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அளவற்்ற அருளபாளனும் நி்கரற்்ற அன்பு்ஷையோ�பானு்மபாகி� 

அல்்லபாஹ்வின் திருப்்ப்ப�ரபால் ஆரம்்பம் ்பெய்கியோ்றன்.

முன்னுரை

 பு்கழ்ஷைத்தும் அல்்லபாஹ்வுக்யோ்க உரி�ை அவ்ஷை பு்கழ்ந்து 

அவனிையோ்ம உதவியும், ்பபாவ்மன்னிப்பும் யோ்கபாருகியோ்றபாம்.எ்மது ்மைதில் 

உதிக்கும் தீ�விை�ங்்க்ஷள விட்டும் எ்மது ்பெ�ல்்களில் ்பபாவ்மபாைவற்்ஷ்ற 

விட்டும் ்பபாது்கபாவல் யோதடுகியோ்றபாம். �பாருக்கு அல்்லபாஹ் யோேர்வழி ்கபாட்டிைபாயோைபா 

அவ்ஷை வழி்ப்கடுப்யோ்பபான் �பாருமில்்ஷ்ல. �பா்ஷர அல்்லபாஹ் வழிதவ்றச் 

்பெய்து விட்ைபாயோைபா அவனுக்கு யோேர்வழி ்கபாட்டுயோவபான் �பாரும் இல்்ஷ்ல. 

உண்்ஷ்ம�பா்க வணக்்கத்துக்குத் தகுதி�பாைவன் அல்்லபாஹ்்ஷவத்தவிர 

யோவறு �பாருமில்்ஷ்ல.அவன் தனித்தவன், அவனுக்கு இ்ஷண�பா்க 

எதுவுமில்்ஷ்ல. முஹம்்மத் (ஸல்)அவர்்கள் அவனின் அடி�பாரும், 

திருத்தூதரு்மபாவபார் எை ேபான் ெபான்று ்ப்கர்கியோ்றன்

அல்்லபாஹ்்ஷவப்யோ்பபாற்றி பு்கழ்ந்தன்பின்ைபால்;

 அல்்லபாஹுத்தஆ்லபா ஆதமுை� ெந்ததி்க்ஷள 

்கண்ணி�ப்்படுத்தி, ஏ்ஷை� அ்ஷைத்து ்ப்ஷைப்பிைங்்க்ஷளவிைவும் 

யோ்மன்்ஷ்மப்்படுத்தியுள்ளபான். இது்பற்றி அல்்லபாஹ் கூறும்யோ்பபாது: “ 

நிச்ெ�்மபா்க ேபாம் ஆதமு்ஷை� ெந்ததி்ஷ�க் ்கண்ணி�ப்்படுத்தியுள்யோளபாம்” 

(அல் இஸ்ரபா: 70 ) இந்த ெமூ்கத்்ஷத யோ்மலும் ்கண்ணி�ப்்படுத்துவதட்்கபா்க, 

ேபி்மபார்்களில் சி்றந்தவரபாகி� முஹம்்மத்(ஸல்) அவர்்க்ஷள அவர்்களிைம் 

அனுப்பிைபான். அவைது யோவதங்்களில் சி்றந்ததபாகி� புனித 

அல்குர்ஆ்ஷை அவர்்கள் மீது இ்றக்கிைபான். அவன் விதி�பாக்கி� 

்மபார்க்்கங்்களில் மி்க ்கண்ணி�்மபாை ்மபார்க்்க்மபாை இஸ்்லபாத்்ஷத அவர்்கள் 

மீது ்ப்பபாருந்திக்்ப்கபாண்ைன். இது ்பற்றி அல்்லபாஹ் கூறும்யோ்பபாது: 

(ேம்பிக்்ஷ்க�பாளர்்கயோள!) நீங்்கள்தபான், ்மனிதர்்களில் யோதபாற்றுவிக்்கப்்பட்ை 
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ெமுதபா�த்தபார்்களி்ப்லல்்லபாம் மிக்்க யோ்மன்்ஷ்ம�பாைவர்்கள். (ஏ்பைன்்றபால்,) 

நீங்்கள் (்மனிதர்்க்ஷள) ேன்்ஷ்ம�பாை ்கபாரி�ங்்க்ஷள(ச் ்பெய்யும்்படி) ஏவி, 

்பபாவ்மபாை ்கபாரி�ங்்களிலிருந்து (அவர்்க்ஷள) வி்லக்கி, ்ப்மய்�பா்கயோவ 

அல்்லபாஹ்்ஷவ ேம்பிக்்ஷ்கக் ்ப்கபாள்கிறீர்்கள். யோவதத்்ஷதயு்ஷை�வர்்களும் 

(இவ்வபாயோ்ற) ேம்பிக்்ஷ்க்ப்கபாண்ைபால் (அது) அவர்்களுக்குத்தபான் மி்க ேன்று. 

ேம்பிக்்ஷ்க ்ப்கபாண்ைவர்்களும் அவர்்களில் இருந்தயோ்பபாதிலும் அவர்்களில் 

்ப்பரும்்பபா்லபாைவர்்கள் (நிரபா்கரிக்கும்) ்பபாவி்கள்தபான்”. (ஆ்ல இம்ரபான் 

110) ்மனிதனுக்கு அல்்லபாஹ் வழங்கி� அருள்்களில் மி்கப்்ப்பரி�து 

அவ்ஷை இஸ்்லபாத்தின் ்பபால் யோேரபாை வழி்ஷ�க்்கபாட்டி, அதன் மீது 

உறுதி்ஷ�யும், அதன் யோ்கபாட்்பபாடு்க்ஷளயும், ெட்ைதிட்ைங்்க்ஷளயும் ஏற்று 

ேைக்்க ்கரு்ஷணபுரிந்தத்ஷ்ம�பாகும்.

 இந் நூ்லபாைது அளவில் சிறி� தபாயினும் அதன் உள்ளைக்்கத்தில் 

்ப்பரி�தபா்கவும் உள்ளது.புதிதபா்க இஸ்்லபாத்்ஷத வபாழ்்ஷ்க ்பேறி�பா்க 

ஏற்றுக்்ப்கபாண்ை முஸ்லிமுக்கு மி்க முக்கி�்மபா்க அறிந்து்ப்கபாள்ள 

யோவண்டி� (இம்்மபா்ப்பரும் ்மபார்க்்கத்தின்) விை�ங்்க்ஷள அவருக்கு 

்பதளிவு்படுத்துகி்றது. இந்நூலில் குறிப்பிைப்்பட்ை விை�ங்்க்ஷள 

புரிந்து்ப்கபாண்டு அதன்்படி ்பெ�ற்்பை ஆரம்பித்துவிட்ைபால் அவர் தைது 

இரட்ெ்கன் ்பற்றியும்,அவரது ேபி�பாை முஹம்்மத் (ஸல்) குறித்தும் 

இம்்மபார்்கத்துைன் ்பதபாைர்்பபாை விை�ங்்க்ஷள யோ்ம்லதி்க்மபா்க ்கற்்பதற்கு 

்பெல்்ல யோவண்டும். இவ்வபாறு இந்த விை�ங்்க்ஷள ்கற்றுக்்ப்கபாள்வதன் 

மூ்லம் அல்்லபாஹ் ்பற்றி� ேம்பிக்்ஷ்க அதி்கரித்து, அவரது உள்ளம் அ்ஷ்மதி 

்ப்பறுவயோதபாடு, அல்்லபாஹ்்ஷவ உரி� மு்ஷ்றயில் விளங்கி, வணங்கி 

வழி்பட்டு, ேபி்களபாரின் வழிமு்ஷ்ற்ஷ�யும் பின்்பற்றி ஒழு்க கூடி�வரபா்க 

்மபாறுவபார்.

 இறுதி�பா்க, இந்நூலில் உள்ள ஒவ்்பவபாரு வபார்த்்ஷதயிலும் 

்பரக்்கத் எனும் அபிவிருத்தி கிட்ை யோவண்டும் எைவும், இஸ்்லபாத்திற்கும் 

முஸ்லிம்்களுக்கும் ேன்்ஷ்மப்்ப�ப்்பதபா்க அ்ஷ்ம�வும், அல்்லபாஹ்வின் 

திருமு்கம் ேபாடி எழுதப்்பட்ைதபா்க இந்நூல் அ்ஷ்ம� யோவண்டும் எைவும், இதன் 
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பிரதி்ப்லன் உயிர் வபாழ்ந்து்ப்கபாண்டிருக்கின்்ற, ்மரணித்த அ்ஷைத்து 

முஸ்லிம்்களுக்கும் ்பென்்ற்ஷை� யோவண்டு்ப்மைவும் அல்்லபாஹ்விைம் 

பிரபார்த்திக்கியோ்றன்.

 எ்மது ேபி முஹம்்மத் (ஸல்) அவர்்களின் மீதும், அவர்்களின் 

குடும்்பத்தபார் யோதபாழர்்கள் அ்ஷைவர் மீதிலும் அல்்லபாஹ்வின் ெபாந்தியும், 

ெ்மபாதபாைமும் உண்ைபாவதபா்க!

முஹம்்மத் இப்னு அஷ்்ஷஷைய்பகா அஷ்ஷைஹ்ரி

ஹி 2 / 11 / 1441
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அல்்லலாஹ்்வவே எனது இரட்்சகன்

 அல்்லபாஹ் கூறுகி்றபான்: “்மனிதர்்கயோள! உங்்க்ஷளயும் உங்்களுக்கு 

முன்பிருந்யோதபா்ஷரயும் ்ப்ஷைத்த உங்்கள் இ்ஷ்றவ்ஷையோ� வணங்குங்்கள்.

(அவ்வபாறு ்பெய்வதைபால் ்மட்டுயோ்ம)நீங்்கள் இ்ஷ்ற அச்ெமு்ஷை�வர்்களபா்க 

ஆ்க்லபாம்”. (அல் ்ப்கரபா:21)

 அல்்லபாஹ் கூறுகி்றபான்: “அவன்தபான் அல்்லபாஹ், உண்்ஷ்ம�பா்க 

வணங்குவதற்குத் தகுதி�பாைவன் அவ்ஷைத்தவிர யோவறு�பாறுமில்்ஷ்ல”. 

(அல் ஹஷ்ர் :22)

 அல்்லபாஹ் கூறுகி்றபான்: “எந்தப்்ப்பபாருளும் அவனுக்கு 

ஒப்்பபாைதபாய் இல்்ஷ்ல. அவன் அ்ஷைத்்ஷதயும் ்பெவியுறு்பவனும், 

்பபார்ப்்பவனும் ஆவபான்”. (அஷ்ஷூரபா :11)

 அல்்லபாஹ்தபான் எைதும் ்மற்்ற அ்ஷைத்து ்ப்ஷைப்பிைங்்களிைதும் 

இரட்ெ்கனு்மபாவபான். அவன் (அ்ஷைத்திைதும்)அதி்பதி, ்ப்ஷைப்்பபாளன் 

,வபாழ்வபாதபாரத்்ஷத தரு்பவன்,அ்ஷைத்து விை�ங்்க்ஷளயும் திட்ைமிடு்பவன்.

வணக்்கத்திற்கு தகுதி�பாைவன் அவன் ்மபாத்திரயோ்ம, அவ்ஷைத் தவிர 

இரட்ெ்கயோைபா, உண்்ஷ்ம�பாை ்கைவுயோளபா யோவறு எவருமில்்ஷ்ல.

 அவனுக்கு அழகி� திருேபா்மங்்களும், உ�ர் ்பண்பு்களும் 

உண்டு. அ்ஷவ தைக்கு இருப்்பதபா்க அவனும், அவைது தூதரும் 

உறுதிப்்படுத்தியுள்ளைர். அத்திருேபா்மங்்களும், ்பண்பு்களும் அழகிலும், 

்பரிபூரணத்தன்்ஷ்மயிலும் மி்ஷ்கத்து நிற்கி்றது. எந்தப்்ப்பபாருளும் 

அவனுக்கு ஒப்்பபாைதபாய் இல்்ஷ்ல.அவன் அ்ஷைத்்ஷதயும் 

்பெவியுறு்பவனும், ்பபார்ப்்பவனும் ஆவபான்
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அவேனின் அழகிய திருநலாமங்களில் சி்ல:

 (அர்ரஸ்ஸபாக்) வபாழ்வபாதபாரத்்ஷத வழங்கு்பவன், (அர்ரஹ்்மபான்) 

அளவற்்ற அருளபாளன், (அல் ்கதீர்) ெர்வ வல்்ல்ஷ்ம ்ப்ஷைத்தவன், 

(அல்்மலிக்) அரென், (அஸ்ஸமீஉ) �பாவற்்ஷ்றயும் ்பெவி்மடுப்்பவன், 

(அஸ்ஸ்லபாமு) அ்ஷைத்துக் கு்ஷ்ற்க்ஷள விட்டும் நீங்கி�வன், (அல்்பஸீர்) 

�பாவற்்ஷ்றயும் ்பபார்ப்்பவன், (அல்வகீல்) ்ப்பபாறுப்யோ்பற்்பவன், (அல் ்கபாலிக்) 

்ப்ஷைப்்பபாளன், (அல்்லதீப்) மி்க நுட்்ப்மபாைவன், (அல் ்கபாபி) யோ்பபாது்மபாைவன், 

“அல் ்கபூர் “்ப்பரும் ்மன்னிப்்பபாளன்.

 (அர்ரஸ்ஸபாக்) என்்பதன் ்ப்பபாருள்; வபாழ்வபாதபாரத்்ஷத 

வழங்கு்பவன் (வபாழ்க்்ஷ்கத் யோத்ஷவ்க்ஷள நி்ஷ்றயோவற்று்பவன்): 

அடி�பார்்களின் உைலுக்கும்,உள்ளங்்களுக்கும் அவசி�்மபாை வபாழ்க்்ஷ்கத் 

யோத்ஷவ்க்ஷளப் ்ப்பபாறுப்யோ்பற்று வழங்கு்பவன்.

 (அர்ரஹ்்மபான்) என்்பது; எல்்லபாப் ்ப்ஷைப்பிைங்்க்ஷளயும் 

உள்ளைக்்கக்கூடி� மி்கப்பிர்மபாண்ை்மபாைதும் விெபா்லமிக்்கது்மபாை 

அருளுக்குச் ்பெபாந்தக்்கபாரன் என்்பதபாகும்.

 (அல்்கதீர்) என்்பது; யோெபார்யோவபா, இ�்லபா்ஷ்மயோ�பா ஏற்்பைபாத 

நி்ஷ்றவபாை வல்்ல்ஷ்மக்குச் ்பெபாந்தக்்கபாரன்.

 (அல்்மலிக்)அரென் என்்பது; யோ்மன்்ஷ்ம ்மற்றும் அைக்கி�பாளுதல், 

திட்ைமிடுதல் யோ்பபான்்ற ்பண்பு்களுக்குரியோ�பான், அ்ஷைத்து விை�ங்்களுக்கும் 

்பெபாந்தக்்கபாரன்.அவற்்ஷ்ற விரும்பி� விதத்தில் ்ஷ்க�பாளுவதற்குரி� 

அதி்கபாரத்்ஷதப் ்ப்பற்்றவன் என்்பது ்கருத்தபாகும்

 (அஸ்ஸமீஉ) �பாவற்்ஷ்றயும் ்பெவி்மடுப்்பவன் என்்பது; 

இர்கசி�்மபாைதும்,்பவளிப்்ப்ஷை�பாைது்மபாை அ்ஷைத்்ஷதயும் 

்பெவி்மடுப்்பவன் என்்பதபாகும்.
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 (அஸ்ஸ்லபாம்) என்்பது; அ்ஷைத்து வ்ஷ்க�பாை கு்ஷ்ற்க்ஷள 

விட்டும் நீங்கி�வன்.

 (அல் ்பஸீர்) �பாவற்்ஷ்றயும் ்பபார்ப்்பவன் என்்பது; அவைது 

்பபார்்ஷவ அ்ஷைத்து விை�ங்்க்ஷளயும் சூழ்ந்திருக்கி்றது. அ்ஷவ மி்கத் 

துல்லி�்மபாை சிறி� விை�ங்்களபாயினும் ெரியோ�.அவன் சிருஷ்டி்கள் 

குறித்த அ்கப்்பபார்்ஷவ மிக்யோ்கபான் அவற்றின் அந்தரங்்க நுனுக்்கங்்கங்்க்ஷள 

ஆழ்ந்து அறிந்தவன் என்்பதபாகும்.

 (அல்வகீல்) ்ப்பபாறுப்யோ்பற்்பவன் என்்பது; ்ப்ஷைப்பு்களின் 

யோத்ஷவ்க்ஷளயும், அ்ஷவ்களின் ே்லன்்க்ஷளயும் ்பபாது்கபாத்து 

்ப்பபாறுப்யோ்பற்்றவன். யோ்மலும் அவனின் யோேெர்்க்ஷள ்ப்பபாறுப்யோ்பற்று 

அவர்்களின் ்கபாரி�ங்்க்ஷள இ்லகு்படுத்து்பவன் என்்பது்மபாகும்.

 (அல் ்கபாலிக்)்ப்ஷைப்்பபாளன் என்்பது; எந்த முன்்மபாதிரியுமின்றி 

அ்ஷைத்து ்ப்ஷைப்பிைங்்க்ஷளயும், ்ப்பபாருட்்க்ஷளயும் நுனுக்்க்மபா்க 

்ப்ஷைப்்பவன்.

(அல்்லதீப்) என்்பது; தைது அடி�பார்்க்ஷள ்கண்ணி�ப்்படுத்தி, அவர்்களுக்கு 

அருள்புரிந்து அவர்்கள் யோ்கட்்பவற்்ஷ்ற ்ப்கபாடுப்்பவன்

 (அல் ்கபாபி )என்்பது; அடி�பார்்களுக்கு யோத்ஷவ�பாை 

அ்ஷைத்திற்கும் அவயோை யோ்பபாது்மபாைவன். அவன் அல்்லபாதவர்்களின் 

உதவி்ஷ� விட்டும் யோத்ஷவ�ற்்ற தபாக்கு்பவன், அவனிைம் ்மபாத்திரயோ்ம ெ்க்ல 

யோத்ஷவ்க்ஷளயும் ்ப்பற்றுக்்ப்கபாள்ளு்மளவு தன்நி்ஷ்றவபாைவன்.

 (அல் ்கபூர்) என்்பது; தன் அடி�பார்்க்ஷள அவர்்கள் ்பெய்த 

்பபாவங்்களின் தீ்ஷ்மயிலிருந்து ்பபாது்கபாக்கி்றபான்.யோ்மலும் அதற்்கபா்க 

அவர்்க்ஷள தண்டிப்்பதில்்ஷ்ல.

 முஸ்லிம் அல்்லபாஹ்வின் ்ப்ஷைப்பின் அதிெ�ம் குறித்தும், 

அவற்றிற்்கபாை யோத்ஷவ்க்ஷள அவன் இ்லகு்படுத்தி ்ப்கபாடுத்தது 
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்பதபாைர்்பபா்கவும் சிந்தித்தல் யோவண்டும். அவ்வபா்றபாை அதிெ�ங்்களில் 

ஒன்்றபா்க, அல்்லபாஹ்விைபால் ்ப்ஷைக்்கப்்பட்ை உயிரிைங்்கள் த்மது சின்ைஞ் 

சிறுசு்க்ஷள ்பபாரபாமிரிப்்பதில் ்கவைம் ்பெலுத்துவது உள்ளது. குறிப்்பபா்க 

அ்ஷவ்கள் ்ப்பரிதபாகி தன்னில் தங்கி வபாழும் நி்ஷ்ல வரும் வ்ஷரயில் 

உணவூட்டுவதில் அ்ஷவ்கள் அக்்க்ஷர்கபாட்டுகின்்றை. இவற்்ஷ்றப் ்ப்ஷைத்த 

அல்்லபாஹ் மி்கத்தூய்்ஷ்ம�பாைவன், ்ம்கபா ்கரு்ஷண�பாளன் அச்சிறி� 

்ப்ஷைப்பு்களின் ்ப்லவீைம் அறிந்து அவற்றின் நி்ல்ஷ்ம்க்ஷள சீர் 

்பெய்து, அவற்றுக்கு உதவி்பெய்வதற்்கபாை ஒழுங்கு்க்ஷள த�பார் ்பெய்து 

்ஷவத்திருப்்பது கூை அவனின் ்கரு்ஷணயின் ்பவளிப்்பபாைபாகும்.

எனது (நபி) தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவேர்கள் ஆவேலார். 
அவேர் மீது ்சலாந்தியயயும் அருயையும் அல்்லலாஹ் 
பொ�லாழிவேலானலாக

 அல்்லபாஹ் கூறுகி்றபான் : “நிச்ெ�்மபா்க உங்்களிலிருந்யோத ஒரு 

தூதர்; உங்்களிைம் வந்திருக்கி்றபார். நீங்்கள் சிர்மப்்படுவது அவருக்கு 

வருத்தத்்ஷத�ளிக்கி்றது. உங்்கள் விை�ங்்களில் அவர் அதி்க 

ஆர்வமு்ஷை�வரபா்க இருக்கி்றபார்.(இன்னும்) ேம்பிக்்ஷ்க�பாளர்்களுைன் 

்கரு்ஷணயும் இரக்்கமு்ஷை�வரு்மபாவபார்”. (அத்தவ்்பபா :128)

 அல்்லபாஹ் கூறுகி்றபான் : “உ்ல்கத்தபாருக்கு அருளபா்கயோவ அன்றி 

உம்்ஷ்ம ேபாம் அனுப்்பவில்்ஷ்ல”. (அல்அன்பி�பாஃ : 107).

முஹம்்மத் (ஸல்) அவர்்கள் அர்்ப்்பணி்ப்பும், ்கருனையும் மிக்்கவர்.

 அவரின் ்ப்ப�ர் முஹம்்மத் இப்னு அப்துல்்லபாஹ் - அவர் 

மீது ெபாந்தி்ஷ�யும் அரு்ஷளயும் அல்்லபாஹ் ்ப்பபாழிவபாைபா்க - ஆகும். 

ேபி்மபார்்களிலும், இ்ஷ்றத்தூதர்்களிலும் இறுதி�பாைவர். ்மனித 

கு்லத்தபார் அ்ஷைவருக்கும் இஸ்்லபாம் ்மபார்்கத்தின் மூ்லம் ேன்்ஷ்ம�பாை 

விை�ங்்க்ஷள அவர்்களுக்கு ்கபாட்டிக்்ப்கபாடுப்்பதற்்கபா்க இ்ஷ்றத்தூதரபா்க 
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அல்்லபாஹ் அனுப்பி ்ஷவத்தபான். அவர் ்கபாட்டித்தந்த ேல்்லவற்றில் 

மி்கவும் உ�ர்வபாைதபா்க( அத்தவ்ஹீத்) ஏ்கத்துவம் உள்ளது. அயோத யோ்பபான்று 

தீ்ஷ்மயிலிருந்து அவர்்க்ஷள தடுப்்பதற்்கபா்கவும் அவ்ஷர இ்ஷ்ற தூதரபா்க 

அனுப்பிைபான். அத்தீ்ஷ்ம்களில் மி்கவும் பிரதபாை்மபாைதபா்க (அஷ்ஷிர்்க)’ 

இ்ஷண்ஷவத்தல் உள்ளது.

 அவர் ஏவி� விை�ங்்களுக்கு ்கட்டுப்்பட்டு, அவர் அறிவித்த 

விை�ங்்க்ஷள உண்்ஷ்மப் ்படுத்தி, தடுத்தவற்்ஷ்றத் தவிர்ந்து ேைப்்பயோதபாடு.

யோ்மலும் அவர் ்மபார்க்்க்மபா்க ்கபாட்டித்தந்ததன் அடிப்்ப்ஷையில் அல்்லபாஹ்்ஷவ 

வணங்குதவதும் ்கை்ஷ்ம�பாகும்.

 அவரிைதும், அவருக்கு முன்னிருந்த அ்ஷைத்து 

ேபி்மபார்்களிைதும் தூதுச் ்பெய்தி�பாைது; அல்்லபாஹ்்ஷவ்மபாத்திரம் 

வணங்கி, அவனுக்கு எந்த ஒரு இ்ஷணயும் கி்ஷை�பாது என்்ற 

விை�த்தின்்பபால் அ்ஷழப்பு விடுப்்பதபாகும்.

முஹம்்மத்(ஸல்) அவர்்களின் ்பண்பு்களிள் சில ;

 உண்்ஷ்ம யோ்பசுதல், ்கரு்ஷண, ெகிப்புத்தன்்ஷ்ம, ்ப்பபாறு்ஷ்ம, 

வீரம்,த�பாளம், ேற்குணம், நீதி, ்பணிவு, ்மன்னித்தல் யோ்பபான்்றைவபாகும்.

அல் குர்ஆன் எனது இரட்்சகனின் வேலார்த்யதயலாகும்.

 அல்்லபாஹ் கூறுகி்றபான்: “்மனிதர்்கயோள! உங்்கள் 

இ்ஷ்றவனிைமிருந்து (யோ்பபாது்மபாை) அத்தபாட்சி நிச்ெ�்மபா்க உங்்களிைம் 

வந்து விட்ைது.இன்னும், மி்கத்்பதளிவபாை (யோவத்ப்மன்னும்) ஒளி்ஷ� ேபாம் 

உங்்களுக்கு இ்றக்கியிருக்கியோ்றபாம்”. (அந்நிஸபாஃ : 174).

 புனித அல் குர்ஆன் அல்்லபாஹ்வின் வபார்த்்ஷத�பாகும்.

்மக்்க்ஷள இருளிலுருந்து ஒளியின் ்பபால் ்பவளியோ�ற்றி யோேரபாை 
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வழி்ஷ� ்கபாட்டுவதற்்கபா்க ேபி முஹம்்மத் (ஸல்) அவர்்களுக்கு அல்்லபாஹ் 

இ்றக்கி�ருளிைபான்

 அத்ஷை �பார் ஒதுகி்றபாயோரபா அவருக்கு ்ம்கத்தபாை கூலி உண்டு.

இன்னும் �பார் அதன் வபாழி்கபாட்ைல்்க்ஷள ஏற்று ேைக்கி்றபாயோரபா அவர் 

யோேபாரபாை ்பபா்ஷதயில் ்பெல்வபார்.

(அர்கலானுல் இஸ்்லலாம்) எனப்�டும் இஸ்்லலாத்தின் பிரதலான 
கடயமகயை(தூண்கயை) பொதரிந்து பொகலாள்்வவேலாம்:

 ேபி ஸல்்லல்்லபாஹு அ்ஷ்லஹிவஸல்்லம் அவர்்கள் 

கூறிைபார்்கள் : “இஸ்்லபாம் ஐந்து அம்ெங்்கள் மீது நிர்்மபானிக்்கப்்பட்டுள்ளது. 

அல்்லபாஹ்்ஷவத் தவிர உண்்ஷ்ம�பா்க வணக்்கத்திற்குத் தகுதி�பாைவன் 

எவறுமில்்ஷ்ல என்றும், முஹம்்மத் (ஸல்) அவர்்கள் அல்்லபாஹ்வின் தூதர் 

என்றும் ெபான்று ்ப்கர்தல், ்பதபாழு்ஷ்க்ஷ� நி்ஷ்ல ேபாட்ைல், ஸ்கபாத்்ஷத 

்ப்கபாடுத்தல், ்ற்மழபான் ்மபாத்தில் யோேபான்பு யோேபாற்்றல், ஹஜ் ்பெய்தல் 

யோ்பபான்்றைவபாகும்”.

 (அர்்கபானுல் இஸ்்லபாம்) இஸ்்லபாத்தின் தூண்்கள் அல்்லது 

அடிப்்ப்ஷைக்்கை்ஷ்ம்கள் என்்பது; ஒவ்்பவபாரு முஸ்லிமும் அவசி�ம் 

்க்ஷைபிடிக்்க யோவண்டி� வணக்்கங்்களபாகும். இ்ஷவ ்கட்ைபா�க் ்கை்ஷ்ம 

என்்ப்ஷத ஏற்று ே்ஷை மு்ஷ்றப்்படுத்தபாதவ்ஷர ஒரு ்மனிதனின் 

இஸ்்லபாம் ஏற்றுக் ்ப்கபாள்ளப்்பை ்மபாட்ைபாது ஏ்பைனில் இஸ்்லபாம் என்்பயோத 

இத்தூண்்களில்தபான் நிறுவப்்பட்டுள்ளது. இதைபால் தபான் அர்்கபானுல் 

இஸ்்லபாம் (இஸ்்லபாத்தின் தூண்்கள்) என்்ற ்ப்ப�ரபால் இ்ஷவ்கள் 

அ்ஷழக்்கப்்படுகின்்றை.

இ்வதலா அந்த அடிப்�யடக் கடயமகளின் வி�ரம் பின்வேருமலாறு:

முதலாவது ்கடன்ம; உண்ன்மயா்க வணங்்க்ப்்படத் தகுதியாைவன் 
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அல்லாஹ்னவத் தவிர வவறு யாருமில்னல, முஹம்்மத் (ஸல்) அவர்்கள் 

அல்லாஹ்வின் தூதர் என்றும் சாட்சியம் கூறுதல்.

 அல்்லபாஹ் கூறுகி்றபான்: “உண்்ஷ்ம�பா்க வணக்்கத்திற்குத் 

தகுதி�பாைவன் அல்்லபாஹ்்ஷவத் தவிர யோவறு எவறுமில்்ஷ்ல என்்ப்ஷத 

(ேபியோ�!) நீர் அறிந்து்ப்கபாள்வீரபா்க! “. (முஹம்்மத் : 19).

 யோ்மலும் அல்்லபாஹ் கூறுகி்றபான்: “நிச்ெ�்மபா்க உங்்களிலிருந்யோத 

ஒரு தூதர் உங்்களிைம்  வந்திருக்கி்றபார்.நீங்்கள் சிர்மப்்படுவது அவருக்கு 

வருத்தத்்ஷத�ளிக்கி்றது. உங்்கள் விை�ங்்களில் அவர் அதி்க 

ஆர்வமு்ஷை�வரபா்க இருக்கி்றபார். (இன்னும்) ேம்பிக்்ஷ்க�பாளர்்கள் மீது 

மிக்்க இரக்்கமும், ்கரு்ஷணயும் உ்ஷை�வரபா்கவும் இருக்கி்றபார்”. அத்தவ்்பபா 

(128)

(்லபாஇ்லபா்க இல்்லல்்லபாஹ்) என்்பதன் ்ப்பபாருள் : அல்்லபாஹ்்ஷவத் 

தவிர உண்்ஷ்ம�பாை வணக்்கத்துக்குரி� இ்ஷ்றவன்(்கைவுள்) யோவறு 

எவறுமில்்ஷ்ல. என்்பதபாகும்.

 ேபி முஹம்்மது (ஸல் ) அவர்்கள் அல்்லபாஹ்வின் தூதர் என்று 

ெபாட்சி ்ப்கர்வத்தின் அர்த்தம்; அவர் ஏவி� விை�ங்்களில் அவருக்குக் 

்கட்டுப்்படுதல், அவர் அறிவித்த விை�ங்்க்ஷள உண்்ஷ்மப்்படுத்தல், 

அவர் தடுத்தவற்்ஷ்ற முற்்றபா்க தவிர்ந்து ்ப்கபாள்வயோதபாடு, அவர் 

்மபார்க்்க்மபா்க ்கபாட்டித்தந்ததன் அடிப்்ப்ஷையில் ்மபாத்திரயோ்ம அல்்லபாஹ்்ஷவ 

வணங்குவது்மபாகும்.

இரண்டாம் ்கடன்ம: தொதாழுன்கனய நினல நாட்டல்

 அல்்லபாஹ் கூறுகி்றபான்: “ நீங்்கள் ்பதபாழு்ஷ்க்ஷ� 

நி்ஷ்லேபாட்டுங்்கள்” என்று கூறுகி்றபான் (அல் ்ப்கரபா:110)
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 ்பதபாழு்ஷ்க்ஷ� நி்ஷ்ல ேபாட்டுதல் என்்பது அல்்லபாஹ் 

்கை்ஷ்ம�பாக்கி� மு்ஷ்றயிலும், அவைது தூதர் எ்மக்கு ்கற்றுத்தந்த 

வழிமு்ஷ்றயிலும் இருத்தல் யோவண்டும்.

மூன்்றாம் ்கடன்ம : ஸ்காத் தொ்காடுத்தல்

 அல்்லபாஹ் கூறுகி்றபான்: “யோ்மலும் நீங்்கள் ஸ்கபாத்்ஷதக் 

நி்ஷ்றயோவற்றுங்்கள்” என்று கூறுகி்றபான் (அல் ்ப்கரபா :110)

 ஸ்கபாத்்ஷத அல்்லபாஹ் ஒரு முஸ்லிமின் இ்ஷ்றவிசுவபாெத்தின் 

உண்்ஷ்ம நி்ஷ்ல்ஷ� ்பரீட்சித்துப் ்பபார்ப்்பதற்கும், அவனுக்கு அல்்லபாஹ் 

வழங்கியிருக்கும் ்பெல்வத்திற்கு ேன்றி ்பெலுத்துவதற்கும், ஏ்ஷழ்கள் 

யோத்ஷவயு்ஷையோ�பாருக்கு உதவி ்பெய்�வும் ்கை்ஷ்ம�பாக்கியுள்ளபான்.

யோ்மலும் ஸ்கபாத்்ஷத ்ப்ப்றத் தகுதி�பாைவர்்களுக்கு ்மபாத்திரம் ்ப்கபாடுப்்பதின் 

மூ்லயோ்ம அது நி்ஷ்ற யோவறும்.

 ஸ்கபாத்தபாைது குறிப்பிட்ை ்பெல்வத்தில் நிர்ணயிக்்கப்்பட்ை 

அள்ஷவ அ்ஷையும்யோ்பபாது அச்்பெல்வத்திலிருந்து நி்ஷ்றயோவற்்றப்்பை 

யோவண்டி� ஒரு்கட்ைபா�க் ்கை்ஷ்ம�பாகும். இக்்கை்ஷ்ம�பாைது அல்்லபாஹ் 

அல்குர்ஆனில் குறிப்பிட்டுள்ள எட்டுபிரிவிைருக்கு வழங்்கப்்படுவதன் 

மூ்லயோ்ம நி்ஷ்றயோவற்்றப்்படும். அப்பிரிவிைரில் ஏ்ஷழ, எளியோ�பாரும்அைங்குவர்.

 இக்்கை்ஷ்ம்ஷ� நி்ஷ்றயோவற்றுவதிைபால் ்கரு்ஷண இரக்்கம் 

யோ்பபான்்ற ்பண்பு்கள் ஏற்்படும். ஸ்கபாத் வழங்கும் முஸ்லிமின் 

்பண்்பபாடு்க்ஷளயும், ்பெல்வத்்ஷதயும் தூய்்ஷ்மப்்படுத்தும். ஏ்ஷழ 

எளியோ�பாரின் உள்ளத்தில் திருப்தி்ஷ� ஏற்்படுத்தும்.யோ்மலும் முஸ்லிம் 

ெமூ்கத்திலுள்ள தனிே்பர்்களுக்கு ்மத்தியில் ்பபாெம், ெயோ்கபாதரத்துவ 

்பதபாைர்பு்க்ஷள வலுப்்படுத்தும். இதைபால் உண்்ஷ்ம�பாை முஸ்லிம் 

பி்ற ்மனிதர்்களில் ்மகிழ்ச்சி்ஷ� ஏற்்படுத்தும் யோேபாக்கில் ்மைம் விரும்பி 

உளப்பூர்வ்மபா்க ்மகிழ்ச்சியோ�பாடு இக்்கை்ஷ்ம்ஷ� நி்ஷ்றயோவற்றுவபான்.

 ்பெல்வங்்களில் ஸ்கபாத்தின் அளவு இரண்ை்ஷர வீத்மபாகும். 
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 அதபாவது இ்லபா்ப யோேபாக்்கத்திற்்கபா்க யோெமித்து ்ஷவக்்கப்்பட்ை 

தங்்கம், ்பவள்ளி, ்பண யோேபாட்டுக்்கள், வி�பா்பபாரத்திற்்கபா்க த�பார்்படுத்தப்்பட்ை 

வி�பா்பபாரப் ்ப்பபாருட்்கள் ஆகி�ை இதில் அைங்கும். குறிப்பிட்ை 

இப்்ப்பபாருட்்களின் ்ப்பறு்மதி குறிப்பிட்ை அள்ஷவ அ்ஷைந்து ,ஒரு வருைம் 

பூரண்மபாகி விட்ைபால் அவற்றில் ஸபா்கபாத் ்கை்ஷ்ம�பாகி விடும்.

 அவ்வபாயோ்ற ஒருவர் ஆடு, ்மபாடு, ஒட்ை்கம் யோ்பபான்்ற ்கபால்ே்ஷை்களில் 

குறிப்பிட்ை எண்ணிக்்ஷ்க்ஷ� ்பெபாந்த்மபா்க ்ப்கபாண்டிருந்தபால் அவற்றின் 

மீதும் ஸ்கபாத் ்கை்ஷ்ம�பாகும். அத்யோதபாடு அக்்கபால்ே்ஷை்களின் உரி்ஷ்ம�பாளர் 

அ்ஷவ்களுக்கு ்பெ்லவளித்து உணவு ஊட்ைபாது வருைத்தில் அதி்க 

்கபா்லம் யோ்மய்ச்ெல் நி்லங்்களில் தபாைபா்க புற்பூண்டு்க்ஷள அ்ஷவ 

உட்்ப்கபாண்டிருத்தல் யோவண்டும்.

 அயோத யோ்பபான்று நி்லத்திலிருந்து ்ப்ப்றப்்படும் தபானி�ங்்கள், 

்பழவ்ஷ்க்கள், ்கனிப்்ப்பபாருட்்கள், பு்ஷத�ல் யோ்பபான்்றைவற்றிற்கும் 

குறிப்பிட்ை அள்ஷவ அ்ஷவ்கள் அ்ஷைந்தபால் ஸ்கபாத் ்கை்ஷ்ம�பாகி விடும்.

ேபான்்கபாம் ்கை்ஷ்ம : ர்மழபான் ்மபாதத்தில் யோேபான்பு யோேபாற்்றல்

 அல்்லபாஹ் கூறுகி்றபான்: “ஈ்மபான் ்ப்கபாண்ைவர்்கயோள! நீங்்கள் 

இ்ஷ்ற�ச்ெமு்ஷையோ�பாரபா்க ்மபா்ற யோவண்டும் என்்பதற்்கபா்க உங்்கள் 

முன்னிருந்யோதபார் மீது ்கை்ஷ்ம�பாக்்கப்ப்ைைது யோ்பபான்று உங்்களின் மீதும் 

யோேபான்பு யோேபாற்்பது ்கை்ஷ்ம�பாக்்கப்்பட்டிருக்கின்்றது”. (அல் ்ப்கரபா:183)

ர்மழபான் ்மபாத்மபாைது ஹிஜ்ரி ேபாட்்கபாட்டியின் ்படி ஒன்்பதபாம் (09) ்மபாத்மபாகும். 

இது முஸ்லிம்்களிைத்தில் ஒரு புனித ்மபாத்மபா்க உள்ளது. ஏ்ஷை� 

்மபாதங்்க்ஷளவிைவும் இதற்்ப்கன்று தனித்துவ்மபாை ஒரு இைத்்ஷத 

இது ்ப்பற்றுள்ளது. இம்்மபாதத்தில் முழு்ஷ்ம�பா்க யோேபான்பு யோேபாற்்பது 

இஸ்்லபாத்தின் ஐம்்ப்பரும் ்கை்ஷ்ம்களில் ஒன்்றபாகும்.

 ர்மழபான் ்மபாதத்தில் யோேபான்பு யோேபாற்்பது என்்பது; புனித 

ர்மழபான் ்மபாதம் முழுதும் ஒவ்்பவபாரு ேபாளும் ்பஜ்ரின் (்ஷவ்க்ஷ்ற) உத�ம் 



15புதிய முஸ்லிமுக்்ககான பயனுள்்ள வழி்ககாட்டி
المختصر المفيد للمسلم الجديد تاميلي

முதல் சூரி�ன் ்ம்ஷ்றயும் வ்ஷரயில் உணவு, குடி்பபாைம், தபாம்்பத்தி� 

வபாழ்வில்(உைலு்றவில்) ஈடு்படுதல் யோ்பபான்்ற ஏ்ஷை� யோேபான்்ஷ்ப 

முறிக்கும் ்கபாரி�ங்்க்ஷள தவிர்ந்து ேைப்்பதன் மூ்லம் அல்்லபாஹ்்ஷவ 

வணங்குவ்ஷதக் குறிக்கும்.

ஐந்தபாம் ்கை்ஷ்ம : அல்்லபாஹ்வின் புனித ஆ்ல�த்்ஷத(்கஃ்பபா) தரிசித்து ஹஜ் 

கிரி்ஷ்க்ஷ� நி்ஷ்றயோவற்்றல்.

 அல்்லபாஹ் கூறுகி்றபான்: “ ்மனிதர்்களில் அங்கு (்மக்்கபா) ்பென்று 

வர ெக்தி்ப்பற்்றவர் மீது அல்்லபாஹ்வுக்்கபா்க அவ்வீட்்ஷை ஹஜ் ்பெய்வது 

்கை்ஷ்ம�பாகும்”. எைக் கூறுகி்றபான். (ஆ்ல இம்ரபான் 97)

 ஹஜ் என்்பது வெதிவபாய்ப்்ஷ்பப் ்ப்பபாற்்றவர் மீது வபாழ்ேபாளில் ஒரு 

மு்ஷ்ற நி்ஷ்றயோவற்்ற யோவண்டி� ்கை்ஷ்ம�பாகும். அதபாவது ஒரு குறிப்பிட்ை 

்கபா்லத்தில் குறிப்பிட்ை சி்ல வணக்்கங்்க்ஷள நி்ஷ்றயோவற்றுவதற்்கபா்க 

்மக்்கபாவிலுள்ள புனித ஆ்ல�த்்ஷதயும், புனித தளங்்க்ஷளயும் 

ேபாடிச்்பெல்வ்ஷதக் குறிக்கும். இக்்கை்ஷ்ம்ஷ� ேபி (ஸல்) அவர்்களும், 

அவருக்கு முன்பிருந்த ேபி்மபார்்களும் நி்ஷ்றயோவற்றியுள்ளபார்்கள். அந்த 

வ்ஷ்கயில் ேபி இப்ரபாஹீம் (அ்ஷ்ல) அவர்்களுக்கு ்மக்்க்ஷள ஹஜ்ஜூக்கு 

அ்ஷழப்புவிடுக்கு்மபாறு அல்்லபாஹ் ்பணித்துள்ள்ஷத பின்வரு்மபாறு 

அல் குர்ஆனில் அல்்லபாஹ் குறிப்பிடுகி்றபாை: “யோ்மலும் ஹஜ்ஜூக்்கபா்க 

்மனிதர்்களுக்கு அ்ஷழப்பு விடுப்பீரபா்க! அவர்்கள் ்பவகு தூர்மபாை 

இைங்்களிலில் இருந்்பதல்்லபாம் ேைந்தவர்்களபா்கவும், ்ப்மலிந்த ஒட்ை்ஷ்க்கள் 

மீதும் ்ப�ணம் ்பெய்தும் உம்மிைம் வருவபார்்கள்”. (அல் ஹஜ் : 27).
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(அர்கலானுல் ஈமலான்) ஈமலானின் அடிப்�யடகள் �ற்றி 
பொதரிந்து பொகலாள்்வவேலாம் :
 ேபி�வர்்களிைம் ஈ்மபான் (ேம்பிக்்ஷ்க) குறித்து விைவப்்ப்பட்ை யோ்பபாது 

பின்வரு்மபாறு கூறிைபார்கள் : ஈ்மபான் என்்பது அல்்லபாஹ்்ஷவயும், அவனின் 

்ம்லக்கு்க்ஷளயும், அவைது யோவதங்்க்ஷளயும், அவைது தூதர்்க்ஷளயும், 

்மறு்ஷ்ம ேபா்ஷளயும், ேன்்ஷ்ம தீ்ஷ்ம்கள் அ்ஷைத்தும் அல்்லபாஹ்வின் 

விதிப்்ப்படியோ� ே்ஷை்ப்பறும் என்்ப்ஷதயும் விசுவபாெம் ்ப்கபாள்வதபாகும் என்று 

கூறிைபார்்கள்.

 (அர்்கபானுல் ஈ்மபான்) ஈ்மபானின் அடிப்்ப்ஷை்கள் என்்பது, 

ஒவ்்பவபாரு முஸ்லிமும் அவசி�ம் உறுதி ்ப்கபாள்ள யோவண்டி� உள்ளம் 

ெபார்ந்த வணக்்கங்்களபாகும். இவற்்ஷ்ற விசுவபாெம் ்ப்கபாள்ளபாதவரின் 

இஸ்்லபாம் இ்ஷ்றவனிைத்தில் ஏற்றுக்்ப்கபாள்ளப்்பை்மபாட்ைபாது. இதைபால் 

தபான் ( அர்்கபானுல் ஈ்மபான்) ஈ்மபானின் அடிப்்ப்ஷை்கள் என்்ற ்ப்ப�ரபால் 

இ்ஷவ்கள் அ்ஷழக்்கப்்படுகின்்றை. எையோவ (அர்்கபானுல் ஈ்மபான்) ஈ்மபானின் 

அடிப்்ப்ஷை்கள், (அர்்கபானுல் இஸ்்லபாம்) இஸ்்லபாத்தின் அடிப்்ப்ஷை்கள் 

இரண்டிற்குமி்ஷையி்லபாை யோவறு ்பபாடு �பா்பதனில், அர்்கபானுல் 

இஸ்்லபாம்; என்்பது ்மனிதன் நி்ஷ்றயோவற்றும் ்பவளிப்்ப்ஷை�பாை 

்பெ�ற்்பபாடு்க்ஷள குறிக்கும். இதற்கு உதபாரண்மபா்க ஷைஹபாதபா ்கலி்மபா்ஷவ 

ேபாவிைபால் ்ப்மபாழிதல், ்பதபாழு்ஷ்க நி்ஷ்றயோவற்்றல், ஸ்கபாத் ்ப்கபாடுத்தல் 

யோ்பபான்்றவற்்ஷ்றக் குறிப்பிை்லபாம். அர்்கபானுல் ஈ்மபான் என்்பது; ்மனிதன் 

தைது உள்ளத்தபால் நி்ஷ்றயோவற்றும் ்பெ�ற்்பபாடு்களபாகும். இதற்கு 

உதபாரண்மபா்க அல்்லபாஹ்்ஷவயும் அவைது யோவதங்்க்ஷளயும் அவைது 

தூதர்்க்ஷளயும் விசுவபாசிப்்ப்ஷத குறிப்பிை முடியும்.

 ஈ்மபான் என்்பதன் ்கருத்தும் ்ப்பபாருளும்: அதபாவது 

அல்்லபாஹ்்ஷவயும், அவனின் ்ம்லக்கு்க்ஷளயும், அவைது யோவதங்்க்ஷளயும், 

அவனின் தூதர்்க்ஷளயும், ்மறு்ஷ்ம ேபா்ஷளயும், ேன்்ஷ்ம தீ்ஷ்ம இ்ஷ்ற 

விதியின்(்களபா்கத்ர்) ்படியோ� நி்கழும் என்்ப்ஷதயும் உள்ளத்தபால் உறுதி�பா்க 

ேம்பி உண்்ஷ்மப்்படுத்துவதபாகும். அத்துைன் ேபி(ஸல்) அவர்்கள் ்ப்கபாண்டு 
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வந்த அ்ஷைத்து விை�ங்்க்ஷளயும் வபாழ்வில் பின்்பற்றி அத்ஷை 

வபார்த்்ஷத�பாலும், ்பெ�்லபாலும் ே்ஷை மு்ஷ்றப்்படுத்துவதபாகும். ‘்லபாஇ்லபாஹ 

இல்்லல்்லபாஹ்’ என்்ற வபார்த்்ஷத்ஷ� கூறுதல், அல்குஅ்ஷை ஓதுதல், 

‘தஸ்பீஹ்’ ஸுப்ஹபாைல்்லபாஹ், ‘தஹ்லீல்’ ்லபாஇ்லபாஹ இல்்லல்்லபாஹ் 

்மற்றும் அல்்லபாஹ்்ஷவ பு்கழுதல் யோ்பபான்்ற விை�ங்்கயோள வபார்த்்ஷத�பால் 

்பெய்யும் ்பெ�ற்்பபாடு்களபாகும்.

 ்பதபாழு்ஷ்க, ஹஜ், யோேபான்பு யோ்பபான்்றை உறுப்புக்்களபால் 

்பெய்யும் அ்மல்்களுக்்கபாை சி்ல உதபாரணங்்களபாகும். யோ்மலும் 

உள்ளத்யோதபாடு ்பதபாைர்்பபாை ்ம்ஷ்றவபாை உறுப்பு்களின் ்பெ�ற்்பபாடு்க்ஷளப் 

்ப்பபாருத்தவ்ஷர; அல்்லபாஹ்வில் யோேெம் ்ப்கபாண்டு அவ்ஷை ்ப�ப்்படுதல், 

அவனின் மீயோத ேம்பிக்்ஷ்க ்ப்கபாண்டு ெபார்ந்திருத்தல், அவனுைன் இத� 

சுத்தியோ�பாடு ேைந்து ்ப்கபாள்ளுதல் யோ்பபான்்ற்ஷவ ்ம்ஷ்றவபாை உறுப்புக்்களின் 

்பெ�ற்்பபாடு்களுக்்கபாை உதபாரணங்்களபாகும்.

 அகீதபா து்ஷ்றது்ஷ்ற ெபார்ந்த அறிஞர்்கள் ஈ்மபானிற்்கபாை 

வ்ஷரவி்லக்்கணத்்ஷத பின்வரு்மபாறு மி்கச் சுருக்்க்மபா்க குறிப்பிடுவர்: 

ஈ்மபான் என்்பது உள்ளத்தபால் ேம்பி, ேபாவபால் ்ப்மபாழிந்து, உறுப்புக்்களபால் 

்பெ�்லபாற்றுவதபாகும். அது (ஈ்மபான்) ேல்்ல ்கபாரி�ங்்கள் ்பெய்வதன் மூ்லம் 

அதி்கரிக்கும். ்ப்கட்ை ்கபாரி�ங்்கள் ்பெய்வதன் மூ்லம் கு்ஷ்றந்து விடும்.

ஈ்மானின் முதல் அடி்ப்்பனட : அல்லாஹ்னவ நம்புவதாகும்

அல்்லபாஹ் கூறிைபான் “அல்்லபாஹ்்ஷவ ேம்பிக்்ஷ்க ்ப்கபாண்ைவர்்கயோள 

முஃமின்்களபாவபார்்கள்” (அந்நூர்: 62)

 அல்்லபாஹ்்ஷவ ஈ்மபான் ்ப்கபாள்வது என்்பது, அவைது 

(ருபூபிய்�த்திலிலும்) ்ப்ஷைத்து ்பரி்பபாலிக்கும் விை�த்திலும், 

(உலூஹிய்�த்திலும்) வணக்்கவழி்பபாடு்களிலும், அவனின் திருேபா்மங்்கள் 

்பண்பு்கள் யோ்பபான்்றவற்றிலும் ஒரு்ஷ்மப்்படுத்துவ்ஷதயோ� குறிக்கி்றது. 

அ்ஷவ பின்வரும் விை�ங்்க்ஷள உள்ளைக்கியுள்ளது:
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அல்்லபாஹ்வின் உள்ள்ஷ்ம்ஷ� (இருப்்ஷ்ப) ஏற்று விசுவபாசித்தல்

 அல்்லபாஹ்வின் ‘ருபூபிய்�த்்ஷத’ விசுவபாசித்தல் என்்பது; 

அவயோை எல்்லபாவற்றிைதும் ்பெபாந்தக்்கபாரன், எல்்லபாவற்்ஷ்றயும் ்ப்ஷைத்து 

உணவளித்து ்கபாப்்பவன் ்மற்றும் இப்பிர்பஞ்ெத்தின் விவ்கபாரங்்க்ஷள 

திட்ைமிடு்பவன் ஆகி� விை�ங்்க்ஷள ேம்பிக்்ஷ்க ்ப்கபாள்வ்ஷத குறிக்கி்றது.

அவனின் ‘உலூஹிய்�த்்ஷத’ ேம்புதல் என்்பது; அவன் ்மபாத்திரயோ்ம 

வணங்்கவும் வழி்பைவும் தகுதி�பாைவன், என்றும் அவனுக்கு இ்ஷண�பா்க 

இவ்விை�த்தில் எவருமில்்ஷ்ல என்று ேம்புவ்ஷதக் குறிக்கும். அதபாவது 

பிரபார்த்தித்தல், யோேர்ச்்ஷெ ்பெய்தல், அறுத்துப் ்பலியிைல், உதவியும், 

்பபாது்கபாப்பும் யோ்கபாரல் யோ்பபான்்ற வணக்்கங்்களும், ஏ்ஷை� வணக்்கங்்களும் 

அவனுக்கு ்மபாத்திரயோ்ம ்பெலுத்தப்்பை யோவண்டும் என்்பதபாகும்.

 அவனுக்குரி� அழகி� திருேபா்மங்்க்ஷளயும், உ�ர் 

்பண்பு்க்ஷளயும் ஈ்மபான் ்ப்கபாள்வது என்்பது; அல்்லபாஹ் தைக்்ப்கை 

இருப்்பதபா்க உறுதிப்்படுத்தி� ்ப்ப�ர்்க்ஷளயும், ்பண்பு்ஷளயும் அல்்லது 

அவனின் தூதர்(ஸல்) அவர்்கள் அவனுக்கு இருப்்பதபா்க உறுதிப்்படுத்தி� 

்ப்ப�ர்்க்ஷளயும்,்பண்பு்ஷளயும் ஏற்று விசுவபாசிப்்பதும், அல்்லபாஹ்வும், 

அவனின் தூதரும் அவனுக்கு இல்்ஷ்ல என்று ்மறுத்த ்ப்ப�ர்்க்ஷளயும், 

்பண்பு்க்ஷளயும் நிரபா்கரித்து விடுவது்மபாகும். யோ்மலும் அவனின் 

திருேபா்மங்்களும் உ�ர்்பண்பு்களும் பூரணத்துவமும் அழகும் நி்ஷ்றந்தபா்க 

உள்ளை. இக்்கருத்்ஷதயோ� அல்குர்ஆன் “அவ்ஷைப் யோ்பபான்று எதுவுமில்்ஷ்ல 

அவன் ேன்கு ்பெவி்மடுப்்பவைபா்கவும் ்பபார்ப்்பவைபா்கவும் உள்ளபான்” என்று 

குறிப்பிடுகி்றது.

ஈ்மானின் இரண்டாவது அடி்ப்்பனட :்மலக்கு்கனை ஈ்மான் தொ்காள்வதாகும்

 அல்்லபாஹ் கூறுகி்றபான்: இது குறித்து அல்்லபாஹ் : 

“வபாைங்்க்ஷளயும், பூமி்ஷ�ப் ்ப்ஷைத்தவனும் இரண்டிரண்டு, மும்மூன்று, 

ேன் ேபான்கு, இ்றக்்ஷ்க்களு்ஷை� வபாைவர்்க்ஷள தூதர்்களபா்க ஆக்கி� 
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அல்்லபாஹ்வுக்யோ்க எல்்லபாப் பு்கழும். ்ப்ஷைப்பில் தபான் ேபாடுவ்ஷத அவன் 

யோ்மலும் அதி்கரிப்்பபான் அல்்லபாஹ் �பாவற்றின் மீதும் யோ்பரபாற்்றலு்ஷை�வன்”. 

(்பபாதிர்: 1)

 ்ம்லக்கு்கள் ்ம்ஷ்றவபாை ஒர் ்ப்ஷைப்்பபாகும். அவர்்க்ஷள அல்்லபாஹ் 

ஒளியிைபால் ்ப்ஷைத்து அவனுக்கு ்பணிந்து ்கட்டுப்்பட்டு ேைப்்பவர்்களபா்க 

ஆக்கியுள்ளபான் என்று ேபாம் ேம்பிக்்ஷ்க ்ப்கபாள்ள யோவண்டும்.

 யோ்மலும் அவர்்கள் மி்கவும் பிர்மபாண்ை்மபாை ்ப்ஷைப்்பபாகும்.

அவர்்களின் வலி்ஷ்ம ்மற்றும் எண்ணிக்்ஷ்க குறித்து அல்்லபாஹ்்ஷவத் 

தவிர யோவறு �பாரும் அறி�்மபாட்ைபார்்கள். அவர்்கள் ஒவ்்பவபாருவருக்கும் 

்ப்ப�ர்்களும், ்பண்பு்களும், பிரத்தியோ�்க்மபாை ்பணி்களும் உண்டு. 

அவர்்களுள் ஜிப்ரீல் (அ்ஷ்ல) அவர்்கள் வஹி(இ்ஷ்றக்்கட்ை்ஷள) 

அறிவிப்்பதற்கு ்ப்பபாறுப்்பபாைவர். அவர் அல்்லபாஹ்விைமிருந்து வஹி்ஷ� 

இ்ஷ்றத்தூதர்்களுக்கு ்ப்கபாண்டு ்பெல்்பவரபாவபார்.

ஈ்மானின் மூன்்றாவது அடி்ப்்பனட : வவதங்்கனை ஈ்மான் தொ்காள்வதாகும்

 அல்்லபாஹ் கூறுகி்றபான்: “அல்்லபாஹ்்ஷவயும் எங்்களுக்கு 

இ்றக்்கப்்பட்ை(யோவதத்)்ஷதயும், இப்ரபாஹீம், இஸ்்மபாயில், இஸ்ஹபாக், �ஃகூப் 

ஆகி�வர்்களுக்கும் (இவர்்களது) ெந்ததி்களுக்கும் இ்றக்்கப்்பட்ை்ஷதயும், 

மூஸபாவுக்கும், ஈஸபாவுக்கும் ்மற்றும் ஏ்ஷை� ேபி்மபார்்களுக்கும் அவர்்களது 

இரட்ெ்கனிைமிருந்து வழங்்கப்்பட்ை்ஷதயும் ேம்பிக்்ஷ்க ்ப்கபாண்யோைபாம், 

அவர்்களில் எவருக்கி்ஷையிலும் ேபாம் யோவற்று்ஷ்ம ்பபாரபாட்ை்மபாட்யோைபாம் 

ேபாங்்கள் அவனுக்யோ்க முற்றிலும் ்கட்டுப்்பட்ைவர்்கள் என்று நீங்்களும் 

கூறுங்்கள்” (அல்்ப்கரபா : 136).

வபானு்ல்க யோவதங்்கள் அ்ஷைத்தும் அல்்லபாஹ்வின் வபார்த்்ஷத்கள் எை 

மி்க உறுதி�பா்க ேம்பி உண்்ஷ்மப்்படுத்துதல்.
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அவ்யோவதங்்கள் ்பதளிவபாை உண்்ஷ்ம்ஷ� உள்ளைக்கி�தபா்க 

அல்்லபாஹ்விைமிருந்து தைது தூதர்்களுக்கு இ்றக்்கப்்பட்டுள்ளது.

 ேபி முஹம்்மத்(ஸல்) அவர்்க்ஷள ்மனித இைம் முழுவதற்கும் 

ேபி�பா்க அனுப்பி�தன் மூ்லம் அவர்்கள் ்ப்கபாண்டு வந்த ஷைரீஆ 

ெட்ைதிட்ைங்்களிைபால் முன்ை� ஷைரீஆ ெட்ைங்்க்ஷள அல்்லபாஹ் 

்மபாற்றிவிட்ைபான். அல் குர்ஆ்ஷை ஏ்ஷை� எல்்லபா யோவதங்்க்ஷளயும் 

விை யோ்மயோ்லபாங்கி�தபா்கவும் அவ்யோதங்்க்ஷளயும் ்மபாற்்றக்கூடி�தபாவும் 

ஆக்கியுள்ளபான். அயோத யோ்பபான்று அல்குர்ஆனில் எவ்வித ்மபாற்்றயோ்மபா திரியோ்பபா 

ஏற்்பைபாதவபாறு ்பபாது்கபாப்்பதபா்கவும் ்ப்பபாறுப்யோ்பற்றுள்ளபான். அல்்லபாஹ் 

கூறுகின்்றபான் : “ேபாம்தபான் இந்தக் அல்குர்ஆ்ஷை இ்றக்கியுள்யோளபாம். 

யோ்மலும் ேபாயோ்ம அத்ஷை ்பபாது்கபாப்்பவர்்களபாயோவபாம்” (அல்ஹிஜ்ர் : 9). 

ஏ்பைனில் அல்குர்ஆன் ்மனித கு்லத்திற்்கபாை இறுதி யோவத்மபா்கவும், 

அவனின் தூதரபாை முஹம்்மத் (ஸல்) அவர்்கள் இறுதித்தூதர்கவும், 

இஸ்்லபாம் ்மபார்க்்கயோ்ம ்மறு்ஷ்மவ்ஷர ்மனிதர்்களுக்்கபா்க அல்்லபாஹ் 

ஏற்றுக்்ப்கபாண்ை ்மபார்க்்க்மபா்க இருப்்பதும்தபான் இதற்்கபாை ்கபாரண்மபாகும். 

“நிச்ெ�்மபா்க அல்்லபாஹ்விைத்தில் ஏற்றுக்்ப்கபாள்ளப்்பட்ை ்மபார்க்்கம் இஸ்்லபாம் 

்மபார்க்்க்மபாகும்” (ஆ்ல இம்ரபான் 19)

அல்லாஹ் தைது வவத்மாை அல்குர்ஆனில் குறி்ப்பிட்டுள்ை வானுல்க 

வவதங்்கைாவை:

புனித அல் குர்ஆன்: ேபி முஹம்்மத் (ஸல்) அவர்்களுக்கு அல்்லபாஹ்விைபால் 

இ்றக்கி அருளப்்பட்ைது.

தவ்ரபாத் யோவதம்: ேபி மூஸபா (அ்ஷ்ல) அவர்்களுக்கு அல்்லபாஹ்விைபால் 

இ்றக்கி அருளப்்பட்ைது.

இன்ஜீல் யோவதம்: ேபி ஈஸபா (அ்ஷ்ல) அவர்்களுக்கு அல்்லபாஹ்விைபால் 

இ்றக்கி அருளப்்பட்ைது.

ஸபூர் யோவதம்: ேபி தபாவூத் (அ்ஷ்ல) அவர்்களுக்கு அல்்லபாஹ்விைபால் 

இ்றக்கி அருளப்்பட்ைது.



21புதிய முஸ்லிமுக்்ககான பயனுள்்ள வழி்ககாட்டி
المختصر المفيد للمسلم الجديد تاميلي

சுஹூபு்கள்: ேபி இப்ரபாஹீம் (அ்ஷ்ல) அவர்்களுக்கு அல்்லபாஹ்விைபால் 

இ்றக்கி அருளப்்பட்ை சுஹூபு்கள் யோ்பபான்்றை முக்கி�்மபாை்ஷவ�பாகும்.

ஈ்மானின் நான்்காவது அடி்ப்்பனட : இன்றத்தூதர்்கனை நம்பு (ஈ்மான் 

தொ்காள்)வதாகும்

 அல்்லபாஹ் கூறுகி்றபான்: “்ப்மய்�பா்கயோவ ேபாம் ஒவ்்பவபாரு 

ெமூ்கத்தபாரிைத்திலும், ‘அல்்லபாஹ்்ஷவயோ� நீங்்கள் வணங்குங்்கள்,(அல்்லபாஹ் 

அல்்லபாத வணங்்கப்்படும் அ்ஷைத்து) ்ஷஷைத்தபான்்க்ஷள விட்டும் நீங்்கள் 

வி்லகிச் ்பெல்லுங்்கள்’என்று (யோ்பபாதிக்கு்மபாறு) ேம் தூதர்்க்ஷள அனுப்பி 

்ஷவத்யோதபாம்”. (அன்ேஹ்லு : 36)

 அதபாவது இ்ஷணயில்்லபா அல்்லபாஹ்்ஷவ ்மபாத்திரம் வணங்்க 

யோவண்டும் என்்பதற்்கபா்கவும், அவ்ஷைத் தவிர வணங்்கப்்படு்ப்ஷவ 

அ்ஷைத்்ஷதயும் நிரபா்கரிக்்க யோவண்டும் என்்பதற்த்கபா்கவும் அல்்லபாஹ் 

ஒவ்்பவபாரு ெமுதபா�த்திற்கும் ேபி்மபார்்க்ஷள அனுப்பிைபான் என்்ப்ஷத 

உறுதி�பா்க ேம்புதல் என்்பதபாகும்.

 அவர்்கள் �பாவரும் ்மனிதர்்களபாை ஆண்்கள், அல்்லபாஹ்வுக்கு 

்கட்டுப்்பட்ை அடி�பார்்கள் என்றும் உண்்ஷ்ம யோ்பசு்பவர்்கள் ்மற்றும் பி்றரபால் 

உண்்ஷ்ம�பாளர்்கள் என்று அ்ஷை�பாளப்்படுத்தப்்பட்ைவர்்கள், (தக்வபாவும்) 

இ்ஷ்ற்பக்தியும், ேபாண�மும்மிக்்கவர்்கள், யோேபார்வழிப்்ப்பற்யோ்றபார் ்மற்றும் 

யோேர்வழி்கபாட்டுயோவபார் எை அத்து்ஷைப் ்பண்பு்களுக்கும் உரித்தபாை 

உத்த்மர்்கள். அவர்்கள் ்ப்கபாண்டுவந்த தூதுச்்பெய்தி்ஷ� உண்்ஷ்மப்்படுத்த 

அல்்லபாஹ் அற்புதங்்க்ஷளக் ்ப்கபாண்டு அவர்்க்ஷள ்ப்லப்்படுத்திைபான். 

யோ்மலும் அவர்்களுக்கு அல்்லபாஹ்வபால் வழங்்கப்்பட்ை தூதுச்்பெய்தி்ஷ� 

தங்்களது ெமூ்கத்திற்கு எத்தி்ஷவத்தது ்மபாத்திரமின்றி அவர்்கள் உண்்ஷ்ம 

்மபார்க்்கத்திலும் யோேர்வழியிலும் இருந்தைர்.
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 ்மபார்க்்கத்தின் அடிப்்ப்ஷை விை�்மபாை அல்்லபாஹ்வுக்கு 

இ்ஷண்ஷவக்்கபாது வணக்்க வழி்பபாடு்களில் அவ்ஷை ஒரு்ஷ்மப்்படுத்தல் 

யோவண்டும் என்்ற பிரச்ெபாரத்தில் ஆரம்்ப தூதர் முதல் இறுதித்தூதர் வ்ஷர 

அவர்்களின் அ்ஷழப்பு ஒன்்றபா்க இருந்தது.

ஈ்மானின் ஐந்தாவது அடி்ப்்பனட : ்மறுன்ம நானை ஈ்மான் தொ்காள்வதாகும்.

 அல்்லபாஹ் கூறுகி்றபான்: “உண்்ஷ்ம�பாை வணக்்கத்திற்குரி�வன் 

அல்்லபாஹ்்ஷவத்தவிர யோவறு �பாருமில்்ஷ்ல. நிச்ெ�்மபா்க அவன்தபான் 

்மறு்ஷ்ம ேபாளில் உங்்க்ஷள ஒன்று யோெர்ப்்பபான் அதில் எவ்வித 

ெந்யோத்கமுமில்்ஷ்ல. அல்்லபாஹ்்ஷவ விை வபார்த்்ஷத�பால் மி்க 

உண்்ஷ்ம�பாளன் �பார்?” (அந்நிஸபா: 87)

 ்மறு்ஷ்ம ்பதபாைர்்பபா்க அல்்லபாஹ் தைது புனித யோவதத்திலும், 

எ்மது ேபி முஹம்்மத் (ஸல்) அவர்்கள் ்மறு்ஷ்ம ்பற்றி கூறி�்ஷவ்கள் 

அ்ஷைத்்ஷதயும் உறுதி�பா்க ேம்பிக்்ஷ்க ்ப்கபாள்ளுதல். அதபாவது ்மறு்ஷ்ம 

்பதபாைர்்பபாை விை�ங்்களபாை ்மனிதனின் ்மரணம், அவன் மீண்டும் 

்மறு்ஷ்மயில் உயிர்்ப்கபாடுத்து எழுப்்பப்்படுதல், விெபார்ஷணக்்கபா்க ஒன்று 

திரட்ைப்்படுதல், ேபி்களபாரின் ்பரிந்து்ஷர, ேன்்ஷ்ம தீ்ஷ்ம நிறுக்்கப்்படும் 

(மீஸபான்)தரபாசு, இ்ஷ்ற விெபார்ஷண, சுவர்க்்கம், ேர்கம் யோ்பபான்்ற விை�ங்்களும் 

இதயோைபாடு ்பதபாைர்்பபாை ்மற்்ஷ்ற� விை�ங்்களும் இதில் அைங்கும்.

ஈ்மானின் ஆ்றாவது அடி்ப்்பனட: நன்ன்ம தீன்ம இன்ற விதியின் ்படிவய 

நடக்கும் என்்பனத நம்புதல்

 அல்்லபாஹ் கூறுகி்றபான்: “ நிச்ெ�்மபா்க ேபாம் ஒவ்்பவபாரு 

்ப்பபாரு்ஷளயும் அதற்குரி� திட்ைப்்படியோ� ்ப்ஷைத்திருக்கியோ்றபாம்”. (அல் ்க்மர் : 

49)
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 இவ்வு்லகில் உள்ள ்ப்ஷைப்பு்களில் ே்ஷை்ப்பறும் அ்ஷைத்து 

நி்கழ்வு்களும் அல்்லபாஹ்வின் அறிவு, விதி ்மற்றும் அவனின் திட்ைமிைலின் 

அடிப்்ப்ஷையியோ்லயோ� இைம்்ப்பறுகின்்றை. இந்த விை�த்தில் அவன் 

தனித்தவன் அவனுக்கு நி்கரபாைவர்்கள் எவரும் கி்ஷை�பாது. அத்துைன் 

ஒவ்்பவபாரு ்ப்பபாருளின் விதியும் ்மனிதன் ்ப்ஷைக்்கப்்படுவதற்கு முன்யோ்ப 

எழுதி்ஷவக்்கப்்பட்டுள்ளது. அயோதயோேரம் ்மனிதனுக்கு ேபாட்ை ெக்தியும், 

்பெ�ல் சுதந்திரமும் வழங்்கப்்பட்டுள்ளது. �தபார்த்தத்தில் அவன்தபான் 

தைது ்பெ�ல்்கள் அ்ஷைத்்ஷதயும் புரிகி்றபான் என்்றபாலும் அச்்பெ�ல்்கள் 

அல்்லபாஹ்வின் அறிவிற்கும், அவனின் ேபாட்ைத்திற்கும் அப்்பபால் 

்பெல்்ல்மபாட்ைபாது.

இன்றவிதினய ஈ்மான் தொ்காள்வது நான்கு விடயங்்கனை 

உள்ைடக்கியுள்ைது:

1. முத்லபாவது   : அல்்லபாஹ்விற்கு எல்்லபா விை�ங்்கள் குறித்த 

்பரிபூரண்மபாை ஆழ்மபாை அறிவு இருப்்ப்ஷத ஈ்மபான் ்ப்கபாள்ளுதல்.

2. இரண்ைபாவது : ்மறு்ஷ்ம ேபாள்வ்ஷரயில் நி்கழும் அ்ஷைத்து 

விை�ங்்க்ஷளயும் அல்்லபாஹ் எழுதி்ஷவத்துள்ளபான் என்று ேம்புவது.

3. மூன்்றபாவது  : அல்்லபாஹ் ேபாடி�்ஷவ அ்ஷைத்தும் நிச்ெ�ம் ேைந்யோத தீரும். 

அவன் ேபாைபாத்ஷவ என்றும் ே்ஷை்ப்ப்ற்மபாட்ைபாது எனும் அமு்லபாக்்கப்்படும் 

அவனின் ேபாட்ைத்்ஷதயும் ்மற்றும் பூரண வல்்ல்ஷ்ம்ஷ�யும் ேம்புவது 

(ஈ்மபான் ்ப்கபாள்வது)

4. ேபான்்கபாவது : அல்்லபாஹ்யோவ அ்ஷைத்து சிருஷ்டி்களிைதும் ்கர்த்தபா 

என்றும் அவனின் ்ப்ஷைப்பில் எவரும் அவனுக்கு நி்கரபா்க இல்்ஷ்ல 

என்்ப்ஷதயும் ேம்புதல் (ஈ்மபான் ்ப்கபாள்வது)
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வுழூயவேப் (அங்கசுத்தி) �ற்றி பொதரிந்து பொகலாள்்வவேலாம்

 அல்்லபாஹ் கூறுகி்றபான்: “நிச்ெ�்மபா்க அல்்லபாஹ் 

்பபாவ்மன்னிப்புக்யோ்கபாருயோவபா்ஷரயும், சுத்த்மபா்க இருப்யோ்பபா்ஷரயும் 

விரும்புகி்றபான்”. (அல் ்ப்கரபா : 22)

 ேபி ஸல்்லல்்லபாஹு அ்ஷ்லஹிவஸல்்லம் அவர்்கள் 

கூறிைபார்்கள்: “ேபான் ்பெய்த இந்த வுழு்ஷவப் யோ்பபான்று நீயும் வுழு 

்பெய்வீரபா்க”.

 ்பதபாழு்ஷ்கயின் ்மகி்ஷ்ம்களில் ஒன்று அத்்பதபாழு்ஷ்க்ஷ� 

நி்ஷ்றயோவற்்ற முன் அல்்லபாஹ் சுத்தத்்ஷத வலியுறுத்தி, அத்்பதபாழு்ஷ்க்ஷ� 

ஏற்றுக்்ப்கபாள்வதற்்கபாை நி்பந்த்ஷை�பா்கவும் ்ஷவத்துள்ளபான்.யோ்மலும் 

சுத்த்மபாைது ்பதபாழு்ஷ்கயின் தி்றவுயோ்கபாளபாகும்.அதன் சி்றப்்ஷ்ப 

உளப்பூர்வ்மபா்க அறிவது ்பதபாழு்ஷ்க்ஷ� நி்ஷ்றயோவற்றுவதற்்கபாை 

ஆவ்ஷ்ல ஏற்்படுத்தும். ேபி ஸல்்லல்்லபாஹு அ்ஷ்லஹிவஸல்்லம் 

அவர்்கள் கூறிைபார்்கள்: “சுத்தம் ஈ்மபானின் ்பபாதி�பாகும்.யோ்மலும் ்பதபாழு்ஷ்க 

ஒளி�பாகும்”.

 யோ்மலும் ேபி ஸல்்லல்்லபாஹு அ்ஷ்லஹி வஸல்்லம் 

அவர்்கள் கூறிைபார்்கள் : “�பார் ்பதபாழு்ஷ்கக்்கபா்க வுழு்பெய்து அத்ஷை 

அழ்கபாை மு்ஷ்றயில்்பெய்கி்றபாயோரபா அவரது ்பபாவங்்கள் உைலிருந்து 

்பவளியோ�றிவிடுகின்்றை”.

 எையோவ அடி�பான் வுழுவிைபால் தைது ்பவளிஉறுப்புக்்க்ஷளயும், 

வணக்்கத்திைபால் அவனின் ஆன்்மபா்ஷவயும் ்பரிசுத்தம் ்பெய்து 

்ப்கபாண்ைவைபா்கவும், தூய்்ஷ்ம�பாை எண்ணத்்ஷதக் ்ப்கபாண்ைவைபா்கவும், 

ேபி(ஸல்) அவர்்களின் வழி்கபாட்ை்ஷ்லப் பின்்பற்றி�வைபாவும் தைது 

இரட்ெ்க்ஷை முன்யோைபாக்்க யோவண்டும்.
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வுழு கட்டலாயம் ்வதயவேப்�டும் விடயங்கள் :

1) அ்ஷைத்து ்பர்ழபாை ்மற்றும் சுன்ைத்தபாை ்பதபாழு்ஷ்க்கள்

2) ்கஃ்பபா்ஷவ தவபாப் ்பெய்தல்.

3) அல்குர்ஆ்ஷை ்பதபாடுதல்.

நலாம் �ரிசுத்தமலான நீரினலால் வுழு பொ்சய்து குளிப்்வ�லாம்

 ்பரிசுத்த்மபாை நீர் என்்பது; ்ம்ஷழ நீர், ஊற்று நீர் யோ்பபான்்றவற்்ஷ்றக் 

குறிப்்பயோதபாடு அதன் இ�ற்்ஷ்கத்தன்்ஷ்மயில் எவ்வித ்மபாற்்றமும் 

இைம்்ப்ப்றபாத, நீரின் தூய்்ஷ்ம்ஷ� இழக்்கச் ்பெய்யும் சு்ஷவ, நி்றம், ்மைம் 

யோ்பபான்்ற மூன்று ்பண்பு்களிலும் எவ்வித ்மபாற்்றமும் ஏற்்பைபாத நீ்ஷர 

குறிக்கும்.

வுழுயவேப் (அங்கசுத்தி) �ற்றி பொதரிந்து பொகலாள்்வவேலாம்

1. முத்லலாவேது கட்டம் : உள்ளத்தபால் நிய்�த் ்ஷவத்தல். (உள்ளத்தபால் 

நி்ஷைத்தல்) நிய்�த் உருவபாகும் இைம் உள்ள்மபாகும், நிய்�த் என்்பதன் 

்ப்பபாருள் : அல்்லபாஹ்்ஷவ ்பேருங்கும் யோேபாக்கில் வணக்்கத்தில் 

ஈடு்படுவதற்்கபா்க உள்ளத்தபால் உறுதி ்ப்கபாள்வதபாகும்.

2. இரண்டலாவேது கட்டம் : முன்ைங்்ஷ்க்க்ஷள ்கழுவுதல்

3. மூன்்றலாவேது கட்டம்: வபாய்க்்ப்கபாப்்பளித்தல்

 வபாய்க்்ப்கபாப்்பளித்தல் என்்பது நீ்ஷர வபாய்க்குள் ்பெலுத்தி அத்ஷை 

ேன்கு அ்லசி ்பவளியோ�ற்றுவதபாகும்.

4. நலான்கலாம் கட்டம் : ேபாசிக்கு நீர்்பெலுத்தி சுத்தம் ்பெய்தல். 

(இஷ்தின்ஷைபாக்) என்்பது: மூக்கின் ்க்ஷைசிப்்பகுதிவ்ஷர நீ்ஷர ேன்கு 

மூச்சின் மூ்லம் உள்ளிலுத்த்ஷ்ல குறிக்கும்.

 அ்ஷதத்்பதபாைர்ந்து (அல் இஸ்தின்ஸபார்) என்்பது : மூக்கின் உள்யோள 

இருக்கும் ெளி யோ்பபான்்றவற்்ஷ்ற மூக்்ஷ்க ேன்கு சீருவதன் மூ்லம் 

்பவளியோ�ற்்ற்ஷ்ல குறிக்கும்.
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5. ஐந்தலாம் கட்டம் : மு்கத்்ஷதக் ்கழுவுதல்

 மு்கத்தின் எல்னல:

 மு்கம் என்்பது ஒருவ்ஷர யோேருக்கு யோேர் ெந்திக்கும் யோ்பபாது ்பதன்்படுகின்்ற 

்பகுதி�பாகும்

 அ்க்லத்தபால் மு்கத்தின் வ்ஷர�்ஷர (வ்லது) ்கபாது துவக்்கம் (இைது) ்கபாது 

வ்ஷர்லபாகும்.

 நீளத்தபால் மு்கத்தின் வ்ஷர�்ஷர : த்ஷ்லயில் முடி மு்ஷளக்கும் 

இைத்திலிருந்து ேபாடிக்குழி வ்ஷரயி்லபாகும்.

 மு்கத்்ஷதக் ்கழுவுத்லபாைது; மு்கத்திலுள்ள ்ப்மன்்ஷ்ம�பாை 

முடி,்பக்்கவபாட்டு முடி ்மற்றும் ்கபாயோதபாடு ஒட்டி வளரும் அ்ஷைத்்ஷதயும் 

உள்ளைக்கும்.

 “ அல் ்ப�பாழ்” என்்பது ்கபாதுச் யோெபா்ஷை ்மற்றும் அதனுைன் ஒட்டி� 

்பகுதி்ஷ�க் குறிக்கும்.

 “அல் இதபார்” என்்பது ்கபாதுத்து்ஷளயின் யோே்பரதிரபா்க யோ்ம்ப்லழுந்து 

நிற்கும் எலும்பின் மீது யோேரபா்க வளரும் ்பக்்கவபாட்டு முடி்ஷ� குறிக்கும்.

 அயோத யோ்பபான்று மு்கத்்ஷத ்கழுவுவது தபாடியின் அைர்ந்த முடி்ஷ�யும், 

கீயோழ ்பதபாங்கிக்்ப்கபாண்டிருக்கும் ்பகுதி்ஷ�யும் உள்ளைக்கும் .

6. ஆ்றலாவேது கட்டம்: இரு ்ஷ்க்க்ஷளயும் ்ஷ்கவிரல் நுனி்களி்லருந்து 

ஆரம்பித்து இரு முழங்்ஷ்க வ்ஷரயில் ்கழுவுதல்.

 ்கை்ஷ்ம�பாை(்பர்ழபாை) இரு ்ஷ்க்க்ஷளயும் ்கழுவுவதில் இரு 

முழங்்ஷ்க்களும் உள்ளைங்குகின்்றை.

7 ஏழலாவேது கட்டம்: த்ஷ்ல முழுவ்ஷதயும் இரண்டு ்கபாது்களுைன் யோெர்த்து 

இரு ்ஷ்க்களிைபால் ஒரு தை்ஷவ ்மஸ்ஹூ ்பெய்தல் (தண்ணீரபால் 

தைவுதல்)

 தனலனய ்மஸ்ஹு தொசய்யும் முன்ற: த்ஷ்லயின் ஆரம்்பப் 

்பகுதியிலிருந்து ஆரம்பித்து தன் பிைரி வ்ஷரக்கும் இரு ்ஷ்க்க்ஷளயும் 

்ப்கபாண்டு ்பென்று, மீண்டும் ஆரம்பித்த இைத்திற்யோ்க அவ்விரு 

்ஷ்க்க்ஷளயும் ்ப்கபாண்டு வருவதபாகும்.

 இரு ஆள்்கபாட்டி விரல்்க்ஷளயும் இரு ்கபாதின் உற்்பகுதிக்குள் ்பெலுத்தி 

தைவ யோவண்டும்.
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 இரு ்ப்பருவிரல்்களிைபால் ்கபாதின் ்பவளிப்்பகுதி்ஷ� தண்ணீரபால் 

தைவுதல் யோவண்டும். இதன் மூ்லம் ்கபாதின் உள்பு்றம், ்பவளிப்பு்றம் 

இரண்டும் ்மஸ்ஹு ்பெய்�ப்்படும்.

8. எட்டலாவது கட்டம் : இரண்டு ்கபால்விரல்்களில் ஆரம்பித்து இரண்டு 

்கபால்்க்ஷளயும் ்கரண்்ஷைக் ்கபால்வ்ஷர ்கழுவுதல். ்கட்ைபா�ம் ்கழுவப்்பை 

யோவண்டி� ்கபால்்களின் ்பகுதியில் இரண்டு ்கரண்்ஷைக் ்கபால்்களும் 

உள்ளைங்கும்.

 ்கரண்்ஷைக் ்கபால் என்்பது: ்ப்கண்்ஷைக் ்கபாலின் கீழ்்பகுதியில் 

தள்ளிக்்கபாணப்டும் இரண்டு எலும்பு்களு்மபாகும்.

வுழுயவே முறிக்குகும் கலாரியங்கள்:

1. முன் பின் துவரபாரங்்களிலிருந்து எதபாவது ்பவளி�பாகுதல். இதில் 

ெ்லம், ்ம்லம், இந்திரி�ம், இச்்ஷெ நீர் யோ்பபான்்ற்ஷவ அைங்கும்.

2. ஆழ்ந்த உ்றக்்கம், ்ம�க்்கம், யோ்பபா்ஷத, ்ஷ்பத்தி�ம் யோ்பபான்்றவற்்றபால் சு� 

புத்தி்ஷ� இழத்தல்.

3. குளிப்்ஷ்ப ்கை்ஷ்ம�பாக்கும் ்கபாரி�ங்்கள் அ்ஷைத்தும் இதில் அைங்கும். 

அதபாவது ்மபாதவிைபாய், பிரெவ தீட்டு, ்ப்பருந்்பதபாைக்கு யோ்பபான்்றை.

 ஒரு ்மனிதன் இ�ற்்ஷ்கத்யோத்ஷவ்ஷ� நி்ஷ்றயோவற்றிைபால் 

அத்ஷை சுத்த்மபாை நீரின் மூ்லயோ்மபா(இதுயோவ சி்றந்தது) அல்்லது நீர் 

அல்்லபாத ேஜீ்ஷஸ -அசுத்தத்்ஷத - அ்கற்றும் ்கற்்கள், தபாள்்கள்,புை்ஷவ 

யோ்பபான்்றவற்்றபால் சுத்தம் ்பெய்வது அவசி�்மபாகும். சுத்தி்கரிப்்பதற்குப் 

்ப�ன்்படுத்தும் து்ஷைப்்பபான்்கள் மூன்று அல்்லது அதற்கு யோ்மற்்பட்ைதபா்க 

இருத்தல் யோவண்டும் அத்யோதபாடு சுத்தம் ்பெய்வதற்கு ்ப�ன்்படும் 

்ப்பபாருளபாைது தூய்்ஷ்ம�பாை, அனு்மதிக்்கப்்பட்ை ஒன்்றபா்கவும் இருத்தல் 

யோவண்டும்.
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�லாதணி மற்றும் கலாலுயர (பொ்சலாக்ஸ்) மீது (மஸ்ஹ் பொ்சய்தல்) 

தண்ணீரலால் தடவி விடுதல்

 ஒருவர் ்பபாதணி்க்ஷள அல்்லது ்கபாலு்ஷர்க்ஷள அணிந்திருந்தபால் 

வுழுவின் யோ்பபாது இரு ்கபால்்க்ஷள ்கழுவபாது அவற்றின் மீது பின்வரும் 

நி்பந்த்ஷை்க்ஷளப் பின்்பற்றி ்மஸ்ஹ் ்பெய்� முடியும்:

1. ்ப்பருந்துைக்கிலிருந்தும், சிறு துைக்திலிருந்தும் முழு்ஷ்ம�பா்க 

தூய்்ஷ்ம�பாகி� நி்ஷ்லயிலும்,(வுழுவின் யோ்பபாது) ்கபால்்கள் இரண்டும் 

்கழுவப்்பட்ை நி்ஷ்லயிலும் அ்ஷவ்கள் அணி�ப்்பட்டிருத்தல் யோவண்டும்.

2. அப்்பபாதணி்கள் தூய்்ஷ்ம�பாைதபா்க இருத்தல் யோவண்டும்

3. ்மஸ்ஹ் ்பெய்வது குறிப்பிைப்்பட்ை ்கபா்லப்்பகுதிற்கு உற்்பட்ைதபா்க 

இருத்தல் யோவண்டும்.

4. அப்்பபாதணி்கள் அனு்மதிக்்கப்்பைட்ை(ஹ்லபா்லபாை) மு்ஷ்றயில் 

்ப்ப்றப்்பட்ைதபா்க இருக்்க யோவண்டும். திருைப்்பட்ைதபா்கயோவபா, 

்ப்கபாள்்ஷள�டிக்்கப்்பட்ைதபா்கயோவபா இருத்தல் கூைபாது.

 “ஹுப்” ்பபாதணி்கள் என்்பது: ்பபாதங்்க்ஷள ்ம்ஷ்றக்்கக்கூடி� 

்ப்மன்்ஷ்ம�பாை யோதபாலிைபால் ்பெய்�ப்்பட்ை ்கபா்லணி்ஷ�க் குறிக்கும்.

“ஜவ்ரப்” என்்பது ்கபாலில் அணிவதற்கு துணி யோ்பபான்்றவற்்றபால் 

்பெய்�ப்்பட்ை ்கபாலு்ஷர�பாகும்.தற்யோ்பபாது “அஷ்ஷுர்ரபாப் என்்ற ்ப்ப�ரபால் இது 

அ்ஷழக்்க்படுகி்றது

ஹுப்பின் (கலா்லணி) மீது மஸ்ஹ் பொ்சய்வேதயன மலார்க்கம் 

அனுமதித்ததன் ்வநலாக்கம்:

 ஹுப்பின் மீது ்மஸ்ஹ் ்பெய்வதன் பிரதபாை யோேபாக்்கம் 

முஸ்லிம்்களுக்கு இ்லகு்படுத்தி, சிர்மங்்க்ஷள கு்ஷ்றப்்பதபாகும்.ஏ்பைனில், 

குறிப்்பபா்க ்மபாரி ்மற்றும் ்கடும்குளிர் ்கபா்லங்்களிலும், ்ப�ணத்தின் யோ்பபாதும் 

்கபா்லணி்கள், ்கபாலு்ஷ்ற்கள் யோ்பபாைற்வற்்ஷ்ற ்கழற்றுவதும், ்கபால்்க்ஷளக் 

்கழுவுவதும் சிர்மம் என்்பதிைபால் இச்ெலு்ஷ்க வழங்்கப்்பட்டுள்ளது .
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மஸ்ஹ் பொ்சய்வேதற்கு அனுமதிக்கப்�ட்ட கலா்லம்:

ஊர்வபாசிக்கு: ஒரு ேபாள்.( 24 ்மணித்தி�பாளங்்கள்)

பிர�பாணிக்கு :மூன்று திைங்்கள் (72 ்மணித்தி�பாளங்்கள்)

 வுழு ்பெய்து ்பபாதணி்க்ஷள அல்்லது ்கபாலு்ஷர்க்ஷள அணிந்ததன் 

பின் துைக்கு ஏற்்பட்டு வுழு ்பெய்யும் யோ்பபாது ்பபாதணி்கள் மீது அல்்லது 

்கபாலு்ஷர்கள் மீதும் எப்யோ்பபாது முத்லபாவதபா்க தண்ணீரபால் தைவுகி்றபாயோரபா 

அப்யோ்பபாதிலிருந்யோத ்மஸ்ஹ் ்பெய்வதற்்கபாை ்கபா்லம் ஆரம்்ப்மபாகி்றது.

�லாதணி அல்்லது கலாலுயரயின் மீது மஸ்ஹ் பொ்சய்யும் முய்ற:

1. இரு ்ஷ்க்க்ஷளயும் நீரிைபால் ே்ஷைத்துக் ்ப்கபாள்ளல்.

2. ்பபாதத்தின் யோ்மல்பு்ற்மபா்க விரல்்களின் நுணியில் ஆரம்பித்தது 

்ப்கண்்ஷைக்்கபாலின் ஆரம்்பம்வ்ஷரயில் ்ஷ்க�பால் தைவுதல்.

3. வ்லது ்கபா்ஷ்ல வ்லது ்ஷ்கயிைபாலும், இைது ்கபா்ஷ்ல இைது ்ஷ்கயிைபாலும் 

தைவுதல்.

மஸ்யஹ முறிக்கும் கலாரியங்கள்:

1- குளிப்்ஷ்ப ்கை்ஷ்ம�பாக்கும் அ்ஷைத்து ்கபாரி�ங்்களும் இதில் அைங்கும்.

2- ்மஸ்ஹின் ்கபா்லம் முடிவ்ஷைதல்.

குளிப்பு:

 ஆணும் ்ப்பண்ணும் உைலு்றவில் ஈடு்படுவதிைபாலும், 

விழிப்பு அல்்லது உ்றக்்க நி்ஷ்லயில் இச்்ஷெயிைபால் இந்திரி�ம் 

்பவளிப்்படுவதிைபாலும் குளிப்பு ்கை்ஷ்ம�பாகி்றது. இக்குளிப்்பபாைது 

்பதபாழு்ஷ்க்ஷ� நி்ஷ்றயோவற்்றவும் அல்்லது சுத்தம் ்கட்ைபா�ம் யோத்ஷவப்்படும் 

்கை்ஷ்ம்க்ஷள நி்ஷ்றயோவற்்றவும் அவசி�்மபாை விை�்மபாகும். அயோத யோ்பபான்று 

ஒரு ்ப்பண்ணுக்கு ்மபாதவிைபாய் அல்்லது பிரெவ தீட்டு ஏற்்பட்ைபால் 



30புதிய முஸ்லிமுக்்ககான பயனுள்்ள வழி்ககாட்டி
المختصر المفيد للمسلم الجديد تاميلي

அவள் அதிலிருந்து விடு்பட்ைபின் ்பதபாழுவதற்கும் அல்்லது சுத்தம் 

்கட்ைபா�ம் யோத்ஷவப்்படும் ்கை்ஷ்ம்க்ஷள நி்ஷ்றயோவற்றுவதற்கும் குளிப்பு 

்கை்ஷ்ம�பாகி்றது.

குளிக்கும் முய்ற பின்வேருமலாறு :

 ஒரு முஸ்லிம் தைது உைல் முழுவதும் நீ்ஷர ஊற்றி - 

வபாய்க் ்ப்கபாப்்பளித்தல், ேபாசிக்கு நீர்்பெலுத்துததுதல் உட்்பை - ்கழுவிக் 

்ப்கபாள்ளயோவண்டும். அவ்வபாறு உைல் முழு்ஷவ்ஷதயும் நீரபால் ்கழுவிக் 

்ப்கபாள்ளும் யோ்பபாது ்ப்பருந்துைக்கு நீங்கி அவர் சுத்த்மபாகி விடுகி்றபார்.

குளிப்பு ்கை்ஷ்ம�பாைவர்்களுக்கு அவர்்கள் குளித்து சுத்த்மபாகும் வ்ஷரயில் 

பின்வரும் ்கபாரி�ங்்க்ஷள ்பெய்வது தடுக்்கப்்பட்டுள்ளது:

1. ்பதபாழு்ஷ்க.

2. ்கஃ்பபா்ஷவ தவபாப் ்பெ�தல்.

3. ்பள்ளியில் தங்குதல், எனினும் ்பள்ளியினுள்யோள தரிக்்கபாது அத்ஷை 

்கைந்து ்பெல்வது அனு்மதிக்்கப்்பட்ைதபாகும்.

4. அல்குர்ஆ்ஷை ்பதபாடுதல்.

5. அல் குர்ஆன் ஓதுதல்.

தயம்மும்

 சுத்தம் ்பெய்வதற்்கபாை தண்ணீர் ஒரு முஸ்லிமுக்கு 

கி்ஷைக்்கவில்்ஷ்ல�பாயின் அல்்லது யோேபாயின் ்கபாரண்மபா்க அவருக்கு நீ்ஷர 

்ப�ன்்படுத்துவது சிர்ம்மபாைதபா்க அ்ஷ்மந்தபால் அல்்லது (நீர் கி்ஷைக்்கபாது 

நீ்ஷரத் யோதடும்யோ்பபாது) ்பதபாழு்ஷ்கயின் யோேரம் தவறிவிடும் என்று ்ப�ந்தபால் 

அவருக்கு ்மண்்ஷணப் ்ப�ன்்படுத்தி த�ம்மும் ்பெய்து ்ப்கபாள்ள முடியும்.
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தயம்மும் பொ்சய்யும் முய்ற: 

 தைது இரு ்ஷ்க்க்ஷளயும் ஒரு மு்ஷ்ற (நி்லத்தில்) அடித்து தைது 

மு்கத்்ஷதயும், இரு ்ஷ்க்க்ஷளயும் ்மணிக்்கட்டு வ்ஷர ்மபாத்திரம் தைவிக் 

்ப்கபாள்ளுதல் யோவண்டும். அடுத்து த�ம்்மத்திற்கு ்ப�ன்்படுத்தும் ்மண் 

சுத்த்மபாைதபா்க இருப்்பது அவசி�்மபாகும்.

பின்வேரும் கலாரியங்கள் தயம்முயம முறித்துவிடும்:

1. வுழு்ஷவ முறிக்கும் ்கபாரி�ங்்கள் அ்ஷைத்தும் த�ம்மு்ஷ்ம முறித்து 

விடும்.

2. த�ம்மும் ்பெய்து வணக்்கத்்ஷத ஆரம்பிக்்க முன் நீர் கி்ஷைத்தபால் அந்தத் 

த�ம்மும் முறிந்து விடும்.

பொதலாழுயகயயப் �ற்றி அறிந்து பொகலாள்்வவேலாம்

 இஸ்்லபாத்்ஷத ஏற்று வபாழும் முஸ்லிமுக்கு ஓரு ேபா்ஷளக்கு 

ஐயோவ்ஷள ்பதபாழு்ஷ்க்களபாை ்பஜ்ர், லுஹர், அஸ்ர், ்மஃரிப், இஷைபா 

யோ்பபான்்றைவற்்ஷ்ற நி்ஷ்றயோவற்றுவ்ஷத அல்்லபாஹ் ்கை்ஷ்ம�பாக்கியுள்ளபான்.

பொதலாழுயகக்குத் தயலாரலா்வவேலாம்

 ்பதபாழு்ஷ்கக்்கபாை யோேரம் வந்துவிட்ைபால் ஒரு முஸ்லிம் 

்ப்பருந்துைக்கு ஏற்்பட்ைவரபா்க இருந்தபால் அவர் ்ப்பருந்்பதபாைக்கிலிருந்தும், 

சிறு துைக்கிலிருந்தும் தன்்ஷை சுத்தப்்படுத்திக் ்ப்கபாள்ள யோவண்டும்.

பொ�ருந்துடக்கு: முஸ்லிமின் மீது குளிப்்ஷ்பக் ்கை்ஷ்ம�பாக்கு்ப்ஷவ �பாவும் 

்ப்பருந்துைக்்கபாகும்.

சிறு துடக்கு: முஸ்லிமின் மீது வுழு்ஷவ ்கை்ஷ்ம�பாக்கு்ப்ஷவ �பாவும் சிறு 

துைக்்கபாகும்.
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ஒரு முஸ்லிம் தூய்்ஷ்ம�பாை ஆ்ஷை்களுைன், தூய்்ஷ்ம�பாை இைத்தில், 

தைது உைலில் ்கட்ைபா�ம் ்ம்ஷ்றக்்க யோவண்டி� ்பகுதி்ஷ� (அவ்ரத்்ஷத) 

்ம்ஷ்றத்தவரபா்க ்பதபாழயோவண்டும்.

 ஒரு முஸ்லிம் ்பதபாழும் யோேரத்தில் ்ப்பபாருத்த்மபாை ஆ்ஷை்களிைபால் 

அ்லங்்கரித்து, அவற்றிைபால் தைது உை்ஷ்ல ்ம்ஷ்றத்துக் ்ப்கபாள்வபான். 

்பதபாழு்ஷ்கயின் யோ்பபாது ்பதபாழு்பவர் ஆணபா்க இருந்தபால் ்பதபாப்புளுக்கும் 

முழங்்கபாலுக்குக் இ்ஷைப்்பட்ை ்பகுதி்ஷ� ்பவளிப்்படுத்துவது தடுக்்கப்்பட்ை 

விை�்மபாகும்.

 ்பதபாழு்ஷ்கயில் ஒரு ்ப்பண் தைது மு்கத்்ஷதயும், இரு 

முன்ைங்்ஷ்க்க்ஷளயும் தவிர உைலின் அ்ஷைத்துப் ்பகுதி்க்ஷளயும் 

்ம்ஷ்றப்்பது ்கை்ஷ்ம�பாகும்.

 ஒரு முஸ்லிம் ்பதபாழு்ஷ்கயின் யோ்பபாது ்பதபாழு்ஷ்கக்குரி� 

வபார்த்்ஷத்கள் தவிர யோவறு வபார்த்்ஷத்க்ஷள யோ்பெ ்மபாட்ைபார். இ்மபா்ஷ்மப் 

பின்்பற்றி அவருக்கு ்கட்டுப்்படுவபார். ்பதபாழு்ஷ்கயின் யோ்பபாது திரும்பிப் 

்பபார்க்்க ்மபாட்ைபார். ்பதபாழு்ஷ்கயோ�பாடு ்பதபாைர்்பபாை வபார்த்்ஷத்கள்(ஓதல்்க்ஷள) 

்மைைமிடுவதற்கு இ�்லபாதவரபா்க இருந்தபால் ்பதபாழு்ஷ்க முடியும் வ்ஷரயில் 

அல்்லபாஹ்்ஷவ நி்ஷைவு கூர்ந்து ்மகி்ஷ்மப்்படுத்துவபார். அதபாவது 

(திக்ர், தஸ்பிஹ்்க்ஷள கூறுவபார்) இவ்வபாறு ்பதபாழு்ஷ்க ்பதபாைர்்பபாை 

விை�ங்்க்ஷள அறி�பாயோதபார் ்பதபாழு்ஷ்ககுறித்தும், அதில் ஒது்ப்ஷவ 

குறித்தும் அவெர்மபா்க ்கற்றுக்்ப்கபாள்வது அவசி�்மபாகும்.

பொதலாழும் முய்றயய அறிந்து பொகலாள்்வவேலாம்:

1. முதல் ்கட்ை்மபா்க : நி்ஷ்றயோவற்்ற விரும்புகின்்ற ்பதபாழு்ஷ்க்ஷ� 

நி்ஷ்றயோவற்றுதற்்கபாை எண்ணத்்ஷத ்மைதில் ்ப்கபாள்யோவபாம், நிய்�த் 

இைம்்ப்ப்ற யோவண்டி� இைம் உள்ள்மபாகும்.

 ேபாம் வுழு ்பெய்ததன் பின் கிப்்லபா்ஷவ முன்யோைபாக்கி, நின்று 
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்பதபாழுவதற்்கபாை ெக்தி்ஷ�ப் ்ப்பற்றிருப்பின் நின்று ்பதபாழுயோவபாம்.

2. இரண்ைபாம் ்கட்ை்மபா்க; ்பதபாழு்ஷ்கயினுல் பிரயோவசிக்கியோ்றபாம் என்்ற 

எண்ணத்துைன் எ்மது இரு ்ஷ்க்க்ஷளயும் யோதபாள் பு�ங்்களுக்கு யோேரபா்க 

உ�ர்த்தி ‘அல்்லபாஹு அக்்பர் ‘ (அல்்லபாஹ் மி்கப்்ப்பரி�வன்) என்று தக்பீர் 

கூறுயோவபாம்.

3. அத்ஷைத் ்பதபாைர்ந்து மூன்்றபாம் ்கட்ை்மபா்க; ்பதபாழு்ஷ்கயின் ஆரம்்பத்தில் 

ஒதக் கூடி� துஆக்்களில் ஒன்்ஷ்ற ஓதிக்்ப்கபாள்யோவபாம். அவ்வபா்றபாை 

துஆக்்களில் ஒன்றுதபான்: (ஸுப்ஹபாை்க ல்்லபாஹும்்ம வபிஹம்தி்க 

வத்பபார்கஸ்மு்க வதஆ்லபா ஜத்து்க வ்லபாஇ்லபாஹ ்கய்ரு்க) என்்பதபாகும். 

்ப்பபாருள் (உைக்கு தகுதி�ற்்ற எல்்லபாக் கு்ஷ்ற்களிலிருந்தும்) 

உன்்ஷை ேபான் துதிக்கியோ்றன். உைது பு்க்ஷழக்்ப்கபாண்டு உன்்ஷை 

யோ்பபாற்றி�வைபா்கயோவ உள்யோளன். உைது ்ப்ப�ர் அருட்யோ்பறு நி்ஷ்றந்தபா்க 

உள்ளது. உன்னு்ஷை� ்கண்ணி�மும் ்ம்கத்துவமும் யோ்மயோ்லபாங்கிவிட்ைது. 

உன்்ஷை�ன்றி உண்்ஷ்ம�பா்க வணங்்கப்்படு்பவன் (யோவறு எவரும், 

எதுவும்) இல்்ஷ்ல.

4. ேபான்்கபாவது ்கட்ை்மபா்க; ்ஷஷைத்தபானிைமிருந்து ்பபாது்கபாவபால் யோதடுவதற்்கபா்க 

- அஊது பில்்லபாஹி மிைஷ்்ஷஷைத்தபானிர் ரஜீம்- எைக் கூறுயோவபாம். 

“விரட்ைப்்பட் ்ஷஷைத்தபானிைமிருந்து அல்்லபாஹ்விைம் ்பபாது்கபாப்புத் 

யோதடுகியோ்றன்”.

5. ஐந்தபாம் ்கட்ை்மபா்க ஒவ்்பவபாரு ரக்அத்திலும் ஸூரத்துல் ்பபாத்திஹபா்ஷவ 

ஒதுயோவபாம்: (பிஸ்மில்்லபாஹிர் ரஹ்்மபானிர் ரஹீம்) அளவற்்ற 

அருளபாளனும், நி்கரற்்ற அன்பு்ஷையோ�பானு்மபாகி� அல்்லபாஹ்வின் 

திருப்்ப்ப�ரபால்(துவங்குகியோ்றன்). (அல்ஹம்து லில்்லபாஹி ரப்பில் 

ஆ்லமீன்) அகி்லத்தபார் அ்ஷைவ்ஷரயும் ்ப்ஷைத்து ்பரி்பபாலிக்கும் 

அல்்லபாஹ்வுக்யோ்க எல்்லபாப் பு்கழும். (அர்ரஹ்்மபானிர் ரஹீம்). அவன் 

அளவற்்ற அருளபாளனும், நி்கரற்்ற அன்பு்ஷையோ�பானு்மபாவபான். (்மபாலிகி 
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�வ்முத்தீன்) தீர்ப்பு ேபாளின் அதி்பதி(யும் அவயோை). (இய்�பா்க ேஃபுது 

வஇய்�பா்க ேஸ்தஈன்) ேபாங்்கள் உன்்ஷையோ� வணங்குகியோ்றபாம்; 

உன்னிையோ்ம உதவி யோதடுகியோ்றபாம். (இஹ்திைஸ் ஸிரபாதல் முஸ்தகீம்). நீ 

எங்்க்ஷள யோேரபாை வழியில் ேைத்துவபா�பா்க! (ஸிரபாதல்்லதீை அன்அம்த 

அ்ஷ்லஹிம் ்ஷ்கரில் ்மஃழூபி அ்ஷ்லஹிம் வ்லழ் ழபால்லீன்). (அவ்வழி) 

எவர்்களுக்கு நீ அருள் புரிந்தபாயோ�பா அவர்்கள் (்பென்்ற) வழி.(உன்) யோ்கபா்ப

த்திற்குள்ளபாைவர்்கயோளபா,வழிதவறி�வர்்கயோளபா ்பென்்ற வழி�ல்்ல.

 ஸூரத்துல் ்பபாத்திஹபா்ஷவ ஓதி�தன் பின் முத்லபாம் இரண்ைபாம் 

ரக்அத்துக்்களில் ்மபாத்திரம் அல் குர்ஆனில் முடியு்மபாை யோவறு 

சூரபாக்்க்ஷள அல்்லது வெைங்்க்ஷள ஒதிக் ்ப்கபாள்யோவபாம். அவ்வபாறு 

ஸூரத்துல் ்பபாத்திஹபா்ஷவத் ்பதபாைர்ந்து இன்்பைபாரு ஸூரபா ஓதுவது 

்கை்ஷ்ம�ல்்ல என்்றபாலும் அவ்வபாறு ்பெய்வதில் ்ம்கத்தபாை கூலி உண்டு.

6. ஆ்றபாவது ்கட்ை்மபா்க; (அல்்லபாஹூஅக்்பர்) எைக் கூறி�வர்்களபா்க எ்மது 

முதுகு்க்ஷள ெ்ம்மபா்க வ்ஷ்லத்து எ்மது இரு ்ஷ்க்க்ஷளயும் முட்டின் மீது 

விரல்்க்ஷள விரித்த நி்ஷ்லயில் ்ஷவத்யோதபாரபா்க ருகூஃ ்பெய்யோவபாம் 

அதில் ேபாம் (ஸுப்ஹபாை ரப்பி�ல் அழீம்) எைக் கூறுயோவபாம்.

7. ஏழபாவது ்கட்ை்மபா்க; எ்மது இரு ்ஷ்க்க்ஷளயும் யோதபாள் பு� ங்்களுக்கு 

யோேரபா்க உ�ர்த்தி�ர்த்தி�வர்்களபா்க, (ஸமிஅல்்லபாஹூலி்மன் ஹமிதபா) 

என்று கூறி�வர்்களபா்க ருகூவிலிருந்து நி்ஷ்லக்கு வரயோவண்டும். அதன் 

யோ்பபாது எ்மது உைல் யோேரபா்க வந்த பின் நின்்றவர்்களபா்க (ரப்்பைபா வ்ல்கல் 

ஹம்த்) என்று கூறுயோவபாம்.

8. எட்ைபாவது ்கட்ை்மபா்க; ( அல்்லபாஹு அக்்பர்) எைக் கூறி இரு ்ஷ்க்க்கள், 

முழங்்கபால்்கள் ்மற்றும் இரு ்பபாதங்்கள் உட்்பை ்பேற்றி ்மற்றும் மூக்கு 

யோ்பபான்்ற உறுப்பு்கள் த்ஷரயில் ்படும் நி்ஷ்லயில் ஸுஜூத் ்பெய்யோவபாம் 

ஸஜ்தபாவின் யோ்பபாது (ஸுப்ஹபாை ரப்பி�ல் அஃ்லபா ) என்று கூறுயோவபாம்.
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9.  ஒன்்பதபாவது ்கட்ை்மபா்க; ஸஜ்தபாவிலிருந்து (அல்்லபாஹு அக்்பர்) எைக் 

கூறி எழுந்து முது்ஷ்க யோேரபா்க ்ஷவத்து வ்லது ்கபா்ஷ்ல ேட்டி�வர்்களபா்க 

இைது ்கபாலில் உட்்கபார்ந்து (ரப்பிஃபிர்லி) எைக் கூறுயோவபாம்.

10. ்பத்தபாவது ்கட்ை்மபா்க (அல்்லபாஹு அக்்பர்) எைக்கூறி முதல் ஸஜ்தபா 

்பெய்தது யோ்பபான்று மீண்டும் ஒரு மு்ஷ்ற ஸஜ்தபா ்பெய்யோவபாம்.

11. ்பதின்்பைபான்்றபாவது ்கட்ைம்: இரண்ைபாவது ஸஜ்தபா்ஷவ ்பதபாைர்ந்து 

(அல்்லபாஹு அக்்பர்) எைக் கூறி�வர்்களபா்க மீண்டும் இரண்ைபாவது 

ரக்அத்திற்்கபா்க எழுந்து நிற்யோ்பபாம். முத்லபாவது ரக்அத்தில் ்பெய்தது 

யோ்பபான்று எஞ்சி� ரக்அத்துக்்க்ஷளயும் ்பதபாழுயோவபாம்.

  லுஹர், அஸ்ர், ்மஃரிப், இஷைபா ஆகி� ்பதபாழு்ஷ்க்களில் இரண்ைபாவது 

ரக்அத்தின் பின் முத்லபாவது அத்தஹிய்�பாத் (தஷைஹ்ஹுத்) 

ஓதுவதற்்கபா்க அ்மர்யோவபாம். முத்லபாவது தஷைஹ்ஹுத் பின்வரு்மபாறு: 

(அத்தஹிய்�பாது லில்்லபாஹி வஸ்ஸ்லவபாது வத்தய்யி்பபாது 

அஸ்ஸ்லபாமு அ்ஷ்ல்க அய்யுஹன்ைபிய்யு வரஹ்்மதுல்்லபாஹி 

வ்பர்கபாதுஹு, அஸ்ஸ்லபாமு அ்ஷ்லைபா வஅ்லபா இ்பபாதில்்லபாஹிஸ் 

ஸபாலிஹீன், அஷ்ஹது அல்்லபாயி்லபாஹ இல்்லல்்லபாஹு வஅஷ்ஹது 

அன்ை முஹம்்மதன் அப்துஹு வரசூலுஹு). “்பெபால், ்பெ�ல், 

்ப்பபாருள் ெபார்ந்த எல்்லபாக் ்கபாணிக்்ஷ்க்களும், வணக்்கங்்களும், 

்பபாரபாட்டு்களும் அல்்லபாஹ்வுக்யோ்க உரி�ை. ேபியோ� உங்்கள் மீது ெபாந்தியும், 

அல்்லபாஹ்வின் அருளும், அபிவிருத்தியும் ஏற்்பைட்டு்மபா்க. எங்்கள் மீதும், 

அல்்லபாஹ்வின் ேல்்லடி�பார்்கள் அ்ஷைவர் மீதும் ெபாந்தி உண்ைபா்கட்டும். 

வணக்்கத்திற்குரி�வன் அல்்லபாஹ்்ஷவத் தவிர யோவறு �பாருமில்்ஷ்ல 

என்று ேபான் உறுதி�பா்க ேம்புகியோ்றன். யோ்மலும், முஹம்்மது (ஸல்) அவர்்கள் 

இ்ஷ்றவனின் தூதரும், அடி�பாரு்மபாவபார்்கள் என்றும் உறுதி�பா்க 

ேம்புகியோ்றன்”. அத்ஷைத் ்பதபாைர்ந்து மூன்்றபாம் ரக்அத்திற்்கபா்க எழுந்து 

நிற்யோ்பபாம்.
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 ஒவ்்பவபாரு ்பதபாழு்ஷ்கயின் இறுதி ரக்அத்தின் பின் இறுதி 

தஷைஹ்ஹுதிற்்கபா்க அ்மர்யோவபாம்.அது பின்வரு்மபாறு: (அத்தஹிய்�பாது 

லில்்லபாஹி வஸ்ஸ்லவபாது வத்தய்யி்பபாது, அஸ்ஸ்லபாமு அ்ஷ்ல்க 

அய்யுஹந் ேபிய்யு வரஹ்்மதுல்்லபாஹி வ்பர்கபாதுஹூ, அஸ்ஸ்லபாமு 

அ்ஷ்லைபா வஅ்லபா இ்பபாதில்்லபாஹிஸ் ஸபாலிஹீன். அஷ்ஹது 

அல்்லபாஇ்லபாஹ இல்்லல்்லபாஹ் வஅஷ்ஹது அன்ை முஹம்்மதன் 

அப்துஹூ வரஸூலுஹூ, அல்்லபாஹும்்ம ஸல்லி அ்லபா முஹம்்மதின் 

வஅ்லபாஆலி முஹம்்மதின் ்க்மபா ஸல்்ஷ்லத அ்லபா இப்ரபாஹீ்ம வஅ்லபா 

ஆலி இப்ரபாஹீ்ம இன்ை்க ஹமீதுன் ்மஜீத். அல்்லபாஹும்்ம ்பபாரிக் அ்லபா 

முஹம்்மதின் வஅ்லபாஆலி முஹம்்மதின் ்க்மபா ்பபாரக்த அ்லபா இப்ரபாஹீ்ம 

வஅ்லபாஆலி இப்ரபாஹீ்ம இன்ை்க ஹமீதுன் ்மஜீத்). “்கபாணிக்்ஷ்க்களும், 

வணக்்கங்்களும், ்பபாரபாட்டுக்்களும் அல்்லபாஹ்வுக்யோ்க உரி�ை. ேபியோ� 

உங்்களின் மீது ஸ்லபாமும், அல்்லபாஹ்வின் ரஹ்்மத்தும் ்பர்கத்தும் 

ஏற்்பைட்டு்மபா்க! எங்்களின் மீதும், அல்்லபாஹ்வின் ேல்்லடி�பார்்கள் 

அ்ஷைவர் மீதும் ெபாந்தி உண்ைபா்கட்டும், வணக்்கத்திற்குரி�வன் 

அல்்லபாஹ்்ஷவத் தவிர �பாருமில்்ஷ்ல என்று உறுதி�பா்க ேம்புகியோ்றன். 

யோ்மலும் முஹம்்மத் (ஸல்) அவர்்கள் அல்்லபாஹ்வின் அடி�பாரும், 

தூதரு்மபா்க இருக்கி்றபார்்கள் என்று உறுதி�பா்க ேம்புகியோ்றன். இ்ஷ்றவபா! 

இப்ரபாஹீம்(அ்ஷ்ல) அவர்்களின் மீதும் இப்ரபாஹீம்(அ்ஷ்ல) அவர்்களின் 

குடும்்பத்தபார் மீதும் நீ ்கரு்ஷண புரிந்த்ஷதப் யோ்பபால் முஹம்்மத்(ஸல்) 

அவர்்கள் மீதும் முஹம்்மத்(ஸல்) அவர்்களின் குடும்்பத்தபார் மீதும் 

்கரு்ஷண புரிந்திடு. நீயோ� பு்கழுக்குரி�வனும், ்கண்ணி�மிக்்கவனும் 

ஆவபாய். இ்ஷ்றவபா! இப்ரபாஹீம்(அ்ஷ்ல) அவர்்களின் மீதும் 

இப்ரபாஹீம்(அ்ஷ்ல) அவர்்களின் குடும்்பத்தபார் மீதும் நீ உன் அருள் 

வளத்்ஷதப் ்ப்பபாழிந்த்ஷதப் யோ்பபால் முஹம்்மத்(ஸல்) அவர்்கள் மீதும் 

முஹம்்மத்(ஸல்) அவர்்களின் குடும்்பத்தபார் மீதும் உன் அருள் வளத்்ஷதப் 

்ப்பபாழிந்திடு, நீயோ� பு்கழுக்குரி�வனும், ்கண்ணி�மிக்்கவனும் ஆவபாய்” 

என்று தஷைஹ்ஹுத் ஓத யோவண்டும்.
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12. ்பன்னிரண்ைபாவது ்கட்ை்மபா்க : ்பதபாழு்ஷ்க்ஷ� முடித்துக் ்ப்கபாள்வ்ஷத 

்மைதில் எண்ணி�வர்்களபா்க வ்லது ்பக்்க்மபா்கத் திரும்பி (அஸ்ஸ்லபாமு 

அ்ஷ்லக்கும் வரஹ்்மதுல்்லபாஹ் ) எைக் கூறி இைப்்பக்்கமும் எ்மது 

மு்கங்்க்ஷளத்திருப்பி (அஸ்ஸ்லபாமு அ்ஷ்லக்கும் வரஹ்்மதுல்்லபாஹ்) 

எை ஸ்லபாம் கூறி ்பதபாழு்ஷ்க்ஷ� முடிப்யோ்பபாம். இவ்வபாறு ்பெய்வதைபால் 

்பதபாழு்ஷ்க்ஷ� நி்ஷ்றயோவற்றி�வர்்களபாயோவபாம்.

முஸ்லிம் பபண்ணின் ஹிஜகாப் (மு்கத்தி்ஷை)

 அல்்லபாஹ் கூறுகி்றபான்: “ேபியோ�! நீர் உ்மது ்ம்ஷைவி்களுக்கும், 

உ்மது ்ம்கள்்களுக்கும், ேம்பிக்்ஷ்க�பாளர்்களின் ்ப்பண்்களுக்கும், 

அவர்்கள் தங்்கள் த்ஷ்ல முந்தபா்ஷை்க்ஷள (தங்்கள் மு்கங்்களில் 

யோ்பபாட்டு) இ்றக்கிக் ்ப்கபாள்ளும்்படி நீர் கூறுவீரபா்க. அதைபால், அவர்்கள் 

்கண்ணி�்மபாைவர்்கள் எை அறி�ப்்பட்டு, எவரு்ஷை� துன்்பத்திற்கும் 

அவர்்கள் உள்ளபா்கபாதிருப்்பதற்கு இதுசு்ல்ப்மபாை வழி�பாகும். அல்்லபாஹ் 

மிக்்க ்மன்னிப்்பவைபா்க, ்ம்கபா ்கரு்ஷண�பாளைபா்க இருக்கி்றபான்”.எைக் 

கூறுகி்றபான். (அல் அஹ்ஸபாப்: 59)

 அல்்லபாஹ் முஸ்லிம் ்ப்பண்்களுக்கு அவர்்களின் ேபாடு்களில் 

வழ்ஷ்ம�பா்க அணியும் ஆ்ஷை்கள் மூ்லம் அண்ணி� ஆண்்களிைமிருந்து 

த்மது உைல் முழுவ்ஷதயும் ்ம்ஷ்றத்துக்்ப்கபாள்வ்ஷத ்கை்ஷ்ம�பாக்கியுள்ளபான். 

ஒரு ்ப்பண் ஹிஜபா்ஷ்ப தைது ்கணவன் ்மற்றும் திரு்மணம் முடிப்்பதற்கு 

நிரந்தர்மபா்க த்ஷை்பெய்�ப்்பட்யோைபார்(்மஹ்ரம்்கள்) முன்னி்ஷ்லயில் 

்மபாத்திரயோ்ம ்கழட்டுவதற்கு அனு்மதியுள்ளது. நிரந்தர்மபா்க திரு்மணம் 

முடிப்்பதற்கு த்ஷை ்பெய்�ப்்பட்யோைபார் வி்பரம் பின்வரு்மபாறு: தந்்ஷத, 

தந்்ஷத வழியில் வந்த யோ்மற் ்பரம்்ப்ஷர, ்ம்கன், அதன் கீழ் யோேபாக்கிச் 

்பெல்லும் ்பரம்்ப்ஷரயிைர், சிறி� தந்்ஷத�ர்்கள், தபாயின் ெயோ்கபாதரர்்கள் 

(்மபா்மன்்மபார்), ெயோ்கபாதரர்,ெயோ்கபாதரரின் ்ம்கன், ெயோ்கபாதரியின் ்ம்கன், தபாயின் 

்கணவன், ்கணவனின் தந்்ஷத ்மற்றும் அவ்ஷர ்பதபாைர்ந்து யோ்மல்யோேபாக்கிச் 

்பெல்லும் ்பரம்்ப்ஷர, ்கணவனின் பிள்்ஷள அதற்கு கீளுள்யோளபார், ்பபால் 
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குடி ெயோ்கபாதரர் ்மற்றும் ்பபாலூட்டி� தபாயின் ்கணவர். ்பரம்்ப்ஷரயிைபால் 

திரு்மணம் முடிக்்கத்த்ஷை்பெய்�ப்்பட்யோைபார் �பாவரும் ்பபால் குடி மு்ஷ்றயிலும் 

த்ஷை்பெய்�ப்்பட்யோைபார் ஆவபார்.

ஒரு முஸ்லிம் தொ்பண் தைது ஆனடயில் பின்வரும் 

விதி்கனையும்,வனரயன்ற்கனையும் ்கருத்திறதொ்காள்ை வவண்டும்:

 🔊 முத்லபாவது: அவளின் ஆ்ஷை முழு உை்ஷ்லயும் ்ம்ஷ்றப்்பதபா்க இருக்்க 

யோவண்டும்.

 🔊 இரண்ைபாவது : அவள் அணியும் ஆ்ஷை அ்லங்்கபாரம் நி்ஷ்றந்ததபா்க 

இருத்தல் கூைபாது.

 🔊 மூன்்றபாவது : தைது யோ்மணி்ஷ� ்பதளிவபா்க ்கபாட்ைக்கூடி� ்ப்மல்லி� 

ஆ்ஷை�பா்க இருத்தல் கூைபாது.

 🔊 ேபான்்கபாவது: அவளின் உைலின் அ்ஷ்மப்்ஷ்ப ்பவளிக்்கபாட்டும் 

இறுக்்க்மபாை ஆ்ஷை அல்்லபா்மல் தளர்வபாைதபா்க இருத்தல் யோவண்டும்.

 🔊 ஜந்தபாவது : வபாெ்ஷைத்திரவி�ம் பூெப்்பட்ைதபா்க இருத்தல் கூைபாது.

 🔊 ஆ்றபாவது: ஆணின் ஆ்ஷை்ஷ� ஒத்ததபா்க இருக்்கக் கூைபாது.

 🔊 ஏழபாவது : ்மபாற்று ்மதப்்ப்பண்்கள் தங்்களது வணக்்கவழி்பபாடு்களிலும், 

்ப்பருேபாட்்களிலும் அணியும் ஆ்ஷை்க்ஷள ஒத்ததபா்க இருக்்கக் கூைபாது.

முுஃமினின் (இய்றவிசுவேலாசியின்) சி்ல �ண்புகள்:

 அல்்லபாஹ் கூறுகி்றபான்: “உண்்ஷ்ம�பாை ேம்பிக்்ஷ்க�பாளர்்கள் 

�பா்பரன்்றபால், அல்்லபாஹ்்ஷவ (அவர்்கள் முன்) நி்ஷைவு கூ்றப்்பட்ைபால் 

அவர்்களு்ஷை� உள்ளங்்கள் ்ப�ந்து ேடுங்கிவிடும்; அல்்லபாஹ்வு்ஷை� 

வெைங்்கள் அவர்்களுக்கு ஓதிக் ்கபாண்பிக்்கப்்பட்ைபால் அவர்்களு்ஷை� 

ேம்பிக்்ஷ்க (்ப்மன்யோ்மலும்,) அதி்கரிக்கும். இன்னும் தன் இ்ஷ்றவன் மீது 

அவர்்கள் முற்றிலும் ேம்பிக்்ஷ்க ்ஷவப்்பபார்்கள்”. (அல் அன்்பபால் :2)
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1. ஒரு இ்ஷ்றவிசுவபாசி தைது யோ்பச்சில் உண்்ஷ்ம�பாளரபா்கவும், ்ப்பபாய் 

யோ்பெபாதவரபா்கவும் இருப்்பபார்.

2. உைன்்படிக்்ஷ்க்ஷ�யும், வபாக்்ஷ்கயும் நி்ஷ்றயோவற்றுவபார்.

3. ெண்்ஷை ெச்ெரவின் யோ்பபாது உண்்ஷ்மக்கு ்மபாற்்ற்மபா்க ேைந்து 

்ப்கபாள்ள்மபாட்ைபார்.

4. அ்மபானிதத்்ஷத நி்ஷ்றயோவற்றுவபார்.

5. தைக்கு விரும்புவ்ஷதயோ� தைது ெயோ்கபாதர முஸ்லிமுக்கும் விரும்புவபார்.

6. த�பாள குணமு்ஷை�வரபா்க இருப்்பபார்.

7. ்மக்்களுக்கு உ்ப்கபாரம் ்பெய்வபார்.

8. குடும்்ப உ்றவு்க்ஷள யோெர்ந்து ேைப்்பபார்.

9. ்பெல்வ நி்ஷ்லயில் அல்்லபாஹ்வுக்கு ேன்றி ்பெலுத்தி, ்கஷ்ை்மபாை 

நி்ஷ்லயில் ்ப்பபாறு்ஷ்ம ்கபாத்து அல்்லபாஹ்வின் விதி்ஷ� திருப்தியோ�பாடு 

ஏற்்பபார்.

10. ்பவட்்கம் எனும் ்பண்்ஷ்ப ்ப்பற்றிருப்்பபார்.

11. ்ப்ஷைப்பு்களுக்கு இரக்்கம் ்கபாட்டுவபார். ( இதர ்ப்ஷைப்பிைங்்களுைன் 

அன்்பபா்க ேைந்து ்ப்கபாள்வபார்)

12. அவரின் உள்ளம் ்கபாழ்ப்புைர்விலிருந்து விடு்பட்டு 

தூய்்ஷ்ம�பாைதபா்கவும்,்மற்்றவர்்களுக்கு எதிரபா்க அத்துமீறி 

ேைப்்பதிலிருந்து அவரது உறுப்புக்்கள் ்பபாது்கபா்கப்்பைபாதபா்கவும் 

இருக்கும்.

13. ்மனிதர்்களின் தவறு்க்ஷள ்மன்னிப்்பபார்.

14. வட்டி ெபாப்பிை ்மபாட்ைபார். அதனுைைபாை ்பெ�ற்்பபாடு்களில் ஈடு்பைவும் 

்மபாட்ைபார்.

15. வி்பச்ெபாரம் ்பெய்� ்மபாட்ைபார்.

16. ்மது அருந்த ்மபாட்ைபார்.

17. தைது அண்்ஷை வீட்ைபாருைன் ேல்்ல மு்ஷ்றயில் ேைந்து ்ப்கபாள்வதுைன் 

அவர்்களுக்கு உ்ப்கரபாம் ்பெய்வபார்.

18. பி்றருக்கு அணி�பா�ம் ்மற்றும் துயோரபா்கம் இ்ஷழக்்கபாது ேைந்து்ப்கபாள்வபார்.

19. திருை்மபாட்ைபார், சூழ்ச்சி ்பெய்�வும் ்மபாட்ைபார்.

20. த்மது ்ப்பற்யோ்றபாருைன் ேல்்ல மு்ஷ்றயில் ேைந்து ்ப்கபாள்வபார். அவர்கள் 
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முஸ்லிம் அல்்லபாதவரபாயினும் ேல்்ல விை�ங்்களில் அவர்்களுக்கு 

்கட்டுப்்பட்டு ேைப்்பபார்.

21. தைது பிள்்ஷள்க்ஷள உ�ர் விழுமி�ங்்க்ஷள, குணங்்க்ஷள 

்க்ஷைப்பிடிப்்பதற்கு வழிப்்படுத்தி, இஸ்்லபாமி� ்மபார்க்்கக் ்கை்ஷ்ம்க்ஷள 

எடுத்து ேைக்கு்மபாறு ்பணிப்்பயோதபாடு, தீ�்பெ�ல்்க்ஷளயும், இஸ்்லபாம் 

தடுத்த்ஷவ்க்ஷளயும் தவிர்ந்து ேைக்்கவும் வழிப்்படுத்துவபார்.

22. முஸ்லிம் அல்்லபாயோதபாரின் குறியீைபா்கவும், அ்ஷை�பாள்மபா்கவும் 

்கபாணப்்படுகின்்ற ்பண்பு்கள், ்பழக்்கவழக்்கங்்களில் அவர்்களின் 

்பெ�ற்்பபாடு்க்ஷள பின்்பற்்றபாது ேைந்து ்ப்கபாள்வபார்.

எனது சுபீட்்சமும், மகிழ்ச்சியும் எனது மலார்க்கமலான 
இஸ்்லலாத்தில்தலான் உள்ைது.

 அல்்லபாஹ் கூறுகி்றபான்: “ஆணபாயினும், ்ப்பண்ணபாயினும் 

ேம்பிக்்ஷ்க ்ப்கபாண்டு ேற்்பெ�ல்்க்ஷள எவர் ்பெய்தபாலும் நிச்ெ�்மபா்க 

ேபாம் அவர்்க்ஷள (இம்்ஷ்மயில்) ேல்்ல வபாழ்க்்ஷ்க�பா்க வபாழச் ்பெய்யோவபாம். 

யோ்மலும், (்மறு்ஷ்மயியோ்லபா) அவர்்கள் ்பெய்து ்ப்கபாண்டிருந்த்ஷதவிை மிக்்க 

அழ்கபாை கூலி்ஷ�யோ� நிச்ெ�்மபா்க ேபாம் அவர்்களுக்குக் ்ப்கபாடுப்யோ்பபாம். 

(அந்ேஹ்லு : 97).

 ஒரு முஸ்லிமின் உள்ளத்தில் ்மகிழ்ச்சி்ஷ�யும், உளப்பூரிப்்ஷ்பயும் 

ஏற்்படுத்தும் மி்கப்்ப்பரும் விை�ம்தபான், உயியோரபாடு உள்ளவர்்கள் 

்மரணித்யோதபார், சி்ஷ்ல்கள் யோ்பபான்்ற இ்ஷைத்தர்கர் இன்றி தைது இரட்ெ்கனுைன் 

யோேரடி�பா்க ்பதபாைர்பு ்ப்கபாள்வதபாகும்.  இது குறித்து அல்்லபாஹ் தைது 

யோவதத்தில் அவனின் அடி�பார்்களுைன் எப்யோ்பபாதும் ்பேருக்்க்மபா்க 

இருப்்பதபா்கவும், அவர்்களின் பிரபார்த்த்ஷை்க்ஷள ்பெவியோ�ற்று அதற்குப் 

்பதி்லளிப்்பதபா்கவும் குறிப்பிடுகி்றபான். இது குறித்த அல்குர்ஆனி� வெைம் 

பின்வரு்மபாறு: “ேபியோ�! எைது அடி�பார்்கள் என்்ஷைப்்பற்றி உன்னிைம் 

யோ்கட்ைபால் “ நிச்ெ�்மபா்க ேபான் (அவர்்களுக்கு) அருகியோ்லயோ� இருக்கியோ்றன் 

என்று கூறுவீரபா்க. என்்ஷை எவயோரனும் அ்ஷழத்தபால் அவ்வபாறு 
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அ்ஷழப்்பவனு்ஷை� அ்ஷழப்புக்கு ்பதி்லளிக்கியோ்றன்” என்்ப்ஷதயும் 

்பெபால்லி விடுங்்கள். ஆ்கயோவ என்னு்ஷை� அ்ஷழப்்ஷ்ப அவர்்கள் ஏற்று 

்ப்கபாள்ளட்டும், என்மீது ேம்பிக்்ஷ்க ்ப்கபாள்ளட்டும் அதைபால் அவர்்கள் 

யோேர்வழி அ்ஷைந்திை முடியும்”. (அல் ்ப்கரபா : 186) அல்்லபாஹ் தன்னிைம் 

பிரபார்த்த்ஷை புரியு்மபாறு எங்்க்ஷள ்பணித்துள்ளபான். இவ்விவ்கபார்மபாைது 

தைது இரட்ெ்கனிைம் ்பேருங்கிச்்பெல்வதற்்கபாை மி்கப் ்ப்பரும் 

வணக்்கங்்களில் ஒன்்றபா்க ்கபாணப்்படுகி்றது. இது குறித்து அல்்லபாஹ் 

பின்வருறு்மபாறு கூறுகி்றபான்: “என்்ஷை அ்ஷழயுங்்கள், உங்்களுக்கு 

்பதி்லளிப்யோ்பன் என்று உ்மது இரட்ெ்கன் கூறுகி்றபான்” (ஃ்கபாபிர் : 60). எப்யோ்பபாதும் 

ஒரு உண்்ஷ்ம முஸ்லிம் தைது இரட்ெ்கனிைம் யோத்ஷவயுை�வரபா்கவும், 

சி்றந்த வணக்்கங்்கள் மூ்லம் அவ்ஷை ்பேருங்கு்பவரபா்கவும் இருப்்பபார்.

 அல்்லபாஹ் எம்்ஷ்ம இப்பிர்பஞ்ெத்தில் மி்கப்்ப்பரும் ஒரு 

யோேபாக்்கத்திற்்கபா்க ்ப்ஷைத்துள்ளபான். அவன் எங்்க்ஷள வீணபா்க 

்ப்ஷைக்்கவில்்ஷ்ல. எம்்ஷ்ம ்ப்ஷைத்ததன் யோேபாக்்கம் அவ்ஷை்மபாத்திரம் 

வணங்கி வழி்பையோவண்டி�தற்்கபாகும். எ்மது தனிப்்பட்ை ்மற்றும் ்ப்பபாது 

வபாழ்்ஷவ ஒழுங்கு்படுத்தக்கூடி� பூரண்மபாை இ்ஷ்ற்மபார்க்்கத்்ஷத எ்மக்கு 

அளித்துள்ளபான். இம்்மபார்க்்கத்தினூைபா்க வபாழ்வின் இன்றி�்ஷ்ம�பா 

அம்ெங்்களபாை எ்மது ்மபார்க்்கத்்ஷதயும், உயி்ஷரயும், ்மபாைங்்க்ஷளயும், 

்பகுத்தறி்ஷவயும், ்பெபாத்துக்்க்ஷளயும் ்பபாது்கபாத்துள்ளபான். �பார் ஒருவர் 

இம்்மபார்க்்கத்தின் ்கட்ை்ஷள்க்ஷள பின்்பற்றி அது த்ஷை்பெய்துள்ளவற்்ஷ்ற 

தவிர்ந்து வபாழ்கி்றபாயோ்றபா அவர் யோ்மற்குறிப்பிட்ை ்மனிதனுக்குத் யோத்ஷவ�பாை 

இன்றி�்ஷ்ம�பா விை�ங்்கள்ஷளப் ்ப்பற்்றவரபா்கவும் தைது வபாழ்வில் 

நிம்்மதி்ஷ� ்ப்பற்்றவரபா்கவும் வபாழ்வபார்.

 முஸ்லிமுக்கும் அவைது இ்ஷ்றவனுக்குமுள்ள உ்றவு ஆழ்மபாைது. 

அது அவனுக்கு நிம்்மதி்ஷ�யும், ்மை ஆறுத்ஷ்லயும் அளிக்கி்றது. யோ்மலும் 

அ்ஷ்மதி, ்பபாது்கபாப்பு, ்மகிழ்ச்சி யோ்பபான்்றவற்்ஷ்ற உணரச்்பெய்கி்றது. 

இ்ஷ்றவிசுவபாசி�பாை அடி�பான் தைது இரட்ெ்கன் எப்யோ்பபாதும் தன்னுைன் 

உள்ளபான் என்்ற உணர்யோவபாடு இருக்்கவும் அவனின் த�வும், ்பபாது்கபாப்பும் 
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அவனுக்கு கி்ஷைக்கும் என்்ற உணர்யோவபாடு வபாழவும் இது வழி்பெய்கி்றது. 

இது குறித்து அல்்லபாஹ் பின்வரு்மபாறு குறிப்பிடுகி்றபான்: “அல்்லபாஹ்யோவ 

ேம்பிக்்ஷ்க ்ப்கபாண்யோைபாரின் ்ப்பபாறுப்்பபாளன் ஆவபான். அவன் அவர்்க்ஷள 

இருள்்களிலிருந்து ஒளியின்்பபால் ்பவளியோ�ற்றுகின்்றபான்”. (அல் ்ப்கரபா : 

257).

 இந்த ்மபா்ப்பரும் உ்றவு ஒரு உணர்வுபூர்வ்மபாை நி்ஷ்ல�பாகும். 

இது மிக்்க ்கரு்ஷண�பாளனின்(அல்்லபாஹ்வின்) வழி்பபாட்டில் இன்்பம் 

்ப்ப்ற வழிவகுக்கி்றது. அவ்ஷைச் ெந்திக்கும் ஆர்வத்்ஷத தூண்டுகி்றது. 

விசுவபாெத்தின் இனி்ஷ்ம்ஷ� உணர்வதன் மூ்லம் ்மகிழ்ச்சி எனும் விரிந்த 

வபாைத்தில் இத�ம் வட்ைமிை வ்ஷ்க்பெய்கி்றது.

 அந்த இனி்ஷ்ம்ஷ� சு்ஷவத்தவ்ஷரத் தவிர யோவ்ப்றவரபாலும் 

வி்பபாரிக்்க முடி�பாது. எையோவ எவ்பரபாருவர் வணக்்கவழி்பபாடு்க்ஷள 

்பெய்வதன் மூ்லமும், தீ�விை�ங்்க்ஷள தவிர்ந்து ேைப்்பதன் மூ்லமும், 

அல்்லபாஹ்விட்கு ்கட்டுப்்பட்டு ேைக்கி்றபாயோரபா அவரபால் ்மட்டுயோ்ம அதன் 

இனி்ஷ்ம்ஷ� விவரிக்்க முடியும். அதைபால்தபான் ேபி்கள் ேபா�்கம் 

பின்வரு்மபாறு கூறிைபார்்கள் “அல்்லபாஹ்்ஷவ இரட்ெ்கைபா்கவும், 

இஸ்்லபாத்்ஷத ்மபார்க்்க்மபா்கவும், முஹம்்மத் (ஸல்) அவர்்க்ஷள தூதரபா்கவும் 

ஏற்்றவர் ஈ்மபானின் சு்ஷவ்ஷ�, இனி்ஷ்ம்ஷ� உணர்ந்து ்ப்கபாண்ைபார்” 

என்்றபார்்கள்.

 உண்்ஷ்மதபான்! ்மனிதன் தன்்ஷை ்ப்ஷைத்தவனின் 

முன்னி்ஷ்லயில் எப்யோ்பபாதும் தபான் இருப்்பதபா்க உணர்ந்து, அவனு்ஷை� 

்ப்ப�ர்்களபாலும், அவனு்ஷை� மி்க அழ்கபாை ்பண்பு்களபாலும் அவ்ஷை 

அறிந்து அவ்ஷைப் ்பபார்ப்்பது யோ்பபால் அவ்ஷை வணங்கி, அல்்லபாஹ் அல்்லபாத 

வற்றிற்கு வணக்்கவழி்பபாடு்க்ஷள ்பெலுத்தபாது அல்்லபாஹ்விற்கு்மபாத்திரம் 

தைது வணக்்கவழி்பபாடு்க்ஷள உளத்தூய்்ஷ்மயோ�பாடு நி்ஷ்றயோவற்றிைபால் 

அவன் இந்த உ்லகில் ்மகிழ்ச்சி�பாை, ே்ல்மபாை வபாழ்க்்ஷ்க வபாழுவயோதபாடு, 

்மறு்ஷ்மயில் மி்கச்சி்றந்த முடி்ஷவயும் ்ப்பற்றுக்்ப்கபாள்வபான்.
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 இந்த உ்லகில் இ்ஷ்றவிசுவபாசிக்கு நி்கழும் யோ்பரிைர்்கள் 

்மற்றும் அவற்றின் வி்ஷளவபால் ஏற்்படும் துன்்பங்்கள் கூை ஆழ்மபாை 

இ்ஷ்ற ேம்பிக்்ஷ்கயிைபாலும், ெர்வ வல்்ல்ஷ்மயுள்ள அல்்லபாஹ்வின் 

இ்ஷ்றவிதி்ஷ� ்மைநி்ஷ்றயோவபாடு ஏற்்பதைபாலும், அவ்விதி்களில் 

ேல்்ல்ஷவ நி்கழ்ந்தபாலும் தீ�்ஷவ நி்கழ்ந்தபாலும் அவற்்ஷ்ற முழு்ஷ்ம�பாை 

்மைநி்ஷ்றவுைன் ஏற்று அவ்ஷை பு்கழ்்கவதிைபாலும் நீங்கி விடுகின்்றை.

 முஸ்லிம் தைது ்மகிழ்ச்சி்ஷ�யும், ்மைஅ்ஷ்மதி்ஷ�யும் 

அதி்கரித்துக்்ப்கபாள்வதற்கு ஆர்வத்துைன் ்பெய்� யோவண்டி� விை�ங்்களில் 

அல்்லபாஹ்்ஷவ அவன் அதி்கம் நி்ஷைவுகூறுவதும், அல் குர்ஆ்ஷை 

அதி்க்மபா்க ஓதுவதும் முக்கி�்மபாை விை�ங்்களபாகும். இது குறித்து அல்்லபாஹ் 

பின்வரு்மபாறு குறிப்பிடுகி்றபான்: “ேம்பிக்்ஷ்க ்ப்கபாண்யோைபாரின் உள்ளங்்கள் 

அல்்லபாஹ்்ஷவ நி்ஷைவு கூர்வதன் மூ்லம் அ்ஷ்மதி ்ப்பறுகின்்றை. 

அறிந்து ்ப்கபாள்ளுங்்கள்! அல்்லபாஹ்்ஷவ நி்ஷைவுகூர்வதன் மூ்லம் 

உள்ளங்்கள் அ்ஷ்மதி்ப்பறுகின்்றை”. (அர் ரஃது : 28) யோ்மலும் ஒரு முஸ்லிம் 

அல்்லபாஹ்்ஷவ நி்ஷைவு கூறும் யோ்பபாதும், அல்குர்ஆ்ஷை ஓதும் யோ்பபாதும் 

ெர்வவல்்ல்ஷ்மயுள்ள அல்்லபாஹ்வுைைபாை ்பதபாைர்பு அதி்கரிக்கி்றது. 

அவைது ஆன்்மபா ்பரிசுத்த்ம்ஷை ்ம்ஷைந்து, அவனின் இ்ஷ்றேம்பிக்்ஷ்க 

உறுதி ்ப்பறுகி்றது.

 அயோத யோ்பபால் அல்்லபாஹ்்ஷவ மி்கத் ்பதளிவபா்க அறிந்து 

வணங்குவதற்கு ஒரு முஸ்லிம் தைது ்மபார்க்்க விை�ங்்க்ஷள ெரி�பாை 

மூ்லதபார நூற்்களிலிருந்து ்கற்றுக்்ப்கபாள்வது அவசி�்மபாகும். ேபி�வர்்கள் 

இது குறித்து பின்வரு்மபாறு கூறிைபார்்கள்: “்கல்வி்ஷ�த் யோதடிப் ்படிப்்பது 

ஒவ்்பவபாரு முஸ்லிமின் மீதும் ்கை்ஷ்ம�பாகும்” . யோ்மலும் ஒரு முஸ்லி்ஷ்மப் 

்ப்பபாருத்த வ்ஷர அல்்லபாஹ்வின் ்கட்ை்ஷள்களில் உள்ள தத்துவங்்கள் 

்பற்றி அறிந்தபாலும்,அறி�பாது விட்ைபாலும் அவற்றிற்கு முழு்ஷ்ம�பா்க 

்கட்டுப்்பட்டு ேைப்்பவரபா்க இருத்தல் யோவண்டும். “அல்்லபாஹ்வும், அவனு்ஷை� 

தூதரும் ஒரு விை�த்்ஷதப் ்பற்றிக் ்கட்ை்ஷளயிட்டு விட்ைபால், அவ்விை�த்தில் 

(அ்ஷத விட்டு) யோவறு அபிப்பிரபா�ம் ்ப்கபாள்வதற்கு ேம்பிக்்ஷ்க�பாளரபாை 
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எந்த ஆணுக்கும், ்ப்பண்ணுக்கும் உரி்ஷ்மயில்்ஷ்ல. (இவ்விஷை�த்தில்) 

அல்்லபாஹ்வுக்கும் அவனு்ஷை� தூதருக்கும் எவயோரனும் ்மபாறு ்பெய்தபால், 

நிச்ெ�்மபா்க அவர் ்பகிரங்்க்மபாை வழியோ்கட்டியோ்லயோ� இருக்கி்றபார்”. (அல் 

அஹ்ஸபாப் : 36)

 எ்மது ேபி முஹம்்மத் (ஸல்) அவர்்களின் மீதும், அவர்்களின் 

குடும்்பத்தபார் யோதபாழர்்கள் அ்ஷைவர் மீதிலும் அல்்லபாஹ்வின் ஸ்லபாத்தும், 

ஸ்லபாமும் உண்ைபாவதபா்க!

முற்றும்.
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