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நபி (ஸல்) அவர்களின் 
த�ொழுக்க

புகழடனததும் ஏக இட்றவன் ஒருவனுகயக.

ைாந்தியும் ைமா�ானமும் அவனுடை� அடி�ாரும் 
தூ�ருமாகி� முஹம்மத (ஸல) அவரகளுககும் அவரகளின் 
கிடள�ார ய�ாழரகள அடனவர மீதும் உணைாவ�ாக.

இது நபி (ஸல) அவரகளின் ப�ாழுடக முட்றட� 
விெரிககும் சுருககமான பைாறப்றாைராகும், இ�டன 
ொரககும் ஒவபவாரு ஆணும் பெணணும் நபிகளாடரப 
பின்ெற்ற மு�றசிகக யவணடுபமன்ெ�றகாக இ�டன 
முன்டவககிய்றன். 

நபி (ஸல) அவரகள கூறினாரகள: ‹›என்டன எவவாறு 
ப�ாழககணடீரகயளா அவவாய்ற ப�ாழுஙகள”” (புஹாரி: 361)

அதத�ொழுக்க முகை பின்வருமொறு:

  வுழூடவப ெரிபூரணமாகச் பைய�ல:

‹›விசுவாைஙபகாணயைாயர! நீஙகள ப�ாழுடகககுத 
��ாரானால (அ�றகு முன்ன�ாக) உஙகள முகஙகடளயும், 
முழஙடககள வடரயில உஙகள இருடககடளயும் 
கழுவிகபகாளளுஙகள, (நீடரதப�ாட்டு) உஙகள �ட்கடளயும் 
�ைவி(மஸஹஹு{பையது)க பகாளளுஙகள, கணுககால வடரயில 

நபி (ஸல்) அவர்களின் த�ொழுக்க
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உஙகள இரு ொ�ஙகடளயும் (கழுவிகபகாளளுஙகள)”” 

(அலமாஇ�ா: 6)  என்்ற அல்ாஹ்வின் திருவைனதட� 

அமுலெடுததும் முகமாக அவன் ஏவி� பிரகாரம் வுழூச் 

பையது பகாளள யவணடும்.

நபி�வரகள கூறினாரகள: ‹›வுழூவின்றி ப�ாழுடகயும், 

யமாைடிப பொருளிலிருந்து பைய�பெடும் �ரமமும் 

ஏறகபெை மாட்ைாது”” (முஸலிம்: 224), யமலும் நபி�வரகள 

ப�ாழுடகயில �வறிடழத�வடரப ொரதது ‹›நீ ப�ாழ 

நாடினால வுழூடவப ெரிபூரணமாகச் பைய”” (புஹாரி 6251, 

முஸலிம் 397) என்று கூறினாரகள.

 ப�ாழககூடி�வர எஙகிருந்�ாலும் (மககாவிலுளள) 

கஃொடவ முழுடம�ாக முன்யனாகக யவணடும். 

அவர ப�ாழும் ப�ாழுடக கைடம�ான�ா? அல்து 

உெரி�ான�ா? என்ெட�க குறிபபிட்டு மன�ால எணணிக 

பகாளள யவணடும், ஆனால நிய�தட� பமாழி�க கூைாது, 

ஏபனனில நபி�வரகயளா ய�ாழரகயளா நிய�தட� 

பமாழி�விலட். இமாமாக அல்து �னிததுத 

ப�ாழுெவராக இருந்�ால நபி�வரகளுடை� ஏவலுகயகறெ 

அவருககு முன்னால ஒரு �டுபடெ டவததுக பகாளவார. ஒரு 

சி் ைந்�ரபெஙகடளத �விர ஏடன� யநரஙகளில கிப்ாடவ 

முன்யனாககுவது ப�ாழுடகயின் நிெந்�டன�ாகும், 

இதுெறறிப ெ் நூறகளில விரிவாகக கூ்றபெட்டுளளது.

நபி (ஸல்) அவர்களின் த�ொழுக்க



11 �ான் ஸஹுஜூத பையயும் இைதட� யநாககி�வராக الله 
.என்று �கபீரதுல இஹ்ராம் (மு�்ாம் �கபீர) பைாலவார  أكبر

 �கபீரச் பைாலலும் யொது �னது இரு டககடளயும் 
�னது ய�ாளபு�ம் அல்து காதின் கீழ்ப ெகுதி வடர 
உ�ரததுவார.

 �னது வ்து டகட� இைது டகயின் மணிககட்டு, 
முன்னஙடக, குைஙடக ஆகி� மூன்று இைஙகளிலும் ெடுமாறு 
டவபொர. வாஇல பின் ஹஹுஜ்ர (ரழி) அவரகளுடை� 
ஹதீஸஹும், குடெஸா பின் ஹ்ப (ரழி) அவரகள �னது �ந்ட� 
வாயி்ாக (நபி�வரகடளத ப�ாட்டும்) அறிவித� ஹதீஸஹும் 
இ�றகு ைான்்றாக அடமகின்்றன.

 பின்னர ப�ாழுடகயின் ஆரம்ெ துஆடவ ஓதுவார:

ِني  ُهمَّ َنقِّ ُهمَّ َباِعْد َبْيِني َوَبْيَن َخَطاَياَي َكَما َباَعْدَت َبْيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب، اللَّ »اللَّ
ُهمَّ اْغِسْلِني ِمْن َخَطاَياَي  ّنِس، اللَّ ْوُب اأَلْبَيُض ِمَن الدَّ ى الثَّ ِمْن َخَطاَياَي َكَما ُيَنقَّ

ْلِج َواْلَبَرِد«. ِباْلَماِء َوالثَّ

(அல்ாஹஹும்ம ொஇத டெனீ வடென க�ா�ா� கமா 
ொஅத� டெனல மஷ்ரிகி வலமஃரிபி. அல்ாஹஹும்ம 
நககினீ மின் க�ா�ா� கமா யுனககஸ பஸளபுல அப�ழு 
மினத�னஸ. அல்ாஹஹும்மஃஸிலனீ மின் க�ா�ா� பில 
மாஇ, வஸஸலஜி, வலெரத.) 

நபி (ஸல்) அவர்களின் த�ொழுக்க
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பொருள: இட்றவா! கிழககிறகும் யமறகிறகும் இடைய� 
பவகு தூரதட� நீ ஏறெடுததி�ட�ப யொன்று எனககும் 
எனது �வறுகளுககுமிடைய� தூரதட� ஏறெடுததுவா�ாக, 
இட்றவா! பவணடம�ான ஆடை அழுககிலிருந்து 
தூயடமப ெடுத�பெடுவது யொன்று என்டன என் 
�வறுகளிலிருந்து தூயடமப ெடுததுவா�ாக, இட்றவா! 
�ணணீராலும் ெனிககட்டி�ாலும் ஆ்ஙகட்டி�ாலும் என் 
�வறுகடளக கழுவி விடுவா�ாக. (புஹாரி 744 முஸலிம் 598)

அவர விரும்பினால அ�றகுப ெதி்ாக, நபி�வரகளின் 
மூ்ம் அறிவிககபெட்டுளள பின்வரும் துஆடவயும் 
ஓ�்ாம்:

َك، َواَل إَلَه َغْيُرَك«. ُهمَّ َوِبَحْمِدَك، َوَتَباَرَك اْسُمَك، َوَتَعاَلى َجدُّ »ُسْبَحاَنَك اللَّ

(ஸஹுபஹானகல்ாஹஹும்ம வபிஹம்திக வ�ொரகஸமுக 
வ�ஆ்ா ஜததுக வ்ாஇ்ாஹ டகருக.)

பொருள: உ�ரவடைந்து விட்ை உனது மகததுவம், 
இன்னும் ொககி�மிகக (ெரகததுடை�) உனது பெ�ர, 
யமலும் மகத�ான உனது புகழ் (ஆகி�டவகடளக) 
பகாணடு (ைக் குட்றகளில இருந்தும்) உன்டன நான் 
ெரிசுத�மாககுகிய்றன் (துதிககிய்றன்) யமலும் நீயின்றி 
(வணககததிறகுரி�வன் யவறு) இட்றவனிலட்.

யமறகணை இரு துஆககடளயும் �விரந்�, ஆ�ார 
அடிபெடையில வந்துளள ஏடன� துஆககடளயும் 
ஓ�்ாம், இவவிரு துஆககடளயும் மாறறி மாறறி ஓதுவது 
சி்றந்��ாகும், ஏபனனில அதுயவ நபிட�ப பின்ெறறுவதில 
மிகப ெரிபூரணமாகும்.

நபி (ஸல்) அவர்களின் த�ொழுக்க
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பின்பு 

ِحيِم«.  ْحَمِن الرَّ ِجيِم. ِبْسِم اللِه الرَّ ْيَطاِن الرَّ »أَُعوُذ ِباللِه ِمَن الشَّ
(அஊது பில்ாஹி மினஷ் டை�ானிர ரஜீம். 

பிஸமில்ாஹிர ரஹ்மானிர ரஹீம்)  என்று கூறுவார, 
‹›ஸூரததுல ொததிஹா ஓ�ா�வருககுத ப�ாழுடகயிலட்”” 
என நபி�வரகள கூறி��றகடம� ஸூரததுல ொததிஹாடவ 
ஓதுவார (புஹாரி 756, முஸலிம் 595)

ஸூரததுல ொததிஹா ஓதி��ன் பின்னால ைப�மிட்டு 
ஓதும் ப�ாழுடககளில (ஸஹுெஹ், மஃரிப, இைா) 
ைப�மாகவும் இரகசி�மாக ஓதும் ப�ாழுடககளில (ளுஹர, 
அஸர) இரகசி�மாகவும் ‹›ஆமீன்”” என்று கூறுவார. 
அ�ன்பின் ஏ�ாவது விரும்பி� ஸூராடவ ஓதுவார. 
அதில ளுஹர, அஸர, இைா ஆகி� ப�ாழுடககளில 
‹›ஒளஸாதுல முெஸஸல””(1) ஸூராககளிலிருந்து ப�ரிவு 
பையது ஓதுவார. ஸஹுெஹஹுத ப�ாழுடகயில ‹›திவாலுல 
முெஸஸல””(2) ஸூராககளிலிருந்தும் மஃரிப ப�ாழுடகயில 
‹›கிஸாருலமுெஸஸல””(3) எனபெடும் ஸூராககளிலிருந்தும் 
ஓதுவார. சி் ைந்�ரபெஙகளில மஃரிப ப�ாழுடகயில 
‹›திவாலுல முெஸஸல”” அல்து ‹›ஒளஸாதுல முெஸஸல”” 
எனபெடும் ஸூராககளிலிருந்தும் ஓதுவார. நபி�வரகள 
இவவாறு ஓதி��ாக அறிவிபபுககள வந்துளளன. அஸர 

1 ஔஸாதுல முெஸஸல அததி�ா�ஙகள: ஸூரா அந்நெஃ (78) மு�ல ஸூரா 
அழ்ழுஹா (93) வடர.

2 திவாலுல முெஸஸல அததி�ா�ஙகள : ஸூரா அல ஹஹுஜஹுராத (49) மு�ல 
ஸூரா அல முரஸ்ாத (77) வடர.

3 கிஸாருல முெஸஸல அததி�ா�ஙகள: ஸூரா அழ்ழுஹா (93) மு�ல ஸூரா 
அந்நாஸ (114) வடர.

நபி (ஸல்) அவர்களின் த�ொழுக்க
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ப�ாழுடகயில ளுஹர ப�ாழுடகட�விை ைறறு குட்றவாக 
ஓதுவார.

 �னது இரு டககடளயும் ய�ாள பு�த�ளவிறகு 
அல்து கா�ளவிறகு உ�ரததி �கபீர பைாலலி�வராக ருகூஃ 
பையவார. 

(ருகூஃவில) �னது விரலகடள பிரித�வணணம் �னது 
இருடககடளயும் முட்டுககாலில டவதது, �ட்யும் 
முதுகும் ைமமாக இருககுமாறு அடமததுக பகாளவார. 
அதில »َي اْلَعِظيِم  என்று (ஸஹுபஹான ரபபி�ல அழீம்) »ُسْبَحاَن َربِّ
கூறிகபகாளவார. 

பொருள: மகத�ான என்னுடை� இட்றவடனத 
துதிககிய்றன்.

அ�டன மூன்று �ைடவ அல்து அ�றகதிகமாகச் 
பைாலவது சி்றந்��ாகும். அ�னுைன் யைரதது பின்வரும் 
துஆடவயும் ஓதிகபகாளவது விரும்ெத�கக�ாகும்.

ُهمَّ اْغِفْر ِلي«. َنا َوِبَحْمِدَك، اللَّ ُهمَّ َربَّ »ُسْبَحاَنَك اللَّ
(ஸஹுபஹானகல்ாஹஹும்ம ரபெனா வபிஹம்திக 

அல்ஹஹும்மஃபிரலீ)

பொருள: இட்றவா நீ தூ�வன், எஙகள இட்றவா! 
உன்டனப புகழ்கிய்றன் என்டன மன்னிததுவிடுவா�ாக.

 இருடககடளயும் ய�ாளபு�ம் அல்து கா�ளவிறகு 
உ�ரததி நடுநிட்ககு வருவார. 

நபி (ஸல்) அவர்களின் த�ொழுக்க
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அவர இமாமாக அல்து �னிததுத ப�ாழுெவராக இருந்�ால 

َحِمَدُه« ِلَمْن  اللُه   என்று (ஸமிஅல்ாஹஹு லிமன் ஹமி�ஹஹு) »َسِمَع 
கூறுவார.

பொருள: �ன்டனப புகழ்வட� அல்ாஹ் யகட்டுக 
பகாணைான்.

நடுநிட்யில அடனவரும் (இமாம், மஃமூம், �னிததுத 
ப�ாழுெவர) பின்வரும் துஆடவக கூறுவர:

َمَواِت َواأَلْرِض، َوِمْلَء  ًبا ُمَباَرًكا ِفيِه، ِمْلَء السَّ َنا َوَلَك اْلَحْمُد َحْمًدا َكِثيًرا َطيِّ »َربَّ
َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء َبْعُد«.

(ரபெனா வ்கலஹம்து ஹம்�ன் கஸீரன் �யயிென் 
முொரகன் பீஹி மிலஅஸஸமாவாதி வலஅரழி வமிலஅ 
மாஷஃ� மின் டைஇன் ெஃது)

பொருள: இட்றவா! தூயடம�ான அருள நிட்றந்� 
ஏராளமான புகழ் அடனததும் உனகயக உரி�து. வானஙகள 
பூமிகள நிரம்ெ, இ�றகுப பி்றகு நீ விரும்பும் அத�டன 
பொருளகளும் நிரம்ெ (புகழ் அடனததும் உனகயக).

 �னது இரு முழஙகாலகடளயும் மு�லில டவதது 
�கபீர பைாலலி�வராக ஸஜ்�ாச் பையவார. 

அவவாறு முடி�ாவிட்ைால மு�லில �னது இரு டககடளயும் 
பின்னர �னது இரு முழஙகாலகடளயும் டவபொர, �னது இரு 
காலகடளயும் வடளதது கிப்ாத திடைட� முன்யனாககும் 
வி�மாகவும், �னது இரு டகவிரலகடளச் யைரதது கிப்ாடவ 
முன்யனாககி� வி�மாகவும் டவகக யவணடும். ஸஹுஜூதின் 

நபி (ஸல்) அவர்களின் த�ொழுக்க
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யொது ஏழு உறுபபுககள �டரயில ெை யவணடும்: மூககுைன் 
யைரதது பநறறி, இரு உளளஙடககள, இரு முழஙகாலகள, இரு 
ொ�ஙகளின் நுனி விரலகள. யமலும் மூன்று விடுத�ம் அல்து 
அ�றகதிகமாக »َي اأَلْعَلى  (ஸஹுபஹான ரபபி�ல அஃ்ா) »ُسْبَحاَن َربِّ
என்று கூறுவார. 

பொருள: உ�ரவான என் இட்றவன் ெரிசுத�மானவன்.

அ�னுைன் யைரதது 

ُهمَّ اْغِفْر ِلي«. َنا َوِبَحْمِدَك، اللَّ ُهمَّ َربَّ »ُسْبَحاَنَك اللَّ

(ஸஹுபஹானகல்ாஹஹும்ம ரபெனா வபிஹம்திக 
அல்ஹஹும்மஃபிரலீ) என்று கூறுவதும் விரும்ெத�ககது.

பொருள: இட்றவா நீ தூ�வன், எஙகள இட்றவா! 
உன்டனப புகழ்கிய்றன் என்டன மன்னிததுவிடுவா�ாக.

நபி�வரகளின் பின்வரும் கூறறுகளுககடம� (ஸஜ்�ாவில) 
அதிகமதிகம் பிராரத�டன பையவார: 

 ‹›ருகூஃவில இட்றவடன (அதிகம்) துதியுஙகள, 
ஸஹுஜூதில அதிகம் பிராரத�டன பையயுஙகள, உஙகள 
பிராரத�டன ஏறகபெை அது மிகவும் பொருத�மான 
இைமாகும்”” (அறிவிபெவர: இபனு அபொஸ (ரழி), 
ஆ�ாரம்: முஸலிம் 479).

 ‹›ஓர அடி�ான் ஸஹுஜூதிய்ய� �னது இட்றவனுககு 
மிக பநருககமாக உளளான், எனயவ அதில 
அதிகமாகப பிராரததியுஙகள”” (அறிவிபெவர: அபூ 
ஹஹுடரரா (ரழி), ஆ�ாரம்: முஸலிம் 482)

நபி (ஸல்) அவர்களின் த�ொழுக்க
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அதில �னககாகவும் பி்ற ையகா�ர முஸலிம்களுககாகவும் 
ஈரு்க ந்வுகடளக யகட்ொர. அதப�ாழுடக கைடம�ான�ாக 
இருந்�ாலும், அல்து உெரி�ான�ாக இருந்�ாலும் ைரிய�.

�னது ய�ாள பு�ஙகடள வி்ாககடள விட்டும் 
தூரமாககியும், வயிட்ற ப�ாடைகடள விட்டும் தூரமாககியும், 
ப�ாடைகடளக காலகடள விட்டும் தூரமாககியும் டவபொர. 
�னது இரு முன்னஙடககடளயும் �டரயில ெைாமல உ�ரததி 
டவகக யவணடும், நபி�வரகள கூறினாரகள: ‹›ஸஜ்�ாவில 
நடுநிட்ட�க கடைபிடியுஙகள. உஙகளில எவரும் நாய 
விரிபெட�ப யொல டககடள விரிகக யவணைாம்””. 
(அறிவிபெவர: அனஸ (ரழி), ஆ�ாரம்: புஹாரி 822, முஸலிம் 493)

 �கபீர பைாலலி�வராகத �னது �ட்ட� உ�ரததி 
நடு இருபபிறகு வருவார. 

�னது வ்து காட் நட்டு இைது காட் விரிதது அ�ன் 
மீது உட்காரந்து, இரு டககடளயும் �னது ப�ாடைகளிலும் 
முட்டுககாலகளிலும் ெடுமாறு டவததுக பகாளவார. அதில 
பின்வரும் துஆடவ ஓதுவர: 

َواْهِدِني،  َواْرَحْمِني،  ِلي،  اْغِفْر  ُهمَّ  اللَّ ِلي،  اْغِفْر  َربِّ  ِلي،  اْغِفْر  َربِّ  ِلي،  اْغِفْر  »َربِّ 
َواْرُزْقِني، َوَعاِفِني، َواْجُبْرِني«.

(ரபபிஃபிரலீ ரபபிஃபிரலீ ரபபிஃபிரலீ 
அல்ாஹஹும்மமஃபிரலீ வரஹம்னீ வஹ்தினீ வரஸஹுகனீ 
வஆபினீ வஜ்புரனீ)

பொருள: இட்றவா! என்டன மன்னிதது விடு, என்டன 
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மன்னிதது விடு, என்டன மன்னிதது விடு, �ாஅல்ாஹ்! 
என்டன மன்னிதது விடு, எனககுக கிருடெ பைய, எனககு 
நறயெறு வழஙகு, எனககு சுகம் பகாடு, எனககு யநரவழி 
காட்டிடு, எனககு ஆறு�ல அளிததிடு.

ருகூஃவிறகுப பின் நடுநிட்யில அடமதி�ாக 
இருந்�ட�ப யொன்று, அடனதது மூட்டுககளும் 
அவறறினுடை� இைஙகளுககு மீளும் வடர இந்� 
அமரவிலும் ைறறு யநரம் அடமதி�ாக இருபொர. ஏபனனில 
நபி�வரகள ருகூஃவிறகுப பின்னாலும் (நடுநிட்) இரு 
ஸஜ்�ாககளுககுமிடையிலும் (நடுயிருபபு) நீணை யநரம் 
அடமதி�ாக இருபொரகள.

 �கபீர பைாலலி இரணைாவது ஸஹுஜூது பையவார, 
அதில மு�்ாவது ஸஹுஜூதில பைய�ட�ப யொன்ய்ற 
பையவார.

 �கபீர பைாலலி (இரணைாவது ரகஅததிறகாக) 
எழுவார. 

இரணடு ஸஜ்�ாககளுககும் இடையில உட்காரந்�து 
யொன்று ைறறு யநரம் உட்காரந்து எழும்புவார. இது ‹›ஜலஸதுல 
இஸதிராஹா”” (ஓயவிருபபு) எனபெடும். மிகச்ைரி�ான 
கருததின் பிரகாரம் இவவிருபபு ஸஹுன்னத�ாகும், அட� 
விட்ைால குற்றமிலட். அதிய் எந்�பவாரு திகயரா 
பிராரத�டனய�ா கிடை�ாது. பின்பு முடியுமானால �னது 
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இரு முட்டுககாலகடளயும் �டரயிலூன்றி இரணைாவது 
ரகஅததிறகாக எழுவார. அது முடி�ாவிட்ைால �னது இரு 
டககடளயும் �டரயிலூன்றி எழுவார. மு�்ாவது ரகஅதட�ப 
யொ்யவ ஸூரததுல ொததிஹா ஓதி பின் முடியுமான ஒரு 
ஸூராடவயும் ஓதுவார.

பின்ெறறித ப�ாழுெவர இமாடம ஒருயொதும் 
முந்திவிைக கூைாது. ஏபனனில நபி�வரகள �னது ைமூகதட� 
அட�விட்டும் எச்ைரிததுளளாரகள. இமாமுைன் யைரந்து 
யொவதும் (மக்ரஃ) விரும்ெத�கா��ாகும். (ஒவபவாரு 
பை�றகளிலும்) இமாமுடை� பை�ல முடிந்�வுைனும், 
ைத�ம் நின்்றவுைனும் �ாம�மின்றிச் பையவய� அவருககு 
(பின்ெறறித ப�ாழுெவருககு) ஸஹுன்னத�ாகும். நபி�வரகள 
கூறினாரகள: ‹›இமாம் ஏறெடுத�ப ெட்டிருபெது பின்ெற்றப 
ெடுவ�றயக. எனயவ நீஙகள அவருககு மாற்றம் பைய� 
யவணைாம். அவர �கபீர கூறும்யொது நீஙகளும் �கபீர 
கூறுஙகள. அவர ருகூஃ பையயும்யொது நீஙகளும் ருகூஃ 
பையயுஙகள. அவர ஸமி அல்ாஹஹு லிமன் ஹமி�ா 
எனக கூறும்யொது நீஙகள ரபெனா வ்ககல ஹம்து எனக 
கூறுஙகள. அவர ஸஜ்�ாச் பையயும்யொது நீஙகள ஸஜ்�ாச் 
பையயுஙகள”” (அறிவிபெவர: அபூஹஹுடரரா (ரழி), ஆ�ாரம்: 
புஹாரி 734, முஸலிம் 411).

 அத�ஹிய�ாத ஓ� உட்காரு�ல:

ெஜ்ர, ஜஹும்ஆ, பெருநாள யொன்்ற இரணடு ரகஅததுககள 
பகாணை ப�ாழுடக�ாக இருந்�ால இரணைாவது 

நபி (ஸல்) அவர்களின் த�ொழுக்க
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ஸஜ்�ாவிறகுப பின்னால வ்து காட் நாட்டி, இைது காட் 
விரிதது, வ்து டகட� வ்து ப�ாடையின் மீது ஆட்காட்டி 
விரட்த �விர ஏடன� விரலகடள மைககி டவதது 
உட்காரவார. அல்ாஹ்டவ நிடனவு கூறும்யொதும், 
பிராரத�டனயின் யொதும் அவவிர்ால (ஆட்காட்டி 
விர்ால) ஏகததுவததின்ொல சுட்டிககாட்டுவார. 
அவருடை� டக சின்னிவிரல யமாதிரவிரல ஆகி�வறட்ற 
மடிதது, பெருவிரட் நடுவிரலுைன் வடள�ல அடமபபில 
யைரதது, ஆட்காட்டி விர்ால சுட்டிககாட்டினால 
அதுவும் சி்றந்��ாகும். ஏபனனில இரு முட்றகளும் 
நபி�வரகளிைமிருந்து வந்துளளன. இரு முட்றகடளயும் 
மாறறி மாறறிச் பையவய� சி்றந்��ாகும். அவரது 
இைது டகட� இைது ப�ாடை, முட்டுககாலின் மீது 
டவததுகபகாளவார. பின்பு இவவிருபபில அத�ஹிய�ாத 
ஓதுவார, அது:

الله  َوَرْحَمُة  ِبيُّ  النَّ َها  أيُّ َعَلْيَك  اَلُم  السَّ َباُت،  يِّ َوالطَّ َلَواُت  َوالصَّ ِه،  ِللَّ اُت  ِحيَّ »التَّ
الله،  إالَّ  إَلَه  اَل  أَْن  أَْشَهُد  اِلِحْيَن،  الصَّ الله  ِعَباِد  َوَعَلى  َعَلْيَنا  اَلُم  السَّ َوَبَرَكاُتُه، 

ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُلُه« َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
(அத�ஹிய�ாது லில்ாஹி வஸஸ்வாது வத�யயிொது 

அஸஸ்ாமு அட்க அயயுஹந் நபியயு வரஹ்மதுல்ாஹி 
வெரகாதுஹூ அஸஸ்ாமு அட்னா வஅ்ா 
இொதில்ாஹிஸ ஸாலிஹீன். அஷ்ஹது அல்ாஇ்ாஹ 
இல்ல்ாஹ் வஅஷ்ஹது அன்ன முஹம்ம�ன் அபதுஹூ 
வரஸூலுஹூ)

பொருள: காணிகடககளும் வணககஙகளும் ொராட்டுககளும் 
அல்ாஹ்வுகயக உரி�ன. நபிய� உஙகளின் மீது ஸ்ாமும் 

நபி (ஸல்) அவர்களின் த�ொழுக்க
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அல்ாஹ்வின் ரஹ்மததும் ெரகததும் ஏறெைட்டுமாக! எஙகளின் 
மீதும் அல்ாஹ்வின் நல்டி�ாரகள அடனவர மீதும் ஸ்ாம் 
உணைாகட்டும், வணககததிறகுரி�வன் அல்ாஹ்டவத �விர 
�ாருமிலட் என்று உறுதி�ாக நம்புகிய்றன். யமலும், முஹம்மத  
(ஸல) அவரகள அல்ாஹ்வின் அடி�ாரும் தூ�ருமாக 
இருககி்றாரகள என்று உறுதி�ாக நம்புகிய்றன்.

பின்பு பின்வரும் ஸ்வாதட�க கூறுவார:

آِل  َوَعَلى  ِإْبَراِهْيَم  َعَلى  ْيَت  َصلَّ َكَما  ٍد،  ُمَحمَّ آِل  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصِلّ  ُهمَّ  »اللَّ
ٍد، َكَما َباَرْكَت  ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َباِرْك َعَلى ُمَحمَّ ِجيٌد. اللَّ َك َحِميٌد مَّ إْبَراِهْيَم، ِإنَّ

َك َحِميٌد َمجيٌد« َعَلى ِإْبَراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإْبَراِهْيَم، ِإنَّ

(அல்ாஹஹும்ம ஸலலி அ்ா முஹம்மதின் வஅ்ாஆலி 
முஹம்மதின் கமா ஸலட்� அ்ா இபராஹீம வஅ்ாஆலி 
இபராஹீம இன்னக ஹமீதுன் மஜீத. அல்ாஹஹும்ம ொரிக 
அ்ா முஹம்மதின் வஅ்ாஆலி முஹம்மதின் கமா ொரக� 
அ்ா இபராஹீம வஅ்ாஆலி இபராஹீம இன்னக ஹமீதுன் 
மஜீத)

பொருள: இட்றவா! இபராஹீம் அவரகளின் மீதும் இபராஹீம் 
அவரகளின் குடும்ெத�ார மீதும் நீ கருடண புரிந்�ட�ப யொல 
முஹம்மதின் மீதும் முஹம்மதின் குடும்ெத�ார மீதும் கருடண 
புரிந்திடு. நீய� புகழுககுரி�வனும், கணணி�மிககவனும் 
ஆவாய. இட்றவா! இபராஹீம் அவரகளின் மீதும் இபராஹீம் 
அவரகளின் குடும்ெத�ார மீதும் நீ உன் அருள வளதட�ப 
பொழிந்ட�ப யொல முஹம்மதின் மீதும் முஹம்மதின் 
குடும்ெத�ார மீதும் உன் அருள வளதட�ப பொழிந்திடு, நீய� 
புகழுககுரி�வனும், கணணி�மிககவனும் ஆவாய. 

நபி (ஸல்) அவர்களின் த�ொழுக்க
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யமலும் நான்கு விை�ஙகடள விட்டும் அல்ாஹ்விைம் 
ொதுகாபபுத ய�டுவார:

اْلَمْحَيا  ِفْتَنِة  َوِمْن  اْلَقْبِر،  َعَذاِب  َم،َوِمْن  َجَهنَّ َعَذاِب  ِمْن  ِبَك  أَُعوُذ  ي  ِإنِّ ُهمَّ  »اللَّ
اِل« جَّ َواْلَمَماِت، َوِمْن ِفْتَنِة اْلَمِسيِح الدَّ

(அல்ாஹஹும்ம இன்னீ அஊதுபிக மின் அ�ாபி ஜஹன்னம 
வமின் அ�ாபில கபரி வமின் பிதனதில மஹ்�ா வலமமாதி வமின் 
பிதனதில மஸீஹித �ஜ்ஜால)

பொருள: எஙகள இரட்ைகயன! நரக யவ�டனயிலிருந்தும், 
கபருடை� யவ�டனயிலிருந்தும், வாழ்வு, மரணம் ஆகி�வறறின் 
யைா�டனயிலிருந்தும், �ஜ்ஜாலின் குழபெததிலிருந்தும் உன்னிைம் 
ொதுகாவல ய�டுகிய்றன்.

பின்பு ஈரு்க ந்வுகளிலிருந்து அவர விரும்பி�ட�க யகட்ொர, 
அவருடை� பெறய்றார மறறும் ஏடன� முஸலிம்களுககாகவும் 
பிராரத�டன பைய�்ாம். அதில கைடம�ான ப�ாழுடக, உெரி�ான 
ப�ாழுடக என்்ற யவறுொடிலட். ஏபனனில நபி�வரகள இபனு 
மஸஊத (ரழி) அவரகளுககு �ைஹ்ஹஹுட� (அத�ஹிய�ாதட�)
க கறறுக பகாடுத� பின் ‹›பின்னர உஙகளுககு விருபெமான 
துஆடவத ய�ரந்ப�டுதது அ�ன் மூ்ம் துஆச் பையயுஙகள”” என்று 
கூறினாரகள. (முஸலிம் 402). மறய்றார அறிவிபபில: ‹›பின்னர 
விருபெமான ய�டவட�த ப�ரிவு பையது யகட்கட்டும்”” என்று 
கூறினாரகள. (புஹாரி 835) இது ஓர அடி�ானுககு ஈரு்கிலும் 
ெ்னளிககும் அடனதட�யும் உளளைககுகின்்றது. 

பின்னர الله ورحمة  عليكم   அஸஸ்ாமு அட்ககும்) السالم 
வரஹ்மதுல்ஹ்) என்று வ்து, இைது ெககஙகளுககுத திரும்பி 
ஸ்ாம் பைாலவார.

நபி (ஸல்) அவர்களின் த�ொழுக்க
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மஃரிப யொன்்ற மூன்று ரகஅத ப�ாழுடக�ாகயவா 
அல்து ளுஹர, அஸர, இைா யொன்்ற நான்கு 
ரகஅததுககடளக பகாணை ப�ாழுடக�ாகயவா இருந்�ால 
ஏறகனயவ கூ்றபெட்ை அத�ஹிய�ாதட� ஸ்வாததுைன் 
யைரதது ஓதுவார. பின்பு �னது முட்டுககாலகளால ஊன்றி, 
இருடககடளயும் �னது ய�ாளபு�ம் அளவிறகு உ�ரததி 
أكبر  என்று கூறி�வராக (மூன்்றாவது ரகஅததிறகாக) الله 
எழும்புவார. ஏறகனயவ கூ்றபெட்ைது யொன்று 
இருடககடளயும் பநஞ்சின் மீது டவதது ொததிஹா 
மாததிரம் ஓதுவார.

ளுஹரதப�ாழுடகயில மூன்்றாம் நான்காம் 
ரகஅததுககளில சி் ைந்�ரபெஙகளில ொததிஹாடவ 
விை யம்திகமாக ஓதினால ெரவாயிலட். ஏபனனில 
நபி�வரகடளத ப�ாட்டும் இதுெறறி அபூ ஸஈத (ரழி) 
அவரகள அறிவிககும் ஹதீஸில இைம்பெறறுளளது. 
மு�லிருபபில அத�ஹிய�ாததுககுப பின் நபி�வரகள மீது 
ஸ்வாததுச் பைாலவட� விட்ைால �வறிலட், ஏபனனில 
மு�லிருபபில அது கைடமயிலட், மா்றாக ஸஹுன்னாவாகும். 
பின்னர மஃரிப ப�ாழுடகயில மூன்்றாம் ரகஅததிலும் 
ளுஹர, அஸர, இைாத ப�ாழுடககளில நான்காவது 
ரகஅததிலும் அத�ஹிய�ாத ஓதுவார, யமலும் நபி�வரகள 
மீது ஸ்வாததுச் பைாலவார, அல்ாஹ்விைம் நரக யவ�டன, 
கபருடை� யவ�டன, வாழ்வு இ்றபபு ஆகி�வறறின் 

நபி (ஸல்) அவர்களின் த�ொழுக்க
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யைா�டன, �ஜ்ஜாலுடை� யைா�டன ஆகி�வறட்ற விட்டும் 

ொதுகாபபுத ய�டுவார. பின்பு ஏறகனயவ இரணடு ரகஅத 

ப�ாழுடகயில பைால்பெட்ைட�ப யொல அதிகமாகப 

பிராரத�டன பையவார. இச்ைந்�ரபெததிலும் ஏடன� 

ைந்�ரபெஙகளிலும் நபி�வரகள ஓதி��ாக பின்வரும் துஆ 

அறிவிககபெட்டுளளது:

اِر«. ْنَيا َحَسَنًة، َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة، َوِقَنا َعَذاَب النَّ َنا آِتَنا ِفي الدُّ »َربَّ

(ரபெனா ஆதினா பிததுன்�ா ஹஸன�ன் வபிலஆகிரதி 

ஹஸன�ன் வகினா அ�ாென்னார)

பொருள: எஙகள இட்றவயன! எஙகளுககு இந்� 

உ்கிலும் நன்டமட� அருளவா�ாக! மறு உ்கிலும் 

நன்டமட� அருளவா�ாக! யமலும், நரக பநருபபின் 

யவ�டனயிலிருந்து எஙகடள நீ காத�ருளவா�ாக.

என்்றாலும் இந்� (இறுதி) அமரவில மணடியிட்டு 

�டரயில இருபபிைம் ெடியுமாறு அமரந்து இைதுகாட் 

வ்துகாலுககுக கீழ் பவளிபெடுததி, வ்துகாட் நாட்டி 

டவகக யவணடும், இது ெறறி அபூ ஹஹுடமத (ரழி) அவரகள 

(நபி�வரகடளத ப�ாட்டும்) அறிவிககும் நபிபமாழி 

வந்துளளது.

பின்பு

 السالم عليكم ورحمة الله السالم عليكم ورحمة الله

(அஸஸ்ாமு அட்கும் வரஹ்மதுல்ாஹ்) என்று வ்து 

பு்றமும் இைது பு்றமும் திரும்பி ஸ்ாம் பைாலவார.

நபி (ஸல்) அவர்களின் த�ொழுக்க
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ஸலொம் த்கொடுத� பின்:

أَْسَتْغِفُر الله

(அஸ�ஃபிருல்ாஹ்) என்று மூன்று �டைவ பைாலலி 
விட்டு பின்வரும் துஆடவ ஓதுவார:

اَلُم ، َتَباَرْكَت َيا َذا اْلَجاَلِل َواإِلْكَراِم اَلُم ، َوِمْنَك السَّ ُهمَّ أَْنَت السَّ اللَّ

(அல்ாஹஹும்ம அந்�ஸஸ்ாமு வமின்கஸஸ்ாமு 
�ொரக� �ா�லஜ்ாலி வலஇகராமி)

பொருள: இட்றவா! நீ ைாந்தி�ளிபெவன், உன்னிைமிருந்ய� 
ைாந்தி ஏறெடுகி்றது. மகததுவமும் கணணி�மும் உடை�வயன 
நீ ொககி�மானவன்.

ُه َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك ، َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ
ُهمَّ اَل َماِنَع ِلَما أَْعَطْيَت ، َواَل ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت ، َواَل  ِه اللَّ َة ِإالَّ ِباللَّ ، اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ

َيْنَفُع َذا اْلَجدِّ ِمْنَك اْلَجدُّ

(்ாஇ்ாஹ இல்ல்ாஹஹு வஹ்�ஹூ ்ாைரீக்ஹூ 
்ஹஹுலமுலகு வ்ஹஹுலஹம்து வஹஹுவ அ்ாகுலலிடைஇன் 
கதீர, ் ாபஹள் வ்ாகுவவ� இல்ாபில்ாஹ், அல்ாஹஹும்ம 
்ாமானிஅ லிமாஅஃட�� வ்ாமுஃதி� லிமாமனஃ� 
வ்ா�ன்ெஉ �லஜததி மின்கல ஜதது)

பொருள: வணககததிறகுரி�வன் அல்ாஹ்டவத �விர 
யவறு இட்றவனிலட், அவன் �னித�வன், அவனுககு 
இடண, துடண எதுவுமிலட், அரைாட்சி அடனததும் 
அவனுகயக உரி�து, இன்னும் புகழடனததும் அவனுகயக 
உரி�து, யமலும் அவன் அடனததுப பொருட்கள மீதும் ைகதி 

நபி (ஸல்) அவர்களின் த�ொழுக்க
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வாயந்�வன், தீடமயிலிருந்து வி்குவதும் நன்டமயின் மீது 
ஆற்றல பெறுவதும் அல்ாஹ்வின் உ�வி பகாணயை �விர 
இலட். எஙகள இரட்ைகயன! நீ பகாடுபெட�த �டுபெவர 
எவரும் இலட், நீ �டுபெட�க பகாடுபெவர எவரும் 
இலட், மதிபபுடை� எவரும் எந்�ப ெ்னும் அளிகக 
மாட்ைார, மதிபபு உன்னிையம உளளது.

َناُء اْلَحَسُن ، اَل  ْعَمُة َوَلُه اْلَفْضُل ، َوَلُه الثَّ اُه ، َلُه النِّ ُه َواَل َنْعُبُد ِإالَّ ِإيَّ اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ
يَن َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن ُه ، ُمْخِلِصنَي َلُه الدِّ ِإَلَه ِإالَّ اللَّ

(்ாஇ்ாஹ இல்ல்ாஹஹு வ்ாநஃபுது 
இல்ாஇய�ாஹஹு ்ஹஹுந்நிஃமது வ்ஹஹுல ெழ்லு 
வ்ஹஹுஸஸனாஉல ஹஸன். ்ாஇ்ாஹ இல்ல்ாஹஹு 
முஃலிஸீன ்ஹஹுததீன வப்ௌ கரிஹல காபி்ரன்)

பொருள: வணககததிறகுரி�வன் அல்ாஹ்டவத �விர 
எவருமிலட். அவடனத�விர யவப்றவடரயும் நாஙகள 
வணஙகமாட்யைாம். அருள அவனுடை�து. உெகாரம் 
அவனுடை�து. அழகி� புகழ்களும் அவனுடை�ன. 
வணககததிறகுரி�வன் அல்ாஹ்டவத �விர எவருமிலட். 
நிராகரிபயொர பவறுத�ாலும் க்பெற்ற தூயடம�ான 
வணககஙகள அவனுககு மட்டுயம உரி�ன.

யமலும் 33 ُسْبَحاَن الله 33  احَلْمُد ِلله 33 الله أَْكَبر 

ஸஹுபஹானல்ாஹ் 33, அலஹம்து லில்ாஹ் 33, 
அல்ாஹஹு அகெர 33 �ைடவ பைாலவார அ�டன 100ஆகப 
ெரிபூரணபெடுத� 

»اَل ِإَلَه ِإالَّ الله َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر«.
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‹›்ாஇ்ாஹ இல்ல்ாஹஹு வஹ்�ஹூ ் ா ைரீக ் ஹூ, 
்ஹஹுல முலகு வ்ஹஹுல ஹம்து, வஹஹுவ அ்ா குலலி 
ையஇன் கதீர”” என்்ற கலிமாடவ ஓதுவார. பின்னர ஆ�துல 
குரஸி, ஸூரதுல இஃ்ாஸ (குலஹஹுவல்ாஹஹு அஹத), 
ஸூரதுல ெ்க (குல அஊது பிரபபில ெ்க), ஸூரதுந்நாஸ 
(குல அஊது பிரபபிந்நாஸ) ஆகி� ஸூராககடள ஒவபவாரு 
ப�ாழுடகககுப பின்னாலும் ஓதுவார. 

அவர இமாமாக இருந்�ால மூன்று �டைவ இஸதிஃொர 
பையது விட்டு

اَلُم ، َتَباَرْكَت َيا َذا اْلَجاَلِل َواإِلْكَراِم اَلُم ، َوِمْنَك السَّ ُهمَّ أَْنَت السَّ اللَّ

‹›அல்ாஹஹும்ம அந்�ஸஸ்ாம், வமின்கஸஸ்ாம், 
�ொரக� �ா�லஜ்ாலி வலஇகராம்”” என்று பைாலலி��ன் 
பின்னால மககளின் ெககம் திரும்பி அவரகடள முன்யனாககி 
உட்காரந்து ஏடன� துஆககடள ஓதுவார. இதுெறறி 
நிட்ற� நபிபமாழிகள இைம்பெறறுளளன, அதில ஸஹீஹ் 
முஸலிமில உளள ஆஇைா (ரழி) அவரகள அறிவிககும் 
நபிபமாழியும் உளளைஙகும். யமறகூ்றபெட்ை அடனதது 
திகருகளும் ஸஹுன்னத�ான�ாகும் கைடம�ான�ன்று.

உபரியொன த�ொழுக்க்கள்:

ஒவபவாரு முஸலிமான ஆணும் பெணணும் 
தினமும் ‹›ரவாதிப”” (உெரி�ான ஸஹுன்னததுககள) 
என்று பைால்பெடும் 12 ரகஅததுககள ப�ாழுவது 
விரும்ெத�கக�ாகும். ஏபனனில இடவகடள நபி�வரகள 
ஊரிலிருககும் யொது யெணித ப�ாழுது வந்துளளாரகள. 

நபி (ஸல்) அவர்களின் த�ொழுக்க
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அடவ பின்வருமாறு:  

 ளுஹருககு முன்   4 

 ளுஹருககுப பின்   2 

 மஃரிபுககுப பின்   2 

 இைாவிறகுப பின்  2 

 ெஜ்ருககு முன்   2 

பிர�ாணததின் யொது ெஜ்ருடை� ஸஹுன்னத, 
விதருதப�ாழுடக ஆகி�வறட்றத �விர ஏடன� 
ஸஹுன்னத�ான ப�ாழுடககடள விட்டு விடுவாரகள. 
இவவிரணடு ப�ாழுடககடளயும் ஊரிலும் பிர�ாணததிலும் 
(நபி�வரகள) யெணித ப�ாழுது வந்துளளாரகள. 
எஙகளுககும் அவரகளிைததில அழகி� முன்மாதிரி 
இருககின்்றது. இட்றவன் கூறுகின்்றான்: 

)وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ( ]األحزاب: 21[

பொருள: இட்றவனுடை� தூ�ரிைததில உஙகளுககு 
அழகி� முன்மாதிரி இருககின்்றது. (அஹ்ஸாப 21)

நபி (ஸல) அவரகள கூறினாரகள: ‹›என்டன எவவாறு 
ப�ாழககணடீரகயளா அவவாய்ற ப�ாழுஙகள”” (புஹாரி: 361).

இந்� (முன்பின்) ஸஹுன்னத�ான ப�ாழுடககடளயும் 
விதருத ப�ாழுடகட�யும் வீட்டிய் ப�ாழுவய� சி்றந்�து. 
ஒருவர ெளளியில ப�ாழு�ால ெரவாயிலட். நபி�வரகள 
கூறினாரகள: ‹›ஒரு மனி�னின் ப�ாழுடககளில சி்றந்�து 
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அவன் �ன்னுடை� வீட்டில ப�ாழுவது �ான்;, கைடம�ான 
ப�ாழுடகட�த �விர”” (புஹாரி: 7290).

இந்� (ஸஹுன்னத�ான) ப�ாழுடககடளப யெணித 
ப�ாழுவது சுவனததில நுடழவ�றகான காரணஙகளில 
உளளது. உம்மு ஹபீொ (ரழி) அவரகள, �ான் நபி 
(ஸல) அவரகள கூ்றக யகட்ை�ாக பின்வருமாறு 
கூறுகின்்றாரகள: ‹›ஒரு முஸலிமான அடி�ான் தினமும் 
கைடம�ான�ல்ாமல உெரி�ாக 12 ரகஅததுககள ப�ாழுது 
வந்�ால அவனுககு அல்ாஹ் சுவனததில ஒரு வீட்டைக 
கட்ைாமல விடுவதிலட்”” (ஆ�ாரம்: முஸலிம் 728). 
இமாம் திரமிதீ (ரஹ்) இந்நபிபமாழிட� அறிவிககும் யொது 
நாம் ஏறகனயவ கூறி�ட� (12 ரகஅததுககடள)க பகாணயை 
விளககமளிததுளளாரகள.

அஸருககு முன் 4, மஃரிபுககு முன் 2, இைாவிறகு முன் 
2 ரகஅததுககள ப�ாழு�ால அதுவும் சி்றந்�து. ஏபனனில 
நபி�வரகள கூறினாரகள: ‹›அஸருககு முன் 4 (ரகஅததுககள) 
ப�ாழு�வருககு அல்ாஹ் அருள புரிவானாக. (ஆ�ாரம்: 
அபூ�ாவூத, திரமிதி, நஸாஈ, அஹ்மத, இபனு ஹஹுடஸமா. 
இமாம் திரமிதி இ�டன ஹஸன் என்றும், இமாம் இபனு 
ஹஹுடஸமா ஸஹீஹ் என்றும் கூறியுளளாரகள, இ�னுடை� 
அறிவிபொளர வரிடை ஸஹீஹான�ாகும்). யமலும் 
நபி�வரகள ‹›இரணடு அ�ான்களுககிடையில (அ�ான்¬ 
- இகாமத) ப�ாழுடகயுளளது”” என்று இரணடு �ைடவ 
கூறிவிட்டு மூன்்றாவது �ைடவ ‹›விரும்பி�வருககு”” என்று 
கூறினாரகள. (ஆ�ாரம்: புஹாரி 624).
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நபி�வரகளின் பின்வரும் கூறறிறகடம� ளுஹருககு 
முன்னால 4 பின்னால 4 ப�ாழு�ால அதுவும் சி்றந்�து: 
‹›�ார ளுஹருககு முன்னால நான்கும் பின்னால நான்கும் 
யெணிதப�ாழுவாயரா அல்ாஹ் அவடர நரகததிறகு 
ஹராமாககிவிடுகின்்றான்”” (ஆ�ாரம்: அபூ�ாவூத, திரமிதி, 
நஸாஈ, இபனு மாஜா, அஹ்மத, இவரகள உம்மு ஹபீொ 
(ரழி) அவரகடளத ப�ாட்டும் ஸஹீஹான அறிவிபொளர 
வரிடைட�க பகாணடு அறிவிததுளளனர.)

(இந்நபிபமாழியின்) கருதது: ளுஹருககுப பின்னால 
(ஏறகனயவ கூ்றபெட்ைட�விை) 2 ரகஅததுககடள 
அதிகமாககுவார. ஏபனனில (வழடம�ாக நபி�வரகள  
ப�ாழு�) ராதிொன ஸஹுன்னத ளுஹருககு முன் நான்கும் பின் 
இரணடுமாகும். அ�றகுப பின்னால இன்னும் இரணடை 
அதிகரித�ால உம்மு ஹபீொ (ரழி) அவரகளுடை� ஹதீஸில 
பைால்பெட்ை (சி்றபடெ) அடைந்து பகாளவார.

அல்ாஹ்யவ அனுகூ்ததிறகுப பொறுபொனவன். 
எஙகள நபி முஹம்மத பின் அபதில்ாஹ் (ஸல) அவரகள 
மீதும் அவரகளது கிடள�ாரகள, ய�ாழரகள, அவரகடள 
இறுதிநாள வடர பின்ெறறும் அடனவருககும் அல்ாஹ் 
ஸ்வாததும் ஸ்ாமும் பைாலவானாக.

  

நபி (ஸல்) அவர்களின் த�ொழுக்க
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கூட்டுத த�ொழுக்கயின் 
அவசியம்

(இந்� மைல) அபதுல அஸீஸ பின் அபதில்ாஹ் 

பின் ொஸ (ரஹ்) அவரகளிைமிருந்து அடனதது 

முஸலிம்களுககும்! 

அல்ாஹ் அவனுடை� பொருத�ததின் ொல அனுகூ்ம் 

புரிவானாக. அவடனப ெ�ந்�வரகள வரிடையில 

அடனவடரயும் பநறிபெடுததுவானாக. ஆமீன்.

அயநகமாயனார ப�ாழுடகட�க கூட்ைாக 

நிட்றயவறறுவதில கவனயீனமாக இருபெ�ாக எனககு (சி் 

�கவலகள) வந்�டைந்�ன. சி் அறிஞரகள அவவிை�தட� 

இ்குவாககி�ட� ஆ�ாரமாகக காட்டுகின்்றனர. எனயவ 

இவவிை�ததின் மகததுவதட�யும் ொரதூரதட�யும் 

ப�ளிவுெடுததுவது என் மீது கைடம�ாகும். அல்ாஹ் 

அவனுடை� மகத�ான யவ�ததிலும், நபி (ஸல) 

அவரகள (�மது பொன்பமாழிகளிலும்) யமம்ெடுததி� 

ஒரு விை�ததில எந்�பவாரு முஸலிமும் கவனயீனமாக 

இருககமுடி�ாது.

யமலும் அல்ாஹ் �னது திருமட்றயில 

ப�ாழுடகட�பெறறி அதிகமதிகமாகக கூறி அ�டன 

சி்றபொககியுளளான். அ�டனப யெணிப ொதுகாதது, கூட்ைாக 

கூட்டுதத�ொழுக்க
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நிட்றயவறறும் ெடி ஏவியுளளான். யமலும் அதில அ்ட்சி�மாக 

இருபெதும் யைாம்ெ்ாக இருபெதும் ந�வஞ்ைகரகளுடை� 

ெணபுகபளன்றும் அறிவிததுளளான். இட்றவன் �னது 

ப�ளிவான யவ�ததில கூறுகி்றான்: ‹›ப�ாழுடககடள 

(குறிபொக) நடுதப�ாழுடகட� யெணிக பகாளளுஙகள; 

(ப�ாழுடகயின்யொது) அல்ாஹ்வின் முன்னிட்யில 

உளளச்ைததுைன் நிலலுஙகள.”” (அல ெகரா: 238).

ஓர அடி�ான் �னது ையகா�ரரகளுைன் யைரந்து 

கூட்ைாகத ப�ாழாமல அ்ட்சி�ப ெடுததும் யொது, அவன் 

அதப�ாழுடகட� கணணி�பெடுததி யெணித ப�ாழுகி்றான் 

என்ெட� எவவாறு அறி� முடியும்? இட்றவன் கூறுகி்றான்: 

‹›ப�ாழுடகட�க கடைப பிடியுஙகள; ஸகாதட�யும் 

(ஒழுஙகாகக) பகாடுதது வாருஙகள; ருகூஃ பையயவாயராடு 

யைரந்து நீஙகளும் ருகூஃ பையயுஙகள””. (அல ெகரா: 43).

கூட்டுதப�ாழுடக அவசி�ம் என்ெட�யும், 

ப�ாழுடக�ாளரகளுைன் அவரகளுடை� ப�ாழுடகயில 

கூட்டுச் யைரவட�யும் இவவைனம் குறிபபிட்டுக 

கூறுகின்்றது. ப�ாழுடகட� நிட்றயவறறுவது 

மாததிரம்�ான் யநாககமாயிருந்�ால ‹›ருகூஃ பையயவாயராடு 

யைரந்து நீஙகளும் ருகூஃ பையயுஙகள”” என்று வைனதட� 

முடிபெ�றகான �கக காரணம் எதுவுமிலட். ஏபனனில 

ப�ாழுடகட� நிட்றயவறறும்ெடி வைனததின் 

மு�றெகுதியில ஏவியுளளான்.

யமலும் இட்றவன் கூறுகி்றான்: ‹›(நபிய�! யொர 

கூட்டுதத�ொழுக்க
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முடனயில) அவரகளுைன் நீர இருந்து, அவரகளுககு 

ப�ாழடவகக நீர (இமாமாக) நின்்றால அவரகளில 

ஒரு பிரிவினர �ம் ஆயு�ஙகடளத �ாஙகிக பகாணடு 

உம்முைன் ப�ாழட்டும்;. அவரகள உம்முைன் ஸஜ்�ா 

பையது (ப�ாழுடகட� முடித�தும்) அவரகள (வி்கிச் 

பைன்று) உஙகள பின்பு்றம் (உஙகடளக காதது நிறகட்டும்) 

அபபொழுது, ப�ாழாமலிருந்� மறப்றாரு பிரிவினர வந்து 

உம்முைன் ப�ாழட்டும். ஆயினும் அவரகளும் �ஙகள 

ஆயு�ஙகடளத �ாஙகி� வணணம், �ஙகடளப ெறறி 

எச்ைரிகடக�ாக இருககட்டும்”” (அந்நிஸா: 102).

யொரச் ைந்�ரபெததிய்ய� கூட்ைாக ப�ாழுடகட� 

நிட்றயவறறும் ெடி ஏவியிருககின்்றாபனன்்றால 

(யொரல்ா�) ைமா�ான(கா்)ததிய் எவவாறு (கூட்டுத 

ப�ாழுடகட� விை முடியும்). கூட்டுதப�ாழுடகயில 

�ாராவது கைடம �விரத�ருளபெடுவாரானால அ�றகு 

மிகவும் �குதி�ானவரகள �ாககு�ட்க பகாணடு 

அச்சுறுத�பெட்ை, எதிரிகளுைன் (யொரிை) அணிவகுதது 

நிறெவரகயள. அவரகளுகயக (அச்ைலுடக) வழஙகபெைா� 

யொது ப�ாழுடகட�க கூட்ைாக நிட்றயவறறுவது முககி� 

கைடமகளுள ஒன்ப்றன்ெதும், அட�விட்டும் பின்வாஙகக 

கூைாப�ன்ெதும் அறி�பெட்ை விை�மாகும்.

நபிபமாழியில பின்வருமாறு அறிவிககபெட்டுளளது: 

‹›என்னுடை� உயிர எவனுடை� கரததிலிருககி்றய�ா அந்� 

அல்ாஹ்வின் மீது ஆடண�ாக! வி்றகுகடளக பகாணடு 

கூட்டுதத�ொழுக்க
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வருமாறு நான் கட்ைடளயிட்டு அ�ன் ெடி வி்றகுகள பகாணடு 

வரபெட்டு பின்னர ப�ாழுடகககு அடழககுமாறு நான் 

உத�ரவிட்டு, அ�ன்ெடி அடழககபெட்டு பின்னர ஒருவடர 

மககளுககுத ப�ாழுடக நைததுமாறு கட்ைடளயிட்டு, 

அ�ன் ெடி அவர ப�ாழுடக நைததி பின்னர ப�ாழுடகககு 

வராமலிருககி்ற ஆணகளின் வீடுகளுககுச் பைன்று 

வீட்யைாடு அவரகடள எரிபெ�றகு நான் நிடனத�துணடு””.  

(அறிவிபெவர: அபூ ஹஹுடரரா (ரழி). ஆ�ாரம்: புஹாரி 644).

யமலும் இபனு மஸஊத (ரழி) அவரகள கூறினாரகள: 

‹›நான் ொரத�வடர எஙகளிடைய� ந�வஞ்ைகரகபளன 

(பவளிபெடை�ாக) அறி�பெட்ைவடரயும், 

யநா�ாளிட�யும் �விர யவப்றவரும் (கூட்டுத) 

ப�ாழுடகயில க்ந்து பகாளளாமல இருந்�திலட். 

யநா�ாளிகூை இரு மனி�ரகளுககிடைய� (ப�ாஙகி�வாறு) 

நைந்துவந்து ப�ாழுடகயில யைரந்து விடுவார.”” (ஆ�ாரம்: 

முஸலிம் 654).

யமலும் கூறினாரகள: ‹›அல்ாஹ்வின் தூ�ர (ஸல) 

அவரகள எஙகளுககு யநரி� வழிகடளக கறபித�ாரகள. 

ப�ாழுடக அறிவிபபுச் பைய�பெடும் ெளளிவாைலில 

ப�ாழுவது அத�டக� யநரவழிகளிப்ான்்றாகும்.””

யமலும் (இபனு மஸஊத (ரழி) அவரகள) கூறினாரகள: 

‹›�ார நாடள (மறுடம நாளில) முஸலிமாக அல்ாஹ்டவச் 

ைந்திகக விரும்புகி்றாயரா அவர ப�ாழுடக அறிவிபபுச் 

பைய�பெடும் இைஙகளில (ெளளிவாைலகளில) இந்�த 

கூட்டுதத�ொழுக்க
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ப�ாழுடகட�ப யெணி(த ப�ாழுது) வரட்டும். ஏபனனில 

அல்ாஹ் உஙகள நபி முஹம்மத (ஸல) அவரகளுககு 

யநரி�வழிகடளக காட்டியுளளான், (கூட்டுத) ப�ாழுடககள 

யநரி�வழிகளில உளளடவ�ாகும். கூட்டுத ப�ாழுடகயில 

க்ந்து பகாளளாமல �மது வீட்டிய்ய� ப�ாழுது 

பகாளளும் இன்ன மனி�டரப யொன்று நீஙகளும் உஙகளது 

வீடுகளிய்ய� ப�ாழுது வருவீரகளானால நீஙகள உஙகள 

நபியின் வழிமுட்றகடளக டகவிட்ைவராவீரகள. உஙகள 

நபியின் வழிமுட்றகடள நீஙகள டகவிட்ைால நிச்ை�ம் 

நீஙகள வழி�வறி விடுவீரகள.

�ார அஙகததூயடம (வுழூ) பையது அட�ச் 

பைம்டம�ாகவும் பையது, பின்னர இபெளளிவாைலகளில 

ஒன்ட்ற யநாககி வருகி்றாயரா அவர எடுதது டவககும் 

ஒவயவார அடிககும் அவருககு அல்ாஹ் ஒரு நன்டம 

எழுதுகி்றான், அவருககு ஒரு �குதிட� உ�ரததுகி்றான். 

அவருடை� ொவஙகளில ஒன்ட்ற மன்னிதது விடுகி்றான். 

நான் ொரத�வடர எஙகளிடைய� ந�வஞ்ைகரகபளன 

(பவளிபெை�ாக) அறி�பெட்ைவடரயும், யநா�ாளிட�யும் 

�விர யவப்றவரும் (கூட்டுத) ப�ாழுடகயில க்ந்து 

பகாளளாமல இருந்�திலட். (எஙகளில யநா�ாளி�ான) 

ஒருவர இரு மனி�ரகளுககிடையில ப�ாஙகி�வாறு 

அடழதது வரபெட்டு (கூட்டுத) ப�ாழுடகயில 

நிறுத�பெட்ைதுணடு.””

யமலும் நபி (ஸல) அவரகளிைம் ொரடவ�ற்ற 

கூட்டுதத�ொழுக்க
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ஒரு மனி�ர வந்து ‹›அல்ாஹ்வின் தூ�யர! என்டனப 

ெளளிவாைலுககு அடழதது வரககூடி� வழிகாட்டி 

எவரும் எனககிலட்”” எனககூறி வீட்டிய்ய� ப�ாழுது 

பகாளள அனுமதி�ளிககுமாறு யகாரினார. அபயொது நபி 

(ஸல) அவரகள: ‹›ப�ாழுடக அறிவிபபுச் ைத�ம் உமககுக 

யகட்கி்ற�ா?»» என்று யகட்ைாரகள. அவர: ஆம் (யகட்கி்றது) 

என்்றார. நபி (ஸல) அவரகள: ‹›அபெடி�ானால நீர அ�றகு 

பைவிைாயபபீராக”” (கூட்டுத ப�ாழுடகயில வந்து க்ந்து 

பகாளவீராக) என்று கூறினாரகள. (அறிவிபெவர: அபூ 

ஹஹுடரரா (ரழி). ஆ�ாரம்: முஸலிம் 653) 

கூட்டுதப�ாழுடகயின் அவசி�தட�யும், 

(அதப�ாழுடககடள) அல்ாஹ்வுடை� பெ�ர 

கூ்றபெை யவணடுபமன்றும் கணணி�ம் உ�ரத�பெை 

யவணடுபமன்றும் அல்ாஹ் கட்ைடளயிட்ை அவனது 

இல்ஙகளில நிட்றயவறறுவ�ன் அவசி�தட�யும் எடுததுக 

காட்டும் நபிபமாழிகள ஏராளமாக வந்துளளன.

இவவிை�ததில கரிைடனப�டுதது, அ�ன் ெககம் 

விடரந்து பை�லெடுததி, �ன்னுடை� மடனவிமககள 

அணடைவீட்ைார ஏடன� ையகா�ர முஸலிம்களுககு 

அ�டனக பகாணடு உெய�ைம் பையவது ஒவபவாரு 

முஸலிமுககும் அவசி�மாகும்.

அல்ாஹ்வுடை� மறறும், அவனுடை� தூ�ருடை� 

கட்ைடளட� பின்ெறறி, அவவிருவரும் �டுத�வறறிலிருந்து 

�விரந்து பகாணடு, அல்ாஹ் யமாைமான ெணபுகடளக 
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பகாணடு வரணித� ந�வஞ்ைகரகடள விட்டும் 

தூரமாவ�றகாக இககூட்டுத ப�ாழுடகயில கவனபமடுகக 

யவணடும். (அல்ாஹ் வரணித� அவரகளின் 

ெணபுகளில) மிகத தீ�து ப�ாழுடகயில அவரகள 

யைாம்ெ்ாயிருபெது�ான். இட்றவன் கூறுகி்றான்: 

‹›நிச்ை�மாக இந்ந�வஞ்ைகரகள அல்ாஹ்டவ 

வஞ்சிகக நிடனககின்்றனர. ஆனால அவன் அவரகடள 

வஞ்சிததுவிடுவான். ப�ாழுடகககு அவரகள ��ாராகும் 

பொழுது யைாம்ெலுடைய�ாராகயவ நிறகி்றாரகள - 

மனி�ரகளுககுத (�ஙகடளயும் ப�ாழுடக�ாளி�ாககி) 

காணபிபெ�றகாக (நிறகி்றாரகள). இன்னும், மிகச் 

பைாறெ அளயவ�ன்றி அவரகள அல்ாஹ்டவ 

நிடனவு கூரவதிலட். இந்� முனாஃபிககுகள 

முஃமின்களின் ெககமுமிலட், காஃபிரகளின் 

ெககமுமிலட். இரு பிரிவினரகளுககிடைய� �த�ளிததுக 

பகாணடிருககி்றாரகள;. அல்ாஹ் எவடர வழி �வ்றச் 

பையதுவிட்ைாயனா, அவருககு (நபிய�!) �ாப�ாரு 

வழிட�யும் நீர காணமாட்டீர.”” (அந்நிஸா: 142, 143).

யமலும் ப�ாழுடகட� முறறுமுழு�ாக விடுவ�றகான 

பிர�ான காரணஙகளில ஒன்று அ�டனக கூட்ைாகத 

ப�ாழுவதிலிருந்து பின்வாஙகுவ�ாகும். நபி�வரகளின் 

(பின்வரும்) கூறறுகளுகயகறெ ப�ாழுடகட� விடுவது 

இஸ்ாதட� விட்டும் பவளிய�ற்றககூடி� வழியகடும் 

இட்றநிராகரிபபுமாகும்:
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‹›நிச்ை�மாக மனி�னுககும் இடணடவபபு மறறும் 

இட்றமறுபபு ஆகி�வறறிறகிடைய� (ொ்மாக இருபெது) 

ப�ாழுடகட� விடுவது�ான்”” (அறிவிபெவர: ஜாபிர பின் 

அபதுல்ாஹ் (ரழி). ஆ�ாரம்: முஸலிம் 82).

யமலும் (நபி�வரகள) கூறினாரகள: ‹›(முஸலிம்களாகி�) 

எஙகளுககும் (காபிரகளாகி�) அவரகளுககும் இடையிலுளள 

உைன்ெடிகடக ப�ாழுடக�ாகும். �ார அட� விட்டு 

விடுகி்றாயரா அவர இட்றநிராகரிபொளர ஆவார””. 

(அறிவிபெவர: புடர�ா (ரழி). ஆ�ாரம்: திரமிதி 2621).

ப�ாழுடகட� மகததுவபெடுததி, அ�டனப 

யெணி, அல்ாஹ் மாரககம�மாககி�ெடி அ�டன 

நிட்றயவறறுவதும், அ�டன விடுவதிலிருந்து எச்ைரிபெதும் 

ெறறி வந்துளள இட்றவைனஙகளும் நபி பமாழிகளும் 

அதிகம் இைம் பெறறுளளன. அல்ாஹ்வுககும் அவனுடை� 

தூ�ருககும் வழிபெடுவ�றகாகவும், அவனுடை� யகாெம் 

மறறும் யவ�டனயின் பகாடுடமட� விட்டும் �விரந்து 

பகாளவ�றகாகவும், ப�ாழுடகட� அ�னுடை� யநரததில 

யெணி அல்ாஹ் மாரககம�மாககி�ெடி நிட்நாட்டுவதும், 

மஸஜிதகளில �ன் ையகா�ரரகளுைன் அ�டன நிட்ற 

யவறறுவதும் ஒவபவாரு முஸலிமின் மீதும் கைடம�ாகும்.

எபயொது ைததி�ம் பவளிபெட்டு அ�ன் ஆ�ாரஙகள 

ப�ளிவாகிவிட்ைய�ா (அதிலிருந்து) �ாரும் பி்றரின் 

கூறறுககாக பநறி�வ்ற முடி�ாது. ஏபனனில அல்ாஹ் 

கூறுகி்றான்: ‹›உஙகளில ஏ�ாவது ஒரு விை�ததில 
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பிணககு ஏறெடுமானால - பமய�ாகயவ நீஙகள 

அல்ாஹ்டவயும், இறுதி நாடளயும் நம்புெவரகளாக 

இருபபின் - அட� அல்ாஹ்விைமும், (அவன்) தூ�ரிைமும் 

ஒபெடைததுவிடுஙகள - இது�ான் (உஙகளுககு) மிகவும் 

சி்றபொன, அழகான முடிவாக இருககும்.”” (அந்நிஸா: 59).

யமலும் கூறுகி்றான்: ‹›ஆகயவ எவர, அவருடை� 

கட்ைடளககு மாறு பையகி்றாரகயளா அவரகள �ஙகடள 

யைா�டன பிடிததுக பகாளவட�ய�ா, அல்து �ஙகடள 

யநாவிடன �ரும் யவ�டன பிடிததுக பகாளவட�ய�ா 

அஞ்சிக பகாளளட்டும்.”” (அந்நூர: 63).

கூட்டுத ப�ாழுட�லிருககும் ஏராளமான ெ�ன்களும் 

ந்வுகளும் (�ாடர விட்டும்) மட்ற� மாட்ைாது. 

ஒருவருகபகாருவர அறிமுகமாகிக பகாளவது, நன்டமயிலும் 

ெ�ெகதியிலும் ஒருவருகபகாருவர உ�வி பையது 

பகாளவது, ைததி�தட�க பகாணடு ஒருவருகபகாருவர 

உெய�ைம் பையவது, அதில (ஏறெடும் துன்ெஙகளுககாக) 

பொறுடம பகாளவது, (கூட்டுத ப�ாழுடகட� விட்டும்) 

பின்வாஙகுெவடர ஊககபெடுததுவது, (அது ெறறி) 

அறி�ா�வருககுக கறறுகபகாடுபெது, ந�வஞ்ைகரகடள 

சீற்றமடை�ச் பையவது, அவரகளின் வழிட�விட்டும் 

தூரமாவது, இட்றமாரகக அடை�ாளஙகடள அவனுடை� 

அடி�ாரகளுககு மததியில பவளிபெடுததுவது, அவனின் 

ெககம்  பைால்ாலும் பை�்ாலும் அடழபெது, யொன்று 

இன்னும் ஏராளமான ெ�ன்கள கிடைககின்்றன.
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அல்ாஹ்வினுடை� பொருத�ததின் ெககமும், ஈரு்க 

ந்வின் ெககமும் அவன் எனககும் உஙகளுககும் அனுகூ்ம் 

புரிவானாக. எஙகளுடை� ஆதமாககளின் பகடுதி, 

எஙகளுடை� பகட்ை பை�றகள, இட்ற நிராகரிபொளரகள, 

ந�வஞ்ைகரகளுககு ஒபொ�ல ஆகி�வறட்றவிட்டும் 

அவன் எஙகடளப ொதுகாபொனாக. அவன் கணணி�மிகக 

பகாடை�ாளன்.

உஙகள மீது அல்ாஹ்வுடை� ைாந்தி, அருள, அபிவிருததி 

உணைாகட்டுமாக! எஙகள நபி முஹம்மத (ஸல) அவரகள 

மீதும், அவரகளின் கிடள�ார ய�ாழரகள மீதும் ைாந்தியும் 

ைமா�ானமும் உணைாவ�ாக.
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இகை

ப�ாகுபபு: அஷ்யைஹ் அபதுல அஸீஸ பின் 
அபதில்ாஹ் பின் ொஸ (ரஹ்) அவரகள

நிச்ை�மாக இடையுைன் க்ந்� ொைலகடள பைவி 
மடுபெது (இஸ்ாததில) �டுககபெட்ை ஒன்்றாகும். 
யமலும் உளவி�ல யநாயகள, வந்பநஞ்ைம், மறறும் 
ப�ாழுடக, திகரு யொன்்றவறட்ற விட்டும் �டுத�ல 
யொன்்றடவகளுககு (இபொைலகள) காரணமாக 
அடமகின்்றன. அயநகமான மாரகக அறிஞரகள ‹›(இவரகள 
�விர) மனி�ரகளில சி்ர இருககின்்றாரகள - அவரகள 
அறிவில்ாமல வீணான யெச்சுககடள விட்ககு வாஙகி, 
(அவற்றால மககடள) அல்ாஹ்வின் ொட�யிலிருந்து 
வழி பகடுககவும், இட்றொட�ட�ப ெரிகாசிககவும் 
(மு�லகி்றாரகள)”” (லுகமான்: 6) என்்ற இட்றவைனததில 
வரும் ‹›வீணான யெச்சுககள”” என்ெது இடை�ான் என்று 
விளககமளிததுளளனர. இபனு மஸஊத (ரழி) அவரகள 
‹›வீணான யெச்சுககள”” என்ெது இடை�ான் என்று 
ைததி�மிட்டுக கூறுெவராக இருந்�ாரகள. ொைலுைன் 
யைரதது வீடண, வ�லின், மத�ளம், முரசு யொன்்ற 
இடைககருவிகளும் இருந்�ால அது கடுடம�ாகத 
�டைபைய�பெட்ைப�ான்்றாக மாறிவிடும்.

இடைககருவிகளுைன் யைரதது ொைலகள ொடுவது 
�டுககபெட்ைது (ஹராம்) என்ெது ஏயகாபித� (இஜ்மாஃ) 
முடிவாகுபமன சி் அறிஞரகள கூறியுளளனர. எனயவ 
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அட�விட்டும் �விரந்து பகாளவது கைடம�ாகும். 
நபிகளாடரத ப�ாட்டும் பின்வரும் ஆ�ார பூரவமான 
பையதி அறிவிககபெட்டுளளது. ‹›என் ைமு�ா�த�ாரில 
சி் கூட்ைத�ார ய�ான்றுவாரகள. அவரகள விெைாரம் 
(புரிவது), (ஆணகள) ெட்டுத துணி (அணிவது), மது 
(அருந்துவது), இடைக கருவிகள (இடைபெது) ஆகி�வறட்ற 
அனுமதிககபெட்ைடவ�ாகக கருதுவாரகள.”” 
(அறிவிபெவர: அபூ மாலிக அல அஷ்அரீ (ரழி). ஆ�ாரம்: 
புஹாரி 5590).

‹›இ�ாஅதுல குரஆன்”” வாபனாலி அட்வரிடைட�யும், 
(அதில ஒலிெரபெபெடும்) ‹›நூருன் அ்த�ரப”” என்்ற 
(யகளவி- ெதில) நிகழ்ச்சி நிரட்யும் அதிகமாகக யகட்கும்ெடி 
அடனவருககும் உெய�ைம் பையகின்ய்றன். அவவிரணடிலும் 
மகத�ான ெ�ன்கள இருபெய�ாடு ொைலகள, இடைகடளக 
யகட்ெதிலிருந்து அது திருபபுமுடன�ாகவும் அடமயும்.

திருமணவிழாககளில, அ�டனப ெகிரஙகபெடுத�வும், 
விெைாரதட� விட்டும் (அ�டன) யவறுெடுத�வும், 
�டுககபெட்ை கருததுககளைஙகா� ொைலகளுைன் 
�பஸ (ஒரு ெககம் பவட்ைபெட்ை சிறுமுரசு) அடிபெது, 
இரவின் சி்யநரஙகளில பெணகளுககு மாததிரம் 
அனுமதி�ளிககபெட்டுளளது. இதுெறறி நபி�வரகடளத 
ப�ாட்டும் ஆ�ார பூரவமான நபிபமாழிகள வந்துளளன.

திருமணவிழாககளில யமளம் (இருெககஙகளும் 
மூைபெட்ை முரசு) பகாட்டுவது கூைாது. (மா்றாக) 
�பஸ அடிபெதுைன் (மாததிரம்) யொதுமாககிக 
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பகாளள யவணடும். திருமண அறிவிபபின் யொது 
ஒலிபெருககிகடளப ெ�ன்ெடுததுவய�ா, பொதுவான 
ொைலகடளப ொடுவய�ா கூைாது. (அவவாறு உெய�ாகப 
ெடுததுவ�ாலும், ொடுவ�ாலும்) பகடுதிவிடளவிககும் ெ் 
குழபெஙகள, ொ�கமான ெ் முடிவுகள மறறும் (ஏடன�) 
முஸலிம்களுககு யநாவிடன பைய�ல யொன்்ற (விடளவுகள) 
ஏறெடுவ�னாய்ய� (அடவ �டுககபெட்டுளளன).

யமலும் (�பஸ அடிபெதில) அதிக யநரம் 
பை்விைககூைாது. மா்றாக திருமணதட� அறிவிபெ�றகுப 
யொதுமான யநரம் (அடிதது விட்டு அ�னுைன்) 
யொதுமாககிக பகாளள யவணடும். ஏபனனில (அதில) அதிக 
யநரம் பை்விடுவது உ்றககம் மறறும் ெஜ்ர ப�ாழுடகட� 
அ�றகுரி� யநரததில நிட்றயவற்றாமல வீணடிபெ�றகு 
வழிவகுககின்்றது. அது பெரும் ொவஙகளில உளளதுைன் 
ந�வஞ்ைகரின் பை�றகளிலுளளதுமாகும்.

ஸ்புஸஸாலிஹீன் எனபெடும் முன்யனாரகளுடை� 
கூறறுககளிலிருந்து இடை �டுககபெட்ை�றகான சி் 
ஆ�ாரஙகள வருமாறு: 

 அபூ ெகர (ரழி) அவரகள கூறினாரகள: ‹›ொட்டுப 
ொடு�ல பி�ாயனா வாசித�ல ஆகி�ன டைத�ானின் 
புல்ாஙகுழ்ாகும்””.

 இமாம் மாலிக பின் அனஸ (ரஹ்) அவரகள 
கூறினாரகள: ‹›(�பஉத �ாபிஈன்களாகி�) 
எஙகளிைததிய் பகட்ைவரகள�ான் இடைகடளப 
ெ�ன்ெடுததுவாரகள””. 
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 ைாபிஈ மதஹடெச் யைரந்�வரகள இடைட� வீணான 
மிக யமாைமான பை�லுககு ஒபொககின்்றாரகள.

 இமாம் அஹ்மத (ரஹ்) அவரகள கூறினாரகள: ‹›இடை 
உளளததிய் ந�ைஞ்ைகதட� விட�ககின்்றது. எனயவ 
அது எனககு விருபெமிலட்””.

 இமாம் அபூ ஹனீொ (ரஹ்) அவரகளின் மாணவரகள 
கூறினாரகள: ‹›இடை யகட்ெது ொவச்பை�்ாகும்””.

 கலீொ உமர பின் அபதில அஸீஸ (ரஹ்) அவரகள 
கூறினாரகள: ‹›இடையின் ஆரம்ெம் டைத�ானாகும். 
அ�னுடை� முடிவு இட்றவனுடை� யகாெமாகும்””.

 இமாம் குரதுபீ (ரஹ்) அவரகள கூறினாரகள: 
‹›இடை அலகுரஆன் ஸஹுன்னா அடிபெடையில 
�டுககபெட்ை�ாகும்””.

 இமாம் இபனுஸ ஸ்ாஹ் (ரஹ்) அவரகள 
கூறினாரகள: ‹›இடைககருவிகளுைன் யைரததுப 
ொடுவது ஹராமாகும் என்ெது ஏயகாபித� 
முடிவாகும்””.
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உருவம் வகை�ல்

ெதி்ளிபெவர: அஷ்யைஹ் அபதுல அஸீஸ பின் 
அபதில்ாஹ் பின் ொஸ (ரஹ்) அவரகள

யகளவி: (இன்று) கடுடம�ான யைா�டன�ாகப 
ெரவிவிட்ைதும், மககள முறறிலும் ஈடுெைககூடி�துமாகி� 
உருவபெைம் வடரவதில உஙகள கருதது என்ன?

ெதில: மனி�டனய�ா அல்து யவறு 
உயிருளளடவகடளய�ா வடரவது கூைாப�ன்ெட�ப 
ெட்ற ைாறறும் அயநகமான நபிபமாழிகள ெ்�ரபெட்ை 
ஹதீஸ கிரந்�ஙகளில இைம்பெறறுளளன. யமலும் 
உருவபெைமுளள திடரச் சீட்கடளக கிழிபெது, உருவப 
ெைஙகடள அழிபெது, உருவபெைம் வடரெவரகடள 
ைபிபெது, அவரகள�ான் மறுடமயில கடுடம�ான 
யவ�டனககு உரி�வரகள என்ெடவகடளத ப�ளிவு 
ெடுத�ககூடி� (ஏராளமான ஹதீஸகள இைம்பெறறுளளன). 
இதுெறறி வந்திருககும் ஆ�ாரபூரவமான சி் நபிபமாழிகடள 
உஙகளுககு நான் கூறுகிய்றன். யமலும் அதுெறறி 
அறிஞரகளின் சி் கூறறுககடளயும் கூறி, இதில ெ்மான 
கருதட�யும்  இன்ைாஅல்ாஹ் ப�ளிவுெடுததுகிய்றன்.

இட்றததூ�ர (ஸல) அவரகள கூறினாரகள: ‹›அல்ாஹ் 
�ஆ்ா கூறுகி்றான் என் ெடைபடெப யொன்று ெடைகக 
எணணுெவடன விைப பெரி� அககிரமககாரன் �ார 
இருகக முடியும்? இவரகள ஓர அணுடவப ெடைததுக 
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காட்ைட்டும். அல்து ஒரு �ானி� விதட�ய�னும் அல்து 
ஒரு வாறயகாதுடமட�ய�னும் ெடைததுக காட்ைட்டும்””. 
(அறிவிபெவர: அபூ ஹஹுடரரா (ரழி). ஆ�ாரம்: 
புஹாரி 7559 முஸலிம் 2111 இவவாககி�ம் முஸலிம் 
கிரந்�ததிறகுரி��ாகும்). 

இட்றததூ�ர (ஸல) அவரகள கூறினாரகள: 
‹›அல்ாஹ்விைம் மறுடம நாளில மிகக கடுடம�ான 
யவ�டனககுளளாயவார உருவஙகடளப ெடைபயொர 
�ாம்”” (அறிவிபெவர: இபனு மஸஊத (ரழி). ஆ�ாரம் 
புஹாரி 5950 முஸலிம் 2109).

இட்றததூ�ர (ஸல) அவரகள கூறினாரகள: ‹›இந்� 
உருவஙகடளப ெடைபயொர மறுடம நாளில 
யவ�டன பைய�பெடுவாரகள. அவரகளிைம், ‹நீஙகள 
ெடைத�வறறுககு உயிர பகாடுஙகள (ொரகக்ாம்)” என 
(இடிதது)க கூ்றபெடும்””. (அறிவிபெவர இபனு உமர (ரழி). 
ஆ�ாரம்: புஹாரி 5951 முஸலிம் 2107 இவவைனம் புஹாரிக 
கிரந்�ததிறகுரி��ாகும்).

இட்றததூ�ர (ஸல) அவரகள இரத�ததின் விட்ட�யும், 
நாயவிற்ற காடையும், விெைாரியின் ஊதி�தட�யும் (ஏறகக 
கூைாப�ன்று) �டை பைய�ாரகள. யமலும், வட்டி (வாஙகி) 
உணெவடனயும் வட்டி உணணக பகாடுபெவடனயும், 
ெச்டை குததி விடுெவடளயும் ெச்டை குததிக 
பகாளெவடளயும், உருவப ெைஙகடள வடரகி்றவடனயும் 
ைபித�ாரகள. (அறிவிபெவர அபூ ஜஹுடஹொ (ரழி). ஆ�ாரம்: 
புஹாரி 5962).
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இபனு அபொஸ (ரழி), ‹›உ்கில ஓர உருவப ெைதட� 
வடரகி்றவர மறுடம நாளில அந்� உருவததினுள உயிடர 
ஊதும்ெடி ெணிககபெடுவார. ஆனால, அவரால ஊ� 
முடி�ாது”” என்று முஹம்மத (ஸல) அவரகள பைால்க 
யகட்யைன் எனக கூறினாரகள. (ஆ�ாரம்: புஹாரி 5963 
முஸலிம் 2110).

ஸஈத பின் அபில ஹஸன் (ரஹ்) அவரகள கூறினாரகள: 
இபனு அபொஸ (ரழி) அவரகளிைம் ஒரு மனி�ர 
வந்து ‹›நான் இந்� உருவஙகள வடர(யும் ப�ாழில 
பையது வரு)கிய்றன். இட�பெறறி எனககு மாரககத 
தீரபெளியுஙகள”” என்று யகட்ைார. இபனு அபொஸ 
(ரழி) அவரகள ‹›எனககருகில வா”” என்்றாரகள. அவர 
அருகில வந்�ார. பி்றகு (மீணடும்) ‹›இன்னும் அருகில 
வா”” என்்றாரகள. அவர இன்னும் அருகில வந்�யொது, 
அவரது �ட்யில டகட� டவதது ‹›அல்ாஹ்வின் தூ�ர 
(ஸல) அவரகளிைமிருந்து நான் பைவியுற்ற ஒரு பையதிட� 
உமககுச் பைாலகிய்றன். அல்ாஹ்வின் தூ�ர (ஸல) 
அவரகள ‹›உருவஙகடளப ெடைககும் ஒவபவாருவரும் 
நரகததிறயக பைலவர. அவர ெடைத� ஒவயவார 
உருவததிறகும் அல்ாஹ் உயிர பகாடுபொன். அதுயவ 
அவடர நரகததில யவ�டன பையயும்”” என்று கூறி�ட� 
நான் யகட்டுளயளன்”” என்்றாரகள. யமலும் ‹›நீ வடரந்து 
�ான் ஆக யவணடுபமன்்றால மரஙகள, உயிரற்ற (இ�றடகக 
காட்சிகள உளளிட்ை)வறறின் ெைஙகடள வடரந்து பகாள”” 
என்று கூறினாரகள (ஆ�ாரம்: முஸலிம் 2110). 

இமாம் புஹாரி (ரஹ்) அவரகள ‹›நீ வடரந்து�ான் ஆக 
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யவணடுபமன்்றால…»» என்்ற வைனததிலிருந்து இறுதிவடர, 
அ�றகு முன்னுளள நபிபமாழியின் இறுதியில, இமாம் 
முஸலிம் கூறி�துயொன்ய்ற அறிவிததுளளாரகள.

  

உருவம் வகை�ல் 
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�ொடி சிகைபபது கூடொது

ப�ாகுபபு : அஷ்யைஹ் முஹம்மத பின் ஸாலிஹ் 

அல உடஸமீன் (ரஹ்) அவரகள

�ாடி சிடரபெது �டுககபெட்ை�ாகும் (ஹராம்). 

ஏபனனில அது இட்றததூ�ர (ஸல) அவரகளுககு 

மாறு பையவ�ாகும். இட்றததூ�ர (ஸல) அவரகள 

கூறினாரகள : ''�ாடிட� வளரவிடுஙகள. மீடைட� 

ஒட்ை நறுககுஙகள"" (அறிவிபெவர : இபனு உமர (ரழி). 

ஆ�ாரம் : முஸலிம் 256). யமலும் அவவாறு சிடரபெது 

இட்றத தூ�ரகளுடை� வழிட�விட்டும் பவளி�ாகி 

பநருபபு வணஙகிகள, இடண டவபெவரகளுடை� 

வழியின்ொல பைலவ�ாகும். முகம், இரு �ாடைகள 

மறறும் இரு கன்னஙகளில (வளரும்) முடிய� �ாடிப�ன 

(அரபு) பமாழி�றிஞரகள வடர�றுததுளளனர. அ�ாவது 

இரு கன்னஙகள, �ாடைகள, நாடி ஆகி�வறறில 

(வளரும்) அடனதது(முடிகளும்) �ாடி�ாகும். 

அதிலிருந்து சிறிய�னும் அகறறுவது ொவச்பை�்ாகும். 

ஏபனனில இதுெறறி நபி (ஸல) அவரகடளத ப�ாட்டும் 

நான்கு வி�மான அறிவிபபுககள வந்துளளன. 

இடவ�டனததும் �ாடியிலிருந்து சிறு ெகுதிய�னும் 

எடுககககூைாது என்ெட�ய� ெட்ற ைாறறுகின்்றன. 

எனினும் ொவஙகள யவறுெை்ாம். அவறறில 

சிடரபெது (கத�ரிபெட� விை) பெரி�ொவமாகும். 

�ொடி ைிகைபபது கூடொது
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ஏபனனில (அந்� �ாடியிலிருந்து) சிறி�ளவு எடுபெட� 

விை சிடரபெது கடுடம�ானதும் ப�ளிவானதுமான 

மாற்றமாகும்.

  

�ொடி ைிகைபபது கூடொது
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ஆண்கள் ஆகடகயத த�ொங்கவிடல்

ப�ாகுபபு: அஷ்யைஹ் முஹம்மத பின் ஸாலிஹ் அல 
உடஸமீன் (ரஹ்) அவரகள

கணுககாலுககுக கீழ் ஆடைட�த ப�ாஙகவிடுவ�ன் 
மூ்ம் பெருடம நாைபெட்ைால அ�றகுரி� �ணைடன, 
அல்ாஹ் மறுடமயில அ(வவாறு ஆடை�ணிெ)வடரப 
ொரககயவா, அவருைன் யெையவா, அவடரத தூயடமப 
ெடுத�யவா மாட்ைான். மா்றாக அவனுககுத துன்ெம் �ரும் 
யவ�டனயுணடு.

அ�ன்மூ்ம் பெருடம நாைப ெைவிலட்�ானால 
அ�றகுரி� �ணைடன கணுககாலுககுக கீழால 
ஆடையி்றஙகி� ெகுதி பநருபொல �ணடிககபெடும்.

நபி (ஸல) அவரகள கூறினாரகள: ‹›மூன்று யெரிைம் 
மறுடம நாளில அல்ாஹ் யெைவுமாட்ைான், அவரகடள 
ஏப்றடுததுப ொரககவும் மாட்ைான், அவரகடளத தூயடமப 
ெடுத�வும் மாட்ைான். அவரகளுககுத துன்ெம் �ரும் 
யவ�டன�ான் உணடு: �மது ஆடைட� (கணுககாலுககு)க 
கீயழ இ்றககிக கட்டி�வர. (பைய� உெகாரதட�ச்) பைாலலிக 
காட்டுெவர. பொயச்ைததி�ம் பையது �னது பொருட்கடள 
விறெடன பையெவர.”” (அறிவிபெவர: அபூ �ர (ரழி). 
ஆ�ாரம்: முஸலிம் 106).

யமலும் நபி (ஸல) அவரகள கூறினாரகள: ‹›�ன் 
ஆடைட�த �றபெருடமயின் காரணத�ால (பூமியில 

ஆண்கள் ஆகடகைத த�ொங்கவிடல்
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ெடும்ெடி கீயழ ப�ாஙகவிட்டு) இழுததுக பகாணடு 
பைலகி்றவடன அல்ாஹ் மறுடமயில ஏறிட்டும் ொரகக 
மாட்ைான்”” (அறிவிபெவர: இபனு உமர (ரழி). ஆ�ாரம்: 
புஹாரி 3665). இது பெருடமககாகத �னது ஆடைட� 
(த �டரயுைன்) இழுததுச் பைன்்றவர விை�ததில (வந்� 
நபிபமாழி).

பெருடம நாைபெைவிலட்�ானால அதுெறறி 
ஸஹீஹ{ல புஹாரியில (பின்வரும் நபிபமாழி) 
இைம்பெறறுளளது: ‹›கணுககாலகளுககுக கீயழ 
ப�ாஙகும் (வடகயில) கீழஙகி(ட� அணிகி்றவர) நரகததில 
(புகுவார)””. (அறிவிபெவர: அபூ ஹஹுடரரா (ரழி). 
ஆ�ாரம்: புஹாரி 5787). (இந்நபிபமாழி) பெருடமட�க 
பகாணடு வடர�றுககபெைவிலட். முந்ட�� 
நபிபமாழியில (கூ்றபெட்ை) பெருடமயின் அடிபெடையில 
(இ�டனயும்) பெருடமட�க பகாணடு வடர�றுபெது 
ப�ளிவாகமாட்ைாது. ஏபனனில அபூ ஸஈத அலகுதரீ (ரழி) 
அவரகள நபி�வரகள கூறி��ாகக கூறினாரகள: ‹›ஒரு 
முஸலிமுடை� கீழாடை பகணடைககாலின் ொதிவடர 
இருகக யவணடும். அல்து பகணடைக காலுககும் 
கணுக காலகளுககும் இடையில இருந்�ால அதில 
�வய்றதுமிலட். கணுககாலகளுககுக கீழ்ச் பைலெடவய� 
நரகததிறகு (அடழதது)ச் பைலலும். �ார �னது கீழாடைட� 
ஆணவததுைன் இழுததுச் பைலகி்றாயரா அவடர அல்ாஹ் 
ொரகக மாட்ைான்.”” (ஆ�ாரம்: மாலிக, அபூ �ாவூத, நஸாஈ, 
இபனு மாஜா, இபனு ஹிபொன். (இமாம் இபனு ஹிபொன்) 
அவரகள இ�டன ‹›ஆரவமூட்ைலும் எச்ைரித�லும்”” எனும் 
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ொைததில -››கமீஸ”” அணிவதில ஆரவமூட்ைல- எனும் 
ெகுதியில கூறியுளளாரகள.) (ொகம் 3, ெககம் 88).

யமலும் இ(வவி)ரு பை�றகளும் யவறுொைானது, இரு 
�ணைடனகளும் யவறுொைானது. ைட்ைமும் காரணமும் 
யவறுெைக கூடி�தில முரணொடு ஏறெடுவ�ால 
(பெருடமட�க குறிபபிைபெைாமல) பொதுவாக வந்�ட� 
(பெருடம�ால) வடர�றுககபெட்ை�ன் மீது சுமத� 
முடி�ாது.

அபூ ெகர (ரழி) அவரகளுககு அனுமதி�ளிககபெட்ை 
நபிபமாழிட� (கரணடைக காலுககுக கீழ் ஆடை�ணி�்ாம் 
என்ெ�றகு) ஆ�ாரமாகக காட்டுெவரகளுககு நாம் 
கூறிகபகாளவ�ாவது: அதிய் உஙகளுககு ஆ�ாரம் 
கிடை�ாது. (அட�) இரு வி�ஙகளில (விளகக்ாம்):

  அபூ ெகர (ரழி) அவரகள கூறினாரகள: ‹›நான் 
கவனமாக இல்ாவிட்ைால என்னுடை� ஆடையின் ஒரு 
ெககம் கீயழ ப�ாஙகி விடுகி்றது”” (புஹாரி 3665). அவரகள 
பெருடமயின் காரணமாக (அவவாறு) �னது ஆடைட�த 
ப�ாஙகவிைவிலட். மா்றாக அது �ானாகத ப�ாஙகிக 
பகாணடிருந்�து. அவரகள அ�டனக கவனிதது (உ�ரததி)க 
பகாளவாரகள.

பெருடமயின்றி யவணடுபமன்ய்ற �ஙகளுடை� 
ஆடைட�த ப�ாஙக விடுெவரகளுககு நாம் கூறிக 
பகாளவ�ாவது: நீஙகள பெருடமயின்றி யவணடுபமன்ய்ற 
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கரணடைககாலுககுக கீழ் ஆடைகடள இ்றககினீரகளானால 
(அவவாடையின்) கீழி்றஙகி� ெகுதிககாக மாததிரம் நீஙகள 
யவ�டன பைய�பெடுவீரகள. நீஙகள உஙகளுடை� 
ஆடைகடளப பெருடமககாக இழுததுச் பைன்றீரகளானால 
(ஏறகனயவ) பைால்பெட்ை யவ�டனட� விை கடுடம�ாக 
யவ�டன பைய�பெடுவீரகள. (அ�ாவது) மறுடமயில 
அல்ாஹ் உஙகளுைன் யெையவா, உஙகடளப ொரககயவா, 
தூயடமப ெடுத�யவா மாட்ைான். (மா்றாக) உஙகளுககுத 
துன்ெம் �ரும் யவ�டனயுணடு.

 நிச்ை�மாக அபூ ெகர (ரழி) அவரகடள நபி�வரகள 
(அவரகள) பெருடமககாக அவவாறு பையெவரல்ர என்று 
தூயடமப ெடுததி நறைான்று ெகரந்�ாரகள. இ(வவாறு 
பெருடமயில்ாமல ஆடைட�த ப�ாஙகவிடுவது 
கூடுபமன்ெ)வரகளில �ாருககாவது இந்நறைான்று 
உளள�ா? எனினும் டைத�ான் சி்ருககு, அலகுரஆனிலும் 
நபிபமாழிகளிலும் உளள (ெ் அந்�ரஙகஙகடளக பகாணை) 
மு�ைாபிஹ் எனும் ெகுதிட�ப பின்ெற்ற வழிகாட்டி 
விடுகின்்றான். 
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புக்க பிடித�ல்

ப�ாகுபபு: அஷ்யைஹ் முஹம்மத பின் ஸாலிஹ் அல 
உடஸமீன் (ரஹ்) அவரகள

புடக (சிகரட்) பிடித�ல மறறும் கஞ்ைா (ொவித�ல) 
என்ெவறறினுடை� ைட்ைஙகடள ஆ�ாரததுைன் 
விளககுமாறு �ஙகளிைம் யவணடுகிய்றன்.

புடக (சிகரட்) பிடிபெதும் கஞ்ைா ொவிபெதும் 
ஹராமாககபெட்ை (இஸ்ாததில �டுககபெட்ை)�ாகும். 
அ�றகுரி� ஆ�ாரமாக(ப பின்வரும்) இட்றவைனஙகள 
அடமகின்்றன: ‹›நீஙகள உஙகடளய� பகாட் பையது 
பகாளளாதீரகள - நிச்ை�மாக அல்ாஹ் உஙகளிைம் மிகக 
கருடணயுடை�வனாக இருககின்்றான்””. (அந்நிஸா: 
29). யமலும் அல்ாஹ் கூறுகி்றான்: ‹›இன்னும் உஙகள 
டககளாய்ய� உஙகடள அழிவின்ெககம் பகாணடு 
பைல்ாதீரகள;»». (அல ெக்றா: 195). இ(ந்�ப புடக, கஞ்ைா 
யொன்்ற)வறட்றப ெ�ன் ெடுததுவது (உைல ந்ததிறகுக) 
யகடு விடளவிககககூடி�ப�ன டவததி� ரீதி�ாக உறுதி�ாகி 
விட்ைது. 

யமலும் ‹›(அநாட�களின் பொருளுககு நீஙகள யம்ாளராக 
ஏறெட்ைால) அவரகள புததி குட்றவானவரகளாக இருபபின் 
(வாழ்கடகககு) ஆ�ாரமாக அல்ாஹ் உஙகளிைம் ஆககித 
�ந்� பைலவதட� அவரகளிைம் ஒபெடைகக யவணைாம்”” 
(அந்நிஸா: 5) என்்ற இட்றவைனமும் மறய்றார ஆ�ாரமாக 
அடமகின்்றது.

புக்க பிடித�ல் 



60

புததி குட்றவானவரகளுககு எஙகளுடை� 
பைாததுககடளக பகாடுகக யவணைாம் எனத �டுததுளளான். 
ஏபனனில அவரகள அ�டன வீணவிர�ம் பையது 
அழிததுவிடுவாரகள. புடக (சிகரட்), கஞ்ைா யொன்வறட்ற 
வாஙக ெணதட� பை்விடுவது, வீணவிர�ம் பையது 
அ�டன அழிபெப�ன்ெதில எவவி� ஐ�முமிலட். 
எனயவ இவவைனததின் ஆ�ார அடிபெடையில அ(ப புடக 
கஞ்ைாவான)து �டுககபெட்ை�ாகி விடும்.

நபிகளாரின் பொன்பமாழியிலிருந்து (இ�றகு 
ஆ�ாரம்): நிச்ை�மாக நபி (ஸல) அவரகள ெணதட� 
வீணடிபெட�த �டுததுளளாரகள. யமலும் நபி�வரகள 
கூறினாரகள: ‹›(�ாருககும்) தீஙகிடழககயவா யமலும் 
(பி்றர இடழத�) தீஙகிறகுப ெழிவாஙகயவா கூைாது””. 
இ(ந்�ப புடக, கஞ்ைா யொன்்ற)வறட்றப ெ�ன்ெடுததுவது 
தீஙகிறகு வழிவகுககின்்றது. யமலும் இபபொருட்கள  
மனி�டனத ப�ாைரந்து அவறறினுையனய� ப�ாைரபுெை 
வழிவகுககின்்றது. அது அவனுககுக கிடைககாவிட்ைால 
அவனுடை� இ��ம் சுருஙகிவிடுகின்்றது. யமலும் உ்கயம 
அவனுககு சுருஙகிவிடுகின்்றது. எனயவ அவன் �னககுத 
ய�டவயில்ா� (ெ�னற்ற யவறு) சி் பொருட்கடள 
�னககுள திணிததுக பகாளகி்றான்.
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அல்லொஹகவ விசுவொசிக்கும் 
ரைொஷமுள்்ள அகனதது 

�நக�்களுக்கும்

உள்்ளததிலிருநர�ொர உபர�ைம்

நபி (ஸல) அவரகள கூறினாரகள: ‹›ஓர ஆண 
அடி�ாயனா, பெண அடிடமய�ா விெைாரம் பையயும்யொது 
அல்ாஹ்டவவிைக கடுடம�ாக யராைம் பகாளெவன் 
�ாருமிலட்””. (அறிவிபெவர: ஆஇைா (ரழி). ஆ�ாரம்: 
புஹாரி 1044). அடனவரும் அல்ாஹ்வினுடை� அடி�ாரகள 
என்ெதில எவவி� ஐ�முமிலட். யமலும் நபி (ஸல) 
அவரகள கூறினாரகள: ‹›ஸஅத அவரகளின் யராைதட�க 
கணடு நீஙகள வி�ககின்றீரகளா? அல்ாஹ்வின் 
மீ�ாடண�ாக! நான் அவடரவிை அதிக யராைமுளளவன்; 
அல்ாஹ் என்டனவிை யராைமுளளவன். அல்ாஹ் �ன் 
யராைததின் காரணத�ால�ான் பவளிபெடை�ான மறறும் 
மட்றவான மானகயகைான பை�லகள (ஆொைஙகள) 
அடனதட�யும் �டைபையதுவிட்ைான்””. (அறிவிபெவர: 
முஃகீரா இபனு ைஹுஅொ (ரழி). ஆ�ாரம்: புஹாரி 7416). 

யராைம் என்ெது (திருமணம் பைய�த) �டுககபெட்ை 
(�னது) உ்றவுககாரப பெணகள விை�ததில 
மிகுந்� ஆரவஙபகாணடு (அவரகள விை�ததில) 
யகாெஙபகாளவதும், வீணரகளுடை� டககளிலிருந்தும் 
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(தீ� யநாககுைன்) ொரபெவரகளின் கணகளிலிருந்தும் 
அவரகடளப ொதுகாபெதுமாகும். �ாருககு யராைம் 
இலட்ய�ா அவன் �னது குடும்ெததிய் விெைாரதட� 
அனுமதிககும் ஒழுககம் இழந்�வனாவான். இ(து 
யொன்்ற)வன் சுவனம் நுடழ�மாட்ைாபனன (சி் 
நபிபமாழிகள) வந்துளளன. இட்றெகதியுளள ஒவபவாரு 
விசுவாசியும் �னது மடனவிமார, பெணபிளடளகள, 
யமலும் �னது அடனதது உ்றவுககாரப பெணகள 
விை�ததில யராைககாரனாக இருபொன் என்ெதில 
எவவி� ைந்ய�கமுமிலட். அவரகடளக கணகானிபெதும், 
அவரகளுடை� பையதிகடள உன்னிபொகக கவனிபெதும், 
ஆணகளுைன் (பொது இைஙகளில) க்ககாமல அவரகடளத 
�டுபெதும், உராயவுகள மறறும் ைனபநரிைல அதிகமாகும் 
பொது நிகழ்ச்சிகடள விட்டும் அவரகடளத �டுபெதும் இந்� 
யராைததின் பவளிபொைாகும். குறிபொக அது யொன்்ற 
இைஙகளிலிருககும் அதிகமானவரகள பகட்ை உளளங 
பகாணயைாராகயவ இருககின்்றனர. உணரச்சிகடளத 
தூணடி, மறறும் ெ்வீனமான ஈமானுளளவரகடளப 
ொவஙகளின் ெககம் இட்டுச்பைலலும் ெரிகாைஙகள, 
பூைலகள, பெணகடள வரணிககும் கவிட�கள, பகட்ை 
வாரட�கள (யொன்்றன அவவிைஙகளில) அதிகரிககின்்ற 
காரணத�ாய்ய� (அபபெணகடளத �டுகக யவணடும்). 
அந்�ப பொதுச் ைந்ட�களில எத�டன ஆட்கைத�லகள, 
ைந்திபபு யநரஙகள, ப�ாட்யெசி அடழபபுகள, மட்றவான 
ெகிரஙகமான யெச்சுவாரட�கள நைந்திருககின்்றன? 
(இவறட்ற விட்டும்) பெறய்றார கவனககுட்றவாக, �மது 
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பொறுபபுககுக கீழுளளவரகள ெறறி நல்பிபபிரா�ம் 
டவததுக பகாணடிருககி்றாரகள. (அஙகு) நடைபெற்றதில 
ெததிப்ான்்றாவது அவரகளுடை� சிந்�டனக 
பகட்ைமாட்ைாது.  

�னது (மஹ்ரமான) பநருககமான உ்றவுககாரப 
பெணகளுைன் கூையவ இருந்து, அவரகடளக 
கவனிததுப ொதுகாபெதும், ொவச்பை�றகளுடை� 
காரணிகடளவிட்டும் அவரகடளத �டுபெதும், ஊககமுளள 
யராைககாரர மீது கைடம�ாகும். யமலும் ஆொைத 
திடரபெைஙகள, கவரச்சியூட்டும் உருவப ெைஙகடளப 
ொரபெது, உணரச்சிகடளத தூணைககூடி�தும் ஹராததின் 
ெககம் உந்�க கூடி�துமான நாணமற்ற ொைலகடளக 
யகட்ெது ஆகி�வறட்ற விட்டும் (அவரகடளத �டுபெது 
கட்ைா�மாகும்). அய� யொன்று பொதுச் ைந்ட�கள, 
ஆஸெததிரிகள, கலலூரிககுச் பைலலும் வழிகள ஆகி�வறறில 
(அவரகள வகுபெட்றயினுள நுடழயும்வடர) அவரகளுைன் 
கூைச் பைலவது எபயொதும் கைடம�ாகும். அவவாய்ற 
(கலலூரியிலிருந்து) அவரகள பவளிய�றும் யொதும் 
(அவரகள வாகனததில ஏறும்வடர), விழா மணைெஙகள, 
பொதுவான வீடுகள ஆகி�வறறிலும் (அவரகளுைன் 
கூையவ இருபெது கைடம�ாகும்). அவரகள மீது �ாரும் 
அததுமீ்றாமலிருககவும், அவரகள யெச்சிய் வடளந்து 
பகாடுதது ெராமுகமாக இருந்து விைாமலிருககவுயம 
(இவவாறு நைந்து பகாளள யவணடும்). ஏபனனில 
பெணணானவள இ�லபிய் ெ்வீனமானவளும் உணரச்சி 
கூடி�வளுமாவாள. அவள ஆணகடளக கணைாய்ா 
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அல்து உணரச்சிட�த தூணடும் வாரட�கடளக 
யகட்ைாய்ா �ன்டனக கட்டுப ெடுததுவதில ெ்வீனமாகி 
விடுவாள. எனயவ ெரிபூரணமான கணகாணிபபும் 
ொதுகாபபும் (அவளுககுத) ய�டவ. குறிபொக குழபெஙகள 
அதிகரிதது, (ொவச் பை�லுககான) காரணஙகள உருவாகி, 
(�னது) ஆடைகடள அடைந்து பகாளளவும், உளயளயும் 
பவளிய�யும் உணரச்சிகடள முழுடம�ாக அனுெவிககவும் 
வழிகள சு்ெமாகிவிட்ை இககா்ததில (அவரகளுககு 
அதிகமாகப ொதுகாபபுத ய�டவ).

எனயவ ஒவபவாரு பொறுபபு�ாரியும் �ன்னுடை� 
பொறுபபிலிருககும் பெணடணப ொதுகாபெது 
கைடம�ாகும். யமலும் அவருடை� ஆண, பெண 
பிளடளகள ஹராததின் ெககம் ைா�ாமல, அல்து விெைாரம் 
பையவ�ன் ெககம் உளளதட�த துணடும் ஏ�ாவப�ான்ட்றக 
காணும்யொது அல்து யகட்கும் யொது அ(பொவத)
ட� அவரகள ஆடை டவககாமல, அவரகளுடை� 
உளளதட�த �டுககும் வி�ததில, அவரகடளத �ன்னைககம் 
உளளவரகளாக மாறறுவதில அககட்ற பைலுததுவது 
(பொறுபொளிமீது கைடம�ாகும்). (ஏபனனில இபொவச் 
பை�றகள) அல்ாஹ்வின் யகாெததிறகும் யராைததிறகும் 
காரணமாக அடமவதுைன், அவனுடை� யவ�டனகள 
மனி�ரகள மீது இ்றஙகுவ�றகும் காரணமாக அடமந்து 
விடுகின்்றது. ஏபனனில நபிபமாழியில வந்துளளட�ப 
யொல விெைாரம் ெரவு�ல கடுடம�ான யநாயகள 
அதிகரிககவும், மககளுககு ந்வுகள, வைதிகள கிடைககாமல 
இருககவும் காரணமாக அடமந்து விடுகின்்றது.
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உ�வி ய�ைபெைக கூடி�வன் அல்ாஹ் (ஒருவயன). 
முஹம்மத (ஸல) அவரகள மீதும் அவரகளின் கிடள�ார 
மீதும் அல்ாஹ் ஸ்வாததும் ஸ்ாமும் பைாலவானாக.

எழுதி�வர

அபதுல்ாஹ் பின் அபதிரரஹ்மான் 
அலஜிபரீன் (ரஹ்)

முறறும்

எல்ாப புகழும் ஏக இட்றவன் 
அல்ாஹ்வுகயக

  

உரைொைமுள்ள �்கபபனுகர்கொர உபர�ைம்
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