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சூனியமும் பரிகரரமும் 

رِ  ِر بِاالِسحر ةُ  اَور ِعََلُج الِّسحر َ  الُّنْشر
 

அஷ் ஷெய்க் அபாபத்தீன் 

 

தமிழில் 

ஷெய்க் இமாம் 

 

என்னுரை 

       அ ள வ ற்ற  அ ரு ள ாள னு ம் , ந ிக ரற் ற 

அன்புடை  யயானுமாகிய  அல்லாஹ்வின் 

திருநாமம் ஷகாண்டு ஆரம்பம் ஷெய்கியறன். 

       எல்ல ாப்  புகழு ம்  அல்லாஹ் வுக்யக . 

ஸ லாத்தும்  ஸ லாமு ம்  நம்  உய ிரிலு ம் 

யமலான  நமது  அன்புக்குரிய  இறுதித் தூதர் 

மு ஹ ம்மது  (ஸ ல் ) அ வ ர்கள ின்  மீ து ம் 

அவர்களின்  கிடளயார் , யதாழர்கள்  மீதும் 

உண்ைாவதாக!  
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       ஷெய்விடன  என்படத  தமிழில்  பில்லி, 
ஏவல், சூனியம் என்று குறிப்பிடுவது யபான்று 

அறபு ஷமாழியில் ஸிஹ்ர், நுஷ்ரா, திப் என பல 

ஷொற்கள் ஷகாண்டு அடழக்கப்படுகிறது.  

      சூனியம்  என  ஒன்றுண்ைா?அதன்  மூலம் 

பாதிப்டபயும் , தாக்கத்டதயும்  ஏற்படுத்த 

முடியுமா? பிண ிடயயும்  குணத்டதயும் 

உண்ைாக்க  முடியுமா? எனும்  விையத்தில் 

இஸ்லாமிய  ெமூகத்தில்  ஒற்டறக்  கருத்து 

காணப்பைவில்டல . ஏடனய  பல  விையங் 
கடளப் யபான்று இவ்விையத்தில் இஸ்லாமிய 

அறிஞர்கள்  மத்தியில்  வாதப்பிரதி வாதங்க 
ளும், ெர்ச்டெகளும் இருந்து வருகின்றன. 

      எனினும்  இந்தக்  கருத்து  யவறுபாடுகள் 

யவற்றுடமக்கும் , பிளவுக்கும்  இலக்காகாத 

வடர அது ஆயராக்கியமானதுதான் . ஆனால் 

இன்று  துரதிஷ்ைவெமாக  ெமூகப் பிளவுக்கு 

மாத்திரமன்றி ெமூக  அழிவுக்கும் , கருத்து 

முரண்பாடுகள் காரணமாகியுள்ளன. இதடனத் 

தவிர்க்க  முயற்ெி எடுப்பது  புத்தி ஜீவ ிகள் , 

அறிஞர்கள் யாவரினதும் கைடமயாகும்.  
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     இனி சூனியத்டதப் பற்றிக் குறிப்பிடுவதா 

னால்  அது  பல  வடகப்படும் . சூனியத்தின் 

யநாக்கத்டதப்  ஷபாருத்து  பில்ல ி, ஏவல் , 

ஷெய்விடன என்று அதன் ஷபயர் விரிவடைந்து 

ஷெல்கிறது. அவ்வாறு தான் சூனியம் என்பது 

அறபு ஷமாழியிலும்  பல  ஷொற்கள்  ஷகாண்டு 

அடழக்கப்படுகிறது . அது  அல்  குர்ஆனில் 

‘ஸிஹ்ர்’ என்றும் நபிஷமாழியில் ஸிஹ்ர், திப் 

எனும் ஷொற்கள் மாத்திமன்றி நுஷ்ரா யபான்ற 

ஷொற்களும் இைம் ஷபற்றுள்ளன.  

        ஸ ிஹ் ர்  என்ற  ஷொல்டலப்  யபான்று 

நுஷ்ரா  எனும்  ஷொல்லும்  இஸ்லாத்திற்கு 

மு ந்த ிய  ஜாஹ ில ிய ாக்  காலம்  ஷதாட்டு 

புழக்கத்தில்  இருந்து  வருகின்றது . எனயவ 

நுஷ்ரா என்னும்  யபாது  ெில  ெந்தர்ப்பத்தில் 

சூனியத்தின்  மூலம்  பாதிக்கப்பட்ைவனின் 

சூனியத்டத விடுவித்தல் என்றும், இன்ஷனாரு 

ெந்தர்ப்பத்தில் பாதிக்கப் பட்ைவடன பிரிஷதாரு 

சூன ியம்  ஷகாண்டு  விடுவ ித்தல்  என்றும் 

கருதப்படும் . இதில்  முந்தியடத  இஸ்லாம் 

ம ார்க் கம்  அ னு ம த ிக்  க ிற து .  ஆ ன ால் 

பிந்த ியடத  இஸ் லாம்  தடை  ஷெய்க ிறது 
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என்பது இஸ்லாமிய அறிஞர்களின்  கருத்து . 

எனயவ  தான்  நபியவர்களிைம்  நுஷ்ராடவப் 

பற்றிப் ஷபாதுவாக விொரிக்கப் பட்ை  யபாது , 
அதடன வினவியவரின் யநாக்கத்டதப் புரிந்து  

நபியவர்கள்  அதற்குப்  பத ில்  தந்த ிருக்க ி 
றார்கள் . அதன்  பிரகாரம்  ஒரு  ெமயத்தில் 

அதடன ஆகாது என நபியவர்கள் கூறினார்கள் 

என்றால் ,இன்ஷனாரு  ெமயத்தில்  அதடன 

அங்கீகரித்துள்ளடதக் காண முடிகின்றது. 

      எனயவ சூனியம் பற்றிய இப்படியான  பல 

ஐயங்கடளத்  ஷதளிவுபடுத்தி அஷ்ஷெய்க் 

அபாபத்தீன்  அவர்கள் رِ “  ِر بِاالِسحر ُة  اَور ِعََلُج الِّسحر َ  ”الُّنْشر

எனும் ஷபயரில் நூஷலான்டற எழுதியுள்ளார். 
அ தட ன யய  அ டி யய ன்  “சூ ன ிய மு ம் 
பரிகாரமும்” எனும் ஷபயரில் ஷமாழிஷபயர்த் 
துள்யளன். எனயவ சூனியம் ெம்பந்தமான 
ெந்யதகங்கடளயும் மற்றும் அதன் ஷதளிடவ 
யும் உள்ளைக்கியிருக்கும் இந்நூலின் மூலம் 
தமிழ் உலகம் பயனடையும் என்பது என் 
எண்ணம். எனயவ இதிலிருந்து பயன் ஷபற 
நம் அடனவருக்கும் அல்லாஹ் வாய்ப்பளிப் 
பானாக! யமலும் இதன் மூல ஆெிரியருக் 
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கும், ஷமாழிஷபயர்ப்பாளனுக்கும் , இதடன 
ஷவளியிை ஒத்துடழப்பு வழங்கிய ெகலருக் 
கும் ஈருலக ிலும் நற்பாக்க ியத்டதயும் 
ந ல் ல ரு ட ள யு ம்  த ந் த ரு ளு  ம ாறு 
அல்லாஹ்டவ யவண்டுகியறன்.  

ஷமாழி ஷபயர்ப்பாளன் 

திக்குவல்டல இமாம்.  (ரொதி ஷபங்களூர்)  

         

********* 

 

 

 

 

 

 

 

அ ஷ் ஷ ெ ய் க்  அ ப் து ல் ல ா ஹ்  இ ப் னு 
அப்துர்ைஹ் மான் அல்  ஜிப்ரீன் அவர்களின்                      
அணிந்துரை. 
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அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடை 
யயானு மாக ிய  அல்லாஹ் வ ின்  த ிரு நாமம் 
ஷகாண்டு ஆரம்பம் ஷெய்கியறன். 

     தன் கட்ைடளக்குக் கீழ்படிந்து தன் மீது அச்ெம் 
ஷகாள்யவாடர கன்னியப்படுத்துபவனும் தன் 
கட்ைடளக்கு மாறு ஷெய்யவாடர இழிவு படுத்து 
யவ ானு ம ாக ிய  அ ல் ல ாஹ் வு க்ய க  பு க ழ் 
அட னத்தும் ஷொந்தம் . யமலு ம் அவன ின் 
இனிடமயான அருள் கிட்டும் யபாதும் கெப்பான 
யொதடனகடள எத ிர் ஷகாள்ளு ம் யபாதும் 
அவடன நான் யபாற்று  கியறன் . வணக்கத் 
திற்குத் தகுதியானவன் அவடனயன்றி யவறு 
யாருமில்டல. ஆடகயால் அவடனயல்லாது 
யவறு எவடரயும் நாம் வணங்குவதில்டல என 
ந ான்  ெ ாட் ெ ி ப க ர் க ின்  ய ற ன் . ய ம லு ம் 
அ ல் ல ாஹ் வ ின்  தூ ட த  எ த் த ி ட வ த் து 
அ வ னு க் கு க்  க ட் டு ப்  ப ட் டு  அ வ ன ின் 
வழ ிகாட்ைல ின் படி யநர்வழ ிடய அடைந்து 
ஷகாண்ை முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ் 
வின் அடியாரும் தூதருமாவார் என்றும் ொட்ெி 
பகர்க ின் யறன் . யமலும் அன்னாரின்  மீதும் 
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அன்னாரின் யகாபத்டத தங்களின் யகாபமாகவும், 
அன்னாரின் திருப்திடய தங்களின் திருப்தியாக 
வும் ஆக்கிக் ஷகாண்ை அன்னாரின் கிடளயார், 
யதாழ ர்கள்  ய ாவ ர் மீது ம்  அல்ல ாஹ் வ ின் 
கருடணயும் ொந்தியும் உண்ைாவதாக!  

       ெயகாதரன் “அப்துல் அழீம் அபாபத்தீன்” 
அவர்களுக்கு அல்லாஹ்  நல்லருள் புரிந்து 
அவரின் தவறுகடளயும் இல்லாஷதாழிப்பானாக! 

அவ ர் எழுத ிய ة  “  َ எனு ”نُْشر ம் இந்ந ிரூ பத்த ில் 

சூனியக்காரர்கள் பற்றியும் அவர்கடளத் யதடி 
வருதல் , அவ ர்கள ிைம் ெ ிக ிச்ட ெ ஷபறுதல் 
ஷதாைர்பாகவும் அவெியம் ஷதரிந்து ஷகாள்ள 
யவண்டிய பல முக்கியமான விையங்கடளச் 
சுருக்கமாக அவர் உள்ளைக்கியுள்ளார். யமலும் 
சூனியக்காரன் காபிர் என்பது அல்லாஹ்வின் 
தீர்ப்பு என்ற படியாலு ம் நப ி வ ாக்குகள ில் 
சூனியக் காரடனக் ஷகாடல ஷெய்து வ ிடும் 
படியு ம்  அ வ ட ன ப் பூ ண் யை ாடு  அ ழ ித்து 
விடும்படியும் கட்ைடள வந்துள்ள படியாலும் 
அவர்கடள அங்கீகரிப்பதானது “ஹராம்” என்ற 
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கருத்யத ெரியானது என்படத அவர் இந்நூலில் 
ஷதளிவாக விளக்கியுள்ளார்.  

      சூனியக்காரனின் எண்ணிக்டக அதிகரித்து 
வரும் இந்நாளில் அவர்களின் ஷெல்வாக்கும், 
அக்கிரமங்களும், விெமித்தனங்களும் ஷபருகிக் 
ஷகாண்யை வருகின்றன. எனயவ, அவர்களின் 
மாயா ஜாலங்கள் , பகட்டு நைவடிக்டககள் , 
கற்படனக் காட்ெி என்பவற்டறக் கண்டு ஏமாந்து 
யபான ஷபாது ஜனங்கள் அவர்கள் ெம்பந்தமான 
தீ ர்ப்பு ய ாஷதன் பட தப் புரிந்து  ஷகாள்ள ாத 
நிடலயில் உள்ளனர். ஆடகயால் அவர்களில் 
ெ ில ர் ஷதாழ ில்  வாய்ப்புக்கான  வழ ிகடளத் 
யதடியும், இன்னும் ெிலர் பிரச்ெிடனகளுக்குத் 
தீர்வுகடள யதடியும் மற்றும் ெிலர் அவர்களின் 
மாணவர்களாகக் கற்றுக் ஷகாள்ளவும் படை 
ஷயடுத்து வருகின்றனர். 

         உண் டமய ில்  சூன ியக்காரர் பயன் 
படுத்தி வரும் டெத்தான்கள் மற்றும் ஜின்களின் 
விெமத்தனத்திலிருந்து பாதுகாப்புப் ஷபறவும் 
அ வ ர்கள ின்  ஷகடு ப ிடி கட ள ப் பூண் யை ாடு 
அழித்ஷதாழிக்கவும் ெிறந்த காரணிகளாகவும் 



 

11 

பாது காப்புக்  யகாட்ட ைய ாகவு ம்  இரு ப்பது 
அல்லாஹ்டவ நிடனவு கூறுவதும் அவனிைம் 
பிரார்த்தடன புரிவதும், அல்குர்ஆடன ஓதுவதும், 
அவனின் கட்ைடளப்படி ஒழுகுதலும், மற்றும் 
நபிகளாரின் நடைமுடறகடளயும், அன்னாரின் 
வழிடயயும் பின் பற்றிய சான்றறார்கரளப் 
பின்பற்றுவதும் தான். ஆனால் சூனியக்காரடரத் 
யதடிச் ஷெல்லும் ஜனங்கள் அதடன அறியாதவர் 
களாக இருக்கின்றனர். எனயவ தான் இவற்டற 
ஷயல்லாம் அவர்கள் புறம் தள்ளி விட்டு சூனியக் 
காரர்கடளப் பின் ஷதாைர ஆரம்பித்து விட்ைனர். 

         இ ந்ந ிட ல ய ில்  சூன ிய க்க ாரரி ை ம் 
வருவதும் அவர்களிைம் ெிகிச்டெ ஷபறுவதும் 
ெரி ஷயன் று ’ ெ ில ர் அ தட ன  அ னு ம த ித்து 
வருக ின் ற  ன ர். என யவ  அவ ர்கள்  மூ லம் 
எழுப்பப்படும் ஐயங்கடளக் ஷகாண்டு வந்து 
அதற்கான பதிடலயும் மற்றும் சூனியக்காரரிைம் 
வருவடத நியாயப் படுத்துவதற்காக அவர்கள் 
முன்டவக்கும் ஆதாரங்கள் பிடழயானடவ 
என்படதயும் நூலாெ ிரியர் ஷதள ிவு  படுத்த ி 
யுள்ளார். யமலும் சூனியக்காரர்களின் விையத்தில் 
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ஹ தீஸ ில்  வ ந்து ள் ள  அ ச்சுறு த்தல் கள் , 
எச்ெரிக்டககள் பற்றியும் அவர் தனது நூலில் 
ஷதளிவு படுத்தி யுள்ளார். அவரின் இந்த அனுகு 
முடறயானது பாரட்ைத்தக்கதாகும்.  

        எனயவ தன் மார்க்கத்டதப் பாதுகாப்ப 
தும், தனது நம்பிக்டகடய ஷகடுத்து வ ிடும் 
காரியங்கடள விட்டும் யபணுதலாக இருப்பதும் 
மற்றும் இஸ்லாமியப் யபாதடனடயயும் அதன் 
ஸுன்னாடவயும் கடைபிடித்து நைத்தலும் ெகல 
முஸ்லிம் மக்களினதும் கைடமயாகும். அதிகப் 
படியான  மக்கள் இவற்டறப் புறக்கண ித்த 
யபாதிலும் பின்பற்றத் தக்கது உண்டம ஒன்யற 
என்றபடியால் உண்டமடயப் பற்களால் கடித்துப் 
பலமாகப் பிடித்துக் ஷகாள்வது அவெியம். 

       வழி தவறிய மற்றும் தட்ைழிந்து யபான 
முஸ்லிம் மக்களுக்கு யநர்வழிடயத் தந்து , 
மீண்டும் அவர்கடள ெரியான இஸ்லாம ிய 
மார்க்கத்தின் பக்கம் திரும்பிை வழிவகுக்கு 
மாறும் யமலும் நமது அதிகாரிகளும் நிர்வாகி 
களும் சூனியக்காரர்கடளக் கட்டுப்படுத்த தகுந்த 
நைவடிக்டக எடுத்தடமக்காக அவர்களுக்கு 
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இரட்டிப்புக் கூலி வழங்குமாறும், இப்புவியில் 
அல்லாஹ்வுக்கு இடண ஏற்பைா வண்ணம் 
அவன்  ஒருவடனயய வண ங்குவதற்கான 
சூழடல ஏற்படுத்து முகமாக அந்த அதிகாரிக 
ளின் அதிகாரத்டத யமலும் உறுதிப்படுத்துமாறும் 
அல்லாஹ்டவ நாம் யவண்டுகியறாம். “எல்லாம் 
அறிந்தவன் அல்லாஹ்  ஒருவயன . யமலும் 
அ ல் ல ாஹ் வ ின்  கரு ட ண யும் , ெ ாந்த ியு ம் 
முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் மீதும் அன்னாரின் 
கிடளயார், யதாழர்கள் மீதும் உண்ைாவதாக!”  

 அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்துர்ரஹ்மான் அல்ஜிப்ரீன் 

 ஹிஜ்ரி:- 1415/20/12 

*********** 

 

 

 

முன்னுரை 
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புகழ்  அடனத்தும் அல்லாஹ் வுக்யக 
ஷொந்தம் . அவடனப் புகழ்ந்து அவன ிையம 
உதவியும் யதடுகியறன். யமலும் அவனிையம 
பிடழடயப் ஷபாருத்தருளும் படியும் யநரான 
வழ ிடயக் காட்டுமாறும் யவண் டுகியறாம் . 
யமலும் நமது மனதில் யதான்றும் ெகல தீய 
எண்ணங் கடளயும், மற்றும் நமது ெகல தீய 
ஷெயல்கடள யும் விட்டும் அல்லாஹ்விைம் 
பாதுகாப்புத் யதடுகியறாம். அவன்  யாருக்கு 
யநர்வழிடயக் ஷகாடுத்தாயனா அவடர யாராலும் 
வழி ஷகடுக்க இயலாது. யமலும் அவன் யாடர 
தவறான வழியில் ஷெல்ல விட்டு டவத்தாயனா 
அவனுக்கு யாராலும் யநரான வழிடயத் தரவும் 
இயலாது. யமலும் வணக்கத்துக்குத் தகுதியான 
வன் அல்லாஹ்டவத் தவிர யவறு எவனும் 
இல்டல. அவன் தனித்தவன், அவனுக்கு இடண 
எதுவு ம ில்டல என ொட்ெ ி பகரக ின்யறன் . 
ய ம லு ம்  மு ஹ ம் ம த்  (ஸ ல் ) அ வ ர் க ள் 
அல்லாஹ்வின் அடியாரும் தூதருமாவார் என 
ொட்ெி பகர்கின்யறன். 
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       இந்நாளில் டெத்தான்களுக்கும் ஜின் 
களு க்கும் அடிடமப்பட்ை சூன ியக்காரரும் 
ய ெ ா த ிை ர் க ளு  ம ான  ம ாய ாஜ ால க் க ா ர 
தஜ்ஜால்களினதும், மூை நம்பிக்டகயாளர்களின 
தும் வடீ்டு வாயலின் முன்னால் ஷபருந்திரளான 
இஸ்லாமிய ஆண் களும் ஷபண்களும் யபாய் 
குவ ிக ின் றன ர். அவ ர்கள ின்  இந்தக் காட்ெ ி 
அ த ிகம ான  மு ஸ் ல ிம்  கள ின்  ஈ ம ானு ம் 
அல்லாஹ்விைம் தம் கருமங்களின் ஷபாறுப்டபச் 
ொட்டுக ின்ற தவக்குல ின்  தன்டமடயயும் 
பலவனீமடைந்துள்ளது என்படத ஷதளிவாக 
எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

          அந்தச்  சூனியக்காரிைம் நீங்கள் ஏன் 
ஷெல்கின்றரீ்கள் என்று இவர்களிைம் வினவினால் 
அதற்கு  அவ ர்கள்  தரும் பத ிடல க் யகட்க 
உங்களுக்கு வியப்பாக இருக்கும். அதற்கு அவர் 
களின் பதில் இதுதான். “தங்களுக்குச் ஷெய்துள்ள 
ஷெய்வ ிடனடய நீக்க ிை , அல்லது சூன ியம் 
ஒன்டற ஷெய்விக்க, அல்லது ஷெல்வந்தனாக்கும் 
காரியம் ஒன்டற ஷெய்து ஷகாள்ள, அல்லது 
கண்யணறு, ஏற்பைாமல் தடுத்துக் ஷகாள்ள , 



 

16 

அல்லது எதிர்கால வாழ்க்டக பற்றித் ஷதரிந்துக் 
ஷகாள்ள , அல்லது யநாய் ந ிவ ாரண த்திற்கு 
மருந்ஷதான்டறப் ஷபற்றுக் ஷகாள்ள, அல்லது 
இது  யபான் ற ஏயதனு ம் ஒரு  யதட வட ய 
ந ிவ ர்த் த ி ஷ ெய் து  ஷ க ாள் ள யவ ” த ாங் கள் 
சூனியக்கார்களிைம் ஷெல்வதாக அவர்கள் பதில் 
தருவார்கள்.  

    எனயவ அவர்களின் நம்பிக்டகயின் பிரகாரம் 
தங்கள ின்  இத்தடகய யதடவகடள நிடற 
யவற்ற ித் தருகின்ற சூன ியக்காரர்களுக்குத் 
தம்மால் இயன்ற மட்டும் ஷெலவு ஷெய்வதில் 
தவயறதும ில்டல என  அவர்கள் துண ிந்து 
கூறுவர். ஆ ன ால்  சூன ியக்காரரின்  இந்தப் 
பித்தலாட்ைம் எங்ஷகல்லாம் நடை ஷபறுகின்ற 
னயவா அதுஷவல்லாம் அந்தந்த நாட்டின் மதத் 
தடலவர்களின் பார்டவக்கும், யகள்விக்கும் 
மு ன்ன ிடலய ில்  அவ ர்கள ின்  எந்தஷவ ாரு 
எதிர்ப்பும் அச்சுறுத்தலும் இன்றி தாரளமாக 
அரங்யகறுகின்றன.  

َة إالَّ بِااهلل الَعيِلِّ الَعِظيم َل َواَل قُوَّ       اَل َحور
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       இஸ்லாமிய மார்க்கம் உதயமானதும் 
ஜாஹ ில ியாக் காலத்து மூை நம்பிக்டககள் 
அடணத்தும் துடைத்ஷதறியப்பட்ைன. இதுவும் 
அப்படியான ஒன்றுதான். ெில ெந்தர்ப்பங்களில் 
இத்தடகய கர்மங்கடளச் ஷெய்து வந்தவர்கள் 
அடத வ ிட்டும் தடுத்து  ந ிறு த்தப்பட்ைன ர். 
இன்ஷனாரு ெமயத்தில் அவர்கள் எச்ெரிக்கப் 
பட்ைனர்.  மற்ஷறாரு யநரத்தில் அவர்களுக்கு 
ம ரண  தண் ைட ன  ந ிட ற யவ ற்றப்பட்ைது . 
இவ்வாறு அந்தக் கருமங்கடளத் தீர்த்துக் கட்ை 
இஸ் லாம ிய  மார்க்கம்  பல  வழ ிகடளயும் 
டகயாண்ைது. அதன் காரணமாக ஏகத்துவத்தின் 
சூரியன் யமயலாங்கி பிரகாெ ித்தது . யமலும் 
சூன ியக்காரர்கள ினதும் யொத ிைர்கள ினதும் 
மற்றும் பித்அத் வாதிகள், வழியகைர்களினதும் 
முகத் திடரடய அது கிழித்ஷதறிந்தது.  

என ினும் இந்நாள ில் அதிகமான முஸ் லிம் 
களிைம் இஸ்லாமிய மார்க்கத்டதயும் அதன் 
ெட்ைங்கடளயும் மற்றும் அகீதா – யகாட்பாடு 
கடளயும் பற்றிய அறிவு  இல்லாத தாலும், 
அல்லது அது பற்றி  அவர்கள் மிகவும் குடறந்த 
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ஞானமுள்ளவர்களாக இருப்பதாலும் சூனியக் 
காரர்களினதும், மந்திரவாதி களினதும் ஆதிக்கம் 
வலுவடைந்து விட்ைது. இதனால் அவர்கடளப் 
பின்பற்றும் மக்களும் அதிகரித்து விட்ைனர். 
ய ம லு ம்  அ வ ர் க ள ின்  ஷ வ று க் க த் த க் க 
காரியங்களும் எல்லா இைங்களிலும் பரவ ி 
விட்ைன. எனயவ, ஒரு காலத்தில் யதாற்றுப் 
யபான, விரட்டியடிக்கப்பட்ை சூனியக்காரர் இன்று 
மதிப்புக்கும் ஷகௌரவத்துக்கும் உரியவர் களாக 
மாறி விட்ைனர். இதடன அல்லாஹ்விைம் தான் 
முடறயிை யவண்டும் யபாலிருக்கிறது.  

எது எவ்வாறாய ினும் இஸ்லாமிய ெமூகம் 
தங்களின் கற்டகயிலும், அனுஷ்ைானத்திலும், 
வ ாக்க ிலு ம் , வ ாழ்வ ிலு ம்  அல்ல ாஹ் வ ின் 
யவதத்டதயும் அவன் தூதரின் வழி முடறகடள 
யும் ஏற்று அதன்படி ஒழுகுவார்கயளயானால் 
அத்துைன் அவனிைம் தஞ்ெமடைந்து அவனின் 
பாதுகாப்டபயும் ஷபற்று அவடன அதிகமாக 
நிடனவும் கூறுவார்கயளயானால் அது மாத்திர 
மன் ற ி அ வ ன ின்  யவ தத்ட த  ஓ து வ த ில் 
ஆ ர்வ மு ம்  க ாட் டி  ட ெ த்த ான் கட ள யு ம்   
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அவற்றின் படைகடள விட்டும் அல்லாஹ்விைம் 
பாதுகாப்பும் யதடி வருவார்கயளயானால் இன்ொ 
அல்லாஹ் டெத்தான்களுக்கு ஒரு வழியும் 
பிறக்காது. யமலும் சூனியக்காரர்களும் மந்திர 
வாதிகளும் மற்றும் அவர்கள் யபான்ற ஏடனய 
மாயாஜாலக் கார தஜ்ஜால்களின் வாயலில் வந்து 
கூடும் ஜனக் கூட்ைமும் இல்லாமல் யபாகும். 

     என் வாெகச் யொதரயன! இந்த நிரூபமானது 
சூனியக்காரர்களிைமும், மந்திரவாதிகளிைமும் 
அவர்கடளப் யபான்ற இன்னுமுள்யளார்களிைமும் 
வருவடதப் பற்றிய உண்டமயான நிடலடயத் 
ஷதளிவு படுத்தும் ஒரு ெீர்திருத்த முயற்ெியாகும். 
என யவ  சூ ன ிய க் க ார ர் , ம ந் த ிர  வ ாத ிக ள் 
ஆகியயாரின் தீடமகடள அகற்றி விடுமாறும் 
அவர்களிைமிருந்து இஸ்லாமிய நாடுகடளத் 
தூ ய்ட மப்படு த்து ம ாறு ம்  அ ல் ல ாஹ் வ ின் 
யவதத்டத பற்றி பிடித்துக் ஷகாள்ளவும் அவன் 
நபியின் வழியின் பிரகாரம் காரியமாற்றவும் 
ந ம க் கு  வ ா ய் ப் ப ள ிக் கு ம ா று ம்  ந ா ன் 
அல்லாஹ்டவ யவண்டுகியறன்.  
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நுடலவாயில். 

சூனியக்காரன், சூனியம் கற்றல் ஷதாைர்பான 

ெட்ைம். 

தங்களின் விவகாரங்கடளயும் யதடவகடளயும் 
நிடறயவற்றிக் ஷகாள்ளும் ஷபாருட்டு டெத்தான் 
களின் உதவிடயத் யதடி அடவகளிைம் தஞ்ெ 
மடைகிறவயன சூனியக்காரன்.  டெத்தான்களின் 
ஷநருக்கத்டத அடைந்து ஷகாள்வதற்காக தன்  
ஷொல்லாலும், ஷெயலாலும் அவற்றுக்குப் பல 
வடகயான காணிக்டககடள அவன் ெமர்ப்பணம் 
ஷெய்வான். யமலும் டெத்தன்கடளத் திருப்திப் 
படுத்தும் முகமாக அவன் ெகல தீய காரியங் 
கடளயும் ஷெய்வான். இதுஷவல்லாம் தங்களின் 
யதடவகடள அவர்கடளக் ஷகாண்டு நிடற 
யவற்றிக் ஷகாள்வதற்காகத் தான். உண்டமயில் 
சூனியக்காரரும் அவர்கடளப் யபான்யறாரும் 
காபிர்கள் என்பது அல்லாஹ்வின் தீர்ப்பாகும்.  
“ஸ ுடலமாயன ா ந ிராகரிப்பவ ராக இருக்க 
வில்டல. அந்த டெத்தான்கள்தான் உண்டமயா 
கயவ  ந ிராகரிப்பவ ர்கள ாக  இ ரு ந்த ார்கள் . 
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ஏ ஷன ன் ற ால்  அ வ ர்கள்  ம ன ித ர்களு க்கு 
சூனியத்டதக் கற்றுக் ஷகாடுத்து வந்தார்கள்.” 
(2:102)  

டெத்தான்கடளச் சூனியக்காரர்கள் என்பதற்குக 
காரணம் அவர்கள் மனிதர்களுக்கு சூனியத்டதக் 
கற்றுக் ஷகாடுத்ததுதான்,  என்படத இத்திரு 
வெனம் ஷதளிவுபடுத்துகிறது.  

யமலும் பின்வரும் அல்குர்ஆன் வெனங்களும், 
ஹதீஸும் சூனியக்காரர் காபிர்கள் என்பதற்கு 
ஆதாரமாக விளங்குகின்றன.  

      “அவ்விரு மலக்குகயளா சூனியத்டதக் 
கற்கச் ஷென்ற மனிதர்கடள யநாக்கி நாங்கள் 
ஒரு யொதடனயாக இருக்கியறாம். (ஆதலால்) 
நீ ங் க ள்  இ த ட ன க்  க ற் று  நீ ங் க ள் 
நிராகரிப்பாளர்களாகி விை யவண்ைாம் என்று 
கூ று ம்  வ ட ரய ில்  அ வ ர்க ள்  அ த ட ன 
ஒருவருக்கும் கற்றுக் ஷகாடுப்பயத யில்டல.” 
(2:102)  

 “ய ம லு ம்  அ ச் சூ ன ிய த் ட த  எ வ ன் 
விடலக்கு வாங்கிக் ஷகாள்கிறாயனா அவனுக்கு 
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மறுடமயில் யாஷதாரு பாக்கியமும் இல்டல 
என்படதத் ஷதளிவாக ெந்யதகமற அவர்களும் 
அறிந்திருக்கி றார்கள்.” (2:112)  

        உண்டமக்குப் பதிலாக எவன்  சூனியத்டத 
மாற்றிக் ஷகாண்ைாயனா அவன் மறுடமயில் 
ப ா க் க ிய ம ில் ல ா த வ ன் , எ ன் ப ட த த் 
ஷதளிவுபடுத்தும் ஒரு கூற்றாக இவ்வெனம் 
விளங்குகிறது. யமலும், மறு உலகில் பாக்கிய 
முள்ளவன் முஸ்லிம் என்ற படியால், அங்கு  
ப ாக் க ிய ம ில் ல ாதவ ன்  க ாப ிய ர  என் பது ம்  
இதிலிருந்து புலனாகிறது.  

       யமலும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் , 
“யாயரனும் சூனியக்காரனிைம் வந்து, பின்னர் 
அவன் கூறியடதயும் உண்டமப்படுத்துவானாகில் 
அவன் முஹ ம்மத் (ஸல்) அவர்கள ின் மீது 
அருள் பட்ைடத நிராகரித்தவனாவான்.” என்று 
கூ ற ின ார் கள் .  தனது  வ ிவ காரம்  பற்ற ிச் 
சூனியக்காரனிைம்’ யகட்ைவனின் நிடல இது 
எனில் சூனியக்காரனின் நிடல என்னவாகும்?  



 

23 

       வாெகச் யொதரயன! சூனியம் ஷெய்தல், 
அதடனக் கற்றல், கற்றுக் ஷகாடுத்தல் என்பது 
இரு  வ ட கப்படும் . அ தட ன யும்  அ ற ிந்து 
ஷகாள்ளுங்கள். 

முதலாவது: 

      குப்டர - நிராகரிப்டப ஏற்படுத்தவல்லது. 
இந்த வடகச் சூன ியமானது அதடன யமற் 
ஷகாள்ளகின்றவடன இஸ்லாமிய மார்க்கத்டத 
வ ிட் டு ம்  ஷ வ ள ிய ய ற் ற ி வ ிடு ம் . இ த ில் 
ஜின்களிைமும், டெத்தான்களிைமும் உதவி 
யதைல் , அவ ற்ற ின்  வ ிரு ப்பத்த ின் படி  பல 
வடகயான அனுஷ்ைானங்கடளயும் வழிபாடு 
கட ளயும்  யமற்ஷகாள்ளு தல் , இட ண ட ய 
ஏற்படுத்தும் படியான அவற்றின் யவண்டுயகால் 
களுக்கு அடிபண ிதல் யபான்ற காரியங்கள் 
அைங்கும். இவற்டறச் ஷெய்வதன் மூலம் தான் 
டெத்தான்கடள திருப்பதியடையச் ஷெய்ய 
முடியும். அப்ஷபாழுது தான் சூன ியக்காரன் 
டெத்தான்களின் உதவியுைன், தான் விரும்பும் 
விெமத்தனத்டதயும் சூழ்ச்ெிடயயும் ஷெய்ய 
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முடியும். எனயவ இக்காரியங்கடளச் ஷெய்ய 
அவன் நிர்பந்திக்கப்பட்டுள்ளான்.  

எவன் இத்தடகய சூன ியத்டத யமற் 
ஷகாள்கிறாயனா அவன் மரண தண்ைடன ஷபற 
யவ ண் டிய  காப ிர் என் பது  உல மாக்கள ின் 
ஏயக ாப ித்த  மு டிவ ாகு ம் . அ தன்  ஆ தாரம் 
ஸஹாபாக்களின் நடைமுடறகளில் காணப்படு 
கின்றன. “எல்லா சூனியக்காரடனயும் ஷகாடல 
ஷெய்யுங்கள்.” என்பது உமர் (ரழி) அவர்களின் 
வாக்கு. (இமாம் அஹ்மத்:1/190-191,அபூதாவூத் 
3043,டபஹகீ:8/136)  

        யமலும் ஹப்ஸா (ரழி) அவர்களுக்கு 
அ வ ரின்  ஒ ரு  அ டிட மப் ஷ பண்  சூன ிய ம் 
ஷெய்தாள் . ப ின்னர் அவள் அதடன ஏற்றுக் 
ஷகாள்ளயவ அவடளக் ஷகாடல ஷெய்யும் படி 
ஹப்ஸா (ரழ ி) அவர்கள் உத்தரவ ிட்ைார்கள். 
அதன் படி அந்தப் ஷபண் அடிடம ெிடரச் யெதம் 
ஷெய்யப்பட்ைாள். இது ஸஹஹீான ஒரு ஹதீஸ் 
குறிப்பிடும் தகவலாகும்.  
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    யமலும் அல் வலீது இப்னு  உக்பாவ ின் 
முன்னிடலயில் விடளயாடிக் ஷகாண்டிருந்த 
ஒரு சூனியக்காரடன ஜுன்துப் இப்னு டகர் 
என்பவர் ஷகாடல ஷெய்தார். அப்யபாதவர் “நீங்கள் 
ப ார்த்து க்  ஷ க ாண் யை  சூ ன ிய த்த ில்  ெ ிக் க 
வருகின்றீர்களா? என்ற வெனத்டத ஓதினார்கள். 
இதுவும் உறுதிப் படுத்தப்பட்ை ஒரு ெம்பவமா 
கு ம் .  ( த ா ர கு த் ன ி  3 / 1 1 4 ,அ ல் 
ஹாகிம்:4/361,அல் டபஹகீ:8/136) 

மந்திரித்து நூலில் முடிச்சு யபாடுதல், 
ெரீஆ அனுமதிக்காத மருந்துகடளப் பாவித்தல் 
என்பன இரண்ைாம் வடக சூனியத்டதச் ொரும். 
இந்த வடகச் சூனியத்டத ஷெய்யும் ஒருவன் 
காபிராகி விைமாட்ைான். ஆயினும் அவன் மரண 
தண்ைடனக்கு உரியவன் என்பது இமாம் அபூ 
ஹனபீா,இமாம் மாலிக் (ரஹ்)  யபான்ற ஷபரும் 
பாண்டம இமாம்களின் முடிவாகும். யமலும் 
மு ன் ன ர் குற ிப்ப ிட்ைது  யபான்று  சூன ிய க் 
காரடனக் ஷகாடல ஷெய்ய யவண்டுஷமன்பயத  
ஸஹாபாக்க ளிைமிருந்து கிடைக்கப் ஷபற்றுள்ள 
ஷபாதுவான தகவல்கள் என்ற அடிப்படையில் 
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இமாம் அஹ் மத் (ரஹ் ) அவர்களும் அந்தக் 
கருத்டதயய ஆதரித்தார்கள் என்பயத பிரெித்தம்.   

     எனயவ ஷபரும் பாவங்களில் ஒன்றான 
குப்ரின் பக்கம் இட்டுச் ஷெல்லும் சூனியத்டதக் 
கற்பதும், கற்றுக் ஷகாடுப்பதும் ஹராம் என்பயத 
ஏயகாபித்த முடிவாகும். இதில் அற ிஞர்கள் 
மத்தியில் மாற்றுக் கருத்து ஏதும் இருப்படத 
நாம் அறியயாம் என்று இப்னு குதாமா (ரஹ்) 
அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். யமலும் “சூனியம் 
கற்பவ னும், அமுல்படுத்துபவனும் அதடன 
ஆகுமான காரியமா அல்லவா என்று எப்படி 
நம்பின ாலும் அவ்வ ிருவரும் காப ிர்களாக ி 
வ ிட்ைன ர் என் பயத  நமது  ெக ாப ாக்கள ின் 
கூ ற் ற ா கு ம் . ”  எ ன  அ வ ர்  ய ம லு ம் 
குறிப்பிட்டுள்ளார்.                     

          சூனியம் பற்றி இமாம் நவவி (ரஹ்) 
அ வ ர்கள்  கூ று வ த ாவ து  “சூ ன ிய ம்  ஒ ரு 
ஹராமான ஷெயலும் ஷபரும் பாவமும் ஆகும்” 
என்பது ஏயகாபித்த முடிவாகும். ஏஷனன ில் 
அதடன நபிய வர்கள் ஷபரும் பாவங்களில் 
ஒன்றாக கணக்கிட் டுள்ளார்கள். யமலும் சூனியம் 
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குப்ரானது,  அல்லாதது  என  இருவடககள் 
இருந்த யபாதிலும், இரண்டு வடகயும் ஷபரும் 
பாவத்டதச் யெர்ந்தடவ என்பதில் வித்தியாெம் 
இல்டல. குப்ரான வாெகம் அல்லது ஷெயல் 
உள்வாங்கப் பட்ை சூனியம் குப்ரானதாகும். 
அப்படி இல்டல ஷயனில்  அது குப்ராகாது , 
என ினும்   சூன ியம் எதுவாக இருந்தாலும்  
அ தட ன க் கற்பதும்  கற்று க் ஷகாடு ப்பதும் 
ஹராமானயத. யமலும் அதில் குப்ரின் பால் 
இட்டுச் ஷெல்லும் வ ிையம் ஏதும ி ருந்தால் 
அதடன யமற்ஷகாண்ைவன் காபிராகி விடுவான் 
எ ன் று  கு ற ிப் ப ிட் டு ள் ள ா ர் க ள் . (ெ ரஹ் 
முஸ்லிம்:14/176)  

இது சூனியம் கற்றல், கற்றுக் ஷகாடுத்தல் 
ெம்பந்தமாக ெில அறிஞர்களின் கூற்றுக்கள். 
இவற்டறஷயல்லாம் நீங்கள் அறிந்து ஷகாண்ை 
பின்னரும் சூனியக்காரன், மந்திரவாதி, மாயா 
ஜாலக்காரன், மற்றும் அவர்களின் வழியில் 
ஷ ெல் யவ ாரிைம்  ய பாவ து ம்  அ வ ர்கள ிை ம் 
தங்களின் பிரச்ெிடனகடள முடறயிடுவதும், 
அவர்களின் மருந்துகடளயும் மந்திரங்கடளயும் 
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ஷகாண் டு ெ ிக ிச்ட ெ ஷெய்வதும் ஆ குமான 
காரியம்தானா?  

      என யவ  இ ந்த  ந ிரூ பத் த ின்  ஊ ை ாக 
இப்படியான யகள்விகளுக்கு விடையளிப்பயத 
எ ன்  ய ந ா க் க ம் . ஏ ஷ ன ன ில்  ஷ ப ாது வ ாக 
சூனியக்காரன் பற்றியும், சூனியம் ஷதாைர்பான 
ெட்ைம் பற்றியும் ெில ெந்தர்ப்பங்களில் யபெப் 
பட்டு வருகின்ற யபாதிலும், இது ெம்பந்தமாக 
ஆதார பூர்வமாகவும், பகுப்பாய்வு ஷெய்தும் 
தனிப்பட்ை நூல் எதுவும் எழுதப்பட்டிருப்படத 
நான் பார்த்ததில்டல. யமலும் ஷபாதுவாக இன்று 
சூனியக்காரரும், மாயா ஜாலக்காரரும்  எல்லா 
நாடுகளிலும் வியாபித்து விட்ைனர். யமலும் இந் 
நாளில் சூனியம் பற்றிய மார்க்கச் ெட்ைம் யாது 
என்படத விளங்கிக் ஷகாள்ளும் யநாக்கில் ஷபரிய 
அ ள வ ில்  ய கள் வ ிகளு ம்  வ ிடு க் க ப் பட் டு 
வரு க ின் றன , என் ற ால்  இன் ஷன ாரு  புறம் 
சூனியக்காரயனா, அதிகமான முஸ்லிம்களின் 
ெிந்தடனயிலும், உள்ளத்திலும் ஷெல்வாக்குப் 
ஷபற்று வருகின்றான். யாவற்றுக்கும் அல்லாஹ் 
விையம உதவி யகார யவண்டியுள்ளது. எனயவ 
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இதடன எழுதி முடிக்க அல்லாஹ் துடண புரிய 
யவண்டுஷமன அவனின் உதவிடய யவண்டிய 
வனாக இதடன எழுதுகியறன். 

 

************** 

  

 நுஷ்ைா- சூனியம் அகற்றுதல்:- 

        நெ ர என்ற அடிச் ஷொல்ல ில்  இருந்து 
பிறந்தயத ‘நுஷ்ரா.இதன் ஷபாருள் பிரித்தல் -
ஷவளிப்படுத்துதல் என்பது. அதற்கு விரித்தல் 
என்ற ஷபாருளும் உண்டு.  ‘ ََنَشَر الثَّْوب’ என்றால் 
ஆடைடய விரித்தான் என்பது ஷபாருள். 

       ய ம லு ம்  இ து ஷ வ ா ரு  க ட ல ச் 
ஷொல்லாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதன்படி 
‘நுஷ்ரா’ என்பது யநாயாளிகளுக்கும் டபத்தியம் 
பிடித்தவர்களு க்கும் மற்றும் அது யபான்ற 
யநாயாளிகளுக்கும் மாந்திரித்தல், தாயத்துகள் 
மூலம் ெிக ிச்டெ அளித்தல் என்று ஷபாருள்  
தரும். 
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         இப்னு அஸீர் என்று பிரெித்தி ஷபற்ற 
அல் முபாரக் இப்னு முஹம்மத் அல் ஜஸரீ 
(ரஹ் ) அவர்கள் “நுஷ்ரா’ என்பது ஒரு வடக 
மந்திரமும் ெிகிச்டெயுமாகும். இதன் மூலம் ஜின் 
பிடித்தவனுக்கு ெிகிச்டெ ஷெய்வர். யமலும் இதன் 
மூலம் யநாயாளியிைம் மடறந்திருக்கும் யநாய் 
ஷவளியய எடுக்கப்படுகின்ற படியால் இதடன 
நுஷ்ரா என்பர்.” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். 
யமலும் இப்னு மன்ழூர் என்பவர் “நுஷ்ரா என்பது 
ட ப த் த ி ய ம் 
பிடித்தவர்களுக்கும்,யநாயாளிகளுக்கும் பரிகாரம் 
ஷ ெய்யு ம்  ஒ ரு  ம ாந்த ிரீ க  மு ட ற ” என் று 
கூறியுள்ளார். 

       இது ‘நுஷ்ரா’ என்பதன் ஷபாதுக் கருத்தா 
கும். இதன் பிரத்தியயகக் கருத்து, சூனியத்டத 
விடுவித்தல் என்பது. யமலும் ‘நுஷ்ரா, தன்ெீர் 
என் பது  தாயத்டதயும் , மந்த ிரித்தடலயும் 
யபான்றது என இப்னு மன்ழூர் அவர்கள் யமலும் 
குற ிப்ப ிட்டுள்ளார். யமலு ம் “கட்டி டவத்த 
ஒட்ைகம் விடுவிக்கப் பட்ைது யபான்று மந்திரம் 
ஓதப்பட்ை டபத்தியக்காரனிைமிருந்து சூனியம் 
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நீங் க ி வ ிடும் ” என்று  அல்க ிபாரி அவ ர்கள் 
குற ிப்ப ிட்டுள்ளார். யமலும் ரஸ ுல்  (ஸ ல் ) 
அவர்களுக்குச் சூனியம் ஷெய்யப் பட்டிருந்த 
யபாது, அவரிைம் ஆயிொ (ரழி) அவர்கள் “  َهلَّ 
َت  ம ”َتَنشَّْر ந் த ிர ம்  ஓ த ி இ த ட ன  நீ ங் க ள் 

விடுவித்துக் ஷகாள்ள யவண்ைாமா?” என்றார்கள். 

சூனியம் பற்றிய விதி:- 

    சூனியத்திற்கு இலக்கானவனுக்கு இரண்டு 
முடறகளில் ெிகிச்டெ அளிக்கப்படுகிறது.  

மு தலாவது : ஸ ஹீ ஹ ான  ஹ தீஸ ிலு ள்ள 
மந்திரித்தல், பாதுகாப்பு முடறகள், துஆக்கள் 
,அ னு ம த ிக் க ப் பட் ை  ம ரு ந்து கள்  மூ ல ம் 
சூனியத்டத விடுவித்தல் எனும் முடற. இது 
அதற்குரிய நிபந்தடனகளின் படி யமற்ஷகாள்ளப் 
படு ம ான ால்  அ தற் கு  அ ல் கு ர்ஆ ன ிலு ம் , 
ஸ ுன்னாவிலும், இஜ்மாஃவ ிலும்  அனுமதி 
இருக்கின்றது. அந்த நிபந்தடனகளாவன:-  

 1.சூனியத்டத விடுவிப்பதற்காக பிரயயாகிக்கும் 
வார்த்டதகள் அல்லாஹ்வின் யவத வாக்கு 
களாகவும், அவனின் திருநாமங்கள், பண்புகளாக 
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வும், மற்றும் ஸஹஹீான ஹதீஸில் வந்துள்ள 
துஆக்கள், திக்ருகளாகவும் இருத்தல் யவண்டும்.  

2 .அ ந்த  வ ாக்க ியங் கள்  அ றபு ஷம ாழ ிய ில் 
இருத்தல் யவண்டும். அது யவறு ஷமாழியில் 
இருந்தால் ஷபாருள் புரியக் கூடியதாக இருத்தல் 
யவண்டும். 

3.அல்லாஹ்வின் ஏற்பாடும், நாட்ைமும் இருந்தா 
லன்றி நுஷ்ராவாலும் மந்திரம் ஓதுவதாலும் 
எந்தத் தாக்கத்டதயும் விடளவிக்க முடியாது. 
யமலும் அல்லாஹ் விைம ிருந்து நிவாரணம் 
க ிடைக்க அதுஷவாரு காரண ம் மாத்த ிரயம 
என்றும் நம்பிக்டக ஷகாள்ள யவண்டும். 

      “ய ந ாய்  நீ க்கக்  க ாரண ிய ான  எல் ல ா 
கருமங்களு ம் , துஆவும் அல்குர்ஆன ிலும் , 
ஸுன்னாவிலும் உள்ள ஷொற்ஷறாைர்களாகவும் 
ம ற் று ம்  ஸ ால ிஹ ான  மு ன் ய ன ா ர் க ள் 
பயன்படுத்தி வந்த ெிர்க்டக விட்டும் நீங்கிய 
அறபு ஷமாழிடயக் ஷகாண்ை ஷபயர்களாகவும், 
பண்புகளாகவும் இருத்தல் யவண்டும். அவ்வாறு 
இல்டலஷயனில் அது ஹராமானது. நிராகரிக்கப் 
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பட்ைது என ஸித்தீக் ஹஸன் கான் என்பவர் 
கூறியுள்ளார்கள். 

    எனயவ நுஷ்ராவும் அது யபான்ற காரியங் 
களும் இந்த நிபந்தடனகளின் படி இருந்தால் 
அடவ ெரியானடவ. ஏற்புடையடவ. யமலும் 
அல்லாஹ்வின் நாட்ைத்தின் பிரகாரம் அதன் 
மூலம் பயனும் கிடைக்கும். ‘நுஷ்ரா அதாவது 
சூனியத்டத அகற்றுதல் ெம்பந்தமாக ஹதீஸ் 
கிரந்தங்கள ில்  யபாத ியளவு கூறப்பட்டுள்ள  

படியாலும் “ ب   الِطب   ِكَتا ” என்ற ஷபயரில் தனி 

நூல்கள் ஷவளியிைப்பட்டுள்ளடமயாலும் நுஷ்ரா 
எனும் சூனியம் அகற்றும் முடற அனுமதிக்கப் 
பட்டு ள் ள தற் க ான  ஆ த ாரங் கட ள  இ ங் கு 
ஷொல்வது நமது யநாக்கமல்ல. எனினும் நுஷ்ரா 
எனும் சூனியம் அகற்றுதலின் இரண்ைாவது 
முடறடயப் பற்றி விளக்குவயத நமது இந்த 
நிரூபத்தின் யநாக்கமும் குறிக்யகாலுமாகும். 

நுஷ்ராவின் இரண்ைாவது வழி முடற:  

இதன் படி . சூன ியத்த ிற்கு உள்ளானவன ின் 
சூன ியத்டத அகற்றும் ஷபாருட்டு அவடன 
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சூன ியக்காரன ிைம்  அட ழத்துச்  ஷெல்வ ர். 
அப்யபாது சூனியத்டத அகற்றும் சூனியக்காரன் 
அல்லது மந்திரவாதி பின்வரும் வழிமுடறகளில் 
ஒரு வழிடயக் டகயாள்வான். 

1.சூனியக்காரன் முதலில் டெத்தான்களிைம் 
உதவி யகாருவான். பின்னர் எங்கு எதன் மூலம் 
யார் மூ லம் சூன ியம்  ஷெய்யப்பட்டுள்ளது 
என்படத டெத்தான்களின் மூலம் அறிந்து 
ஷகாள்வான். அதடன சூனியம் ஷெய்யப்பட்ை 
வனுக்கு அவன் அறிவிப்பான். பின்னர் சூனியக் 
காரன ின் அற ிவுறுத்தல ின்படி சூன ியத்தால் 
பாத ிக் க ப்பட்ை  வ ன் , சூ ன ிய ம்  புட தக்க ப் 
பட்டிருக்கும் இைத்திற்குச் ஷென்று அதடன 
அப்புறப்படுத்துவான். அப்யபாது அவன் மீது 
ஏவப்பட்டுள்ள சூனியம் அகன்று விடும். அவன் 
குணமடைவான். 

2.சூன ியக்காரன் டெத்தான்களிைம் உதவ ி 
யதடிய பின் அவன், தான் இருக்கும் இைத்தில் 
இருந்து ஷகாண்டு சூனியம் டவத்துள்ள இைத்தில் 
இருந்து அதடனக் எடுத்து வரச் ஷெய்து  அதடன 
மற்றவர் களு க்குக் காட்டுவான் . இவ்வ ிரு 
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காரியங்களில் எடதச் ஷெய்த யபாதிலும் தன் 
டகங்காரியத்டத அவன் வடிவாகச் யொடித்துக் 
காட்டுவான் . யமலும் பாதிக்கப்பட்ைவடனக் 
குழப்பி அவன் மனடத ஆறுதல் படுத்தும்படி, 
ெ ில  அ ல் கு ர்ஆ ன்  வ ெ ன ங் க  ட ள யு ம் 
துஆக்கடளயும் ஜபித்து  அவன் மீது  ஊ த ி 
விடுவான்.  

3. பாதிக்கப்பட்ைவனிைமிருந்து ஷெய்விடனடய 
அகற்றும் ஷபாருட்டு ஆடு , மாடுகடளயயா 
அல்லது யவயரதும் பிராணிடயயயா அறுத்துப் 
பலியிடுமாறு சூனியக்காரன் கட்ைடளயிடுவான். 
யமலும் அதடனப் பலியிடும் யபாது தன் மீது 
ஏவப் பட்டுள்ள சூன ியம் அகல யவண் டும் 
என்றும், இன்ன சூனியக்காரன ின் ஷபயரால், 
அல்லது இன்ன ஜின்னின் ஷபயரால் இதடன 
அறுத்துப் பலியிடுகியறன் என்று கூற யவண்டும் 
என்றும், அறுத்த பலிப்பிராணிடயத் தன்னிைம் 
ஷ க ாண் டு  வ ரு ம ாறு ம்  சூ ன ிய க் க ா ரன் 
அறிவிப்பான். அல்லது சூனியக்காரன் மற்றும் 
டெ த்தான் கள ின்  ஷநருக்கத்ட தப் ஷபறும் 
ஷபாருட்டு ெிர்க்டக உண்டு பண்ணும் யவறு 
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ஏயதனும் வாெகங்கடள ஷஜபிக்கும் படி அல்லது 
கருமங்கடளச் ஷெய்யும் படி அவன் கட்ைடள 
பிறப்பிப்பான்.  

4.ஷபாருள் புரியாத ெில வாெகங்கடள சூனியக் 
காரன் எழுதி அதடனக் ஷகாண்டு தாயத்துக்கள் 
ஷெய்து அதடன யநாயாள ிய ின்  யமன ிய ில் 
அல்லது தன் பிராணியின் மீது அல்லது தன் 
வடீ்டியலா, படுக்டகயியலா ஷதாங்க வ ிடும் 
படியயா டவத்து வ ிடும் படியயா அல்லது 
யவயறயதனு ம் கர்மம் ஒன்டறச் ஷெய்யும் 
படியயா அவன் கட்ைடளயிடுவான். யமலும் 
அவன் எழுதித் தருகின்ற அந்த வாெகங்கள் ெில 
ெந்த ர்ப்பங் கள ில்  ெ ிர்க்ட க  ஏற் படு த்து ம் 
வாெகங்களாகவும் இருக்கும். இன்னும் ெில 
யவடள அவன் எழுதித் தரும் வாெகங்கள் 
ெ ிறு நீ ர் , இ ரத் த ம்  ய ப ான் ற  அ சு த் தம ான 
திரவங்களாலும் எழுதப்படுவதுண்டு.  

       ஜ ின்  வ ெ ிய ம்  இ ரு ப்பத ாகக்  கூ ற ிக் 
ஷ க ாள்ளு ம்  ெ ில  சூன ிய க்க ாரர் , அ வ ர்கள் 
தாயத்துக்கடளத் தயாரிக்கும் யபாது அதில் 
அல்லாஹ்வின் திக்ருகடளயும், ஷபயர்கடளயும், 



 

37 

பண்புகடளயும் எழுதி அதனுைன் டெத்தான் 
கடளயும் மற்றும் கலகக்கார டெ த்தான் 
கட ளயும்  ந ிட ன வு  கூ ர்ந்து  அ ட வ ய ிைம் 
பாதுகாவல் யதடும் வாெகங்கடளயும் கலந்து 
குழப்பியடிப்பர். 

     எ ன ினு ம்  ந ிவ ா ரண ம்  அ ள ிப் பவ ன் 
அ ல் ல ாஹ்  ஒ ரு வ யன  எ ன் ற  ப டி ய ால் 
இவ்வழிமுடறகளில் எடத யமற்ஷகாண்ைாலும் 
ெில யவடள யநாயாளிக்கு குணம் கிடைக்க 
வ ாய்ப்புண் டு . என ினு ம் நுஷ் ராவ ின்  இந்த 
வ ழ ிமு ட ற யு ம்  இ து  ய ப ான் ற  ஏட ன ய 
வழ ிமு ட றயும்  ஆ பத்தான ட வ . அது  பல 
எச்ெரிக்டககளுக்கும் இலக்கானது.  

அடவயாவன:  

ஆ ப த் து  1 : சூ ன ிய க் க ா ர ர்  ம ற் று ம் 
மந்திரவாதிகளிைம் ஷெல்லுதல், 

அவ ர்கள ிைம்  தங்கள ின்  ப ிரச்ெ ிட ன கட ள 
முடறயிடுதலும் அதற்கு அவர்களிைம் உதவி 
யதடுதலும், மற்றும் அவர்களிைம் தஞ்ெமடைதல். 
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ஆபத்து 2: சூனியக்காரர்கடளயும் அவர்களின் 
வழ ிய ில்  இருப்யபாட ரயும் அங் கீகரித்தல் , 
ஆட்யெபடன எதுவுமின்றி அவர்கடளப் பற்றி 
திருப்தியடைதல். 

ஆபத்து  3 : பாத ிப்படைந்தவன ின்  மீதுள்ள 
சூனியத்டத அகற்றும் ஷபாருட்டு தனக்கு உதவும் 
ஜின்கள ின் கட்ைடளகளுக்கு சூன ியக்காரன் 
கட்டுப் படுதல். யமலும் தன் மீதுள்ள சூனியத்டத 
வ ிலக்கித் தரும் சூன ியக்காரன் தனக்கிடும் 
கட்ைடளகளுக்கு பாத ிக்கப்பட்ை யநாயாள ி 
கட்டுப்படுதல். இதன்படி பாதிக்கப்பட்ைவனின் 
மீதுள்ள சூனியத்டத அழிக்க  டெத்தானின் 
கட்ைடளக்கு அடிபணிந்ததன்  மூலம் சூனியக் 
காரனும், ஷெய்வ ிடனக்கு இலக்கானவனும் 
ஆகிய இருவரும் டெத்தானிைம் ஷநருங்கியவர் 
என்ற ஸ்தானத்துக்கு ஆளாகுவர். 

   ஆபத்து 4 : சூனியக்காரனிைமும், மந்திர 
வாதியிைம் ஷெல்வதும் அவர்களிைம் பிரச்ெிடன 
கள் பற்றி முடறயீடு ஷெய்வதும் ஹராம் என்ற 
படி ய ால்  அ வ ர்கள ிை ம்  ய ப ாய்  ெ ிக ிச்ட ெ 
ஷபறுவதானது அல்லாஹ் ஹராமாக்கிய காரியம் 
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ஒன்டறக் ஷகாண்டு ெ ிக ிச்டெ ஷெய்ததாகக் 
கருதப்படும். எனயவ அவர்களிைம் ெிகிச்டெக் 
க ாக ச்  ஷ ெல் வ து ம்  அ து வ ல் ல ாத  யவ று 
விையத்துக்காகச் ஷெல்வதும் ெமம். இன்ொ 
அல்ல ாஹ்  ப ின்ன ர் இது  பற்ற ி வ ிள க்கம் 
தரப்படும். 

  ஆ ப த் து  5 : த ன்  மீ து  ஏ வ ப் ப ட் டு ள் ள 
சூன ியத்டத நீக்கும் வ ிையத்தில் தன்ன ிைம் 
சூன ிய க்காரன்  ஷொல் லு ம்  வ ிையங் கட ள 
உண்டமஷயன ஷெய் வ ிடனக்கு இலக்கான 
யநாயாளி ஏற்றுக் ஷகாள்வது. 

ஆபத்து 6: ஜாஹிலியாக் கால ெமூகத்டதப் 
யபான்று விபத்துகளும், திடீர் ெம்பவங்களும் 
நிகழும் யபாது சூன ியக்காரர்கடளத் யதடிச் 
ஷெல்லும் நிடல ஏற்பைல். 

ஆபத்து 7: அடிப்படையயதுமின்றி சூனியக்காரர் 
களுக்கும், மந்திரவாத ிகளுக்குமாக நிடறய 
பணம் ஷெலவிடுதல். 

       இந்த வ ிையங்கடள எல்லாம் நீங்கள் 
அற ிந்து  ஷகாண் ைதன்  ப ின்  நுஷ் ரா எனு ம் 
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‘சூன ியத்டத இன்ஷனாரு சூனியம் ஷகாண்டு 
நீக்குதல்’ எனும் விையத்தில் உலமாக்களிடையய 
பிரச்ெித்தமான இரண்டு கருத்துக்கள் நிலவி 
வருகின்றன என்படதயும் நீங்கள் அற ிதல் 
யவண்டும். 

  1: யதடவ ஏற்படுமிைத்து நுஷ்ரா எனும் ஒரு 
‘சூனியத்டத இன்ஷனாரு சூனியத்டதக் ஷகாண்டு 
அகற்றுதல்’ என்ற முடறடயப் பயன்படுத்தலாம் 
என்பது அவ்விரு கருத்துக்களில் ஒன்றாகும். 
இக்கருத்திடன அயனகமான ஹன்பலி மத்ஹபு 
மார்க்க யமடதகள் ஏற்றுக் ஷகாள்கின்றனர். 
எனினும் இக்கருத்டத ஏற்றுக் ஷகாள்ளும் ெிலர் 
இக்கட்ைான ஷநருக்கடியான ெந்தர்ப்பத்த ில் 
மாத்திரயம நுஷ்ரா முடறடயக் டகயாளலாம் 
என நிபந்தடனயிட்டுள்ளனர் என்று ெம்சுத்தீன் 
இப்னு  மு ப்ல ிஹ்  என்பவ ர் ع  “  و ”الف ر   மற்றும் 

 ,இலும் ”تصحيح الفروع“ இலும், முர்தாவி ”اإلْنَصاف  “
இ ப் னு  ந ஜ் ஜ ா ர் ت“  دا را إل منتهى ا ”  இ லு ம் 
குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

     இ ன் னு ம்  ெ ில ய ர ா  இ வ் வ ிை ய த் த ில் 
நிபந்தடன எதுவும் இைவில்டல. அது பற்றி 
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இப்னு அல் ஜவ்ஸியின்  ,இலும்,”غربب الحديث“ 
இப்னு  குதாமாவின் இலும் ”المغنى“  , இப்னு  பறஜ் 

அ ப்து ர்  ரஹ் ம ான்  இ ப்னு  அ பூ  அ ம் ர்  அ ல் 

மக்திஸ ிய ின்  “ الكبير الشرح ” இலும் குறிப்பிைப் 
பட்டுள்ளது. இந்தக் கருத்தானது ஸஈத் இப்னு 
அல் முஸய்யப் அவர்களுடையது என்றும் அயத 
கரு த்த ிட ன  அ ல்  மு ஸ் ன ி அ வ ர்களு ம் 
ொர்திருந்தார் என்றும் ‘அல் குர்துபீ’ அவர்கள் 
கு ற ிப் ப ிட் டு ள் ள ார்கள் . இ ந்த க்  கரு த்ட த 
ஆ தரிப்யபார் மு ன்  டவக்கும் ஆ தாரங்கள் 
வருமாறு:  

 இவ்வ ிையத்த ில்  இமாம்  அஹ் மத் இப்னு 
ஹன்பல் (ரஹ்) அவர்களின் ஷமௌனயம ஆதாரம் 
என்பர். இதன் விவரத்டத அல் அஸ்ரம் (ரஹ்) 
என்பவர் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார். ஒருவன் 
சூன ியம்  அ கற்று ம்  காரியத்ட தச் ஷெய்து  
வந்தான். அவடனப் பற்றி அபூ அப்துல்லாஹ் 
விைம் - இமாம் அஹ்மத் (ரஹ்) அவர்களிைம் 
ெிலர் விொரித்தனர். நானும் அடதச் ஷெவிமடுத் 
யதன். அப்யபாது அவரிைம் வந்தவர்கள் அவன் 
“இந்தக் கருமத்டதச் ஷெய்வதற்கு தனக்கு ெிலர் 
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அனுமதி தந்ததுள்ளனர் என்று கூறுகிறான் 
என்றும் யமலு ம் அவன்  ஒரு  பாடனய ில் 
தண்ணடீர ஊற்றி அதனுள் மடறந்து விடுகிறான் 
என் று ம்  கூ ற ின ர் . இ ட த க்  ய க ட் ை  அ பூ 
அப்துல்லாஹ் அதடன ஷவறுப்பது யபான்று தன் 
டகடய உதரினார்கள். அதன் பின் இவடனப் 
யபான்ற ஒருவன் சூனியம் அகற்றுவது பற்றி 
தாங்களின் அபிப்ராயம் என்ன? என அவரிைம் 
வந்தவர்கள் யகட்ைனர். அதற்கு அவர் இது 
என்னயவா நான் அறியமாட்யைன் என்றார்கள்” 
என் று  அ ல்  அ ஸ் ரம்  அ வ ர்கள்  கு ற ிப்ப ிட் 
டுள்ளார்கள். “ 01/001المغني مع الشرح  ”   

     எனயவ ஒரு சூன ியத்டத இன்ஷனாரு 
சூனியம் ஷகாண்டு அகற்றலாம் என்ற கருத்டத 
ஆதரிக்கும் கூட்ைத்தினர் இந்த ெம்பவத்டத 
ஆதாரமாகத் தருகின்றனர். ஏஷனனில் இந்தக் 
கர்மம்  ஆ காது  என் பது  இம ாம்  அஹ் மத் 
அவர்களின் கருத்ஷதனில் அப்படியான காரியம் 
ஒன்டறச் ஷெய்து வந்த ஒருவடனப் பற்ற ி 
அவரிைம் விொரித்த ெமயத்தில் அது தகாத 
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க ா ரி ய ம்  எ ன் ப ட த  அ வ ர்  ஷ த ள ிவ ா க 
ஷொல்லியிருப்பார் என்பது அவர்களின் வாதம்.  

ஸ ஈ த்  இ ப்னு  அ ல்  மு ஸ ய் ய ிப்  (ரஹ் ) 
அவர்களுைன் ெம்பந்தப்பட்ை ஷெய்தியாவது:- 
“ஒருவன் தன் மடனவியுைன் உறவு ஷகாள்ள 
முடியாதபடி சூனியம் ஷெய்யப்பட்டிருந்தான். 
அவடனப் பற்றி ஸஈத் இப்னு முடஸயிப் (ரஹ்) 
அவர்களிைம் நான் எடுத்துக் கூறி அவனுடைய 
சூ ன ிய த்ட த  அ கற் ற ி வ ிை ல ாம ா என் று 
யகட்யைன் . அதற்கு  அவர் பரவ ாய ில்டல . 
ஏஷனனில் அவர்கள் இதன் மூலம் ஒரு நல்ல 
காரியத்டதயய ஷெய்ய விரும்புகின்றர். பயனுள்ள 
காரியம் தடை ஷெய்யப் பைவில்டல.” என்று 
கூற ின ார்கள்  என  கதாதா (ரஹ் ) அவர்கள் 
அறிவித்துள்ளார்கள். ( புஹாரி, பத்ஹுல் பாரி 
10/243) இன்ஷனாரு அறிவிப்பில் சூனியத்தால் 
பாத ிக்கப்பட்ை மன ிதன் அதடன அகற்றும் 
ஷபாருட்டு இன்ஷனாருவரிைம் யபாவது தீயஷதன 
அவர் காண வ ில்டல என்றும் அதுஷவாரு 
தயாளத் தன்டமயாகும் என்றும் கூறினார்கள், 
என க் காண ப்படுக ிறது . யமலு ம்  அ தட ன 



 

44 

ஷவறுத்த ஹஸனுல் பஸரி (ரஹ் ) அவர்கள் 
இ ந்த  வ ிை ய த்ட த  ஒ ரு  சூ ன ிய க்க ாரயன  
அறிவான் என்று கூறினார்கள், என கதாதா (ரஹ்) 
அற ிவ ிக்க ின்றார்கள் . யமலும் “சூன ியத்டத 
விடுவிப்பதில் தவறில்டல. தீடம விடளவிக்கும் 
கர்மத்டதயய அல்லாஹ் தடுத்துள்ளான், நன்டம 
தரும் கருமத்டத அவன் தடை ஷெய்யவில்டல 
என்றும் ஸ ஈத் இப்னு  மு டஸ யிப் (ரஹ் ) 
அவர்கள் கூறினார்கள் .” என கதாதா (ரஹ் ) 
அவர்கள் யமலும் கூறினார்கள். (அத்தபரி)  

உங்கள ில்  எவயரனு ம் தன் ெயகாதரனு க்கு 
நன்டம ஷெய்ய முடியுஷமனில் அடத அவர் 
ஷெய்யட்டும். என்ற நபிஷமாழி, ஷபாதுவாக நல்ல 
கருமம் எதுவாக இருந்தாலும் அடதச் ஷெய்யும் 
படி கூறுகின்றது. சூனியம் ஷபாதுவாக தடை 
ஷ ெய் ய ப்  பட் ை  ஒ ரு  க ாரி ய ம் . என ினு ம் 
சூனியத்டத விடுவிப்பதன் மூலம் பாதிக்கப் 
பட்ைவனு க்கு  நன்டம ஏற்படுக ிறது  என்ற 
படியால் தடை ஷெய்யப்பட்ை ஒரு மந்திரமா 
யினும், அனுபவத்தில் அதன் பயன் கண்ைறியப் 
பட்டிருக்குமாய ின்  யதடவடயப் ஷபாருத்து 
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அதடனப் பயன்படுத்திக் ஷகாள்ளலாம்.” என்ற 
நியதிப்படி நுஷ்ராவும் யதடவடயப் ஷபாருத்து 
அனு மதிக்கப்படுகிறது என்பது அவர்கள ின் 
இன்ஷனாரு வாதம். 

மார்க்கத்த ில்  வ ிலக்கப்பட்ை ஒரு  காரியம் 
ந ிர்ப் பந்தம்  ஏற் படு ம்  யப ாது  அ ட த  வ ிை 
ய ம ா ெ ம ான  ஒ ரு  க ாரி ய ம்  ந ிக ழ் வ ட த 
தடுப்பதற்காக அனுமதிக் கப்பட்டுள்ளது என்ற 
யகாட்பாட்டின்படி உயிடரத் தப்ப டவத்துக் 
ஷகாள்வதற்காக நிர்ப்பந்தம் ஏற்படும் யபாது 
ஷெத்த பிராணியின் மாமிெத்டதயும் ொப்பிைலாம் 
என் பது  யபால , உய ிட ரயும்  புத்த ிட யயும் 
அ ட ம த ிய ட ைய ச்  ஷ ெய் ய வு ம் , கண வ ன் 
மடனவிக்கிடையில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்ெிடன 
கடள நீக்க ி அவர்கள ிடை யய அன்டபயும் 
பரஸ்பர அன்னிஷயான்னியத்டத யும் மற்றும் 
இது யபான்ற உளமார்ந்த நலன்கடள ஏற்படுத்த 
யவண்டிய யதடவ ஏற்படும் யபாது அதற்காக 
சூன ியக்காரர்கள ிைம் யபாவதும் அவர்கள ிை 
மிருந்து மருந்டதப் ஷபறுவதும் ஆகும் எனும் 
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ந ிட ல  உ ண் ை ாகு ம்  என் பது  அ வ ர்கள ின் 
இன்னுஷமாரு வாதம். 

ஆயிொ (ரழி) அவர்கள் தன் ஆயுளின் பிறகு 
தனது  அடிடமப் ஷபண் ணு க்கு  வ ிடு தட ல 
என்றார்கள். அதன் பின் அவள் ஆயிொ (ரழி) 
அவர்களுக்கு சூனியம் ஷெய்தாள். இதனால் அவர் 
அல்லாஹ் வின் நாட்ைத்தின்  பிரகாரம் ெ ில 
காலம் யநாயால் அவதிப்பட்ைார்கள். அவரின் 
ெயகாத ரன ின்  புதல் வ ர்கள்  ஒ ரு  சூன ிய க் 
காரன ிைம் யபாய்  இடதப் பற்றி அவனிைம் 
முடறயிட்ைனர். 

       அப்ஷபாழுது அவன் “நீங்கள் குறிப்பிடுவது 
சூனியம் ஷெய்யப்பட்ை ஒரு ஷபண்டணப் பற்றி 
யாகும். அவருக்கு அவரின் அடிடமப் ஷபண் 
சூனியம் ஷெய்திருக்கின்றாள். இப்யபாது அவளின் 
மடியில் ஒரு ெிறுவன் ெிறுநீர் கழித்துவிட்ைான் 
என்று  கூ ற ின ான் .” இ த்தகவட ல  அற ிந்து 
ஷகாண்ை ஆயிொ (ரழ ி) அவர்கள் அவடள 
என்ன ிைம் அடழத்து வ ாருங்கள் என்றார். 
அவடள அவரிைம் அடழத்து வர, “எனக்கு நீ 
சூனியம் ஷெய்தாயா?” என்று ஆயிொ (ரழ ி) 
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அவர்கள் அவளிைம் யகட்ைார். அதற்கு அவயளா 
ஆம் என்றாள். அப்யபாது ஏன் அப்படிச் ஷெய்தாய் 
என்றார் ஆயிொ (ரழி) அவர்கள். அதற்கு அவள் 
நான் விடரவாக விடுதடல ஷபற விரும்பியனன் 
என்றாள் . அப்யபாது தீடம ஷெய்கின்ற ஒரு 
நாட்டுப் புறத்து அறபிக்கு அவடள விற்று விடும் 
படி ஆயிொ (ரழி) அவர்கள் உத்தரவிட்ைார்கள். 
அவளும் அப்படியய விற்கப் பட்ைாள். இன்ஷனாரு 
அறிவிப்பில் அந்த சூனியக்காரயன ஆயிொ (ரழி) 
அ வ ர்க ள ிை ம்  வ ந்து  இ ந் த த்  த க வ ட ல 
அறிவித்ததாக வந்துள்ளது.  

      ஆயிொ (ரழி) அவர்களிைமும் அவரின் 
ெயகாதரனின் புதல்வர்களிைமும் சூனியக்காரன் 
அ ற ிவ ித் த  மட றமு கம ான  ஷ ெய் த ிய ில் , 
அவனிைம் வந்தவர்கள் யநாயாளிடயப் பற்றிக் 
குறிப்பிட்ை அடையாளங்கடள டவத்து அவன் 
அந்த யநாயாளிக்கு சூனியம் ஷெய்யப்பட்டுள்ளது 
என்றும் அதடனச் ஷெய்தவள் யநாயாளியின் 
அடிடமப் ஷபண் என்றும், அவன் அவர்களுைன் 
யபெ ிக் ஷகாண் டிருந்த அ ந்தத் தருவ ாய ில் 
அவளின் மடியில்  ஒரு ெிறுவன் ெிறுநீர் கழித்து 
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விட்ைான் என்ற  ஷெய்திடயயும் கூறினான். 
இப்படியான மடறவான ஷெய்திடய டெத்தா 
னுைன் ஷதாைர்பு உள்ளவனால்தான் ஷொல்ல 
முடியும். எனயவ இப்படியான சூனியகக்காரர் 
களிைம் யபாவது கூைாது என்றிருந்தால் தன் 
ெயகாதரனின் புதல் வர்கள் அவனிைம் ஷெல்ல 
ஆயிெ ா (ரழ ி) அவர்கள் அங்கீகரித்திருக்க 
மாட்ைார்கள். மாறாக அவர்கடளக் கண்டிருப்பார் 
கள் . என் பது ம்  அ வ ர்கள்  மு ன் ட வ க்கு ம் 
மற்றுஷமாரு வாதமாகும்.  

   நுஷ்ரா பற்றிய இரண்ைாம் கருத்து  

      இந்த கருத்தின் பக்கம் ொர்புடையயார் 
எக்காரணம் ஷகாண்டும் நிர்ப்பந்தம் இருந்தாலும் 
இல்லாவிட்ைாலும் எந்தஷவாரு ெந்தர்ப்பத்திலும் 
‘ஒரு சூனியத்டத இன்ஷனாரு சூனியம் ஷகாண்டு 
அகற்றும் முடறடய’ அனுமதிக்க முடியாது 
என்கின்றனர். அவ்வாயற கருத்து  புரியாத 
மந்திரங் கள் மற்றும் தாயத்துக்கள் ஷகாண்டும் 
சூனியம் விடுவிக்கப்படுவடதயும் அனுமதிக்க 
முடியாது என்கின்றனர். யமலும் இஸ்லாமிய 
ெமூகத்தில் ஷபரும்பாண்டம உலமாக்கள் இந்தக் 
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கருத்டதயய ொர்ந்துள்ளனர். அவர்கள் இது 
ெம்பந்தமாக  ஷவளியிட்டுள்ள கருத்துக்கடள 
டெகுல் இஸ்லாம் இப்னு டதமியா, ஹாபிழ் 
இப்னு ஹஜர், ஹன்பலி மத்ஹபின் இப்னு அபுல் 
இஸ்  யபான் ற அற ிஞ ர்கள்  நகல்  பண் ண ி 
ஷதளிவுபடுத்தி இருக்கின்றனர்.  

       ஷபாதுவாக மக்கள் வெமுள்ள தாயத்துக்க 
ளிலும், மந்திரங்களிலும் அறபு ஷமாழியிலல்லாத 
கருத்துப் புரியாத வாெகங்களும் இருக்கின்றன. 
இவற்ற ில்  ஜ ின் களு க்கு இடண  டவக்கும் 
சுயலாகங்களும் அைங்கும்.  கருத்துப் புரியாத 
இந்த சுயல ாகங்கடளக் ஷகாண் டு மந்த ிரம் 
ஓதுகிறவனுக்கு உண்டமயில்  அதில் ெிர்க் 
உண்ைா என்பது ஷதரியாமல் இருந்தாலும் அதில் 
ெிர்க்கின் வாெகங்கள் இருப்பதற்கு வாய்ப்புண்டு  
என்ற படியால் கருத்துப் புரியாத அப்படியான 
மந்திரங்கடளப் பிரயயாகிக்க யவண்ைாம் என 
உலமாக்கள்  தடுத்துள்ளன ர் என்று  இப்னு 
டதமிய்யா (ரஹ்) அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். 

  (19/13 جمموع الفتاوى)
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         யமலும் வலிப்பு யநாயாளிக்குப் பயன் 
படு த்தும்  ெ ில  த ாய த்து க்கள ிலு ம்  இட ண 
ெம்பந்தப்பட்ை வாெகங்கள் இருக்கின்ற படியால் 
அதடனயும் உபயயாகிக்கக் கூைாது என அறிஞர் 
கள் தடை ஷெய்துள்ளனர். அது மாத்திர மன்றி 
ெரீஆ அனுமதித்துள்ள மந்திரங்கள் தவிர்ந்த 
ஏடனய மந்திரங்களில் ெிர்க்கின் விையங்கள் 
இருக்கலாம் என்ற அச்ெம் இருக்கின்ற படியால் 
ஷபாதுவாக கருத்துப் புரியாத ெகல மந்திரங்கடள 
யும் உபயயாகிக்கக் கூைாஷதனவும் உலமாக்கள் 
தடை ஷெய்துள்ளனர் என இப்னு டதமியா (ரஹ்) 

அவர்கள் யமலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். ( جمموع
  (1/336 الفتاوى

      எனயவ நம் நாட்டிலும் ஏடனய நாடுகளி 
லும் உள்ள உலமாக்கள் இதனடிப்படையியலயய 
மார்க்கத் தீர்ப்பு வழங்கி வருகின்றனர். குறிப்பாக 
முஜத்தித் அஷ்ஷெய்க் முஹ ம்மது இப்னு 
அப்துல் வஹ்ஹாப் (ரஹ்) அவர்களின் காலம் 
மு தல்  இதன்படியய பத்வ ா வழங்கப்பட்டு 
வருகிறது. இந்த விையத்டதத் ஷதளிவு படுத்து 
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வதற்காக தனது ( ب اتل وحيدكتا ) என்ற நூல ில்  

த ன ி அ த் த ிய ாய ம்  ஒ ன் ட ற ய ய  அ வ ர் 
எழுதியுள்ளார். அதியல இவ்விையம் கூைாஷதன் 
படத ஆதாரங்களுைன் அவர் ஷதளிவுபடுத்தி 
யுள்ளார். அவரின் மடறவுக்குப் பின் அவரின் 
வழிடய அன்னாரின் மாணவர்களும், யபரர்களும் 
ஷதாைர்ந்தனர்.  

     அது மாத்திரமன்றி அஷ்ஷெய்க் அப்துர் 
ரஹ்மான் ஹஸன், அஷ்ஷெய்க் ஸுடலமான் 
இப்னு அப்துர் ரஹ்மான் யபான்ற அறிஞர்கள் 
அன்னாரின் நூலுக்கு வியாக்கியானங்கள் எழுதி 
இந்த வ ிையத்டத யமலும் ஷதள ிவு  படுத்தி 
யுள்ளனர்.  

    யமலு ம் இவ ர்கள ிைம்  கல்வ ி பய ின் ற 
அஷ்ஷெய்க் ஹம்து இப்னு அதீக் யபான்றவர் 
களும் மற்றவர்களும் நமது இந்தக் காலம் 
வடரயில் அயத வழிய ியலயய காரியத்டத 
ஷ த ாை ர்ந்து  வ ரு க ின் றன ர் . இ தன்   புகழ் 
அடனத்தும் அல்லாஹ்வுக்யக ஷொந்தம். யமலும் 
ஸஊதி அரொங்கத்தின் முப்திகளாகச் யெடவ 
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ஷெய்த  அஷ்ஷெய்க் அல்லாமா ஹாபிழ் ஹிகமி 
அவர்களும், அஷ்ஷெய்க் அல்லாமா முஹம்மது 
இப்னு இப்ராஹமீ்  (ரஹ்) அவர்களும் இது பற்றி 
ஹராம் என்யற தீர்ப்பு வழங்கினர். யமலும்  அஷ் 
ஷெய்க் அல்லாமா அப்துல் அஸீஸ் பின் பாஸ், 
அஷ்ஷெய்க் அல்லாமா முஹ ம்மது இப்னு 
ஸ ால ிஹ்  அல் உடஸ மீன் , நமது ஷெய்க் 
அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்துர் ரஹ்மான் அல் 
ஜ ிப்ரீன்  அவர்களும், மற்றும் நம் நாட்டின் 
ஏடனய உலமாக்களும் மொஇஃமார்களும் 
இ தன்  படி யய  தீ ர்ப் பு  வ ழ ங் க ி வ ந்தன ர் . 
வ ரு க ின் றன ர் . ய ாவ ரு க்  கு ம்  அ ல் ல ாஹ் 
நற் கூ ல ிட ய  வ ழ ங் கு வ ான ாக ! ய ம லு ம் 
ஈருலகிலும் அவர்களின் முடிடவ நல்லதாகவும் 
ஆக்கியருள்வானாக!  

இக்கருத்டத ஆதரிக்கும் கூட்ைத்தினரின் ஷபாது 
வானதும் பிரத்தியயகமானதுமான ஆதாரங்கள். 

ஆதாரம் 1:  

         மட றவ ான  வ ிையங்கட ளத் தாம் 
அறியவாம் என்று வாதிட்டு வருயவாரும், ஜின் 
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களிைம் உதவி யதடி வருவதுைன் தங்களின் 
விவகாரங்களில் அவர்களுக்கு அஞ்ெி நைப்யபாரு 
ம ாக ிய  சூ ன ிய க் க ா ர ர் , ம ந் த ிரவ ாத ிக ள் , 
யொத ிை ர்கள்  யபான் யற ாரிைம்  ஷெல்வதும் 
அவர்களிைம் தங்களின் பிரச்ெிடனகள் பற்றி 
மு ட ற ய ிடு வ து ம்  அ வ ர்கள்  ஷ ெ ால் லு ம் 
விையங்கடள உண்டமஷயன நம்புவதும் கூைாது. 
அப்படி ஷெய்தவன் மூலம் இரண்டு எச்ெரிக்டக 
க ட ள யு ம்  ம ற் று ம்  இ ர ண் டு  ஷ ப ரு ம் 
பாவங்கடளயும் ஒன்று யெர்த்துக் ஷகாண்ை 
குற்றத்திற்கு ஆளாக யநரிடும். யமலும் ரஸுல் 
(ஸல்) அவர்கள் தடை விதித்த காரியத்தில் 
இறங்கியதாகவும் கருதப்படும்.  

அந்த எச்ெரிக்டககளில் ஒன்று: ொஸ்திரக்காரனி 
ைம் ஷெல்வதும், அவன் ஷொல்வடத நம்புவதும் 
40 நாள் ஷதாழுடகடய பாழாக்கி விடும் என்பது. 
இதன் விவரம் வருமாறு: முஆவியா இப்னு 
ஹ கம் அஸ் ஸ ுல்லமீ என்ற நப ித்யதாழர் 
நபியவர்களிைம் வந்து ஜாஹிலியாக் காலத்தில் 
இருந்த ெில நடைமுடறகள் பற்றி விொரித்தார் 
கள் . அ ப்ய ப ாது  ய ெ ாத ிை ர்கள ிை ம்  ய ப ாய் 
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வருவடதப் பற்றியும் குறிப்பிட்ைார்கள். அடதக் 
யகட்ை நபிய வர்கள் “யொதிைர்களிைம் நீங்கள் 
ஷெல்ல  யவண் ைாம் .” என்று  கூ ற ின ார்கள் . 
(முஸ்லிம்) யமலும் இன்ஷனாரு ஹ தீஸ ில் 
“எவன் யொதிைர் களிைம் ஷென்று அவனிைம் 
விொரிப்பாயனா அவனின் 40 நாள் ஷதாழுடக 
ஏ ற் று க்  ஷ க ாள் ள ப்  ப ை ம ாட் ை ாது .” எ ன 
பதிவாகியுள்ளது. (முஸ்லிம்)  

      இந்த நபிஷமாழிகடளக் கவனிக்குமிைத்து 
ொஸ்திரக்காரனிைம் யபாகும் ஒருவன் அவன் 
ஷ ெ ா ல் வ ட த  உ ண் ட ம ஷ ய ன  ஒ ப் பு க் 
ஷகாண்ைாலும் இல்லாவிட்ைாலும் அவன் அங்கு 
ஷென்ற ஒயரஷயாரு குற்றத்திற்காக  நபியவர்கள் 
விடுத்துள்ள இந்த எச்ெரிக்டகக்குள் அவனும் 
வந்து விடுவான் என்பது புலனாகிறது. யமலும் 
ொஸ்திரக்காரர்களிைம் ஷெல்யவார், அவர்களிைம் 
எடதப் பற்றியாவது விொரிக்க அல்லது தம் மீது 
ஏவப்பட்டுள்ள சூனியத்டத அகற்ற அல்லது 
மடறவான விையம் பற்றித் ஷதரிந்து ஷகாள்ள 
என்று பல தரப்பட்ை யநாக்கங்கங்களுக்காகயவ 
ஷெல்கின்றனர் என்ற படியால் அவர்களிைம் 
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ஷெல்லும் யாவரும் எந்தப் பாகுபாடுமின்றி இந்த 
எச்ெரிக்டகக்கு உட்படுவர் என்பதும் துலாம்பர 
மாகிறது. ஏஷனனில் இந்நபி ஷமாழி ஒரு ஷபாது 
அறிவிப்டபத் தாங்கி நிற்கிறது என்ற படியால் 
அது ொஸ்திரக்காரர்களிைம் ஷெல்லும் அடனவ 
டரயும் இந்த அச்சுறுத்தல ில் உள்ளைக்கிக் 
ஷகாள்ளும். 

இரண்ைாவது எச்ெரிக்டக: சூனியக்காரனிைம் 
சூன ியத்டத வ ிடுவ ிக்கும் படி யவண்டுதல் , 
அவன் ஷொல்வடத உண்டமஷயன ஏற்றுக் 
ஷகாள்ளல், அவன் ஷொல்வடத நம்பி நிவாரணம் 
ஷபற ஷவன அவன் வழங்கும் மருந்துகடள 
ஏற்றுக் ஷகாள்ளுதல் எனும் விையங்கள் இதில் 
அைங்கும் . இடவ  ம ிகவும் அபாயகரமான 
காரியத்தில் ெிக்க டவக்கக் கூடியடவ. ெில 
ெமயத்தில் இஸ்லாத்டத விட்யை ஷவளியில் 
தள்ளக் கூடியடவ.  

      இ த ட ன  ந ப ிக ள்  ந ாய க ம்  (ஸ ல் ) 
அவர்கள ின்  மண ிஷமாழ ிகள் மூலம் அற ிய 
முடியும்.  
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       “எவன் ஒருவன் ொஸ்திரக்காரன ிைம் 
அல் லது  ம ந்த ிரவ ாத ிய ிைம்  வ ந்து  அவ ன் 
ஷொல்வடத உண்டமஷயனவும் நம்புவாயனா 
அ வ ன்  மு ஹ ம்மத் (ஸ ல் ) அ வ ர்களு க்கு 
அருளியடத, நிகாகரித்தவனாவான்” என்றும் 
“எவன்  ஒரு ொஸ் திரக்காரன ிைம் அல்லது 
சூன ியக்காரன ிைம் வந்து அவன ிைம் எடத 
யயனும் விொரித்து விட்டு அவன் ஷொல்வடத 
உ ண் ட ம ஷ ய ன  நம் புவ ான ாக ில்  அ வ ன் 
முஹம்மத்  (ஸல்) அவர்களுக்கு அருளியடத 
மறுத்தவனாவான் .” என்றும் ரஸ ுல் (ஸல்) 
அவர்கள் கூற ிய ிருக்க ின்றார்கள் . (புஹ ாரி , 
முஸ்லிம்)  

   இந்த நபிஷமாழிகளில் “முஹம்மத் (ஸல்) 
அவர்களுக்கு அருளியடத” என்ற ஷொற்ஷறாைர் 
இைம்ஷபற்றுள்ளது. எனயவ (ரஸுல்) அவர்க 
ளுக்கு அருளப்பட்ைது அல்குர்ஆன் ஒன்யற என்ற 
படியால்  அல்ல ாஹ் , தன்  யவதமாம் அல் 
குர்ஆனில் “நீங்கள் கூறுங்கள் வானங்களியலா 
பூமியியலா மடறந்திருப்படவ அல்லாஹ்டவத் 
தவ ிர மற்ஷறவரும் அற ிய  ம ாட்ை ார்கள் .” 
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(27:65) என்றும் “மடறவானவற்றின் ொவிகள் 
அவனிையம இருக்கின்றன” (6:59)  என்றும் 
கூ ற ியு ள் ள ான் . இ வ் வ ிரு  வ ென ங் களு ம் 
மடறவானவற்டற யாரும் அறியமாட்ைார்கள் 
அதடன  அல்ல ாஹ்  ஒருவயன  அற ிவ ான் 
என்படதத் ஷதளிவாகக் கூறுகின்றன. அப்படி 
ய ிருக்க யாயரனு ம் மந்திர வாத ிகள ிைமு ம் 
சூனியக்காரனிைமும் ஷென்று அவன் தனக்கு 
மடறவானவற்றின் மீது அறிவு இருக்கின்றது 
என்று ஷொல்வடதயும் நம்புவானா கில் அவன் 
அ ல் கு ர்ஆ ட ன  நம் ப ாதவ னு ம்  அ தட ன 
ஷபாய்யாக்கியவனுமாவான். எனயவ நபியவர் 
களின் கூற்றின் பிரகாரம் அவன் இஸ்லாத்டத 
விட்டும் ஷவளியயறிய காபிராவான்.  

ஆதாரம் 2: “ெகுனம் பார்ப்பவனும், ெகுனம் 
யகட் பவ னு ம் , ெ ாஸ் த ிரம்  ஷ ெ ால் பவ னு ம் 
ொஸ்திரம் யகட்பவனும், சூனியம் ஷெய்பவனும், 
ஏவப்பட் டுள்ள சூனியத்டத அகற்றுவதற்காக 
இன்ஷனாரு சூனியம் ஷெய்து ஷகாள்பவனும் 
நம்டமச் ொர்ந்தவனல்ல” என்று நபிகள் நாயகம் 
(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (தபரான:ீ18/162)  
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      இந்நபி ஷமாழி ஒரு ஷபாது அறிவித்தடலத் 
தாங்க ி ந ிற்க ிறது . இதன்படி ஏவப்பட்டுள்ள 
சூனியத்டத நீக்குவதற்காக சூனியக்காரனிைம் 
வருகின்றவனும் இந்தப் ஷபாது அறிவித்தலில் 
அைங்குவான் என்பதில் ெந்யதகயம இல்டல 
என் பட த “சூன ியத்ட த அ கற்றுவதற்காக ” 
என்னும் ஷொற்ஷறாைர் உணர்த்துகிறது. யமலும் 
சூனியக் காரன் சூனியம் ஒன்டற அகற்றும் 
தருவாயில் சூனியத்தால் பாதிக்கப்பட்ைவனுக்கு 
ய ார் மூ ல ம்  எட தக்  ஷ க ாண் டு  சூ ன ிய ம் 
ஷெய்யப்பட்டுள்ளது என்று, அவனுக்கு ஜின்கள் 
தரும் தகவலின் படியய அவன் காரியத்டத யமற் 
ஷகாள்வ ான் . அ ப்யபாதவன்  அ தட ன  நீக்க 
இன்ஷனாரு சூனியத்டதச் ஷெய்வான்.  அதுயவா, 
தடுக்கப் பட்ைதாகும். எனயவ எவ்வடகயிலும் 
சூனியக் காரனிைம் யபாகக் கூைாது என்பதற்கு 
இந்த ஹதீஸ் ஒரு ெிறந்த ஆதாரமாகும்.  

  யமலும் நபி வாக்கு “நம்டமச் தார்ந்தவனல்ல” 
என்பது ஒரு கடுடமயான அச்சுறுத்தலாகும். 
ஏஷனன ில் இந்தக் கூற்றின் வ ிளக்கமாவது : 
இவன் சூனிய வ ிையத்தில் நம் வழி நைந்து 
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யநர்வழ ி ஷபற்றவர்கடளயும் நமது ஷெயல் 
மு ட றகட ளயும்  ம ற்று ம்  நம்  வ ழ ிட ய ப் 
பின்பற்றியவர்கடளயும் ொர்ந்தவனல்ல. மாறாக 
அவன் ஜாஹ ில ியாக் கால ெமூகத்டதயும் 
அவர்கள ின்  வழ ிடயயும் ஏற்று நைப்பவன் 
என்பதாகும். 

ஆதாரம் 3: “நன்டமக்கும் இடற அச்ெத்திற்கும் 
நீங் கள்  ஒ ரு வ ரு க்ஷ க ாரு வ ர் உ தவ ிய ாக 
இருங்கள். பாவத்திறகும் அத்து மீறுதலுக்கும் 
நீங்கள் ஒருவருக்ஷகாருவர் உதவியாக இருக்க 
யவண் ைாம் .” (5 :2 ) என்ற அல்லாஹ் வ ின் 
வ ா க் கு ம் , ெ ா ஸ் த ிர க் க ா ர னு க் கு ம் 
சூனியக்காரனுக்கும் பணம் முதலியவற்டறக் 
ஷகாடுக்க யவண்ைாம் என்ற நபியவர்களின் தடை 
உத்தரவும், தீய காரியங்க ளுக்கும் மற்றும் 
சூன ியக்காரர்களுக்கும் எந்த ஒத்துடழப்பும் 
வழங்கக் கூைாஷதன்படத ஷதளிவுபடுத்துகின்றன.  

    ஆனால் சூனியக்காரனும், மந்திரவாதியும் 
தங்களின் இலக்டக அடைந்து ஷகாள்வதற்கு 
அவர்களிைம் ஜனங்கள் யபாவதும் அவர்களின் 
விையத்தில் ஷமௌனமாக இருப்பதும் காரணமாக 
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அட மந்து ள்ளன . அ வ் வ ாயற  அ வ ர்கள ின் 
நிராகரிக்கத் தக்க விையங்கடளயும் தவறான 
காரியங்கடளயும் அனுமதிக்கும் வடகயில் 
பணம், ஷபாருள் ஷகாடுப்பதும் மற்ஷறாரு காரண 
மாகும். யமலும் அவர்களின் வ ிெமத்தனங் 
கடளயும் தீய காரியங்கடளயும் பரப்புவதற்காக 
ஒ த்து ட ழ ப்பு  வ ழ ங் கு வ து  இ ன் ன ஷம ாரு 
காரணமாகும். அது மாத்திரமன்றி அவர்களின் 
வழிடயப் பின்பற்றுவதன் மூலமும் அவர்கடள 
ஏற்றுக் ஷகாளவதன் மூலமும் மற்றவர்களும் 
ஏமாற வழியயற்படுகின்ற படியால் அதுவும் 
அ வ ர்கள்  தங் கள ின்  இ ல க்ட க  அ ட ை ய 
காரணமாக அடமந்துள்ளன. 

இதன் காரணமாக அவர்கடளப் பின்பற்றுயவார் 
அதிகரித்து விட்ைனர். அவர்களின் ஆபத்துகளும் 
பூதாகாரமடைந்து வருகின்றன. அது மாத்திர 
மன்றி அவர்களின் குளருபடிகளும் ஷமன்யமலும் 
பரவத் ஷதாைங்க ி வ ிட்ைன . இந்ந ிடலய ில் 
அவர்கடள அைக்கிஷயாடுக்குவது என்பதும் ெிரம 
காரியமாகி விட்ைது. ஒட்டு ஷமாத்தமாக இடவ 
ய ாவும்  பாவ  காரியத்து க்கு  ஒத்தூ ட ழப்பு 
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வழங்கும் கருமங்கள் என்ற படியால் இடவ 
யாவும் முன்னர் குறிப்பிட்ை அல்லாஹ்வின் 
வாக்கிற்கும் நபியவர்களின் தடை உத்தரவிற்கும் 
மாறு ஷெய்யும் கருமங்களாகயவ இருக்கின்றன. 

       இன ி ஹ ாப ிழ்  இப்னு  ஹ ஜர் (ரஹ் ) 
அவர்கள் ஷொல்வடதக் கவனியுங்கள். “சூனியக் 
காரன் ஷபற்றுக் ஷகாண்ை பணம் தவறான ஒரு 
காரியத்த ிற்கு ப் பத ில ாக அவன்  ஷபற்று க் 
ஷகாண் ை தாகும் . எனயவ அவன் ஷபற்றுக் 
ஷகாண்ை அந்தப் பணம் இஜ்மாஃ - ஏயகாபித்த 
மு டி வ ின்  படி  ஹ ராம ாகு ம் . (ப த்ஹ ுல் 
பாரி:4/498)  

   யமலும் “சூனியக்காரடனத் தடுத்து நிறுத்த 
வ ாய்ப்பும் வல்லடமயும் இல்லாத யபாது 
அத ிகம ான  சூன ியக்காரர் தனக்கு  வ ிரு ப்ப 
முள்ளவன், இல்லாதவன் என்ற பாகுபாடின்றி 
பலவந்தமாக ெகல மக்கடளயும் நிர்ப்பந்தத்திற் 
குள்ளாக்கி சூன ியத்தின் மூலம் அவர்களின் 
பண த்டதப் ஷபறவும் அதடனத் தங்கள ின் 
உடைடமயாக்கிக் ஷகாள்ளவும் திட்ைம ிட்டு 
வருவடத நீங்கள் கண்டு வருகிறீர்கள். எனயவ 
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இத்தீய காரியத்டத தடுத்து நிறுத்த அல்லாஹ் 
விைம் யவண்டுயவாம்.” என்று ஹாபிழ் அல் 

ஹிகமீ (ரஹ்) அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் . 
  (معارج القبول)
    எனயவ சூனியக்காரர்களின் நிடல என்ன 
என்படத அறிந்தவர்களின் மீதும் அவர்களுக்கு 
எதிரானவர்கள் மீதும் அந்தச் சூனியக்காரர்கடள 
யும் அவர்களிைம் வருயவாடரயும் கண்டிப்பது 
கைடம. யமலும் அவர்கடள அதிகாரிகளுக்குக் 
காட்டிக் ஷகாடுத்து  தக்க தண் ைடண டயப் 
ஷபற்றுக் ஷகாடுப்பதும் கைடம. ஏஷனனில் நபிகள் 
நாயகம் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள்  இவ்வாறு 
கூறினார்கள். “ஷவறுக்கத்தக்க காரியம் எடதயய 
னும் கண்ைால் அடதத் தன் கரத்தால் தடுத்து 
நிறுத்தல் யவண்டும். அப்படி முடியாது யபானால் 
தன் நாவால் தடுத்து நிறுத்தல் யவண்டும். 
அதுவும் முடியாது யபானால் தன் உள்ளத்தால் 
ஷவறுத்து ஒதுக்க யவண்டும்.” என்றார்கள் . 
(முஸ்லிம்) 
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   எனயவ சூனியக்காரர்கடளத் தடுத்து நிறுத்தும் 
பலம் தங்களிைம் இல்லாத யபாது அவர்கடள 
அ த ிக ாரி களு க்கு க்  க ாட் டி க்  ஷ க ாடு ப்பது , 
அவ ர்கட ளத் தம்  நாவ ால்  கண் டிப்பதற்கு 
ஈைாகும். யமலும் இது நன்டமயான காரியத்துக் 
கும் தக்வாவின் விையத்துக்கும் ஒத்துடழக்கும் 
காரியமாகவும் அடமயும்  என்பதில் ெற்றும் 
ெந்யதகமில்டல. 

    அகீதா தஹாவிய்யாவ ின் ஆெிரியருக்கு 
அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக! அவர் கூறுவடதக் 
கவனியுங்கள். “யொதிைர்கடளயும், ொஸ்திரம் 
கூறுயவாடரயும், மற்றும் மணலாலும் கூலாங் 
கல்லாலும் யகாடுகள் கிழித்தும், அட்டைகடளப் 
பயன் படு த்த ியு ம்  கு ற ி ஷ ொல் யவ ாட ரயு ம் 
ஒழிப்பது , பலமுள்யளார் மீதும் அதிகாரிகள் 
மீ து ம்  க ை ட ம . அ வ் வ ாயற  அ வ ர்கட ள 
கட ைகள ிலு ம் , வ ீத ியய ாரங்கள ிலு ம் அமர 
வ ிைாமலு ம் , குடி மக்கள ின்  வ ீடுகளு க்குப் 
யபாகாமலு ம்  தடுப்பதும் கைடம . இ ந்தக் 
கருமங்கள் யாவும் ஹ ராமானடவ என்பது 
ஒருவனுக்குத் ஷதரிந்திருந்தும் அதடனத் தடுக்க 
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அ வ ன்  நை வ டி க்ட க  எடு க் க ாத ிரு ந்த ால் 
அ ல் ல ாஹ் வ ின்  இ ந்த  வ ென ம்  ஒ ன் யற 
அவனுக்குப் யபாதுமானது. “அவர்கள் ஷெய்து 
வந்த பாவத்டத ஒருவருக்ஷகாருவர் தடுத்துக் 
ஷகாள்ளாதவர்களாக இருந்தன ர். அவ ர்கள் 
அப்படிச் ஷெய்து வந்தது மிகத் தீயடவயாகும். 
(5:79)  

   எனயவ பாவ காரியங்கடளக் கூறி வரும், 
ொபத்திற்குரிய அவர்கள் ொப்பிடுவஷதல்லாம்  
அநியாயமாகத் யதடியடவயய என்பது முஸ்லிம் 
களின் ஏயகாபித்த முடிவாகும்.   

    ரஸுல் (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக அபூபகர் 
ஸித்தீக் (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் “பாவச் 
ஷெயல் எடதயும் காணும் மக்கள் அதடனத் 
தடு க்க ாது  இ ரு ந்த ால்  அ ல் ல ாஹ்  ஷவ கு 
ெீக்க ிரத்த ில் தண்ைடனடய அவர்களுக்கும் 
ஷபாதுவானதாக ஆக்கி விடுவான்”  

( العقيدة الطحاوية شرح :504,திர்மிதி:3057)  

சூனியக்காரர்களிைம் வருவதும் அவர்களிைம் 
பிரச்ெிடனகடள முடறயிடுவதும், அவர்கள் 
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ஷொல்வடத உண்டமஷயன நம்புவதும். யமலும் 
அவர்களின் மருந்துகடளப் பாவிப்பதும் ஹராம். 
இதடனத் ஷதளிவுபடுத்த ஷபாதுவான இந்த 
ஆ த ாரங் கள்  ய ப ாது ம ான ட வ . ஆ ய ினு ம் 
இ தட ன யு ம்  ம ற் று ம்  ஒ ரு  சூ ன ிய த்ட த 
இன்ஷனாரு சூன ியம் ஷகாண்டு அகற்றுவது 
ஹ ராம்  என் பட த  யு ம்  யமலு ம்  ஷதள ிவு 
படுத்துக ின்ற ப ிரத்த ியயகமான  தன ிப்பட்ை 
ஆதாரங்களும் உண்டு. அடவயாவன:  

முதலாவது: நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களிைம் 
நுஷ்ராடவப் பற்றி-ஒரு சூனியத்டத இன்ஷனாரு 
சூனியம் ஷகாண்டு அகற்றுவது பற்றி விொரிக்கப் 
பட்ைது. அதற்கு நபியவர்கள், “அது டெத்தானின் 
யவடல” என்றார்கள். (இமாம் அஹ்மத்:3/294)  

   நு ஷ் ர ா  எ ன் ப த ன்  ஷ ப ாது ப்  ஷ ப ாரு ள் 
சூனியத்டத அகற்றுதல் என்பதாகும். எனினும் 
இரண்டு முடறகளில் ‘நுஷ்ரா’ யமற்ஷகாள்ளப் 
படுகிறது. அவற்றில் ஒன்று, ஒரு சூனியத்டத 
இன்ஷனாரு சூனியம் ஷகாண்டு அகற்றுவது. 
மற்ஷறான்று, ெரீஆ அனுமதித் துள்ள ‘قي ر  ’ 

எனும் மந்திரம் ஓதல் மூலம் யமற்ஷகாள்ளல். 
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அதாவது அல்குர்ஆன் வாெகங்கடள ஓதுதல், 
த ிக்ருகடள ஜபித்தல் யபான்ற காரியங்கள் 
மூலம் சூனியத்டத விடுவித்தல். இது பற்றி 
முன்னர் விளக்கப்பட்ைது.  அது அனுமதிக்கப் 
பட்ை நுஷ்ரா வாகும். ஆனால் ரஸுல் (ஸல்) 
அவர்கள் ”அது டெத்தானின் யவடல” என்று 
கூறியது இந்த நுஷ்ராடவப் பற்றியல்ல. அது 
ஜாஹிலியாக் கால நுஷ்ராடவப் பற்றியதாகும். 
ஏஷனனில் நபியவர்களிைம் ஒரு நபித்யதாழர் 
ஜாஹிலியாக் காலத்து நடைமுடற கள் பற்றி 
எடுத்துக் கூறிய யபாது, அக்காலத்தில் இருந்து 
வ ந் த  நு ஷ் ர ாட வ ப்  ப ற் ற ியு ம்  அ வ ர் 
ரஸுலுல்லாஹ்விைம்  விொரித்தார். அதற்குத் 
தான் நபியவர்கள் “அது டெத்தானின் யவடல” 
என்று கூறினார்கள். 

       முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் தூதராக 
அனுப்பப்படு முன் ஜாஹிலிய்யாக் கால ெமூகம், 
டெத்தான்கள ிைம் பிரார்த்தடன ஷெய்தல் , 
அவற்றின் ஷபயடர ஜபித்தல், கருத்துப் புரியாத 
தாயத்துக்கடளயும் இன்னும் பல காரியங்கடள 
யும்  ஷெய்து வந்தது. இதன் மூலம் டெத்தான் 
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களின் ஷநருங்குதடலயும் ஷபற்று வந்த அந்த 
ெமூ கம்  ட ெ த்தான் கள ின்  உ தவ ிகட ள க் 
ஷகாண்டு ‘நுஷ்ரா’ என்ற சூனியம் அகற்றும் 
கருமத்டதயும்  ஷெய்து வந்தது. இது பற்றிய 
ெட்ை விதிடயத் ஷதளிவுபடுத்தும் யபாது தான் 
நபியவர்கள் “அது டெத்தான ின்  யவடல ” 
என் ற ார்கள் . அ து வ ன் ற ி அ ல் ல ாஹ் வ ின் 

வாெகங்கள் ஷகாண்டும் ‘مأثورة’ வான துஆக்கடளக் 

ஷகாண்டும் ‘ريق’ எனும் அனுமதிக்கப்பட்ை மந்திரம் 

ஓதல் முடறகடளக் ஷகாண் ை நுஷ் ராடவ  
“டெத்தானின் யவடல” என்று நபியவர்கள் 
குற ிப்ப்ைவ ில்ட ல . என யவ  ஜ ாஹ ில ிய ாக் 
கால த்து  ெமூ கம்  சூன ியத்ட த வ ிடுவ ிக்க 
பயன்படுத்தி வந்த இன்ஷனாரு சூன ியமும்,  
நுஷ்ரா என்யற வழங்கப் பட்டு வந்தது. எனயவ 
ஹராமாக்கப்பட்ை நுஷ்ரா அது என்படதயய 
நபியவர்களின் வாக்கு ஷதளிவு படுத்துகிறது.  

   நபியவர்களின் அந்த ஹதீஸில் நுஷ்ராடவப் 
பற் ற ிக்  கு ற ிப் ப ிடு ம்  ய ப ாது  தட ை  என் ற 
வார்த்டதப் ப ிரயயாகம் பயன்பைவ ில்டல . 
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என்றாலு ம்  ஒரு  கருமம் தட ை என் பட த 
உணர்த்துவதற்கு பல வார்த்டதப் பிரயயாகங்கள் 
பயன்படுத்தப்படுகின் றன. ெில யவடள தடை 
என்படத உணர்த்த அதற்யக உரிய ஷதளிவான 
ஷொற்ஷறாைர் பயன் படுத்தப்பை, இன்ஷனாரு 
ெந்தர்ப்பத்த ில்  குற ித்த  கருமம் ஒன்ட றச் 
ஷ ெய் யவ ாட ன  இ ழ ிவு படு த்து ம்  படிய ான 
ஷொற்ஷறாைர் பயன் படுத்தப்படும் . குற ித்த 
ஹதீஸிலும் அந்த அணுகு முடறயிடனயய 
நபியவர்கள் டகயாண்டுள்ளார்கள். 

     ஒப்படீ்ைளவில் ஜாஹிலியாக் கால சூனியக் 
காரனின் ஷெயலுக்கும் தற்காலத்து சூனியக்காரர் 
கள் டகயாண்டு வரும் ெந்யதகத்திற்கு இைமான 
மந்த ிரம்  ஓ தல் கள் , துஆ க்கள் , பாது காப்பு 
முடறகள் என்பவற்றுக்கு மிடையில் பாரிய 
வித்தியாெம் எதுவுமில்டல. ஆனால் அவர்கடள 
விைவும் இவர்கள் அபாயமானவர்கள். எளயவ 
இஸ்லாமிய ெமூகத்தின் மீதான இவர்களின் 
யொதடனகள் பாரியடவ. ஏஷனனில் இவர்கள் 
அறியாத மக்கடள குழப்பவும் ஏமாற்றவும் 
கூடிய வடகயில் தங்களின் ெிர்க்கானதும் வழி 
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யகைானதுமான மந்திரங்களுக்கிடையய அல் 
குர்ஆன் வாெகங்கடளயும் அனுமதிக்கப்பட்ை 
திக்ரு துஆக்கடளயும் கலந்து விடுகின்றனர். 
இ தன ால்  இ வ ர்கள ின்  அ பாய ம்  ம ிகவு ம் 
பாரியடவ என்பது ஷதளிவு.  

  இரண்ைாவது: பரிகாரமாகப் பயன் படுத்தப் 
படு ம்  அ ந்த  ம ந்த ிரங் களு ம்  நுஷ் ற ாவு ம் , 
இடணயுைன் அல்லது டெத்தானிய ஷெயலுைன் 
அல் ல து  தாய த்து களு ைன்  அல் ல து  மூ ை 
நம்பிக்டககளு ைன் அல்லது அது யபான்ற  
காரியங்களுைன் ெம்பந்தப் பட்டிருக்குமாயின் 
அது ஷவ ல்ல ாம்  ெ ரீஆ  ஹ ராம்  என வு ம் ,  
எதடனக் ஷகாண்டு ெிகிச்டெ ஷெய்ய யவண்ைாம் 
என்றும் தடை வந்துள்ளயதா, அந்தப் ஷபாதுவான 
தடையின் கீழ் வந்து விடும். 

      “ஹ ராம ான ட தக்  ஷ க ாண் டு  நீங் கள் 
ெிகிச்டெ ஷெய்யாதீர்கள்.” என்றும் “நிச்ெயமாக 
அல்லாஹ் உங்களின் நிவாரணத்டத  தடை 
விதித்துள்ள காரியத்தில்  டவக்கவில்டல.” 
என்றும் ரஸுல் (ஸல்) அவர்கள் நவின்றுள்ளார் 
கள். (இமாம் அஹ்மத், அபூதாவூத், திர்ம ித ி, 
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இப்னு மாஜா, அல் டபஹ கீ, அல் ஹாகிம் , 
இப்னு அபுத் துன்யா, இப்னு ஹிப்பான்)  

  எனயவ இவ்வாறான மந்திரங்கள் மூலமும் 
நுஷ்ரா மூலமும் ெிகிச்டெ ஷெய்வது ஹராம் 
என்பதற்கு இத்தடகய கூற்றுக்கள் ஷதளிவான 
ஆதாரங்கள். எனயவ இந்தக் காரியங்கடள யமற் 
ஷகாள்யவார் ெரீஆ அனுமதித்துள்ள ெிகிச்டெ 
முடறகடள விட்டும் நீங்கி அல்லாஹ்வின் 
க ட் ை ட ள க்கு  அ ப் ப ால்  ஷ ென் று ள் ள ன ர் 
என் பதற் கு ம்  இ ந்த க்  கூ ற் று க்கள்  நல் ல 
அத்தாட்ெிகளாகும்.  

      என யவ  ெ ய க ாத ர  வ ாெ க யன ! இ ந் த 
விவகாரத்தில் சூனியக்காரர்களிைமும் அவர்க 
டளப் யபான்யறாரிைமும் யபாவதும், சூனியத்டத 
அகற்றித் தரும்படி அவர்களிைம் யவண்டுவதும் 
அவர்களின் மருந்துகடளயும், நுஷ்ராக்கடளயும் 
ஷகாண்டு ெிகிச்டெ ஷபறுவதும் ஹராம். அதடன 
அனுமதிக்க முடியாது. அது ஷபரும் பாவத்டதச் 
யெர்ந்தது . அதன் மூலம் ஏகத்துவத்திற்கும் 
ப ங் க ம்  ஏ ற் ப டு க ிற து  எ ன் ற  ஷ ெ ால் ய ல 
இவ்விைத்தில்  ெரியானது என்பது இதுவடர 
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கூறியதிலிருந்து ஷதளிவாகி விட்ைது. எனயவ 
இதன் தீடமகடள நீக்கி விடுமாறும், அழிடவ 
யுண்ைாக்கும் பாவங்கடள விட்டும் பாதுகாக்கு 
மாறும் அல்லாஹ்விைம் யவண்டுயவாம். 

**************** 

 

 

நுஷ்ராடவ ஆதாரிக்கும் ஆதாரங்களின் பதில்:- 

மார்க்க வ ிவகாரகங்ள ில்  அற ிஞ ர்கள் 
மத்திய ில் மு ரண்பாடுகள் எழுகின்ற யபாது 
அவர்கள் தங்களின் கூற்டற நியாயப்படுத்தும் 
ஆதாரங்கடள முன்டவப்பார்கள். ஷபாதுவாக 
அவர்கள் அடனவரின் யநாக்கமும் உண்டமடய 
அறிந்து ஷகாள்வதும், தங்களுக்கு கிடைத்துள்ள 
ஆதாரங்கள ின்  அடிப்படைய ில்  ெட்ைத்டத 
அற ிந்து ஷகாள்வதும் தான் என்படத  நாம் 
முதலில் புரிந்து ஷகாள்ள யவண்டும். எனயவ 
அவர்களின் ஆய்வின் முடிவு ெரியாக இருப்பின் 
அவர்களுக்கு இரண்டு கூலிகள் கிடைக்கும். 
ப ிடழ என ில்  ஒரு கூல ி க ிடைக்கும் . ெ ில 



 

72 

ெந்தர்ப்பத்தில் குறித்த ஒரு ெட்ைத்தின் ஆதாரம் 
ஒரு அறிஞனுக்கு ஷதரியாமல் இருக்கும் யபாது 
அது இன்ஷனாரு அறிஞனுக்கு ஷதரிய வரலாம்.  

அப்யபாது குறித்த ெட்ைம் ெம்பந்தமான 
ஆதாரங்கடள அல்லாஹ்வின் யவதத்துைனும் 
ஸுன்னாவுைனும் உரெிப் பார்க்க யவண்டும். 
அப்யபாது இவ்விரண்டிற்கும் யநர்பட்ைடத ஏற்றுக் 
ஷகாள்ள யவண்டும். அவற்றுக்கு முரண் பட்டிருந் 
த ால்  தங் கள ின்  மு டி ட வ  எற ிந்து  வ ிை 
யவண் டும் . அல்ல ாஹ் வ ின்  கட்ைடளயும் 
அதுதான். “உங்களுக்கு யாஷதாரு விெயத்தில் 
ப ிண க்கு  ஏற் பட்டு  ஷமய்ய ாகயவ  நீங் கள் 
அல்லாஹ்டவயும் இறுதி நாடளயும் நம்பிக்டக 
ஷ க ாண் ை வ ர்கள ாக  இ ரு ந்த ால்  அ தட ன 
அல்லாஹ் விைமும் அவன ின் தூதரிைமும் 
ஒப்படைத்து விடுங்கள். இதுதான் உங்களுக்கு 
நன் ட மய ாகவு ம்  அ ழகான  மு டிவ ாகவு ம் 
இருக்கும். (4:59)  

மு ஹ ம் ம த்  (ஸ ல் ) அ வ ர் க ட ள 
அல்லாஹ்வின் தூதர் என்று ஏற்றுக் ஷகாண்ை 
ஒருவன் அவர் பண ித்துள்ள வ ிையத்திற்கு 
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கட்டுப் பட்டு  ஒழுக யவண் டும் என் பதும் , 
அவர்கள் வ ிலக்க ிய  காரியங்கடள வ ிட்டு 
விலகிக் ஷகாள்ள யவண்டும் என்பதும் யாவரும் 
அ ற ிந் த ய த . எ ன ய வ  இ த ற் கு  ம ா ற ா க 
ஷெயற்படுவது அவனின் ஈமானுக்கும் பங்கம் 
விடளவிக்கும்.  

எனயவ மார்க்க ெட்ைத்டதயும் அதன் 
ஆதாரங்கடளயும் ஷதரிந்த ஷகாண்ை ஒருவனுக்கு 
ஏயதனு ம் ஒரு வ ிையத்தில் ரஸ ுல் (ஸ ல் ) 
அவர்களின் ஸுன்னா இன்னதுதான் என்பது 
ஷதரிய வந்ததும் அவன்  அதடன விட்டும் 
விலகிச் ஷெல்லயவா அதற்கு மாறாக யவறு 
எவடரயும் பின்ஷதாைரயவா கூைாது. ஏஷனனில் 
ஷொல் யாருடையதாக இருந்தாலும், அது ஒரு 
ொதாரண மனிதனின் ஷொல்லாக இருந்தாலும் 
ஸஹாபி ஒருவரின் ஷொல்லாக இருந்தாலும் 
அடவ யாவற்டறயும் விை  அல்லாஹ்வின்  
வாக்யக தீர்ப்பு வழங்க யமலானது, தகுதியானது. 
எல்லா ெந்தர்ப்பத்திலும்  யாடரயும் விை தன் 
தூதருக்யக கட்டுப்பட்டு நைக்க யவண்டுஷமன்யற 
அல்லாஹ் கட்ைடளயிட்டுள்ளான். 
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      யமலு ம் ட ெ குல்  இஸ் ல ாம்  இ ப்னு 
டதம ிய ா (ரஹ் ) அவர்கள் “ெர்ச்ட ெக்குரிய 
வ ிையங்களில் எந்தஷவாரு தன ி மன ிதன ின் 
வாக்டகயும் ஆதாரமாகக் ஷகாள்ளக் கூைாது. 
மாறாக அல்லாஹ்வினதும் ஸுன்னாவினதும், 
இஜ்மாவ ினதும் கூ ற்டறயய  ஆ தாரமாகக் 
ஷகாள்ள  யவ ண் டும் . யமலு ம்  ெர்ச்ட ெகள் 
வ ிையத்த ில்  மு ன்  டவக்கும் ஆ தாரங்கள் 
ெரீஆவ ின்  ெட்ைத ிட்ைங்கடளக் ஷகாண் டு 
உறு த ிப்படுத்தப்பை  யவண் டுயமயல்ல ாது , 
அற ிஞர்கள ின் கூற்றுகள ின் மூலம் அல்ல . 
ஏ ஷ ன ன ில்  அ ற ிஞ ர்கள ின்  கரு த்து க் கள் 
ெரீஆவின் அத்தாட்ெிகடளக் ஷகாண்டு உறுதிப் 
படுத்தப்பை யவண்டுயமயல்லாது ெரீஆவின் 
ஆ தாரங்கள் அற ிஞ ர்கள ின்  வ ாக்குகடளக் 
ஷகாண்டு உறுதிப் படுத்த யவண்டிய ஒன்றல்ல.” 
என்று கூறியுள்ளார்கள்.  

    இங்கு நுஷ்ரா விையத்தில் ெரியான கருத்துக் 
கடளச் ஷொல்வதுைன் யெர்த்து  இஸ்லாமிய 
அறிஞர்களின் பிடழயான  கருத்துக்களும் முன் 
டவக்கப்படுகின்றன. அதன் யநாக்கம் விவரம் 
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ஷதரியாதவர்கள் ஏமாந்து விைாமலும் மற்றும் 
முகல்லிதுகள் அதாவது தாண்யதாடித்தனமாக 
பிறடரப் பின்பற்று கின்றவர்களின்  நிடலடம 
முதன்டம அடையாமலும் இருக்க யவண்டு 
ஷமன்பதற்காகத் தான் . அல்லாது யபானால் 
இவற்டறஷயல்லாம் இங்கு குறிப்பிை யவண்டிய 
அவெியமில்டல. ஏஷனனில் இவ்விையத்தில் 
உண்டம யாஷதன்பது ஷதட்ைத் ஷதள ிவாக ி 
விட்ைது. யமலும் சூனியக்காரர்களிைம் யபாகத் 
யதட வ ய ில் ல ாதவ ாறு  அ தற் க ான  ெ கல 
வழ ிகடளயும் ஸ ுன்னா அறுத்து வ ிட்ைது . 
அ ட ைத்து  வ ிட் ைது . அ து  ம ாத்த ிரமன் ற ி 
சூனியக்காரனின் இறுதி முடிவு அவன் கழுத்தில் 
வாடளப் பாய்ச்சுவது தான் என்பதும் ஷதளிவாகி 
வ ிட்ைது . என யவ  அ த ிகம ான  நாடு கள ில் 
சூன ியக்காரன ின்  எண் ண ிக்டக அத ிகரித்து 
விட்ைது என்படதயும் ஈெல் கூட்ைம் ஷநருப்பில் 
யபாய்  வ ிழ்வது  யபால் ,  ம க்கள்  கூ ட்ைம் 
இவர்களிைம் யபாய் ஷமாய்த்துக் ஷகாள்கின்றது 
என்படதயும் கண் டு ஏமாந்து வ ிைாதீர்கள் . 
ஏஷனனில் ெட்ை வியராத கர்மங்கடள அதிகமான 
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மக்கள் ஷெய்கின்ற யபாதிலும் ஷொற்பமான 
மக்கள் ஷெய்கின்ற யபாதிலும் அவ்விையங்களில் 
எச்ெரிக்டகயுைன் இருக்க யவண்டும். ஷபாதுவாக 
அதிகமான மக்கள் ஷெய்து வரும் ெட்ை வியராத 
விையங்கள் பிரெித்த மடைந்து பின்னர் அதடன 
இன்னும் அதிகமான  மக்கள் ஷெய்யத் ஷதாைங்கி 
விடுகின்றனர். என்படதயும் புரிந்து ஷகாள்வது 
அவெியம். எனயவ இவர்களின் விையத்டதக் 
ஷதரிந்து  ஷக ாண் ைவ ர்கள்  மீ து  தங் கள ின் 
ஷொல்லாலும் ஷெயலாலும் அவர் களு க்கு 
மாறாக ஷெயல்படுவது கைடமயாகும். யமலும் 
இவ்வ ிையத்தில் நீங்கள் தன ித்துப் யபாராை 
யவண்டியிருக்கிறது என்பதற்காகவும் இவ்விையத் 
த ில்  தங்களு க்குத் யதாழ ர்கள்  குட றவ ாக 
இருக்கின்றனர் என்பதற்காகவும் யொர்ந்து விைக் 
கூைாஷதன அல்லாமா முப்ல ிஹ்  அவர்கள் 

குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். ( الْشعية اآلداب -1/263)  

************* 
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நுஷ்ராடவ ஆதாரிப்யபாரின் ஆதரங்களுக்குப் 
பதில்:- 

இதடன ஆதரிப்யபாரின் ஆதாரங்களில் 
ஒன்று அது பற்ற ி இமாம் அஹ் மத் (ரஹ் ) 
அவ ர்கள ிைம்  வ ிொரித்த  யபாது  அவ ர்கள் 
அ தற்கு ப் பத ில்  ஷ ெ ால் ல ாமல்  இரு ந்த ார் 
என்பதாகும். 

ஆனால் அவர்களின் இந்த வாதம் பிடழ 
யானது. ஏஷனனில் சூனியக்காரனிைம் யபாவதும் 
அ வ ன ிை ம்  தங் கள ின்  ப ிர ச் ெ ிட ன கட ள 
முடறயிடு வதும் அவர்கள் தரும் மருந்துகடளப் 
பாவிப்பதும் கூைாஷதன ஸஹீஹான ஹதீஸ் 
களில் பலவாறு எடுத்துக் காட்ைப்பட்டுள்ளது. 
இதன் விளக்கம் ஏற்கனயவ தரப்பட்டுள்ளது. 
எனயவ ஒரு அறிஞயனா அல்லது ஒரு இமாயமா 
கு ற ித் த  ப ிரச் ெ ிட ன  ெம் பந்தம ாகப்  பத ில் 
ஷ ெ ால் ல வ ில் ட ல  என் பது  அ வ ர் அ ட த 
அங்கீகரித்தார் என்பதற்கு ஆதாரமாகும் என்று 
யாரும் கூற முடியாது.  
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இ து  இ வ் வ ாற ிரு க்க  சூன ிய க்க ாரன் 
ய ப ான் யற ாரி ைம்  ய ப ாவ து ம்  அ வ ர்கள ின் 
மருந்துகடளயும் நுஷ்ராடவயும் ஷகாண்டு 
ெிகிச்டெ ஷபறுவதும் கூைாது என்பயத இமாம் 
அவர்களின் நிடலப்பாடு, என்படத நாம் பின்னர் 
விளக்கவுள்யளாம். இது இவ்வாறிருக்க இமாம் 
அவர்கள ிைம் ஒருவடனப் பற்ற ி வ ிொரித்த 
யபாது, நுஷ்ராவுைன் ெம்பந்தப்பட்ை அவனுடைய 
விவகாரத்தில் இமாம் அவர்கள் நுஷ்ராடவ 
அனுமதித்தார்கள் என்று ஷொல்வதற்கு எந்த 
ஆதாரமும் இல்டல. 

ஆனால் குறித்த மனிதன்  ஒரு தண்ணரீ் 
பாடனயில் இறங்கி மடறந்து விட்ைான் என்றும் 
இப்படியான ஒருவன் சூனியம் அகற்றுவடதக் 
குற ித்து  தாங்கள ின்  அபிப்ப ிராயம் என்ன ? 
என் று ம்  ஒ ரு வ ர் இ ம ாம்  அ வ ர்கள ிை ம் 
விொரித்தார். அதற்குத் தன் ஷவறுப்டபக் காட்டும் 
வடகய ில்  இமாம் அவர்கள் தன்  டகடய 
உதரினார்கள். யமலும் இது என்னயவா நான் 
அறிய மாட்யைன் என்றும் கூறினார்கள். எனயவ 
இதடன டவத்து இமாம் அவர்கள் எதுவும் 
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ஷொல்லாமல் ஷமௌனமாக இருந்தார்கள் என்று 
எப்படி வாதிடுவது?  

ஏஷனனில் “அது டெத்தானின் யவடல” 
என்ற ஹ தீடஸ  அற ிவ ித்தவரும் இமாம் 
அவர்கள் தான். எனயவதான் அவரிைம் அது 
பற்ற ி வ ிொரித்த யபாது  அதடன அவர்கள் 
ஷவறுத்தார் கள், அதடனத் தடை ஷெய்தார்கள் 
என்படத இந்த ெம்பவம் ஷதளிவுபடுத்துகிறது. 
நுஷ் ரா எனு ம்  ஷொல்  அ னு மத ிக்கப்பட்ை 
அனுமதிக்கப்பைாத இரண்டிற்கும் ஷபாதுவான 
ஷொல் என்ற படியால் இமாம் அவர்களிைம் அது 
பற்றி வினவப்பட்ை யபாது அவர்கள், ெரீஆ 
அங்கீகரித்திருக்கும் நுஷ்ராடவயய அனுமதித்தார் 
கள். எனினும் ெிலர் அதடனத் தவறாகப் புரிந்து 
ஷ க ாண் டு  ட ெ த்த ான ின்  யவ ட ல  என க் 
கருதப்படும் நுஷ்ராடவயும் இமாம் அவர்கள் 
அனுமதித்த ிருக்க ிறார்கள் என்று வ ிளங்கிக் 
ஷகாண் ைன ர்.” என்று  ஸ ுடலமான்  இப்னு 
அப்துல்லாஹ் இப்னு முஹம்மத் இப்னு அப்துல் 
வஹ்ஹாப் (ரஹ்) அவர்கள் (َتْيِسير  الَعِزيِز الَحِميد) என்ற 
நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.  



 

80 

      யமலு ம்  இ ம ாம்  அ ஹ் மத் அ வ ர்கள் 
ஷவறுத்து ஒதுக்கிய விையயம இது என்று அல் 
பற ஜ்  இ ப்னு  அ ஸ் ஸ பாஹ்  அ வ ர்களு ம் 
அறிவித்துள்ளார்கள். யமலும் ‘ஜல பதீி’ யநாய்க்கு 
மந்திரங்கள் மூலம் ெிகிச்டெ அளித்து வந்த 
ஒருவன் தான் ஜின்களுைன் உடரயாடுவதாகக் 
கூறி வந்தான். அவடனப் பற்றி இமாம் அவர்களி 
ைம் விொரித்த யபாது “இக்காரியத்டத எவரும் 
ஷெய்வடத நான்  வ ிரும்பவ ில்டல ” என்று 
கூறினார்கள்.  

   எனயவ சூனியக்காரனிைம் ஷெல்வது பற்றிய 
ெ ட் ை  வ ிவ க ா ரத் த ில்  இ ம ாம்  அ வ ர்க ள் 
ஷமௌனமாக இருந்தார்கள் என்று நிடனப்பது 
தவறு. 

முதலில் இவ்விையத்தில் இமாம் அஹ்மத் 
(ரஹ் ) அவர்கள் ஷதாைர்பாக ஷகாடுக்கப்பட்ை 
பத ியல  ஸ ஈத் இப்னு ல் மு ஸ ய்யிப் (ரஹ் ) 
அவர்கள ின்  ஷதாைர்பாகவும் யபாதுமானது . 
எனினும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நுஷ்ராவானது 
ஸஈத் இப்னுல் முஸய்யிப் (ரஹ் ) அவர்கள் 
அனுமதித்தார்கள் என்று ஷொல்வதற்கு எந்த 
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ஆதாரமும் இல்டல. இடத விட்டும் அவர்கள் 
ஷவகு தூரமானவர். யமலும் அவர்கள் ஷதாைர்பாக 
ெகல அறிவிப்புக்கடளயும் ஒன்று திரட்டி உரிய 
மு டறய ில்  ெ ிந்த ித்தால் . அவ ர்கள் ெ ரீஆ 
அனுமதித்திருக்கும் நுஷ்ராடவ அனுமதித்துள் 
ளார்கயளயன்றி தடை விதித்த ஒன்டறயல்ல 
என்பது உங்களுக்கு நன்றாகத் ஷதளிவாகும். 
எனினும் பாதிக்கப்பட்ைவடன, சூனியம் அகற்றுப 
வன ிைம் அடழத்துச் ஷெல்ல  அனு மத ித்த 
அவர்களின் ெில ெகாபாக்களும், மாணவர்களும் 
நல்லவர்கள் என்றும் மார்க்க வ ிையத்த ில் 
உறுதியானவர்கள் என்றும் அறிமுகமான நல்ல 
மனிதர்களிையம அவர்கடள அடழத்துச் ஷெல்ல 
யவண்டுஷமனக் கூறினர். 

      இந்த நிடலப்பாட்டை உறுதிப்படுத்தும் 
ெில அறிவுப்புகள் வருமாறு:  

கதாதா (ரஹ்) அவர்கள் ஸஈத் இப்னுல் 
முஸய்யிப் (ரஹ்) அவர்களிைம், ஒருவருக்கு 
சூனியம் ஷெய்யப்பட்டுள்ளது. நாங்கள் அவரின் 
சூனியத்டத அகற்றலாமா? என்று வினவினார். 
அதற்கு ஆம் என்று பதில் கூறிய ஸஈத் இப்னுல் 
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முஸய்யிப் (ரஹ்) அவர்கள் “யார் தன் ெயகாதர 
னுக்கு நன்டம எடதயும் ஷெய்ய முடியுயமா, 
அவ ர் அ தடன  ஷெய்யட்டும் ” என்றார்கள் . 
இன்ஷனாரு அறிவிப்பில் “உமது ெயகாதரனுக்கு 
ஏயதனும் நன்டம ஷெய்ய முடியும் என்றால் 
அதடன  ஷெய்யுங்கள் ” என்றும் மற்ஷறாரு 
அறிவிப்பில் “அப்படி ஷெய்வதில் தவறில்டல 
அதன் மூலம் நீங்கள் ஒரு ெீர்திருத்தத்டதயய 
ஷெய்ய விரும்புகிறீர்கள்” என்றும் குறிப்பிைப் 
பட்டுள்ளது.  

யமலும் கதாதா (ரஹ்) அவர்கள் ஸஈத் 
இ ப்னு ல்  மு ஸ ய்ய ிப் (ரஹ் ) அவ ர்கள ிைம் 
நுஷ்ராடவப் பற்றிக் யகட்ை யபாது அதடனச் 
ஷெய்யும் படி அவர்கள் பணித்தார்கள். அப்யபாது 
அவரிைம், இதடன நீங்கள் அறிவித்ததாக நான் 
கூறட்டுமா? என்று யகட்யைன். அதற்கு அவர் 
ஆம் என்றார்கள். என கதாதா (ரஹ்) அவர்கள் 
கூ ற ின ார்கள்  என  ப ிரிஷதாரு  அற ிவ ிப்ப ில் 
பதிவாகியுள்ளது. 

இது யபான்ற ஒரு விையம் அதா அல் 
குராஸானி அவர்கள் ஷதாைர்பாகவும் பதிவாகி 
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யுள்ளது. “சூனியத்தால் பாதிக்கபட்ை ஒருவர் தன் 
மடனவியுைன் யெர முடியாதவாறு தடுக்கப் 
பட்டிருந்தார். எனயவ அவரின் சூன ியத்டத 
விடுவிக்க அவரிைம் நாம் யபாகலாமா? என்று 
அல் குராஸானி அவர்களிைம் வினவியனன். 
அ தற்கு  அ வ ர் “அ ப்படி  ஒரு  இ க்கட்ை ான 
நிடலயாக இருந்தால் பரவாயில்டல” என்று 
கூறினார்கள் என இஸ்மாயில் இப்னு ஐயாஷ் 
அவர்கள் குற ிப்பிட்டுள்ளார்கள் -مصنف ابن شيبة( .
3573) 

இராக் பிரயதெ முதன்டம புகஹாக்களான  
ஹஸனுல் பஸரி, இப்ராஹீம் அந்நகவ ீஉட்பை 
அடனத்து அறிஞர்களும் பலதரப்பட்ை மந்திரங் 
கள், தாவஸீ்கள் மற்றும் நுஷ்ரா ஆகியவற்டற 
ஷவறுத்தனர், என்படத நீங்கள் அற ிவ ரீ்கள் 
எனினும் ஹ ிஜாஸ் வாெிகயளா வித்தியாெம் 
எதுவுமின்றி ெரீஆ அனுமதித்த, அனுமதிக்காத 
ெகல மந்திரங்கடளயும் அனுமதித்து வந்தனர். 
இது  கதாதா (ரஹ் ) அவ ர்களு க்கு  ஷபரு ம் 
பிரச்ெிடனயாக இருந்தது. எனயவ இதடனப் 
பற்றி அவர் ஸஈத் இப்னுல் முஸய்யிப் (ரஹ்) 
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அவர்களிைம் விொரித்தார். அதற்கு அவர் தீடம 
பயக்கும் விையத்டதத் தான் அல்லாஹ் தடை 
ஷெய்துள்ளான். நன்டம பயக்கும் விையத்டத 
அவன் தடுக்கவில்டல என்று பதிலளித்தார்கள். 

ஆம். ஸஈத் இப்னுல் முடஸயிப் (ரஹ்) 
அவர்கள் ஷொல்வது உண்டம தான். ெரீஆ 
அனுமதித்த நுஷ்ராஷவனில் அல்லாஹ்வின் 
உதவ ியால் அது பயனளிக்கும் . அது தீடம 
வ ிடளவ ிக்காது . ஆ ன ால்  ஸ ஈத் இப்னு ல் 
முடஸயிப் (ரஹ்) அவர்களின் வாக்கின் மூலம்  
தடை ஷெய்யப்பட்ை நுஷ்ராடவயும், சூனியக் 
காரனிைம் ஷெல்வடதயும் அவர் யநாக்கமாகக் 
ஷகாண்டிருந்தார்கள், என்று கூறப்படுமானால் 
அது இவ்விையத்தில் அவர்கள் அளித்துள்ள 
தீர்ப்புக்யக முரண்பட்ைதாகும். ஏஷனனில் “தீடம 
பயக்கும் கர்மத்ட தயய  அல்ல ாஹ்  தட ை 
ஷெய்துள்ளான்” என்ற அவர்களின் வாக்கு தடை 
வ ித ிக் க ப் ப ட் டி ரு க் கு ம்  நு ஷ் ர ா  ஹ ர ாம் 
என்படதயய குறிக்கின்றது என்பது துலாம்பர 
மாகும். ஏஷனனில் அல்குர்ஆடனப் ஷபாய்டமப் 
படுத்துவடதயும் , 40 நாள்  ஷதாழுடகடய 
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பாழ்படுத்துவடதயும், விை ஒரு அடியானுக்கு 
தீடம விடளவிக்கும் கருமம் யவறு என்னதான் 
இருக்க முடியும்? யமலும் சூன ியம் ஒன்று 
ஷெய்தடத சூனியக்காரன் ஏற்றுக் ஷகாள்ளும் 
பட் ெத் த ில்  அ வ ட ன க்  ஷ க ாட ல  ஷ ெய் ய 
யவண்டுஷமன தீர்ப்பளித்திருக்கும் ஸஈத் இப்னுல் 
முடஸயிப் (ரஹ்) அவர்கள் சூனியக்காரனிைம் 
ஷெல்வடத எப்படி அனுமதிப்பார்?   உண்டம 
இப்படியிருக்க அதடன அவர் அனுமதித்தார் 
என்று கூறுவது அவர் ஷொல்லாத ஒன்டற அவர் 
கூறியதாகப் புடணந்து கூறுவதாகும். அல்லது 
அ வ ர் கூ ற ியட தப்  புரி ந்து  ஷ க ாள் ள ாமல் 
பிடழயாக நகல் பண்ணியதாகும்.  

யமலு ம் ரஸ ுல்  (ஸ ல் ) அவ ர்கள ின் 
வ ா க் கு , “உ ங் க ள ில்  எ வ ய ர னு ம்  த ன் 
ெயகாதரனுக்கு நன்டம எதடனயும் ஷெய்ய 
முடியுமாயின் அவர் அதடன ஷெய்யட்டும் ” 
என்பது, பயன் ஷபற அனுமதி தரப்பட்டுள்ள ஒரு 
கருமத்த ின்  மூ லம் பயன்  தரும் காரியம் 
எதடனயும் ஷெய்யட்டும் என்படதயய உணர்த்து 
கின்றது. எனயவ ஷபாதுவான இந்த ஹதீஸின் 
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மூ ல ம்  த ன ிப் ப ட் ை  ஒ ரு  வ ிை ய ம் 
கருதப்பட்டுள்ளது . அது  தான்  “பயன்  ஷபற 
அனுமதிக்கப்பட்ை கர்மம் ” என்பது . எனயவ 
ஷபாதுவாக எல்லா வடகயான நுஷ் ராவும் 
அனுமதிக்கப்பட்ைது என வாத ிடுயவாருக்கு 
எவ்வடகயிலும் இந்த ஷபாது ஹதீஸ் ஆதாரமாக 
அடமயாது.  

யமலும் ஹாபிழ் இப்னு ஹஜர் (ரஹ் ) 
அ வ ர்கள்  இ து  பற் ற ி கு ற ிப் ப ிடு ம்  ய ப ாது 
“மந்திரங்களின் ஷபாருள் யாஷதன்று புரியாது 
யபானாலும் அனுபவத்தின் மூலம் அதன் பயன் 
ஷதரிய வருமானால் அப்படியான ெகல மந்திர 
முடறகடளயும் பயன்படுத்தலாம் என்பதற்கு, 
இந்த ஹதீஸ ின் ஷபாதுத் தன்டமடய ெிலர் 
ஆதாரமாக எடுத்துள்ளனர். ஆனால் ெிர்க்கின் 
பால் இட்டுச் ஷெல்லும் மந்திரங்கள் தடை 
ஷெய்யப்பட்டுள்ளது. யமலும் கருத்துப் புரியாத 
மந்திரங்கள் ெிர்க்கின்பால் இட்டுச் ஷெல்லாது 
என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமில்டல. எனயவ 
அதிலிருந்து பாதுகாத்துக் ஷகாள்ளும் ஷபாருட்டு 
அத்தடகய மந்திரங்கடளயும் தவிர்த்துக் ஷகாள்ள 
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யவண்டும். என்படதயய அவ்ப் (ரழி) அவர்கள் 
அறிவிக்கும் ஹதீஸ் புலப்படுத்துகிறது.” என்று 

குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். (10/385,387-َفترُح ابَلارِي)  

இப்னு ஹஜர் (ரஹ்) அவர்கள் அவ்ப் (ரழி) 
அவர்கள், ஜாஹிலியாக் காலத்து மந்திரங்கள் 
பற்றி ரஸுல் (ஸல்) அவர்களிைம் விொரித்த 
விையத்டதயய இங்கு குறிப்பிடுகிறார்கள். அவ்ப் 
(ரழி) அவர்கள் அறிவிப்பதாவது: “ஜாஹிலியாக் 
காலத்தில் நாங்கள் மந்திரங்கள் ஓதி வந்யதாம், 
என்று நபியவர்களிைம் கூறியனாம். அதற்கு 
நபியவர்கள் நீங்கள் ஓதி வந்த மந்திரங்கடளக் 
க ாட்டுங் கள்  என் ற ார்கள் . ப ின் ன ர் அ த ில் 
இடணடயக் கற்பிக்கும் விையம் ஏதுமில்டல 
ஷய ன் ற ால்  அ த ில்  தவ ற ில் ட ல ” என் று 
கூறினார்கள். (முஸ்லிம்)  

முன்னர் குறிப்பிட்ை ஹதீஸ் ஒரு பிரத்தி 
யயகமான விையத்டதயய குறித்து நிற்கிறது 
என்படத பின்வரும் ஹதீஸும் உறுதிப்படுத்து 
கிறது. 
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“ஹ ராம ான  வ ிையத்ட தக் ஷகாண் டு 
ெ ிக ிச்ட ெ  ஷ ெய் ய  யவ ண் ை ாம் ” என் று ம் 
“அல்லாஹ் ஹராமாக்கிய எதிலும் உங்களின் 
சுகத்டத அவன் டவக்கவ ில்டல ” என்றும் 
நபியவர்கள் கூறினார்கள்.  

எனயவ ஹராமான மந்திரங்கள் மூலமும் 
நுஷ்ராவின் மூலமும் பயன் ஷபற அனுமதி 
தரப்பைவ ில்டல  என் பது  இவற்ற ில ிரு ந்து 
ஷ தள ிவ ாக ிற து . ய ம லு ம்  இ ட வ  ய ாவு ம் 
யநாய்கயளயன்றி மருந்துகள் அல்ல. யமலும் 
ஹ தீஸ ில்  “உ ங் கள ில்  எவ ய ரனு ம்  தன் 
ெயகாதரனு க்கு  ஏயதனு ம் நன்ட ம ஷெய்ய 
முடியுமாயின் அவர் அதடனச் ஷெய்யட்டும்.” 
என்று குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. எனயவ சூனியக் 
காரனிைமும் மந்திரவாதியிைமும் யபாவதிலும் 
ெந்யதகத்திற்கு இைமான அவர்களின் நுஷ்ராவின் 
மூலம்  ெிகிச்டெ ஷபறுவதிலும் என்ன தான் 
நன்டம இருக்கப் யபாகிறது?  

“நிர்ப்பந்தம் வரும் யபாது தடை ஷெய்யப் 
பட்ை விையமும் அனுமதிக்கப்படும்” என்பது ஒரு 
வ ித ி. இ ந் த  வ ித ிய ின்  அ டி ப் பட ை ய ில் 
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பட்டினியில் இருக்கும் ஒருவனுக்கு ஆகாரம் 
எதுவும் கிடைக்காத யபாது அவன் தன் உயிடரத் 
தக்க டவத்துக் ஷகாள்ள யவண் டும் எனு ம் 
நிர்ப்பந்தம் வந்தால் ஷெத்த பிராணியின் மாமிெம் 
தடை ஷெய்யப்பட்ை ஒன்யறயாயினும்  அவன் 
அந்த மாம ிெத்டத ொப்ப ிடுவதற்கு  ெ ரீஆ 
அனுமதிக்கின் றது. இது யபான்று சூனியத்துக்கு 
இலக்கான ஒருவன் தன் மீதுள்ள சூனியத்டத 
நீக்கிக் ஷகாள்ள யவண்டிய நிர்ப்பந்த நிடலயில் 
இருக்கின்றபடியால் அதற்காக அவன் சூனியக் 
காரனிைம் யபாகலாம் என்று வாதிை முடியாது.  

ஏ ஷ ன ன ில்  ெ ரீ ஆ வ ின்  ப ிர க ா ர ம் 
யநாய்க்காக ெிகிச்டெ ஷெய்ய யவண்டுஷமன்ற 
கட்ைாயம் இல்டல. ஆனால் யநாய் வந்தால் 
அதற்காக ெிகிச்டெ ஷெய்வது ெிறந்ததா, ெிகிச்டெ 
ஷெய்யாமல் இருப்பது ெிறந்ததா என்ற விையத்தி 
யலயய அறிஞர்களுக்கிடையய கருத்து யவறுபாடு 
இருக்க ின்றது . யமலும் யநாய்களு க்கு  பல 
வடகயான மருந்துகள் இருக்கின்றன. எனயவ 
ஹராமான மருந்துகடளப் பயன்படுத்த யவண்டு 
ஷமன்ற கட்ைாயயமா நிர்ப்பந்தயமா கிடையாது. 
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அவ்வாயற சூனியத்தால் பாதிக்கப்பட்ைவனுக்கு 
ெ ிக ிச்ட ெயள ிக்க சூன ியக்காரன ிைம்  யபாக 
யவண் டு ஷமன்ற ந ிர்ப்பந்தமு ம் இல்ட ல . 
ஏஷனனில் ெரீஆ அனுமதித்துள்ள திக்ருகடளக் 
ஷகாண்ை மந்திரங்கள் மூலம் அதடன அகற்ற 
முடியும்.  

ஆனால் பெியின் நிடல அவ்வாறல்ல. பெி 
வந்தால் ொப்பிை யவண்டும். ொப்பிட்ைால்தான் 
பெி நீங்கும். எனயவ பெி வந்தவனுக்கு உண்ண 
உண வ ில்லாத யபாது  ஷெத்த ப ிராண ிய ின் 
மாமிெம் ஒன்றுதான் இருக்கிறது என்றால் அடத 
அவன் ொப்பிைாது யபானால் அவனின் உயிருக்கு 
ஆபத்து என்ற ந ிடல வரும் யபாது அவன் 
அதடன ொப்பிடுவது வாஜிபு. அதடன அவன் 
ொப்பிைாமல் இருந்து அவனின் உயிர் பிரிந்து 
விட்ைால் அவன் ஷெல்லும் இைம் நரகம் தான் 
என்பது இஸ்லாமிய அறிஞர்கள ின் கருத்து 
என் பட த இம ாம்  இ ப்னு  ட தம ிய ா (ரஹ் ) 
அவர்கள் ஷதளிவு படுத்தியுள்ளார் கள். எனயவ 
டவத்தியம் என்ற விையத்டதயும், நிர்ப்பந்தத் 
திற்காக ஷெத்த பிராணிடய ொப்பிை யவண்டு 
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ஷமன்ற வ ிையத்டதயும் ஒன்யறாஷைான்று 
ஒப்பிட்டு யநாக்க முடியாது என்றும் இப்னு 
டதம ியா (ரஹ் ) அவர்கள் யமலும் வ ிளக்க 
மளித்துள்ளார்கள். (24/268-َمْجم وع  الَفَتاَوى)  

      இவ்விையத்தில் இப்னுல் அரபி அவர்கள் 
குறிப்பிடுவதாவது:  

“யநாயாளிக்கு டவத்தியம் ஷெய்ய யவண்டு 
ஷமன்ற நிர்ப்பந்தம் இருக்கின்றது. எனயவ நியதிப் 
ப டி  ஹ ர ாம ான ட த க்  ஷ க ாண் டு  அ வ ன் 
டவத்தியம் ஷெய்து ஷகாள்ளலாம் அல்லவா? 
என்று யகட்ைால்  அதற்கு நாம் ஷொல்லும் 
பத ில ாவது  யநாய ாள ி டவத்த ியம் ஷெய்து 
ஷகாள்ள யவண்டுஷமன்ற கட்ைாயம் இல்டல. 
ப ெ ிய ின்  க ாரண ம ாக  ஒ ரு வ ன ின்  உ ய ிர் 
யபாய்விடும் என்ற அச்ெம் வரும் யபாதுதான் 
நிர்ப்பந்தம் உண்ைாகும். ஆனால் அடிப்படையில் 
யநாயாளிக்கு டவத்தியம் அளிக்க யவண்டும் 
என்பது கட்ைாயம் இல்டல . என்றபடியால் 
ஹ ராம ான ட த க்  ஷ க ாண் டு  ட வ த் த ிய ம் 
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ஷெய்யலாம் என்று கூற முடியாது . என்று 
இப்னுல் அரபி அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள்.  

وَِذي   6/202-ُُترَفُة األحر

இனி ஆயிொ (ரழி) அவர்களின் சூனியம் 
ஷ த ா ை ர் ப ா க  ப ல  ப த ில் க ள்  உ ள் ள ன . 
அடவயாவன:  

1. இந்த ெம்பவத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள அந்த 
மனிதன் ஒரு சூனியக்காரன் என்யறா அல்லது 
ஒரு மந்திரவாதி என்யறா ஷதளிவாகக் கூறப்பை 
வில்டல. ஆனால் ெில அறிவிப்புக்களில் அவர் 
‘ஸிந்து’ நாட்டைச் யெர்ந்தவர் என்றும் ஸூைான் 
இனத்டதச் யெர்ந்த ஒருவர் என்றும் யமலும் 
மருத்துவம் ஷெய்வதற்காக அவர் மதீனாவுக்கு 
வந்திருந்தார் என்றும் பலவாறு குறிப்பிைப்பட் 
டுள்ளது. இது அந்த மனிதன் பற்றிய ஷவளிப் 
பட ைய ான  தகவல் கள் . ஆ ன ால்  அவரின் 
அந்தரங்கம் என்னஷவன்று ஷதரியவில்டல. 
எனயவ ஆயிொ (ரழி) அவர்கடளப் பற்றி அவர் 
ஷதரிவ ித்த தவல்கடள டவத்து அவர் ஒரு 
சூனியக்காரன் என்யறா மந்திரவாதி என்யறா 
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ஷொல்லி விை முடியாது. ஏஷனனில் அவர் கூறிய 
த கவ ல் கள் , ய ந ாய ாள ி பற் ற ி அ வ ரு க்கு 
விவரிக்கப் பட்ை ஷெய்திகள்,அடையாளங்கள் 
எ ன் ப வ ற் ற ில ி ரு ந் து  அ வ ர்  பு ரி ந் து 
ஷகாண் ைதாகும் . இ த்துட ரய ில்  பரி ச்ெயம் 
உள்ளவர்களுக்கு அது ஷதரியும்.  

இன் னு ம் ெ ில  அ ற ிவ ிப்புக்கள ில்  அ ந்த 
மன ிதன ிைம்  ஆ ய ிெ ா (ரழ ி) அ வ ர்கள ின் 
ெயகாதரனின் புதல்வர்கள்,  அவரின் அவஸ்டத 
பற்றி  விளக்கமாகக் கூறினர். அதன் மூலம் 
ஆயிொ (ரழி) அவர்களுக்கு சூனியம் ஷெய்யப் 
பட்டுள்ளது என்படத அவர் புரிந்த ஷகாண்ைார். 
எனயவ தன்னிைம் வந்தவர்கடள யநாக்கி அவர் 
“சூனியத்தால் பாதிக்கப்பட்ை ஒரு ஷபண்டணப் 
பற்றி நீங்கள் குறிப்பிடுகிறரீ்கள்” என்று கூறினார். 
ஆடகயால் இதடன ஆதாரமாக டவத்து அந்த 
மனிதடன ஒரு சூனியக்காரன் என்று கூறி விை 
முடியாது. ஆடகயால் அவன் ஒரு சூனியக்காரன் 
என் று  கூ று யவ ார் அ தற் கு ரிய  ெரி ய ான 
ஆதாரங்கடள முன் டவக்க யவண்டும்.  
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யமலும் அம்மனிதன ின் பதில ில் இருந்து 
அவர் ஒரு சூனியக்காரன் என்பது அவர்களுக்குப் 
பின்னர் ஷதளிவாகி விட்ைது. அப்படி இருந்தும் 
அவரின் ஷெயடல இவர்கள் அங்கீகரித்தது ஏன் 
என்று கூறுமிைத்து ஆயிொ (ரழி) அவர்களும் 
அவரின் ெயகாதரனின் புதல்வர்களும் அதடன 
ஏற்கனயவ அறிந்திருக்கவில்டல என்ற படியால் 
அம்மனிதனி ைம் அவர்கள் ஷென்றடதக் குற்றம் 
என்று ஷொல்வ தற்தில்டல. யமலும் அம்மனிதன் 
பற்ற ிய  உண் டம யாஷதன்று  ஏற்ஷகனயவ 
அறிந்திருந்தால் இந்த ெம்பவத்டத அறிவித்த 
‘அம்ரா பின்த் அப்துர் ரஹ்மான்’ என்ற ஷபண் 
அதடன வ ிபரிக்கும் யபாது “ஆயிொ (ரழ ி) 
அவர்கள ின் இல்லத்திற்கு வந்த மன ிதடன 
அல்லது ஆயிொ (ரழி) அவர்களின் ெயகாதரனின் 
புதல்வர்கள் ெந்தித்த அந்த மனிதடனப் பற்றிக் 
குற ிப்ப ிடும்  யபாது  ‘ஸ ிந்து  நாட்டில ிரு ந்து 
டவத்தியம் ஷெய்வதற்காக வந்த மனிதன்” என்று 
குறிப்பிடுவதற்குப் பதிலாக ஸிந்து நாட்டிலிருந்து 
வந்த ஒரு சூனியக்காரன் அல்லது மந்திரவாதி 
என்று குறிப்பிட்டிருப்பார்.  
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  யமலு ம் அம்மன ிதன்  சூன ிய க்காரன் 
என்பது, அவர் ஆயிொ (ரழி) அவர்களுக்குச் 
சூனியம் ஷெய்யப்பட்டுள்ளது என்று  கூறியதிலி 
ருந்து  ஷதள ிவ ாக ிவ ிட்ைது  என்றால்  அதன் 
பின்னர் சூன ியத்டத வ ிடுவ ித்துத் தரும்படி 
அவரிைம் அவ ர்கள்  யகட்ைார்கள ா? என் ற 
யகள்வியும் இங்யக எழுகிறது. ஆனால் அப்படி 
எது வு ம்  அ ங் கு  ந ிக ழ வ ில் ட ல . என யவ 
சூனியத்டத நீக்குவதற்காக சூனியக்காரனிைம் 
ஷெல்ல அனுமதி உண்டு என வாதிடுயவாருக்கு 
இந்த ெம்பவத்தில் எந்த ஆதாரமும் இல்டல 
என்பது மிகவும் ஷதளிவு. 

உண்டமயில் சூனியக்காரனிைம் ஷெல்வடத 
ஆயிொ (ரழ ி) அவர்கள் அங்கீகரித்தார்கள். 
அல்லது அனுமதித்தார்கள் என்ற வாதத்டத  
இ ந்த  ெம் பவ ம்  தக ர்க்கக்  கூ டிய தாகயவ 
இருக்கின்றது. ஏஷனனில் தன்னுடைய அடிடமப் 
ஷபண்  தனக்கு சூன ியம் ஷெய்து வ ிட்ைாள் 
என்படத அறிந்து ஷகாண்ை ஆயிொ (ரழ ி) 
அவர்கள் தன் மீதுள்ள சூனியத்டத விடுவிக்க  
மிகவும் ஷபாருத்தமானவள் தனக்கு சூனியம் 
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ஷெய்த அந்த அடிடமப் ஷபண்ணாக இருந்த 
யபாதிலும், அன்டன ஆயிொ (ரழி) அவர்கள் 
சூனியத்டத விடுவிக்கும் படி அவளிைம் யகட்க 
வில்டல. மாறாக அவடள விற்று விடும் படி 
உத்தரவிட்ைார்கள். இதனால் இன்னும் ெில 
காலம் யநாயால் வாடிய அவருக்கு, ஒன்றுக் 
ஷகான்று ெற்று ஷதாடலவில் இருக்கும் ஏழு 
கிணற்று தண்ணீரால் நீராடும் படி, கனவின் 
மூலம் கூறப்பட்ைது. அதற்கிணங்க அவர்கள் 
நீ ராடின ார்கள் . அ தட னயடுத்து  அவ ர்கள் 
நல்லாயராக்கியமடைந்தார்கள். 

2. இந்த ெம்பவம் வாதிகளின் வாதத்திற்கு 
எந்த வடகயிலும்ஆதாரமாக அடமயாது. மாறாக 
அவ ர்கள ின்  வ ாதத்த ிற்கு  அது  எத ிரான து 
என்படத நீங்கள் அறிந்து ஷகாண்டீர்கள். அது 
மாத்திரமன்றி நபியவர்களின் ஷொல், ஷெயலுக்கு 
எத ிர ாக  ய ாரு ட ைய  ஷெயலு ம்  கு று க்க ிை 
மு டியாது  என்ற படியால் இவ்வ ிையத்த ில் 
நபியவர்களின் ஷொல்லுக்கு எதிரான ஆயிொ 
(ரழி) அவர்களின் ஷெயடல ஆதாரமாக எடுத்துக் 
ஷகாள்ள முடியாது.  
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எனயவ சூனியக்காரனிைம் வருவடதயும் 
அவனிைம் பிரச்ெிடனகடள முடறயிடுவடதயும் 
அவர்களின் மருந்துகள், மந்திரங்கள் ஷகாண்டு 
டவத்தியம் ஷெய்வடதயும் அவர்களின் கருமங் 
கடள உண்டமப்படுத்துவடதயும், நியாயப் 
படுத்துகின்ற ெகல அத்தாட்ெிகளும் இதன் மூலம் 
நிர்மூலமாகிவிட்ைன.  

வ ா ெ க ச்  ெ ய க ா த ர ய ன ! ெ ரீ ஆ வ ின் 
ஆதாரங்கள் மிகவும் ஷதளிவானடவ. அதற்கு 
எதிராக எதுவும் வர முடியாது. யமலும் அந்த 
சூன ியக்காரர்கள ிைம் ஷெல்வதும் மற்றும் 
அவர்கடள ஏற்றுக் ஷகாள்வ தும் ெம்பந்தமாக 
பலத்த எச்ெரிக்ட க வ ிடுக்கப் பட்டுள்ளது 
என்பதும் உங்களுக்கு ம ிகவும் ஷதள ிவாக ி 
வ ிட் ை து . எ ன ய வ  அ ந் த  வ ிை ய த் த ில் 
எச்ெரிக்டகயாக இருக்குமாறும் உங்கடள 
யவண்டுகியறன். யமலும் அவர்களின் ஷதாடக 
கூடி விட்ைடதயும், ெில நாடுகளில் அவர்கள் 
பரவ ிக் ஷகாண்டிருக்கின்றனர் என்படதயும் 
மற்றும் அறியாடமயில் இருக்கும் மக்களின் 
எள ிட மயான  தன்ட மட ய அவ ர்கள்  தம் 
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வெப்படுத்திக் ஷகாண்டிருப்படதயும் கண்டு 
ஏமாந்து விைாதீர்கள். எனயவ இந்தக் யகடுகடள 
விட்டும் பாதுகாக்குமாறு நாம் அல்லாஹ்டவ 
யவண்டுயவாம்.  

  யமலும் இந்த யொத ிைர்களும், மாயா 
ஜாலக் காரர்களுமான சூனியக்காரர்களுக்கும் 
ம ந் த ிர  வ ா த ிக ளு க் கு ம்  எ த ிர ா க  ெ ட் ை 
நைவடிக்டக எடுப்பதும் அவர்கடளத் தடுத்து 
ந ிறு த் து வ து ம்  அ வ ர் க ளு க் கு  எ த ிர ா க 
ஷநருக்கடிகடள ஏற்படுத்து வதும் அவர்களின் 
வ ழ ிய க ை ான  க ரு ம ங் க ட ள த்  த டு த் து  
நிறுத்துவதும் அவர்களின் ஷெயற்பாடுகள் பற்றி 
ெமூ கத்த ினருக்கு  எச்ெரிக்டக ஷெய்வதும் 
மற்றும் அவர்களிைம் வருயவாடர கண்டிப்பதும் 
இஸ் ல ாம ிய  ஆ ட்ெ ிய ாள ர் மீது ம்  காவ ல் 
துடறயினர் மீதும் மற்றும் இதற்காகப் பலமும் 
அதிகாரமும் உள்ளவர்கள் மீதும் கைடமயாகும்.  

   ய ம லு ம்   வ ிெ ம ிக ட ள  வ ிட் டு ம் 
இஸ்லாமிய நாடுகடள பரிசுத்தப்படுத்துமாறும் 
அவர்களின் தீடமகடளயும் ஷதால்டலகடளயும் 
விட்டும் முஸ்லிம் ெமூகத்டதப் பாதுகாத்து, 
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அவர்களுக்கு வழிகாட்டுமாறும் அல்லாஹ் 
விைம் யவண்டுகியறாம். யமலும் நமது நபி 
மு ஹ ம் ம த்  (ஸ ல் ) அ வ ர்கள ின்  மீ து ம் 
அவர்கள ின்  க ிடளயார் யதாழ ர்கள்  மீதும் 
அ ல் ல ாஹ் வ ின்  அ ரு ளு ம்  ெ ா ந் த ியு ம் 
உண்ைாவதாக!  

****************** 

பாதுகாப்பு வழிகள்:- 

சூனியத்தில் மாட்டிக் ஷகாள்ளு முன்னரும், 
பின்னரும் அதிலிருந்து பாதுகாத்துக் ஷகாள்ள 
ெரீஆ அனுமதித்துள்ள ெில வழி முடறகடள 
யும், காரணிகடளயும் அறிஞர்கள் குறிப்பிட்டுள்ள 
னர். அவற்டற இங்கு குறிப்பிடுவது நல்லஷதன 
நிடனக்கின்யறன். யமலும் சூனியத்தில் மாட்டிக் 
ஷகாள்ளு  மு ன்னர் அதில ிரு ந்து பாதுகாப்பு 
ஷபறுவயத ெிறந்தது, என்பதில் ஐயமில்டல. 
யமலும் டெத்தான்கடளயும் மற்றும் தங்களின் 
ஷகட்ை யநாக்கங்கடளயும் விெமத்தனங்கடள 
யும் உறுதிப் படுத்திக் ஷகாள்ள டெத்தான் 
களிைம் உதவி யதடும் அவற்றின் உதவியாள 



 

100 

ரும் , அவற்டறப் ப ின பற்றுயவ ாரு  மாக ிய 
சூனியக்காரர், மந்திரவாதிகளின் தீடமகடள 
வ ிட்டும் ஒரு மு ஸ் ல ிம் எப்படி தன்டனப் 
பாதுகாத்துக் ஷகாள்ளலாம் என்படத நமக்கு அல் 
கு ர்ஆ ன்  ஷ தள ிவு  படு த்த ியு ள் ள து . இ ன ி 
சூன ியத்தில் மாட்டிக் ஷகாள்ளு முன்னரும், 
பின்னரும் பாதுகாப்புத் தரும் ெில பாதுகாப்புக் 
காரணிகடளக் கவனிப்யபாம். 

(1 )டெத்தான ின்  ஊெலாட்ைம் , தூண் டுதல் 
மற்றும் ஆபத்துக்கடள விட்டும் அல்லாஹ்விைம் 
பாதுகாவல் யதைல். இது பற்றி அல் குர்ஆனில் 
பல இைங்களில் அல்லாஹ் குறிப்பிட்டுள்ளான். 

“டெத்தான் யாஷதாரு எண்ணத்டத உங்கள் 
மன த ில்  ஊ ெல ாை ச்  ஷ ெய்து  உ ங் கட ள த் 
தூண்டினால் உையன நீங்கள் காப்பாற்றும்படி 
அல்லாஹ்விைம் யகளுங்கள்.”(7:200) 

“என் இடறவயன! டெத்தானுடைய தூண்டுதல் 
கள ில ிரு ந்தும் என்டனக் காப்பாற்றும் படி 
உ ன் ன ிை ம்  ய க ா ரு க ிய ற ன் ,எ ன் று ம் 
கூறுங்கள்.”(23:-97) 
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“ என்  இடறவயன ! டெ த்தான்  என்ன ிைம் 
வரமலிருக்கவும் நான் உன்னிைம் பாதுகாவல் 
யதடுகியறன், என்றும் கூறுங்கள்.” (23:98) 
என்று அல்லாஹ் கட்ைடளயிடுகிறான். 

     யமலும்    عوذ برب الفلق ، قل أعوذ برانلاس قل أ  
ஆகியன, பாதுகாப்புத் யதை மிகச் ெிறந்த இரண்டு 
ஸூராக்களாகும். ஏஷனனில் ஜின்கடள விட்டும் 
பாதுகாப்புத் யதடி வந்த நபியவர்கள், இவ்விரு 
ஸூராக்களும் அருளப்பட்ைதும் அதுவல்லாத 
அ ட ன த்து ப் பாது க ாப்பு  மு ட றகட ள யு ம் 
தவிர்த்துக் ஷகாண்ைார்கள், என்று ஸஹீஹான 

ஹதீஸில் பதிவாகியுள்ளது. (  ترمذي,1100:ابن ماجه

:8112 )   

(2 ) அல்லாஹ் வுக்குப் பயந்தும் அவன ின் 
கட்ைடளக ளுக்கு அடிபணிந்தும் நைத்தல். 

  ஏஷனனில் எவன் ஒருவன் அல்லாஹ்வுக்கு 
அஞ்ெி நைப்பாயனா,அவடன அல்லாஹ் ஷபாருப் 
யபற்றுக் ஷகாள்வான்.அவடன யவறு யாரிைமும் 
ொட்டிவிைவும் மாட்ைான். “நீங்கள் ஷபாறுடம 
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யுைன் இருந்து அல்லாஹ் வுக்கு அஞ்ெியும் 
நைப்பீ ர்கள ாய ின்  அவ ர்களு ட ைய  சூழ்ச்ெ ி 
உங்களுக்கு எத்தடகய தீங்டகயும் விடளவித்து 
விைாது.(3:120) 

     “எவ ர்கள்  அ ல் ல ாஹ் வு க்கு ப் பய ந்து 
நைக்கின்றார்கயளா, அவர்களுக்கு அவன் ஒரு 
(நல்) வழிடய ஏற்படுத்தித் தருவான்.”(65:2) 
என்று அல்லாஹ் திரு மடறயில் கூறியுள்ளான். 
யமலு ம்  நப ிகள ார் , அ ப்து ல் ல ாஹ்  இ ப்னு 
அப்பாஸ் (ரழி) அவர்களிைம் “நீங்கள் அல்லாஹ் 
வின் கட்ைடளடயப் யபணி நைவுங்கள், அவன் 
உங்கடளப் பாதுகாப்பான் . அல்லாஹ் வ ின் 
கட்ைட ளட யப் யபண ி நைவு ங்கள் ,அவ ன் 
உங்களுக்கு முன்னால் இருக்கக் காண்பீர்கள்” 

என்று கூறினார்கள். (891/111:أمحد )رواه  

த ன ிட ம ய ிலு ம்  ஷ வ ள ிய ிலு ம்  ய ா ர் 
அல்லாஹ் வின் கட்ைடளடயக் கவணமாக 
யபண ி பாது காத்து  வரு க ின் ற ாயற ா , ெகல 
தீங்குகடளயும் யொதடனகடள விட்டும் அவடர 
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அல்லாஹ் பாதுகாப்பான், என்படத இத்திரு 
வெனம் உணர்த்துகின்றது. 

(3 )ப ாவ  ம ன் ன ிப் பு க்  ய க ாரு த ல் . ந ம து 
துன்பங்களுக் கும், யொதடனகளுக்கும் காரணம் 
நமது  பாவங்களு ம் குற்றங்களு யம , என்ற 
படியால் ெகல விதமான தீடமகடள விட்டும் 
பாதுகாப்பு ஷபறுவதற்கு எனு  توبة  ம் பாவ 
மன்ன ிப்புக் யகாரல்  அவெ ியம் . “உங்கடள 
வந்தடையும் துன் பம் உங்கள ின்  கரங்கள் 
ெம்பாதித்தடவ” என்ற இடற வெனமும் இதடன 
உணர்த்துகிறது. 

(4) அல்லாஹ்வின் மீது ‘தவக்குல்’ டவத்தல் -
அல்லாஹ்டவ முற்றிலும் நம்புதல். “எவர்கள் 
அல்லாஹ்டவ முற்றிலும் நம்புகின்றார்கயளா, 
அவர்களுக்கு அவயன யபாதுமானவன்.”(65:3) 
என்பது இடற வாக்கு. 

(5) அதிகமாக தான தர்மம் ஷெய்தல். 

(6) இரவிலும் மற்றும் பகலின் இரு மருங்கிலும் 
அல் குர்ஆடன அதிகமாக ஓதி வருதல். யமலும் 
திக்ருகடளயும்,ஔராதுகடளயும் மற்றும் ةمأثور  



 

104 

வான துஆக்கடளயும் அதிகமாக ஓதி வருதல். 
இடவயாவும் டெத்தான ின்  ஊெலாட்ைம் , 
தூண்டுதல் என்பவற்றுக்கு எதிரான பலமான 
யகாட்டைகள். ஔராதுகள், அத்காருகள் யபான்ற 
நல்ல கருமங்கள் உள்ளத்தில் நிறம்பும் யபாது 
அங்கு டெத்தானுக்கு இைமில்டல. யமலும் 
சூனியத்டதத் தடுக்கவும், அதடன விடுவிக்கவும் 
வல்ல மகத்தான நிவாரணிகளாகவும் அடவ 
விளங்குகின்றன.   

     பலவனீமான உள்ளத்திலும், இச்டெயும் 
பாவமும் குடிஷகாண்ை உள்ளத்திலுயம டெத்தான் 
குடியிருப்பான். இதனால்தான் ஷபரும்பாலும் 
ஷபண்களும் ெிறுவர்களும் மற்றும் கிராமத்து 
மக்களும் டெத்தானின் தாக்குதலுக்கு இலக்கா 
கின்றனர்.அவ்வாயற மார்க்கத்தில் ஈடுபாடில்லாத, 
அல்லாஹ் வின் மீது நம்பிக்டக இல்லாத , 
ஏகத்துவத்தில் உறுதி இல்லாதவர்களின் மீதும்  
மற்றும் ஔராதுகளிலும், துஆ - பிரார்த்தடன 
களிலும், அல்லாஹ்வின் தூதரின் பாதுகாப்பு 
வழி முடறகளிலும் ஈடுபாடு இல்லாதவர்களின் 
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மீதும் தான் டெத்தான் மிகவும் இலகுவாக 
ஆதிக்கம் ஷெலுத்துகிறான். 

     யமலும் சூனியத்டத விட்டும் பாதுகாப்புத் 
தரக்கூடிய ஸூராக்கள் வருமாறு: 

  قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس*     

ஸூராக்கடள காடலயிலும் மாடலயிலும் 
மூன்று தைடவகள் ஓதி வந்தால் அது எல்லா 
யொதடனகளுக்கும் யபாதுமானது.(  ( 1111ترمذي/

     *ஸ ூரதுல்  பகராட வ  ஓ த ி வ ரு தல் . 
“உங்களின் இல்லங்கடள டமயவாடிகளாக 
ஆக்கி விைாதீர்கள்.ஸூரதுல் பகரா ஓதப்படும் 
வடீ்டிலிருந்து டெத்தான் விரண்யைாடுவான்.” 
என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்) கூறினார்கள்.  ( مسلم

-0/119 )  

      *ஆயதுல் குர்ஸிடய ஓதி வருதல். “யார் 
படுக்டகக்குச் ஷென்றதும் ஆயதுல் குர்ஸிடய 
ஓதுவருவாயரா, அல்லாஹ்வின் புரத்திலிருந்து 
ஒரு பாதுகாவலர் அவரிைம் இருந்து ஷகாண்யை 
இருப்பார். காடல வடர அவனிைம் டெத்தான் 
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ஷநருங்கவும் மாட்ைான்.” என்று ரஸூல் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள்.(புஹாரி:2311)  

    *ஸ ுரதுல்  பகராவ ின்  இறு த ி இ ரண் டு 
ஆயத்துக்கடளயும் ஓதுதல். இரவு யநரத்தில் 
“யார் ஸ ுரதுல் பகராவ ின்  இறுதி இ ரண் டு 
ஆயத்துக் கடளயும் ஓதுவாயரா அது அவருக்கு 
(டெத்தாடன விட்டும் பாதுகாத்துக் ஷகாள்ள) 
யபாதுமானது.” என்று ரஸுல் (ஸல்) அவர்கள் 
ந வ ி ன் று ள் ள ா ர் க ள் . 
(புஹாரி:5009,முஸ்லிம்:1/554)  

هللا وحده ال شريك له, له الملك وله الحمد وهو * ال  ال اله ا

 على كل شيء قدير. 

     என்ற கலிமாடவ தினமும் 100 தைடவகள் 
ஓதி வருதல். ஏஷனனில் “யார் இதடன ஓதி 
வந்தாயரா அது அவடர அன்டறய தினத்தில் 
ட ெ த் த ாட ன  வ ிட் டு ம்  ப ாது க ாக் கு ம் . 
(புஹாரி:3293), (முஸ்லிம்:4/2071)  

*யநமமாக ஒளராதுகடள ஓதி வருதல்,குறிப்பாக 
காடல, மாடல அத்கார்கடள ஓதி வருதல்.  
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(7) தினமும் காடலயில் ஏழு ‘அஜ்வா’ யபரீத்தம் 
பழங்கள் ொப்பிடுதல். “யார் காடலயில் ஏழு 
அ ஜ்வ ா ய பரீத்தம்  பழ ம்  ெ ாப்ப ிடு வ ாய ரா 
அன்டறய தினத்தில் அவடர நஞ்சும் தீண்ைாது, 
சூனியமும் தீண்ைாது.” என்று ரஸுல் (ஸல்) 
அவர்கள் கூறினார்கள். (புஹாரி:5769)  

(8) ெகல வித ெிந்தடனகடளயும் விட்டு நீங்கி 
அடனத்துக்கும் காரண  கர்த்தாவ ாகவுள்ள 
அல்லாஹ்வின் பக்கம் ெிந்தடனடயச் ஷெலுத்தி 
ஏகத்துவத்திற்காக உள்ளத்டத சுத்தப்படுத்திக் 
ஷகாள்ள யவண்டும். இதுதான் முன் கூறிய 
அடனத்டதயும் உள்ளைக்கக் கூடியது. எனயவ 
அல்லாஹ்வின் இயக்கத்தின் மூலயம எல்லாம் 
ஷெயற்படுகின்றன என்றும் அவனின் அனுமதி 
யின்றி எந்தஷவாரு தீங்யகா நன்டமயயா ஏற்பைப் 
யபாவ த ில் ட ல  என் று ம்  அ வ ன் தான்  தன் 
அடியாடனப் பாதுகாக்கிறான் என்றும் பூரணமாக 
நம்ப யவண் டும். ஒரு அடியான்  இவ்வாறு 
ெிந்திக்கின்ற யபாது அவனுடைய உள்ளத்தில் 
அல்லாஹ் ஒருவடனப் பற்றிய அச்ெத்டதத் 
தவிர ஏடனய எல்லா அச்ெமும் நீங்கி விடும். 
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இ வ் வ ாறு  உ ண் ட மய ான  ஈம ான்  உ ள் ள 
மு ஃம ிட ன  அ ல் ல ாஹ்  ப ாது க ா ப் ப ான் . 
ஏகத்துவமானது அல்லாஹ் வின் மகத்தான 
பாதுகாப்புக் யகாட்டையாகும். அதில் பிரயவெித்த 
வனுக்கு அச்ெம் என்பயத இருக்காது. “எவன் 
அல்லாஹ்டவப் பயப்படுகிறாயனா அவனுக்கு 
மற்ட றய  அட ன த்தும்  பய ப்படும் . எவ ன் 
அல்லாஹ்டவப் பயப்பைவில்டலயயா அவடன 
மற்டறய அடனத்தும் பயமுறுத்தும்.” என்று 
இப்னுல் டகயும் (ரஹ் ) அவர்கள் குறிப்பிட் 
டுள்ளார்கள். அது ஈண்டு கவனிக்கத்தக்கது. 

نبينا حممد البشري انلذير وىلع آهل وصحبه  وصىل اهلل وسلم ىلع    
 الطيبني الطاهرين ومن تبعهم بإحسان اىل يوم ادلين
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