேபிமார்க்்ளயும், 
நேம்பு்வாரும், தான விரும்பும் பெல்வத்்த (அல்லாஹ்வு்க்கா்க) 
பநேருஙகிய உறவினர, அநோ்த்கள், வறி்யார, வழிப்்்ா்க்கர, யாசிப்்்ார 
(ஆகி்யாரு்ககும்) அடி்ம்க்்ள விடுத்ல பெயவதற்கும் வழஙகி, 
பதாழு்்க்ய நி்லநோட்டி, ஸ்காத்்த ப்காடுப்்்ாரும், வா்ககுறுதி 
அளித்தால் தமது வா்ககுறுதி்க்்ள நி்ற்வற்று்வாரும், வறு்ம, 
துன்ம், ்்ார என்வற்றின ்்ாது ெகித்து்க ப்காள்்வாரு்ம நேன்ம 
பெய்வர்கள். அவர்கள்தாம் உண்்ம உ்ரத்தவர்கள். அவர்க்்ள 
்ய்்கதியா்ளர்கள்” (்்கரா : 177).

என்வ இ்க்கருத்தின அடிப்்்ையில் “الِبّر” என்தில் பினவரும் 
அ்னத்தும் உள்்ளைஙகும்.

1.இநநேபிபமாழியில் தரம் குறித்து விமரெனங்கள் உள்்ளன. (அப்துல் அஸீஸ் அத்்தரீபீ) . 
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wஉள்ரங்கமான அமல்்கள். உதாரைம் : அல்லாஹ்்வ விசுவாசித்தல், 
வானவர்கள், அவனது ்வதங்கள், தூதர்கள் ஆகி்யா்ர விசுவாசித்தல்.

wபவளிரங்கமான அமல்்கள். உதாரைம் : பெலவளித்தல், 
பதாழு்்க்ய நி்லநோட்டுதல், ஸ்காத் வழங்கல், வா்ககுறுதி்க்்ள 
நி்ற்வற்றல், ்நோய, வறு்ம ்்ானற அல்லாஹ்வின விதி, மற்றும் 
எதிரி்க்்ள ெநதித்தல் ்்ானற நேற்்காரியங்களின ்்ாது ப்ாறு்ம 
்காத்தல்.

சில்வ்்ள நேவவாஸ (ரலி) அவர்களு்ைய நேபிபமாழியில் நேபியு்ைய 
்தில் ்மற்்கண்ை அ்னத்்தயும் உள்்ளை்க்கலாம். ஏபனனில் 
நேற்குைத்தின மூலம் மார்க்க விழுமியங்களும், அல்லாஹ் தனது ் வதத்தில் 
அடியார்களு்ககுப் ்்ாதித்துள்்ள ஒழு்க்கங்க்்ள்க ்க்ைபிடிப்்தும் 
நோைப்்டுகினறது.

நேவவாஸ (ரலி) அவர்களு்ைய நேபிபமாழியில் உள்்ள “ோவம் என்ேது 
உள்ைத்ல்த உறுத்்தக கூடியதும், ்மககள் காணேல்த நீ தவறுககக 
கூடியது்மா் த்சயறோடுகைாகும்” எனும் வாரத்்தயானது ் ாவம் என்து 
உள்்ளத்தில் குற்ற உைரவு, பநேரு்க்கடி, ்கல்க்கம், ்தற்றம் என்வற்்ற 
ஏற்்டுத்த்க கூடிய்வ என்்த சுட்டி்க ்காட்டுகினறது. உள்்ளம் அதற்கு 
இைம்ப்காடு்க்க மாட்ைாது. ம்க்கள் அ்த்க ்காணும் ் ்ாது பவறுப்்ார்கள். 
ஒரு விையம் ்ாவமா? என்தில் ஐயம் ஏற்்டும் ்்ாது அத்ன அறிநது 
ப்காள்வதில் உயரநத ்டித்தரமா்க இது தி்கழ்கினறது. அதாவது : ்ாவம் 
என்து அத்னச் பெயதவன பெயயாதவன அ்னவரும் பவறு்க்க்க 
கூடியதாகும்.

“்மககள் உ்ககு எவவாறு்தான் தீர்ப்ேளித்்தாலும்”

அதாவது ம்க்கள் ஒன்றத் தவறில்்லபயன தீரப்பு வழஙகினாலும் 
அது உள்்ளத்்த உறுத்தினால் அச்பெயல் ் ாவமா்க்வ இரு்ககினறது. இது 
இரண்ைாவது நி்லயாகும். அதுதான ஒரு பெயல் அத்னச் பெய்வனிைம் 
பவறு்க்கப்்ட்ைதா்க இருத்தல். ம்க்களிைம் அவவாறு இல்லாவிடினும் 
ெரி. அத்னயும் நேபியவர்கள் ்ாவமா்க்வ ஆகியுள்்ளார்கள். இது 
எப்்்ாபதனில் அச்பெய்லச் பெயதவர விசுவாசியா்க இருப்்துைன, 
அவரு்ககுத் தீரப்பு (்த்வா) வழஙகு்வர பவறும் ஊ்கங்க்்ள ்வத்து, 
அல்லது ்்க்கொர்ா்க, அல்லது ஆதாரமினறி தீரப்பு வழஙகு்வரா்க 
இருநதால் மாத்திர்ம. அவவாறில்லாமல் தீரப்பு வழஙகு்வரிைம் 
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ஆதாரம் இருநதால் தீரப்பு்க ்்கட்டுச் பெல்்வர அத்ன ஏற்றா்க 
்வண்டும். உள்்ளம் அதற்கு இைம் ப்காடு்க்கா விட்ைாலும் ெரி. இது மார்க்க 
ெலு்்க்க்்ளப் ்்ானறதாகும். உதாரைமா்க : பிரயாைம், ்நோய ்்ானற 
ெநதரப்்ங்களில் ்நோன்் விடுதல், பிரயாைத்தில் பதாழு்்க்ய 
சுரு்ககுதல் ் ்ானற சில அறிவீனர்களின மனங்கள் ஏற்்க இைம் ப்காடு்க்காத 
ெலு்்க்க்்ள்க கூறலாம். இ்வ ்கை்ககில் எடு்க்கப்்ை மாட்ைாது.

சுரு்க்கமா்க்க கூறின எவற்றில் பதளிவான ஆதாரமுள்்ள்தா அவற்றில் 
அல்லாஹ்விற்கும் அவனது தூதரு்ககும் ்கட்டுப்்டுவதனறி ்வறு 
வழி்யதும் கி்ையாது. அத்ன மனப்பூரவமா்க ஏற்்து அவசியமாகும். 
ஏபனனில் அல்லாஹ்வும் அவனது தூதரும் மார்க்கமா்ககிய ஒன்ற ஏற்று, 
ப்ாருநதி்க ப்காண்டு, ெரை்ைவது அவசியமாகும்.

பதளிவான ஆதார்மா, அல்லது பின்ற்றத் தகுநத நேபித்்தாழர்கள், 
ஸலபு்களு்ைய கூற்று்க்்ளா இல்லாத ஒரு விையத்தில் நேம்பி்க்்கயால் 
உள்்ளம் அ்மதிப்ற்ற, மனப்பூரவமா்க ஈமா்னயும் உறுதி்யயும் 
ஏற்று்கப்காண்ை ஒரு முுஃமினு்ககு ெந்த்கம் ஏற்்ட்ைால் அதில் 
ெலு்்கயளி்க்க்க கூடிய நேம்்த்தகுநத, மார்க்கப்்ற்றுள்்ள ஒருவரும் 
கி்ை்க்காத ்ட்ெத்தில் தனது உள்்ளத்திைம் ்்கட்டுப் ்ாரப்்ார. அது 
உறுத்தினால் ஏ்னய ம்க்கள் தீரப்்ளித்தாலும் இச்ெநதரப்்த்தில் 
அத்னப் ்ாவமா்க்வ எடுத்து்க ப்காள்வார.
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ஹதீஸ் –28

ஸுன்்ாலவப் ேறறிப்பிடித்்தல், பித்அத்ல்த ்தவிர்த்்தல்

َعِن اْلِعْرَباِض ْبِن َسارَِيَة َرِضَي اللُه َعْنُه َقاَل: 

َفُقْلَنا:  اْلُعُيوُن،  ِمْنَها  َوَذَرَفْت  اْلُقُلوُب،  ِمْنَها  َوِجَلْت  َمْوِعَظًة،   9 اللِه  َرُسوُل  »َوَعَظَنا 

ْمِع  َوالسَّ اللِه،  ِبَتْقَوى  "ُأوِصيُكْم  َقاَل:  َفَأْوِصَنا!  ُمَودٍِّع،  َمْوِعَظُة  َكَأنََّها  اللِه،  َرُسوَل  َيا 

َكِثيًرا،  اْخِتَلًفا  َفَسَيَرى  َبْعِدي  ِمْنُكْم  َيِعْش  َمْن  َفِإنَُّه  َعْبٌد،  َعَلْيُكْم  َر  َتَأمَّ َوِإْن  اَعِة،  َوالطَّ

اُكْم  َوِإيَّ ِبالنََّواِجِذ،  َعَلْيَها  وا  َعضُّ يَن،  الَمْهِديِّ الرَّاِشِديَن  اْلُخَلَفاءِ  َوُسنَِّة  ِبُسنَِّتي  َفَعَلْيُكْم 

َحَسٌن  َحِديٌث  َوَقاَل   ، َوالتِّْرِمِذيُّ َداُوَد  َأُبو  َرَواُه  َضَلَلٌة"  ِبْدَعٍة  ُكلَّ  َفِإنَّ  اأْلُُموِر،  َوُمْحَدَثاِت 

َصِحيٌح.

நபி (ஸல்) அவர்கள் எ்மககு பிை்சஙகத்மான்லை நிகழத்தி்ார்கள். அல்தக 
்கடடுக தகாணடிருந்்த எஙகைது உள்ைஙகள் அஞ்சத் த்தாடேஙகி். 
எஙகைது கணகளில் கணணீர் ்ததும்பியது. நாஙகள், அல்ைாஹ்வின் தூ்த்ை, 
இது நீஙகள் த்சயயும் இறுதி பிை்சஙகத்ல்தப் ்ோன்றிருககின்ை்்த. ஆக்வ 
எஙகளுககு உே்்த்சம் த்சயயுஙகள்” என்று கூறி்்ாம். நபி (ஸல்) அவர்கள் 
பின்வரு்மாறு கூறி்ார்கள் :

அல்ைாஹ்லவ அஞசு்மாறும். ஒர் அடில்ம்ய உஙகைது ்தலைவைாக 
வந்்தாலும் அவருககு முழுல்மயாகக கடடுப்ேடு்மாறும் உஙகளுககு 
உே்்தசிககின்்ைன். நிச்்சய்மாக உஙகளில் அதிக நாடகள் வாழேவர்கள் 
அதிக கருத்து ்வறுோடுகலைக காணோர். அப்்ோது நீஙகள் எ்து வழி 
முலைலயயும், எ்ககுப் பின்்ால் (ஆளும்) ் நர்வழிதேறை கலீோககளி்து 
வழிமுலைலயயும் பின்ேறறுஙகள். அலவகலை உஙகள் கலடேவாயப் 
ேறகைால் ேறறிப்பிடியுஙகள். (்மார்ககத்தில்) புதி்தாக உருவாககப் 
ேடடேவறலை உஙகளுககு நான் எச்்சரிககின்்ைன். ஏத்னில் நூ்த்ஙகள் 
அல்த்தும் வழி்கடோகும். 

அறிவிப்்வர : அபூ நேஜீஹ் இர்ாழ் இப்னு ஸாரியா (ரலி), ஆதாரம் : 
அபூதாவூத் (4607), திரமிதீ (2871).
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விரிவுலை :

இநநேபிபமாழி்ய இமாம்்க்ளான அஹ்மத், அபூதாவூத், திரமிதீ, 
இப்னுமாஜா ஆகி்யார அறிவித்துள்்ளனர. இமாம் திரமிதி இத்ன 
“ஹஸன ஸஹீஹ்” எனும் தரத்திலுள்்ளதா்க்க கூறியுள்்ளதுைன இமாம் 
அபூ நுஐம் : ஸிரியா ம்க்கள் அறிவித்த சிறநத நேபிபமாழி்களில் இதுவும் 
ஒனபறன்க கூறியுள்்ளார்கள்.

“இலைத்தூ்தர் (ஸல்) அவர்கள் எ்மககு பிை்சஙகத்மான்லை 
நிகழத்தி்ார்கள்”

நேபியவர்கள் வழ்மயான ஜும்ஆ, ப்ருநோள் குத்்ா்க்கள் அல்லாமலும் 
ம்க்களு்ககு உ்ர நி்கழ்த்துவார்கள். எனினும் அத்னத் பதாைரா்கச் 
பெயயாமல் விட்டுவிட்்ை நி்கழ்த்துவார்கள்.

அபூ வாஇல் (ரஹ்) கூறுகினறார : 'அப்துல்லாஹ் (இப்னு மஸஊத்) 
(ரலி) ஒவபவாரு வியாழ்ககிழ்ம அனறும் ம்க்களு்ககு அறிவு்ர கூறும் 
வழ்க்கம் உ்ையவர்க்ளாய இருநதார. அப்்்ாது (ஒரு நோள்) ஒருவர 
அவர்களிைம் 'அபூ அப்துர ரஹ்மா்ன! தாங்கள் ஒவபவாரு நோளும் 
எங்களு்ககு அறிவு்ர ் ்கரநதிை ் வண்டும் என ப்ரிதும் விரும்புகி்றன” 
எனறார. அதற்கு உங்க்்ளச் ெலிப்்்ையச் பெயது விடு்வ்னா எனறு 
அஞ்சுவதுதான இ்தவிட்டும் என்னத் தடு்ககிறது. நோன உங்களு்ககுச் 
ெநதரப்்ச் சூழ்நி்ல்க்்ள்க ்கவனித்து அறிவு்ர கூறுகி்றன. 
அவவாறுதான நேபி (ஸல்) அவர்களும் நோங்கள் ெலிப்்்ைவ்த அஞ்சி 
எங்களு்ககு அறிவு்ர கூறி வநதார்கள்” எனறார”.(1)

உ்்தெத்தில் அணி இல்க்கைத்்த்க ்க்ைபிடிப்்து 
விரும்்த்த்க்கதாகும். ஏபனனில் அது உள்்ளங்க்்ள்க ்கவரநதிழு்க்கவும், 
்்ச்்ெ ஏற்று்க ப்காள்்ளவும் மி்க பநேரு்க்கமானதா்க இரு்ககினறுது. ஒரு 
விையத்தின இயல்்் உள்்ளது உள்்ளவா்ற அழகு ்தானற்க கூறுவதும், 
ப்ாருத்தமான பொற்்க்்ளப் ்யன்டுத்தி ்்கட்்க இனி்மயா்க அழ்கான 
மு்றயில், இைத்திற்்்கற்றவாறு ்்சுவது்ம அணி இல்க்கைமாகும். 
நேபி (ஸல்) அவர்கள் தனது உ்ர்க்்ள நீட்ைாமல் சுரு்ககி்க ப்காள்வார்கள். 
எனினும் அணி இல்க்கைத்துைன சுரு்க்கமா்க ப்ாருத்தமான த்லப்பில் 
உ்ரயாற்றுவார்கள்.

1.அறிவிப்்வர : அபூ வாஇல் (ரஹ்), ஆதாரம் : புஹாரி (70), முஸலிம் (2821). 
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“கணகளில் கணணீர் ்ததும்பியது, உள்ைஙகள் அஞ்சத் த்தாடேஙகி்”

அல்லாஹ்வின வெனங்க்்ள்க ்்கட்கும் ்்ாது இவவிரு 
்ண்பு்களும்தான முுஃமின்களிைத்தில் இருப்்தா்க அல்லாஹ் 
பமச்சியுள்்ளான.

“நேம்பி்க்்கயா்ளர்கள் யாபரனில், அல்லாஹ்்வப் ்ற்றி 
ஞா்்கமூட்ைப்்ட்ைால் அவர்க்ளது உள்்ளங்கள் நேடுஙகும்” (அன்ால் : 
02).

“்ணிநது நேைப்்வர்களு்ககு (நேபி்ய!) நீர நேனமாராயம் கூறுவீரா்க! 
அல்லாஹ்்வப் ்ற்றி ஞா்்கமூட்ைப்்ட்ைால ் அவர்களின உள்்ளங்கள் 
நேடுஙகும்” (ஹஜ் : 34,35).

“நேம்பி்க்்க ப்காண்்ைாரு்ககு அவர்க்ளது உள்்ளங்கள், அல்லாஹ்்வ 
நி்னவு கூரவதற்கும், ெத்தியத்திலிருநது இறஙகியதற்கும் அஞ்சி நேடுஙகும் 
்நேரம் வரவில்்லயா?” (ஹதீத் : 16).

“அல்லாஹ் மி்க அழ்கான பெயதி்ய ்வதமா்க இற்ககி 
்வத்துள்்ளான. அ்வ ஒன்றபயானறு ஒத்ததா்கவும், திரும்்த் திரும்் 
ஓதப்்டு்்வயா்கவும் இரு்ககினறன. தமது இரட்ெ்க்ன அஞ்சு்வாரின 
்தால்்கள் இதனால் சிலிரத்து விடுகினறன. பினனர அவர்க்ளது 
்தால்்களும், அவர்க்ளது உள்்ளங்களும் அல்லாஹ்்வ நி்னவு கூரவதன 
்ால் பமன்மய்ைகினறன” (ஸுமர : 23).

“இத்தூதரு்ககு இற்ககி ்வ்க்கப்்ட்ை்த அவர்கள் பெவி்யற்கும் 
்்ாது, ெத்தியத்்த அறிநது ப்காண்ை ்காரைத்தால் அவர்க்ளது ்கண்்கள் 
்கண்ணீர சிநதுவ்த நீர ்காண்பீர” (மாஇதா : 83).

“இது நீஙகள் த்சயயும் இறுதிப் பிை்சஙகத்ல்தப் ்ோன்று இருககின்ை்்த, 
எ்மககு உே்்த்சம் த்சயயுஙகள்”

நேபியவர்கள் இவவு்ரயில் ஒரு்்ாதுமில்லாதவாறு 
உைரச்சிவெப்்ட்டு ்்சியுள்்ளார்கள். அதனால் தான இது (இவவுல்க 
வாழ்்வ விட்டு) பிரியாவி்ை ப்றும் ஒருவரின உ்ரயா்க 
அவர்கள் வி்ளஙகினார்கள். ஏபனனில் பிரியாவி்ை ப்றும் ஒருவர 
பிற்ர விை பொல், பெயலில் தீர்க்கமா்கப் ்்சுவார. இதனால் தான 
நேபியவர்கள் பதாழும் ்்ாது இறுதித் பதாழு்்க ்்ானறு பதாழும்்டி 
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ஏவியுள்்ளார்கள்.(1) ஏபனனில் இத்பதாழு்்க மூலம் பிரியாவி்ை ப்றப் 
்்ாவதா்க உைர்வர அ்தத் திறம்்ை ்ரிபூரைமா்கச் பெயவார. 
சில்வ்்ள நேபியவர்கள் ம்றமு்கமா்க தனது இறுதி ஹஜ்ஜில் தனது 
மரைம் பநேருஙகுவ்த உைரத்தியது ்்ானறு இவவு்ரயிலும் அத்ன 
ம்றமு்கமா்க உைரத்தியிரு்க்கலாம்.

“எ்மககு உே்்தசியுஙகள்”

்்ாதிய்ளவு அ்னத்்தயும் ஒருஙகி்ைத்த ஓர உ்்தெத்்த்ய 
அவர்கள் நோடுகினறார்கள். ஏபனனில் அம்ம்க்கள் இத்ன இறுதி 
உ்ரயா்க்க ்கருதிய ்்ாது அனனாரின மரைத்திற்குப் பின ்ற்றிப் பிடி்க்க 
உ்கநத, ்்ாதுமான, ஈருலகிலும் பவற்றி்யத் தர்ககூடிய ஓர உ்்தெத்்த 
்வண்டி நினறார்கள்.

“அல்ைாஹ்லவ அஞசி நடேககு்மாறும், ்தலைல்மத்துவத்திறகுக 
கடடுப்ேடு்மாறும் உஙகளுககு உே்்தசிககி்ைன்”

இவவிரு ்தங்களும் ஈருல்க பவற்றி்யயும் ஒருஙகி்ை்ககினறன.

இ்றயச்ெம் மறு்ம பவற்றி்ககு வழிவகு்ககினறது. முஸலிம் 
த்லவர்களு்ககு்க ்கட்டுப்்டுவதில் இவவுல்க பவற்றி தஙகியுள்்ளது. 
த்ல்மத்துவத்தின மூலம்தான முஸலிம்்க்ளது வாழ்்க்்க சீரா்க 
இயஙகுகிறது. தமது மார்க்கத்்த மி்்க்க்கச் பெயயவும், இ்றவனு்ககு்க 
்கட்டுப்்ைவும் த்ல்மத்துவத்தின மூல்ம உதவி ப்றுகினறனர.

“நீக்ைா இ்த்ல்தச் ்்சர்ந்்த ஓர் அடில்ம்ய உஙகைது ்தலைவைாக 
வந்்தாலும் ்சரி”

இது ்ற்றி நேபியவர்களிைமிருநது ்ல அறிவிப்பு்க்கள் வநதுள்்ளன. 
இது எதிர்காலத்தில் இநத ெமூ்கத்்தப் ்ற்றியும், அ்த அடி்ம்களும் 
ஆள்வார்கள் என்்தயும் அல்லாஹ் தனது நேபி்ககு முனனறிவிப்புச் 
பெயத விையமாகும்.

1.நூல் : த்ரானியின முுஃஜமுல் அவஸத் (4424), அதன வாரத்்த பினவருமாறு : இப்னு உமர (ரலி) கூறுகினறார 
: ஒரு மனிதர நேபியவர்களிைம் வநது அல்லாஹ்வின தூத்ர! என்ககு சுரு்க்கமா்க ஒரு பெயதி கூறுங்கள் என்க 
்்கட்ைார. நேபியவர்கள் : நீ (பிரியாவி்ை ப்று்வர பதாழும்) இறுதித் பதாழு்்க பதாழுவது ்்ானறு 
பதாழுவீரா்க, ஏபனனில் நீர அவ்னப் ்ார்க்காவிட்ைாலும் அவன உன்னப் ்ார்ககிறான. ம்க்களிைம் 
இருப்்்த விட்டும் நிரா்ெய்ைநது விடு. ம்க்களில் ்த்வயற்ற (பெல்வநதரா்க) வாழ்வாய. (பிறரிைம்) 
மனனிப்பு்க ்்கட்கும்ளவு நேைப்்்த எச்ெரி்ககி்றன”. இநநேபிபமாழி்ய அஷ்ஷ்க அல்்ானீ ஸில்ஸிலா 
ஸஹீஹாவில் (1914) கூறிவிட்டு “எனனிைம் இது ஹஸன அல்லது ஸஹீஹு்ைய தரத்திலுள்்ளது. ஏபனனில் 
இத்ன வலுப்்டுத்தும் ்வறு்ல பெயதி்கள் வநதுள்்ளன” எனறு கூறியுள்்ளார்கள்.
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நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : உலரநத திராட்்ெ ் ்ானற (சுருஙகிய) 
த்லயு்ைய அபிசீனிய (்கறுப்பு நிற) அடி்மபயாருவர உங்களு்ககுத் 
த்லவரா்க ஆ்க்கப்்ட்ைாலும் (அவரின பொல்்ல்க) ்்களுங்கள்; 
(அவரு்ககு்க) கீழ்ப்்டியுங்கள்.(1)

அபூதர (ரலி) அவர்கள் கூறுகினறார: என உற்ற ்தாழர (நேபி -ஸல்) 
அவர்கள், "த்லவரின பொல்்லச் பெவியுற்று்க கீழ்ப் ்டிநது 
நேைப்்ாயா்க! அவர உைலுறுப்பு்கள் துண்டி்க்கப்்ட்ை அடி்மயா்க 
இருநதாலும் ெரி்ய!" என என்ககு அறிவுறுத்தினார்கள்.(2)

இ்த ்கருத்தில் ்ல நேபிபமாழி்கள் இைம்ப்ற்றுள்்ளன.

எ்து வழிமுலைலயயும் எ்ககுப் பின்்ால் (ஆளும்) ்நர்வழி தேறை 
கலீோககளி்தும் வழிமுலைலயப் பின்ேறறுஙகள்.

ஸுனனா (வழிமு்ற) என்து பின்ற்றும் ்ா்தயாகும். இதில் நேபி 
(ஸல்) அவர்கள், ்நேரவழி ப்ற்ற ்கலீ்ா்க்கள் அ்னவரும் ப்காண்டிருநத 
நேம்பி்க்்க்கள், பெயத பொல், பெயல் ரீதியான நேற்பெயல்்கள் அ்னத்தும் 
உள்்ளைஙகுகினறன.

இதுதான ்ரிபூரைமான ஸுனனாவாகும். இதனால்தான 
்மற்்கண்ை்வ அ்னத்்தயும் உள்்ளை்ககியவற்று்ககு ஸலப் 
அறிஞர்கள் “ஸுனனா” எனப் ்யன்டுத்துவார்கள். பிற்்காலத்தில் 
வநத ்ல அறிஞர்கள் நேம்பி்க்்க ொரநத விையங்களு்ககு மாத்திர்ம 
“ஸுனனா” எனும் ்தத்்தப் ்யன்டுத்தியுள்்ளனர. ஏபனனில் இது 
தான மார்க்கத்தின ஆணி்வர. இதற்கு முரண்்டு்வார ்ாரிய ஆ்த்தில் 
சி்ககிவிடுவார்கள்.(3)

பின்ேறறும்ேடி ஏவப்ேடடே ் நர்வழி தேறை அந்்த கலீோககள் : அபூ ் ்கர 
(ரலி), உமர (ரலி), உஸமான (ரலி), அலி (ரலி) ஆகி்யாராகும். அவர்கள் 
ெத்தியத்்த அறிநது அதன்டி தீரப்புச் பெயததா்ல்ய அவர்க்்ள 
்நேரவழி ப்ற்றவர்கள் எனற சிறப்புப் ப்ய்ர்க ப்காண்டு நேபியவர்கள் 

1. அறிவிப்்வர : அனஸ (ரலி), ஆதாரம் : பு்காரி (7142).

2. அறிவிப்்வர : அபூ தர (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (1837).

3.இமாம் அப்துல்லாஹ் பின அஹ்மத் பின ஹன்ல் (ரஹ்), இமாம் இப்னு அபீ ஆஸிம் (ரஹ்) ்்ான்றார 
தமது அகீதா (அடிப்்்ை்க ப்காள்்்க ொரநத) நூலிற்கு “அஸஸுனனா” எனப் ப்யரிட்டிருப்்தும் 
இவவ்்க்யச் ொரும். 
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வரணித்தார்கள். இதில் ்யன்டுத்தப்்ட்டுள்்ள “راِشد” எனும் ்தம் 
 என்து ெத்தியத்்த ”غاوي“ .எனும் ்தத்தின எதிரச் பொல்லாகும் ”غاوي“
அறிநது அதற்கு மாற்றமா்கச் பெயற்்டு்வ்ன்ய குறி்ககினறது.

“அலவகலை உஙகள் கலடேவாயப் ேறகைால் ேறறிப் பிடியுஙகள்”

்லமா்கப் பின்ற்றுவ்த்ய இஙகு சி்ல்ையா்க்க கூறப்்ட்டுள்்ளது.

“(்மார்ககத்தில்) புதி்தாக உருவாககப்ேடடேவறலை உஙகளுககு நான் 
எச்்சரிககின்்ைன். ஏத்னில் நூ்த்ஙகள் அல்த்தும் வழி்கடோகும்”

மார்க்கத்தின ப்யரால் அதில் புதிதா்க உருவா்க்கப்்ட்ைவற்்றப் 
பின்ற்றுவது ்ற்றிய ஓர எச்ெரி்க்்கயா்க இச்பெயதி உள்்ளது.

நூதனம் என்து ஆதாரமினறி மார்க்கத்தில் புதிதா்க 
உருவா்க்கப்்ட்ை்வயாகும். ஆதாரமுள்்ள ஒரு பெயல் பிற்்காலத்தில் 
பெயயப் ்ட்ைால் அதற்கு பமாழி ரீதியா்க நூதனம் என்க கூறப்்ட்ைாலும் 
மார்க்க ரீதியா்க நூதனமா்க மாட்ைாது.

நேல்ல பித்அத்்கள் (நூதனங்கள்) என முன பெனற அறிஞர்களின 
கூற்று்க்களில் இைம்ப்ற்றிருப்்து பமாழி ரீதியா்க்வ தவிர மார்க்க 
ரீதியா்க அல்ல என்து குறிப்பிைத்த்க்கது. அவற்றுள் சில :

01. உமர (ரலி) அவர்கள் ரமழானில் ம்க்க்்ள இரவுத் பதாழு்்க்க்கா்க 
்ள்ளியில் ஒ்ர இமாமின கீழ் ஒனறு ் ெரநதார்கள். பவளி்ய பெனறுவிட்டு 
மீண்டும் வநத ்்ாது ம்க்கள் ஒனறா்கத் பதாழுவ்த்க ்கண்டு “இது 
நேல்ல பித்அத்தா்க இரு்ககினற்த” எனறார்கள்.(1) அப்்்ாது உ்் பின 
்குஃப் (ரலி) இது ஏற்்கன்வ இரு்க்கவில்்ல்ய? என்க கூற “ஆமாம், 
நோனும் அறிந்தன, எனறாலும் (சிறுசிறு குழு்க்க்ளா்கத் பதாழுவ்த விை 
அ்னவரும் ஒனறா்கத் பதாழும்) இநத மு்ற அழ்கா்க இரு்ககினறது 
என்க கூறியதா்கவும் அறிவி்க்கப் ்ட்டுள்்ளது. உமர (ரலி) அவர்க்ளது 
்நோ்க்கம் எனனபவனில் : இநத மு்றயில் பதாழு்்க அண்்ம்க 
்காலமா்க இதற்கு முனனர இரு்க்கவில்்ல. எனினும் மார்க்கத்தில் 
இதற்கு சில அடிப்்்ை்கள் உள்்ளன. நேபி (ஸல்) அவர்கள் ரமழானில் 
இரவுத் பதாழு்்க்ய ம்க்களு்ககுத் தூண்டியுள்்ளார்கள். ்ல இரவு்கள் 
ம்க்க்்ள ்வத்து அத்பதாழு்்க்ய நேைத்தியும் உள்்ளார்கள். பினபு இது 

1.நூல் : புஹாரி (2010). 
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்கை்மயா்க்கப்்ட்டு விடு்மா எனற அச்ெத்தில் கூட்ைா்கத் பதாழுவ்த 
விட்டு விட்ைார்கள்.(1) நேபியவர்களின மரைத்திற்குப் பினனால் அவ 
அச்ெம் நீஙகி விட்ைது.

02. இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள் : “பித்அத் 
இரு வ்்கப்்டும். நேல்லது, தீயது. ஸுனனாவிற்கு உைன்ாைானது நேல்ல 
பித்அத் ஆகும். முரைானது தீய பித்அத் ஆகும்”. உமர (ரலி) அவர்களின 
்மற்்கண்ை வாரத்்த்ய இதற்கு ஆதாரமா்க்க கூறியுள்்ளார்கள். இத்ன 
இமாம் அபூ நுஐம் (ரஹ்) அறிவிப்்ா்ளர பதாைருைன அறிவித்துள்்ளார்கள்.

இமாம் ஷாபிஈயின ்நோ்க்கமும் ்ம்ல கூறியது ்்ானறு தான. தீய 
பித்அத் என்து மார்க்க அடிப்்்ை்கள் ஏதுமற்றது. அது்வ மார்க்க 
ரீதியில் (வழி்்கபைன்க கூறப்்ட்டுள்்ள) பித்இஅத்தாகும். நேல்ல பித்அத் 
என்து ஸுனனாவிற்கு உைன்ாைானது. அதாவது மார்க்கத்தில் 
அடிப்்்ைபயானறு உள்்ள விையமாகும். ஸுனனாவிற்கு ் நேர்டுவதால் 
அது பமாழி ரீதியான பித்அத்்த தவிர மார்க்க ரீதியா்க அல்ல.(2)

இத்னத் பதளிவு்டுத்தும் விதத்தில் இமாம் ஷாபிஈ உ்ைய்வ 
மற்றுபமாரு வாரத்்த அறிவி்க்கப்்ட்டுள்்ளது. மார்க்கத்தில் புதிதா்க 
உருவா்க்கப்்ட்ை்வ இரு வ்்கப்்டும். அல்குரஆன, ஸுனனா, 

1.நூல் : புஹாரி (2012) . 

2.இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) அவர்களின ்மற்்கண்ை வாரத்்த தவறா்கப் புரியப்்ட்டு, பித்அத் வாதி்கள் தமது 
பிதஅத்்த நியாயப்்டுத்த இ்ககூற்்றப் ்ற்றி்க ப்காண்டு விட்ைார்கள். அல்லாஹ்வின மார்க்கத்தில் புதிதா்க 
ஏதும் உருவா்ககிை ்வண்ைாம் என அவர்களிைம் கூறப்்ட்ைால் இது “நேல்ல பித்அத்”, “ஆகுமான பித்அத்” 
என்க கூறி விடுவார்கள். இது ்ற்றி எமது ஆொன அஷ்ஷ்க அப்துர ரஹ்மான பின நோஸிர அல்்ரரா்க அவர்கள் 
பினவருமாறு பமாழிய்க ் ்கட்்ைன : இமாம் ஷாபிஈயின இ்ககூற்றானது வழிப்கட்ை பித்அத் வாதி்கள் பதாங்க 
வாயப்புள்்ள ெரச்்ெ்ககுரிய கூற்றாகும். அதி்ல அவர்கள் பதாஙகுவதற்கு ஏதுமில்்ல. ஏபனனில் 
“ஸுனனாவிற்கு உைன்ாைானது நேல்ல பித்அத் ஆகும். முரண்்ாைானது தீய பித்அத்தாகும்” எனும் இறுதியில் 
வரும் கூற்று இமாமவர்களின ்நோ்க்கத்்தத் பதளிவு்டுத்துகினறது. அ்த்்ானறு தான ்மற்கூறப்்ட்ை 
உமர (ரலி) அவர்களு்ைய ரமழான இரவுத் பதாழு்்க ்ற்றிய பெயதியும். அவர்கள் பமாழி ரீதியான 
பித்அத்்த்ய நோடியுள்்ளார. ஏபனனில் ஸுனனாவிற்கும் ஷரீஅத்தின அடிப்்்ை்களு்ககும் உைன்ட்டு 
்த்வ நிமித்தம் உருவா்க்கப்்டு்்வ மார்க்கத்திலுள்்ள்வ தான. ஆனால் பித்அத்்தா “யார எமது 
இம்மார்க்கத்தில் அதிலில்லாத ஒன்ற உருவா்ககுகினறா்ரா அது தட்ைப்்ட்ைதாகும்” எனற 
நேபிபமாழி்க்க்மய மார்க்கத்தில் இல்லாத ஒன்ற உருவா்ககுவதாகும்.இதன்டி முனனர பிரித்தவர்களு்ைய 
்நோ்க்கம் ெரியா்க இருநதாலும் (தற்்காலத்தில்) பித்அத்்த நேல்லது, ப்கட்ைது எனப் பிரி்க்க முடியாது. ஏபனனில் 
இதன பவளிப்்்ையான வாரத்்த “மார்க்க விையங்களில் மி்கவும் ப்கட்ைது அதன ப்யரில் புதிதா்க 
உருவா்க்கப்்ட்ைதாகும். அ்னத்து நூதனங்களும் வழி்்கைாகும்” எனற இப்்ாைத்திலுள்்ள நேபிபமாழியுைன 
்மாதுகினறது. ்மலும் அறிவீனர்களும், வழி்்கைர்களும் தாம் உருவா்ககிய பித்அத்்த நேல்லதா்க்க ்கண்டு, 
மார்க்கமா்க்க இது வழிவகு்ககும். இது அல்லாஹ் தனது மார்க்கத்தில் அனுமதி்க்காத ஒனறாகும்”. அஷ்ஷ்க 
்ரரா்க அவர்கள் அழ்கா்கவும், திற்மயா்கவும் இத்னத் பதளிவு ்டுத்தியுள்்ளார்கள். அல்லாஹ் அவரு்ககு 
நேற்கூலி வழஙகுவானா்க! 
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நேபித்்தாழர்களின கூற்று, இஜ்மாுஃ ்்ானறவற்று்ககு முரைா்க 
உருவா்க்கப்்ட்ை்வ. இது்வ வழி்்கைான பித்அத்தாகும். 
அ்னவராலும் ஏற்று்க ப்காள்்ளப்்ட்ை ப்ாது நேலன்கள். இது 
நூதனமாகும்.
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ஹதீஸ் –29

நன்ல்மயின் வாயில்கள்

َعْن ُمَعاٍذ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَِّه َأْخِبْرِني ِبَعَمٍل ُيْدِخُلِني اْلَجنََّة َوُيَباِعُدِني 
ِمَن النَّاِر:

َرُه اللَُّه َعَلْيِه: َتْعُبُد اللََّه اَل ُتْشرُِك ِبِه  َقاَل :َلَقْد َسَأْلَت َعْن َعِظيٍم َوِإنَُّه َلَيِسيٌر َعَلى َمْن َيسَّ

َك َعَلى  َلَة، َوُتْؤِتي الزََّكاَة، َوَتُصوُم َرَمَضاَن، َوَتُحجُّ اْلَبْيَت .ُثمَّ َقاَل :َأاَل َأُدلُّ َشْيًئا، َوُتِقيُم الصَّ

َوَصَلُة  النَّاَر،  اْلَماءُ  ُيْطِفُئ  َكَما  اْلَخِطيَئَة  ُتْطِفُئ  َدَقُة  َوالصَّ ُجنٌَّة،  ْوُم  الصَّ اْلَخْيِر؟  َأْبَواِب 

الرَُّجِل ِفي َجْوِف اللَّْيِل، ُثمَّ َتَل]َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع] {السجدة: 61 } َحتَّى َبَلَغ]: 

َوذْرَوِة  َوَعُموِدِه  اأْلَْمِر  ِبَرْأِس  ُأْخِبُرَك  َقاَل :َأاَل  71} ، ُثمَّ   -  61 ْجَدِة:  َيْعَلُموَن]  {السَّ

َوذْرَوُة  َلُة،  الصَّ َوَعُموُدُه  ْسَلُم، 
ِ
اْل اأْلَْمِر  اللَِّه، َقاَل :َرْأُس  َرُسوَل  َيا  َسَناِمِه؟ ُقْلُت :َبَلى 

َفَأَخَذ  اللَِّه،  َرُسوَل  َيا  ُكلِِّه؟ ُقْلُت :َبَلى  َذِلَك  ِبِمَلِك  ُأْخِبُرَك  َقاَل :َأاَل  اْلِجَهاُد، ُثمَّ  َسَناِمِه 

ِبِلَساِنِه، َقاَل :ُكفَّ َعَلْيَك َهَذا ُقْلُت: َيا َنِبيَّ اللَِّه، َوِإنَّا َلُمَؤاَخُذوَن ِبَما َنَتَكلَُّم ِبِه؟ َفَقاَل :َثِكَلْتَك 

َحَصاِئُد  ِإالَّ  َمَناِخرِِهْم  َعَلى  َقاَل  َأْو  ُوُجوِهِهْم،  َعَلى  النَّاِر  ِفي  النَّاَس  َيُكبُّ  َوَهْل  َك،  ُأمُّ

، َوَقاَل :َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. َأْلِسَنِتِهْم . َرَواُه التِّْرِمِذيُّ

முஆது இப்னு ஜ்ல் (ரலி) அவர்கள் அறிவி்ககினறார்கள் : அல்ைாஹ்வின் 
தூ்தைவர்க்ை, என்ல் நைக தநருப்ேலிருந்து காப்ோறறி, சுவர்ககத்தின் 
ோல் இடடுச் த்சல்லும் ஒரு த்சயல்ேறறி த்சால்லித் ்தாருஙகள் எ் நான் 
்கட்டேன். நபி (ஸல்) அவர்கள் பின்வரு்மாறு ேதில் ்தந்்தார்கள் : நீஙகள் 
மிகவும் தேரிய விடேயம் ஒன்று குறித்து வி்வி இருககின்றீர்கள். 
இருந்்தாலும் அது அல்ைாஹ் யாருககு எளி்தாக ஆககி லவத்திருககின்ைா்்ா 
அவர்களுககு மிகவும் எளிய்தாகும். நீஙகள் அல்ைாஹ்வுககு இல்ண எதுவும் 
லவககா்மல் அவல் ்மாத்திைம் வ்ணஙகுஙகள். கடேல்மயாககப்ேடடே 
த்தாழுலககலை நீஙகள் நிலைநாடடே ் வணடும். நீஙகள் 'ஸகாத்” தகாடுகக 
்வணடும். ை்மழான் ்மா்தத்தில் ்நான்பிருகக ்வணடும். நீஙகள் ஹஜ 
த்சயய ்வணடும்.
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பின்்ர் நபி (ஸல்) அவர்கள், நன்ல்மயின் வாயில்கலை உ்மககு 
அறிவிககடடு்மா? எ் வி்வி விடடுச் த்சான்்ார்கள். ்நான்பு ஒரு 
்கடேய்மாகும், ்தணணீர் தநருப்லே அல்ணப்ேது ் ோல்; ்தர்்மம் ோவஙகலை 
அழித்துவிடும். அது்ோை்வ நடுநிசியில் ஒருவரின் த்தாழுலகயும், 
பின்்ர் தேரு்மா்ார் (ஸல்) அவர்கள் பின்வரும் இலைவ்ச்த்ல்த 
ஓதி்ார்கள். 'அவர்கள் (இைவில்) ேடுகலகயிலிருந்து ்தஙகள் விைாககலை 
உயர்த்தி, (எழுந்து அப்புைப்ேடடு) ்தஙகள் இலைவனிடேம் நம்பிகலக 
லவத்தும், ேயந்தும், (அவல்ப்) பிைார்த்்தல் த்சயவார்கள். நாம் 
அவர்களுககுக தகாடுத்்தவறறிலிருந்து அவர்கள் (்தா்்மாகச்) த்சைவு 
த்சயவார்கள்”. அவர்கள் த்சய்த (நற)காரியஙகளுககுக கூலியாக, 
அவர்களுககாக(ச் சித்்தப்ேடுத்தி) ்மலைத்து லவககப்ேடடிருககும் கண 
குளிைக கூடிய (்சன்்மா்த்)ல்த எவைாலும் அறிந்து தகாள்ை முடியாது” 
(அவவைவு ்்மைா் ்சன்்மா்ஙகள் அவர்களுககாகச் சித்்தப்ேடுத்்தப் 
ேடடுள்ை்.) (ஸஜ்தா :16-17)

பின் நபி (ஸல்) அவர்கள் “நான் உஙகளுககு இந்்த விடேயத்தின் 
(்மார்ககத்தின்) ்தலையாயது ேறறியும், தூண ேறறியும், உயர்வா்து ேறறியும் 
த்சால்ைடடு்மா?” என்ைார்கள். 'இலை தூ்தைவர்க்ை, ஆம்! த்சால்லுஙகள் 
என்்ைன். நபி (ஸல்) அவர்கள், இந்்த விடேயத்தின் ்தலையாயது இஸ்ைாம், 
அ்தன் தூண த்தாழுலக, அ்தன் உயர்வு ஜிஹாத் ஆகும் என்ைார்கள். பிைகு 
அவர்கள், இலவயல்த்ல்தயும் ஒன்று ் ்சர்ககககூடியல்த அறிவிககடடு்மா? 
எ் வி்வி்ார்கள். நான் 'இலைவனின் தூ்தைவர்க்ை, ஆ்மாம் 
த்சால்லுஙகள்” என்்ைன். நபி (ஸல்) அவர்கள் ்தஙகைது நாலவ கைத்்தால் 
ேறறிக தகாணடு, 'இல்தக கடடுப் ேடுத்துஙகள்” என்று த்சான்்ார்கள்

இலைவனின் தூ்தைவர்க்ை, நாம் ்ேசுவது ந்மககு எதிைாகத் 
திருப்ேப்ேடு்மா? என்று நான் ்கட்டேன். அ்தறகு நபி (ஸல்) அவர்கள், 'உம் 
்தாய உம்ல்ம இழககடடும். ்மனி்தர்கள் ்தஙகள் நாவால் அறுவலடே 
த்சய்தலவகலைத் ்தவிை அவர்கலை நைக தநருப்பில் முகஙகுப்புை ்தள்ைக 
கூடியது தவதைதுவும் உணடோ?” என்று ்கடடோர்கள். 

அறிவிப்்வர : முஆத் (ரலி), ஆதாரம் : திரமிதீ (2616).
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விரிவுலை :

“நன்ல்மயின் வாயில்கலை உ்மககு அறிவிககடடு்மா”

சுவனம் நு்ழவ்த இஸலாத்தின ்கை்ம்களில் ்வத்த நேபியவர்கள் 
பினனர உ்ரியான நேன்மயின வாயில்்க்்ள அறிவித்து்க ப்காடுத்தார்கள். 
ஏபனனில் ்கை்ம்களு்ககுப் பின ்மலதி்கமான வை்க்கங்க்்ள்க 
ப்காண்டு அல்லாஹ்்வ பநேருஙகு்வர்க்்ள இ்ற்நேெர்களில் மி்கச் 
சிறநதவர்க்ளாகும்.

“்நான்பு ஒரு ்கடேய்மாகும்”

்்ாரின ்்ாது எதிரி்களின தா்ககுதலில் இருநது தற்்காத்து்க ப்காள்்ளப் 
்யன்டுவ்த ்்கையமாகும். அ்த்்ானறு தான ்நோனபும் 
்நோன்ாளி்கள் உலகில் ்ாவச் பெயல்்களில் ஈடு்ைாமல் ்கா்ககினறது. 
“நேம்பி்க்்க ப்காண்்ைா்ர! நீங்கள் (அல்லாஹ்்வ) அஞ்சி நேைப்்தற்்கா்க 
உங்களு்ககு முனபிருந்தார மீது விதியா்க்கப்்ட்ைது ்்ானறு உங்கள் 
மீதும் ்நோனபு விதியா்க்கப்்ட்டுள்்ளது” (்்கரா : 183). இவவுலகில் 
்நோன்ாளி்ய ் ாவத்்த விட்டும் தடு்ககும் ் ்கையமா்க ் நோனபிருநதால் 
மறு்மயில் நேர்்க விட்டும் ்கா்ககும் ்்கையமா்கவும் அது இரு்ககும்.

“்தணணீர் தநருப்லே அல்ணப்ேது ்ோல் ்தர்்மம் ோவஙகலை 
அழித்துவிடும். அது்ோை்வ நடுநிசியில் ஒருவரின் த்தாழுலகயும்”

அதாவது இரவுத் பதாழு்்கயும் தரமத்்தப் ்்ானறு தவறு்க்்ள 
அழித்து விடுகினறது. முஅத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதா்க உரவா பின 
நேஸஸால் என்வர கூறுகினறார : நோங்கள் நேபியவர்களுைன தபூ்க 
்்ாரிலிருநது திரும்பி்க ப்காண்டிருந்தாம். அதன பதாைரில் 
பினவருமாறு உள்்ளது : ்நோனபு ஒரு ்்கையமாகும். தரமமும் அடியானின 
இரவுத் பதாழு்்கயும் தவறு்களு்ககுப் ்ரி்காரமா்க அ்மகினறது.(1)

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : நீங்கள் இரவுத் பதாழு்்க்ய்க 
்க்ைபிடியுங்கள். ஏபனனில் அதுதான உங்களு்ககு முனபெனற 
நேல்்லாரின வழிமு்றயாகும். ்மலும் நிச்ெயமா்க இரவுத் பதாழு்்க 
அல்லாஹ்விைம் பநேரு்க்கமா்ககி ்வ்ககினறது. ்ாவத்்த விட்டும் 

1.நூலாசிரியர இதன அறிவிப்்ா்ளர பதாைர்க்்ள்க கூறும் ்்ாது உரவா பின நேஸஸால் முஆத் (ரலி) 
அவர்களிைம் நேபிபமாழி்க்்ள்க ்கற்்கவில்்ல என்்தத் பதளிவு ்டுத்தியுள்்ளார்கள்.  
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தடு்ககினறது. குற்றங்களு்ககுப் ்ரி்காரமாகினறது. உைலில் ்நோய 
ஏற்்ைாமல் தடு்ககினறது”.

பிலால் (ரலி) அவர்களின இநநேபிபமாழி ்்ான்ற அபூ உமாமா (ரலி) 
அவர்கள் வாயிலா்கவும் அறிவி்க்கப்்ட்டுள்்ளது. இது முன்னய்த்க 
்காை வலுவானதாகும்.(1)

இர்கசியமா்க்க ப்காடு்ககும் தரமம் தவறு்க்்ளயும், இரட்ெ்கனின 
்்கா்த்்தயும் அ்ைப்்தா்க ஏற்்கன்வ கூறப்்ட்டுள்்ளது. அது்்ானறு 
தான இரவுத் பதாழு்்கயும்.

“பின்பு பின்வரும் வ்ச்ஙகலை ஓதிக காணபித்்தார்கள். ஸஜ்தா : 16, 17”

அதாவது இரவுத் பதாழு்்க ்ற்றி்க கூறும் ்்ாது அதன சிறப்்்த் 
பதளிவு்டுத்த ்மற்்கண்ை இரு வெனங்க்்ளயும் ஓதி்க ்காண்பித்தார்கள்.

“ஒரு ்மனி்தனின் த்தாழுலக நடுநிசியிைாகும்”

இரவுத் பதாழு்்க பதாழுவதற்கு உ்கநத ்நேரத்்த்க கூறியுள்்ளார்கள்.

இது்ற்றி மற்றுபமாரு ்கருத்தும் உள்்ளது. நேடுநிசி என ப்ாதுவா்க்க 
கூறப்்ட்ைால் அது நேள்ளிர்வ்ய குறி்ககும். நேடுநிசியின இறுதிப் ்குதி 
என்க கூறப்்ட்ைால் இரவின இரண்ைாவது ்ாதியாகும். அது இர்வ 
ஆறா்க வகுத்தால் ஐநதாவது ்நேரமாகும். அந்நேரம் தான இ்றவன கீழ் 
வானிற்கு இறஙகுவதா்க வநதுள்்ள ்நேரமாகும்.

“நான் உஙகளுககு இந்்த விடேயத்தின் (்மார்ககத்தின்) ்தலையாயது 
ேறறியும், தூண ேறறியும், உயர்வா்து ேறறியும் த்சால்ைடடு்மா?” 
என்ைார்கள். 'இலை தூ்தைவர்க்ை, ஆம்! த்சால்லுஙகள் என்்ைன். நபி 
(ஸல்) அவர்கள், இந்்த விடேயத்தின் ்தலையாயது இஸ்ைாம், அ்தன் தூண 

1. அறிவிப்்வர : பிலால் (ரலி), ஆதாரம் : திரமிதீ (3549), ்மலும் அவர்கள்: “இது ஒ்ரபயாரு அறிவிப்்ா்ளர 
பதாை்ர்க ப்காண்ை பெயதியாகும். பிலால் (ரலி) அவர்க்்ளத் பதாட்டும் இநத வழியால் மாத்திரம் தான 
எம்ககு இநநேபிபமாழி பதரியும்” என்க கூறிவிட்டு, இது மி்கவும் ் லவீனமானது என்தற்குரிய ொனறு்க்்ளயும் 
முன்வத்துள்்ளார்கள். பினபு அபூ உமாமா (ரலி) அவர்களு்ைய பெயதி்ய ் மற்்கண்ை அ்த வாரத்்த்களில் 
சிறு மாற்றங்களுைன அறிவி்ககினறார்கள். பின : “இது பிலால் (ரலி) அவர்களு்ைய பெயதி்ய விை மி்கப் 
்லமானதாகும்” எனறு கூறியுள்்ளார்கள். 
(இநநூ்லச் சுரு்ககியவர கூறுகினறார :) நோன கூறுகின்றன : இ்த ்கருத்்த அஷ்ஷ்க அல்்ானியும் 
துயரநதுள்்ளார்கள். பிலால் (ரலி) அவர்களின பெயதி்ய மி்கவும் ்லவீனபமனவும் (்ளஈபுத் தரகீப் 357), அபூ 
உமாமா (ரலி) அவர்களின பெயதி்ய “ஹஸன லி்்கரிஹீ” (ஸில்ஸிஹா ஸஹீஹா 624) எனவும் கூறியுள்்ளார்கள்.
சுரு்க்கம் எனனபவனில் அபூ உமாமா (ரலி) அவர்களு்ைய பெயதி ஆதாரபூரவ மானதாகும். எனினும் அதில் 
“்நோ்ய விரட்ை்க கூடியது” எனற ்குதி இைம் ப்றவில்்ல.
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த்தாழுலக, அ்தன் உயர்வு ஜிஹாத் ஆகும் என்ைார்கள்.”

நேபியவர்கள் இதில் மூனறு விையங்க்்ள்க கூறியுள்்ளார்கள். 
மார்க்கத்தின த்லயாயது, அதன தூண், அதில் உயரநதது ஆகியன்வ 
அ்வ. மற்றுபமாரு அறிவிப்பில் இதன வி்ள்க்கம் இரு ஷஹாதா்க்கள் என 
இைம்ப்ற்றுள்்ளது. உள்ரங்கத்திலும், பவளிப்்்ையா்கவும் அத்ன 
ஏற்்காதவர்களு்ககு இஸலாத்தில் ்ங்்கதுமில்்ல.

மார்க்கத்தின தூண் பதாழு்்கயாகும். தூண்்களின மூலம் கூைாரங்கள் 
நி்லத்திருப்்து ்்ானறு பதாழு்்க மூலம் மார்க்கம் 
நி்லத்திரு்ககினறது.

மார்க்கத்தில் உயரநதது (ஒட்ை்கத்தின திமில்ச் ெ்த்யப் ்்ானறது) 
ஜிஹாதாகும். இமாம் அஹ்மத் மற்றும் ்ல அறிஞர்கள் கூறிய்தப் 
்்ானறு ்கை்மயானவற்று்ககுப் பிறகு அமல்்களில் ்மன்மயானது 
ஜிஹாதாகும்.

“இலவயல்த்ல்தயும் ஒன்று ்்சர்ககக கூடியல்த அறிவிககடடு்மா?’

நோ்வ்க ்கட்டுப்்டுத்தி தடுத்து்க ப்காள்வது தான அ்னத்து 
நேலவு்களினதும் அடிப்்்ை என்்த்ய இது அறிவி்ககினறது. தனது 
நோ்வ ஆள்்வன தனது மார்க்கத்்த ஆண்டு, அத்னத் திறன்ைச் 
பெயதவனாகினறான.

நோவின அறுவ்ை்கள் என்து தடு்க்கப்்ட்ை வாரத்்த்க்ளால் ஏற்்டும் 
வி்ரீதமும், தண்ை்ன்களுமாகும். ஏபனனில் மனிதன தனது பொல், 
பெயலால் நேன்ம, தீ்ம்க்்ள வி்த்ககினறான. பினபு தான வி்தத்த்த 
மறு்மயில் அறுவ்ை பெயகினறான. நேல்ல்த வி்தத்தவர 
்கண்ணியத்்த அறுவ்ை பெயவார. தீய்த வி்தத்தவன ்்க்ெதத்்த 
அறுவ்ை பெயவான.

உமர (ரலி) அவர்கள் ஒரு தை்வ அபூ ்்கர (ரலி) அவர்க்்ள ெநதி்க்கச் 
பெனற ்வ்்ள அனனார தனது நோ்வ இழுத்துப் பிடித்து்க 
ப்காண்டிருநத்த்க ்கண்டு, “்்ாதும் (நிறுத்துங்கள்), அல்லாஹ் உங்க்்ள 
மனனி்க்கட்டும், (எனன இது?) என வினவினார்கள். அதற்கு அனனார இநத 
நோவு தான என்ன இநத நி்ல்ககுத் தள்ளி விட்ைது எனறார்கள். இத்ன 
உமர (ரலி) அவர்களின அடி்ம அஸலம் என்வர வாயிலா்க அவரு்ைய 
ம்கன ்ஸத் கூறிய்த இமாம் மாலி்க (ரஹ்) அறிவித்துள்்ளார்கள்.
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நோ்வ விை நீண்ை ்கால சி்றத்தண்ை்ன ்த்வயான 
்வ்றதுமில்்ல என இப்னு மஸஊத் (ரலி) அவர்கள் அல்லாஹ்வின மீது 
ெத்தியமிட்டு்க கூறுவார்கள்.

யூனுஸ பின உ்்த் (ரஹ்) கூறுகினறார : நோ்வ்க ்கவனித்து தனது 
்கட்டுப்்ாட்டில் ்வத்திரு்ககும் யா்ரயும் அவர்களு்ைய ஏ்னய 
பெயல்்களும் சீரா்க இருநத்த்ய தவிர நோன ்காைவில்்ல.(1)

1.நோவு பதாைர்ா்க விரிவா்க அறிய விரும்பு்வார இநநூலின 15வது நேபிபமாழியின விரிவு்ர்ககுச் 
பெல்லுங்கள்.  



“ 
ஜ

ாமி
உ

ல்
 உ

லூ
மி

 வ
ல்

ஹி
க

ம்
 ”

w
w
w

199

ஹதீஸ் –30

அல்ைாஹ்வின் வைம்புகள்

َعْن َأِبي َثْعَلَبَة اْلُخَشِنيِّ َرِضَي اللُه َعْنُه، َعِن النَِّبيِّ 9، َقاَل:

َفَل  َأْشَياءَ،  َوَحرََّم  َتْعَتُدوَها،  َفَل  ُحُدوًدا  َوَحدَّ  ُتَضيُِّعوَها،  َفَل  َفَراِئَض،  َفَرَض  اللَه  "ِإنَّ 

َتْنَتِهُكوَها، َوَسَكَت َعْن َأْشَياءَ َرْحَمًة َلُكْم َغْيَر ِنْسَياٍن، َفَل َتْبَحُثوا َعْنَها".

َحِديٌث َحَسٌن، َرَواُه الدَّاَرُقْطِنيُّ َوَغْيُرهُ.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : எல்ைாம் வல்ை அல்ைாஹுத்்தஆைா 
்மார்ககக கடேல்மகலை விதித்திருககின்ைான். அவறலை வீ்ணாககாதீர்கள். 
அவன் ந்மககு வைம்புகலை வகுத்துள்ைான். அவறலைத் ்தாணடிச் 
த்சல்ைாதீர்கள். அவன் ந்மககு சிைவறலை ்தலடே த்சயதிருககின்ைான். 
அவறலை மீைாதீர்கள். அவன் நம் ோல் தகாணடே அன்பி்ால் ்மைதியின்றி 
சிை விஷேயஙகளில் அவன் த்மௌ்்மாக இருககின்ைான். அவறலைத் துருவி 
ஆைாயாதீர்கள். 

அறிவிப்்வர : அபூஸுஃல்ா அல் குஷனீ (ரலி), ஆதாரம் : தாரகுத்னீ 
(4396).

விரிவுலை :

இமாம் அபூ்்கர இப்னுஸ ஸம்ஆன (ரஹ்) கூறுகிறார : இநநேபிபமாழி 
மார்க்க அடிப்்்ை்களில் பிரதானமான ஒனறாகும். இத்ன 
அமுல்்டுத்தியவர நேன்ம்ய அ்ைநது ப்காள்வார. தண்ை்னயிலிருநது 
தப்பித்து்க ப்காள்வார. ஏபனனில், ்கை்ம்க்்ளச் பெயது, த்ை்க்்ளத் 
தவிரநது, வரம்பு்க்்ளத் தாண்ைாது நினறு ப்காண்டு, ம்றவானவற்்றத் 
துருவாமலிருநதால் இச்சிறப்பின அ்னத்துப் ்குதி்க்்ளயும் 
முழு்மப்்டுத்தியவரா்கவும் மார்க்க்க ்கை்ம்க்்ள ெரிவர 
நி்ற்வற்றியவரா்கவும் ஆகிவிடுவார. ஷரீஅத் ெட்ைங்கள் 
இநநேபிபமாழியில் கூறப்்ட்ைவற்்றத் தாண்டி பவளி்ய பெல்ல மாட்ைாது.
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்கை்ம்கள் என்து அல்லாஹ் தனது அடியார்களு்ககு விதித்து, 
அத்னச் பெயயுமாறு ்கட்ைாயப்்டுத்திய்வயாகும். உதாரைம் : 
பதாழு்்க, ஸ்காத், ்நோனபு, ஹஜ்.

த்ை்கள் என்து அல்லாஹ் ்ாது்காத்த்வ்க்ளாகும். ்மலும் 
அதன்ால் பநேருஙகுவ்தயும், அதில் ஈடு்டுவ்தயும், அத்ன 
மீறுவ்தயும் த்ை பெயதுள்்ள விையங்க்்ள தடு்க்கப்்ட்ை்வ்க்ளாகும்.

தாண்ை ்வண்ைாபமனத் த்ை பெயதுள்்ள அல்லாஹ்வின வரம்பு்கள் 
என்து அவசியமா்க்வா, ஸுனனத்தா்க்வா, அனுமதியுை்னா 
பெயயுமாறு கூறிய விையங்க்ளாகும்.

அத்னத் தாண்டுதல் எனறால் அநத பெயற்்க்்ளத் தாண்டி தடு்க்கப் 
்ட்ைவற்்ற பெயயத் துணிவதாகும்.

சில்வ்்ள வரம்பு்கள் மூலம் ்மற்கூறப்்ட்ை த்ை்களும் 
நோைப்்ைலாம். அல்லாஹ்வின வரம்பு்கள் ்ால் பநேருங்க ்வண்ைாம் 
என்்த இதன அரத்தமாகும்.

அல்லாஹ் கூறுகினறான : “இ்வ அல்லாஹ்வின வரம்பு்க்ளாகும். 
நீங்கள் இவற்்ற பநேருங்க ்வண்ைாம்” (்்கரா : 187).

இனனும் சில்வ்்ள ப்ரும் ்ாவங்களு்ககுரிய தண்ை்னச் 
ெட்ைங்களு்ககும் வரம்பு்களு்ககு ்யன்டுத்தப்்ட்டுள்்ள “حدود” எனும் 
வாெ்கம் ்யன்டுத்தப்்டும். உதாரைமா்க வி்ச்ொரத்தின தண்ை்ன, 
திருட்டு்க குற்றத்தின தண்ை்ன, மது அருநதுதலு்ககுரிய தண்ை்ன. 
மார்க்க ெட்ை்க்க்ல அறிஞர்களிைம் “حدود” என்து இ்க்கருத்தி்ல்ய 
அறியப்்டுகினறது.

பமௌனம் ்காத்த விையம் என்து ஹலால் என்றா, ஹராம் என்றா, 
்கை்ம என்றா ஏதும் கூறப்்ைாமல் விைப்்ட்டுள்்ள விையங்க்ளாகும். 
அ்வ மனனி்க்கப்்ட்ைதாகும். அத்னச் பெய்வரு்ககு குற்ற்மதும் 
கி்ையாது.

“அவறலைத் துருவி ஆைாயாதீர்கள்”

நோம் ஈமான ப்காள்்ள ்வண்டுபமனப் ்ணித்து, அதன 
அ்மப்பு்க்க்்ளப் ்ற்றித் பதளிவு்டுத்தாத ம்றவான விையங்க்்ளப் 
்ற்றித் துருவுவதும் இநதத் த்ையில் உள்்ளைஙகுகினறது. இவவாறு 
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ம்றவான விையங்க்்ளத் துருவுவது த்ை பெயயப்்ட்டுள்்ளதுைன 
அது ெந்த்கத்்தயும், தடுமாற்றத்்தயும் ஏற்்டுத்தி ப்ாயப்பி்ககும் 
நி்ல்க்்க ப்காண்டு பெனறுவிடும்.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ம்க்கள் (இ்தப் ்்ைத்தவர யார? 
இ்தப் ்்ைத்தவர யார? எனறு ஒவபவானறா்க்க) ்்கட்டு்க ப்காண்்ை 
வநது இறுதியில், “அல்லாஹ் ்்ைப்பினங்க்்ளப் ்்ைத்தான. 
அல்லாஹ்்வப் ்்ைத்தவன யார?" எனறு ்்கட்கும் நி்ல்ககு 
உள்்ளாவார்கள். இத்த்்கய எண்ைம் ஒருவரு்ககு ஏற்்ட்ைால் அவர 
உை்ன, “அல்லாஹ்்வ நோன நேம்பி்க்்க ப்காண்்ைன" (ஆமனத்து 
பில்லாஹ்) எனறு பொல்லட்டும்.(1)

இமாம் இஸஹா்க பின ராஹ்வஹி (ரஹ்) கூறுகினறார : 
்்ைத்தவனின விையத்தில் சிநதி்க்கலா்காது, ்்ைப்பினங்களில் 
அவர்கள் ் ற்றி வஹியின மூலம் ் ்கள்விப்்ட்ை்த ் வத்து சிநதி்க்கலாம். 
அ்த்க ்காை அதி்கரி்க்க்க கூைாது. அவவாறு பெயதால் தடுமாற்றத்தில் 
சி்ககி விடுவார்கள்.

்மலும் கூறினார்கள் : அல்லாஹ் கூறியுள்்ளான : “ஒவபவானறும் 
அவனது பு்க்ழ்க ப்காண்டு துதித்த வண்ை்ம இரு்ககினறன” 
(அல்இஸராுஃ : 44). இத்ன ் வத்து ் ாத்திரங்கள், உபராட்டி்கள், துணி்கள் 
எவவாறு அவ்னத் துதி்ககினறன? என்க ்்கட்்க முடியாது. 
இ்வய்னத்தும் தஸபீஹ் பெயததா்க வநதுள்்ளது. அது ்ற்றிய அறிவு 
அல்லாஹ்விை்ம உள்்ளது. அவன நோடியவாறு, நோடிய விதத்தில் 
அவற்்றத் தஸபீஹ் பெயய ்வப்்ான. இது ்்ானறவற்றில் வஹியின 
மூலம் தாம் அறிநத்தத் தாண்டி மனிதர்கள் குதர்க்கத்தில் ஈடு்ைலா்காது. 

1.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (134). ்ஷத்தானின ஊெலாட்ைத்தின ்்ாது ஒரு 
முஸலிம் கூற்வண்டிய வாரத்்த்களில் இதுவும் ஒனறாகும்.
இது ்்ானற ெநதரப்்ங்களில் ஒரு முஸலிம் கூற ்வண்டிய, பெயய ்வண்டிய விையங்க்்ள ஆதார 
அடிப்்்ையில் சுரு்க்கமா்க முன்வ்ககி்றன :

1. “அல்லாஹ்்வ ஈமான ப்காண்டு விட்்ைன”.
2.“அல்லாஹ்்வயும் அவனது தூத்ரயும் ஈமான ப்காண்டு விட்்ைன”. (இது முஸலிமின 

மற்றுபமாரு அறிவிப்பில் உள்்ளது)
3.அல்லாஹ்விைம் ்ாது்காப்புத் ்தடி விட்டு அ்தப் ்ற்றி சிநதிப்்்தத் தவிரநது ப்காள்்ளல்.
4.அல்லாஹ்வும் அவனது தூதரும் உண்்மயு்ரத்து விட்ைார்கள்.
5.“அல்லாஹ் ஒருவன, அல்லாஹ் எவவிதத் ்த்வயுமற்றவன, அவன யா்ரயும் ப்றவுமில்்ல, 

யாரு்ககும் பிற்க்கவுமில்்ல, அவனு்ககு நி்கரா்க எவருமில்்ல எனறு கூறி விட்டு இைது ்்க்கமா்க மூனறு 
தை்வ உமிழ்நது, ்ஷத்தா்ன விட்டும் ்ாது்காப்புத் ்தை ்வண்டும். (இது ஹஸன எனும் தரத்திலுள்்ள 
அறிவிப்்ா்ளர பதாைருைன அபூ தாவூதில் (4722) இைம்ப்ற்றுள்்ளது.)
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இது ்்ானறவற்றில் அல்லாஹ் அறிவித்த்தத் தாண்டி ்்ெலா்காது. 
என்வ நீங்கள் அல்லாஹ்்வ அஞ்சி்க ப்காள்ளுங்கள். இது ்்ானற 
பதளிவற்ற விையங்களில் குதர்க்கத்தில் ஈடு்ைாதீர்கள். ஏபனனில் அது 
உங்க்்ள ெத்திய வழி்ய விட்டும் தைம்புர்ளச் பெயதுவிடும்.

்மற்்கண்ை அ்னத்்தயும் இமாம் இஸஹா்க கூறியதா்க ஹரபு பின 
இஸமாஈல் கூறுகினறார. (1)

1.உள்்ளத்தில் ெந்த்கங்கள், ஊெலாட்ைங்கள் ஏற்்டு்வாரு்ககு அஷ்ஷ்க முஹம்மது பின ஸாலிஹ் 
அல்உ்ஸமீன (ரஹ்) அவர்களு்ைய ்யனுள்்ள ஒரு மார்க்கத் தீரப்பு உள்்ளது.
அவர்களிைம் ்ஷத்தான அல்லாஹ் பதாைர்ான ்ாரிய ெந்த்கங்க்்ள ஏற்்டுத்துவதன வி்்ளவா்க அது 
்ற்றி ்கடு்மயா்க அஞ்ெ்ககூடிய ஒரு நே்்ரப் ்ற்றி வினவப்்ட்ை ்்ாது பினவருமாறு ்திலளித்தார்கள் :
்்கள்வி ் ்கட்்வரின தரப்பில் முடிவு்க்்ள நி்னத்து அஞ்ெப்்டுவதா்க்க குறிப்பிைப் ் ட்டிரு்ககும் பிரச்சி்ன 
குறித்து நோன அவரு்ககு்க கூறுகின்றன : இதில் நேல்ல முடிவு்கள் தான கிட்டும் என மகிழ்வுருங்கள். ஏபனனில் 
இ்வ விசுவாசி்களின தூய்மயான அடிப்்்ை்க ப்காள்்்க்ய ஆட்ைங்காை ்வ்க்கவும், பதளிவான 
விசுவாெத்்த்க ்கலங்கடி்க்க உ்ளவியல் மற்றும் சிநதனா ரீதியா்க அவர்க்்ள தடுமாற்றத்தில் வீழ்த்தவும் 
்ஷத்தான அவர்கள் மீது அத்துமீறி உண்ைா்ககும் ஊெலாட்ைங்க்ளாகும். இது விசுவாசி்களு்ககு ஏற்்டும் 
முதல் ெம்்வ்மா, இறுதிச் ெம்்வ்மா அல்ல. நேபித்்தாழர ்களு்ககும் இது்்ானற நி்ல ஏற்்ட்டுள்்ளது.
நேபி (ஸல்) அவர்களு்ைய ்தாழர்களில் சிலர நேபி (ஸல்) அவர்களிைம் வநது, “எங்கள் உள்்ளத்தில் சில 
(குழப்்மான) விையங்கள் எழுகினறன. அவற்்ற (பவளிப்்டுத்திப்) ்்சுவ்த்ககூை நோங்கள் மி்கப்ப்ரும் 
(்ாவ) ்காரியமா்க்க ்கருதுகி்றாம் (இது ்ற்றி தாங்கள் எனன கூறுகினறீர்கள்?)" எனறு ்்கட்ைனர. அதற்கு நேபி 
(ஸல்) அவர்கள், “உண்்மயி்ல்ய நீங்கள் அத்த்்கய உைரவு்களு்ககு உள்்ளாகினறீர்க்ளா?" எனறு 
்்கட்ைார்கள். அதற்கு நேபித் ்தாழர்கள், “ஆம்" எனறு ்திலளித்தார்கள். நேபி (ஸல்) அவர்கள், “அதுதான 
ஒளிவும்றவற்ற இ்றநேம்பி்க்்க" எனறு கூறினார்கள். (அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : 
முஸலிம் (132).
நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : உங்களில் ஒருவரிைம் (அவர மனத்திற்குள்) ்ஷத்தான வநது, 'இ்தப் 
்்ைத்தவர யார? இ்தப் ் ்ைத்தவர யார?” எனறு ் ்கட்டு்க ப்காண்்ை வநது, இறுதியில், 'உன இ்றவ்னப் 
்்ைத்தவர யார?” எனறு ்்கட்கிறான. இநத்க (்்கள்வி ்்கட்கும்) ்கட்ைத்்த அவன அ்ையும் ்்ாது அவர 
அல்லாஹ்விைம் ்ாது்காப்புத் ்தைட்டும். (இத்த்்கய சிநத்னயிலிருநது) விலகி்க ப்காள்்ளட்டும். 
(அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி 3276, முஸலிம் 134).
இப்னு அப்்ாஸ (ரலி) அவர்கள் கூறுகினறார்கள் : நேபி (ஸல்) அவர்களிைத்தில் ஒரு மனிதர வநது, “என மனதில் 
சில எண்ைங்கள் உருவாகினறன. அத்ன பவளி்ய ்்சுவ்த விை நோன ஒரு எறித்த விறகு்க ்கட்்ையா்க 
இருப்்்த விரும்புகி்றன” எனறார. “இவரு்ைய விையத்்த ெந்த்கத்துை்ன்ய திருப்பி விட்ை 
அல்லாஹ்வு்க்்க எல்லாப் பு்கழும்” என நேபியவர்கள் கூறினார்கள். (அஹ்மத் (3161)).
்்கள்வி ்்கட்ை இநநே்ரு்ககு நோன கூறுகின்றன : இநத ஊெலாட்ைங்கள் ்ஷத்தானிைமிருநது தான என்து 
உம்ககுத் பதளிவானால் அத்ன நீ்க்கப் ்்ாராடி, சிரமத்்த ெகித்து்க ப்காள்ளுங்கள். அத்ன எதிரத்துப் 
்்ாராடி, புற்க்கணித்து, அதனபின பதாைரநது பெல்வ்தத் தவிரத்தால் நிச்ெயம் அ்வ உம்ககு எவவிதப் 
்ாதிப்்்யும் ஏற்்டுத்தாது. நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : நிச்ெயமா்க அல்லாஹ் எனது ெமூ்கத்தவரின 
உள்்ளங்களில் ஊெலாடு்வற்்ற பவளியில் பமாழியாமலும் அமுல்்டுத்தாமலும் இரு்ககும் வ்ர அவற்்ற 
மனனித்து விட்ைான. (புஹாரி 2528, முஸலிம் 127). உமது உள்்ளத்தில் ஏற்்டும் அநத ஊெலாட்ைங்க்்ள நீ 
நேம்புகிறாயா? உண்்மபயன்க ்கருதுகிறாயா? அல்லாஹ்்வ நீ அவவாறு வரணி்க்கலாமா? என உனனிைம் 
வினவப்்ட்ைால் நீ “இது குறித்துப் ்்சுவதற்கு எம்ககு எநதத் தகுதியும் இல்்ல. “(எங்கள் இரட்ெ்க்ன) நீ 
தூய்மயானவன, இது ்ாரிய அவதூறாகும்” (நூர :16) எனறு தான கூறியிருப்பீர. உள்்ளத்தாலும் நோவினாலும் 
அ்த மறுத்திருப்பீர. இவவூெலாட்ைங்களிலிருநது மி்கத் தூரத்தில் தான இருநதிருப்பீர. அப்்டியாயின இது 
உம்்ம வீழ்த்தவும், உமது மார்க்கத்்த்க குழப்்வும் ்ஷத்தானிைமிருநது உமது உள்்ளத்தில் ்்ாைப்்டும் 
பவறும் ஐயங்களும் ஊெலாட்ைங்களும் தான. இதனால் தான அற்்மான விையங்களில் ்ஷத்தான உமது 
உள்்ளத்தில் ெந்த்கங்க்்ள உருவா்க்க மாட்ைான. உதாரைமா்க ம்க்கள் நிரம்பி வழியும் ப்ரிய ஊர்க்்ளப் 
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203்ற்றி ்்கள்விப்்டுவீர. அதில் உம்ககு ெந்த்கம் ஏற்்ை மாட்ைாது. ஏபனனில் இது ்்ானறவற்றில் 
ெந்த்கத்்த உருவா்ககுவது ்ஷத்தானு்ைய ்நோ்க்கமில்்ல. ஆனால் ஒரு விசுவாசியு்ைய ஈமா்ன்க 
குழப்புவது தான அவனது ்ாரிய இல்க்காகும். உள்்ளத்திலிரு்ககும் அறிவு, ்நேரவழியின ்ஜாதி்ய 
அ்ைப்்தற்கும், அவ்ன ெந்த்கத்திலும் தடுமாற்றத்திலும் தள்்ளவு்ம அவன முழு முயற்சி பெயகினறான. 
நேபியவர்கள் எம்ககுப் ்யனுள்்ள மருந்தத் பதளிவா்க்க கூறியுள்்ளார்கள். அதுதான “அல்லாஹ்விைம் 
்ாது்காப்புத் ்தடிவிட்டு, அத்னத் தவிரநது ப்காள்்ளட்டும்” என்தாகும். என்வ மனிதன அத்னத் 
தவிரநது ப்காண்டு, அல்லாஹ்விைமுள்்ள்த ் வண்டி, ஆரவத்துைன வை்க்கத்தில் நி்லத்திருநதால் அவனது 
உதவியால் இவவாறான எண்ைங்கள் நீஙகி விடும்.
உள்்ளத்தில் ் தானறும் அ்னத்து ஊ்கங்க்்ளயும் புற்க்கணித்து விடு. நீ்யா அல்லாஹ்்வ வைஙகி, அவ்ன 
அ்ழத்து, ம்கத்துவப்்டுத்துகினறாய. உமது உள்்ளத்தில் ்தானறும் ஊெலாட்ைங்க்்ள ்வத்து யாராவது 
அல்லாஹ்்வ வரணிப்்்த்க ்்கட்ைால் நீர அவ்ன முடியுமாயிருநதால் ப்கானறு விடுவீர. அப்்டியாயின 
உனனில் ்தானறும் ெந்த்கங்கள் நே்ைமு்ற்க்ப்்ாற்்ட்ை, யதாரத்தமற்ற்வ. மாறா்க அ்வ 
அடிப்்்ையற்ற ்்ாலி ெந்த்கங்களும், ஊெலாட்ைங்களு்ம தவிர ்வறில்்ல.
எனது உ்்தெத்தின சுரு்க்கம் வருமாறு :
1.நேபியவர்கள் ஏவியது ்்ானறு அல்லாஹ்விைம் ்ாது்காப்புத் ்தடி அவபவண்ைங்க்்ளத் தவிரநது 
ப்காள்்ளல்.
2.அல்லாஹ்்வ நி்னவுகூரநது இது்்ானற ெந்த்கங்களில் பதாைரநது நி்லத்திரு்க ்காமல் உள்்ளத்்த்க 
்கட்டுப்்டுத்தல்.
3.அல்லாஹ்வு்ககு்க ்கட்டுப்்ட்டும், அவனது ப்ாருத்தத்்த நோடியும் வை்க்கம், நேற்பெயலில் தீவிர ஆரவம் 
்காட்ைல். தீவிரமா்க, முழு்மயா்க வை்க்க வழி்ாடு்களில் தி்்ளத்திருநதால் அல்லாஹ்வின நோட்ைத்்த்க 
ப்காண்டு இது்்ானற ெந்த்கங்க்்ள மறநதுவிடுவீர.
4.அல்லாஹ்வின ்ால் அதி்கமா்க ஒதுஙகி, இதிலிருநது ஆ்ரா்ககியத்்தத் தருமாறு அவனிைம் ்வண்டுதல்.
5.அல்லாஹ்விைம் உம்ககு ஆ்ரா்ககியத்்தயும் அ்னத்துவித்க ப்கடுதி்க்்ள விட்டும் ்ாது்காப்்்யும் 
்்கட்கி்றன.
நூல் : மஜ்மூுஃ ்தாவா இப்னு உ்ஸமீன. பதாகுப்பு : ்ஹ்த் அஸஸு்லமான (1/56).
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ஹதீஸ் 31

உைகப் ேறைறை ்தன்ல்ம

اِعِديِّ َقاَل:  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ

اللُه،  َأَحبَِّني  َعِمْلُتُه  ِإَذا  َعَمٍل  ُدلَِّني َعَلى  اللِه  َيا َرُسوَل  َفَقاَل:   9 النَِّبيِّ  ِإَلى  َرُجٌل  َجاءَ 

ْنَيا ُيِحبََّك اللُه، َواْزَهْد ِفيَما ِفي أْيِدي النَّاس،  ُيِحبََّك  َوَأَحبَِّني النَّاُس. َفَقاَل: "اْزَهْد ِفي الدُّ

النَّاُس".

َحِديٌث َحَسٌن َرَواُه اْبُن َماَجْه َوَغْيُرُه ِبَأَساِنيَد َحَسَنٍة.

நேபி (ஸல்) அவர்களிைத்தில் ஒருவர வநது 'இ்றவனின தூதரவர்க்்ள, 
அல்லாஹ்வும், மனிதர்களும் என்ன ்நேசி்ககும் ஒரு பெய்ல என்ககு 
அறிவித்துத் தாருங்கள்” எனறு கூறினார. நபி (ஸல்) அவர்கள் பின்வரு்மாறு 
ேதில் ்தந்்தார்கள் : நீ உைக்்மாக்மறறிரு. அல்ைாஹ் உன்ல் ்நசிப்ோன். 
்மககளிடேமுள்ைதில் ்்தலவயறறிரு. ்மககள் உன்ல் ்நசிப்ோர்கள். 

அறிவிப்்வர : ஸஹ்லு இப்னு ஸுஃதுஸ ஸாஇதீ (ரலி), ஆதாரம் : இப்னு 
மாஜாுஃ (4102).

விரிவுலை :

இநநேபிபமாழி பிரதானமான இரு உ்்தெங்க்்ள உள்்ளை்ககியுள்்ளது : 

1. உல்க ்மா்கமற்றிருத்தல். அது அல்லாஹ்வின ்நேெத்்தப் ப்ற்று்க 
ப்காடு்ககும்.

2. ம்க்களிைமுள்்ளதில் ் த்வயற்றிருத்தல். அது ம்க்கள் ் நேெத்்தப் ப்ற்று்க 
ப்காடு்ககும்.

உல்க ்மா்கமற்றிருத்த்ல சிலாகித்தும், அதில் ்்ரா்ெ ப்காள்வ்த 
இ்கழ்நதும் ்ல அல்குரஆன வெனங்கள் உள்்ளன.

“எனினும், நீங்கள் இவவுல்க வாழ்்க்்க்ய்ய ் தரநபதடுத்து்க ப்காள்கிறீர்கள். 
மறு்ம்யா மி்கச் சிறநததும் நி்லயானதுமாகும்” (அுஃலா : 16,17).
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“நீங்கள் இவவுல்கப் ப்ாரு்்ள விரும்புகினறீர்கள். அல்லாஹ்்வா 
(உங்களு்ககு) மறு்ம்ய விரும்புகினறான” (அனுஃ்ால் : 67).

்காரூனின ெம்்வத்தில் பினவருமாறு கூறுகினறான : 

“பினனர அவன தனது அலங்காரத்துைன தன ெமூ்கத்தாரின ்்க்கம் 
புறப்்ட்ைான. ‘்காரூனு்ககு வழங்கப்்ட்ைது ்்ானறு எம்ககும் 
வழங்கப்்ட்டிரு்க்க்க கூைாதா? நிச்ெயமா்க அவன ப்ரும் 
்ா்ககியமு்ையவன’ எனறு இவவுல்க வாழ்்வ விரும்பி்யார கூறினர. 
அவர்களில் அறிவு வழங்கப்்ட்்ைார, ‘உங்களு்ககு்க ்்கடு உண்ைா்கட்டும்! 
நேம்பி்க்்க ப்காண்டு, நேல்லறம் புரிந்தாரு்ககு அல்லாஹ்வின கூலி்ய மி்கச் 
சிறநததாகும். ப்ாறு்மயா்ளர்களு்க்்க அது வழங்கப்்டும்’ எனறு கூறினர” 
(அல்்கஸஸ : 79,80).

“அவர்கள் இவவுல்க வாழ்்க்்க மூலம் மகிழ்ச்சிய்ைகினறனர. இவவுல்க 
வாழ்்க்்க மறு்ம(யுைன ஒப்பிடு்்க)யில் மி்க அற்்்மயனறி ்வறில்்ல” 
(அரருஃத் : 26).

“இவவுல்க இன்ம் மி்க அற்்மான்த! ஆனால், (அல்லாஹ்்வ) அஞ்சி 
நேைப்்்ாரு்ககு மறு்ம்ய சிறநதது. இனனும் நீங்கள் சிறித்ளவும் அநியாயம் 
பெயயப்்ை மாட்டீர்கள் எனறு (நேபி்ய!) நீர கூறுவீரா்க!” (நிஸாுஃ : 77).

பிரஅவனின கூட்ைத்திலிருநது (அல்லாஹ்்வ) விசுவாசித்த அநத நே்ர 
தனது கூட்ைத்்தப் ்ாரத்து பினவருமாறு கூறுகினறார : “நேம்பி்க்்க 
ப்காண்டிருநதா்ர! அவர, ‘எனது ெமூ்கத்தின்ர! நீங்கள் என்ன்ய 
பின்ற்றுங்கள். நோன உங்களு்ககு ்நேரான வழி்ய்க ்காண்பி்ககின்றன’ எனறு 
கூறினார. எனது ெமூ்கத்தின்ர! இவவுல வாழ்்க்்க அற்் இன்்ம! நிச்ெயமா்க 
மறு்ம்யா நி்லயான வீைாகும் (எனறும் கூறினார)” (்காபிர : 38,39).

தனது பெயல், முயற்சி, எண்ைம் ்்ானறவற்றின மூலம் 
உல்காதாயங்க்்ள நோடு்வா்ர அல்லாஹ் இ்கழ்நது கூறியுள்்ளான. அது 
்ற்றி முதலாம் நேபிபமாழியில் விரிவா்க்க கூறப்்ட்டுள்்ளது.

உல்க வாழ்்வ இ்கழ்நதும், அல்லாஹ்விைத்தில் இது அற்்மானது 
என்து ்ற்றியும் அதி்கமா்க நேபிபமாழி்கள் இைம்ப்ற்றுள்்ளன.

(ஒருமு்ற) நேபி (ஸல்) அவர்கள், (புறநே்கர மதீனா்வ ஒட்டியுள்்ள) 
“ஆலியா"வின ஒரு ்குதி வழியா்க ஒரு ்க்ைத் பதரு்வ்க ்கைநது 
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பெனறார்கள். அவர்களு்ககுப் ் ்க்கத்தில் ம்க்களும் இருநதார்கள். அப்்்ாது 
அவர்கள், பெத்து்க கிைநத, ்காது்கள் சிறுத்த ஓர ஆட்்ை்க ்கைநது 
பெனறார்கள். நேபி (ஸல்) அவர்கள், அநத ஆட்்ை எடுத்து, அதன (சிறிய) 
்கா்தப் பிடித்து்க ப்காண்டு, “உங்களில் யார இ்த ஒரு பவள்ளி்க 
்காசு்ககுப் ்்கரமா்க வாஙகி்க ப்காள்்ள விரும்புவார?" எனறு ்்கட்ைார்கள். 
அதற்கு ம்க்கள், “எதற்குப் ்்கரமா்கவும் அ்த வாங்க நோங்கள் 
விரும்்மாட்்ைாம்; அ்த ்வத்து்க ப்காண்டு நோங்கள் எனன 
பெய்வாம்?" எனறு ்்கட்ைார்கள். நேபி (ஸல்) அவர்கள், “இது 
உங்களு்ககுரியதா்க இரு்க்க ்வண்டுபமன நீங்கள் விரும்புவீர்க்ளா?" 
எனறு ்்கட்ைார்கள். ம்க்கள், “அல்லாஹ்வின மீதா்ையா்க! இது 
உயி்ராடு இருநதாலும் இது கு்றயுள்்ளதாகும். ஏபனனில், இதன ்காது 
சிறுத்து்க ்காைப்்டுகிறது.  அவவாறிரு்க்க, இது பெத்துப் ்்ாயிரு்ககும் 
்்ாது எப்்டி (இதற்கு மதிப்பிரு்ககும்)?" எனறு ்்கட்ைனர. நேபி (ஸல்) 
அவர்கள், “அவவாறாயின, அல்லாஹ்வின மீதா்ையா்க! இநதச் பெத்த 
ஆட்்ைவிை இவவுல்கம் அல்லாஹ்வின ்கணிப்பில் உங்களு்ககு 
அற்்மானதாகும்" எனறு பொனனார்கள்.(1)

்மலும் நேபியவர்கள் கூறினார்கள் : இவவுல்்க மறு்மயுைன 
ஒப்பிடும் ் ்ாது உங்களில் ஒருவர தனது விர்ல ்கைலில் விட்டு எடுப்்து 
்்ானறாகும். ்கைல் நீரிலிருநது அவவிரலில் எநத்ளவு திரும்பி 
வருகினற்தப் ்ாரத்து்க ப்காள்்ளட்டும்.(2)

ஒரு ப்ாருளில் ்மா்கமற்றிருத்தல் என்து உள்்ளத்தில் அதற்கு அதி்க 
மதிப்்ளி்க்காமல், அ்த அற்்மா்க்க ்கருதுவதாகும்.

 என இநநேபிபமாழியில் கூறப்்ட்டுள்்ள வாரத்்த்ககுப் ்ல ”ُزْهد“
விதமான வி்ள்க்கங்க்்ள அறிஞர்கள் கூறியுள்்ளனர. அவற்றில் சில்தப் 
்ாரப்்்ாம்.

01. அபூ முஸலிம் அல்்கவலானீ (ரஹ்) கூறுகினறார : ஹலாலான்த 
ஹராமா்ககி்க ப்காள்வ்தா, ்ைத்்த வீைடிப்்்தா உல்க ்மா்கமற்ற 
நி்லயல்ல. மாறா்க உனனிைமிருப்்்த விை அல்லாஹ்விைமிருப்்தில் 
உனனிைம் ்லத்த நேம்பி்க்்க ஏற்்டுவ்த உண்்மயான ஸுஹ்தாகும். 
உன்ககு ஓர இழப்பு ஏற்்ட்ைால் அது உனனிைம் பதாைரநது இருப்்்த 

1.அறிவிப்்வர : ஜாபிர (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (2957).

2.அறிவிப்்வர : முஸதவரித் அல்பிஹ்ரீ (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (2858).
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விை அல்லாஹ்விைம் அவவிழப்பிற்்கான கூலி்யயும் பிரதி்ல்னயும் 
நீ எதிர்ாரத்தல் ் வண்டும். இச்பெயதி இமாம் அஹ்மதின “அஸஸுஹத்” 
எனும் நூலிலுள்்ளது.

02. யூனுஸ பின ்மஸரா (ரஹ்) கூறுகினறார : ஹலாலான்த 
ஹராமா்ககி்க ப்காள்வ்தா, ்ைத்்த வீைடிப்்்தா உல்க ்மா்கமற்ற 
நி்லயல்ல. மாறா்க உனனிைமிருப்்்த விை அல்லாஹ்விைமிருப்்தில் 
உனனிைம் ்லத்த நேம்பி்க்்க ஏற்்டுவ்த உண்்மயான ஸுஹ்தாகும். 
்மலும் துன்ம் ஏற்்டும் ்்ாதும், ஏற்்ைாத ்்ாதும் நீ ஒ்ர 
நி்லயில்தான இரு்க்க ் வண்டும். ெத்தியத்தில் உன்னப் பு்கழ்்வாரும், 
இ்கழ்்வாரும் உனனிைம் ெமமான நி்லயில் இரு்க்க ்வண்டும். 
இச்பெயதி்ய இமாம் இப்னு அபித் துனயா (ரஹ்) அறிவித்துள்்ளார்கள்.

மூனறு விையங்க்்ள்க ப்காண்டு ஸுஹ்்த வி்ரித்துள்்ளார்கள். 
அ்னத்து்ம உறுப்பு்க்க்ளால் பெயயும் அமல்்க்ளனறி உள்்ளத்தால் 
பெயயும் அமல்்க்்ள.

1. தனனிைம் உள்்ள்த விை அல்லாஹ்விைம் உள்்ளவற்றில் ்லத்த 
நேம்பி்க்்கயுைன இருத்தல். இது ெமமான மற்றும் ்லமான மன 
உறுதியா்ல்ய ஏற்்டுகினறது. ஏபனனில் அல்லாஹ் தனது 
அடியார்களின வாழ்வாதாரங்க்்ளப் ப்ாறுப்்்ற்றுள்்ளான. 
“பூமியில் உள்்ள எநத உயிரினமாயினும் அதற்கு உைவளி்ககும் 
ப்ாறுப்பு அல்லாஹ்வின மீ்த உள்்ளது” (ஹஸூத் : 06).

என்வ மன உறுதி்ய ஸதிரப்்டுத்தியவர தனது அ்னத்து்க 
்காரியங்களிலும் அல்லாஹ்்வ நேம்பியிருப்்ார. அவனது 
ஏற்்ாடு்க்்ளப் ப்ாருநதி்க ப்காள்வார. அச்ெ்மா, ஆதர்வா 
எதுவாயினும் ்்ைப்பினங்களுைன பதாைரபு்டுவ்தத் 
துண்டித்து்க ப்காள்வார. தடு்க்கப்்ட்ை வழி்களில் உல்காதாயங்க்்ளத் 
்தடுவ்த விட்டும் அம்மனஉறுதி அவ்னத் தடுத்து விடும். 
இநநி்லயில் யார இரு்ககினறா்ரா அவர உண்்மயி்ல்ய 
உல்க்மா்கம் அற்றவரா்க்வ இருப்்ார. அவரிைம் ஏதும் 
இல்லாவிடினும் ம்க்களில் அதி்க ்த்வயற்றவரா்க அவரதான 
தி்கழ்வார.

2. ப்ாரு்ளாதார, அல்லது குழந்த இழப்பு ் ்ானற உல்கத் துன்ங்கள் 
ஓர அடியானு்ககு ்நேரும் ்்ாது அ்வ உலகில் இருநதிருநதால் 
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கி்ை்ககும் ்ல்ன விை அல்லாஹ்வின நேற்கூலியில் அதி்க ஆ்ெ 
ப்காண்ைவனா்க இருத்தல். இதுவும் ்ரிபூரை மன உறுதியிலிருநது 
உருவா்க்க்க கூடியதாகும்.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் தனது பிராரத்த்னயில் பினவருமாறு 
கூறுவார்கள்: “இ்றவா! உன்ககு மாறு பெயவதிலிருநது தடு்ககும்ளவு 
இ்றயச்ெத்்தயும், எம்்ம சுவனத்திற்கு்க ப்காண்டு ்ெர்ககும்ளவு 
உன்ககு வழிப்்டுவ்தயும், உல்கத் துன்ங்க்்ள இலகு்டுத்தும்ளவு 
மன உறுதி்யயும் எம்ககுப் ்கிரந தளிப்்ாயா்க!”(1)

இது உல்கத் ்த்வயற்ற, அதில் ஆரவம் கு்றநத நி்லயின 
அ்ையா்ளங்களில் ஒனறாகும். அலி (ரலி) அவர்கள் கூறியுள்்ளார்கள் : 
“உல்கத் ்த்வயற்றிருப்்வரு்ககுத் துன்ங்கள் எல்லாம் 
இலகுவாகிவிடும்”

3. ெத்தியத்தில் ஓர அடியானிைம் தன்னப் பு்கழ்்வனும், இ்கழ்்வனும் 
ஒ்ர தரத்தில் இருத்தல். இதுவும் உல்கத் ் த்வயற்று, அத்னத் துச்ெமா்க 
மதித்து, ஆரவம் கு்றநத நி்லயின அ்ையா்ளங்களில் ஒனறாகும். 
உல்கம் ்ற்றிய மதிப்பு யாரிைம் மி்்கத்து விடுகினற்தா அவர பு்க்ழ 
விரும்பி, இ்கழ்ச்சி்ய பவறுப்்ார. தன்ன பு்கழ்்வரும், இ்கழ்்வரும் 
ஒருவரு்ைய உள்்ளத்தில் ெமமாகினற ்்ாது, அது அவரது 
உள்்ளத்திலிருநது ்்ைப்பினங்களின மதிப்பு நீஙகி, ெத்தியத்தின ்நேெம் 
மற்றும் அதிலிருநது ப்றும் இ்றப்ப்ாருத்தம் ஆகியன 
நிரம்பியிருப்்்த்ய எடுத்து்க ்காட்டுகினறது.

ُزْهد  (ஸுஹ்த்) எனற பொல்லிற்்கான வி்ள்க்கங்கள் ்வறுசில 
அறிஞர்க்ளாலும் முன்வ்க்கப்்ட்டுள்்ளன. அ்வ அ்னத்தும் 
்மற்்கண்ை ்கருத்்தச் சுற்றி்ய உள்்ளன.

மீணடும் ஹதீஸ் விைககத்திறகுச் த்சல்்வாம் :

“நீ உைக ்்மாக்மறறிரு, அல்ைாஹ் உன்ல் ்நசிப்ோன்”

உல்க ்மா்கமற்றவர்க்்ள அல்லாஹ் ்நேசி்ககினறான என்்த 
இநநேபிபமாழி சுட்டி்க ்காட்டுகினறது. ஓர அறிஞர கூறுகினறார : ஈஸா 
(அ்ல) அவர்களின ்தாழர்க்ளாகிய ஹவாரியயூன்கள் அனனாரிைம் : 

1. அறிவிப்்வர : இப்னு உமர (ரலி), ஆதாரம் : திரமிதீ (3502). அவர்கள் இது ஹஸன ்கரீப் எனும் தரத்திலுள்்ளதா்க்க 
கூறியுள்்ளதுைன அஷ்ஷ்க அல்்ானி இத்ன ஹஸன என்க கூறியுள்்ளார்கள். (ஸஹீஹுல் ஜாமிுஃ 1268).



“ 
ஜ

ாமி
உ

ல்
 உ

லூ
மி

 வ
ல்

ஹி
க

ம்
 ”

w
w
w

209

அல்லாஹ் எம்்ம ்நேசி்க்க்க கூடிய ஒ்ரபயாரு அம்ல எம்ககு்க ்காட்டித் 
தாருங்கள் என்க ்்கட்்க, நீங்கள் இவவுல்்க பவறுத்து நேைவுங்கள். 
அல்லாஹ் உங்க்்ள ்நேசிப்்ான என்க கூறினார்கள்.

உல்்க ்நேசித்து மறு்ம்ய விை அ்தத் ்தரநபதடுப்்்ா்ர 
அல்லாஹ் தூற்றியுள்்ளான : “அவவாறனறு, நீங்கள் இவவுல்்க்ய 
விரும்புகிறீர்கள். மறு்ம்ய விட்டு விடுகினறீர்கள்” (அல்கியாமா : 
20,21). “இனனும் பெல்வத்்த அ்ளவு்க்கதி்கமா்க விரும்புகினறீர்கள்” 
(அல்ுஃ்ஜ்ர :20). “இனனும் நிச்ெயமா்க அவன பெல்வத்்த்க ்கடு்மயா்க 
்நேசி்ககினறான” (அல்ஆதியாத்:08). அதாவது ப்ாரு்ளாதாரத்்த 
்நேசிப்்்த்ய இஙகு குறிப்பிைப்்ட்டுள்்ளது. உல்காதாயத்்த 
்நேசிப்்வ்ன அல்லாஹ் தூற்றியதன மூலம் அத்ன ்நேசி்க்காமல் 
விட்டுவிடு்வா்ர அவன ்நேசி்ககிறான என்்த அறியலாம்.

“உல்்க ்நேசித்து அதில் மகிழ்்வாரு்ைய உள்்ளத்திலிருநது மறு்ம 
்ற்றிய ்நேெம் பவளி்யறி விடுகினறது” என இமாம் ஹஸனுல் ்ஸரி 
(ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள்.

“இம்்மயும் மறு்மயும் தராசின இரு தட்டு்க்க்்ளப் ்்ானறாகும். 
ஒனறு ்கைத்தால் மற்றது கு்றநது விடுகினறது” என அப்துல்லாஹ் பின 
அவன (ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள்.

இம்்மயும் மறு்மயும் இரு ம்னவி்களு்ைய ஒரு மனித்ரப் 
்்ானறாகும். ஒரு ம்னவி்யத் திருப்திப்்டுத்தினால் மற்றவ்்ள்க 
்்கா்மூட்டுகினறான” என வஹ்ப் (ரஹ்) கூறியுள்்ளார.

அல்குரஆனிலும், ஸுனனாவிலும் இவவுல்்க்க கு்றத்து 
மதிப்பிட்டிருப்்து மறு்ம வ்ர பதாைரநது வர்ககூடிய அதன 
்காலங்க்ளான இரவு, ்்க்ல்க ்கருதியல்ல. ஏபனனில் அல்லாஹ் 
அவவிரண்்ையும் நேல்லு்்தெம் ப்ற விரும்புகிறவனு்ககும் நேனறி 
பெலுத்த விரும்புகினற வனு்ககும் அவவிரண்்ையும் ஒனறனபின 
ஒனறா்க வர்ககூடியதா்க ஆ்ககியுள்்ளான என்்த நீர அறிநது ப்காள்ளும்.

்மலும் மனிதர்களின வசிப்பிைமா்கவும், விரிப்்ா்கவும் அல்லாஹ் 
ஆ்ககி ் வத்துள்்ள பூமி்ய்யா, அதில் அவன ஏற்்டுத்தியுள்்ள ம்ல்கள், 
்கைல்்கள், ஆறு்கள், ்கனிய வ்ளங்கள் ்்ானறவற்்ற்யா, அவன 
மு்்ளப்பித்துள்்ள மரங்கள், ்யிர்க்்ள்யா, அதில் வாழும் ஏ்னய 
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உயிரினங்க்்ள்யா இ்கழவில்்ல. ஏபனனில் இ்வய்னத்தும் 
அல்லாஹ் தனது அடியார்களு்ககு அளித்திரு்ககும் அருட்ப்கா்ை்களில் 
உள்்ள்வ்ய. அவற்றி்ல அவர்களு்ககுப் ் யன்ாடு்கள், ் டிப்பி்ன்கள், 
அவற்்ற சிருஷடி்க்க அல்லாஹ் ஒருவனால் மாத்திரம் தான முடியும் 
என்தற்கும், அவனது ெ்கதி, ம்கத்துவம் ஆகியவற்று்ககும் ஆதாரம் 
உள்்ளது.

மாறா்க இவ இ்கழ்ச்சி இவவுலகில் நி்கழ்ககூடிய மனித 
பெயற்்ாடு்க்்ள ்நோ்ககி்ய கூறப்்ட்டுள்்ளன. ஏபனனில் அவற்றில் 
்ல பமச்சும் விதத்தில் நி்கழ்வதில்்ல. மாறா்க ஒன்றா தீய முடிவா்க 
அல்லது ்யனற்றதா்கத் தான அ்வ முடிவுறுகினறன.

“இவவுல்க வாழ்்க்்க என்து வி்்ளயாட்டும், வீணும், அலங்காரமும், 
உங்களு்ககி்ை்ய ப்ரு்மயடித்தலும், பெல்வங்க்்ளயும், 
குழந்த்க்்ளயும் அதி்கரித்து்க ப்காள்வது்மயாகும் என்்த அறிநது 
ப்காள்ளுங்கள். (இது) ம்ழயின உதாரைத்்த ஒத்ததாகும். அதன 
்யிர்கள் விவொயி்க்்ள மகிழ்வ்ையச் பெயகினறன. பினனர அது 
்காயநது மஞ்ெள் நிறமா்க மாறுவ்த நீர ்காண்கிறீர. பினனர அது 
ெருகு்க்ளாகி விடுகினறது. ்மலும், மறு்மயில் (தீயவர்களு்ககு) ்கடும் 
்வத்னயுண்டு. (நேல்லவர்களு்ககு) அல்லாஹ்விைமிருநது மனனிப்பும், 
ப்ாருத்தமும் உண்டு. இனனும் இவவுல்க வாழ்வு ஏமாற்றம் தரும் 
(பவறும்) இன்்மயனறி ்வறில்்ல” (ஹதீத் : 20)(1)

இைணடோவது உே்்த்சம் : ்மககளிடேமுள்ைதில் ்்தலவயறறிருத்்தல். அது 
்மககள் ்ந்சத்ல்த உருவாககும்.

ம்க்கள் ்கரங்களில் உள்்ள்த நீ ் யன்டுத்தாமலிரு்ககும் வ்ர அவர்கள் 
உன்ன மதித்து்க ப்காண்்ை இருப்்ார்கள். அ்த நீ பெயது விட்ைால் 
உன்ன அவர்கள் கு்றத்து மதிப்பிட்டு விடுவார்கள். ் மலும் உனனுைன 
்க்தப்்்த பவறுத்து உன்ன்ய ்்்கத்து விடுவார்கள் என இமாம் 
ஹஸனுல் ்ஸரி (ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள்.

ம்க்களிைமிருப்்்த்க ்்கட்்காமல் ்த்வயற்றிருப்்்த வலியுறுத்தி 

1.அல்குரஆனி்லா ஸுனனாவி்லா ்நேரடியா்க அல்லது சி்ல்ையா்க மறு்ம விையங்களில் 
ஆரவமூட்டுவதுைன ்ெரத்துத் தான இவவுல்க வாழ்வு ்ற்றி இ்கழ்நது கூறப்்ட்டுள்்ளது. மறு்ம்ககுத் 
தயாராகுவதற்்கா்க ்வண்டி்ய தவிர பவறும்ன உல்க வாழ்்க்்க்ய விடுவது ்ற்றி தூண்ைப்்ைவில்்ல. 
என்வ மறு்ம்க்கான நேற்பெயல்்களில் அதி்கம் ஈடு்டுவதுைன உலகிற்்கா்க முயற்சி பெயவது இ்கழப்்ை 
மாட்ைாது. (அப்துல் அஸீஸ் அத்்தரீபி)
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்ல நேபிபமாழி்கள் உள்்ளன. ம்க்கள் ்கரங்களிலுள்்ள்த்க ்்கட்்வ்ர 
அவர்கள் பவறுத்து, ்்்கத்து விடுவார்கள். ஏபனனில் ்ைம் அதி்க 
ம்க்க்ளால் ்நேசி்க்கப்்டும் ஒனறு. அவர்கள் ்நேசிப்்்த யாராவது 
்்கட்ைால் அவர்க்்ள பவறுத்து விடுவார்கள். ஆனால் ம்க்களிைமிருப்்தில் 
்த்வயற்று ் த்தினித்தனத்துைன நேைநது ப்காண்ைால் அவ்ன அவர்கள் 
்நேசிப்்ார்கள். அதற்்கா்க மதிப்்ார்கள். அவர்க்்ள அவன ஆ்ளவும் 
பெயவான. ஒரு கிராமவாசி ்ஸரா ம்க்களிைம் இ்ககிராமத்தின த்லவர 
யார? என வினவ, இமாம் ஹஸனுல் ்ஸரி என்க கூறினார்கள். எவவாறு 
த்லவரானார? என்க ்்கட்்க, ம்க்கள் அனனாரது அறிவின்ால் 
்த்வயுைனிரு்க்க அவர்க்்ளா ம்க்களிைமிருநது ்த்வயற்றிருநதார 
என ்திலளித்தனர.

ஒரு ்கவிஞர உல்்கயும் அதில் மூழ்கியிருப்்்ா்ரயும் எவவ்ளவு 
அழ்கா்க ்கவி்தயில் வடித்துள்்ளார! அதன தமிழ்ச் சுரு்க்கம் வருமாறு :

இவவுல்க்மா நோய்கள் இழு்க்க்க ்காத்திரு்ககும் சி்தநத அழுகிய 
பிைமா்க்வ அனறி ்வறில்்ல.

நீ அ்தத் தவிரநது ப்காண்ைால் ்ாது்காப்்ா்க இருப்்ாய. அ்த 
இழு்க்கச் பெனறால் சுற்றியிரு்ககும் நோய்களும் உனனுைன ெண்்ையிை 
வரும்.
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ஹதீஸ் 32

இஸ்ைாத்தில் தீஙகிலழத்்தலில்லை

َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدرِيِّ َرِضَي اللُه َعْنُه، َأنَّ النَِّبي 9َّ َقاَل:

"اَل َضَرَر َواَل ِضَراَر"

ِإ  َحِديٌث َحَسٌن، َرَواُه اْبُن َماَجْه َوالدَّاَرُقْطِنيُّ َوَغْيُرُهَما ُمْسَنًدا، َوَرَواُه َماِلٌك ِفي " اْلُمَوطَّ

ُطُرٌق  َوَلُه  َسِعيٍد،  َأَبا  َفَأْسَقَط  ُمْرَسًل،   9  ِ النَِّبّي  َعِن  َأِبيِه،  َعْن  َيْحَيى،  ْبِن  َعْمِرو  َعْن   "

َيْقَوى َبْعُضَها ِبَبْعٍض.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : 'தீஙகிலழககவும் கூடோது. தீஙகிறகுப் 
ேழி வாஙகவும் கூடோது”. 

அறிவிப்்வர : அபூஸஈத் அல் குத்ரீ (ரலி), ஆதாரம் : தாரகுத்னீ (3079).

இநத நேபிபமாழி ஹஸன எனும் தரத்திலுள்்ளதாகும். இத்ன இப்னு 
மாஜா, அத்தாரகுத்னீ மற்றும் ்லர முழு்மயான அறிவிப்்ா்ளர 
பதாைருைன (முஸனத்) அறிவித்துள்்ளனர. இது மாலி்க அவர்களின 
'அல்முவத்தா”வில் ப்ருமானார (ஸல்) அவர்கள் கூறியதா்க, அம்ரு இப்னு 
யஹ்யா, தம் தந்த வாயிலா்க அபூ ஸஈதின ப்ய்ர விட்டுவிட்டு 
'முரஸல்” ஆன நேபிபமாழியா்க அறிவித்துள்்ளார. எனினும் 
இநநேபிபமாழி்ககு ஒனறு்கப்கானறு ்லப்்டுத்தும் ்ல அறிவிப்்ா்ளர 
பதாைர்கள் உள்்ளன.  

விரிவுலை :

அபூ ஸஈத் (ரலி) அவர்க்ளது இநநேபிபமாழி இப்னுமாஜாவில் இைம் 
ப்றவில்்ல. மாறா்க தாரகுத்னீ, ஹாகிம், ் ்ஹகீ ஆகிய நூல்்களி்ல்ய 
உள்்ளது. இமாம் நேவவீ கூறியது ் ்ானறு இதன அறிவிப்்ா்ளர பதாைர்கள் 
சிலது சில்தப் ்லப்்டுத்துகினறன.

இமாம் இப்னுஸ ஸலாஹ் கூறுகினறார : இநநேபிபமாழி்ய இமாம் 
தாரகுத்னீ அவர்கள் ் ல அறிவிப்்ா்ளர பதாைர்கள் மூலம் அறிவித்துள்்ளார. 
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அ்வய்னத்்தயும் ்ெரத்து இச்பெயதி்ய ்லப்்டுத்தி “ஹஸன” 
எனும் தரத்திற்கு ஏற்றிச் பெல்கினறது. ப்ரும்்ான்ம அறிஞர்கள் 
இத்ன ஏற்று்க ப்காண்டு, ஆதாரமா்க எடுத்துள்்ளார்கள்.

இமாம் அஹ்மத் அவர்களும் இநநேபிபமாழி்ய ஆதாரமா்க எடுத்து, 
நேபியவர்கள் கூறியதா்க்வ இத்ன்க கூறியுள்்ளார்கள்.

இஙகு ்யன்டுத்தப்்ட்டிரு்ககும் ِضرار ,َضَرر ஆகிய இரண்டும் ஒனறா? 
அல்லது ் வறு ்கருத்து்க்க்்ள்க ப்காண்ைதா? என்தில் அறிஞர்கள் ்கருத்து 
்வறு்ாடு ப்காண்டுள்்ளனர. இரண்டும் ஒனறுதான, உறுதிப்்டுத்த்வ 
இரு தை்வ கூறப்்ட்டுள்்ளதா்க சிலர கூறுகினறனர.

இரண்டும் ்வறு ்கருத்து்க்க்்ள்க ப்காண்ைது என்்த பிர்லமான 
்கருத்தாகும். இரண்டினதும் ்கருத்தில் இரு ்கருத்து்க்கள் உள்்ளன :

 .என்து, தான ்யன்ைவதற்்கா்கப் பிறரு்ககுத் தீஙகி்ழத்தல் َضَرر .1
 .என்து தான ்யன்ையாவிட்ைாலும் பிறரு்ககுத் தீஙகி்ழத்தல் ِضرار
உதாரைமா்க: தன்ககுப் ்ாதிப்பில்லாத ஒன்ற பிறரு்ககுத் தடுப்்தன 
மூலம் அவனு்ககுத் தீஙகி்ழத்தல் ஆகும். இ்க்கருத்்த இமாம்்க்ளான 
இப்னு அப்தில் ் ர, இப்னுஸ ஸலாஹ் ் ்ான்றார வலுப்்டுத்தியுள்்ளனர.

 ِضرار .என்து தன்ககுத் தீஙகி்ழ்க்காதவனு்ககுத் தீஙகி்ழத்தல் َضَرر .2
என்து தன்ககு இ்ழத்த தீஙகிற்கு அத்துமீறிப் ்ழிவாஙகுதலாகும்.

எவவாறாயினும் தகுநத ்காரைமினறி ஒருவனு்ககுத் 
தீஙகி்ழப்்்த்ய நேபியவர்கள் தடுத்துள்்ளார்கள். ஆனால் 
அல்லாஹ்வின வரம்்் மீறியதற்்கா்க்வா, பிறரு்ககு 
அநீதியி்ழத்ததற்்கா்க்வா தண்ை்ன மு்றயில் தீஙகி்ழப்்து 
இநநேபிபமாழியில் ஒரு்்ாதும் நோைப்்ைவில்்ல. மாறா்க தகுநத 
்காரைமினறி தீஙகி்ழப்்்த தடு்க்கப்்ட்டுள்்ளது.

அல்லாஹ் அடியார்களு்ககுத் தீஙகி்ழ்ககும் எத்னயும் ஒரு்்ாதும் 
அவர்களு்ககு்க ்கை்மயா்க்கவில்்ல என்தும் இநநேபிபமாழியில் 
உள்்ளைஙகு கினறது. அவன ஏவுவபதல்லாம் அவர்களு்ைய ஈருல்க 
நேலன்க்்ள மாத்திரம் தான. அ்த்்ானறு தடுப்்பதல்லாம் ஈருல்கத் 
தீஙகு்க்்ளத் தான. எனினும் அடியார்களு்ைய உைலு்ககுத் 
தீங்்கற்்டுத்தும் விையத்்த்க கூை அவன ்கை்மயா்க்கவில்்ல. 
இதனால் தான ்நோயாளி்ககு தண்ணீரால் சுத்தம் பெயயும் ெட்ைத்்தயும், 
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்நோயாளி, பிரயாணி ஆகி்யாரு்ககு ்நோன்்யும் த்ளரத்தி உள்்ளான.

நேபி (ஸல்) அவர்களிைம் மார்க்கத்தில் எநத வழிமு்ற அல்லாஹ்விற்கு 
மி்க விருப்்மானது? என்க ்்கட்்கப்்ட்ைது. ெகிப்புத் தன்மயுள்்ள ்நேரிய 
வழியாகும் என்க கூறினார்கள். மற்றுபமாரு நேபிபமாழியில் “நோன ்நேரிய 
ெகிப்புத்தன்ம ப்காண்ை மார்க்கத்்த்க ப்காடுத்து 
அனுப்்ப்்ட்டுள்்்ளன” என இைம்ப்ற்றுள்்ளது.(1)

ஒரு முதியவர தம் இரண்டு புதல்வர(்கள் தம்்மத் ்தாள்்களில் தாஙகி்க 
ப்காண்டிரு்க்க, அவர)்களி்ை்ய பதாஙகிய்டி ்கால்்கள் பூமியில் இழு்ை 
வநது ப்காண்டிருநத்த்க ்கண்ை நேபி(ஸல்) அவர்கள், 'இவரு்ககு எனன 
்நேரநதது?” எனறு ்்கட்ைார்கள். '(்குஃ்ா வ்ர) நேைநது பெல்வதா்க இவர 
்நேரச்்ெ பெயதிரு்ககிறார!” எனறு ம்க்கள் கூறினார்கள், நேபி(ஸல்) அவர்கள் 
'இவர தம்்ம இவவிதம் ் வத்னப்்டுத்தி்க ப்காள்வது அல்லாஹ்வு்ககுத் 
்த்வயற்றது!” எனறு கூறிவிட்டு, அவ்ர வா்கனத்தில் ஏறிச் 
பெல்லுமாறும் உத்தரவிட்ைார்கள்.(2)

1. அறிவிப்்வர : அஇஷா (ரலி), இப்னு அப்்ாஸ (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (2107). இ்த பெயதி ஜாபிர (ரலி), 
அபூ உமாமா (ரலி) ்்ான்றார வாயிலா்கவும் அறிவி்க்கப் ்ட்டுள்்ளது. அதன அறிவிப்்ா்ளர பதாைர்கள் 
்லவீனமான்வ. ்லதரப்்ட்ை அறிவிப்பு்க்க்ளால் ஹஸன எனும் தரத்தில் ்வ்க்க முடியும்.

2.அறிவிப்்வர : அனஸ (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (1865), முஸலிம் (1642).
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ஹதீஸ் 33

இஸ்ைாத்தில் நீதித்துலை

َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللُه َعْنُهَما َأنَّ َرُسوَل اللِه 9 َقاَل: 

َعَلى  اْلَبيَِّنَة  َلِكنَّ  َوِدَماءَُهْم  َقْوٍم  َأْمَواَل  رَِجاٌل  اَلدََّعى  ِبَدْعَواُهْم،  النَّاُس  ُيْعَطى  "َلْو 

اْلُمدَِّعي َواْلَيِميَن َعَلى َمْن َأْنَكَر."

ِحيَحْيِن " َحِديٌث َحَسٌن، َرَواُه اْلَبْيَهِقيُّ َوَغْيُرُه َهَكَذا. َوَبْعُضُه ِفي "الصَّ

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ்மககள், ்தம்முலடேயலவ எ் உரில்ம 
தகாணடோடுவல்ததயல்ைாம் வழஙகுவ்தாக இருந்்தால் அவர்கள் 
அடுத்்தவர்களின் த்சல்வத்ல்தயும் உயிலையும் (இைத்்தத்ல்தயும்) 
்காருவார்கள். உரில்ம தகாணடோடியவர் அ்தறகா் ்சான்லை நிரூபிகக 
்வணடும். அ்தல் ்மறுப்ேவர் மீது ்சத்தியம் த்சயவது கடேல்மயாகும். 

அறிவிப்்வர : இப்னு அப்்ாஸ (ரலி), ஆதாரம் : ் ்ஹகீ (21243), இதன  
சில ்குதி புஹாரி (4552), முஸலிமில் (1711) இைம்ப்ற்றுள்்ளது.

விரிவுலை :

இநநேபிபமாழியின மூல வாரத்்த : இப்னு ஜு்ரஜ் - இப்னு அபீ மு்ல்க்கா 
- இப்னு அப்்ாஸ (ரலி) எனும் அறிவிப்்ா்ளர பதாைருைன புஹாரி, 
முஸலிமில் பினவரும் வாரத்்தயில் இைம்ப்ற்றுள்்ளது : “ம்க்கள் 
தம்மு்ைய்வ என உரி்ம ப்காண்ைாடுவ்தபயல்லாம் வழஙகுவதா்க 
இருநதால் அவர்கள் அடுத்தவர்களின பெல்வத்்தயும் உயி்ரயும் 
்்காருவார்கள். எனினும் பிரதிவாதி (மறுப்்தாயின) ெத்தியம் பெயவது 
அவசியமாகும்” (புஹாரி (4552), முஸலிம் (1711).)

இமாம் நேவவீ இஙகு ப்காண்டுவநதுள்்ள வாரத்்தப் பிர்யா்கம் ஏற்்கன்வ 
இமாம் இப்னுஸ ஸலாஹ் அவர்கள் தனது “அல்அஹாதீஸுல் குல்லியயாத்” 
எனும் நூலில் கூறிவிட்டு “இமாம் ்்ஹகி இத்ன ஹஸன தரத்திலுள்்ள 
அறிவிப்்ா்ளர பதாைருைன அறிவித்துள்்ளார” என்க கூறியுள்்ளார்கள்.
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நேபி (ஸல்) அவர்கள் “உரி்ம ்்காரு்வரு்ககு ொட்சியும், மறு்ககும் 
பிரதிவாதி்ககு ெத்தியமும் அவசியமாகும்” என்க கூறியதா்க இமாம்்க்ளான 
அஹ்மத், அபூ உ்்த் ஆகி்யார ஆதாரமா்க்க ்காட்டியுள்்ளனர. 
இவவாரத்்த ஸஹீஹான, ஆதாரமா்க்க ப்காள்்ள முடியுமானது 
என்்த்ய இது உைரத்துகினறது.

இ்்த கருத்தில் ேை நபித்மாழிகள் உள்ை் :

அஷஅஸ இப்னு ்்கஸ (ரலி) கூறினார்கள் : என்ககும் இனபனாரு 
மனிதரு்ககுமி்ை்ய ஒரு கிைற்றின விையத்தில் த்கராறு இருநது வநதது. 
என்வ, நோங்கள் அல்லாஹ்வின தூதரிைம் (எங்கள்) வழ்க்்கத் தா்க்கல் 
பெய்தாம். அப்்்ாது இ்றத்தூதர (ஸல்) அவர்கள், 'நீ இரண்டு 
ொட்சி்க்்ள்க ப்காண்டு வர ்வண்டும்; அல்லது (பிரதிவாதியான) அவர 
(குற்றத்்த மறுத்து) ெத்தியம் பெயய ்வண்டும்” எனறு கூறினார்கள். 
அதற்கு நோன, 'அப்்டிபயனறால் அவர (ப்ாய) ெத்தியம் பெயவா்ர, 
(ப்ாய ெத்தியம் பெயகி்றா்ம எனறு) ்கவ்லப்்ை மாட்ைா்ர” எனறு 
கூறி்னன. அதற்கு நேபி (ஸல்) அவர்கள் 'ஒரு பெல்வத்்த அ்ைநது 
ப்காள்வதற்்கா்கப் ப்ாயெத்தியம் பெயகிறவர (மறு்மயில்) தன மீது 
அல்லாஹ் ்்கா்ம் ப்காண்டிரு்ககும் நி்லயில் அவ்னச் ெநதிப்்ார” 
எனறு கூறினார்கள். பிறகு, இநத நேபிவா்க்்க உறுதிப்்டுத்தி அல்லாஹ் 
(தன ்வதத்தில்) வெனம் ஒன்ற அருளினான” எனறு கூறிவிட்டு, 
“நிச்ெயமா்க எவர்கள் அல்லாஹ்வின உைன்டி்க்்க்யயும், அவர்க்ளது 
ெத்தியங்க்்ளயும் அற்் வி்ல்ககு விற்கினறார்க்்ளா, அவர்களு்ககு 
மறு்மயில் யாபதாரு ்ஙகுமில்்ல, மறு்ம நோளில் அல்லாஹ் 
அவர்களுைன ்்ெ்வா, அவர்க்்ளப் ்ார்க்க்வா மாட்ைான, 
அவர்க்்ளப் ்ரிசுத்தப் ்டுத்தவும் மாட்ைான. இனனும் அவர்களு்ககு 
்நோவி்ன தரும் ்வத்னயும் உண்டு” (ஆல இம்ரான : 77) எனற 
வெனத்்த ஓதி்க ்காட்டினார்கள்.(1)

இமாம் இப்னுல் முனதிர கூறுகினறார : வாதிடு்வாரு்ககு ொட்சியமும், 
(பிரதிவாதியா்க) மறுப்்வருற்கு ெத்தியமும் அவசியம் எனற விையத்தில் 
அ்னத்து அறிஞர்களும் ஒருமித்துள்்ளனர. வாதிடு்வர தனது 
உரி்ம்யப் ப்ற ொட்சியம் அவசியமாகும். அத்ன ்வத்்த 
தீரப்்ளி்க்கப்்டும். அ்த்்ானறு குற்றம் சுமத்தப்்ட்ை பிரதிவாதி 

1.நூல் : புஹாரி (2515), முஸலிம் (138).
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ெத்தியம் பெயவதன மூல்ம நிர்ராதி ஆ்கலாம் என்்த ்மற்்கண்ை 
வெனங்களினதும் அரத்தமாகும் எனவும் இமாம் இப்னுல் முனதிர (ரஹ்) 
கூறியுள்்ளார்கள்.

“உரில்ம தகாணடோடியவர் அ்தறகா் ்சான்லை நிரூபிகக ்வணடும். 
அ்தல் ்மறுப்ேவர் மீது ்சத்தியம் த்சயவது கடேல்மயாகும்”

உரி்ம ்்காரு்வரு்ககு ஆதாரமும், மறுப்்வரு்ககு ெத்தியமும் எனும் 
ெட்ைம் தான வாதாடிய உரி்ம்ய மறு்ககும் ஒருவர இருநதால் தான 
அவசியமாகும். அவவாறில்லாமல் தனது உரி்ம்ய மறு்ககும் பிரதிவாதி 
யாரும் இல்லாவிடில் தகுநத ஆதாரத்துைன தனது உரி்ம்ய வாதிட்ைால் 
அவரு்க்்க அது வழங்கப்்ட்டு விடும். அஙகு ெத்தியத்திற்கு 
அவசியமிரு்க்காது. அதனால்தான இநநேபிபமாழியில் ஆரம்்த்தில் 
“ம்க்கள், தம்மு்ைய்வ என உரி்ம ப்காண்ைாடுவ்தபயல்லாம் 
வழஙகுவதா்க இருநதால் அவர்கள் அடுத்தவர்களின பெல்வத்்தயும் 
உயி்ரயும் (இரத்தத்்தயும்) ்்காருவார்கள்.” என்க கூறியுள்்ளார்கள். 
இதற்கு சில உதாரைங்கள் ொனறு ்்கரகினறன :

1. ்கண்பைடு்க்கப்்ட்ை ப்ாருள் : உரி்மயா்ளர உரிய 
அ்ையா்ளத்்த்க கூறினால் ொட்சியமினறி்ய அவரிைம் அது 
ஒப்்்ை்க்கப்்ட்டு விடும் என்தில் மாற்று்க ்கருத்தில்்ல. எனினும் 
அவவாறு ப்காடுப்்து ்கை்மயா? இல்்லயா? என்தில் இரு 
்கருத்து்க்கள் உள்்ளன. ப்ரும்்ாலும் உண்்மதான கூறுகினறான 
எனறிருநதால் ப்காடு்க்கலாம். ஆனால் ்கை்மயில்்ல என இமாம்்க்ளான 
அபூ ஹனீ்ா மற்றும் ஷாபிஈ ஆகி்யாரும், உரிய அ்ையா்ளத்்த்க 
கூறினால் ப்காடுப்்து ்கை்ம என இமாம்்க்ளான மாலி்க, அஹ்மத் 
ஆகி்யாரும் கூறியுள்்ளனர.

2. அறப்்்ாரில் கி்ை்ககும் ப்ாருட்்கள் : ஒருவர அதில் ஒரு ்குதி 
தனனு்ையது எனறும், ்காபிர்கள் அத்ன அ்்கரித்து விட்ைார்கள் 
எனறும் வாதாடினால் உரிய ஆதாரத்்த நிரூபி்ககும் ்ட்ெத்தில் 
(மறுதரப்புச் ெத்தியமினறி) அவரிை்ம அத்ன ஒப்்்ை்க்கப்்டும். இது 
்ற்றி இமாம் அஹ்மதிைம் : அதற்கு ஆதாரம் அவசியமா? என 
வினவப்்ட்ை ்்ாது : “ஆம், அது தனனு்ையதுதான என்தற்்கான 
ஆதாரம் அவசியமாகும். அ்தத் த்லவர அறிநது ப்காண்ைால் 
உரியவரிை்ம அ்த ஒப்்்ைத்து விை ்வண்டும்” என்க கூறினார்கள்.
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ரபீுஃ பின அமீலா (ரஹ்) கூறுகினறார : “ஐனுத் தம்ரு” எனும் இைத்தில் 
எனது ெ்்காதரரின குதி்ரபயானறு தப்பிச் பெனறது. அத்ன ஸுஃத் (ரலி) 
அவர்களு்ைய குதி்ரத் பதாழுவத்தில் நிற்்க்க ்கண்டு இது எனது குதி்ர 
எனறார. அப்்்ாது ஸுஃத் (ரலி) உனனிைம் ஆதாரம் உண்ைா? என்க 
்்கட்்க, (எனது ெ்்காதரர :) “இல்்ல, எனினும் நோன அ்த அ்ழ்ககும் 
்்ாது அது ்க்ன்ககும்” எனறார. அவவா்ற அவர அ்ழத்ததும் அதுவும் 
்க்னத்தது. ஸுஃத் (ரலி) அவர்கள் அ்ககுதி்ர்ய அவரிை்ம ஒப்்்ைத்து 
விட்ைார்கள்.

இச்ெம்்வத்தில் அ்ககுதி்ர ஒன்றா எதிரி்களிைமிருநது முஸலிம்்கள் 
்்கப்்ற்றி (்கவரனர ஸுஃத் (ரலி) அவர்களிைம்) ஒப்்்ைத்திரு்க்கலாம். 
அல்லது வழிதவறிய குதி்ரயா்க அறியப்்ட்டு அது்்ானற குதி்ர்கள் 
அ்ை்க்கப் ்டும் இைத்தில் அ்ைத்து ்வ்க்கப்்ட்டிரு்க்கலாம். 
அதனடிப்்்ையில் இது ்கண்பைடு்க்கப்்ட்ை ப்ாரு்ளா்கப் 
்ார்க்கப்்டும்.

3. அ்்கரி்க்கப்்ட்ை ப்ாருள் : ஆட்சியா்ளர்கள் அநீதமி்ழத்து 
அ்்கரித்த ப்ாரு்்ள ப்ாதுநிதியிலிருநது மீட்டு்க ்்கட்ைால் ஆதாரம் 
நிரூபி்க்கப்்டும் ்ட்ெத்தில் (ெத்தியமினறி) வழங்கப்்டும். உமர பின 
அப்துல் அஸீஸ (ரஹ்) அநீதியா்க அ்்கரி்க்கப்்ட்ை ப்ாருட்்க்்ள 
உரி்மயா்ளர்களு்ககு உறுதியான ொட்சியினறி்ய திருப்பி்க ப்காடுத்து 
விடுவார்கள். இலகுவான ொட்சியுை்ன ்்ாதுமா்ககி்க ப்காள்வார்கள். 
அநீதியி்ழ்க்கப்்ட்ைவரின மு்கத்்தப் ்ாரத்து அறிநது ப்காண்ைால் 
ப்காடுத்து விடுவார்கள். ொட்சி்ய உறுதிப்்டுத்துமாறு சிரமப்்டுத்த 
மாட்ைார்கள். ஏபனனில் தன்ககு முனனால் வநத ஆட்சியா்ளர ்களின 
்கடு்மயான அநீதி்ய அறிநது ்வத்திருநதார்கள். அ்்கரி்க்கப்்ட்ை 
உ்ை்ம்க்்ள மீ்ள்க ப்காடுப்்தி்ல்ய இரா்க நோட்டின பெல்வங்க்்ள்க 
்க்ரத்து, த்லநே்கர ஷாமில் இருநதும் எடுத்து வரப்்ட்ைது.

ப்காள்்்ளயர, திருைர்களிைம் இரு்ககும் அ்்கரி்க்கப்்ட்ை 
பொத்து்க்க்்ள ்கண்பைடு்க்கப்்ட்ை ப்ாரு்்ளப் ்்ான்ற உரியவர்கள் 
அ்ையா்ளத்்த்க கூறினா்ல ்்ாதுமானபதன எமது மத்ஹ்்ச் ொரநத 
அறிஞர்கள் கூறியுள்்ளனர. இத்ன இமாம் அஹ்மதின ்கருத்திலிருநது 
பவளிப்்்ையா்க வி்ளஙகுவதா்க ்காழீ அபூ யுஃலா தனது ்கருத்து 
்வற்று்ம ்ற்றிய நூலில் கூறியுள்்ளார.
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ஹதீஸ் 34

தீல்மலயத் ்தடுத்்தல்

َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدرِيِّ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللِه 9 َيُقوُل: 

"َمْن َرَأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُيَغيِّْرُه ِبَيِدِه، َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبِلَساِنِه، َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه، 

يَماِن." َرَواُه ُمْسِلٌم
ِ
َوَذِلَك َأْضَعُف اْل

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : உஙகளில் எவர் ஒரு தீஙலகக 
காணகிைா்ைா அவர் அல்தத் ்த்து கைஙகைால் ்தடுககடடும். அவைால் அது 
முடியவில்லைதயன்ைால் அல்த அவர் ்த்து நாவால் ்தடுககடடும். அல்தயும் 
அவைால் த்சயய முடியவில்லைதயன்ைால் அல்த அவர் ்த்து ்ம்்தால் 
தவறுககடடும். இது்தான் நம்பிகலகயின் (ஈ்மானின்) மிகவும் ேைவீ்்மா் 
நிலையாகும். 

அறிவிப்்வர : அபூஸஈத் அல் குத்ரீ (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (49).

விரிவுலை :

இநத நேபிபமாழி அபூ ஸஈத் அல்குத்ரி (ரலி) அவர்களிைமிருநது தாரி்க 
பின ஷிஹாப், ரஜாுஃ பின ரபீஆ ஆகிய இருவர வாயிலா்க இமாம் முஸலிம் 
்திவு பெயதுள்்ளார்கள். அதில் தாரி்க என்வரு்ைய அறிவிப்பில் 
பினவருமாறு இைம்ப்ற்றுள்்ளது : ப்ருநோள் தினத்தில் பதாழு்்க்ககு 
முனனர குத்்ா்வ முதலில் ஆரம்பித்தவர மரவான பின ஹ்கம் ஆவார. 
ஒரு மனிதர எழுநது குத்்ாவிற்கு முன பதாழு்்க நேைத்தப்்ை ்வண்டும் 
என்க கூறினார. அதற்கு மரவான : அப்்டியானால் இஙகு உ்்தெம் 
விைப்்ை ்வண்டி்யற்்டும் என்க கூறினார. (மரவானின அச்பெய்லத் 
தடுத்த அம்மனித்ரப் ் ாரத்து) அபூ ஸஈத் (ரலி) : “இநத நே்்ரா தன்ககுரிய 
்கை்ம்யச் பெயது விட்ைார” எனறு கூறி விட்டு, பினபு இநத 
நேபிபமாழி்ய அறிவித்தார்கள்.
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இ்தன் கருத்தில் ்வறு நபித்மாழிகளும் உள்ை் :

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறி்ார்கள் : என்ககு முந்தய ெமுதாயத்தார 
மத்தியில் அல்லாஹ் அனுப்பிய ஒவ்வார இ்றத் தூதரு்ககும் 
அவரு்ைய ெமுதாயத்தி்ல்ய சிறப்பு உதவியா்ளர்களும் நேண்்ர்களும் 
இல்லாமல் இருநததில்்ல. அவர்கள் அநத இ்றத்தூதரின 
வழிமு்ற்ய்க ்க்ைப் பிடிப்்ார்கள்; அவரது உத்தர்வப் பின்ற்றி 
நேைப்்ார்கள். அநதத் ்தாழர்களு்ககு பிறகு சிலர வருவார்கள். அவர்கள் 
தாம் பெயயாதவற்்றச் பொல்வார்கள். தம்ககு 
்கட்ை்்ளயிைப்்ைாதவற்்றச் பெயவார்கள். ஆ்க்வ, யார இ(த்த்்கய)
வர்களுைன தமது ்கரத்தால் ்்ாராடுவா்ரா அவர இ்றநேம்பி்க்்கயா்ளர 
ஆவார. யார இவர்களுைன தமது உள்்ளத்தால் ்்ாராடுவா்ரா அவரும் 
இ்றநேம்பி்்கயா்ளரதாம். இவற்று்க்கப்்ால் இ்ற நேம்பி்க்்க என்து 
்கடு்க்ளவு கூை கி்ையாது.(1)

தீ்ம்க்்ள ெ்கதி்ககுட்்ட்ைவாறு தடு்க்க ்வண்டும். அவற்்ற 
உள்்ளத்தால் பவறுப்்து அவசியமாகும். அவவாறு பவறு்க்காதவரின 
ஈமான உள்்ளத்திலிருநது நீஙகி விட்ைபதன்்த்ய இநநேபிபமாழி்கள் 
அறிவி்ககினறன.

நேன்ம்ய ஏவித் தீ்ம்யத் தடு்க்காதவன அழிநது விட்ைான என 
ஒரு நே்ர கூறி்க ப்காண்டிருப்்்த இப்னு மஸஊத் (ரலி) அவர்கள் 
பெவிமடுத்தார்கள். அப்்்ாது நேன்ம, தீ்ம்க்்ள உள்்ளத்தால் 
அறியாதவனும் அழிநத விட்ைான என்க கூறினார்கள். நேன்ம, தீ்ம்க்்ள 
அறிவது அ்னவர மீதும் ்கை்மயாகும். அவவாறு அறியாதவர அழிநது 
விட்ைார என்்த்ய சுட்டி்க ்காட்டுகினறார்கள்.

நோவினாலும், ்்கயினாலும் தடுப்்து ெ்கதி்க்்கற்றவா்ற 
்கை்மயாகும். “ஒரு தீ்ம்ய்க ்கண்டு அத்னத் தான உள்்ளத்தால் 
பவறுப்்தா்க அல்லாஹ்விைம் அறிவிப்்்தத் தவிரத்து ்வ்றதும் 
பெயய முடியாத ஒரு ்காலத்்த நீங்கள் பநேருஙகினறீர்கள்” என இப்னு 
மஸஊத் (ரலி) கூறுகினறார்கள்.

ஒரு ்ாவத்்த்க ்கண்டு அத்னத் தனது ்கரத்தினாலும், நோவினாலும் 
தடு்க்க முடியாத ் ட்ெத்தில் உள்்ளத்தால் பவறுத்தால் அவர அத்தீ்மயில் 

1.அறிவிப்்வர : இப்னு மஸஊத் (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (50). 
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்ஙப்கடு்க ்காதவ்ரப் ்்ானறவராவார. அத்னப் ப்ாருநதிய 
நி்லயில் அதற்கு ெமூ்கமளி்க்காவிட்ைால் (ப்ாருநதியதன ்காரைமா்க) 
அதற்கு ெமூ்கமளித்து, தடு்க்க ெ்கதியிருநதும் தடு்க்காதவ்ரப் 
்்ானறாவார. ஏபனனில் ்ாவங்க்்ளப் ப்ாருநதி்க ப்காள்வது மி்க 
்மாெமான ஹராமாகும். அதன வி்்ளவா்க உள்்ளதால் ்ாவத்்த 
பவறு்ககும் நி்லயும் தவறிவிடுகினறது. அது ஒவபவாரு 
முஸலிமு்ையவும் ்கை்மயாகும். எச்ெநதரப்்த்திலும் அது த்ளர 
மாட்ைாது.

என்வ உள்்ளத்தால் பவறுப்்து ஒரு முஸலிமு்ககு அ்னத்து 
நி்ல்களிலும் ்கை்மயானது. ஆனால் ்கரத்தினால், நோவினால் 
தடுப்்தானது ெ்கதி்ககுட் ்ட்ைவாறாகும்.(1)

“இது்தான் ஈ்மானின் அடிநிலை” 

என உள்்ளத்தால் பவறுப்்வ்ரப் ்ாரத்து நேபியவர்கள் கூறியிருப்்து 
நேன்ம்ய ஏவித் தீ்ம்யத் தடுப்்தும் ஈமானின ஒரு ்குதி என்்த 
உைரத்துகினறது. ் மலும் ஈமானின ஒரு விையத்்த பெயய ெ்கதி ப்ற்று 
அ்தச் பெயதவர முடியாமல் விட்ைவ்ர விைச் சிறநதவர என்்தயும் 
அறிவி்ககினறது. பினவரும் நேபிபமாழியும் இதற்கு ொனறா்கவுள்்ளது : 
“ப்ண்்கள் விையத்தில் அவளு்ைய மார்க்க்க கு்ற்ாடு எனனபவனில் 
அவள் சில நோட்்கள் பதாழாமல் இருப்்தாகும்”.(2) அதாவது அவளு்ைய 
மாதவிைாய்க ்காலத்தில் பதாழு்்க்ய விட்டும் தடு்க்கப்்ட்டிருநதாலும் 
அத்னயும் நேபியவர்கள் அவ்ளது மார்க்கத்தில் ஒரு கு்றயா்க்வ 
ஆ்ககியுள்்ளார்கள். என்வ ஒரு ்கை்ம்யச் பெயய ெ்கதி ப்ற்று அ்தச் 
பெயதவர ெலு்்க இருநது, ெ்கதியில்லாததால் விட்ைவ்ர விைச் 

1.இமாம் இப்னு ்தமியயா (ரஹ்) கூறுகினறார : உள்்ளத்தால் பவறுப்்தானது இது ்ாவம் என்்த ஏற்று 
அத்ன பவறுப்்தாகும். இது ஏற்்ட்ைால் அவனது உள்்ளத்தில் ஈமான உருவாகி விடுகினறது. நேன்ம்ய 
நேன்மயா்க ஏற்று, ்ாவத்்த பவறு்ககும் நி்ல்ய உள்்ளம் இழநதால் ஈமான நீஙகி விடுகினறது” 
(இ்கதிழாஉஸ ஸிராதில் முஸதகீம் 1/272).
(இநநூ்ல சுரு்ககியவர கூறுகினறார :) நோன கூறுகின்றன : இது ்ாவங்கள் அதி்கரித்து தடுப்்்ார 
கு்றநதுள்்ள தற்்காலத்தில் ்கவனம் பெலுத்தப்்ை ்வண்டிய மி்க மு்ககியமான ஓர அம்ெமாகும். ஏபனனில் 
்கரத்தால், நோவால் தடுப்்திலிருநது சில்வ்்ள மனிதன விடுவி்க்கப்்ைலாம். ஆனால் உள்்ளத்தால் 
பவறுப்்தில் எநத முஸலிமு்ககும் விடுவதற்்கான ெலு்்கயில்்ல. அத்ன விட்ைவரு்ைய ஈமான 
உள்்ளத்திலிருநது பிரியும் அ்ாயம் உள்்ளது. என்வ ஒரு முஸலிம் தற்பெயலா்கத் தீ்மயில் விழுநதாலும், 
அல்லது அதில் ஈடு்டு்வர்களுைன ்ஙப்கடுத்தாலும் உள்்ளத்தால் அத்ன பவறுப்்து ்கை்மயாகும்.

2.அறிவிப்்வர்கள் : இப்னு உமர (ரலி), அபூ ஹு்ரரா (ரலி), அபூ ஸஈத் அல்குத்ரி (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் 
(7980).
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சிறநதவர என்்த்ய இது அறிவி்ககினறது. அல்லாஹ் மி்க்க 
அறிநதவன.

“உஙகளில் ஒருவர் தீஙலகக கணடோல்” 

எனும் வாரத்்த ்கண்்க்ளால் ்கண்ைால் தடுப்்்த்ய குறி்ககினறது. 
தான ்காைாமல் ்வறு விதத்தில் அறிநது ப்காண்ைால் அப்்்ாது அதில் 
த்லயிை மாட்ைார. ெந்த்கத்திற்கிைமான, ம்றவா்க இருப்்்தத் 
துருவி ஆராய மாட்ைார என்்த இமாம் அஹ்மத் அவர்க்ளது அதி்க 
அறிவிப்பு்க்களில் உள்்ளது.

மற்றுபமாரு அறிவிப்பில் “உறுதியா்க இருநதால் ம்ற்க்கப்்ட்டிருப் 
்்தயும் பவளிப்்டுத்துவார” என இமாமவர்கள் கூறியுள்்ளார்கள். 
தடு்க்கப்்ட்ை இ்ெ்க ்கருவி்களின, ்ாைல்்களின ஓ்ெ ்்கட்ைால் 
அத்னத் தடு்க்க ்வண்டும். ஏபனனில் அவர அத்தீ்ம நேைப்்்த 
உறுதிப்்டுத்தியதுைன இைத்்தயும் அறிநது ப்காண்ைார. என்வ அவர 
அத்தீ்ம்ய்க ்கண்ைவ்ரப் ்்ானறாவார. இத்ன இமாம் அஹ்மத் 
குறித்து்க ்காட்டிவிட்டு “அவவிைத்்த அறியாதிருநதால் குற்ற்மதும் 
இல்்ல” எனறும் கூறியுள்்ளார்கள்.

கூட்ைா்க்க குற்றம் நேை்ககும் இைத்்த அறிநது, அஙகு சுவ்ரறி்க 
குதித்துச் பெல்வ்த இமாம் பஸ்ளரீ ்்ானற அறிஞர்கள் 
தடுத்துள்்ளார்கள். அத்ன த்ை பெயயப்்ட்டுள்்ள உ்ளவு ்ாரத்தலில் 
இ்ைத்துள்்ளனர. இனன நே்ரு்ைய தாடியிலிருநது மதுச் பொட்டு 
வடிகினறது என இப்னு மஸஊத் (ரலி) அவர்களிைம் கூறப்்ட்ை ்்ாது 
்வவு ்ாரப்்்த அல்லாஹ் எம்ககுத் தடுத்துள்்ளான என்க கூறினார்கள்.

்காழீ அபூ யுஃலா (ரஹ்) தனது “அல்அஹ்்காமுஸ ஸுல்தானியா” எனும் 
நூலில் பினவருமாறு கூறுகினறார்கள் : நேம்்்கமான ஒருவரின த்கவலின்டி 
ஓரிைத்தில் வி்ச்ொரம், ப்கா்ல ்்ானற அத்துமீறும் குற்றச் பெயல் 
இர்கசியமா்க நேை்க்கப் ்்ாவதா்க இருநதால் அல்லாஹ்வின த்ை்க்்ள 
மீறும் அச்பெயல் நேை்க்காதிரு்க்க அஙகு உ்ளவு ்ார்க்கச் பெனறு, அத்னத் 
தடு்ககும் ்நோ்க்கத்தில் மாத்திர்ம உ்ளவு ்ார்க்க அனுமதியுண்டு. 
அவவாறில்லாவிடில் உ்ளவு ்ாரப்்்தா, குற்றச் பெயல்்க்்ள 
பவளிச்ெத்திற்கு்க ப்காண்டு வருவ்தா ஆ்காது.

நேன்ம்ய ஏவித் தீ்ம்யத் தடுப்்தில் ்ல ்நோ்க்கங்கள் உள்்ளன. 
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அதற்குரிய கூலி்யப் ப்ற்று்க ப்காள்ளுதல், விடுவதால் கி்ை்ககும் 
தண்ை்ன்ய அஞ்சுதல், அல்லாஹ்வின த்ை்கள் மீறப்்டுவ்தயிட்டு 
்்கா்ப்்ைல், விசுவாசி்களு்ககு நேலவு நோடி, இர்க்கம் ்காட்டி, தவறு 
பெயவதன ்காரைமா்க ஈருலகிலும் அவர்களு்ககு்க ப்காடு்க்கப்்ட்ைவுள்்ள 
தண்ை்ன மற்றும் அல்லாஹ்வின ்்கா்த்தில் வீழ்தல் ்்ானறவற்்ற 
விட்டும் அவர்க்்ளப் ்ாது்காத்தல், மற்றும் அல்லாஹ்்வ 
்கண்ணியப்்டுத்தி, ம்கத்துவப்்டுத்தல், ்நேசித்தல் என ்ல 
்நோ்க்கங்களு்க்கா்க நேன்ம்ய ஏவித் தீ்ம்ய தடு்ககும் ்ணி 
பெயயப்்டுகினறது.

எநநி்லயிலும் குற்றத்்தத் தடு்ககும் ்்ாது பமன்ம்ய்க 
்க்ைபிடிப்்து அவசியமாகும். இமாம் அஹ்மத் கூறுகினறார : நேன்ம்ய 
ஏவும் விையத்தில் ம்க்களு்ககு உ்கநதது பமன்ம்ய தவிர ்கடினப் 
்்ா்க்கல்ல. ்கிரங்கமா்கப் ்ாவம் பெய்வ்னத் தவிர. அவனு்ககு 
எவவித ்கண்ணியமும் இல்்ல. இப்னு மஸஊத் (ரலி) அவர்களின 
மாைவர்கள் தாம் பவறு்ககும் பெய்லச் பெயயும் ஒரு கூட்ைத்்த்க 
்கைநது பெல்லும் ்்ாது “ெற்றுப் ப்ாறுங்கள், அல்லாஹ் உங்களு்ககு 
அருள் புரியட்டும், ெற்றுப் ப்ாறுங்கள், அல்லாஹ் உங்களு்ககு அருள் 
புரியட்டும்” என்க கூறுவார்கள் என இமாம் அஹ்மத் கூறினார்கள்.

்மலும் கூறினார்கள் : பமன்மயா்கவும், ்ணிவுைனும் நேன்ம்ய 
ஏவ ்வண்டும். அப்்்ாது த்காத வாரத்்த பெவிமடு்க்க ்நேரநதால் 
்்கா்ப் ்ைலா்காது. அவவாறு ்்கா்ப்்ட்ைால் மார்க்கத்திற்்கா்கவனறி 
தான மி்்க்க்க ் வண்டும் என்தற்்கா்க ் ்கா்ப்்ட்ைது ் ்ானறாகிவிடும்.
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ஹதீஸ் 35

இஸ்ைாமிய ்ச்கா்தைத்துவம்

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللُه َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه 9:

َبْعٍض،  َبْيِع  َعَلى  َبْعُضُكْم  َيِبْع  َواَل  َتَداَبُروا،  َواَل  َتَباَغُضوا،  َواَل  َتَناَجُشوا،  َواَل  َتَحاَسُدوا،  "اَل 

َواَل  َيْكِذُبُه،  َواَل  َيْخُذُلُه،  َواَل  َيْظِلُمُه،  اَل  اْلُمْسِلِم،  َأُخو  اْلُمْسِلُم  ِإْخَواًنا.  اللِه  ِعَباَد  َوُكوُنوا 

رِّ َأْن َيْحِقَر  َيْحِقُرُه. التَّْقَوى َهاُهَنا - َوُيِشيُر ِإَلى َصْدرِِه َثَلَث َمرَّاٍت. ِبَحْسِب اْمِرٍئ ِمَن الشَّ

َأَخاُه اْلُمْسِلَم. ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَراٌم: َدُمُه َوَماُلُه َوِعْرُضُه" َرَواُه ُمْسِلٌم.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : நீஙகள் ஒருவருகதகாருவர் 
தோைால்ம தகாள்ைாதீர்கள். ஒருவருகதகாருவர் விலைகலை உயர்த்திக 
தகாள்ைாதீர்கள். ஒருவலைதயாருவர் தவறுககாதீர்கள். ஒருவருகதகாருவர் 
துணடித்துக தகாள்ைாதீர்கள். ்த்து ்ச்கா்தைர்களுககு எதிைாக வியாோைம் 
த்சயயவும்  ்வணடோம். அல்ைாஹ்வின் அடியார்க்ை! நீஙகள் 
்ச்கா்தைர்கைாகி விடுஙகள். ஒரு முஸ்லிம் அடுத்்த முஸ்லிமின் 
்ச்கா்தை்ாவான். ஆக்வ அவருககு அநீதி இலழகக ்மாடடோர். உ்தவி 
்மறுகக ்மாடடோர். ஒருவர் ்மறைவரிடேம் தோயயுலைகக ்மாடடோர். ஒருவலை 
ஒருவர் இழிவாகக கரு்த ்மாடடோர். இலையச்்சம் இஙகு்தான் எ்த் ்த்து 
இ்தயத்ல்த மூன்று முலை த்தாடடுக காடடி்ார்கள். ்த்து முஸ்லிம் 
்ச்கா்தைல் இழிவாகப் ோர்ப்ே்்த ஒரு ்மனி்தனுககுப் ோவத்்தால் 
்ோது்மா்்தாகும். ஒவதவாரு முஸ்லிமுககும் அடுத்்த முஸ்லிமின் உயிர், 
உடேல்ம, ்மா்ம் அல்த்தும் ஹைா்மாகும். 

அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (2564).

விரிவுலை :

“நீஙகள் ஒருவருகதகாருவர் தோைால்ம தகாள்ைாதீர்கள்”

ப்ாறா்ம மனித இயல்புைன பி்ை்க்கப்்ட்டுள்்ளது. அதாவது 
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மனிதன எப்்்ாதும் தன்ன யாராவது மி்்கத்துவிடுவ்த 
பவறு்ககினறான.(1)

தோைால்ம விடேயத்தில் ்மககள் மூன்று வலகப்ேடுகின்ை்ர் :

01. பொல், பெயல் ரீதியா்க அத்துமீறுவதன மூலம், தான 
ப்ாறா்மப்்டு்வனின அருட்ப்கா்ை நீங்க முயற்சி பெய்வன. இது 
தான மார்க்கத்தில் த்ை பெயயப்்ட்டு, வஞ்சி்க்கப்்ட்ை 
ப்ாறா்மயாகும்.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : உங்களு்ககு முனனுள்்ள 
ெமுதாயத்தினரின  ்நோய உங்கள் மத்தியிலும் ஊடுருவியுள்்ளது : 
ப்ாறா்ம, கு்ராத்ம அ்வயாகும். கு்ராதம்தான அழி்க்க்க கூடியது. 
அது அழிப்்து முடி்யயல்ல, மார்க்கத்்தயாகும்.(2)

்மலும் நேபியவர்கள் கூறினார்கள் : ப்ாறா்ம்ய உங்களு்ககு 
எச்ெரி்ககி்றன. ஏபனனில் பநேருப்பு விற்்க உண்்து ் ்ானறு ப்ாறா்ம 
நேன்ம்க்்ள உண்டுவிடும். மற்றுபமாரு அறிவிப்பில் விறகு்ககுப் 
்திலா்க ்யிர்கள் என இைம்ப்ற்றுள்்ளது.(3)

02. ப்ாறா்மயின ்டி பெயற்்ை்வா, பொல், பெயலால் 
தீஙகி்ழ்க்க்வா நி்ன்க்காதவர்கள். இவர்களு்ககு ்ாவம் 
ஏற்்ைமாட்ைாபதன ஹஸனுல் ்ஸரீ (ரஹ்) கூறினார்கள்.

1. ப்ாறா்ம மனித உள்்ளத்தில் வி்த்க்கப்்ட்டுள்்ள ஒனறாகும். விசுவாசி அத்ன ம்ற்ககினறான. 
நேயவஞ்ெ்கன பவளிப்்டுத்துகினறான. (அப்துல் அஸீஸ் அத்்தரீபீ)

2. அறிவிப்்வர : ஸு்்ர பின அவவாம் (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (1412), திரமிதி (2510), இச்பெயதி ்ற்றி ்ல 
்கருத்து்க்கள் உள்்ளன. இமாம் திரமிதி அத்னச் சுட்டி்க ்காட்டியுள்்ளார்கள். எனினும் இ்த பெயதி 
அப்துல்லாஹ் பின ஸு்்ர (ரலி) வாயிலா்க தரமான அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெயுைன இைம்ப்ற்றுள்்ளதா்க 
இமாம் அல்முனதிரீ (ரஹ்) தனது “தரகீப்” எனும் நூலில் கூறியுள்்ளார்கள். “பிைஙகி்க ப்காள்வது தான அழி்க்க்க 
கூடியது” எனும் வாரத்்த ்வபறாரு நேபிபமாழியில் இைம்ப்றும் ஆதாரப்பூரவமான பெயதியாகும். அது 
்ற்றி இநநேபிபமாழியின விரிவு்ரயில் கூறப்்டும்.

3.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : அபூ தாவூத் (4903), இமாம் இராகீ தனது “துஃரீஜுல் இஹ்யா” 
நூலில் (1/149) : அபூ ஹு்ரரா (ரலி) வாயிலா்க அபூ தாவூத் இத்ன அறிவித்துள்்ளார்கள். இமாம் புஹாரி 
இத்ன ்லவீனமானது என்க கூறியுள்்ளார்கள். இ்த பெயதி இப்னு மாஜாவில் அனஸ (ரலி) வாயிலா்க 
்லவீனமான அறிவிப்்ா்ளர பதாைருைனும், தாரீுஃகு ்்கதாதில் “ஹஸன” தரத்திலுள்்ள அறிவிப்்ா்ளர 
பதாைருைனும் இைம் ப்ற்றுள்்ளது.
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இது இரு வலகப்ேடுகின்ைது :

1. தனது உள்்ளத்தால் ப்ாறா்ம்ய அ்கற்ற முடியாத நி்ல. இதன 
மூலமா்க அவரு்ககுப் ்ாவம் ஏற்்ைமாட்ைாது.

2. சுய விருப்்த்துைன உள்்ளத்தில் எண்ணி, மீட்டிப் ்ாரத்து, தனது 
ெ்்காதரனு்ககு்க கி்ைத்திரு்ககும் அநத அருட்ப்கா்ை நீங்க 
்வண்டுபமன முழு மனதுைன எதிர்ாரத்திருத்தல். இது அப்்ாவத்்தச் 
பெயய உறுதி ப்காள்வதற்கு ஒப்்ானதாகும். இதற்்கா்கத் தண்ை்ன 
வழங்கப்்டுவதில் ்கருத்து ்வறு்ாடுள்்ளது. எனினும் இது்்ானற 
நி்லயில் இருப்்வன வாரத்்த மூலமாவது தான 
ப்ாறா்மப்்டு்வனு்ககு தீஙகு ஏற்்டுத்தாமல் இருப்்து ்கடினமாகும். 
அப்்்ாது அவன ்ாவியாகினறான.

03. பிறரு்ைய அருட்ப்கா்ை்கள் நீங்க ப்ாறா்மப்்ைாமல் 
அது்்ானறு தன்ககும் கி்ை்க்க ்வண்டுபமன ஆ்ெப்்ைல். இது உல்க 
விையங்க்ளா்க இருநதால் அதில் நேல்வதுமில்்ல. மார்க்க விையமா்க 
இருநதால் வர்வற் ்கத்த்க்கது. நேபி (ஸல்) அவர்கள் அறப்்்ாரில் உயிரத் 
தியா்கம் பெயவ்த ஆ்ெ ்வத்துள்்ளார்கள்.

'ஒருவரு்ககு அல்லாஹ் வழஙகிய பெல்வத்்த அவர நேல்ல வழியில் 
பெலவு பெயதல்; இனபனாருவரு்ககு அல்லாஹ் அறிவு ஞானத்்த 
வழஙகி, அதற்்்கற்் அவர தீரப்பு வழஙகு்வரா்கவும் ்கற்று்க 
ப்காடுப்்வரா்கவும் இருப்்து ஆகிய இரண்டு விையங்க்்ளத் தவிர 
்வறு எதிலும் ்்ரா்ெ ப்காள்்ள்க கூைாது”(1)

இதற்கு நேபியவர்கள் உருவ்கத்தி்ல ப்ாறா்ம எனப் ப்யரிட்ைாலும் 
யதாரத்தத்தில் இது ஒரு ஆ்ரா்ககியமான ்்ாட்டியா்க்வ உள்்ளது.

04. உள்்ளத்தில் ப்ாறா்ம ஏற்்ட்ைால் அ்த நீ்க்க முயற்சிப்்துைன, தான 
ப்ாறா்மப்்ட்ை மனிதனு்ககு உ்்காரம் பெயது, அவரு்க்கா்கப் பிராரத்திப்்து, 
அவரது கீரத்தி்க்்ள ம்க்கள் மத்தியில் ்ரவச் பெயது தனது ப்ாறா்ம்ய நீ்க்க 
முழு முயற்சி பெயதல். எநத்ளவு்கப்கனில் நி்ல்ம த்லகீழா்க மாறி தன்ன 
விைச் சிறநதவரா்க அநத நே்ர ஆகிவிடுகினறார. இது ஈமானின அதிஉயர 
அநதஸதில் உள்்ளதாகும். இத்த்்கயவர தான விரும்புவ்தத் தனது 
ெ்்காதரனு்ககும் விரும்்்ககூடிய ்ரிபூரை முுஃமினாவார.

1அறிவிப்்வர : இப்னு மஸஊத் (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (73), முஸலிம் (816) .
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“ஒருவருகதகாருவர் விலைகலை உயர்த்திக தகாள்ைாதீர்கள்.”

வி்லயுயரத்துவதன மூலம் விற்்்னயா்ளரு்ககு ்யனளி்க்க்வா, 
வாடி்க்்கயா்ளரு்ககு தீஙகி்ழ்க்க்வா ஒரு ப்ாரு்்ள வாங்க விரும்்ாத 
மூனறாம் தரப்ப்ாருவர அதன வி்ல்ய உயரத்துவ்த இநநேபிபமாழியில் 
கூறப்்ட்டுள்்ள “َنْجش” என அறிஞர்கள் வி்ள்க்கமளித்துள்்ளனர.

்மற்்கண்ை்த விை ்ரநத ஓர அரத்தத்்தயும் இஙகு த்ை 
பெயயப்்ட்ை “َنْجش” என்தற்கு வழங்கலாம். ஏபனனில் பமாழி ரீதியா்க 
 .என்து தநதி்ரா்ாயமா்க ஒன்றத் தூண்டுவதாகும் ”َنْجش“
்வட்்ை்க்காரனு்ககு அரபு பமாழியில் الصاِئد என்து ் ்ால الناِجش எனறும் 
கூறப்்டுகினறது. ஏபனனில் அவன ்ல தநதிரங்க்்ள்க ்்கயாண்்ை 
்வட்்ையாடுகினறான. அதன்டி “நீங்கள் ஒருவரு்கப்காருவர தநதிரம், 
்மாெடியில் ஈடு்ை ்வண்ைாம்” எனும் ்கருத்்த ப்ாருத்தமானது.

இ்க்கருத்தின ்டி “َنْجش” என்தில் அ்னத்துவித ்மாெடி 
வியா்ாரங்களும் உள்்ளைஙகுகினறன.

“ஒருவலைதயாருவர் தவறுககாதீர்கள்”

அல்லாஹ்வு்க்கா்க அனறி ம்னாஇச்்ெப் பிர்காரம் முஸலிம்்கள் 
தம்ககு மத்தியில் பவறுத்து்க ப்காள்்ள ்வண்ைாபமனத் தடுத்துள்்ளார்கள். 
ஏபனனில் முஸலிம்்க்்ள அல்லாஹ் ெ்்காதரர்க்ளா்க்வ ஆ்ககியுள்்ளான. 
ெ்்காதரர்கள் தம்ககு மத்தியில் பவறு்க்காமல் ்நேெமா்க்வ இருப்்ார்கள். 
அடியார்களு்ைய உள்்ளங்களில் இ்ைப்்் ஏற்்டுத்திய்த அல்லாஹ் 
ஓர அருட்ப்கா்ையா்க்க கூறுகினறான : “நீங்கள் ்்்கவர்க்ளா்க இருநத 
்்ாது உங்க்ளது உள்்ளங்களு்க கி்ையில் இ்ைப்்் ஏற்்டுத்தி, 
அவனது அருளினால் நீங்கள் ெ்்காதரர்க்ளா்க மாறிய்தயும் நி்னவு 
கூருங்கள்” (ஆல இம்ரான : 103).

இதனால் தான கு்ராதத்்தயும் பவறுப்்்யும் ஏற்்டுத்தும் ்்கால் 
பொல்வ்தத் தடுத்து, ம்க்களு்ககு மத்தியில் இை்க்கப்்ாட்்ை 
ஏற்்டுத்துவ்த அல்லாஹ் வலியுறுத்துகினறான.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : பதாழு்்க, ்நோனபு, ஸ்காத் 
ஆகியவற்்ற விை சிறநத ஒன்ற உங்களு்ககு நோன அறிவி்க்கட்டுமா? 
என நேபியவர்கள் வினவ, நேபித்்தாழர்களும் “ஆம்” என்க கூறினார்கள். 
அப்்்ாது நேபியவர்கள் : பிைஙகி்க ப்காள்்வா்ர 
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இை்க்கப்்டுத்துவதாகும். ஏபனனில் பிைஙகி்க ப்காள்்வா்ர ்மலும் 
குழப்புவது தான (நேன்ம்க்்ள) அழி்க்க்க கூடியதாகும் எனறார்கள்.(1)

அல்லாஹ்வு்க்கா்கப் ்்்கப்்து இநநேபிபமாழியில் கூறப்்ட்டுள்்ள 
த்ையில் உள்்ளைங்கமாட்ைாது. மாறா்க அது ஈமானின அறுநது ்்ா்காத 
்லமான ்கயிறாகும்.

மார்க்க விையங்களில் அதி்க ்கருத்து ்வறு்ாடு்களும், பிரிவி்ன்களும் 
்தானறியதன வி்்ளவா்க ம்க்களு்ககு மத்தியில் ்்்க்மயும், தூற்றி்க 
ப்காள்வதும் அதி்கரித்து விட்ைது. ஒவபவாருவரும் தாம் அல்லாஹ்வு்க்கா்க 
்்்கத்து்க ப்காள்வதா்க்வ ்காட்டி்க ப்காள்வார்கள். உண்்மயில் 
சில்வ்்ள ்்்கப்்தற்்கான தகுநத ்காரைமிரு்ககும். சில்வ்்ள தகுநத 
்காரைமினறி எதற்்கா்கப் ்்்க்ககி்றாம் எனற ்காரைத்்த ்கண்ைறிவதில் 
அலட்சியமா்கவும், ம்னா இச்்ெப்்டியும் நேை்க்க்க கூடியவரா்க 
இரு்க்கலாம். என்வ ஒரு முுஃமின இவவிையத்தில் தன்ககுத் தா்ன 
உ்்தசித்து, மி்கவும் ்்ணுதல் எடுத்து்க ப்காள்வது அவசியமாகும். 
தடு்க்கப்்ட்ை ்்்கயில் வீழ்நதிைாமலிரு்க்க பதளிவில்லாத சி்க்கலான 
விையத்தில் த்லயிைாமல் இருப்்து சிறநததாகும்.

“ஒருவருகதகாருவர் துணடித்துக தகாள்ைாதீர்கள்.”

இமாம் அபூ உ்்த் கூறுகினறார : تدابر என்து துண்டித்து பவறுத்து 
நேைப்்தாகும். ஒரு மனிதன தனது ்தாழனு்ககு மு்கம் ்காட்ைாமல் 
புறமுதுகிட்டுச் பெல்வதிலிருநது எடு்க்கப்்ட்ை ்கருத்்த இதுவாகும். இது 
துண்டித்து நேைப்்்த்க குறி்ககினறது.

நேபி (ஸல்) கூறினார்கள் : “ஒரு முஸலிம் தனது ெ்்காதர்ன மூனறு 
நோட்்களு்ககு ் மல் பவறுப்்து ஹலாலா்கமாட்ைாது. இருவரும் ெநதி்ககும் 
்்ாது இருவரு்ம புற்க்கணித்துச் பெல்கினறனர. முதலில் ஸலாத்்த 
ஆரம்பிப்்வ்ர இருவரில் சிறநதவராவார”.(2)

்மலும் கூறினார்கள் : தனது ெ்்காதர்ன ஒரு வருைம் பவறுப்்வன 
அவனது இரத்தத்்த ஓட்டியதற்குச் ெமனாகும்.(3)

1.அறிவிப்்வர : அபுத் தரதாுஃ (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (27508), அபூ தாவூத் (4919), திரமிதி (509), இது ஸஹீஹ் 
என திரமிதீ கூறியுள்்ளார்கள்.

2.அறிவிப்்வர : அபூ அயயூப் (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (6077), முஸலிம் (2560).

3.அறிவிப்்வர : அபூ கிராஷ அஸஸுலமீ (ரலி), ஆதாரம் : அபூ தாவூத் (4915), இமாம் இராகீ தனது “துஃரீஜுல் 
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உல்க விையங்களு்க்கா்க இவவாறு துண்டிப்்்த கூைாத பெயலாகும். 
ஆனால் மார்க்கத்திற்்கா்க மூனறு நோட்்களு்ககு ்மல் பவறு்க்கலாம். 
இத்ன இமாம் அஹ்மத் குறித்து்க்காட்டி தபூ்க ்்ாரின ்்ாது 
பினவாஙகிய அநத மூவரு்ைய ெம்்வத்்த இதற்கு ஆதாரமா்க்க 
கூறியுள்்ளார்கள்.(1)

ஒழு்க்கமூட்ைவும் பநேறிப்்டுத்தவும் தந்த ம்க்னயும், ்கைவன 
ம்னவி்யயும் ்்்கத்து்க ப்காள்வதில் மூனறு நோட்்க்்ள விை 
அதி்கப்்டுத்தலாம். ஏபனனில் நேபி (ஸல்) அவர்கள் தனது ம்னவிய்ர 
ஒரு மாதம் பவறுத்துள்்ளார்கள் என இமாம் ்கத்தாபி (ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள்.

“்த்து ்ச்கா்தைர்களுககு எதிைாக வியாோைம் த்சயயவும்  ்வணடோம்”

அதாவது ஒரு ப்ாரு்்ள விற்றதன பின அவவியா்ாரத்்த இரத்துச் 
பெயவதற்்கா்க வாடி்க்்கயா்ளரிைம் மூனறாம் நே்ர தனது ப்ாரு்்ள்க 
கு்றத்து விற்்்ன பெயய முற்்டுவ்த இதன அரத்தமாகும்.

“அல்ைாஹ்வின் அடியார்க்ை! நீஙகள் ்ச்கா்தைர்கைாகி விடுஙகள்”

இது ்மற்கூறப்்ட்ை விையங்களு்க்கான ்காரைமா்க நேபியவர்கள் 
கூறியதாகும். ப்ாறா்ம, தநதி்ரா்ாயம், ்்்க்ம, துண்டித்து நேைத்தல், 
பிற ெ்்காதரனு்கப்கதிரா்க வியா்ாரம் பெயதல் ்்ானறவற்்றத் 
தவிரநதால் ெ்்காதரர்க்ளாகி விடுவார்கள் என்்த ்மற்்கண்ை பெயதி 
சுட்டி்க ்காட்டுகினறது.

ப்ாதுவா்க இஸலாமிய ெ்்காதரத்துவம் உருவாகும் வழி்க்்ள்க 
்்கயாளுமாறு இநநேபிபமாழியில் ஏவப்்ட்டுள்்ளது. ஒரு முஸலிம் 
இனபனாரு முஸலிமு்ககுச் பெயய ் வண்டிய ்கை்ம்க்ளான ஸலாத்திற்குப் 
்திலளித்தல், தும்மியவரு்க்கா்கப் பிராரத்தித்தல், ்நோயாளி்ய நேலம் 
விொரித்தல், ஜனாஸா்வ பின பதாைரதல், அ்ழப்பிற்குப் ்திலளித்தல், 
ெநதி்ககும் ்்ாது ஸலாத்்த்க ப்காண்டு ஆரம்பித்தல், ம்றவிலும் நேலவு 
நோடுதல் ்்ானறனவும் ்மற்்கண்ை வழி்களில் உள்்ளைஙகுகினறன.

இஹ்யா” நூலில் (3/1265) : இத்ன ஸஹீஹ் என்க கூறியுள்்ளார்கள்.

1. நூலாசிரியர இதன மூலம் நோடுவது எனனபவனில் பிை்ககு்கள், ஏச்சு்க்கள் ் ்ானற உல்க்க ்காரைங்களு்க்கா்க 
மூனறு நோட்்களு்ககு ்மல் பவறுத்தலா்காது. ்ாவி, அல்லது பித்அத்வாதி்க்்ள அவர்க்ளது ்ாவம், 
பித்அத்திற்்கா்க பவறுப்்வர்கள் மார்க்க நேலனிற்்கா்க மூனறு நோட்்களு்ககு ்மலும் பவறு்க்கலாம், ஏபனனில் 
நேபியவர்கள் தபூ்க ்்ாரிலிருநது பினவாஙகிய அம்மூவருைன 50 நோட்்கள் ்்்கத்திருநதார்கள்.
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நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : “நீங்கள் அன்ளிப்பு்க்க்்ள ் ரிமாறி்க 
ப்காள்ளுங்கள். ஏபனனில் அது உள்்ளத்தில் இரு்ககும் கு்ராதத்்தப் 
்்ா்ககிவிடும்”.(1) மற்றுபமாரு அறிவிப்பில் : “அன்ளிப்புப் ்ரிமாறி்க 
ப்காள்ளுங்கள், ்நேெமுள்்ளவர்கள் ஆகிவிடுவீர்கள்”. (2)

 “ஒரு முஸ்லிம் அடுத்்த முஸ்லிமின் ்ச்கா்தை்ாவான். ஆக்வ 
அவருககு அநீதி இலழகக ்மாடடோர். உ்தவி ்மறுகக ்மாடடோர். ஒருவர் 
்மறைவரிடேம் தோயயுலைகக ்மாடடோர். ஒருவலை ஒருவர் இழிவாகக கரு்த 
்மாடடோர்.”

இது “விசுவாசி்கள் அ்னவரும் ெ்்காதரர்க்்ள. என்வ உங்கள் 
ெ்்காதரர்களு்ககி்ையில் இை்க்கப்்ாட்்ை ஏற்்டுத்துங்கள்” 
(ஹுஜுராத்:10) எனும் இ்றவெனத்திலிருநது எடு்க்கப்்ட்ை 
பெயதியாகும். என்வ முுஃமின்கள் ெ்்காதரர்க்ளா்க இருநதால் தம்ககு 
மத்தியில் உள்்ளம் ஒனறு்ை்க கூடிய, இை்க்கப்்ாடு ஏற்்ை்ககூடிய 
விையங்கள் ஏவப்்ட்டுள்்ளதுைன உள்்ளங்கள் பிரிநது, ்கருத்து 
்வறு்டுவ்தத் தடு்க்கப்்ட்டுள்்ளார்கள்.

்மலும் ஒரு ெ்்காதரன எப்்்ாதும் தனது ெ்்காதரனு்ககு நேல்வ்ய 
பெயவான. தீங்்கத் தடுப்்ான. அவவாறான தீஙகு்களில் ்ாரியது :

w அநீதி இ்ழத்தல்.

w ஒரு முஸலிம் தனது ெ்்காதரனு்ககு உதவ மறுத்தல். ஏபனனில் 
முஸலிம் எப்்்ாதும் தனது ெ்்காதரனு்ககு உதவ்வ ஏவப்்ட்டுள்்ளான.

w தனது ெ்்காதரனிைம் ப்ாயயு்ரத்தல். அவனிைம் உண்்ம 
மாத்திர்ம ்்ெ ்வண்டும். ப்ாயயு்ரப்்து கூைாத பெயலாகும்.

w தனது ெ்்காதர்ன இழிவா்க்க ்கருதுதல். இது ப்ரு்மயால் 
உருவாகினறது. தற்ப்ரு்மயுள்்ளவன தன்னப் பூரைமானவனா்கவும், 
பிற்ர்க கு்றயா்கவும் ்ாரத்து, அவர்க்்ள இழிவா்கவும், 
கீழ்த்தரமா்கவும் ்கருதுவான. அவர்கள் உரி்ம்க்்ளப் ப்றத் 

1.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : திரமிதி (2130), இதன அறிவிப்்ா்ளர பதாைரில் அபூ முஃஷர 
அல்மதனீ என்வர இைம் ப்றுகிறார. அவர ்லவீனமாதலால், அவர தனித்து அறிவி்ககும் இச்பெயதியும் 
்லவீனமானபதன இமாம் இப்னு ஹஜர “அத்தல்கீஸுல் ஹபீர” எனும் நூலில் கூறியுள்்ளார்கள் (3/80).

2.நூல் : இமாம் புஹாரியின அல்அதபுல் முப்ரத் (594), இமாம் இப்னு ஹஜர தனது அத்தல்கீஸில் (3/80) ஹஸன 
தரத்திலுள்்ளதா்க்க கூறியுள்்ளார்கள். அத்ன அஷ்ஷ்க அல்்ானீ தனது “இரவாஉல் ்கலீலில்” (1601) அ்த 
்கருத்்த்க கூறியுள்்ளார்கள்.



“ 
ஜ

ாமி
உ

ல்
 உ

லூ
மி

 வ
ல்

ஹி
க

ம்
 ”

w
w
w

231

தகுதியானவர்க்ளா்க்வா, அவர்களிைமிருநது ெத்தியம் பவளிப்்ட்ைால் 
ஏற்்கத் தகுதியானவர்க்ளா ்க்வா ப்ரு்மயுள்்ளவன ்கருத மாட்ைான.

“இலையச்்சம் இஙகு்தான் எ் ்த்து இ்தயத்ல்த மூன்று முலை த்தாடடுக 
காடடி்ார்கள்”

அல்லாஹ்விைத்தில் ் ்ைப்பினங்களின மதிப்பு இ்றயச்ெத்்த ் வத்துத் 
தான என்்த இது சுட்டி்க ்காட்டுகினறது. ்லவீனம், வறு்ம ்காரைமா்க 
ம்க்கள் இழிவா்க்க ்கருதும் எத்த்ன்யா மனிதர்கள் ப்ரும் பெல்வநதர்க்்ள 
விை அல்லாஹ்விைம் அதி்க மதிப்புள்்ளவர்க்ளா்க உள்்ளனர. ஏபனனில் 
மனிதர்களி்ை்ய உள்்ள தராதரம் இ்றயச்ெத்்த ்வத்துத்தான. அல்லாஹ் 
கூறுகினறான : “உங்களில் மி்க ்ய்்கதியு்ை்யா்ர அல்லாஹ்விைத்தில் 
உங்களில் ்கண்ணியத்திற்குரியவராவார” (ஹுஜுராத் :13).

ஒரு (்ை்க்கார) மனிதர நேபி (ஸல்) அவர்கள் அருகில் பெனறார. அப்்்ாது 
நேபி (ஸல்) அவர்கள் (தம் ்தாழர்களிைம்), 'இவ்ரப் ்ற்றி நீங்கள் எனன 
்கருதுகிறீர்கள்?” எனறு ்்கட்ைார்கள். ்தாழர்கள், 'இவர ப்ண் ்்கட்ைால் 
இவரு்ககு மைமுடித்து ் வ்க்கவும், இவர ் ரிநது்ரத்தால் அத்ன ஏற்்கவும், 
இவர ்்சினால் பெவிொய்க்கப்்ைவும் தகுதியான மனிதர” எனறு கூறினர. 
பிறகு நேபி (ஸல்) அவர்கள் சிறிது ்நேரம் பமௌனமாயிருநதார்கள். பிறகு, நேபி 
(ஸல்) அவர்கள் அருகில் முஸலிம்்களில் ஓர ஏ்ழ மனிதர பெனறார. 
அப்்்ாது நேபி (ஸல்) அவர்கள், 'இவ்ர்க குறித்து நீங்கள் எனன கூறுகிறீர்கள்?” 
எனறு ்்கட்ைார்கள். ்தாழர்கள், 'இவர ப்ண் ்்கட்ைால் இவரு்ககு 
மைமுடித்து ்வ்க்காமலும், இவர ்ரிநது்ரத்தால் அது ஏற்்கப்்ைாமலும், 
இவர ்்சினால் பெவிதாழ்த்தப்்ைாமலும் இரு்ககும் நி்லயிலுள்்ளவர” 
எனறு கூறினர. அப்்்ாது இ்றத்தூதர (ஸல்) அவர்கள், 'அவ்ரப் ்்ானற 
(வெதி ்்ைத்த)வர்கள் இநதப் பூமி நிரம்் இருநதாலும் (அவர்கள் 
அ்னவ்ரயும் விை) இநத ஏ்ழ்ய ்மலானவர” என்க கூறினார்கள்.(1)

“்த்து முஸ்லிம் ்ச்கா்தைல் இழிவாகப் ோர்ப்ே்்த ஒரு ்மனி்தனுககு 
ோவத்்தால் ்ோது்மா்்தாகும்”

ஏபனனில் தனனிைமுள்்ள ப்ரு்மயின ்காரைமா்க்வ தனது 
ெ்்காதர்ன ஒருவன இழிவா்கப் ்ார்ககிறான. ப்ரு்ம மி்கத் தீய 
குைங்களில் ஒனறாகும். நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : “தனது 

1.அறிவிப்்வர : ஸஹ்ல் பின ஸுஃத் (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (5091).
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உள்்ளத்தில் அனுவ்ள்வனும் ப்ரு்மயுள்்ளவன சுவனம் நு்ழய 
மாட்ைான”.(1) ்மலும் கூறினார்கள் : “்கண்ணியம் எனது ்வட்டியாகும். 
ப்ரு்ம எனது ்மலஙகியாகும். அதில் யார எனனுைன ்மாத 
வருகினறா்னா அவ்னத் தண்டிப்்்ன”.(2) ்்ைப்பினங்களு்ககுப் 
ப்ாருநதாத அல்லாஹ்வு்ககு மாத்திரமுள்்ள ்ண்பு்களில் அவனுைன 
்மாதுவ்த ்ாவத்தால் அவனு்ககுப் ்்ாதுமாகும்.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : “ம்க்கள் அழிநது விட்ைார்கள்” என 
யாராவது கூறினால் அவ்ன மி்கப் ப்ரும் அழிவு்ககுள்்ளாகு்வன”.(3) 
ம்க்களின மார்க்கத்திலுள்்ள மநத நி்ல்ய எண்ணி்க ்கவ்லப்்ட்டு 
இவவாறு கூறினால் ்ரவாயில்்ல. தற்ப்ரு்மயுைனும், ம்க்க்்ளத் 
தாழ்த்தியும் இவவாறு கூறுவ்த தடு்க்கப்்ட்டுள்்ளது என இமாம் மாலி்க 
(ரஹ்) கூறிய பெயதி்ய இமாம் அபூதாவூத் (ரஹ்) தனது ஸுனனில் 
்திநதுள்்ளார்கள்.

“ஒவதவாரு முஸ்லிமுககும் அடுத்்த முஸ்லிமின் உயிர், உடேல்ம, ்மா்ம் 
அல்த்தும் ஹைா்மாகும்”

இது நேபியவர்கள் ்ாரிய ெ்்்களில் உ்்தசி்ககும் விையங்களில் 
உள்்ள்வயாகும். இப்்்ாத்ன்ய நேபியவர்கள் தனது இறுதி ஹஜ்ஜில் 
அர்ா தினம், ப்ருநோள் தினம், அயயாமுத் தஷரீகின இரண்ைாம் நோள் 
(துல்ஹஜ் 12) ஆகிய மூனறு தினங்களிலும் நி்கழ்த்தியுள்்ளார.

நேபி (ஸல்) அவர்களுைன ்தாழர்கள் ஒரு ்யைத்தில் பெனறு 
ப்காண்டிரு்ககும் ்்ாது ஒருவர தூஙகி விட்ைார. அப்்்ாது ஒரு நே்ர 
தனனுைன ஒரு ்கயிற்்ற எடுத்துச் பெனறு அம்மனிதரு்ககு அரு்கா்மயில் 
பெனறார. அவர இ்க்கயிற்்ற எடுத்ததும் (்ாம்ப்ன்க ்கருதி) திடு்ககிட்ைார. 
உை்ன நேபி (ஸல்) அவர்கள் “எநதபவாரு முஸலிமும் இனபனாரு 
முஸலி்ம அச்சுறுத்தலா்காது” என்க கூறினார்கள்.(4)

்மலும் கூறினார்கள் : “நீங்கள் மூவர இருநதால் ஒருவ்ர விட்டுவிட்டு 

1.அறிவிப்்வர : இப்னு மஸஊத் (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (91).

2. அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), அபூ ஸஈத் (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (2620).

3.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (2623).

4.அறிவிப்்வர : ஒரு நேபித்்தாழர வாயிலா்க அப்துர ரஹ்மான பின அபீ ்லலா (ரஹ்), ஆதாரம் : அபூதாவூத் 
(5004), அஷ்ஷ்க அல்்ானி இத்ன ஸஹீஹ் என்க கூறியூள்்ளார்கள் (ஸஹீஹுல் ஜாமிுஃ 7658).
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மற்றிருவரும் இர்கசியம் ் ்ெ ் வண்ைாம். ஏபனனில் அது அநத மூனறாம் 
நே்்ரப் ்ாதித்து ்கவ்ல்ககுள்்ளா்ககும்”.(1)

 ்மற்்கண்ை பெயதி்கள் ஒரு முஸலிமு்ககு தகுநத ்காரைமினறி 
பொல், பெயல் எநத விதத்திலும் எநத ்நோவி்னயும் பெயய 
முடியாபதன்்த உைரத்துகினறன.

“எவர்கள் நேம்பி்க்்கயா்ளர்க்ளான ஆண்்க்்ளயும், 
நேம்பி்க்்கயா்ளர்க்ளான ப்ண்்க்்ளயும் அவர்கள் பெயயாதவற்றிற்்கா்க 
்நோவி்ன பெயகினறன்ரா, நிச்ெயமா்க அவர்கள் அவதூற்்றயும் 
பதளிவான ்ாவத்்தயு்ம சுமநதுள்்ளனர” (அஹ்ஸாப் : 58).

அல்லாஹ் விசுவாசி்க்்ள தம்ககு மத்தியில் இர்க்கம் ்காட்டி 
்கரு்ையுைன இருப்்தற்்கா்க்வ ெ்்காதரர்க்ளா்க ஆ்ககியுள்்ளான.

உமர பின அப்துல் அஸீஸ (ரஹ்) கூறினார்கள் : முஸலிம்்களில் 
ப்ரி்யா்ர தந்தயா்கவும், சிறி்யா்ர பிள்்்ளயா்கவும், 
நேடுத்தரமானவர்க்்ள ெ்்காதரனா்கவும் நீ ஆ்ககி்க ப்காள்;. இப்்்ாது 
இநத உறவு்களில் யாரு்ககு நீ தீஙகி்ழ்க்கப் ்்ாகிறாய?

யஹ்யா பின முஆத் அரராஸீ (ரஹ்) கூறினார்கள் : முுஃமி்னப் ்ற்றி 
உனனிைம் மூனறு விையங்கள் இரு்க்கட்டும்.

w  நீ அவனு்ககுப் ் யனளி்க்காவிட்ைாலும் ் ரவாயில்்ல. தீஙகி்ழத்து 
விைா்த.

w  நீ அவ்ன மகிழ்வி்க்காவிட்ைாலும் ் ரவாயில்்ல. ்கவ்லப்்டுத்தி 
விைா்த.

w  நீ அவ்னப் பு்கழா விட்ைாலும் ்ரவாயில்்ல. தூற்றி விைா்த.

1. அறிவிப்்வர : இப்னு மஸஊத் (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (6290), முஸலிம் (2184).
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ஹதீஸ் 36

ஒருஙகில்ணந்்த நைவுகள்

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللُه َعْنُه، َعْن َرُسوِل اللِه 9، َقاَل:

َس اللُه َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن  ْنَيا، َنفَّ َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّ "َمْن َنفَّ

ْنَيا  ْنَيا َواْلِخَرِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما، َسَتَرُه اللُه ِفي الدُّ َر اللُه َعَلْيِه ِفي الدُّ َر َعَلى ُمْعِسرٍ، َيسَّ َيسَّ

َواْلِخَرِة، َواللُه ِفي َعْوِن اْلَعْبِد، َما َكاَن اْلَعْبُد ِفي َعْوِن َأِخيِه. َوَمْن َسَلَك َطرِيًقا َيْلَتِمُس ِفيِه 

َل اللُه َلُه ِبِه َطرِيًقا ِإَلى اْلَجنَِّة، َوَما َجَلَس َقْوٌم ِفي َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اللِه، َيْتُلوَن ِكَتاَب  ِعْلًما، َسهَّ

ْتُهُم اْلَمَلِئَكُة،  ِكيَنُة، َوَغِشَيْتُهُم الرَّْحَمُة، َوَحفَّ اللِه، َوَيَتَداَرُسوَنُه َبْيَنُهْم، ِإالَّ َنَزَلْت َعَلْيِهِم السَّ

َأ ِبِه َعَمُلُه، َلْم ُيْسِرْع ِبِه َنَسُبُه" َرَواُه ُمْسِلم. َوَذَكَرُهُم اللُه َفَيَمْن ِعْنَدُه.َوَمْن َبطَّ

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : யார் ஒரு முுஃமினின் இவவுைகத் 
துன்ேஙகளில் ஒன்லை இைகு ேடுத்துகின்ைா்ைா அல்ைாஹ் அவருலடேய 
்மறுல்மத் துன்ேஙகளில் ஒன்லை இைகுேடுத்துவான். சிை்மப்ேடு்வாரின் 
சிை்மத்ல்த யார் இைகுேடுத்து கின்ைா்ைா அவருலடேய ஈருைக சிை்மத்ல்தயும் 
அல்ைாஹ் இைகுேடுத்துவான். யார் ஒரு முஸ்லிமுலடேய குலைலய 
்மலைககின்ைா்ைா அவருலடேய குலைலய அல்ைாஹ் ஈருைகிலும் ்மலைப்ோன். 
அடியான் ்த்து ்ச்கா்தைனுககு உ்தவும் காைத்மல்ைாம் அல்ைாஹ் அவனுககு 
உ்தவிக தகாணடிருப்ோன். அறிலவத் ்்தடி யார் ஒரு ோல்தயில் த்சல்கிைா்ைா 
அ்தன் மூைம் அல்ைாஹ் அவருககு சுவ்த்தின்  ோல்தலய இைகுேடுத்துகின்ைான். 
அல்ைாஹ்வுலடேய வீடுகளில் ஏ்தாவத்தான்றில் ஒரு கூடடேம் ஒன்று கூடி 
அல்குர்ஆல் ஓ்தவும், ஒருவருகதகாருவர் கறறுக தகாடுககவும் த்சய்தால், 
அவர்கள் மீது அல்மதி இைஙகும், இலையருள் சூழந்து தகாள்ளும், வா்வர்கள் 
தநருஙகுவார்கள். அல்ைாஹ் ்தன்னிடேமுள்ைவர்களிடேம் இவர்கலை நில்வு 
கூர்கின்ைான். யாருலடேய நறத்சயல் (சுவ்ம் த்சல்வல்தத்) 
்தா்ம்தப்ேடுத்துகின்ை்்தா அவருலடேய வம்்சம் அவலை ் வகப்ேடுத்்த ்மாடடோது. 

அறிவிப்்வர : அபூஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (2699).
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விரிவுலை :

இநநேபிபமாழி்ய இமாம் முஸலிம் அபூ ஹு்ரரா (ரலி) வாயிலா்க 
அறிவித்துள்்ளார்கள்.

இ்த பெயதி சிறு ்வறு்ாடு்களுைன புஹாரி, முஸலிம் ஆகிய இரு 
நூட்்களிலும் இப்னு உமர (ரலி) வாயிலா்க இைம்ப்ற்றுள்்ளது.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ஒரு முஸலிம் மற்பறாரு முஸலிமின 
ெ்்காதரன ஆவான. அவனு்ககு அநீதியி்ழ்க்கவும் மாட்ைான; அவ்ன 
(பிறரின அநீதி்ககு ஆ்ளாகும்்டி) ்்கவிட்டு விைவும் மாட்ைான. தன 
ெ்்காதரனின ்த்வ்ய நி்றவு பெயவதில் ஈடு்ட்டிரு்ககிறவனின 
்த்வ்ய நி்றவு பெயவதில் அல்லாஹ்வும் ஈடு்ட்டிரு்ககிறான. ஒரு 
முஸலிமின ஒரு துன்த்்த நீ்ககுகிறவ்ர விட்டு அல்லாஹ்வும் மறு்ம 
நோளின துன்ங்களில் ஒரு துன்த்்த நீ்ககுகிறான. ஒரு முஸலிமின 
கு்ற்க்்ள ம்ற்ககிறவரின கு்ற்க்்ள  மறு்ம நோளில் அல்லாஹ்வும் 
ம்ற்ககினறான.(1)

“யார் ஒரு முுஃமினின் இவவுைகத் துன்ேஙகளில் ஒன்லை இைகு 
ேடுத்துகின்ைா்ைா அல்ைாஹ் அவருலடேய ்மறுல்மத் துன்ேஙகளில் ஒன்லை 
இைகுேடுத்துவான்”

இது பெயலு்க்்கற்ற கூலி எனற விதி மு்றயின பிர்காரமாகும்.

இநநேபி பமாழியில் கூறப்்ட்டுள்்ள “س  என்து இலகு்டுத்த்ல்க ”َنفَّ
குறி்ககினறது. “ُكْرَبة” என்து இ்க்கட்டில் தள்ளிவிை்க கூடிய ்ாரிய 
சிரமமாகும். ்கழுத்து பநேறி்க்கப்்ட்ைவன மூச்சு விடுவதற்்கா்க ்கயிற்்ற 
ெற்று த்ளரத்துவது ்்ானறு ்ாரிய சிரமத்்த்க கு்றப்்தற்கு 
இவவாரத்்த ்யன ்டுத்தப்்ட்டுள்்ளது.

இத்ன விை்க ்கருத்துச் பெறிவுள்்ள வாரத்்த இப்னு உமர (ரலி) 
அவர்களின நேபிபமாழியில் உள்்ள ”َفرَّج” என்தாகும். அதன அரத்தம் 
துன்த்்த முழு்மயா்க நீ்ககுவதாகும். அதன மூலம் அநத நே்ரு்ைய 
்கவ்ல, து்க்கம் அ்னத்தும் நீஙகி விடுகினறது.

என்வ அபூ ஹு்ரரா (ரலி) அவர்களின நேபிபமாழிப் பிர்காரம் இலகு 

1. அறிவிப்்வர : இப்னு உமர (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (2442), முஸலிம் (2580).
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்டுத்தலு்ககுரிய கூலி இலகு்டுத்தலாகும். இப்னு உமர (ரலி) அவர்களின 
நேபிபமாழிப் பிர்காரம் துன்த்்த நீ்ககுவதற்குரிய கூலி துன்த்்த 
நீ்ககுவதாகும். 

“சிை்மப்ேடு்வாரின் சிை்மத்ல்த யார் இைகுேடுத்துகின்ைா்ைா அவருலடேய 
ஈருைக சிை்மத்ல்தயும் அல்ைாஹ் இைகு ேடுத்துகின்ைான்”

மறு்மயிலும் ்கடினம், சிரமம் இரு்ககும் என்தற்கு இநநேபிபமாழியும் 
ஒரு ொனறா்கவுள்்ளது. மறு்மநோ்்ள அல்லாஹ் அல்குரஆனில் 
்கடினமான தினமா்க வரணித்துள்்ளான : “அது நிரா்கரிப்்ா்ளர்களு்ககு 
்கடினமான தினமா்க இரு்ககும்” (புர்கான : 26).

உலகில் சிரமப்்டு்வாரு்ககு ப்ாரு்ளாதாரம் மூலம் இலகு்டுத்தல் 
இரு மு்ற்களில் நி்கழும் :

01. ்கைனாளி்களிைம் வெதி வரும் வ்ர வாயப்்ளித்தல். இது 
்கை்மயாகும். “(்கைன்ட்ை) அவன ்கஷைமு்ையவனா்க இருநதால் 
வெதி வரும் வ்ர வாயப்்ளி்க்க ்வண்டும்” (்்கரா : 280).

02. அவன ்கைனாளியா்க இருநதால் ்கை்ன முழு்மயா்கத் 
தள்ளு்டி பெயதல், அல்லது வெதியற்ற வறியவனா்க இருநதால் 
வறு்ம்ய நீ்க்க உதவுதல். இரண்டு்ம அவனு்ககு ்ாரிய சிறப்்ா்க 
அ்மகினறன.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ம்க்களு்ககு்க ்கைனுதவி பெயயும் ஒரு 
வியா்ாரி இருநதார. வறியவ்ர்க ்கண்ைால் தனது ்ணியாட்்களிைம் 
“அவ்ர விட்டு விடுங்கள், அல்லாஹ் எங்க்்ள மனனித்து விைப் 
்்ாதுமானவன” என்க கூறுவார. என்வ அல்லாஹ்வும் அவ்ர 
மனனித்து விட்ைான.(1)

்மலும் கூறினார்கள் : மறு்மயின துன்ங்களிலிருநது அல்லாஹ் 
்காப்்ாற்ற ்வண்டுபமன யார விரும்புகினறா்ரா அவர ்கஷைவாளி்ககு 
இலகு்டுத்தட்டும். அல்லது (்கை்னத்) தள்ளு்டி பெயயட்டும்.(2)

“யார் ஒரு முஸ்லிமுலடேய குலைலய ்மலைககின்ைா்ைா அவருலடேய 
குலைலய அல்ைாஹ் ஈருைகிலும் ்மலைப்ோன்”

1.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (2078), முஸலிம் (1562).

2. அறிவிப்்வர : அபூ ்கதாதா (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (1563).
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இககருத்திலும் அதிக்மா் இலைச் த்சயதிகள் வந்துள்ை்.

ஓர அறிஞர கூறுகினறார : கு்ற்களில்லாத ஒரு ெமூ்கத்்த்க ்கண்்ைன. 
அவர்க்்ளா ம்க்களு்ைய கு்ற்க்்ளப் ்்சித் திரிநதார்கள். என்வ 
ம்க்களும் அவர்களு்ைய கு்ற்க்்ளப் ்்ெ ஆரம்பித்து விட்ைார்கள். 
கு்ற்களு்ைய மற்றும் சில கூட்ைத்தின்ர்க ்கண்்ைன. அவர்க்்ளா 
ம்க்களு்ைய கு்ற்க்்ளப் ்்ொமல் தடுத்து்க ப்காண்ைார்கள். என்வ 
அவர்களு்ைய கு்ற்களும் மற்க்கடி்க்கப்்ட்ைன.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : உள்்ளத்தில் விசுவாெம் நு்ழயாமல் 
நோவினால் மாத்திரம் விசுவாசித்த ம்க்க்்ள! நீங்கள் முஸலிம்்க்்ளப் 
்ற்றிப் புறம் ்்ொதீர்கள். அவர்க்ளது கு்ற்க்்ளத் துருவாதீர்கள். யார 
முஸலிம்்களு்ைய கு்ற்க்்ளத் துருவுகினறா்ரா அவரு்ைய கு்ற்ய 
அல்லாஹ் துருவ ஆரம்பித்து விடுவான. அல்லாஹ் யாரு்ைய கு்ற்யத் 
துருவ ஆரம்பித்தா்னா அவன தனது வீட்டிலிருநதாலும் அவ்ன 
மான்ங்கப்்டுத்தாமல் விைமாட்ைான.(1)

“அடியான் ்த்து ்ச்கா்தைனுககு உ்தவும் காைத்மல்ைாம் அல்ைாஹ் 
அவனுககு உ்தவிக தகாணடிருப்ோன்”

ஒரு மனிதனின ்த்வ்ய நி்ற்வற்ற இமாம் ஹஸனுல் ்ஸரீ 
(ரஹ்) தனது மாைவர்களில் சில்ர அனுப்பி ்வத்தார்கள். அவர்களிைம் 
நீங்கள் பெல்லும் ்்ாது ஸாபித் அல்புனானீ்யயும் அ்ழத்துச் 
பெல்லுங்கள் எனறார. ஸாபிதிைம் அவர்கள் பெனறதும் தான ்ள்ளியில் 
இுஃதி்காப் (அல்லாஹ்வு்க்கா்கத் தரித்தல்) இருப்்தா்க்க கூறினார்கள். 
அவர்கள் ஹஸனுல் ்ஸரி அவர்களிைம் விையத்்த்க கூறிய ்்ாது 
ஸாபிதிைம் பினவருமாறு கூறுமாறு ்ணித்தார்கள் : ்ார்வ யற்றவ்ர! 
உமது முஸலிம் ெ்்காதரர ஒருவரு்ைய ்த்வ்ய நி்ற்வற்றச் 
பெல்வது பதாைரநது அடுத்தடுத்து ஹஜ் பெயவ்த விைச் சிறநதபதன 
உம்ககுத் பதரியாதா? அவர்கள் மீண்டும் ஸாபிதிைம் பெனறு 
்மற்்கண்ைவாறு கூறியதும் இுஃதி்கா்் விட்டுவிட்டு 
அம்மாைவர்களுைன பெனறார்கள்.

1. அறிவிப்்வர : அபூ ்ரஸா (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (19776), அபூ தாவூத் (4880). அஷ்ஷ்க அல்்ானி இத்ன 
ஸஹீஹ் என்க கூறியுள்்ளார்கள். (ஸஹீஹுல் ஜாமிுஃ (7984).
இச்பெயதி திரமிதியில் (2032) இப்னு உமர (ரலி) வாயிலா்க இைம்ப்ற்றுள்்ளது. இ்த விையத்தில் ஸவ்ான 
(ரலி), ்ரராுஃ (ரலி), இப்னு அப்்ாஸ (ரலி) ஆகி்யார வாயிலா்கவும் நேபிபமாழி்கள் உள்்ளன.
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அபூ ்்கர (ரலி) அவர்கள் தனது அ்க்கம்்்க்கத்தார்களு்ககு அவர்க்ளது 
ஆடு்களிலிருநது ்ால் ்கறநது ப்காடுப்்ார்கள். அவர்கள் ்கலீ்ாவா்கத் 
பதரிவு பெயயப்்ட்ைதும் இதற்குப் பின ்ால் ்கற்க்க மாட்ைார்கள் என 
அப்்குதிப் ப்ண் ஒருவர கூறினார. இத்ன்க ்்கள்விப்்ட்ைதும் 
அபூ்்கர (ரலி) அவர்கள் : “இல்்ல, நோன வழ்மயா்கச் பெயது 
வநதவற்்ற இநத த்ல்மத்துவம் மாற்றிவிை்க கூைாது என 
எதிர்ார்ககி்றன” எனறு கூறினார்கள்.

ஆண்்கள் ்ால் ்கறப்்து ஏபனனில், அ்ரபியரிைத்தில் ப்ண்்கள் ்ால் 
்கற்க்க மாட்ைார்கள். அத்ன பவறுப்்ார்கள். ஆண்்கள் பவளியில் 
பெனறால் அப்ப்ண்்களு்ககு மிரு்கங்களில் இருநது ்ால் ்கற்ககும் 
ஆண்்கள் ்த்வப் ்டுகினறனர.

உமர (ரலி) அவர்கள் வித்வ்க்்ள்க ்கவனித்து, இரவில் அவர்களு்ககு 
நீரி்ரத்து்க ப்காடுப்்ார்கள். ஒரு தை்வ இவவாறு ஒரு ப்ண்ணின 
வீட்டினுள் இரவு ்வ்்ளயில் நு்ழவ்த்க ்கண்ை தல்ஹா (ரலி), 
மறுதினம் ்்கல் ்வ்்ள அ்த வீட்டிற்குச் பெனறு ்ாரத்த ்்ாது அஙகு 
்கண் குருைான, ்கால் முைமான ஒரு வ்யாதி்ப் ப்ண் இருநதாள். இநத 
மனிதர இஙகு உம்மிைம் எனன பெயகினறார? என தல்ஹா (ரலி) வினவ, 
“அவர எத்த்ன்யா வருைமா்க என்ன்க ்கவனித்து வருகிறார. என்ககுத் 
்த்வயான்த்க ப்காண்டு வருகிறார. என்னச் சுத்தப்்டுத்தி 
விடுகிறார” என அப்ப்ண் கூறினாள்.

அபூ வாஇல்(1) (ரஹ்) தனது அ்க்கம்்்க்கத்து ப்ண்்கள், 
வ்யாதி்ர்களு்ககுத் ்த்வயான்த வாஙகி்க ப்காடுப்்ார்கள்.

முஜாஹித் (ரஹ்) கூறினார்கள் : நோன இப்னு உமர (ரலி) அவர்களுைன 
பிரயாைத்தில் அவர்களு்ககுப் ்ணிவி்ை பெயய்க கூட்ைா்கச் பென்றன. 
அவர்க்்ளா என்ககுப் ்ணிவி்ை பெயதார்கள்.

நேல்லடியார்களில் ்லர பிரயாணி்ககும் ்்ாது தமது ்தாழர்களு்ககுத் 
தாம் ்ணிவி்ை பெயவதா்க நி்நத்னயிட்டுத் தான பெல்வார்கள்.

1.அபூ வாஇல் : ஷகீ்க பின ஸலமா எனும் ப்யர ப்காண்ை இவர மூத்த தாபிஈன்களில் ஒருவராவார. 
நேபியவர்களு்ைய ்காலத்தில் வாழ்நதார்கள். ஆனால் அவர்க்்ள்க ்காணும் ெநதரப்்ம் கி்ை்க்கவில்்ல. அபூ 
்்கர (ரலி) அவர்க்்ளத் தவிர ஏ்னய ்கலீ்ா்க்களிைம் ஹதீஸ ்கற்றுள்்ளார்கள். அபூ ் ்கர (ரலி) அவர்களிைமிருநது 
்கற்றதா்கவும் கூறப்்டுகினறது. இப்னு மஸஊத் (ரலி) அவர்களு்ைய நேபிபமாழி்க்்ள மி்க அறிநதவர்களில் 
இவரும் ஒருவராவார. ஹிஜ்ரி 100 ்ககு முனனர மரணித்து விட்ைார்கள். இமாம் தஹபீ கூறுகினறார : “அறிவு, 
அமல் இரண்டிலும் இநதத் த்லவர முனனி்லயில் இருநதார. (ஸியரு அுஃலாமிந நு்லாுஃ 4/161).
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“அறிலவத் ்்தடி யார் ஒரு ோல்தயில் த்சால்கிைா்ைா அ்தன் மூைம் 
அல்ைாஹ் சுவ்த்தின் ோல்தலய இைகு ேடுத்துகின்ைான்”

அறி்வத் ் தடிச் பெல்வதில் இரண்டு விையங்கள் உள்்ளைஙகுகினறன:

01. அறிஞர்களின ெ்்்களு்ககு நேைநது பெல்லல் மூலம் யதாரத்தமான 
்ா்தயில் பெல்லல்.

02. மனனமிைல், ்கற்றல், மீட்டிப் ்ாரத்தல், எழுதுதல், 
வி்ளஙகுதல் ்்ானற அறி்வ அ்ையத் து்ை புரியும் தாரமீ்கப் 
்ா்த்க்்ள்க ்்கயாளுதல்.

“சுவ்த்தின் ோல்தலய இைகு ேடுத்துகின்ைான்”

இதில் ேை அர்த்்தஙகள் உள்ை் :

01. அல்லாஹ் அறிவின ் ா்த்க்்ள இலகு்டுத்தி்க ப்காடு்ககினறான. 
ஏபனனில் மார்க்க அறி்வ்க ்கற்்து சுவர்க்கத்திற்கு இட்டுச் பெல்லும் 
்ா்தயாகும்.

02. அறி்வத் ்தடு்வன அதன மூலம் அல்லாஹ்வின 
திருமு்கத்்த நோடினால் அவன அநத அடியானு்ககு அறிவின மூலம் 
்யன்ையவும், அதன்டி பெயல்்ைவும் இலகு்டுத்தி்க 
ப்காடு்ககினறான. அது அவனது ்நேரவழி்ககும், சுவனம் நு்ழயவும் 
்காரைமாகினறது.

03. சில்வ்்ள ்யனுள்்ள ்வறு ்கல்வி்க்்ளயும் அவனு்ககு 
அல்லாஹ் இலகு்டுத்தி்க ப்காடு்ககினறான. அ்க்கல்வி்கள் அவ்ன 
சுவனத்திற்கு இட்டுச் பெல்லும்.

04. சில்வ்்ள மறு்மயில் சுவனம் பெல்லும் உண்்மயான 
்ா்தயாகிய ஸிராத் மற்றும் அதற்கு முன, பினனுள்்ள சிரமங்க்்ள 
இலகு்டுத்தி்க ப்காடுப்்தும் இதில் உள்்ளைங்கலாம்.

அல்லாஹ்்வ அறிதல், அவனது ப்ாருத்தத்்த அ்ைதல், அவனது 
பநேரு்க்கத்்தப் ப்றல், மறு்மயில் அவனு்க்கரு்கா்மயில் நிற்றல் 
ஆகிய அ்னத்திற்கும் ஒ்ர வழி ் யனுள்்ள ்கல்வி்ய. அ்த்க ப்காடுத்்த 
அல்லாஹ் தூதர்க்்ள அனுப்பினான. ்வதங்க்்ள இற்ககினான.
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“அல்ைாஹ்வுலடேய வீடுகளில் ஏ்தாவத்தான்றில் ஒரு கூடடேம் ஒன்று கூடி 
அல்குர்ஆல் ஓ்தவும், ஒருவருகதகாருவர் கறறுக தகாடுககவும் த்சய்தால், 
அவர்கள் மீது அல்மதி இைஙகும், இலையருள் சூழந்து தகாள்ளும், 
வா்வர்கள் தநருஙகுவார்கள். அல்ைாஹ் ்தன்னிடேமுள்ைவர்களிடேம் 
இவர்கலை நில்வு கூர்கின்ைான்.”

அல்குரஆன ஓதுவதற்கும், ்கற்்தற்கும் ்ள்ளி்களில் உட்்காரவது 
விரும்்த்த்க்கது என்தற்கு இது ஆதாரமாகினறது.

இவவாறு அல்லாஹ்வின ் வதத்்தத் தம்ககுள் ்கற்று்க ப்காள்வதற்்கா்க 
அவனது மாளி்்கயில் உட்்காரு்வாரு்ககுரிய கூலி நோனகு உள்்ளதா்க 
நேபியவர்கள் கூறியுள்்ளார்கள் :

01. அ்மதி இறஙகுகினறது.

02.அல்லாஹ்வின அருள் மூடி்க ப்காள்ளும். “நிச்ெயமா்க 
அல்லாஹ்வின அருள் நேல்லவர்களு்ககு பநேரு்க்கமா்க்வ உள்்ளது” 
(அல்குரஆன 07:56).

03.வானவர்கள் அவர்க்்ளச் சூழ்நது ப்காள்கினறனர.

04.அல்லாஹ் தனனிைமுள்்ளவர்களிைம் இவர்க்்ள நி்னவு 
கூரகினறான. அல்லாஹ் தனது அடியா்ன நி்னவுகூரவபதன்து தனது 
உயரநத ்்ைப்்ாகிய வானவர்களிைம் இவர்க்்ளப் பு்கழ்நது, 
ப்ரு்மயா்கப் ்்சுவதாகும்.

இநத நோனகு விையங்களும் அல்லாஹ்்வ நி்னவுகூரவதற்்கா்க 
ஒனறுகூடும் அ்னவரு்ககும் உரிய சிறப்்ாகும்.

“யாருலடேய நறத்சயல் (சுவ்ம் த்சல்வல்தத்) ்தா்ம்தப்ேடுத்துகின்ை்்தா 
அவருலடேய வம்்சம் அவலை ்வகப்ேடுத்்த ்மாடடோது”

இதன அரத்தம் எனனபவனில் மறு்மயின ்டித்தரங்க்்ள அ்ைய 
்வப்்து ஓர அடியானின பெயல்்க்்ள. அல்லாஹ்விைம் உயர ் தவி்க்்ள 
அ்ையும் அ்ளவிற்கு யாரு்ைய நேற்பெயல்்கள் ்ற்றவில்்ல்யா அவர 
ொரநதிருநத குடும்்ம் அவ்ர அப்்தவி்களு்ககு ப்காண்டு ்ெர்க்காது. 
ஏபனனில் நேற்கூலி்ய அல்லாஹ் நேற்பெயல்்களில் தான 
ஏற்்டுத்தியுள்்ளான. குடும்்த் தரங்களில் அல்ல.
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“ஸஸூர ஊதப்்ட்ைால் அநநோளில் அவர்களு்ககி்ை்ய உறவுமு்ற்கள் 
இரு்க்காது. அவர்கள் தம்ககி்ையில் விொரித்து்க ப்காள்்ளவும் 
மாட்ைார்கள்” (முுஃமினூன : 101).

அல்லாஹ் '(நேபி்ய!) உங்களு்ைய பநேருஙகிய உறவினர்க்்ள 
எச்ெரியுங்கள்” எனும் (ஷுஅரா : 214 வது) வெனத்்த அருளிய்்ாது, 
இ்றத்தூதர (ஸல்) அவர்கள் எழுநது நினறு, 'கு்றஷி்க கூட்ைத்தா்ர!” 
அல்லது 'இது ்்ானற ஒரு வாரத்்த்ய்க கூறிய்ழத்து, 'உங்கள் 
உயிர்க்்ள (இஸலாத்்த ஏற்்தன மூலம்) வி்ல்ககு வாஙகி்க 
(்காப்்ாற்றி்க) ப்காள்ளுங்கள். உங்க்்ள அல்லாஹ்விைமிருநது ஒரு 
சிறிதும் எனனால் ்காப்்ாற்ற இயலாது. அப்து மனாுஃபின ம்க்க்்ள! 
உங்க்்ள அல்லாஹ்விைமிருநது ஒரு சிறிதும் எனனால் ்காப்்ாற்ற 
முடியாது. அப்துல் முத்தலிபின புதல்வரான (என சிறிய தந்த) அப்்ாஸ 
அவர்க்்ள! உங்க்்ள அல்லாஹ்விைமிருநது ஒரு சிறிதும் எனனால் 
்காப்்ாற்ற இயலாது. இ்றத்தூதர (ஸல்) அவர்களின அத்்தயான 
ஸுஃபியா்வ! உங்க்்ள அல்லாஹ்விைமிருநது ஒரு சிறிதும் எனனால் 
்காப்்ாற்ற முடியாது. முஹம்மதின புதல்வியான ுஃ்ாத்திமா்வ! என 
பெல்வத்திலிருநது நீ விரும்பிய்த எனனிைம் ்்கள்! (தருகி்றன). 
ஆனால், அல்லாஹ்விைமிருநது, உன்ன எனனால் ஒரு சிறிதும் ்காப்்ாற்ற 
முடியாது” எனறு கூறினார்கள்.(1)

மற்றுபமாரு நேபிபமாழி இத்ன இனனும் வலுப்்டுத்துகினறது.

இனனாரின தந்தயின குடும்்த்தார என ்நேெர்கள் அல்லர; என 
்நேெர்கள் யாபரனில், அல்லாஹ்வும் நேல்ல இ்ற நேம்பி்க்்கயா்ளர்களும் 
தாம்” எனறு நேபி (ஸல்) அவர்கள் ஒளிவு ம்றவினறி ்கிரங்கமா்க்வ 
கூறினார்கள்.(2)

தனது ்நேெத்்த உறவு மு்றயின மூலம் -அது பநேருஙகியதா்க 
இருநதாலும்- ப்ற முடியாது. மாறா்க ஈமான, நேற்பெயல்்கள் மூல்ம தனது 
்நேெத்்த அ்ையலாம் என்்த்ய சுட்டி்க ்காட்டுகினறார்கள். ்ரிபூரை 
முுஃமினா்கவும், நேற்பெயல் புரி்வரா்கவும் இருநதால் அவர தான மி்க 
்நேெத்திற்குரியவராவார. அவர பநேருஙகிய உறவினரா்க இருநதாலும் 
இல்லாவிடினும் ெரி்ய.

1.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (477), முஸலிம் (206).

2. அறிவிப்்வர : அம்ர பின ஆஸ (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (5990), முஸலிம் (215).
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இ்்த கருத்தில் ஒரு கவில்தயுணடு. அ்தன் ்தமிழச் சுருககம் வரு்மாறு :

w  உமது வாழ்நோள் மீது ெத்தியமா்க மனிதனின நி்ல அவனது 
மார்க்கத்்த ்வத்்த தீரமானி்க்கப்்டுகினறது. குடும்்த்்தச் ொரநது 
இ்றயச்ெத்்த விட்டு விைா்த.

w  ்ாரசீ்கத்்தச் ்ெரநத ஸல்மா்ன உயரத்தியது இஸலாம் தான. 
தீயவன அபூ லஹ்்த் தாழ்த்தியது இ்ை்வப்புத் தான.
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ஹதீஸ் 37

அல்ைாஹ்வின் நீ்தம்

َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللُه َعْنُهَما َعْن َرُسوِل اللِه 9 ِفيَما َيْرِوي َعْن َربِِّه َتَباَرَك َوَتَعاَلى َقاَل: 

اللُه  َكَتَبَها  َيْعَمْلَها  َفَلْم  ِبَحَسَنٍة  َهمَّ  َفَمْن  َذِلَك،  َبيََّن  ُثمَّ  يَِّئاِت  َوالسَّ اْلَحَسَناِت  َكَتَب  اللَه  "ِإنَّ 

ِإَلى  َحَسَناٍت  َعْشَر  ِعْنَدُه  َوَجلَّ  َعزَّ  اللُه  َكَتَبَها  َفَعِمَلَها  ِبَها  َهمَّ  َوِإْن  َكاِمَلًة،  َحَسَنًة  ِعْنَدُه 

َحَسَنًة  ِعْنَدُه  اللُه  َكَتَبَها  َيْعَمْلَها  َفَلْم  ِبَسيَِّئٍة  َوِإْن َهمَّ  َكِثيَرٍة،  َأْضَعاٍف  ِإَلى  ِضْعٍف  َسْبِعِماَئِة 

َكاِمَلًة، َوِإْن َهمَّ ِبَها َفَعِمَلَها َكَتَبَها اللُه َسيَِّئًة َواِحَدًة" َرَواُه اْلُبَخارِيُّ َوُمْسِلٌم

அல்லாஹ் கூறியதா்க நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் :  அல்ைாஹ் 
(ஒருவர் த்சயயும்) நல்ை த்சயல்கலையும், தீய த்சயல்கலையும் எழுதிக 
தகாள்கிைான். அ்தறகு ்்மல் அவன் அ்தல் விைககியும் இருககிைான். 
ஒருவர் நல்ை த்சயலை த்சயய நில்த்து அல்த த்சயது முடிகக 
முடியாவிடடோலும் அல்ைாஹ் அல்த ஒரு முழுல்மயா் நல்ை த்சயைாக 
எழுதிக தகாள்கின்ைான். ஒருவர் ஒரு நல்ை த்சயலைச் த்சயய நில்த்து, 
அல்தச் த்சயதும் முடிப்ோ்ையா்ால் அல்ைாஹ் அல்த ேத்து மு்தல் 
எழுநூறு ்தடேலவ அல்ைது அ்தறகும் ேன்்மடேஙகு அதிக்மா்்தாக குறித்துக 
தகாள்கிைான். ஒருவர் ஒருதீய த்சயலைச் த்சயய நில்த்து, அல்த அவர் 
த்சயயவில்லை என்ைால் அல்ைாஹ் அல்த ஒரு நல்ை த்சயைாக்வ எழுதிக 
தகாள்கின்ைான். ஒருவர் ஒரு தீய த்சயலைச் த்சயய நில்த்து, அல்த 
த்சயதும் முடித்்தால் அல்ைாஹ் அல்த ஒரு தீய த்சயைாக ்மடடு்்ம எழுதிக 
தகாள்கின்ைான். 

அறிவிப்்வர : இப்னு அப்்ாஸ (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (6491), முஸலிம் 
(131).

விரிவுலை :

இநத நேபிபமாழி இப்னு அப்்ாஸ (ரலி) அவர்கள் வாயிலா்க 
இமாம்்க்ளான புஹாரி, முஸலிம் ஆகிய இருவரும் அறிவித்துள்்ளனர. 
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முஸலிமின அறிவிப்பில் இறுதியில் “அல்லது அத்ன அழித்து விடுவான, 
அல்லாஹ்வின திட்ைப்்டி அழிய்க கூடியவர தான அழிநது ்்ாவார” 
என இைம்ப்ற்றுள்்ளது.

இ்்த கருத்தில் ேை நபித்மாழிகள் உள்ை்.

இநத இ்றச் பெயதி்கள் நேன்ம, தீ்ம்க்்ள எழுதுதல், அவற்்றச் 
பெயய மு்னதல் ்்ானறவற்்ற உள்்ளை்ககியுள்்ளது. அ்வ நோனகு 
வ்்கப்்டுகினறன.

1. நேன்ம பெயதல். இநத நேன்ம, 10 முதல் 700 மைங்்கயும் தாண்டி 
்னமைங்கா்க வழங்கப்்டும்.

2. தீ்ம பெயதல். இது ்னமைங்கா்கப்்ைாமல் தீ்ம்க்்கற்றவா்ற 
்தியப்்டும்.

அல்லாஹ் கூறுகினறான : “எவர ஒரு நேன்ம்ய்க ப்காண்டு 
வருகினறா்ரா அவரு்ககு அது்்ானற ்த்து(மைஙகு)ண்டு. எவன ஒரு 
தீ்ம்ய்க ப்காண்டு வருகினறா்னா அவன அது ்்ானற்த்ய தவிர 
கூலி வழங்கப்்ை மாட்ைான. அவர்கள் அநியாயம் பெயயப்்ைவும் 
மாட்ைார்கள்” (அனஆம் : 160).

எனறாலும் ்கால, இைங்களின சிறப்்்ப் ப்ாருத்து தீ்ம்களும் 
ப்ரிதாகும். இப்னு அப்்ாஸ (ரலி), அப்துல்லாஹ் பின அம்ர பின ஆஸ 
(ரலி), ்கலீ்ா உமர பின அப்துல் அஸீஸ (ரஹ்) ்்ான்றார ம்க்காவில் 
்ாவங்கள் நி்கழும் அச்ெம் ்காரைமா்க அஙகு வசிப்்்தத் 
தவிரப்்வர்க்ளா்க இருநதார்கள்.

இஸஹா்க பின மனஸஸூர (ரஹ்) கூறுகினறார : ஒரு நேபிபமாழி ்ற்றி 
இமாம் அஹ்மதிைம் நோன ்்கட்கும் ்்ாது : தீ்ம ்னமைங்கா்க 
எழுதப்்டுமா? என்க ்்கட்்ைன. “இல்்ல, ம்க்கா நே்கரின புனிதத்துவம் 
்கருதி அஙகு தவிர நோம் அவவாறு ்்கள்விப்்ைவில்்ல” என 
்திலளித்தார்கள்.

3. நேன்ம பெயய எண்ணுதல். அ்தச் பெயயும் ெநதரப்்ம் 
கிட்ைாவிடினும் எடுத்த மு்னப்பிற்்கா்க ஒரு நேன்ம ்தியப்்டும். 
இவவாறு தான இப்னு அப்்ாஸ (ரலி) அவர்களின ்மற்்கண்ை 
நேபிபமாழியில் உள்்ளது. கு்ரம் பின ்ாதி்க (ரலி) அவர்களு்ைய 
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நேபிபமாழியில் “யார நேன்ம பெயய மு்னநது அ்தச் பெயயாமல் 
இருநது, அ்தத் தனது உள்்ளத்திற்கு உைரத்தி பெயய ஆ்ெ ப்காண்ைதா்க 
அல்லாஹ்வும் அறிநதால் அவனு்ககு ஒரு நேன்ம எழுதப்்டுகினறது”(1) 
என இைம்ப்ற்றுள்்ளது. நேன்ம பெயயும் எண்ைம் என்து அ்தச் 
பெயவதற்்கான ஆ்ெ்ய உண்ைா்ககும் வலுவான மன உறுதி்ய்ய 
நோைப்்ட்டுள்்ளது. மாறா்க உள்்ளத்தில் ்தானறி ம்றயும் பவறும் 
எண்ைமல்ல என்்த்ய இநநேபிபமாழி சுட்டி்க்காட்டுகினறது.

எப்்்ாது எண்ைத்துைன பொல் அல்லது முயற்சி ்ெரு்மா அப்்்ாது 
கூலி உறுதியாகி விடுகினறது. நேன்ம பெயய எண்ணியவர பெயதவருைன 
்ெரநது விடுகினறார.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : உல்கம் நோனகு நே்ர்களு்ககுத் 
தான. முதலாமவர: அல்லாஹ்வால் ்கல்வி, பெல்வம் ஆகியன 
வழங்கப்்ட்டு, அவற்றில் தனது இரட்ெ்க்ன அஞ்சி, 
உறவினர்களுைன ்ெரநது நேைநது அல்லாஹ்வு்ககுரிய ்கை்ம்க்்ள 
அறிநது பெயற்்ை்க கூடியவராவார. இவர மி்கச் சிறநத ்தவியில் 
இருப்்ார. இரண்ைாமவர : பெல்வம் ப்காடு்க்கப்்ைாது, ்கல்வி 
மாத்திரம் ப்காடு்க ்கப்்ட்ைவர. எனினும் அவர உண்்மயான 
எண்ைமுள்்ளவர. எனனிைம் பெல்வ மிருநதால் இனனா்ரப் 
்்ானறு பெயதிருப்்்ன எனறு கூறுவார. இது அவரு்ைய 
எண்ைத்்தப் ப்ாருத்தாகும். இருவரு்ககுமான கூலி ெமமானதாகும். 
மூனறாமவர : ்கல்வியினறி பெல்வம் மாத்திரம் ப்காடு்க்கப்்ட்ைவர. 
இவர தனது பெல்வத்தில் அறிவினறித் தான்தானறித் தனமா்க 
பெயற்்டுகினறார. தனது இரட்ெ்க்ன அஞ்சுவதுமில்்ல. 
உறவினர்களுைன ்ெரநது நேைப்்துமில்்ல. அல்லாஹ்வு்ககுரிய 
்கை்ம்க்்ள அறிநது பெயற்்டுவதுமில்்ல. இவர மி்க ்மாெமான 
இைத்திலிருப்்ார. நோன்காமவர : ்கல்வி, பெல்வம் இரண்டும் 
ப்காடு்க்கப்்ைாதவர. எனனிைம் பெல்வம் இருநதால் இனனா்ரப் 
்்ானறு (மூனறாமவர) பெயதிருப்்்ன என்ார. இது இவரு்ைய 
எண்ைத்்தப் ப்ாருத்தாகும். இருவரு்ைய ்ாவமும் ெமமாகும்”.(2)

1.அறிவிப்்வர : கு்ரம் பின ்ாதி்க (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (19035), இப்னு ஹிப்்ான (6171), இது ்ற்றிய 
்மலதி்க வி்ரங்க்்ள இப்னுஹிப்்ானில்  உள்்ள குறித்த இநநேபிபமாழியின அடி்ககுறிப்்்ப் 
்ார்வயிைவும். 

2.அறிவிப்்வர : அபூ ்கப்ஷ (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (18031), திரமிதி (2325), இப்னுமாஜாுஃ (4228). இது ஹஸன 
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“கூலியில் இருவரும் ெமம்” என்து கூலி கி்ை்ககினற விையத்தில் 
இருவரும் ெமம் என்்த தவிர அது ்னமைங்காவதிலில்்ல. அநத 
பெய்லச் பெயதவரு்ககு மாத்திரம் தான நேன்ம 
்னமைங்கா்க்கப்்டுகினறது. அவவாறில்லாமல் அ்னத்து விதங்களில் 
இருவரும் ெமம் எனறிருநதால் ஒரு நேன்ம்ய பெயய மு்னநது, 
பெயயாமல் விட்ைாலும் அவரு்ககு ்த்து நேன்ம்கள் எழுதப்்டும் நி்ல 
ஏற்்டும். இது அ்னத்து இ்றச் பெயதி்களு்ககும் முரைானதாகும்.

04. ் ாவம் பெயய எத்தனித்து விட்டு பெயயாமல் விடுதல். ் மற்்கண்ை 
இப்னு அப்்ாஸ (ரலி) அவர்களு்ைய நேபிபமாழியில் ஒரு நேன்ம 
்தியப்்டுவதா்க உள்்ளது. அபூ ஹு்ரரா (ரலி) அவர்களு்ைய 
நேபிபமாழியில் “அ்த என்க்கா்கத் தான அவன விட்ைான” என அல்லாஹ் 
கூறுவதா்க உள்்ளது. இது ் ாவம் பெயய வாயப்பிருநதும் அல்லாஹ்வு்க்கா்க 
அ்த விடுவது தான இநநேபிபமாழியில் நோைப்்ட்டுள்்ள்த எடுத்து்க 
்காட்டுகினறது. இவரு்ககு ஒரு நேன்ம ்தியப்்டும் என்தில் எவவித 
ஐயமுமில்்ல. ஏபனனில் இவவாறு ்ாவத்்த விடுவது கூை ஒரு நேற் 
பெயலாகும்.

ஒரு ்ாவத்்தச் பெயய எத்தனித்து பின பிறரு்ககு அஞ்சி்யா, 
மு்கஸதுதி்க்கா்க்வா அத்ன விட்ைால் இநத எண்ைத்துைன ்ாவத்்த 
விட்ைதற்்கா்க தண்டி்க்கப்்டுவதா்க ஒரு ்கருத்துள்்ளது. ஏபனனில் 
அல்லாஹ்வின அச்ெத்்த்க்கான ்்ைப்பினங்களின அச்ெத்்த 
முற்்டுத்துவது ஹராமாகும். அவவா்ற மு்கஸதுதியும் ஹராமாகும். 
்மற்்கண்ை ்காரைத்திற்்கா்க ்ாவத்்த விட்ைால் அதற்்கா்கவும் 
தண்டி்க்கப்்டுவார.

ஒரு ்ாவத்்தச் பெயய முழு்மயா்க முயற்சித்தும் விதியின்டி 
அ்தச் பெயய முடியாவிட்ைால் இதற்்கா்க ்வண்டியும் அவர 
தண்டி்க்கப்்டுவார என சில அறிஞர்கள் கூறியுள்்ளனர.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : என ெமுதாயத்தாரின உள்்ளங்களில் 
எழும் தீய எண்ைங்க்்ள அவர்கள் அதன ் டி பெயல்்ைாத வ்ர அல்லது 
அ்த (பவளிப்்டுத்திப்) ்்ொத வ்ர அல்லாஹ் மனனித்துவிட்ைான.(1)

ஸஹீஹ் எனும் தரத்திலுள்்ளதா்க இமாம் திரமிதி கூறியுள்்ளார.

1.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (5269), முஸலிம் (127).
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ஒரு ்ாவத்்தச் பெயய முயற்சித்து பினபு அது ்்ககூைாமல் ்்ானால் 
அவரும் அத்னச் பெயதவரா்க்வ ்கருதப்்டுவார.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : 'இரண்டு முஸலிம்்கள் தம் வாட்்க்ளால் 
ெண்்ையிட்ைால் அதில் ப்கானறவர, ப்கால்லப்்ட்ைவர இருவரு்ம 
நேர்கத்திற்குத்தான பெல்வார்கள்”. அப்்்ாது, 'இ்றத்தூதர அவர்க்்ள! 
இவ்ரா ப்கா்ல பெயதவர; (நேர்கத்திற்குச் பெல்வது ெரி) 
ப்கால்லப்்ட்ைவரின நி்ல எனன? (அவர ஏன நேர்கம் பெல்ல ் வண்டும்?) 
எனறு ்்கட்ைதற்கு, 'அவர இவ்ர்க ப்கால்ல ்வண்டுபமனறு ்்ரா்ெ 
ப்காண்டிருநதார” எனறு கூறினார்கள்.(1)

எவவித்க ்காரைமுமினறி இயல்்ா்க்வ ்ாவம் பெயயும் எண்ைம் 
நீஙகி, மன உறுதியும் த்ளரநது விட்ை ஒருவர ஏற்்கன்வ ்ாவம் பெயய 
எண்ணியதற்்கா்கத் தண்டி்க்கப்்டுவார? இல்்லயா? என்தில் அவ 
எண்ைங்க்்ள இரு வ்்கயா்க வகு்க்கலாம் :

மு்தல் வலக : உள்்ளத்தில் நீண்ை ்நேரம் நி்ல்க்காமல் உள்்ளம் அ்தச் 
பெயய உறுதி ப்காள்்ளாமல் பவறும் ஊெலாட்ைமா்க மாத்திரம் வநது 
விட்டுப்்்ாகும் எண்ைங்கள். இத்ன (உள்்ளம் உறுதி ப்காள்வதற்குப் 
்திலா்க) பவறுத்து தூரமா்ககும் விையமா்க இரு்ககும் ்ட்ெத்தில் இ்வ 
மனனி்க்கப்்ட்டு விடுகினறன. இ்வ நேபியவர்களிைம் ்்கட்்கப்்ட்ை 
்்ாது “ஒளிவு ம்றவற்ற ஈமான”(2) என ்திலளித்த அநத ்மாெமான 
ஊெலாட்ைங்க்்ளப் ்்ானறாகும்.

இைணடோம் வலக : உள்்ளத்தில் எப்்்ாதும் நி்லத்திரு்ககும் வலுவான 
மன உறுதி்கள். இதுவும் இரு வ்்கப்்டும் :

1. ஓரி்ற்க ப்காள்்்க, நேபித்துவம், மறு்ம ் ்ானறவற்றில் ெந்த்கம் 
ப்காள்்ளல், அல்லது இ்ற நிரா்கரிப்பு, நேயவஞ்ெ்கம் ் ்ானற முழு்மயா்க 
உள்்ளத்துைன மாத்திரம் பதாைர்ான எண்ைங்கள். இவற்று்க்கா்க அவ 
அடியான தண்டி்க்கப்்டுவான. சில்வ்்ள இதன மூலம் ்காபிரா்க 
அல்லது (ப்ரிய) நேயவஞ்ெ்கனா்க்க கூை மாறலாம்.

உள்்ளத்துைன பதாைர்ான ஏ்னய ்ாவங்களும் இதனுைன 
்ெர்க்கப்்டுகினறன. உதாரைமா்க : அல்லாஹ் பவறுப்்்த ்நேசித்தல், 

1.அறிவிப்்வர : அபூ ்்கரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (31), முஸலிம் (2881).

2.நூல் : முஸலிம் (126).
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அல்லாஹ் ் நேசிப்்்த பவறுத்தல், ்கரவம், தற்ப்ரு்ம ் ்ானறவற்்ற்க 
கூறலாம்.

2. உறுப்பு்க்களுைன பதாைரபு்டும் ்ாவச் பெயல்்க்்ளப் ்ற்றிய 
எண்ைங்கள். உதாரைமா்க : வி்ச்ொரம், திருட்டு, மது அருநதுதல், 
ப்கா்ல, அவதூறு ்்ானறன. இவற்்றச் பெயவதன எண்ைத்தி்ல்ய 
பதாைரநதிரு்ககும் ்்ாது (பெயயா விடினும்) குற்றம் பிடி்க்கப்்டுமா? 
என்தில் இரு ்கருத்து்க்கள் உள்்ளன.

1. அவன இதற்்கா்க்க குற்றம் பிடி்க்கப்்டுவான. இது்வ அ்நே்கமான 
மார்க்க ெட்ை்க்க்ல, ஹதீஸ ்க்ல அறிஞர்கள், அகீதா அறிஞர்கள் 
வலுப்்டுத்திய ்கருத்தாகும். பினவரும் அல்குரஆன வெனங்கள், 
நேபிபமாழி்க்்ள இதற்கு ஆதாரமா்க்க ப்காண்டுள்்ளனர : “எனினும் 
உங்கள் உள்்ளங்கள் பெய்வற்றிற்்கா்க அவன உங்க்்ள்க குற்றம் 
பிடிப்்ான” (்்கரா : 225). “நிச்ெயமா்க உங்கள் உள்்ளங்களில் இருப்்வற்்ற 
அல்லாஹ் நேன்கறிகினறான” (்்கரா : 235). “்ாவம் என்து உனது 
உள்்ளத்்த உறுத்த்க கூடியதும், ம்க்கள் அ்த அறிவ்த நீ பவறு்க்க்க 
கூடியதுமாகும்”.(1)

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : என ெமுதாயத்தாரின உள்்ளங்களில் 
எழும் தீய எண்ைங்க்்ள அவர்கள் அதன ் டி பெயல்்ைாத வ்ர அல்லது 
அ்த (பவளிப்்டுத்திப்) ்்ொத வ்ர அல்லாஹ் மனனித்துவிட்ைான.(2) 

எனும் நேபிபமாழி ஊெலாட்ைங்க்்ளப் ்ற்றியது என முதல் 
்கருத்திலுள்்ளவர்கள் கூறியுள்்ளார்கள். தீ்ம பெயயும் எண்ைம் உள்்ளத்தில் 
பதாைரநதிருப்்தானது அவனு்ைய முயற்சி, மற்றும் பெயல்்களில் 
அைஙகுகினறது. என்வ அவற்்ற (பெயயும் ெநதரப்்ம் கி்ை்க்கா 
விட்ைாலும்) மனனி்க்கப்்ை மாட்ைாது.

இவவுலகில் ்கவ்ல, து்க்கங்க்்ள்க ப்காண்டு தண்டி்க்கப்்டுவதா்கவும், 
மறு்மயில் அல்லாஹ் அவ்ன நிறுத்தி அது்ற்றி விொர்ை 
பெயதுவிட்டு மனனிப்்ான. அநத விொர்ை தான அவனு்ககுரிய 
தண்ை்ன என ் வறு இரு ்கருத்து்க்களும் குற்றம் பிடி்க்கப்்டுவான எனற 
்கருத்திலுள்்்ளாரிைம் ்காைப்்டுகினறன. இத்ன்ய இமாம் இப்னு 
ஜரீர (ரஹ்) பதரிவு பெயதுள்்ளார்கள்.

1.இது இநநூலின 26ம் நேபிபமாழியின ஒரு ்குதியாகும்.

2. நூல் : புஹாரி (5269), முஸலிம் (127).
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2. பவறும் எண்ைத்தினால் மாத்திரம் குற்றம் பிடி்க்கப்்ைமாட்ைான. 
இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) இ்க்கருத்்த்க ப்காண்டுள்்ளதா்க்க கூறப்்ட்டுள்்ளது. 
ஹன்லி மத்ஹப் அறிஞர்களில் இமாம் இப்னு ஹாமித் ப்ாதுவான 
ஆதாரங்களின அடிப்்்ையில் இ்க்கருத்்த்க ப்காண்டுள்்ளார.

முஸலிமின அறிவிப்பில் உள்்ள “அல்ைது அல்ைாஹ் அ்தல் அழித்து 
விடுவான்”

அதாவது தீ்ம பெயயும் ்்ாது அவனு்ககு ஒரு ்ாவம் 
எழுதப்்டுகினறது. அல்லது தவ்ா, இஸதிுஃ்ார, நேற்பெயல்்களில் 
அல்லாஹ் நோடியதன மூலம் அ்வ அழி்க்கப்்டுகினறது.

“அல்ைாஹ்வின் திடடேப்ேடி அழியக கூடியவர் ்தான் அழிந்து ்ோவார்”

அதாவது நேன்ம்க்்ளப் ்னமைங்கா்ககி, ்ாவங்க்்ள மனனிப்்தன 
மூலம் அல்லாஹ்வின விொலமான ்கரு்ையும், ம்கத்தான அவனது 
சிறப்பும் கி்ைத்ததற்குப் பினனாலும் ஒருவன அழிவதா்க இருநதால் 
அல்லாஹ்வால் எழுதப்்ட்டு ்ாவங்க்்ளத் துணிநது பெயது, 
நேன்ம்க்்ள புற்க்கணித்தவன மாத்திர்ம அழிவான.

இதனால்தான இப்னு மஸஊத் (ரலி) கூறினார்கள் : “யாரு்ைய ்த்்த 
விை ஒனறு மி்்கத்து விடுகிற்தா அவரு்ககு்க ்்கடுதான”.(1)

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : இரு விையங்கள் உள்்ளன. ஒரு 
முஸலிம் அத்னப் ்்ணினால் சுவனம் பெல்லாமலிரு்க்க மாட்ைான. 
அவவிரண்டும் மி்க இலகுவானதாகும். அத்னச் பெய்வாரும் 
கு்றவா்னா்ர. ஒவபவாரு பதாழு்்க்ககுப் பினனும் 
ஸுப்ஹானல்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹு அ்க்ர 
ஆகியவற்்ற மு்ற்ய ்த்து தை்வ்கள் கூறினால் அ்வ நோவினால் 150 
தான, மறு்மயில் தராசில் 1500 ஆகும். தூஙகும் ்்ாது நீ இம்மூன்றயும் 
100 தை்வ்கள் ஓதினால் அ்வ நோவினால் 100 தான. தராசில் 1000 ஆகும். 
உங்களில் யார தான ஒரு நோளில் 2500 ்ாவங்கள் பெயயப் ்்ாகினறீர?”(2)

1. அதாவது யாரு்ைய ்ாவங்கள் (ஒனறு) நேன்ம்க்்ள (்த்து) மி்்கத்து விடுகினற்தா அவர 
நேஷைவாளியாவார. அவரு்ககு்க ்்கடுதான. ்ாவங்கள் “ஒனறு” என்க குறிப்பிட்ைது ஒரு ்ாவம் பெயதால் அது 
ஒனறா்கத் தான எழுதப்்டுகினறது. அ்த்்ானறு தான ஒரு நேன்ம பெயதால் அது ்த்தா்க எழுதப்்டுவதால் 
நேன்ம்க்்ள “்த்து” என்க கூறியுள்்ளார்கள்.

2.அறிவிப்்வர : அப்துல்லாஹ் பின அம்ர (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (6910), அபூ தாவூத் (5065), 
திரமிதி (3410), நேஸாஈ (1348). இமாம் திரமிதி இத்ன ஹஸன ஸஹீஹ் எனறும், அஷ்ஷ்க அல்்ானி இத்ன 
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ஹதீஸ் 38

அல்ைாஹ்லவ தநருஙகும் வழிகள்

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللُه َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه 9: 

ا، َفَقْد آَذْنُتُه ِباْلَحْرِب َوَما َتَقرََّب ِإَليَّ َعْبِدي ِبَشْيءٍ  "ِإنَّ اللَه َتَعاَلى َقاَل: َمْن َعاَدى ِلي َوِليًّ

ا اْفَتَرْضُت َعَلْيِه، َواَل َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَُّب ِإَليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى ُأِحبَُّه، َفِإَذا َأْحَبْبُتُه،  َأَحبَّ ِإَليَّ ِممَّ

ُكْنُت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع ِبِه، َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر ِبِه، َوَيَدُه الَِّتي َيْبِطُش ِبَها، َورِْجَلُه الَِّتي 

. َيْمِشي ِبَها، َوَلِئْن َسَأَلِني أَلُْعِطَينَُّه، َوَلِئِن اْسَتَعاَذِني أَلُِعيَذنَُّه." َرَواُه اْلُبَخارِيُّ

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் :  எல்ைாம் வல்ை அல்ைாஹ் 
த்சால்கின்ைான். யார் எ்து ்ந்சலை ேலகககின்ைா்்ா அவனுடேன் நான் 
்ோர்ப் பிைகடே்ம் த்சய்வன். எ்து அடியானுககு நான் கடேல்மயாககியல்த 
விடே எ்ககு மிக விருப்ே்மா் எந்்ததவான்றின் மூைமும் அவன் என்ல் 
தநருஙகவில்லை. உேரியா் வ்ணககஙகள் மூைம் எ்து அடியான் அவல் 
நான் ்நசிககும் வலை என்ல் தநருஙகிக தகாண்டே இருககின்ைான்.
அவ்ன நோன ்நேசித்து விட்ைால், நோன அவன ்்கட்கும் 
பெவிப்புலனா்கவும், ்ார்ககும் ்ார்வயா்கவும், பிடி்ககும் ்்கயா்கவும், 
நேை்ககும் ்காலா்கவும் நோன ஆகிவிடுகின்றன. அவன எனனிைம் 
்்கட்ைால் அ்த நோன அவனு்ககு நிச்ெயமா்க்க ப்காடு்ககின்றன. அவன 
எனனிைம் ்ாது்காப்புத் ்தடினால் அவனு்ககு ்ாது்காப்பு்க 
ப்காடு்ககின்றன. 

அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (6502).

ஸஹீஹ் எனறும் கூறியுள்்ளனர. (ஸஹீஹுத் தரஹீப் 606).
நேபித்்தாழர்கள் நேபியிைம் : அவவிரண்டும் இலகுவாயிரு்ககும் ்்ாது அவற்்றச் பெய்வாரும் எவவாறு 
கு்றவா்னாரா்க இருப்்து? என வினவினார்கள். “உங்களில் ஒருவர பதாழு்்கயில் இரு்ககும் ்்ாது 
்ஷத்தான வநது இனனினன ்வ்ல்கள் இருப்்தா்க நி்னவூட்டுவான. என்வ அவன அவற்்ற்க 
கூறாம்ல பெனறு விடுவான. அவன தூஙகும் ்்ாதும் வநது தூ்க்கம் மி்்க்க்கச் பெயது விடுவான. என்வ 
அப்்்ாதும் அ்த்க கூறாமல் தூஙகி விடுவான. நேபி (ஸல்) அவர்கள் அவற்்ற எண்ணி ஓதுவ்த்க ்கண்்ைன 
என அறிவிப்்ா்ளர கூறுகினறார.
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விரிவுலை :

இநத நேபிபமாழி பிர்லமான நேபிபமாழித் பதாகுப்பு்க்களில் புஹாரியில் 
மாத்திர்ம இைம்ப்றுகினறது. இ்ற்நேெர்கள் ்ற்றி்க கூறப்்ட்டுள்்ள 
நேபிபமாழி்களில் இது்வ சிறநத நேபிபமாழிபயன்க கூறப்்ட்டுள்்ளது.

“யார் எ்து ்ந்சலைப் ேலகககின்ைா்்ா அவனுடேன் நான் ்ோர்ப் 
பிைகடே்ம் த்சய்வன்”

அதாவது எனது ்நேெர்க்்ள எதிரப்்து எனனுைன ்்ாரத் பதாடுப்்்தப் 
்்ானறதலால் நோனும் அவனுைன ்்ாரப் பிர்கைனம் பெயகின்றன என 
அல்லாஹ் கூறுகினறான. என்வ இ்ற ் நேெர்க்்ள ் நேசிப்்து ்கை்மயாகும், 
்்்கப்்து ஹராமாகும். அ்த்்ானறு இ்ற எதிரப்்ா்ளர்க்்ளப் ் ்்கப்்து 
்கை்மயாகும், ்நேசிப்்து ஹராமாகும்.

அ்னத்துப் ்ாவங்களும் அல்லாஹ்வுைன ்்ாரிடுவ்தப் ்்ானறாகும். 
யார அல்லாஹ்வு்ககு மாறு பெயகினறா்னா அவன அல்லாஹ்வுைன 
்்ாரிடுகினறான என்்த அறிநது ப்காள். எனறாலும் ்ாவத்தின வீரியத்தின 
அ்ளவு அல்லாஹ்வுைனான ்்ாரும் ்கடு்மயா்க இரு்ககும். இதனால் தான 
அல்லாஹ் வட்டி உண்்்ா்ரயும், வழிப்்றி்க ப்காள்்்ளயர்க்்ளயும் 
அல்லாஹ்வு்ககு எதிரான ்்ாராளி்க்ளா்க்க கூறியுள்்ளான. ஏபனனில் அவர்கள் 
அவனது அடியார்களு்ககுச் பெயயும் அநீதியும், பூமியில் குழப்்ங்க்்ள 
உருவா்க்க முயற்சிப்்தும் ்ாரிய குற்றமாகும். அ்த்்ானறு தான அவனது 
்நேெர்க்்ளப் ்்்கப்்தும். ஏபனனில் அல்லாஹ் தனது ்நேெர்களு்ககு 
உதவுவ்தப் ப்ாறுப் ்்ற்றுள்்ளான. அவர்க்்ள ்நேசி்ககினறான, 
்லப்்டுத்துகினறான. என்வ அத்த்்க்யா்ர எதிரப்்வர்கள் 
அல்லாஹ்்வ எதிரத்துப் ்்ாரப் பிர்கைனம் பெய்வராவார.

“எ்து அடியானுககு நான் கடேல்மயாககியல்த விடே எ்ககு விருப்ே்மா் 
எந்்ததவான்றின் மூைமும் அவன் என்ல் தநருஙகவில்லை. உேரியா் 
வ்ணககஙகள் மூைம் எ்து அடியான் அவல் நான் ்நசிககும் வலை என்ல் 
தநருஙகிக தகாண்டே இருககின்ைான்”

தனது ்நேெர்க்்ளப் ்்்கப்்து தனனுைன ்்ாரிடுவதாகும் என்க கூறிய 
அல்லாஹ், அவவாறு ்நேசிப்்து ்கை்மயான, ்்்கப்்து ஹராமான அநத 
்நேெர்களின ்ண்பு்க்்ள்க கூறுகினறான. அத்துைன அவனிைம் பநேருஙகும் 
வழி்க்்ளயும் கூறுகினறான.
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்நேெத்தின அடிப்்்ை பநேரு்க்கமாகும். ்்்கயின அடிப்்்ை 
தூரமாகும். என்வ இ்ற்நேெர்கள் என்்ார அல்லாஹ்்வ பநேருஙகும் 
வழி்க்்ள்க ் ்கயாண்டு அவ்ன பநேருஙகு்வாராகும். அவனின எதிரி்கள் 
அவ்ன விட்டும் தூரமா்ககும் பெயற்்க்்ள ்மற்ப்காண்டு அவ்ன 
விட்டும் தூரமானவர்க்ளாவர.

அல்ைாஹ்வுககு தநருகக்மா்வர்கள் இரு வலகப்ேடுகின்ை்ர் :

01. ்கை்ம்க்்ள நி்ற்வற்றுவதன மூலம் அவ்ன பநேருஙகி்யார. 
இது ்கை்ம்க்்ளச் பெயவ்தயும், த்ை்க்்ளத் தவிரப்்்தயும் 
உள்்ளை்ககுகினறது. ஏபனனில் இ்வய்னத்து்ம அல்லாஹ் தனது 
அடியார்களு்ககு விதித்துள்்ள ்கட்ை்்ள்களில் உள்்ள்வயாகும்.

02. ்கை்ம்க்்ளச் பெயத பின ்மலதி்க வை்க்கங்க்ளால் அவ்ன 
பநேருஙகியவர்கள்.

என்வ அல்லாஹ்்வ பநேருங்கவும், அவனது ்நேெம், பநேரு்க்கத்்தப் 
ப்றவும் ஒ்ர வழி அல்லாஹ்வின தூதர ்காட்டிய வழியில் அவனு்ககு்க 
்கட்டுப்்டுவது மாத்திரம்தான என்து புலனாகினறது. இநத வழியினறி 
அல்லாஹ்வின பநேரு்க்கத்்தயும் ்நேெத்்தயும் யார வாதாடுகிறா்ரா 
அவர தனது வாதத்தில் ப்ாயயர என்து நிரூ்ைமாகி விடும். இவவாறு 
தான இ்ை்வப்்ா்ளர்களும் அல்லாஹ்வனறி தாம் வைஙகும் 
சி்ல்கள் மூலம் அல்லாஹ்்வ பநேருங்க முயற்சித்தார்கள். “இவர்கள் 
அல்லாஹ்விைம் எம்ககு மி்கவும் பநேரு்க்கத்்த ஏற்்டுத்தி 
்வப்்தற்்கா்க்வ நோம் இவர்க்்ள வைஙகுகின்றாம் (என்க 
கூறுகினறனர)” (ஸுமர :03).(1) அ்த்்ானறு தான யூத, கிறிஸதவர்களும் 
அல்லாஹ்வின தூதர்க்்ளப் ப்ாயப்பித்து, அவனது வில்க்கல்்க்்ளச் 
பெயது ஏவல்்க்்ள விட்டுவிட்டு தாம் “அல்லாஹ்வின பிள்்்ள்கள், 
அவனது ்நேெர்கள்” (மாஇதா : 18) எனறு கூறி்க ப்காண்ைார்கள்.

1.இது்்ானறு தான மண்ை்ற்களில் உள்்ள இ்ற்நேெர்கள் தம்ககுப் ்யனளிப்்ார்கள், தீஙகி்ழப்்ார்கள் 
என சில அறிவீனர்கள் எண்ணி்க ப்காண்டிரு்ககினறனர. அவர்க்்ள அ்ழ்ககினறனர. அவர்கள் மூலம் 
்ாது்காப்புத் ்தடுகினறனர. பிராணி்க்்ள அறுத்துப் ்லியிடுகினறனர. ்ரிநது்ர மற்றும் இதர ்த்வ்க்்ள 
்வண்டுகினறனர. இது இஸலாத்்த விட்டும் பவளி்யற்றி சி்ல வை்க்கத்தின ்ால் இட்டுச் பெல்லும் 
ப்ரிய இ்ை்வப் ்ாகும். இதற்்கான ஆதாரங்கள் மட்டிை முடியாத்வ. குறிப்பிட்டு்க கூற ்வண்டிய 
அவசியமற்ற்ளவு பிர்லமான்வ. அல்லாஹ்்வ ம்கத்துவப்்டுத்து்வரின உள்்ளத்திலிருநது அ்னத்து வித 
இ்ை்வப்புத் பதாைரபு்களும் அறுநது விடுகினறது. அல்குரஆ்ன ஆராயநதவர அத்ன உறுதியா்க்க 
்கண்டு ப்காள்வார. அல்லாஹ்வு்க்்க எல்லாப் பு்கழும். அவனிை்ம ்நேரவழி்யயும், ெத்தியத்தில் 
உறுதி்யயும் ்்கட்கின்றாம்.
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இ்த்ால் ்தான் இலை ்ந்சர்கள் இரு ்தைஙகளில் உள்ை்ர் எ் 
இந்நபித்மாழியில் கூறியுள்ைார்கள் :

01. ்கை்ம்க்்ளச் பெயவதன மூலம் அல்லாஹ்்வ பநேருஙகியவர்கள். 
இது ஸஸூரா ்ாதிரில் கூறப்்ட்டுள்்ள “மு்கதஸித்” (நேடுநி்லயா்க 
நேைப்்்ார) மற்றும் ஸஸூரா வாகிஆவில் கூறப்்ட்டுள்்ள “வலது 
புறத்தவர்கள்” ஆகி்யாரின தரமாகும்.

02. முநதி்க ப்காண்ை பநேரு்க்கமானவர்களின தரம் : இவர்கள் 
தாம் ்கை்ம்களு்ககு அப்்ால் ்மலதி்க வை்க்கங்களில் முயற்சிப்்தன 
மூலமும், ்்ணுதலு்க்கா்க பவறு்க்கப்்ட்ை அற்்மானவற்்றயும் 
விடுவதன மூலமும் அல்லாஹ்்வ பநேருஙகு்வாராகும். இது 
அடியா்னப் ் ற்றிய ் நேெத்்த அல்லாஹ்விைம் ஏற்்டுத்தும். “உ்ரியான 
வை்க்கங்கள் மூலம் எனது அடியான அவ்ன நோன ்நேசி்ககும் வ்ர 
என்ன பநேருஙகி்க ப்காண்்ை இரு்ககினறான” என்க கூறியுள்்ளான. 
யா்ர அல்லாஹ் ்நேசி்ககிறா்னா அவனிைம் அல்லாஹ்வின 
்நேெத்்தயும் ்கட்டுப்்டுத்லயும், அவ்ன நி்னவுகூரவ்தயும் 
அல்லாஹ் வழஙகுகினறான. என்வ அ்வ அல்லாஹ்விைம் 
பநேரு்க்கத்்தயும், ்நேெத்்தயும், ்ாரிய இைத்்தயும் ஏற்்டுத்தி்க 
ப்காடு்ககினறான.

“அவல் நான் ்நசித்து விடடோல், நான் அவன் ்கடகும் 
த்சவிப்புை்ாகவும், ோர்ககும் ோர்லவயாகவும், பிடிககும் லகயாகவும், 
நடேககும் காைாகவும் நான் ஆகிவிடுகின்்ைன்”

்மற்்கண்ை வாரத்்தயின ்நோ்க்கம் எனனபவனில் : ்கை்ம்க்்ளச் 
பெயவதுைன, ்மலதி்க வை்க்கங்கள் மூலம் அல்லாஹ்்வ பநேருங்க 
முயற்சிப்்வ்ர அல்லாஹ் தன ்்க்கம் பநேரு்க்கமா்ககி்க ப்காள்கினறான. 
ஈமான எனும் தரத்திலிருநது அவ்ன இஹ்ஸான எனும் தரத்திற்கு 
உயரத்துகினறான. என்வ அல்லாஹ்்வ்க ்காண்்து ்்ானறு அவ்ன 
வைங்க்க கூடியவனா்க மாறிவிடுகினறான. அல்லாஹ்்வப் ்ற்றிய 
அறிவு, அவனது ்நேெம், ம்கத்துவம், அச்ெம், மரியா்த, ்கண்ணியம், 
அவனின மூலம் அ்மதிய்ைதல், அவ்னச் ெநதி்க்க ஆ்ெ ப்காள்்ளல் 
்்ானறவற்றால் அவனது உள்்ளம் நிரம்புகினறது. எதுவ்ரபயனில் 
இவனது உள்்ளத்தில் இரு்ககும் அல்லாஹ்்வப் ்ற்றிய அறிவு அவ்ன 
்நேரடியா்கப் ்ாரப்்து ்்ானற நி்ல்ககு மாற்றி விடுகினறது.
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அல்லாஹ்வின ம்கத்துவம் எப்்்ாது உள்்ளத்தில் நிரம்புகினற்தா 
அப்்்ாது அல்லாஹ்்வப் ்ற்றிய எண்ைத்்தத் தவிர ஏ்னய 
அ்னத்்தயும் அது அழித்து விடும். அநத அடியானிைம் எநத ம்னா 
இச்்ெ்ககும் இைமிரு்க்க மாட்ைாது. தனது எஜமான விரும்புவ்தத் தவிர 
்வறு விருப்்்மதும் இரு்க்காது. அப்்்ாது அவ அடியான 
அல்லாஹ்்வப் ்ற்றி மாத்திரம் தான ்்சுவான. அவனது ்கட்ை்்ளப் 
பிர்காரம் தான பெயற்்டுவான. ்்சினால் அல்லாஹ்்வ்க ப்காண்்ை 
்்சுவான. பெவிமடுத்தால் அவ்ன்க ப்காண்்ை பெவிமடுப்்ான. 
்ாரத்தால் அவ்ன்க ப்காண்்ை ்ாரப்்ான. பிடித்தால் அவ்ன்க 
ப்காண்்ை பிடிப்்ான. இது்வ “அவன ்்கட்கும் பெவிப்புலனா்க நோன 
மாறிவிடுகின்றன” எனற வாரத்்தயின அரத்தமாகும்.(1)

“அவன் என்னிடேம் ்கடடோல் நான் தகாடுப்்ேன். ோதுகாப்புத் 
்்தடி்ால் நான் ோதுகாப்பு வழஙகு்வன்”

அதாவது அல்லாஹ்வால் ்நேசி்க்கப்்டும் அநத அடியானு்ககு 
அவனிைத்தில் தனி இைமுண்டு. அதன ்யனா்க அவன அல்லாஹ்விைம் 
்்கட்ைால் அவன ப்காடுப்்ான. ்ாது்காப்புத் ்தடினால் ்ாது்காப்பு 
வழஙகுவான. பிராரத்தித்தால் ்திலளிப்்ான. அல்லாஹ்விைத்தில் 
அவனு்ககிரு்ககும் மதிப்பின ்காரைமா்க பிராரத்த்ன ஏற்்கப்்டு்வாரில் 
ஒருவனா்க மாறிவிடுகினறான.

ஸலப் அறிஞர்களில் ்லர பிராரத்த்ன ஏற்்கப்்டு்வாரா்க 
அறியப்்ட்டுள்்ளனர. ஸுஃத் பின அபீ வ்க்காஸ (ரலி) அவர்களும் இதில் 
ஒருவராவார. அவரு்கப்கதிரா்க ஒரு மனிதர ப்ாயயு்ரத்த ்்ாது 
பினவருமாறு பிராரத்தித்தார்கள் “இ்றவா! இவன ப்ாயயனா்க 
இருநதால் அவ்ன்க குருைா்ககி, வாழ்நோ்்ள நீடித்து குழப்் நி்ல்களு்ககு 
உட்்டுத்துவாயா்க”. இ்வய்னத்தும் அம்மனித்னத் தா்ககியது. 
பிற்்காலத்தில் ஒடு்க்கமான ்ா்த்களில் ப்ண்்க்்ள சீண்டி்க 
ப்காண்டிருநதான. ்்கட்ைால், “நோன பித்னாவு்ககுள்்ளா்க்கப்்ட்ை ஒரு 
வ்யாதி ்னா்வன. ஸுஃதின பிராரத்த்ன எனனில் ்லித்து விட்ைது” 
என்ான.(2) மற்றுபமாரு தை்வ அலி (ரலி) அவர்க்்ளத் தூற்றி்க 

1.இ்த பெயதியின ்வறு சில அறிவிப்பு்க்கள் இத்னத் பதளிவு்டுத்துகினறது : “என மூல்ம 
பெவிமடுப்்ான, எனமூல்ம ்ாரப்்ான” அதாவது எனது அனுகூலம், உதவி, ்நேரியவழி மூல்ம ்்கட்்ான, 
்ாரப்்ான… (அப்துல் அஸீஸ் அத்்தரீபீ).

2.அறிவிப்்வர : ஜாபிர பின ஸமுரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (755).
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ப்காண்டிருநத மனித்ன்க ்கண்டு அவனு்கப்கதிரா்கப் பிராரத்தித்தார்கள். 
அம்மனிதன அவவிைத்தில் இரு்ககும் ்்ா்த அப்்குதியால் தப்பி்யாடி 
வநத ஓர ஒட்ை்கம் தனது ்கால்்க்ளால் அம்மனித்ன இற்ககும் வ்ர 
்லமா்க மிதித்தது.

ஸஈத் பின ்ஸத் (ரலி) அவர்களுைன தனது ்காணி விையத்தில் ஒரு 
ப்ண் பிைஙகி்க ப்காண்ைாள். தனது ்காணி்ய இவர அ்்கரித்து 
விட்ைதா்க வாதாடினாள். அப்்்ாது ஸஈத் (ரலி) அவர்கள் : “இ்றவா! 
அவள் ப்ாய கூறியிருநதால் இவ்்ள்க குருைா்ககி, இவ்ளது 
்காணியி்ல்ய அழித்து விடுவாயா்க!” எனப் பிராரத்தித்தார்கள். 
அவவா்ற அவள் குருைாகி, ஓர இரவில் தனது ்காணியில் நேைநது பெல்லும் 
்்ாது அதிலுள்்ள ஒரு கிைற்றில் வீழ்நது இறநதாள்.(1)

1. அறிவிப்்வர : உரவா பின ஸு்்ர (ரஹ்), ஆதாரம் : முஸலிம் (1610).
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ஹதீஸ் 39

இஸ்ைாத்தில் சிை்மத்ல்த நீககு்தல்

َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللُه َعْنُهَما، َأنَّ َرُسوَل 9 َقاَل: 

ِتي اْلَخَطَأ َوالنِّْسَياَن، َوَما اْسُتْكرُِهوا َعَلْيِه." َحِديٌث َحَسٌن َرَواُه  "ِإنَّ اللَه َتَجاَوَز ِلي َعْن ُأمَّ

اْبُن َماَجْه َواْلَبْيَهِقيُّ َوَغْيُرُهَما.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் :  நிச்்சய்மாக அல்ைாஹ் எ்ககாக 
எ்து ்சமூகத்்தவர்களிடேமிருந்து ்தவறு, ்மைதி, நிர்ப்ேந்்தம் ஆகியவறலை 
்மன்னித்து விடடோன். 

அறிவிப்்வர : இப்னு அப்்ாஸ (ரலி), ஆதாரம் : இப்னுமாஜாுஃ (2045) 
்்ஹகீ (15195).

விரிவுலை :

“நிச்்சய்மாக அல்ைாஹ் எ்ககாக எ்து ்சமூகத்்தவர்களிடேமிருந்து 
்தவறு, ்மைதி, நிர்ப்ேந்்தம் ஆகியவறலை ்மன்னித்து விடடோன்”

அதாவது என்க்கா்க ்வண்டி ்மற்்கண்ைவற்்ற எனது 
ெமூ்கத்திைமிருநது நீ்ககி விட்ைான. அல்லது குற்றம் பிடி்க்காமல் விட்டு 
விட்ைான என்்த இதன அரத்தமாகும்.

்தவறு, ்மைதி, நிர்ப்ேந்்தம் :

தவறு மற்றும் மறதி மனனி்க்கப்்டுவதா்க அல்குரஆனில் 
்நேரடியா்க்க கூறப்்ட்டுள்்ளது.

“எங்கள் இரட்ெ்க்ன! நோம் மறநது விட்ைா்லா அல்லது 
தவறி்ழத்து விட்ைா்லா எம்்ம்க குற்றம் பிடித்து 
விைாதிருப்்ாயா்க!” (்்கரா : 286).
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“நீங்கள் எதில் தவறு பெயதீர்க்்ளா, அதில் உங்கள் மீது குற்றமில்்ல. 
எனினும், உங்க்ளது உள்்ளங்கள் ்வண்டுபமன்ற கூறுவது (உங்கள் 
மீது குற்றமாகும்.)” (அஹ்ஸாப் : 05).

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : “ஒரு நீதி்தி தீரப்்ளி்ககும் ்்ாது, 
அவர ஆயவு பெயது அது ெரியா்க இருநதால் அவரு்ககு இரு கூலி்கள் 
உள்்ளன. அவர தீரப்்ளி்ககும் ்்ாது  ஆயவு பெயது தவறி்ழத்தால் 
(ஆயவு்க்கா்க) ஒரு கூலி உள்்ளது”.(1)

நிரப்்நதம் ்ற்றியும் அ்த மனனிப்்தா்க அல்குரஆன ்நேரடியா்க்க 
கூறியுள்்ளது.(2)

“எவர அல்லாஹ்்வ நேம்பி்க்்க ப்காண்ை பின அவரின உள்்ளம் 
நேம்பி்க்்கயால் அ்மதி ப்ற்ற நி்லயில், அவர நிரப்்நதி்க்கப்்ட்ைதின 
்காரைமா்க அவ்ன (வாய்ளவில்) நிரா்கரி்ககிறா்ரா (அவர மீது 
குற்றமில்்ல.)” (நேஹ்ல் : 106).

“நேம்பி்க்்கயா்ளர்கள், நேம்பி்க்்கயா்ளர்க்்ள விட்டுவிட்டு 
நிரா்கரிப்்ா்ளர்க்்ள ்நேெத்திற்குரியவர்க்ளா்க எடுத்து்க ப்காள்்ள 
்வண்ைாம். அவர்களிைமிருநது உங்க்்ளத் தற்்காத்து்க ப்காள்வதற்்்க 
தவிர யாரும் அவவாறு பெயதால் அவரு்ககு அல்லாஹ்விைமிருநது 
(்ாது்காப்பு) எதுவுமில்்ல” (ஆல இம்ரான : 28).

w  ்தவறு : ஒன்ற பெயய நோடி, தான நோைாதது எதிர்ாராமல் நேைப்்்த 
தவறாகும். உதாரைமா்க : இ்ற நிரா்கரிப்்ா்ள்ன ப்கால்ல முயற்சித்து 
தவறுதலா்க முஸலிம் ப்கால்லப்்டுவ்தப் ்்ானறாகும்.

w  ்மைதி : ஒன்ற பெயய நி்னவில் இருத்தி்க ப்காண்டிருநது பெயயும் 
்நேரத்தில் அத்ன மறப்்தாகும்.

இரண்டு்ம ்ாவமில்்ல எனற அரத்தத்தில் 
மனனி்க்கப்்ட்ை்வயாகும். எனினும் மறதியுைன ்வறு ெட்ைங்கள் 
பதாைரபு்டுதல் இநத மனனிப்பிற்கு முரைா்க மாட்ைாது. உதாரைமா்க : 
வுழுவினறி தான சுத்தமா்கத்தான இருப்்தா்க நி்னத்து்க ப்காண்டு 

1.அறிவிப்்வர : அம்ர பின ஆஸ (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (7352), முஸலிம் (1716).

2.இ்ற நிரா்கரிப்்் நிரப்்நதத்தினால் பெயவதில் ்கருத்து ்வற்று்மயுள்்ளது. அவர மனனி்க்கப்்டுவார 
என்்த வலுவான ்கருத்தாகும். நிரப்்நதத்தில் இ்ற நிரா்கரிப்்் பமாழிவதற்கு ெலு்்கயுள்்ளது என்து 
அ்னவரினதும் ்கருத்தாகும்.



“ 
ஜ

ாமி
உ

ல்
 உ

லூ
மி

 வ
ல்

ஹி
க

ம்
 ”

w
w
w

258

பதாழுதால் அவரு்ககு்க குற்ற்மதுமில்்ல. எனினும் வுழுவினறித் தான 
பதாழுததா்க அவரு்ககு பினனர பதளிவானால் அவர அத்ன மீட்ை 
்வண்டும். மறதியா்க பதாழு்்க்ய விட்ைால் நி்னவு வநததும் அத்ன 
நி்ற்வற்ற ்வண்டும். நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : யாராவது 
பதாழாமல் தூஙகினால், அல்லது அ்த மறநதால் நி்னவு வநததும் 
அத்னத் பதாழுது ப்காள்்ளட்டும். இ்தத் தவிர ்வறு ்ரி்காரம் 
அதற்கில்்ல. பினபு “என்ன நி்னவு கூரவதற்்கா்க நீங்கள் 
பதாழு்்க்ய நி்ற்வற்றுங்கள்” (அல்குரஆன  தாஹா :14) எனும் 
வெனத்்த ஓதி்க ்காண்பித்தார்கள்.(1)

1.அறிவிப்்வர : அனஸ (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (597), முஸலிம் (684).
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ஹதீஸ் 40

்மறுல்மககுத் ்தயாைாகு்தல்

َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللُه َعْنُهَما َقاَل: 

ْنَيا َكَأنََّك َغرِيٌب َأْو َعاِبُر َسِبيٍل." َأَخَذ َرُسوُل اللِه 9 ِبَمْنِكِبي، َفَقاَل: "ُكْن ِفي الدُّ

َباَح، َوِإَذا َأْصَبْحَت َفَل َتْنَتِظِر اْلَمَساءَ، َوُخْذ  َوَكاَن اْبُن ُعَمَر َيُقوُل: "ِإَذا َأْمَسْيَت، َفَل َتْنَتِظِر الصَّ

. ِتَك ِلَمَرِضَك، َوِمْن َحَياِتَك ِلَمْوِتَك" َرَواُه اْلُبَخارِيُّ ِمْن ِصحَّ

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் :  இந்்த உைகில் ஒரு அன்னியல்ப் 
்ோை அல்ைது ஒரு வழிப்்ோககல்ப் ்ோை இருப்பீைாக!

இப்னு உமர (ரலி) அவர்கள் அடி்க்கடி பினவருமாறு பொல்வார்கள் :

்மாலை ்நை்மாகும் ்ோது அடுத்்த நாள் காலை வலை இைககா்மல் 
இருப்்ோம் எ் எதிர்ோர்கக ்வணடோம். காலையில், ்மாலை வலையில் 
உயிருடேன் இருப்்ோம் எ் எதிர்ோர்கக ்வணடோம். நீர் ஆ்ைாககிய்மாக 
இருககும் ்ோது ்நாயககாகவும், வாழவின் ்ோது ்மைணித்திறகாகவும் 
்நைத்ல்த எடுத்துக தகாள்வீைாக. 

அறிவிப்்வர : இப்னு உமர (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (6416).

விரிவுலை :

உல்க ஆ்ெ்க்்ள்க கு்றப்்தற்்கான ஓர அடிப்்்ையா்க 
இநநேபிபமாழி உள்்ளது. உண்்மயான ஒரு விசுவாசி இவவுல்்க 
நிரநதரமான தஙகுமிைமா்க எடுத்து, அதில் நிம்மதியா்க இரு்க்க 
முயற்சி்க்கலா்காது. மாறா்க ்யைத்்த விரும்பும் ஒருவர தனது ்யைப் 
ப்ாதி்க்்ளத் தயார பெயவ்தப் ்்ான்ற இரு்க்க ்வண்டும்.

இ்த ்கருத்்த முன்னய நேபிமார்களும் உ்்தசித்திருப்்து இஙகு 
குறிப்பிைத்த்க்கது.
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ுஃபிரஅவனு்ைய கூட்ைத்திலிருநத விசுவாசி கூறியதா்க அல்லாஹ் 
பினவருமாறு கூறுகினறான :

“எனது ெமூ்கத்தின்ர! இவவுல்க வாழ்்க்்க அற்் இன்்ம! நிச்ெயமா்க 
மறு்ம்யா நி்லயான வீைாகும் (எனறும் கூறினார.)” (ுஃ்காபிர : 39).

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : என்ககும் உலகிற்கும் எனன பதாைரபு? 
என்ககும் உலகிற்குமான உதாரைமாகிறது : மரநிழலில் ்்கல் ்வ்்ளயில் 
ெற்று ஓயபவடுத்து விட்டு அவவிைத்்த விட்டுச் பெனறுவிட்ை ஒரு 
்யணி்யப் ்்ானறதாகும்.(1)

ஒரு ஞானி பினவருமாறு கூறுகினறார : உல்கம் ்கைநது பெனறு 
ப்காண்டிரு்க்க, மறு்ம முன்னா்ககி வநது ப்காண்டிரு்க்க அத்னப் 
புற்க்கணித்து விட்டு, ்கைநது பெல்லும் உலகில் அதி்க ஈடு்ாடு ்காட்டு்வா்ரப் 
்ாரத்தால் என்ககு ஆச்ெரியமா்க உள்்ளது.

ஒரு விசுவாசி்ககு இவவுல்கம் நிரநதர வீைா்க்வா, தாய பூமியா்க்வா 
இல்லாவிடின இவவுலகில் அவனது நி்ல பினவரும் இரு நி்ல்களில் 
ஒனறா்கத் தான இரு்ககும் :

01. ்வறு ஓர ஊரில் வசி்ககும் பவளியூர வாசியா்க இருப்்ார.

02.அல்லது எஙகும் தங்காது பதாைரநது ்யணிப்்வ்ரப் ்்ானறிருப்்ார.

இதனால் தான நேபி (ஸல்) அவர்கள் இப்னு உமர (ரலி) அவர்களு்ககு 
பினவரும் இரு நி்ல்களில் ஒனறா்க இரு்ககும் ்டி கூறினார்கள் :

01. தன்ன இவவுலகில் ்வற்றாள் ்்ால் நி்னத்து்க ப்காள்ளுதல். 
்வற்றூரில் தரிப்்தா்க்க ்கற்்்ன பெயது ப்காள்்ள ்வண்டும். என்வ 
அவனது உள்்ளம் ்வற்றூருைன ஒனறியிரு்க்க மாட்ைாது. தான 
திரும்்விரு்ககினற தாயப் பூமியுைன தான ஒனறியிரு்ககும். அவன 
இவவுலகில் இருப்்து தனது தாயநோட்டு்ககு (மறு்ம) எடுத்துச் பெல்லத் 
்த்வயான ப்ாருட்்க்்ளத் தயார்டுத்துவதற்்கா்கத் தான.

இநத நி்லயிலுள்்ளவர்களு்ககு தனது தாய நோட்டிற்குத் திரும்பும் ்்ாது 
எடுத்துச் பெல்ல ்வண்டிய ்யனுள்்ளவற்றின மீ்த முழு்க ்கவனமும் 
இரு்ககும். அவவூர வாசி்களுைன ெம அநதஸ்தப் ப்ற ்்ாட்டியிைவும் 

1.அறிவிப்்வர : இப்னு மஸஊத் (ரலி), ஆதாரம் : திரமிதி (2377), அவர்கள் இத்ன ஹஸன ஸஹீஹ் எனும் 
தரத்திலுள்்ளதா்க்க கூறியுள்்ளார்கள். 
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மாட்ைான, அவர்களிைம் இழிவ்ைவ்தப் ்ாரத்து ப்ாறு்மயிழ்க்கவும் 
மாட்ைான.

02. தன்ன இவவுலகில் எஙகும் தங்காமல் பதாைரநது ்யணிப்்வ்ரப் 
்்ால் நி்னத்து்க ப்காள்ளுதல். அவர தனது இறுதிமூச்சு வ்ர (மரைம்) 
பதாைரநது ்ல ஊர்களு்ககுப் ்யணித்து்க ப்காண்்ை இருப்்ார.

இநநி்லயில் இரு்ககும் ஒருவரு்ைய முழு ்நோ்க்கமும் தனது 
்யைத்திற்குத் ்த்வயான ப்ாருட்்க்்ளத் தயார்டுத்துவ்த தவிர உல்க 
பெல்வங்க்்ள அதி்கரி்ககும் ்நோ்க்கமிரு்க்காது.

இப்னு உமர (ரலி) அவர்க்ளது உ்்தெமானது அவர்கள் அறிவித்த இ்த 
நேபிபமாழியில் இருநது ப்றப்்ட்ைதாகும். இது ்்ரா்ெ்க்்ள சுரு்ககி்க 
ப்காள்வ்த உள்்ளை்ககியுள்்ளது. ஒரு மனிதன மா்ல்ய அ்ைநதால் 
்கா்ல்ய எதிர்ார்க்க மாட்ைான, ்கா்ல்ய அ்ைநதால் மா்ல்ய 
எதிர்ார்க்க மாட்ைான. அதற்கு முனன்ர அவனது மரைம் வநதுவிடும் 
என்தா்கத்தான எண்ணி்க ப்காண்டிருப்்ான.

“நீ ஆ்ைாககிய்மாக இருககும் ்ோது ்நாயககாவும், வாழவின் ்ோது 
்மை்ணத்திறகாகவும் ்நைத்ல்த எடுத்துக தகாள்”

அதாவது ்நோய ஏற்்ை முனனர ஆ்ரா்ககியமா்க இரு்ககும் ்்ாதும், 
மரைம் வருமுன வாழ்நோளிலும் நேன்ம பெயய ்நேரத்்தப் ்யன்டுத்தி்க 
ப்காள்.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரு மனிதனு்ககு உ்்தசி்ககும் ்்ாது பினவருமாறு 
கூறினார்கள் : ஐநது விையங்கள் நி்கழ முன ஐநது விையங்க்்ளப் ் யன்டுத்தி்க 
ப்காள் :

w வ்யாதி்த்து்ககு முன வாலி்த்்த,

w ்நோய்ககு முன ஆ்ரா்ககியத்்த,

w வறு்ம்ககு முன பெல்வத்்த,

w ்வ்லப்்ளுவு்ககு முன ஓயவு ்நேரத்்த,

w மரைத்திற்கு முன வாழ்நோ்்ள (நேன்மயில் ்யன்டுத்தி்க ப்காள்).(1)

1.அறிவிப்்வர : இப்னு அப்்ாஸ (ரலி), ஆதாரம் : ஹாகிம் : (7846). இது புஹாரி, முஸலிமின 
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நேற்பெயல்்கள் பெயயத் த்ை்கள் ஏற்்ட்டு, ெ்கதியற்ற நி்ல வருமுன 
அதன்ால் வி்ரவது ஒவபவாரு விசுவாசி்ககும் அவசியமாகும். 
எப்்்ாது நேற்பெயல் பெயய முடியாமல் மனிதனு்ககுத் த்ை ஏற்்ட்டு 
விடுகிற்தா அதன பின மீதமாவது ்கவ்லயும், ்்க்ெதமும்தான. 
நேற்பெயல் பெயயும் வாயப்புள்்ள ெநதரப்்த்தின ்ால் மீ்ள அவா்க 
ப்காள்வான. அவனது அவா ்யனளி்க்காது.

“்வத்ன உங்களிைம் வருவதற்கு முனனர உங்க்ளது இரட்ெ்கனிைம் 
மீண்டு, அவனு்க்்க ்கட்டுப்்ட்டு விடுங்கள். பினனர நீங்கள் உதவி 
பெயயப்்ை மாட்டீர ்கள். நீங்கள் உைராத நி்லயில் திடீபரன ்வத்ன 
உங்களிைம் வருவதற்கு முனனர உங்கள் இரட்ெ்கனிைமிருநது உங்களு்ககு 
இற்க்க்ட்ைவற்றில் மி்க அழ்கான்தப் பின்ற்றுங்கள். அல்லாஹ்வின 
்கை்மயில் நோன கு்றவு பெயது விட்ைதற்்கா்க எனது ்்க்ெத்ம! நோன 
்்கலி பெய்வாரில் ஆகி விட்்ை்ன எனறு எநத ஆனமாவும் கூறாமல் 
இருப்்தற்்கா்கவும், அல்லது அல்லாஹ் என்ன ்நேரவழியில் 
பெலுத்தியிருநதால் நோன ்ய்்கதியா்ளர்களில் இருநதிருப்்்்ன எனறு 
கூறாமல் இருப்்தற்்கா்கவும், அல்லது ்வத்ன்ய்க ்காணும் ்்ாது 
நிச்ெயமா்க (உலகிற்குத்) திரும்பிச் பெல்லுதல் என்ககு இரு்ககுமாயின 
நோன நேன்ம பெய்வாரில் ஆகிவிடு்வ்ன எனறு கூறாமல் 
இருப்்தற்்கா்கவும் (உங்களு்ககு இற்க்கப்்ட்ை்தப் பின்ற்றுங்கள்)” 
(ஸுமர : 54-58).

“முடிவா்க, அவர்களில் ஒருவனு்ககு மரைம் வநதுவிட்ைால், அவன 
‘எனது இரட்ெ்க்ன! என்ன நீ (உலகிற்கு) திருப்பி அனுப்புவாயா்க!’ 
என்க கூறுவான. நோன விட்டு வநததில் நேல்லறம் புரிவதற்்கா்க (திருப்பி 
அனுப்புவாயா்க!) அவவாறனறு, நிச்ெயமா்க அது அவன கூறும் பவற்று 
வாரத்்த்யயாகும். அவர்கள் எழுப்்ப் ்டும் நோள் வ்ர அவர்களு்ககு 
முனனால் ஒரு தி்ர இரு்ககினறது” (முுஃமினூன : 99,100).

உங்களில் ஒருவரு்ககு மரைம் வருவதற்கு முன நோம் உங்களு்ககு 
வழஙகியவற்றிலிருநது (நேல்லறங்களில்) நீங்கள் பெலவு பெயயுங்கள். 
(இல்்லபயனில் மரை ்வ்்ளயில்) ‘என இரட்ெ்க்ன! சிறிது ்காலம் 
என்ன நீ பிற்்டுத்த ்வண்ைாமா? நோன தரமம் பெயது நேல்லவர்களில் 
ஆகிவிடு்வன’ எனறு அவன கூறுவான. எநத்வார ஆனமாவு்ககும் அதன 

நி்நத்ன்ககுட்்ட்ை ஸஹீஹாகும் எனவும் கூறியுள்்ளார்கள். அஷ்ஷ்க அல்்ானி தனது ஸஹீஹுத் தரகீபி 
வத்தரஹீப் நூலில் (3355) இத்ன ஸஹீஹ் என்க கூறியுள்்ளார்கள்.
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தவ்ை வநது விட்ைால் அல்லாஹ் பிற்்டுத்த்வ மாட்ைான. ்மலும், 
நீங்கள் பெய்வற்்ற அல்லாஹ் நேன்கறிநதவன” (முனாபிகூன : 10,11).

ஒரு ்கவிஞரின இது ்ற்றிய ்கவி்தயின தமிழ்ச் சுரு்க்கம் வருமாறு :

wஓயவு ்நேரத்தில் ்மலதி்க ருகூுஃ்வ பெயது ப்காள், உனது மரைம் 
திடீபரன வர வாயப்புள்்ளது.

wஎவவித ்நோயுமற்ற ஆ்ரா்ககியமான எத்த்ன ்்ரு்ைய 
ஆ்ரா்ககியமான மூச்சு எதிர்ாராத விதமா்க பெனற்த நீ ்கண்டிருப்்ாய.(1)

1.இவவிரு ்கவி்த அடி்க்்ளயும் இமாம் ஸுபுகி (ரஹ்) தனது “த்்காதுஷ ஷாபிஇயயா” எனும் நூலில் (2/235) 
இமாம் புஹாரியு்ைய ்கவி்தயா்க்க கூறியுள்்ளார்கள்.
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ஹதீஸ் 41

அல்ைாஹ்வின் ்சடடேஙகலைப் பின்ேறைல்

َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي اللُه َعْنُهَما، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه 9:

"اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َيُكوَن َهَواُه َتَبًعا ِلَما ِجْئُت ِبِه"

ِة(   بإْسَناٍد َصِحيٍح. ْيُخ رحمه الله )حديٌث حسٌن صِحيٌح، رويناه في "كتاب الُحجَّ  َقاَل الشَّ

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் :  ்த்து ஆல்சகள் நான் தகாணடு 
வந்்த(இம் ்மார்ககத்)ல்தத் துயர்ந்்த்தாக இருககும் வலை உஙகளில் ஒருவர் 
முழுல்மயா் நம்பிகலகயாைைாக ்மாடடோர்.

அறிவிப்்வர : அப்துல்லாஹ் பின அம்ர பின ஆஸ (ரலி), ஆதாரம் : 
இமாம் இப்னு அபீ ஆஸிமின அஸஸுனனா (15), இமாம் ் ்கவீயின ஷரஹ் 
அஸஸுனனா (104), இமாம் அபுல் ்காஸிம் அல்அஸ்ஹானீயின 
அல்ஹுஜ்ஜா (103).

இமாம் நேவவீ (ரஹ்) கூறுகினறார்கள் : இது ஹஸன ஸஹீஹ் எனும் 
தரத்திலுள்்ள நேபிபமாழியாகும். “கிதாபுல் ஹுஜ்ஜா” எனும் நூலில் 
இத்ன ஸஹீஹான அறிவிப்்ா்ளர பதாைருைன அறிவித்துள்்்ளாம்.(1)

விரிவுலை :

இநநேபிபமாழியின அரத்தம் எனனபவனில் ஒரு மனிதனு்ைய 
விருப்்ம் இ்றத்தூதர (ஸல்) அவர்கள் ப்காண்டு வநத இநத மார்க்கத்்தத் 
துயரநததா்க இரு்ககும் வ்ர அவன ்ரிபூரைமான முுஃமினா்க முடியாது. 
என்வ அவன நேபியவர்கள் ஏவிய்த ்நேசி்க்க ்வண்டும். தடுத்த்த 
பவறு்க்க ்வண்டும்.

இது ்ற்றி அல்குரஆனில் ்ல இைங்களில் கூறப்்ட்டுள்்ளது.

1.இநத நேபிபமாழியின தரம் ்ற்றி விமரெனம் உள்்ளது. (அப்துல் அஸீஸ் அத்்தரீபீ).
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“(நேபி்ய!) உமது இரட்ெ்கன மீது ெத்தியமா்க அவர்கள் தம்ககி்ையில் 
ஏற்்ட்ை ெரச்்ெயில் உம்்ம நீதி்தியா்ககி, பினனர நீர வழஙகும் தீரப்்் 
தம் மனங்களில் எத்த்்கய அதிருப்தியும் ப்காள்்ளாது ஏற்று, அதற்கு முற்றிலும் 
்கட்டுப்்டும் வ்ர நேம்பி்க்்க ப்காண்ைவர்க்ளா்க மாட்ைார்கள்” (நிஸா : 65).

“அல்லாஹ்வும், அவனது தூதரும் ஒரு ்காரியத்தில் முடிவு பெயது விட்ைால் 
தமது ்காரியத்தில் சுய அபிப்பிராயம் ப்காள்வதற்கு முுஃமினான எநத ஆணு்ககும் 
முுஃமினான எநதப் ப்ண்ணு்ககும் உரி்ம இல்்ல” (அஹ்ஸாப் : 36).

தான ் நேசிப்்்த பவறுப்்்ா்ரயும், தான பவறுப்்்த ் நேசிப்்்ா்ரயும் 
அல்லாஹ் ்கண்டித்துள்்ளான.

“நிச்ெயமா்க அவர்கள் அல்லாஹ் இற்ககி ்வத்த்த பவறுத்த்த இதற்கு்க 
்காரைமாகும். என்வ, அவன அவர்க்ளது பெயல்்க்்ள அழித்துவிட்ைான” 
(முஹம்மத் : 09).

“நிச்ெயமா்க இவர்கள் அல்லாஹ்வு்ககு்க ்்கா்மூட்ை்க கூடிய்தப் 
பின்ற்றிய தும், அவனது ப்ாருத்தத்்த பவறுத்தது்ம இதற்கு்க 
்காரைமாகும். ஆ்க்வ, இவர்களின பெயல்்க்்ள அவன அழித்து விட்ைான” 
(முஹ்மமத் : 28).

ஒவதவாரு விசுவாசியும் த்சயய ்வணடிய கடேல்ம :

w அல்லாஹ் ்நேசித்த்த ்நேசித்தல், அநத ்நேெம் அவன 
்கை்மயா்ககியவற்்ற பெயய தூண்ை்க கூடியதா்க இருத்தல் ்வண்டும். 
்நேெம் அதி்கரித்து ்மலதி்கமான ஸுனனத்து்க்க்்ள பெயதால் அது 
பமன்மலும் சிறப்பு்ககுரியதாகும்.

w அல்லாஹ் பவறுத்த்த பவறுத்தல். அநத பவறுப்பு அவன த்ை 
பெயத்தத் தவிரநது ப்காள்்ளத் தூண்ை்க கூடியதா்க இருத்தல் ்வண்டும். 
பவறுப்பு அதி்கரித்து ஹராமல்லாத பவறு்க்கப்்ட்ை்தயும் தவிரநது 
ப்காண்ைால் அது பமன்மலும் சிறப்பு்ககுரியதாகும்.

ெரியான ்நேெம் எனனபவனில் தனது ்நேெனின விருப்பு தனனு்ைய 
விருப்்ா்கவும், அவனின பவறுப்பு தனனு்ைய பவறுப்்ா்கவும் 
இருத்தல் ்வண்டும்.

“உங்கள் ப்ற்்றார்கள், உங்க்ளது பிள்்்ள்கள், உங்க்ளது ெ்்காதரர்கள், 
உங்க்ளது ம்னவியர்கள், உங்க்ளது பநேருஙகிய உறவினர்கள், நீங்கள் 
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ெம்்ாதித்துள்்ள பெல்வங்கள், நேஷைம்ைநது விடுபமன நீங்கள் அஞ்சும் 
வியா்ாரம், நீங்கள் திருப்தி ப்காள்ளும் இல்லங்கள் என்ன 
அல்லாஹ்்வயும், அவனது தூத்ரயும் அவனது ்ா்தயில் அறப்்்ார 
புரிவ்தயும் விை, உங்களு்ககு மி்க விருப்்மு்ை ய்வ்க்ளா்க இருநதால் 
அல்லாஹ் தனது (தண்ை்னயான) ்கட்ை்்ள்ய்க ப்காண்டு வரும்வ்ர 
நீங்கள் எதிர்ாரத்திருங்கள் என (நேபி்ய!) நீர கூறுவீரா்க! அல்லாஹ் 
்ாவி்க்ளான இ்ககூட்ைத்தின்ர ்நேரவழியில் பெலுத்தமாட்ைான” 
(தவ்ா: 24).

அல்லாஹ்்வயும், தூத்ரயும் உண்்மயா்க உள்்ளத்தால் ்நேசித்தால் அது 
அவ்ன அவவிருவரும் ்நேசித்த்த ்நேசி்க்கவும், பவறுத்த்த உள்்ளத்தால் 
பவறு்க்கவும், ப்ாருநதி்க ப்காண்ை்த ப்ாருநதி்க ப்காள்்ளவும், 
்்்கத்த்தப் ்்்க்க்கவும் தூண்டும். அத்துைன இநத விருப்பு 
பவறுப்பு்க்்கற்் தனது உறுப்பு்க்க்ளால் பெயற்்ைவும் தூண்டும். இதற்கு 
மாற்றமா்க அவவிருவரும் பவறு்ககும் ஒரு பெய்லச் பெயதால், அல்லது 
அவர்கள் ்நேசித்து்க ்கை்மயா்ககிய ஒன்ற ெ்கதியிருநதும் பெயயாமல் 
விட்ைால் அவரு்ைய ்கை்மயான ்நேெத்தில் கு்ற ஏற்்ட்டுள்்ளது 
என்்த்ய உைரத்துகினறது. அவர அல்லாஹ்விைம் தவ்ாச் பெயது 
்கை்மயான ்நேெத்்தப் ்ரிபூரைப்்டுத்த ்வண்டும்.

அல்லாஹ்வின வரம்பு்க்்ளப் ் ்ைாமல் அவனது ் நேெத்்த வாதாடு்வன 
உண்்மயா்ளனல்ல என யஹ்யா பின முஆத் (ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள்.

ஆைம்ேகாை ஒரு கவிஞரின் இரு கவில்தகளின் ்தமிழச் சுருககம் வரு்மாறு :

w நீ இ்றவ்ன ்நேசிப்்தா்க வாதாடி்க ப்காண்்ை அவனு்ககு மாறு 
பெயகினறாய. இது -எனது வாழ்நோள் மீது ெத்தியமா்க- மி்க ்மாெமான 
ஒப்பீட்டு மு்றயாகும்.

w உனது ்நேெம் உண்்மயா்க இருநதால் நீ அவனு்ககு்க 
்கட்டுப்்ட்டிருப்்ாய. நிச்ெயமா்க ்நேசிப்்வன தனது ்நேெனு்ககு்க 
்கட்டுப்்டு்வனாகும்.

அல்லாஹ்வினதும், அவனது தூதரினதும் ்நேெத்்த விை ம்னா 
இச்்ெ்க்்ள முற்்டுத்துவதால் தான அ்னத்துப் ்ாவங்களும் 
உருவாகினறன. இ்ை்வப் ்ா்ளர்கள் ம்னா இச்்ெ்யப் பின்ற்றுவதா்க 
அல்குரஆனின ்ல இைங்களில் கூறப்்ட்டுள்்ளது.
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“அவர்கள் உம்ககுப் ்திலளி்க்கவில்்லபயனறால் அவர்கள் தமது 
ம்னா இச்்ெ்க்்ள்ய பின்ற்றுகினறனர என்்த அறிநது 
ப்காள்வீரா்க! அல்லாஹ்விை மிருநது எவவித வழி்காட்ைலுமினறி தனது 
ம்னா இச்்ெ்யப் பின்ற்று்வ்ன விை மி்கப் ப்ரிய வழி்்கைன 
யார?” (்கஸஸ : 50).

அ்த்்ானறு தான ம்னா இச்்ெ்ய முற்்டுத்துவதால் தான 
மார்க்கத்தின ப்யரால் நூதனங்கள் (பித்அத்) உருவாகினறன. அதனால் 
தான பித்அத்வாதி்கள் ம்னா இச்்ெ்க்காரர்கள் என 
ப்யரிைப்்ட்டுள்்ளனர.

அ்த்்ானறுதான பிற மனிதர்க்்ள ்நேசிப்்தும் நேபியவர்கள் 
ப்காண்டு வநத மார்க்கத்திற்்்கற்்த்தான அ்மய ்வண்டும். என்வ ஒரு 
விசுவாசி அல்லாஹ்்வ ்நேசிப்்துைன, அவன ்நேசி்ககும் வானவர்கள், 
இ்றத்தூதர்கள், நேபிமார்கள், உண்்மயா்ளர்கள் ்்ான்றா்ரப் 
ப்ாதுவா்க ்நேசிப்்து ்கை்மயாகும். இதனால் தான ஈமானின சு்வ 
இருப்்தற்்கான அ்ையா்ளங்களுள் ஒனறா்க அல்லாஹ்வு்க ்கா்க்வ ஒரு 
மனித்ன ்நேசிப்்தும் அைஙகுகினறது. அல்லாஹ்வின எதிரி்க்்ளயும், 
அவன பவறுப்்்ா்ரயும் ்நேசிப்்து ப்ாதுவா்க ஹராமாகும். இதற்கு 
முனனால் இது ்ற்றி்க கூறப்்ட்டு விட்ைது. இதன மூலம் இநத மார்க்கம் 
அ்னத்தும் அல்லாஹ்விற்குரியதாகினறது.
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ஹதீஸ் 42

அல்ைாஹ்வின் ோவ்மன்னிப்பு

َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي الله َعْنُه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللِه 9 َيُقوُل: 

"َقاَل اللُه َتَعاَلى: َياْبَن آَدَم، ِإنََّك َما َدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني َغَفْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِمْنَك َواَل 

َماءِ، ُثمَّ اْسَتْغَفْرَتِني، َغَفْرُت َلَك. َيا اْبَن آَدَم،  ُأَباِلي.َيا اْبَن آَدَم، َلْو َبَلَغْت ُذُنوُبَك َعَناَن السَّ

َتْيُتَك ِبُقَراِبَها َمْغِفَرًة."  ِإنََّك َلْو َأَتْيَتِني ِبُقَراِب اأْلَْرِض َخَطاَيا، ُثمَّ َلِقيَتِني اَل ُتْشرِْك ِبي َشْيًئا، أَلَ

َرَواُه التِّْرِمِذيُّ َوَقاَل: َحِديٌث َحَسٌن

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் :  எல்ைாம் வல்ை இலைவன் 
த்சால்கிைான் : 'ஆ்தமின் ்மக்், நீ என்ல் எதிர்ோர்த்து, அலழககும் 
்ோத்தல்ைாம் உன்னிடேமுள்ை ோவஙகலை நான் ்மன்னிப்்ேன். அ்தல்ப் 
தோருடேடுத்்த ்மாட்டேன். ஆ்தமின் ்மக்், உன்னுலடேய ோவஙகள் 
வா்த்ல்த எடடும் அைவிறகு உயர்ந்து விடடோலும் பின்்ரும், நீ என்னிடேம் 
மீணடு ்மன்னிப்புக ்காருவாயா்ால், நான் உன்ல் ்மன்னிகக்வ 
த்சய்வன். ஆ்தமின் ்மக்், நீ பூமிலய நிலைத்திடும் அைவிறகு ோவஙகள் 
த்சயது விடடே பிைகும் கூடே, எ்ககு இல்ண லவககா்த நிலையில் என்னிடேம் 
மீளுவாயா்ால் அப்்ோதும் உன்னுலடேய அந்்த அைவிறகா் ோவஙகள் 
அல்த்ல்தயும் ்மன்னிகக்வ த்சய்வன். 

அறிவிப்்வர : அனஸ (ரலி), ஆதாரம் : திரமிதி (3540).

விரிவுலை :

இநத நேபிபமாழி திரமிதியில் மாத்திரம் இைம்ப்றுகினறது. இதன 
அறிவிப்்ா்ளர பதாைர ஏற்று்க ப்காள்்ள முடியுமானதாகும்.

இநநேபிபமாழியில் கூறப்்ட்டுள்்ள மூனறு விையங்களும் ்ாவ 
மனனிப்்்ப் ப்ற்றுத் தரும் வழி்க்ளாகும்.
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01. எதிர்ோர்ப்புடேன் ்கடகும் பிைார்த்்தல் : பிராரத்தி்ககும் ்டி நோம் 
்ணி்க்கப் ்ட்டுள்்ளதுைன, ்திலளி்க்கப்்டுவதா்க வா்க்களி்க்கவும் 
்ட்டுள்்்ளாம். “என்ன அ்ழயுங்கள், நோன உங்களு்ககு ்திலளிப்்்ன 
என உமது இரட்ெ்கன கூறுகினறான” (ுஃ்காபிர : 60). நேபி (ஸல்) அவர்கள் 
“பிராரத்த்ன என்்த ஒரு வை்க்கம் தான” எனறு கூறிவிட்டு ் மற்்கண்ை 
வெனத்்த ஓதினார்கள்.(1)

எனினும் பிராரத்த்னயின நி்நத்ன்கள் பூரத்தியாகி, 
ஏற்்கப்்டுவதற்்கான த்ை்களும் நீஙகுவதன மூல்ம அது 
ஏற்்கப்்டுகினறது. உள்்ளத்தினால் இ்றஞ்சுவதும் ்தி்ல 
எதிர்ாரப்்தும் பிராரத்த்னயின பிரதான நி்நத்ன்களில் உள்்ளதாகும். 
நேபி (ஸல்) கூறினார்கள் : “்தில் கி்ை்ககுபமனற முழு நேம்பி்க்்கயுைன 
நீங்கள் அல்லாஹ்்வ அ்ழயுங்கள். ஏபனனில் அல்லாஹ் வீண் 
்ரா்ககுைன, அலட்சியமான உள்்ளத்துைன ்்கட்கும் பிராரத்த்ன்ய 
ஏற்்கமாட்ைான”.(2) இதனால் தான ஓர அடியான தனது பிராரத்த்னயில் 
“இ்றவா! நீ நோடினால் என்ன மனனித்து விடு” எனறு ்்கட்்கத் த்ை 
பெயயப்்ட்டுள்்ளான. எனினும் உறுதியுைன வலியுறுத்தி்க ்்கட்்க 
்வண்டும். ஏபனனில் அல்லாஹ்்வ நிரப்்நதிப்்வன யாருமில்்ல.(3)

“நீ என்ல் எதிர்ோர்த்து அலழககும் ்ோத்தல்ைாம் உன்னிடேமுள்ை 
ோவஙகலை நான் ்மன்னிப்்ேன். தோருடேடுத்்த ்மாட்டேன்”

அதாவது உனனு்ைய ்ாவங்கள், தவறு்கள் அதி்கமா்க இருநதாலும் அது 
எனனிைம் ப்ரிதா்க இரு்க்கமாட்ைாது. அதி்கமா்க ்கணி்க்கவும் மாட்்ைன.

1.அறிவிப்்வர : நுுஃமான பின ்ஷீர (ரலி), ஆதாரம் : அபூதாவூத் (1479), திரமிதி (3247), ஸுனன நேஸாஈ 
அல்குப்ரா (6/450), இப்னுமாஜாுஃ (3828). இமாம் திரமிதி இது “ஹஸன ஸஹீஹ்” எனும் தரத்திலுள்்ளதா்க்க 
கூறியுறுள்்ளார்கள்.

2. அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : திரமிதி (3479), இதன அறிவிப்்ா்ளர பதாைரில் ஸாலிஹ் 
அல்முரரீ எனற விமரெனத்திற்குரிவர உள்்ளார. எனினும் அஷ்ஷ்க அல்்ானீ தனது ஸஹீஹுத் தரகீபில் (1653) 
ஹஸன எனும் தரத்திலுள்்ளதா்க்க கூறியுள்்ளார்கள்.

3.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (6339), முஸலிம் (2678, 2679).
ம்க்கள் மத்தியில் ்ரவலா்க உள்்ள ஒரு தவ்ற இஙகு சுட்டி்க்காட்டுவது ப்ாருத்தமா்க இரு்ககும். 
சிலர தமது ெ்்காதரர்களு்ககு முனனி்லயில் பிராரத்தி்க்க விரும்பினால் “அல்லாஹ் நோடினால் 
உங்களு்ககு நேற்கூலி வழஙகுவானா்க!, அல்லாஹ் நோடினால் உங்களு்ககு அனுகூலும் புரிவானா்க!” 
எனப் பிராரத்தி்ககினறனர. இதுவும் த்ை பெயயப்்ட்ைதாகும். இநநேபிபமாழி்ய 
அமுல்்டுத்துமு்கமா்க அல்லாஹ்வின நோட்ைம் (اللُه َشاءَ   எனும் வாரத்்த்ய பிராரத்த்னயில்  (إْن 
்ெர்க்காமலிருத்தல் ்வண்டும்.
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02. ோவ்மன்னிப்புத் ்்தடு்தல் (இஸ்திுஃோர்) : ்ாவங்கள் ப்ரிதா்க 
்ம்கத்்த முட்டும்ளவு அல்லது ்ார்வ்கப்கட்டும் தூரம் வ்ர 
இருநதாலும் (அவன மனனிப்்ான).

இஸதிுஃ்ார என்து ்ாவமனனிப்புத் ்தடுவதாகும். َمْغِفَرة என்து 
அப்்ாவத்்த ம்றப்்துைன அதன தீங்்க விட்டும் ்ாது்காத்தலாகும்.

இஸதிுஃ்ாரில் சிறநத மு்ற : முதலில் அல்லாஹ்்வப் பு்கழ்நது 
விட்டு, இரண்ைாவதா்க தனது ்ாவங்க்்ள ஏற்று்க ப்காண்டு, பினனர 
அல்லாஹ்விைம் மனனிப்பு்க ்்காருவதாகும்.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : 'அல்லாஹும்ம! அனத்த ரப்பீ. லா 
இலாஹ இல்லா அனத்த. ்கல்கத்தனீ. வ அன அப்து்க்க. வ அன அலா 
அஹ்தி்க, வ வுஃதி்க மஸததுஃத்து. அஊது பி்க்க மின ஷரரி மா ஸனுஃத்து.  
அபூஉ ல்க்க பி நிுஃமத்தி்க்க அலயய, வ அபூஉ ல்க்க பி தனபீ. ுஃ்ுஃ்கபிரலீ. 
ுஃ்இனனஹு லா யுஃ்கபிருத் துனூ் இல்லா அனத்த” எனறு ஒருவர 
கூறுவ்த த்லசிறநத ்ாவமனனிப்பு்க ்்காரலாகும்.

(ப்ாருள்: அல்லாஹ்்வ! நீ்ய என அதி்தி. உன்னத் தவிர ்வறு 
இ்றவன இல்்ல. நீ்ய என்னப் ் ்ைத்தாய. நோன உன அடி்ம. நோன 
உன்ககுச் பெயது ப்காடுத்த உறுதி பமாழி்யயும் வா்ககுறுதி்யயும் 
எனனால் இயனற வ்ர நி்ற்வற்றியுள்்்ளன. நோன பெயதவற்றின 
தீ்ம்களிலிருநது உனனிைம் ்ாது்காப்பு்க ்்காருகி்றன. நீ என்ககு அருட் 
ப்கா்ை்க்்ள வழஙகியுள்்ளாய என்்த நோன ஒப்பு்க ப்காள்கி்றன. 
்மலும், நோன ்ாவங்கள் புரிநதுள்்ள்தயும் உனனிைம் (ம்ற்க்காமல்) 
ஒப்பு்க ப்காள்கி்றன. என்வ, என்ன மனனிப்்ாயா்க! ஏபனனில், 
்ாவத்்த மனனிப்்வன உன்னத் தவிர ்வபறவரும் இல்்ல.)(1)

இஸ்திுஃோரின் ்மறறுத்மாரு வார்த்ல்த :

“அஸதுஃபிருல்லாஹல்லதீ லாஇலாஹ இல்லா ஹுவல் ஹயயுல் 
்கயயூம் அவதூபு இ்லஹி”

ப்ாருள் : எனறும் உயிருைன நி்லத்திரு்ககும், உண்்மயா்க 
வைங்கப்்ைத் தகுதியான அநத அல்லாஹ்விைம் ்ாவமனனிப்பு்க ்்காரி 
மீள்கின்றன.

1.அறிவிப்்வர : ஷத்தாத் பின அவஸ (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (6306).
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்்ாரிலிருநது தப்பி்யாடினாலும் இவவாரத்்த்ய்க கூறியவரு்ககு 
மனனப்்ளி்க்கப்்டும் என நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்்ளார்கள்.(1)

்மலும் நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : “அல்லாஹ்வின 
மீதா்ையா்க நோன தினமும் எழு்து தை்வ்ககு ்மல் அல்லாஹ்விைம் 
்ாவமனனிப்பு்க ்்காரி மீள்கி்றன”.(2)

்மலும் கூறினார்கள் : “எனது உள்்ளத்தில் (அல்லாஹ்்வயனறி) ்வறு 
சிநத்ன ஏற்்டுகினறது. நோன தினமும் நூறு தை்வ்கள் அல்லாஹ்விைம் 
்ாவமனனிப்பு்க ்்காருகின்றன”.(3)

03. ஓரி்ற்க ப்காள்்்க : இதுதான பிரதான ்காரைமாகும். அ்த 
இழநதவன ்ாவமனனிப்்் இழ்ககினறான. அதனுைன வநதவர 
்ாவமனனிப்பிற்்கான பிரதான ்காரணியுைன வநதவராவார.

ஓரி்ற்க ப்காள்்்கயுைன பூமி நிரம்் ்ாவங்க்்ளச் சுமநது வநதாலும் 
அ்த அ்ளவு ்ாவமனனிப்புைன அல்லாஹ் அவ்னச் ெநதி்ககினறான. 
எனினும் இது அவனின நோட்ைத்திற்குட்்ட்ைதாகும். அவன நோடினால் 
மனனிப்்ான, நோடினால் குற்றம் பிடிப்்ான, பின அவன நேரகில் 
நிரநதரமா்க இரு்க்க மாட்ைான. தண்ை்ன்க ்காலம் முடிநத பின 
அஙகிருநது பவளி்யறி சுவனம் நு்ழவான.

இது தான இமாம் நேவவீ (ரஹ) அவர்கள் இநநூலில் கூறியுள்்ள இறுதி 
நேபிபமாழியாகும். நோங்கள் அல்லாஹ்வின நோட்ைத்துைனும், 
உதவியுைனும் ்ல த்கவல்்கள், தத்துவங்கள், ஒழு்க்கங்க்்ள உள்்ளை்ககிய 
மற்றும் சில நேபிபமாழி்க்்ள்க கூறி ஐம்்து நேபிபமாழி்க்ளா்கப் பூரத்தி 
பெய்வாம். அல்லாஹ்்வ ெரியான ்ா்த்ககுப் ்ா்ககியமளிப்்வன.

1.அறிவிப்்வர : அபூ யஸார (ரலி), ஆதாரம் : அபூ தாவூத் (1517), திரமிதி (3577), இதன அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெ 
பதாைரானதும் ஸஹீஹானதும் என இமாம் முனதிரீ (ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள்.

2.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (6307).

3.அறிவிப்்வர : அபூ தர (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (2702).
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ஹதீஸ் 43

வாரிசுரில்மச் ்சடடேம்

َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللُه َعْنُهَما َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه 9: 

َْوَلى َرُجٍل َذَكرٍ" . َخرََّجُه اْلُبَخارِيُّ َوُمْسِلٌم. ِ
"َأْلِحُقوا اْلَفَراِئَض ِبَأْهِلَها، َفَما َأْبَقِت اْلَفَراِئُض، َفل

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : (்ா்கப் பிரிவி்ன பதாைர்ா்க்க 
குரஆன நிரையித்துள்்ள) ்ா்கங்க்்ள (முதலில்) அவற்று்ககு 
உரியவர்களிைம் ்ெரத்து விடுங்கள். ்ா்கம் நிரையி்க்கப்்ட்ைவர்கள் 
எடுத்தது ்்ா்க எஞ்சியிருப்்து (இறநதவரின) மி்க பநேரு்க்கமான 
(உறவினரான) ஆணு்ககு உரியதாகும். 

அறிவிப்்வர : இப்னு அப்்ாஸ (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி 6746, முஸலிம் 
1615).

விரிவுலை :

இநநேபிபமாழி மரணித்தவரின குடும்்த்தவர்களு்ககு மத்தியில் அவர 
விட்டுச் பெனற பொத்து்க்க்்ள அல்குரஆனில் கூறப்்ட்டுள்்ள பிர்காரம் 
்ஙகீடு பெயவ்த வி்ள்ககுகினறது. ்மலும் மீதமுள்்ள்த அல்குரஆன 
பவளிப்்்ையா்க்க கூறாத அநேநதர்க்காரர்களு்ககு எவவாறு 
்கிரநதளிப்்து, மீதமுள்்ள பொத்து்க்க்்ள ்ஙகீடு பெயயும் மு்ற 
்ற்றியும் விவரி்ககினறது.

அல்குரஆன வெனங்களுைன இது்்ானற நேபிபமாழி்க்்ளயும் 
இ்ைத்தால் ்ஙகு நிரையி்க்கப்்ட்ைவர்கள் எஞ்சிய்தப் ப்று்வார 
அ்னவரு்ைய ்ஙகு்க்்ளயும் ெரியான மு்றயில் அறியலாம்.(1)

1.வாரிசுரி்ம்க ்க்ல்ய்க ்கற்்்த இநநேபிபமாழி தூண்டுகினறது. அதன மூலம் உயி்ராடிருப்்வர்கள், 
மரணித்தவர்கள் அ்னவரு்ைய உரி்ம்களும் ் ாது்கா்க்கப் ் டுகினறன. முதலில் அழிநது ் ்ாகும் ்க்லயும் 
இதுதான என சில அறிவிப்பு்க்களில் உள்்ளன. (அப்துல் அஸீஸ் அத்்தரீபீ)
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ஹதீஸ் 44

ோல்குடி உைவு

َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللُه َعْنَها َعِن النَِّبيِّ 9 َقاَل:

"الرََّضاَعُة ُتَحرُِّم َما ُتَحرُِّم اْلِواَلَدُة." َخرََّجُه اْلُبَخارِيُّ َوُمْسِلٌم.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : இைத்்த உைவின் காை்ணத்்தால் 
ஹைா்மாகின்ை அல்த்து்்ம ோல்குடி உைவின் காை்ணத்்தாலும் ஹைா்மாகி 
விடும். 

அறிவிப்்வர : இப்னு அப்்ாஸ (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி 2646, முஸலிம் 
1444).

விரிவுலை :

இநத நேபிபமாழி ஆஇஷா (ரலி) அவர்க்்ளத் பதாட்டும் அம்ரா (ரஹ்) 
வாயிலா்க இமாம்்க்ளான புஹாரி, முஸலிம் ஆகிய இருவரும் 
அறிவித்துள்்ளதுைன உரவா பின ஸு்்ர (ரஹ்) வாயிலா்க இமாம் 
முஸலிம் மாத்திரம் பினவருமாறு அறிவித்துள் ்ளனர : “இரத்த உறவின 
மூலம் ஹராமா்க்க கூடிய்வ ்ால்குடி உறவின மூலமும் ஹராமாகும்”.

இ்த பெயதி்ய இப்னு அப்்ாஸ (ரலி) அவர்க்்ளத் பதாட்டும் 
இமாம்்க்ளான புஹாரி, முஸலிம் ஆகி்யார அறிவித்துள்்ளனர.

இநநேபிபமாழி்ய அமுல்்டுத்துவதிலும், ்ால்குடி உறவின மூலம் 
மஹ்ரமியயத் (திருமைம் பெயயத் த்ை பெயயப்்ட்ை உறவினர) 
உருவாகும் என்திலும் அ்னத்து அறிஞர்களும் ஒருமித்துள்்ளனர.(1)

1. ்ால்குடி உறவின மூலம் மஹ்ரமியயத் மாத்திர்ம உருவாகும். எனினும் அநத உறவுமு்ற அவசியம் 
்ெரநது நேை்க்க ஏவப்்ட்டுள்்ள இரத்த உறவா்க மாறமாட்ைாது. எனறாலும் அநத உற்வயும் ்ெரநது நேைப்்து 
்ரிபூரைமான உ்்காரமா்கவும், அழகிய பதாைர்ா்கவும், சிறநத பிரதியு்்காரமா்கவும் உள்்ளது. நேபி (ஸல்) 
அவர்களு்ககுப் ்ாலூட்டிய ப்ண்்ை அபூலஹப் உரி்மயிட்ைதற்்கா்க அவனு்க்கா்க அல்லாஹ்விைம் 
நேபியவர்கள் பெயத ்ரிநது்ர்ய அவன ஏற்று்க ப்காண்ைதும் குறிப்பிைத்த்க்கது.
என்வ ்ாலூட்டுதல் ஒரு சிறப்்ா்கவும் நேல்லு்்காரமா்கவும் உள்்ளது. அதற்்கா்க நேனறி பெலுத்துவதும் 
பிரதியு்்காரம் பெயவதும் அவசியமாகும்.
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ஹதீஸ் 45

்தலடே த்சயயப்ேடடே தோருளீடடேல்

َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللِه َأنَُّه َسِمَع النَِّبيَّ 9 َعاَم اْلَفْتِح َوُهَو ِبَمكََّة َيُقوُل: 

"ِإنَّ اللَه َوَرُسوَلُه َحرََّم َبْيَع اْلَخْمِر َواْلَمْيَتِة َواْلِخْنزِيِر َواأْلَْصَناِم" َفِقيَل: َيا َرُسوَل اللِه، َأَرَأْيَت 

ُفُن، َوُيْدَهُن ِبَها اْلُجُلوُد، َوَيْسَتْصِبُح ِبَها النَّاُس؟   ُشُحوَم اْلَمْيَتِة، َفِإنَُّه ُيْطَلى ِبَها السُّ

َقاَل: "اَل، ُهَو َحَراٌم" ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اللِه 9ِعْنَد َذِلَك: "َقاِتَل اللُه اْلَيُهوَد، ِإنَّ اللَه َحرََّم 

ُحوَم، َفَأْجَمُلوُه، ُثمَّ َباُعوُه، َفَأَكُلوا َثَمَنُه." َخرََّجُه اْلُبَخارِيُّ َوُمْسِلم َعَلْيِهِم الشُّ

நேபி (ஸல்) அவர்கள் ம்க்கா பவற்றியின ்்ாது, நிச்ெயமா்க 
அல்லாஹ்வும் அவனு்ைய தூதரும் மது்ானம், பெத்த்வ, ்னறி, 
உருவச் சி்ல்கள் ஆகியவற்்ற விற்்்ன பெயவ்தத் த்ை 
பெயதுள்்ளனர!” எனறு கூறினார்கள். அப்்்ாது அவர்களிைம், 
'இ்றத்தூதர அவர்க்்ள! பெத்தவற்றின ப்காழுப்பு்கள் ்கப்்ல்்களு்ககுப் 
பூெப்்டுகினறன. ்தால்்களு்ககு அவற்றின மூலம் பமரு்்கற்றப் 
்டுகிறது. ம்க்கள் வி்ள்க்்கற்ற அவற்்றப் ்யன்டுத்துகினறனர;.  
என்வ, அ்தப் ்ற்றி்க கூறுங்கள்!” என்க ்்கட்்கப்்ட்ைது. அதற்கு 
நேபி (ஸல்) அவர்கள், 'கூைாது! அது வில்க்கப்்ட்ைது!” என்க 
கூறினார்கள். அப்்்ாது பதாைரநது, 'அல்லாஹ் யூதர்க்்ள 
ெபிப்்ானா்க! அல்லாஹ் யூதர்களு்ககு்க ப்காழுப்்் த்ைபெயத 
்்ாது, அவர்கள் அ்த உரு்ககி விற்று, அதன கிரயத்்த 
ொப்பிட்ைார்கள்!” எனறு கூறினார்கள். 

அறிவிப்்வர : ஜாபிர (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி 2236, முஸலிம் 1581).

இநத நேபிபமாழி புஹாரி, முஸலிம் ஆகிய இரு நூட்்களிலும் இைம் 
ப்ற்றுள்்ளது. இ்த பெயதி்ய இமாம் அபூதாவூத் இப்னு அப்்ாஸ 
(ரலி) அவர்கள் வாயிலா்க பினவரும் வாரத்்தயுைன அறிவித்துள்்ளார: 

விரிவுலை :
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“அல்லாஹ் ஒரு ப்ாரு்்ள உண்்்தத் த்ை பெயதால் அதன 
ப்றுமதி்யயும் த்ை பெயவான”.(1)

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : “அல்லாஹ் யூதர்க்்ள ெபிப்்ானா்க! 
(மிரு்கங்களின) ப்காழுப்பு அவர்களு்ககு தடு்க்கப்்ட்ை ்்ாது அத்ன 
விற்றுப் ்ைத்்தப் ்யன்டுத்தினார்கள்”.(2)

'்்கரா' அத்தியாயத்தில் வட்டி (வில்க்கப்்ட்ைது என்து) ்ற்றிய 
வெனங்கள் இறஙகிய ்்ாது நேபி (ஸல்) அவர்கள் ்ள்ளிவாெலு்ககுச் 
பெனறு ம்க்களு்ககு அவவெனங்க்்ள ஓதி்க ்காட்டினார்கள்.  மது்ானங்கள் 
விற்்தும் வில்க்கப்்ட்டுள்்ளது என அறிவித்தார்கள்.(3)

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : “அல்லாஹ் மது்வத் த்ை 
பெயதுவிட்ைான. என்வ, தம்மிைம் மதுவில் ஏ்தனும் ் வத்திருப்்வ்ர 
இநத வெனம் அ்ைநதால், மது்வ அவர அருநதவும் ்வண்ைாம்; 
விற்்கவும் ்வண்ைாம்" எனறு பொனனார்கள். உை்ன, ம்க்கள் 
தங்களிைமிருநத மதுவுைன மதீனாவின ொ்ல்ய ்நோ்ககிச் பெனறு 
அவற்்ற்க ப்காட்டி விட்ைனர.(4)

நேபி (ஸல்) அவர்களு்ககு ஒரு ் தால்்் (நிரம்்) மது்வ அன்ளிப்்ா்க 
வழஙகினார ஒருவர. அவரிைம் நேபி (ஸல்) அவர்கள், “அல்லாஹ் மது்வத் 
த்ை பெயதுவிட்ைது உம்ககுத் பதரியுமா?" எனறு ்்கட்ைார்கள். அதற்கு 
அவர, “இல்்ல" எனறு கூறிவிட்டு, பிறகு (தம் அருகிலிருநத) ஒரு 
மனிதரிைம் இர்கசியமா்க ஏ்தா பொனனார. உை்ன நேபி (ஸல்) அவர்கள், 
“அவரிைம் இர்கசியமா்க எனன பொனனீர?" எனறு ்்கட்ைார்கள். அதற்கு 
அநத மனிதர, “அ்த விற்றுவிைச் பொன்னன" எனறார. அதற்கு நேபி 
(ஸல்) அவர்கள், “மது்வ அருநதுவதற்குத் த்ை விதித்த (இ்ற)வ்ன 
அ்த விற்்தற்கும் த்ை விதித்துள்்ளான" எனறார்கள். உை்ன 
அம்மனிதர ்தால்்்்யத் திறநதுவிை, அதிலுள்்ளது (வழிந்தாடிப்) 
்்ானது.(5)

1.நூல் : அபூதாவூத் (3488), அஹ்மத் (2678). இதன அறிவிப்்ா்ளர பதாைர வலுவானது என அஷ்ஷ்க அஹ்மத் 
ஷாகிர கூறியுள்்ளார.

2. அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (2224), முஸலிம் (1582).

3.அறிவிப்்வர : ஆஇஷா (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி : (459), முஸலிம் (1580).

4.அறிவிப்்வர : அபூ ஸஈத் அல்குத்ரீ (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (1578).

5.அறிவிப்்வர : இப்னு அப்்ாஸ (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (1579).
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்மற்்கண்ை நேபிபமாழி்களின சுரு்க்கம் எனனபவனில் : அல்லாஹ் ஒரு 
ப்ாருளிலிருநது ்யன்ைவ்தத் த்ை பெயதால் அ்த விற்்தும், 
அதன மூலம் வரும் ்ைத்்தப் ்யன்டுத்துவதும் ்ெரத்்த 
ஹராமாகினறது. “அல்லாஹ் ஒரு ப்ாரு்்ளத் த்ை பெயதால் அதன 
ப்றுமதி்யயும் த்ை பெயவான” எனற அறிவிப்பில் 
பவளிப்்்ையா்க்வ இைம் ப்ற்றுள்்ளது. எதன மூலபமல்லாம் 
்யன்ைவது ஹராமாவ்த ்நோ்க்கா்க்க ப்காண்டுள்்ள்தா அவ 
அ்னத்து விையங்க்்ளயும் ஒருஙகி்ை்க்க்க கூடிய ப்ாதுவான 
வாரத்்தயா்க இது தி்கழ்கினறது.
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ஹதீஸ் 46

்ோல்தப்தோருள் ஹைா்மாகும்

) َعْن َأِبي ُبْرَدَة، َعْن َأِبيِه، )َأِبي ُموَسى اأْلَْشَعرِيِّ

َأنَّ النَِّبيَّ 9 َبَعَثُه ِإَلى اْلَيَمِن، َفَسَأَلُه َعْن َأْشرَِبٍة ُتْصَنُع ِبَها.َفَقاَل: َوَما ِهَي؟ َقاَل: اْلِبْتُع 

ِعيِر، َفَقاَل: "ُكلُّ  َِبي ُبْرَدَة: َوَما اْلِبْتُع؟ َقاَل: َنِبيُذ اْلَعَسِل، َواْلِمْزُر َنِبيُذ الشَّ ِ
َواْلِمْزُر، َفِقيَل أل

ُمْسِكرٍ َحَراٌم" َخرََّجُه اْلُبَخارِيُّ

நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ல் ய்மன் நாடடுககு அனுப்பி லவத்்தார்கள்.  
அப்்ோது அஙகு ்தயாரிககப்ேடும் ோ்ஙகள் குறித்து (அவறறின் ்சடடேம் 
என்் என்று) நான் அவர்களிடேம் வி்சாரித்்்தன். அ்தறகு அவர்கள் 'அலவ 
யாலவ?” என்று ்கடடோர்கள். நான் 'அல்பித்உ, அல் மிஸ்ர்” என்்ைன். 
அப்்ோது நபி (ஸல்) அவர்கள் '்ோல்த ்தைககூடிய ஒவதவான்றும் ஹைாம் 
(விைககப்ேடடேது) ஆகும்” என்று ேதிைளித்்தார்கள். இதன 
அறிவிப்்ா்ளர்களில் ஒருவரான ஸயீத் இப்னு அபீ புரதா (ரஹ்) கூறினார : 
நான் இல்த எ்ககு அறிவித்்த (என் ்தந்ல்த) அபூ புர்்தா (ைஹ்) அவர்களிடேம், 
 என்ேது بِتُْع ,என்ைால் என்்?” என்று ்கட்டேன். அ்தறகு அவர்கள் ”بِتُْع'
்்தனில் ்தயாரிககப்ேடும் ோ்ம், 'ِمْزُر' என்ேது வாற்காதுல்மயில் 
்தயாரிககப்ேடும் ோ்ம்” என்று ேதிைளித்்தார்கள். 

அறிவிப்்வர : அபூ மூஸா அல்அஷஅரீ (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி 4343).

விரிவுலை :

்்ா்தவஸதுப் ்ாவ்ன அ்னத்தும் ஹராமான்வ என்தற்கு 
இநநேபிபமாழி பிரதான அடிப்்்ையா்க உள்்ளது.

புத்தி ்ே்தலிககும் ்ோல்த இரு வலகப்ேடும் :

01. இன்மும் ்ரவெமும் உள்்ள ்்ா்தப் ப்ாருள். அதுதான த்ை 
பெயயப் ்ட்டுள்்ள மது்ான வ்்க்க்ளாகும். இது திண்ம்மா, திரவ்மா 
உண்ை்க கூடிய்தா ்ரு்க்க கூடிய்தா, தானியம், ்ழவ்்க, ்ால் 
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எதிலிருநது பெயயப்்ட்டிருநதாலும் அ்னத்து்ம தடு்க்கப்்ட்ை மது 
வ்்க்யச் ொரநதபதன சில அறிஞர்கள் கூறியுள்்ளனர. அத்துைன 
்்ா்த்க்கா்கவும், இன்த்திற்்கா்கவும் உட்ப்காள்்ளப்்ை்க கூடிய ்கஞ்ொ 
பெடி ்்ானறவற்்றயும் இதனுைன இ்ைத்துள்்ளனர.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் மதி மய்ககுகினற, ்்ா்தயூட்டுகினற 
அ்னத்்தயும் த்ை பெயதுள்்ளார்கள்.(1)

02. இன்்மா, ் ரவெ்மா அற்ற புத்தி்யப் ் ்தலித்து ் ்ா்தயூட்ை்க 
கூடிய்வ. உதாரைமா்க பஹன்்ன எனும் மய்க்க மருநதுச் பெடி. 
ப்ரும்்ாலும் ்்ா்த்யற்்ைாத அ்ளவு சிகிச்்ெ்க்கா்கப் 
்யன்டுத்துவது கூடும் என ஹன்லி மத்ஹ்்ச் ்ெரநத அறிஞர்கள் 
கூறுகினறனர. சிகிச்்ெ்க்கல்லாமல் இவ மய்க்க மருந்தப் 
்யன்டுத்துவது கூைாபதன இமாம் அபூ யுஃலா, இப்னு குதாமா 
்்ான்றார கூறியுள்்ளனர. ஏபனனில் இது அவசியமினறி மய்க்கத்்த 
ஏற்்டுத்துவதாகும். என்வ இதுவும் மதுவருநதி மய்க்க நி்ல ஏற்்டுவது 
்்ானறாகும்.

்ரவெமும் அதி்க ்்ா்தயுமுள்்ள ஒன்ற உட்ப்காண்ைால்தான 
தண்ை்ன உண்டு. ஏபனனில் அதில்தான உள்்ளம் அதி்க நோட்ைம் 
ப்காள்கினறது. என்வ அது தவிர்க்கப்்ை ்வண்டிய்த.

இன்்மா, ்ரவெ்மா இல்லாத மதிமய்க்கப் ப்ாருட்்க்்ள 
உட்ப்காண்ை வரு்ககு நீதி்தி நிரையி்ககும் தண்ை்ன வழங்கப்்டும். 
மது அருநதியவரு்ககு வழங்கப்்டும் தண்ை்ன இவரு்ககு 
வழங்கப்்ைமாட்ைாது. ஏபனனில் இன்ம், ்ரவெமற்ற ப்ாருட்்களில் 
உள்்ளம் அதி்க நோட்ைம் ப்காள்்ளமாட்ைாது. என்வ இது இறநத பிைம், 
்னறி இ்றச்சி, இரத்தம் ் ்ானறவற்்ற உட்ப்காள்வ்தப் ் ்ானறாகும்.

1.அறிவிப்்வர : உம்மு ஸலமா (ரலி), ஆதாரம் : அபூ தாவூத் (3686), இதன அறிவிப்்ா்ளர வரி்ெ 
்லவீனமானபதன அஷ்ஷ்க அல்்ானீ தனது ழஈபு ஸனனி அபீதாவூத் (793) எனும் நூலில் கூறியுள்்ளார்கள். 
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ஹதீஸ் 47

இஸ்ைாத்தில் ஆ்ைாககியம்

َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكرَِب َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللِه9 َيُقوُل: 

"َما َمَلَ آَدِميٌّ ِوَعاءً َشرًّا ِمْن َبْطٍن، ِبَحْسِب اْبِن آَدَم َأَكَلٌت ُيِقْمَن ُصْلَبُه، َفِإْن َكاَن اَل َمَحاَلَة، 

َوالنََّساِئيُّ  َوالتِّْرِمِذيُّ  َأْحَمُد  َماُم 
ِ
اْل َرَواُه  ِلَنَفِسِه«  َوُثُلٌث  ِلَشَراِبِه،  َوُثُلٌث  ِلَطَعاِمِه،  َفُثُلٌث 

: َحِديٌث َحَسٌن َواْبُن َماَجْه، َوَقاَل التِّْرِمِذيُّ

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : ்மனி்தன் வயிறலை விடே ்்மா்ச்மா் 
எந்்தப் லேலயயும் நிைப்ேவில்லை. ்மனி்தனுககு ்த்து முதுதகலும்லே 
நிமிர்த்து்மைவு சிை கவைஙகள் உ்ணவு ்ோது்மா்து. அல்த விடே 
அவசியத்மன்ைால் மூன்றிதைாரு ேகுதி உ்ணவுககும், மூன்றிதைாரு ேகுதி 
ோ்த்திறகும், மீதி மூன்றிதைாரு ேகுதி சுவாசிககவும் பிரித்துக 
தகாள்ைடடும்;. 

அறிவிப்்வர : மி்கதாம் பின முஃதீ்கரிப் (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (17186), 
திரமிதி (2380), நேஸாஈ (6737), இப்னு மாஜாுஃ (3349). இமாம் திரமிதி இது 
ஹஸன தரத்திலுள்்ளதா்க்க கூறியுள்்ளார்கள்.

விரிவுலை :

இது அ்னத்து ்வத்திய அடிப்்்ை்க்்ளயும் ஒருஙகி்ைத்துள்்ள 
ஒரு நேபிபமாழியாகும்.

இநநேபிபமாழி்ய இமாம் அபூ ்்கஸமாவின நூலில் வாசித்த 
்வத்தியர இப்னு மாஸ்வஹி என்வர : “இநத வாரத்்த்க்்ள ம்க்கள் 
ெரியா்கப் ்யன்டுத்தினால் ்நோய்களிலிருநது ஈ்ைற்றம்ைநது 
விடுவார்கள், ்வத்தியொ்ல்கள், மருநத்கங்கள் அ்னத்தும் 
ஸதம்பிதம்ைநது விடும்” என்க கூறியதா்க அறிவி்க்கப் ்ட்டுள்்ளது.
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ஏபனனில் அ்னத்து ்நோய்ககும் அடிப்்்ை வயிறு நிரம்் 
உண்ணுவதால் ஏற்்டும் அஜீரைமாகும். இ்த ்கருத்்த சில அறிஞர்களும் 
கூறியுள்்ளனர. நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதா்கவும் இச் பெயதியில் 
கூறப்்ட்டுள்்ளது. எனினும் அது வலுவானதல்ல. ஹாரிஸ பின ்கலதா 
எனும் ்வத்தியர கூறுகினறார : கு்றவா்க உண்ணுவது பிரதான 
மருநதாகும். வயிறு நிரம்் உண்ணுவதுதான த்லயாய ்நோயாகும். 
இத்னயும் சிலர நேபியு்ைய வாரத்்தயா்க கூறியுள்்ளனர. எனினும் 
அதுவும் வலுவானதல்ல.

இ்வ உை்வ்க கு்றத்து, வயிறு நிரம்்ாமலிருப்்தால் 
உைலா்ரா்ககியம் மற்றும் அதன சீ்ராட்ைத்திற்கு ஏற்்டும் சில 
்யன்க்ளாகும்.

இதனால் இதயத்திற்கு ஏற்்டும் ்யன்கள் எனனபவனில் : உை்வ்க 
கு்றப்்தால் இதயம் பமன்மய்ைதல், புரிநது ப்காள்ளும் ெ்கதி, 
இலகுவான சுவாெம் அதி்கமாதல், ் ்கா்ம், ம்னாஇச்்ெ ் லவீனப்்டுதல் 
்்ானறன ஏற்்டுகினறன. அதி்க உைவுப் ் ழ்க்கம் ் மற்்கண்ைவற்று்ககுப் 
புறம்்ானவற்்ற்ய ்தாற்றுவி்ககினறது.

“யாரு்ைய உைவு கு்றகினற்தா அவர புரிநது ப்காள்வார, புரிய 
்வப்்ார, பதளிவா்கவும், பமன்மயா்கவும் இருப்்ார. ்மலும் அதி்க 
உைவுப் ் ழ்க்கமு்ையவர தான விரும்பு்வற்்ற பெயய சிரமப்்டுவார” 
என முஹம்மத் பின வாஸில் (ரஹ்) கூறியதா்க இமாம் இப்னு அபித் துனயா 
தனது “அல்ஜஸூுஃ” எனும் நூலில் அறிவித்துள்்ளார்கள்.

“உனது உைல் ஆ்ரா்ககியமா்க இருநது, உற்க்கமும் கு்றய 
்வண்டுமா்க இருநதால் உை்வ்க கு்றத்து்க ப்காள்” என ஸுப்யான 
அஸபஸ்ளரீ (ரஹ்) தன்ககு எழுதியனுப்பியதா்க உஸமான பின ஸாஇதா 
(ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள்.

ஒரு விசுவாசியு்ைய பிரதான ்நோ்க்கம் தனது வயிறா்க்வா, அவனது 
ஆ்ெ்கள் அவ்ன மி்்க்க்க்க கூடியதா்க்வா இரு்க்க்க கூைாது என 
இமாம் மாலி்க பின தீனார (ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள்.

்மற்ப்காண்ை மி்கதாம் பின முஃதீ்கரிப் (ரலி) அவர்களின நேபிபமாழியில் 
உை்வ்க கு்றத்து்க ப்காள்ளுமாறு நேபியவர்கள் அ்ழப்பு 
விடுத்துள்்ளார்கள். “்மனி்தனுககு ்த்து முதுதகலும்லே நிமிர்த்து்மைவு 
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சிை கவைஙகள் உ்ணவு ்ோது்மா்து” என்க கூறியுள்்ளார்கள். ஒரு 
விசுவாசியின உைவுப் ்ழ்க்கத்தில் மி்க அழ்கானது வயிற்றில் 
மூனறிபலாரு ்குதி்ய உைவு்ககும், மூனறிபலாரு ்குதி்ய 
்ானத்திற்கும் ்யன்டுத்தி விட்டு மீதி மூனறிபலாரு ்குதி்ய 
சுவாெத்திற்்கா்க விட்டு ்வப்்தாகும். ஏபனனில் அதி்க ்ானமும் 
உற்க்கத்்த வரவ்ழத்து, உை்வயும் (ெமி்ாை்ைய விைாது) 
சீரகு்லத்து விடும்.

நேபியவர்களும் ்தாழர்களும் அதி்க ்நேரம் ்சித்திருநது, தாம் ஆ்ெப் 
்டுவ்தபயல்லாம் உண்்்த்க கு்றத்து்க ப்காள்வார்கள். அது உைவுப் 
்ற்றா்ககு்ற ்காரைமா்க இருநதாலும் அல்லாஹ் தனது தூதரு்ககு மி்கப் 
்ரிபூரைமான, சிறநத்தத் தான பதரிவு பெயகினறான.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் மரணி்ககும் வ்ர பதாைரச்சியா்க இரு நோட்்கள் 
வாற்்்காது்ம பராட்டியால் வயிறு நிரம்பியதில்்ல என அன்ன 
ஆஇஷா (ரலி) குறிப்பிடுகிறார்கள்.(1)

ம்க்களு்ககு்க கி்ைத்துள்்ள பெல்வங்க்்ளப் ்ாரத்து விட்டு உமர (ரலி) 
அவர்கள் நோன நேபி (ஸல்) அவர்கள் அன்றய தினம் உண்்தற்்கா்கத் தரம் 
கு்றநத ்்ரீத்தம்்ழம் கூை கி்ை்க்காமல் சிரமப்்ட்ை்த நோன 
்கண்டிரு்ககி்றன என்க கூறினார்கள்.(2)

1. நூல் : முஸலிம் (2970).

2.அறிவிப்்வர : உமர (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (2978).
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ஹதீஸ் 48

நயவஞ்சகனின் ேணபுகள்

َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمرٍو َرِضَي اللُه َعْنُهَما َعِن النَِّبيِّ - 9 -، َقاَل: 

"َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا، َوَمْن َكاَنْت َخْصَلٌة ِمْنُهنَّ ِفيِه َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمَن النَِّفاِق 

َغَدَر.«   َعاَهَد  َوِإَذا  َفَجَر،  َخاَصَم  َوِإَذا  َأْخَلَف،  َوَعَد  َوِإَذا  َكَذَب،  َحدََّث  ِإَذا  َمْن  َيَدَعَها:  َحتَّى 

َخرََّجُه اْلُبَخارِيُّ َوُمْسِلٌم.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : 'நோனகு ்ண்பு்கள் எவனிைம் 
உள்்ளன்வா அவன வடி்கட்டிய முனாுஃபி்க ஆவான. அவற்றில் ஏ்தனும் 
ஒனறு யாரிை்மனும் இருநதால் அ்த விட்பைாழி்ககும் வ்ர 
நேயவஞ்ெ்கத்தின ஒரு ்ண்பு அவனிைம் இருநது ப்காண்்ை இரு்ககும். 
நேம்பினால் து்ரா்கம் பெயவான;. ்்சினால் ப்ாய்ய ்்சுவான.; 
ஒப்்நதம் பெயதால் அ்த மீறுவான;. விவாதம் புரிநதால் ் நேர்ம தவறிப் 
்்சுவான” 

அறிவிப்்வர : அப்துல்லாஹ் இப்னு அம்ர (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி 34, 
முஸலிம் 58).

விரிவுலை :

இநநேபிபமாழி புஹாரி, முஸலிம் இரண்டிலும் இைம்ப்ற்றுள்்ளது.

ஏற்்கப்்ை்ககூடிய அறிஞர்களின வி்ள்க்கத்தின ்டி பமாழி ரீதியா்க 
நிுஃ்ா்க (நேயவஞ்ெ்கம்) என்து ்மாெடி, தநதிரம், ப்கடுதி்ய ம்றத்து 
நேல்வ பவளிப்்டுத்தல் ்்ானற்வயாகும். மார்க்க ரீதியா்க இது இரு 
வ்்கப்்டும்.

01. தேரிய நயவஞ்சகம் : இது ஒரு மனிதன அல்லாஹ்்வயும், அவனது 
மல்ககு்கள், ்வதங்கள், தூதர்கள், மறு்ம நோள் ்்ானறவற்்ற 
விசுவாசிப்்தா்க பவளிப்்்ையா்க்க ்காட்டிவிட்டு உள்ரங்கமா்க 
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அதற்குப் புறம்்ான்த ம்றத்து ் வப்்தாகும். இநத வ்்க நேயவஞ்ெ்கம் 
தான நேபியவர்களின ்காலத்தில் இருநது, அவர்க்்ளத் தூற்றியும், இ்ற 
நிரா்கரிப்்ா்ளர்கள் எனறு கூறியும் இ்ற வெனங்கள் இறஙகின. 
இத்த்்கயவர்கள் நேரகின அடித்த்ளத்தில் இருப்்ார்கள் எனவும் 
அல்குரஆன கூறியுள்்ளது.

02.சிறிய நயவஞ்சகம் : இது பெயல் ரீதியான நேயவஞ்ெ்கமாகும். 
பவளிப் ்்ையா்க நேல்லவர ்்ானறு நேடித்து உள்ரங்கத்தில் அதற்கு 
மாற்றமா்க தீயவனா்க இருத்தல்.

ஹதீஸ்களில் கூறப்்ட்டுள்்ள பெயல் ரீதியான இவவ்்க 
நேயவஞ்ெ்கம் ஐநது வ்்கயுள்்ளன.(1)

01. தான கூறுவ்த நேம்்்ககூடிய ம்க்களிைம் ப்ாயயு்ரத்தல்.

02.வா்க்களித்தால் மாறு பெயவான. இது இரு வ்்கப்்டும் :

1.தான நி்ற்வற்றப் ்்ாவதில்்ல என நி்னத்து்க ப்காண்்ை 
வா்க்களித்தல். இது மி்க ்மாெமான வ்்கயாகும்.

2.நி்ற்வற்றும் ்நோ்க்கத்துைன வா்க்களித்தல். பின தகுநத 
்காரைமினறி நி்ற்வற்றாமல் மாறு பெயதல்.

03.்தர்ககம் புரிந்்தால் ்்மா்ச்மாக நடேந்து தகாள்வான். அதாவது 
உண்்ம ப்ாயயா்கவும், ப்ாய உண்்மயா்கவும் மாறுவதற்்கா்க 
்வண்டுபமன்ற ெத்தியத்திலிருநது பவளி்யறி விடுவான. வாதிடும் 
்்ாது அெத்தியத்திற்்கா்க வாதாடி ம்க்களு்ககு அ்த ெத்தியமா்க்க 
்காட்டும் ஆற்றல் அநத மனிதனிைம் இருநதால் அது மி்க ்மாெமான 
ஹராமா்கவும், மி்கத் தீய நேயவஞ்ெ்கமா்கவும் ஆகி விடுகினறது.

04.ஒப்ேந்்தம் த்சய்தால் மீறுவான்.

05.அ்மானி்த ்்மா்சடி த்சயவான். ஒரு மனிதன ஒரு ப்ாரு்்ள 
அமானிதமா்க ஒப்்்ைத்தால் அத்ன மீ்ள ஒப்்்ைப்்்த 
்கை்மயாகும். அவவாறினறி ்மாெடி பெயவது நேயவஞ்ெ்கத் 
தனமாகும்.

1. இது புஹாரி, முஸலிமில் இைம்ப்றும் அபூ ஹு்ரரா (ரலி) அவர்களு்ைய பெயதியில் உள்்ள “நேம்பினால் 
்மாெடி பெயவான” எனும் வாரத்்தயுைன ்ெரத்தாகும்.
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சுரு்க்கம் எனனபவனில் அ்னத்துவித நேயவஞ்ெ்கமும் உள்ப்ளானறு 
புறபமானறு என இரட்்ை நி்லப்்ாட்்ை்ய குறி்ககினறன.

இதனால் தான நேபித்்தாழர்கள் தம்மிைம் நேயவஞ்ெ்கம் ஏற்்ட்டு 
விை்ககூைாது என அஞ்ெ்க கூடியவர்க்ளா்க இருநதனர.

உமர (ரலி) அவர்கள் ஹு்த்ா (ரலி) அவர்களிைம் நேபியவர்கள் 
தனனு்ைய ப்ய்ரயும் நேயவஞ்ெ்கர ்ட்டியலில் கூறியுள்்ளார்க்ளா? என 
வினவுவார்கள்.

நேபித்்தாழர்களில் யாராவது நேயவஞ்ெ்கத்்த அஞ்சுவ்தத் தாங்கள் 
்கண்டுள்ளீரா? என அபூ ரஜாுஃ  அல்அதாரிதீ (ரஹ்) அவர்களிைம் 
வினவப்்ட்ை ்்ாது “ஆம், அவர்களில் நேல்லபதாரு கூட்ைத்்த நோன 
ெநதித்துள்்்ளன. –எல்லாப் பு்கழும் அல்லாஹ்வு்க்்க-, அவர்கள் 
அ்னவரும் ்கடு்மயா்க நேயவஞ்ெ்கத்்த அஞ்சு்வாரா்க இருநதனர” 
என்க கூறினார்கள்.

இப்னு அபீ மு்ல்கா (ரஹ்) கூறுகினறார்கள் : தனனிைம் நேயவஞ்ெ்கம் 
வநதிை்க கூைாபதன அஞ்ெ்க கூடிய சுமார முப்்து நேபித்்தாழர்க்்ள நோன 
ெநதித்துள்்்ளன. “நேயவஞ்ெ்கத்்தப் ்ற்றி முுஃமின மாத்திர்ம அஞ்சுவான. 
நேயவஞ்ெ்கன மாத்திர்ம அ்தப்்ற்றிய அச்ெமினறி இருப்்ான” என 
ஹஸனுல் ்ஸரீ (ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள்.(1)

இது ேறறிய ஸைப் அறிஞர்களின் கூறறு அதிகமுள்ை்.

தனனிைம் நேயவஞ்ெ்கம் வநதிை்க கூைாது என அஞ்ொமலிருப்்வ்ரப் 
்ற்றி நீர எனன கூறுகினறீர? என இமாம் அஹ்மதிைம் வினவப்்ட்ை 
்்ாது “யார தான நேயவஞ்ெ்கத்்தப் ்ற்றி அச்ெமுற்றிரு்க்க முடியும்?” என 
்திலளித்தார்கள்.

பெயல் ரீதியான நேயவஞ்ெ்கத்தில் மி்க ்மாெமானது எதுபவனில் : 
தீய ்நோ்க்கத்்த அ்ைவதற்்கா்க ஒரு மனிதன ஒன்ற பெயது விட்டு 
ம்க்களிைம் நேன்நோ்க்கத் திற்்கா்க அ்தச் பெயததா்க்க ்காட்டி்க 

1.இத்ன இமாம் புஹாரி தனது ஸஹீஹில் “ஈமான” எனும் ்ாைத்தில் “ஒரு முுஃமின தான உைராம்ல 
தனது நேன்ம்கள் அழிவ்தப் ்ற்றிய அச்ெம்” எனும் ்குதியில் ்திவு பெயதுள்்ளார்கள்.
(இநநூ்ல சுரு்ககியவர கூறுகினறார :) நோன கூறுகி்றன : நூலாசிரியர தனது புஹாரி்க்கான விரிவு்ர நூலில் 

இது்ற்றி அழ்கா்கத் பதளிவு ்டுத்தியுள்்ளார்கள். ்வபறஙகும் இது ்்ானறு ்காை்க கி்ை்க்காது.
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ப்காள்வதாகும். அந்நோ்க்கம் அவனு்ககு நி்ற்வறுகினறது. இநத 
தநதிரம் மூலம் தனது ்நோ்க்கத்்த அ்ைநது ப்காள்கினறான. தனது 
தநதிரம், சூழ்ச்சி, தனது நேடிப்்்ப் ் ாரத்து ம்க்கள் தன்னப் பு்கழ்நதது 
்்ானற விையங்க்்ள நி்னத்து மகிழ்ச்சி அ்ைகினறான. தான 
ம்றத்திருநத ்நோ்க்கத்்தயும் அ்ைகினறான.

அல்லாஹ் தனது திரும்றயில் நேயவஞ்ெ்கர்கள், யூதர்க்்ளப் ்ற்றி்க 
கூறியுள்்ளான:

நயவஞ்சகர்கலைப் ேறறிப் பின்வரு்மாறு கூறியுள்ைான் :

“தீஙகி்ழப்்தற்்கா்கவும், நிரா்கரிப்்தற்்கா்கவும், நேம்பி்க்்கயா்ளர்களு்க 
கி்ை்ய பிரிவி்ன்ய ஏற்்டுத்துவதற்்கா்கவும், இதற்கு முனனர 
அல்லாஹ்வுைனும் அவனது தூதருைனும் ் ்ாரிட்்ைாரு்ககுப் பு்கலிைமா்க 
அ்மவதற்்கா்கவும் அவர்கள் ஒரு மஸஜி்த உருவா்ககி்க ப்காண்ைனர. 
‘(இதன மூலம்) நேன்ம்யத் தவிர ்வறு எத்னயும் நோைவில்்ல’ என 
ெத்தியமும் பெயகினறனர. நிச்ெயமா்க இவர்கள் ப்ாயயர்கள் என 
அல்லாஹ் ொட்சி கூறுகின றான” (தவ்ா : 107).

யூ்தர்கள் விடேயத்தில் பின்வரு்மாறு கூறியுள்ைான் :

“தாம் பெயதவற்றிற்்கா்க மகிழ்வ்ை்வர்க்்ளயும், 
பெயயாதவற்று்க்கா்கப் பு்கழப்்டுவ்த விரும்பு்வர்க்்ளயும் 
அல்லாஹ்வின ்வத்னயிலிருநது பவற்றி ப்ற்றவர்கள் எனறு நீர 
ஒரு்்ாதும் நி்ன்க்க ்வண்ைாம். அவர்களு்ககு ்நோவி்ன தரும் 
்வத்ன உண்டு” (ஆல இம்ரான : 188).

உள்ளும் புறமும் மாறு்டுவது தான நேயவஞ்ெ்கம் என 
நேபித்்தாழர்கள் உறுதியா்க நேம்பியதால், அல்குரஆன உ்்தெங்க்்ள்க 
்்கட்கும் ்்ாது இருநத உள்்ளச்ெம், பமன்ம ்்ானறன உல்க 
விையங்களில் ஈடு்ட்டு, ம்னவி, ம்க்களுைன ்கல்ககும் ்்ாது ்்ாய 
விடுவ்த்க ்கண்ை அவர்கள் அத்ன்க கூை நேயவஞ்ெ்கமா்க்க ்கருதி 
சிலர அஞ்சியுள்்ளனர.

ஹனழலா பின அரரபீஉ அல்உ்ஸதீ (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் : (ஒரு 
நோள்) அபூ்்கர (ரலி) அவர்கள் என்னச் ெநதித்து, “ஹனழலா, எப்்டி 
இரு்ககிறீர்கள்?" எனறு ்்கட்ைார்கள். நோன, “ஹனழலா நேயவஞ்ெ்கனாகி 
விட்ைான" எனறு பொன்னன. அதற்கு “அல்லாஹ் தூயவன. எனன 
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பொல்கிறீர்கள்?" எனறு ்்கட்ைார்கள். அதற்கு நோன, “நோம் நேபி (ஸல்) 
அவர்களு்க்கருகில் இரு்ககும் ்்ாது அவர்கள் பொர்க்கம், நேர்கம் 
ஆகியவற்்றப் ்ற்றி நோம் ்நேரடியா்கப் ்ாரப்்்தப் ்்ானறு 
நி்னவூட்டுகிறார்கள். அவர்களிைமிருநது நோம் புறப்்ட்டு (வீட்டு்ககு) 
வநததும் து்ைவியருைனும் குழந்த குட்டி்களுைனும் 
்கலநதுறவாடுகி்றாம்; பி்ழப்பு்களில் ஈடு்ட்டுவிடுகி்றாம். (நேபி (ஸல்) 
அவர்கள் பொனனவற்றில்) அதி்கமானவற்்ற மறநதுவிடுகி்றாம்" எனறு 
பொன்னன. அதற்கு அபூ்்கர (ரலி) அவர்கள், “அல்லாஹ்வின 
மீதா்ையா்க! இ்த நி்ல்ய நோமும் ெநதி்ககி்றாம்" எனறு கூறினார்கள். 
பிறகு நோனும் அபூ்்கர (ரலி) அவர்களும் நேபி (ஸல்) அவர்களிைம் 
பென்றாம்.

நோன, “அல்லாஹ்வின தூத்ர! ஹனழலா நேயவஞ்ெனாகிவிட்ைான" 
எனறு பொன்னன. அதற்கு நேபி (ஸல்) அவர்கள், “எனன அது?" எனறு 
்்கட்ைார்கள். அதற்கு நோன, “அல்லாஹ்வின தூத்ர! நோங்கள் உங்கள் 
அருகிலிரு்ககும் ் ்ாது தாங்கள் எங்களு்ககு நேர்கத்்தயும் பொர்க்கத்்தயும் 
நோங்கள் ்நேரடியா்கப் ்ாரப்்்தப் ்்ானறு நி்னவூட்டுகிறீர்கள். 
நோங்கள் உங்களிைமிருநது புறப்்ட்டுச் பெனறதும் து்ைவியருைனும் 
குழந்த குட்டி்களுைனும் ்கலநதுறவாடுகி்றாம்; பி்ழப்பு்களில் 
ஈடு்ட்டுவிடுகி்றாம். அதி்கமானவற்்ற மறநது விடுகி்றாம்" எனறு 
பொன்னன.

அதற்கு நேபி (ஸல்) அவர்கள், “என உயிர எவன ்்கயிலுள்்ள்தா அவன 
மீது ெத்தியமா்க! நீங்கள் எனனிைம் இரு்ககும் ்்ாதுள்்ள நி்லயிலும் 
இ்ற எண்ைத்திலும் எப்்்ாதும் இருநதால், உங்கள் ்டு்க்்க்களிலும் 
நீங்கள் பெல்லும் வழி்களிலும் வானவர்கள் (வநது) உங்களுைன ்்க 
குலு்ககியிருப்்ார்கள். மாறா்க, ஹனழலா! (இப்்டிச்) சில ் நேரம் (அப்்டிச்) 
சில ்நேரம்" எனறு மூனறு மு்ற கூறினார்கள்.(1)

1.அறிவிப்்வர : ஹனழலா அல் உ்ஸதீ (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (2750).
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ஹதீஸ் 49

அல்ைாஹ்விடேம் தோறுப்புச் ்சாடடேல்

اِب َرِضَي اللُه َعْنُه َعِن النَِّبيِّ - 9 - َقاَل:  َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ

ْيَر، َتْغُدو ِخَماًصا، َوَتُروُح  َأنَُّكْم َتَوكَُّلوَن َعَلى اللِه َحقَّ َتَوكُِّلِه، َلَرَزَقُكْم َكَما َيْرُزُق الطَّ "َلْو 

"َصِحيِحِه"  ِفي  ِحبَّاَن  َواْبُن  َماَجْه  َواْبُن  َوالنََّساِئيُّ  َوالتِّْرِمِذيُّ  َأْحَمُد  َماُم 
ِ
اْل َرَواُه  ِبَطاًنا" 

: َحَسٌن َصِحيٌح. َواْلَحاِكُم،  َوَقاَل التِّْرِمِذيُّ

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : நீஙகள் உ்மது விடேயஙலை 
அல்ைாஹ்வின் மீது உணல்மயாக்வ தோறுப்புச் ்சாடடி்ால் 
ேைலவகளுககு உ்ணவளிப்ேல்தப் ்ோன்று உஙகளுககும் உ்ணவளிப்ோன். 
அலவ அதிகாலையில் தவறும் வயிறறுடேன் த்சன்று ்மாலையில் நிைம்பிய 
வயிறறுடேன் திரும்புகின்ை்.

அறிவிப்்வர : உமர (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் (205), திரமிதி (2344), 
ஸுனன நேஸாஈ அல்குப்ரா (11805), இப்னுமாஜா (4164), இப்னு ஹிப்்ான 
(730), ஹாகிம் (7894). இமாம் திரமிதி இத்ன ஹஸன ஸஹீஹ் எனும் 
தரத்திலுள்்ளதா்க்க கூறியுள்்ளார்கள்.

விரிவுலை :

இநநேபிபமாழி அல்லாஹ்விைம் ப்ாறுப்புச் ொட்டுவதில் (தவ்ககுல்) 
பிரதான அடிப்்்ையாகும். இது மனித வாழ்வாதாரத்்த வரவ்ழப்்தில் 
்ாரிய ்ங்காற்று கினறது.

“எவர அல்லாஹ்்வ அஞ்சி்க ப்காள்கிறா்ரா அவரு்ககு அவன ஒரு 
வழி்ய ஏற்்டுத்துவான. ்மலும், அவர நி்னத்துப் ்ார்க்காத விதத்தில் 
அவரு்ககு உைவளிப்்ான. ்மலும், எவர அல்லாஹ்வின மீது 
முழு்மயா்க நேம்பி்க்்க ்வ்ககினறா்ரா, அவரு்ககு அவ்ன 
்்ாதுமானவன” (தலா்க : 2,3).
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உண்்மயான தவ்ககுல் என்து ஈருல்க அ்னத்து நேலவு்க்்ள்க 
ப்காண்டு வருவதிலும், ப்கடுதி்க்்ளத் தடுப்்திலும் உள்்ளம் 
அல்லாஹ்்வச் ொரநதிருப்்தில் உண்்மயாயிருத்தலுைன, அ்னத்து 
விையங்க்்ளயும் அவனிை்ம ப்ாறுப்புச் ொட்டுதல், ப்காடுப்்வன, 
தடுப்்வன, நேலவு, ப்கடுதி்யத் தடுப்்வன அவன மாத்திர்ம எனற 
நேம்பி்க்்க்யப் ்திய்வத்தல் என்னவாகும்.

ஈமானின ஒட்டுபமாத்தமும் தவ்ககுல் தான என ஸஈத் பின ஜு்்ர 
(ரஹ்) கூறினார்கள்.

இறுதி இல்ககு தவ்ககுல் தான என வஹ்ப் பின முனப்பிஹ் (ரஹ்) 
கூறினார்கள்.

தனது முழு நேம்பி்க்்கயும் அல்லாஹ்தான என ஓர அடியான அறிநது 
பெயற்்டுவ்த அவன ்வ்ககும் தவ்ககுலாகும் என ஹஸனுல் ்ஸரீ 
(ரஹ்) கூறினார்கள்.

உண்்மயா்க தவ்ககுல் ்வப்்து அல்லாஹ் இவவுலகில் தனது 
நியதியா்க ஏற்்ாடு பெயதுள்்ள ்காரை, ்காரியங்க்்ள ்மற்ப்காள்வதற்கு 
ஒரு ்்ாதும் முரண்்ை மாட்ைாது என்்த நீர அறிநது ப்காள்வீரா்க. 
தவ்ககுல் ்வப்்்த ஏவியதுைன அல்லாஹ் முயற்சி்க்்ள 
்மற்ப்காள்ளுமாறும் ஏவியுள்்ளான. என்வ உைலுறுப்பு்க்க்ளால் 
்காரணி்க்்ளச் பெயய முயற்சிப்்து அல்லாஹ்வு்ககு வழிப்்டுவதாகும். 
உள்்ளத்தால் அவன மீது ப்ாறுப்புச் ொட்டுவது அவ்ன நேம்புவதாகும்.

“நேம்பி்க்்க ப்காண்்ைா்ர! நீங்கள் முனபனச்ெரி்க்்கயுைன இருங்கள்” 
(நிஸாுஃ : 71).

“்மலும், அவர்களு்ககு எதிரா்க உங்க்ளால் முடியுமான அ்ளவு 
்லத்்தயும், ்்ார்க குதி்ர்க்்ளயும் தயார்டுத்துங்கள்” (அனுஃ்ால் : 
60).

தவ்ககுல் மூலம் நோம் அ்ையும் ்யன விதி்யப் ப்ாருநதி்க 
ப்காள்வதாகும் என்்தயும் அறிநது ப்காள்வீரா்க. அல்லாஹ்விைம் 
தனது விையங்க்்ளப் ப்ாறுப்புச் ொட்டிவிட்டு, தன்க்கா்க அல்லாஹ் 
தீரப்புச் பெயது பதரிவு பெயத்தப் ப்ாருநதி்க ப்காள்்வர அவன மீது 
உண்்மயா்க்வ ப்ாறுப்புச் ொட்டியவராவார.
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இதனால் தான ஹஸனுல் ்ஸரீ (ரஹ்), பு்ழல் (ரஹ்) ்்ான்றார 
தவ்ககுல் என்து விதி்யப் ப்ாருநதி்க ப்காள்வபதன 
வி்ள்க்கமளித்துள்்ளனர.
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ஹதீஸ் 50

அல்ைாஹ்லவ நில்வு கூர்்தல்

َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُبْسرٍ َقاَل: 

ْسَلِم َقْد َكُثَرْت َعَلْيَنا، َفَباٌب
ِ
 َأَتى النَِّبيَّ - 9 - َرُجٌل، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللِه ِإنَّ َشَراِئَع اْل

َماُم َأْحَمُد
ِ
.« َخرََّجُه اْل ُك ِبِه َجاِمٌع؟  َقاَل: »اَل َيَزاُل ِلَساُنَك َرْطًبا ِمْن ِذْكِر اللِه َعزَّ َوَجلَّ  َنَتَمسَّ

ِبَهَذا اللَّْفِظ

நபி (ஸல்) அவர்களிடேம் ஒரு ்மனி்தர் வந்து “அல்ைாஹ்வின் தூ்த்ை! 
இஸ்ைாமிய ்சடடேஙகள் எஙகள் மீது அதிகரித்து விடடே். நாம் ேறறிப் 
பிடிககக கூடிய அல்த்ல்தயும் ஒருஙகில்ணத்்த ஒரு வழிலயக கூறுஙகள்” 
எ்க ்கடடோர். அப்்ோது நபியவர்கள் : “அல்ைாஹ்லவ நில்வு 
கூர்வ்தால் உ்து நாவு நல்ந்து தகாண்டே இருககடடும்” என்ைார்கள்.

அறிவிப்்வர : அப்துல்லாஹ் பின புஸர (ரலி), ஆதாரம் : அஹ்மத் 
(17680).

அல்லாஹ் விசுவாசி்களு்ககு தன்ன அதி்கமா்க நி்னவு கூறுமாறு 
ஏவியுள்்ளதுைன அவவாறு நி்னவுகூர்வா்ர சிலாகித்தும் கூறியுள்்ளான :

“நேம்பி்க்்க ப்காண்்ைா்ர! அல்லாஹ்்வ அதி்கமதி்கம் நி்னவுகூருங்கள். 
்மலும், ்கா்லயிலும், மா்லயிலும் அவ்னத் துதி பெயயுங்கள்” (அஹ்ஸாப் 
: 41,42).

“்மலும், பவற்றிப்றும் ப்ாருட்டு அல்லாஹ்்வ அதி்கமா்க நி்னவு 
கூருங்கள்” (ஜும்ஆ : 10).

நேபி (ஸல்) அவர்கள் ம்க்கா பெல்லும் ொ்லயில் ்யைம் ்மற்ப்காண்ை 
்்ாது “ஜும்தான” எனப்்டும் ம்லபயான்ற்க ்கைநது பெனறார்கள். 

விரிவுலை :
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அப்்்ாது, “பெல்லுங்கள்: இது “ஜும்தான" ம்ல ஆகும். தனித்து 
விட்ைவர்கள் பவற்றி ப்ற்றனர" எனறு பொனனார்கள். ம்க்கள், “தனித்து 
விட்ைவர்கள் என்்ார யார? அல்லாஹ்வின தூத்ர?" எனறு ்்கட்ைார்கள். 
அதற்கு நேபி (ஸல்) அவர்கள், “அல்லாஹ்்வ அதி்கமா்க நி்னவுகூரும் 
ஆண்்களும் நி்னவுகூரும் ப்ண்்களும் ஆவர" எனறு ்திலளித்தார்கள்.(1)(2)

இ்க்கருத்தில் தான உமர பின அப்துல் அஸீஸ (ரஹ்) அர்ா தின மா்ல 
்வ்்ளயில் புறப்்டும் ்நேரம் பநேருஙகும் ்்ாது பினவருமாறு கூறினார்கள் : 
இன்றய தினம் தனது ஒட்ை்கத்தில் ்வ்கமா்கப் ்யணிப்்வரல்ல 
பவற்றியா்ளர. மாறா்க ்ாவம் மனனி்க்கப்்ட்ைவ்ர உண்்மயான 
பவற்றியா்ளர.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் தனது அ்னத்து ் நேரங்களிலும் அல்லாஹ்்வ நி்னவு 
கூர்வரா்க இருநதார்கள் என ஆஇஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியுள்்ளார்கள்.(3)

அல்லாஹ்்வ அதி்கம் நி்னவு கூர்வர்க்்ள அடியார்களில் அவனு்ககு 
மி்க விருப்்மானவர்கள் என ஹஸனுல் ்ஸரீ (ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள்.

்குஃப் பின மாலி்க (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் : அல்லாஹ்்வ அதி்கம் 
நி்னவு கூர்வர நேயவஞ்ெ்கத்்த விட்டும் நீஙகியவராவார. நேயவஞ்ெ்கர்கள் 
அல்லாஹ்்வ்க கு்றவா்க்வ நி்னவுகூரவார்கப்ளன அல்குரஆனில் 
கூறப்்ட்டிருப்்து இதற்கு ொனறு ்்கரகினறது. என்வ அல்லாஹ்்வ 
அதி்கம் நி்னவுகூர்வர்கள் இப்்ண்பில் அவர்களு்ககு மாறு்டுகினறனர. 
இதனால் தான “அல்முனாபிகூன” எனும் நேயவஞ்ெ்கர்க்்ளப் ்ற்றி்க கூறும் 
அத்தியாயம் அல்லாஹ்்வ நி்னவு கூரத்ல ஏவியும், பொத்து்க்கள் மற்றும் 
பிள்்்ள்கள் அத்ன விட்டும் ்ரா்க்கா்க்காமல் இரு்க்கவும், அவவாறு 
்ராமு்கமா்க இருநதவர்கள் நேட்ைம்ைநதவர்கள் எனறும் கூறி்ய 
முடி்க்கப்்ட்டுள்்ளது.

ரபீுஃ பின அனஸ (ரலி) கூறினார்கள் : “அல்லாஹ்்வ ்நேசிப்்தன 
அ்ையா்ளம் அவ்ன அதி்கம் நி்னவுகூரவதாகும். ஏபனனில் நீ எத்ன 
அதி்கம் ்நேசி்ககினறா்யா அ்தப் ்ற்றி்ய அதி்கம் நி்னவுகூரவாய”.

1.ஜும்தான என்து மதீனாவிலிருநது ஓரிரவு ்யணி்ககும் தூரத்திலுள்்ள ஒரு ம்லயாகும். (அநநிஹாயா 
1/292).

2.அறிவிப்்வர : அபூ ஹு்ரரா (ரலி), ஆதாரம் : முஸலிம் (2676).

3. நூல் : முஸலிம் (373).
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நேபியவர்கள் தனது அ்னத்து ்நேரங்களிலும் அல்லாஹ்்வ 
நி்னவுகூர்வரா்க இருநதார்கள் எனற ஆஇஷா (ரலி) அவர்களின கூற்றானது 
அனனார நிற்கும் ்்ாது, நேை்ககும் ்்ாது, உட்்காரும் ்்ாது, தூஙகும் ்்ாது, 
வுழூவுைன இரு்ககும் நி்லயிலும், வுழூ இல்லாத நி்லயிலும் என அ்னத்து 
நி்ல்களிலும் அல்லாஹ்்வ நி்னவுகூரவார்கள் என்்த வி்ள்க்கமாகும்.

்காலித் பின முஃதான (ரஹ்) அல்குரஆன ஓதுவ்த விை ்மலதி்கமா்க 
தினமும் நோற்்தாயிரம் தஸபீஹ்்க்கள் பெயவார்கள். அவர்கள் மரணித்ததும் 
குளிப்்ாட்டுவதற்்கா்க ்கட்டிலில் ்வ்க்கப்்ட்ைதும் அவர்க்ளது விரல் 
தஸபீஹ் பெயயும் விதத்தில் ்காைப்்ட்ைது.

உமது நோவு ஓயநததா்க்க ்காைவில்்ல்ய, நோ்ளாநதம் எத்த்ன தஸபீஹ் 
பெயகினறீர? என உ்மர பின ஹானிுஃ (ரஹ்) அவர்களிைம் வினவப்்ட்ை 
்்ாது “எண்ணும் ்்ாது விரல் தவறி்ழத்தா்ல தவிர சுமார ஒரு இலட்ெம் 
தஸபீஹ்்கள்”  என்க கூறினார்கள்.

இப்ராஹீம் பின அத்ஹம் (ரஹ்) அவர்களிைம் ஒருவர தூஙகினார. அவர 
கூறுகினறார : இரவில் நோன விழித்துப் ்ார்ககும் ்்ாபதல்லாம் அவர 
அல்லாஹ்்வ நி்னவுகூரவ்த்க ்கண்்ைன. அத்னப் ்ாரத்து நோன 
்கவ்லப்்ட்டு, பினபு “இது அல்லாஹ்வு்ைய சிறப்பு, தான நோடி்யாரு்ககு 
அவன வழஙகுவான” (மாஇதாுஃ : 54) எனும் வெனத்்த்க ப்காண்டு 
என்ன்ய நோன ஆறுதல் ்டுத்தி்க ப்காண்்ைன.

அல்லாஹ்்வப் ்ற்றிய அறிவு எநத்ளவு வலுவ்ைகினற்தா அநத்ளவு 
அவ்ன நி்னவுகூர்வாரின நோவு்களில் அ்வ இலகுவா்க மாறிவிடும். 
இதனால் தான சுவனவாதி்களு்ககு மூச்சு விடுவ்தப் ்்ானறு தஸபீஹ் 
உதிப்்்ைய ்வ்க்கப்்டுகினறது. உல்க ம்க்களு்ககு குளிர நீ்ரப் ்்ால் 
அவர்களு்ககு லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் எனற ்கலிமா இதமா்க 
மாறிவிடுகினறது.

எநத ஒரு நிழலுமில்லாத மறு்ம நோளில் அல்லாஹ் நிழல் வழஙகும் அநத 
எழுவரில் தனி்மயில் அல்லாஹ்்வ நி்னத்து ்கண்ணீர வடித்தவரும் 
ஒருவராவார.

தி்கர அல்லாஹ்்வ அறிநத நேல்லடியார்களின உள்்ளத்தின இன்மாகும்.

“நேம்பி்க்்க ப்காண்்ைாரின உள்்ளங்கள் அல்லாஹ்்வ நி்னவுகூரவதன 
மூலம் அ்மதி ப்றுகினறன. அறிநது ப்காள்ளுங்கள்! அல்லாஹ்்வ 
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நி்னவுகூரவதன மூலம்தான உள்்ளங்கள் அ்மதி ப்றுகினறன” (ருஃத் : 28).

அல்லாஹ்்வ நி்னவுகூரவ்தப் ்்ானறு எதனாலும் யாரும் 
இன்ம்ைய முடியாது என இமாம் மாலி்க பின தீனார (ரஹ்) கூறியுள்்ளார்கள்.
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தி்மும் ஓ்த ்வணடிய திகருகள்

ஐ்வ்்ளத் பதாழு்்க்க்்ள உரிய ் நேரத்தில் நி்ற்வற்றுவதன மூலம் 
முஸலிம்்களு்ககு அல்லாஹ் தினமும் ஐநது தை்வ்கள் அவ்ன நி்னவு 
கூரவ்த்க ்கை்மயா்ககியுள்்ளான. இவற்றுைன உ்ரியா்க அவ்ன 
நி்னவு கூரவ்தயும் அவர்களு்ககு மார்க்கமா்ககியுள்்ளான. ்கை்மயான 
பதாழு்்க்களு்ககு ்மலதி்கமா்க முன, பின ஸுனனத்து்க்க்்ள 
மார்க்கமா்ககியுள்்ளான. ்கை்மயான பதாழு்்கயில் கு்ற்ாடிருநதால் 
்மலதி்கமான இநத ஸுனனத் பதாழு்்க மூலம் அ்ககு்ற நிவரத்தி 
பெயயப்்டுகினறது. அவவாறில்லாவிடின ்கை்ம்ககு ்மலதி்கமான 
பதாழு்்க்க்ளா்க இ்வ ்தியப்்டுகினறன.

இரு ்கை்மயான பதாழு்்க்களு்ககி்ையில் அதி்க ்நேர இ்ைபவளி, 
இஷா – ்ஜ்ர ஆகிய பதாழு்்க்களு்ககு இ்ையிலும், ்ஜர - ளுஹ்ர 
பதாழு்்க்களு்ககு இ்ையிலும்தான உள்்ளது. என்வ அல்லாஹ்்வ 
நி்னவுகூராமலிரு்ககும் ்நேரம் நீ்ளாமா்காமலிரு்க்க இஷா - 
்ஜ்ரு்ககி்ையில் வித்ரு, இரவுத் பதாழு்்க்க்்ளயும், ்ஜர - 
ளுஹ்ரு்ககி்ையில் ளுஹாத் பதாழு்்க்யயும் ்வத்துள்்ளான.

நோவினால் தி்கர பெயவதானது அ்னத்து ் வ்்ள்களிலும் உள்்ளது. சில 
்நேரங்களில் அதி்க்ளவு வலியுறுத்தப்்டுகினறது.

ஐ்வ்்ள ்கை்மயான பதாழு்்க்களு்ககுப் பின பெயயப்்டும் 
தி்கர்கள் இவற்றில் மி்க வலியுறுத்தப்்ட்ை்வயாகும்.

குறிப்்ா்க பின ஸுனனத் இல்லாத ்ஜ்ர, அஸர ஆகிய 
பதாழு்்க்களு்ககுப் பின தி்கரு பெயவது ஸுனனாவாகும். ்ஜ்ரு்ககுப் 
பின சூரியன உதயமாகும் வ்ரயிலும் அஸரு்ககுப் பின சூரியன ம்றயும் 
வ்ரயிலும் தி்கரு பெயவது விரும்்த்த்க்கது. இவவிரு ்நேரங்களும் தி்கரு 
பெயய மி்கவும் உ்கநத்வ. “நீங்கள் அவ்ன ்கா்லயிலும், மா்லயிலும் 
துதியுங்கள்” (அஹ்ஸாப் : 42).

தூங்கச் பெனறாலும் வுழூச்பெயது ப்காண்டும்(1) தி்கரு பெயது ப்காண்டும் 

1. நேபி (ஸல்) அவர்கள் ்ரராுஃ பின ஆஸிப் (ரலி) அவர்களு்ககு நீர தூங்கச் பெனறால் பதாழு்்க்ககு வுழூச் 
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தூஙகுவ்த ஸுனனாவாகும். நேபி (ஸல்) அவர்கள் அலி (ரலி), ்ாத்திமா 
(ரலி) தம்்தி்களு்ககு ்கற்று்க ப்காடுத்தது ்்ானறு ஸுப்ஹானல்லாஹ் 33, 
அல்ஹம்துலில்லாஹ் 33, அல்லாஹு அ்க்ர 34 என 100 தை்வ்கள் தி்கரு 
பெயவது சிறநதது. சில குரஆன வெனங்கள், தி்கரு்கள் உள்்ளை்ககிய 
நேபியவர்கள் ்காட்டித் தநதவற்்ற ஓதி விட்டுத் தூங்க ்வண்டும். இரவில் 
விழித்து புரளும் ்்ாதும் அல்லாஹ்்வ நி்னவுகூரதல் சிறநதது.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : யார இரவில் விழித்து 
வை்க்கத்திற்குரியவன அல்லாஹ்்வத் தவிர யாரும் இல்்ல. அவன 
ஏ்கன; அவனு்ககு நி்கரானவர இல்்ல ஆட்சியும் அவனு்ககுரியது. பு்கழும் 
அவனு்ககுரியது. அவன அ்னத்தப் ப்ாருட்்களின மீதும் ஆற்றலுள்்ளவன. 
அல்லாஹ்வு்க்்க பு்கழ் அ்னத்தும். அவன தூயவன; அவ்னத் தவிர 
வை்க்கத்திற்குரியவன யாரும் இல்்ல.  அவன மி்கப் ப்ரியவன. நேன்ம 
பெயயும் ஆற்றலும் தீ்மயில் இருநது விடு்டுவதும் அவ்ன்க 
ப்காண்்ை இரு்ககிறது எனறு கூறிவிட்டு இ்றவா! என்ன 
மனனித்துவிடு என்றா, ்வறு பிராரத்த்ன்க்்ள்யா பெயதால் அ்வ 
அஙகீ்கரி்க்கப்்டும். வுழூச் பெயது பதாழுதால் அத்பதாழு்்க ஒப்பு்க 
ப்காள்்ளப் ்டும்.(1)

நேபியவர்கள் தூ்க்கத்தில் இருநது எழுநததும் பினவரும் துஆ்வ 
ஓதுவார்கள்.

நேபி (ஸல்) அவர்கள் (உற்க்கத்திலிருநது) விழி்ககும் ்்ாது, 'அல்ஹம்து 
லில்லாஹில் லதீ அஹ்யானா ்ுஃத மா அமாதனா வ இ்லஹிந நுஷஸூர 
(எல்லாப் பு்கழும் அல்லாஹ்வு்க்்க. அவன எங்க்்ள இற்க்கச் பெயது 
பினனர எங்களு்ககு உயிரூட்டினான. ்மலும், (மண்ை்றயிலிருநது 
பவளி்யறி) அவனிை்ம பெல்ல ்வண்டியுள்்ளது.) எனறு கூறுவார்கள்.(2)

பெயவ்தப் ் ்ால் வுழூச் பெயது ப்காள் என்க கூறினார்கள். (புஹாரி : 247, முஸலிம் : 2710) . நேபி (ஸல்) அவர்கள் 
கூறினார்கள் : இவவுைல்்க்்ள நீங்கள் தூய்மப்்டுத்தி்க ப்காள்ளுங்கள். -அல்லாஹ் உங்க்்ளத் தூய்மப் 
்டுத்துவானா்க- ஏபனனில் எவர இரவில் வுழூவுைன தூஙகுகிறா்ரா அவரது விரிப்பு்க்கருகில் ஒரு வானவர 
நினறு ப்காண்டு அவர எப்்்க்கம் புரளும் ்்ாதும் : இ்றவா! உமது அடியா்ன நீ மனனித்துவிடு. ஏபனனில் 
அவன வுழூவுைன தான உறஙகினான என பொல்லி்க ப்காண்டிருப்்ார. (அறிவிப்்வர : இப்னு அப்்ாஸ (ரலி) 
ஆதாரம் : த்ரானியின முுஃஜமுல் அவஸத் 5083). இமாம் முனதிரீ இதன அறிவிப்்ா்ளர பதாைர நேல்லபதனவும், 
அஷ்ஷ்க அல்்ானி தனது ஸஹீஹுத் தரகீபில் (595) ஹஸன தரத்திலுள்்ளதா்கவும் கூறியுள்்ளனர.

1.அறிவிப்்வர : உ்ாதத் பின ஸாமித் (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (1154).

2.அறிவிப்்வர : அபூ தர (ரலி), ஆதாரம் : புஹாரி (6325), முஸலிம் (2711).
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பினனர வுழூச் பெயது தஹஜ்ஜுத் பதாழும் ்்ாதும் அவற்்ற 
நேபியவர்கள் பெயத பிர்கார்ம பெயய ்வண்டும். ஸஹர ்வ்்ளயில் 
்ாவமனனிப்புத் ்தடு்வா்ர அல்லாஹ் பு்கழ்நதிருப்்தால் தஹஜ்ஜுத் 
பதாழு்்க்ய இஸதிுஃ்ாருைன முடி்க்க ் வண்டும். ் ஜ்ர உதயமாகியதும் 
அதன முன ஸுனனத் இரண்டு ர்கஅத்்கள் பதாழுது விட்டு ்ஜ்ர பதாழ 
்வண்டும். பினனர சூரியன உதயமாகும் வ்ர அல்லாஹ்்வ 
நி்னவுகூரதல் ்வண்டும்.

இது ்ற்றி்க கூறப்்ட்ை ஒரு ்கவி்தயின தமிழ்ச் சுரு்க்கம் வருமாறு :

எனது ஒவபவாரு உற்க்கத்திலும் இறுதியா்க நி்னப்்து உன்னத் 
தான. விழி்ககும் ்்ாதும் முதலில் நி்னப்்தும் உன்னத் தான. 

அல்லாஹ்விைம் சிறிய, ப்ரிய ்ாவங்கள் அ்னத்்தயும் விட்டு 
தவ்ாச் பெயது, மனனிப்பு்க ்்காருவது அவசியமாகும்.

“இனனும் அவர்கள் மான்க்்கைான ஒரு ்காரியத்்தச் பெயது 
விட்ைா்லா அல்லது தங்களு்ககுத் தாங்க்்ள அநீதி இ்ழத்து்க 
ப்காண்ைா்லா அல்லாஹ்்வ நி்னவுகூரநது உை்ன தங்க்ளது 
்ாவங்களு்க்கா்க ்ாவ மனனிப்புத் ்தடுவார்கள்” (ஆல இம்ரான : 135).

்மற் கூறியவற்்ற ் ்ணி நேைப்்வரின நோவு எந்நேரமும் அல்லாஹ்்வ 
நி்னவுகூரவதி்ல்ய தி்்ளத்திரு்ககும்.
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இந்நூல் ேறறி....
 ்கருத்துச் பெறிவுள்்ள இரத்தினச் சுரு்க்கமான வாரத்்த்க்்ள்க ப்காண்ை
 நேபிபமாழி்க்்ளத் தனியா்க நூலுருப்்டுத்துவது ்ழங்காலத்திலிருநது
 ்காைப்்டும் ஒரு மு்றயாகும். இமாம் இப்னுஸ ஸலாஹ் (ரஹ்) அவர்கள்
 பதாகுத்த 26 நேபிபமாழி்க்்ள உள்்ளை்ககிய “அல்அஹாதீஸுல் குல்லியயா”
 எனும் நூல் இவற்றில் மு்ககியத்துவம் வாயநதது. பினனால் வநத இமாம் நேவவீ
 (ரஹ்) அவர்கள் ்மலும் 16 நேபிபமாழி்க்்ள இ்ைத்து 42 ஆ்க அதி்கரித்து
 “அல்அர்ஊன பீ ம்ானில் இஸலாமி வ்கவாஇதில் அஹ்்காம்” எனும் ப்யரில்
 பதாகுத்தார்கள். “அல்அர்ஊனந நேவவியயா” எனும் ப்யரில் ம்க்கள் மத்தியில்
 பிர்லம்ைநத இநநூலிற்கு எழுதப்்ட்ை 100்ககு ்மற்்ட்ை விரிவு்ர்களில்
 ப்றுமதி வாயநத நூலா்க இமாம் இப்னு ரஜப் அல்ஹன்லீ (ரஹ்) அவர்கள்
 எழுதிய “ஜாமிஉல் உலூமி வல்ஹி்கம்” எனும் நூல் தி்கழ்கினறது. அதில் ் மலும்
 8 நேபிபமாழி்கள் இ்ை்க்கப்்ட்டு 50்க ஆ்க்கப்்ட்டுள்்ளன. ப்றுமதி மி்க்க
 இநநூலின சுரு்க்க்ம உங்கள் ்்க்களில் தவழும் இநநூலாகும்.

 அஷ்ஷ்க முஹம்மத் பின ஸு்லமான அல்முஹனனா அவர்க்ளால் சுரு்க்கப்
 ்ட்ை இநநூ்ல அஷ்ஷ்க அப்துல் அஸீஸ பின மரஸஸூ்க அத்தரீபீ அவர்கள்
 மீ்ளாயவு பெயது அணிநது்ர வழஙகியுள்்ளார்கள். இநநூ்ல ஆ்ககி்யார,
 மீ்ளாயவு பெய்தார, பமாழிப்யரத்்தார, வாசிப்்்ார அ்னவரு்ககும்
அருள்புரிவானா்க!

நபிவழிலயப் பின்ேறறுவ்தன் மூைம்

உ்மது நபிககு உ்தவிடுவீர்


